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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
 
 
 

Στα δύο περίπου χρόνια που πέρασαν από τη στιγµή που άρχισε η έρευνα για 

τη συγγραφή αυτής της εργασίας µέχρι και την ολοκλήρωσή της πολλοί άνθρωποι µε 

βοήθησαν παρέχοντάς µου στήριξη και πολύτιµες συµβουλές. Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω προπάντων την οικογένειά µου για τη µεγάλη υλική και πνευµατική 

στήριξη που µου παρείχε και τους διδάσκοντες του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος 

Σπουδών στην Τουρκολογία του Πανεπιστηµίου Κρήτης Αντώνη Αναστασόπουλο, 

Μαρίνο Σαρηγιάννη, Ηλία Κολοβό και Γκιουλσούν Αϊβαλή, που µου έδωσαν 

πολύτιµη βοήθεια σε όλες τις φάσεις της έρευνας και της συγγραφής, αλλά και τα 

πνευµατικά εφόδια να ασχοληθώ µε αυτό το έργο.  

Η εργασία αυτή δε θα µπορούσε να είχε καν ξεκινήσει χωρίς τη σηµαντική 

συµβολή των ανθρώπων που εργάζονται στη Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του 

Ηρακλείου και ιδιαίτερα του Ανδρέα Σαββάκη που µου παρείχε κάθε δυνατή βοήθεια 

κατά την έρευνά µου στο Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου της βιβλιοθήκης. Ευχαριστώ 

το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας που 

στηρίζει πρόθυµα κάθε ερευνητική προσπάθεια των φοιτητών του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών στην Τουρκολογία του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το 

ίδρυµα Ousseimi για την πολύτιµη οικονοµική βοήθεια που µου παρείχε κατά τη 

διεκπεραίωση της συγγραφής αυτού του πονήµατος.  

Θα ήταν δύσκολο να ευχαριστήσω εδώ όλους όσους µε συµβουλές, 

παρατηρήσεις και άλλες ενέργειες συνέβαλαν στη βελτίωση αυτής της εργασίας. Εδώ 

θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις καθηγήτριες Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Arzu 

Öztürkmen, Meltem Toksöz και στους καθηγητές Alan Fisher και Đzzet Sak, καθώς 

και στους Γιώργο Βίδρα, Beth Hepworth, Dr. Jacques Moreillon, Χάρη Παπαδάκη, 

Benedict Pillonel και Πηνελόπη Φωτεινού για την πολύπλευρη και πολύτιµη βοήθειά 

τους. Τους ευχαριστώ θερµά. Φυσικά η ευθύνη για τυχόν παραλείψεις και λάθη 

βαραίνει µόνο το συγγραφέα. 
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Σηµείωµα για τη µεταγραφή των τουρκικών λέξεων 

 

 

 

Ένα σοβαρό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζει οποιοσδήποτε ασχολείται µε 

την καταγραφή τουρκικών ονοµάτων και λέξεων στο πλαίσιο µιας εργασίας είναι η 

ελληνική τους µεταγραφή. Μολονότι πολλά τουρκικά τοπωνύµια και ανθρωπωνύµια, 

καθώς και διάφοροι όροι έχουν εξελληνιστεί και κάποιες φορές έχουν περάσει στο 

ελληνικό λεξιλόγιο, συχνά παρουσιάζεται το φαινόµενο µέσα σε µια εργασία να 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν και λέξεις οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στο ελληνικό 

λεξιλόγιο ή που η εξελληνισµένη τους µορφή είναι ελάχιστα γνωστή σε ένα ευρύτερο 

κοινό. 

Εδώ έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πιστότερα η παλιά 

τουρκική µορφή αυτών των λέξεων κατά τη µεταγραφή τους στο ελληνικό αλφάβητο, 

χωρίς βέβαια κάτι τέτοιο να είναι απολύτως εφικτό, καθώς δεν υπάρχουν φωνητικές 

αξίες που να µπορούν να αποδώσουν απόλυτα στα ελληνικά κάποιους ήχους της 

τουρκικής γλώσσας. Γι’ αυτό το λόγο εδώ επιλέχθηκαν ανά περίπτωση οι ελληνικοί 

φθόγγοι που ο συγγραφέας θεώρησε ηχητικά πλησιέστερους στους αντίστοιχους 

φθόγγους που χρησιµοποιούνται στα τουρκικά για την απόδοση των λέξεων που 

περιέχονται στην εργασία. Συγκεκριµένα: 

 

Οθ. ج = τουρκ. c = τζ παχύ (όπως στο αγγλικό justice). Εδώ µεταγράφεται τζ. 

Οθ. چ = τουρκ. ç = τσ παχύ (όπως στο αγγλικό chance). Εδώ µεταγράφεται τσ. 

Οθ. غ ή ك = τουρκ. ğ = επιµηκύνει το προηγούµενο φωνήεν ενώ σε κάποιες λέξεις 

έχει την αξία ελαφρού γ. Εδώ στην πρώτη περίπτωση παραλείπεται, ενώ στη 

δεύτερη µεταγράφεται γ. 

Οθ. ي = τουρκ. ı  = όπως στο London. Εδώ µεταγράφεται ι. 

Οθ. و = τουρκ. ö = γερµανικό ö. Εδώ µεταγράφεται ο, εκτός αν προηγείται ουρανικό 

σύµφωνο, οπότε µεταγράφεται ιο. 

Οθ. و = τουρκ. ü = γαλλικό u. Εδώ µεταγράφεται ου, εκτός αν προηγείται ουρανικό 

σύµφωνο, οπότε µεταγράφεται ιου. 

Οθ. ش = τουρκ. ş = σ παχύ (όπως στο αγγλικό share) . Εδώ µεταγράφεται σ. 
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Τα αραβικά γράµµατα µεταγράφτηκαν µε βάση την προφορά τους στα 

τουρκικά (για παράδειγµα τα ز,ذ ,ض ,ظ  µεταγράφτηκαν χ και τα  ہ ,ح ,خ  

µεταγράφτηκαν ζ).  

Όλα τα διπλά σύµφωνα απλοποιήθηκαν σε µονά κατά τη µεταγραφή τους (για 

παράδειγµα Αµπντουλάχ αντί του Αµπντουλλάχ [Abdüllah] και κανουναµέ αντί του 

κανουνναµέ [kanunname]). 

Επίσης, στη µεταγραφή ακολουθήθηκε η ορθογραφία των οθωµανικών 

καταστίχων, ακόµα και για τις οθωµανικές λέξεις των οποίων η σύγχρονη γραπτή 

απόδοση εκφράζει άλλες ηχητικές αξίες σε σύγκριση µε τον παλιό τρόπο γραφής τους 

(για παράδειγµα «µουρτάντ» [مورتاد] αντί του σύγχρονου «µουρτάτ» [murtat] και 

«αράµπ» [عرب] αντί του σύγχρονου «αράπ» [arap]). 

Τέλος, προτιµήθηκε τα διάφορα οθωµανικά ανθρωπωνύµια να αποδοθούν 

σύµφωνα µε τους παραπάνω κανόνες, ακόµα και αν έχουν εξελληνισµένη µορφή (για 

παράδειγµα «Χιουσεΐν» αντί του «Χουσεΐν», «Ιµπραχίµ» αντί του «Ιµπραήµ» και 

«Αλί» αντί του «Αλής»), ενώ αντίστοιχα διατήρησαν και την άκλιτή τους µορφή. Το 

µόνο όνοµα που αποδόθηκε στην εξελληνισµένη του µορφή είναι το όνοµα του 

προφήτη Μωάµεθ (στα αραβικά «Μουχάµαντ» [محمَّد] και στα τουρκικά 

«Μουχάµεντ» [Muhammed]). 

Οι µοναδικές τουρκικές λέξεις οι οποίες χρησιµοποιούνται στην ελληνική 

τους µορφή και κλίνονται κανονικά είναι κάποια γνωστά αξιώµατα, όπως 

«σουλτάνος», «µεγάλος βεζίρης», «καδής», «πασάς», «µπέης», «αγάς», καθώς και 

λέξεις όπως «βακούφι», «χαΐνης», «παράς», «γρόσι», για τις οποίες θεωρείται ότι ο 

εξελληνισµός τους δεν είναι εξεζητηµένος (όπως για παράδειγµα στις λέξεις 

«ντεφτερντάρ» ή «µουχτεσίµπ», των οποίων το νόηµα και ο ήχος παραµένουν εξίσου 

άγνωστα για την πλειονότητα των Ελλήνων ακόµα και αν γραφούν «ντεφτερντάρης» 

και «µουχτεσίµπης» αντίστοιχα). 

Για να µη διακόπτεται το κυρίως κείµενο από µακροσκελείς επεξηγήσεις των 

διάφορων όρων που χρησιµοποιήθηκαν, στο τέλος της εργασίας παρατίθεται 

γλωσσάρι µε τις τουρκικές λέξεις των οποίων το νόηµα θεωρήθηκε σκόπιµο να 

επεξηγηθεί.1 

                                                 
1 Χρήσιµο βοήθηµα για επεξηγήσεις οθωµανικών όρων, τη σηµασία και την απόδοσή τους στα 
ελληνικά αποτέλεσε το γλωσσάρι της ελληνικής µετάφρασης του βιβλίου των H. A. R. Gibb και H. 
Bowen, Η ισλαµική κοινωνία και η ∆ύση. Μελέτη της επίδρασης του δυτικού πολιτισµού στη 
µουσουλµανική κουλτούρα της Μέσης Ανατολής, µετ. Η. Κολοβός, Αθήνα 2005, 509-585 και το 



 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

Α΄. Στρατιωτική και µη στρατιωτική δουλεία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 

 

 Ο θεσµός της δουλείας εξελίχθηκε πολύ κατά τη διάρκεια της οθωµανικής 

περιόδου µε τρόπο όµως όχι ίδιο σε όλες τις περιπτώσεις. Ενώ κατά τους πρώτους 

αιώνες της αυτοκρατορίας στρατιωτική και µη στρατιωτική δουλεία είχαν αρκετά 

κοινά σηµεία αναφοράς, µε την πάροδο του χρόνου, διαφοροποιήθηκαν αρκετά η µια 

από την άλλη. Ο θεσµός των γενιτσάρων έφτασε στο σηµείο να µη µπορεί να 

θεωρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις δουλεία, παρά τις κάποιες τυπικές οµοιότητες που 

είχε µε αυτή.2 Κατά συνέπεια είναι λάθος να προσπαθούµε να ερµηνεύσουµε το 

θεσµό των δούλων της Πύλης µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο θα ερµηνεύαµε τη µη 

στρατιωτική δουλεία, όπως επίσης είναι λάθος να εξετάζουµε και τους δύο αυτούς 

θεσµούς ως κάτι παγιωµένο, γιατί τότε χάνουµε την αντίληψη της εξέλιξής τους. 

Θεσµικά, η µη στρατιωτική δουλεία φαίνεται να εξελίχθηκε µε αργούς ρυθµούς 

καθώς – τουλάχιστον µέχρι το 19ο αιώνα – νοµοθετικά οριοθετούνταν ουσιαστικά 

από το ισλαµικό δίκαιο. Ωστόσο αυτού του τύπου η δουλεία παρουσιάζει πολλές 

διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή και αυτό είναι λογικό, καθώς ως θεσµός 

εξαρτιόταν πολύ περισσότερο από την ιδιωτική πρωτοβουλία και λιγότερο από τον 

έλεγχο της κεντρικής διοίκησης και επηρεαζόταν έντονα από τις οικονοµικές και 

κοινωνικές ανάγκες της κάθε περιφέρειας. 

 Κατά καιρούς οι ιστορικοί προσπάθησαν να εξηγήσουν τη στρατιωτική και τη 

µη στρατιωτική δουλεία µε τους ίδιους όρους, αποφεύγοντας να προσθέσουν στην 
                                                                                                                                            
γλωσσάρι της ελληνικής µετάφρασης του βιβλίου του H. Đnalcık, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία: η 
κλασική εποχή, 1300-1600, µετ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα 1995, 365-378. 
2 Οι γενίτσαροι, αν και ξεκίνησαν ως στρατιωτικό σώµα δούλων της Πύλης και συνέχισαν να 
θεωρούνται τέτοιο µέχρι τη διάλυσή τους το 1826 από τον Μαχµούτ Β΄, µε την πάροδο του χρόνου 
µεταλλάχθηκαν σε ένα σώµα ανοιχτό και σε ελεύθερους µουσουλµάνους. Μετά την παύση του 
ντεβσιρµέ τον 17ο αιώνα το σώµα συνέχισε να συµπεριλαµβάνει τόσο ελεύθερους όσο και δούλους, 
ωστόσο οι δούλοι προέρχονταν πια από άλλες πηγές, π.χ. το πεντζίκ (για το πεντζίκ, βλ. το κεφάλαιο 
µε τίτλο «Η είσοδος στη δουλεία» της παρούσας εργασίας). Είναι συνεπώς γενίκευση να 
συµπεριλαµβάνουµε όλους τους γενιτσάρους στη στρατιωτική δουλεία, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι 
κάποιες εξελίξεις δεν αφορούσαν και στους δύο, ελεύθερους γενιτσάρους και δούλους της Πύλης. 
Έτσι, για παράδειγµα, και οι δύο κατηγορίες φαίνεται να αναµείχθηκαν σε οικονοµικές 
δραστηριότητες όπως το εµπόριο, οι συντεχνίες κ.ά. µε την πάροδο του χρόνου, κάτι το οποίο τους 
πρώτους αιώνες ύπαρξης του θεσµού θεωρούνταν αρκετά πιο δύσκολο από ό,τι αργότερα. Για τις 
συµβολικές οµοιότητες που διατηρούσαν οι γενίτσαροι µε τους µη στρατιωτικούς δούλους, βλ. Η. Υ. 
Erdem, Slavery in the Ottoman Empire and its Demise, 1800-1909, Νέα Υόρκη 1996, 11. 
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ανάλυσή τους τη διαφοροποίηση που προερχόταν από την ίδια τη φύση της 

ιδιοκτησίας αυτών των δύο κατηγοριών.3 Ήταν πολύ διαφορετικό κάποιος να είναι 

δούλος του κράτους και πολύ διαφορετικό να είναι δούλος ενός ιδιώτη, πρώτα απ’ 

όλα σε επίπεδο δικαίου. Για παράδειγµα, δεν είναι δυνατό να εξηγηθεί µε όρους της 

σαρία το ότι επιτρεπόταν η αιχµαλωσία των ζιµί κατά το παιδοµάζωµα, ενώ οι ίδιοι 

άνθρωποι δε µπορούσαν να πωληθούν σε σκλαβοπάζαρα προς ιδιώτες.4 Το ζήτηµα, 

για να το θέσουµε έτσι, ήταν ότι το κράτος, ως νοµιµοποιητική δύναµη, είχε το 

δικαίωµα να ενεργήσει µε τρόπο που θα µπορούσε να αντιβαίνει στη σαρία, όχι όµως 

και οι ιδιώτες. Η δεύτερη διαφορά µεταξύ ιδιοκτησίας κράτους και ιδιώτη είχε να 

κάνει µε τη µορφή της εργασίας των δούλων, της ζωής και τη συχνότητα 

απελευθέρωσης τους, ακόµα και αν µιλάµε µόνο για δούλους που χρησιµοποιούνται 

στην παραγωγή.5 

                                                 
3 Μια από τις πιο σηµαντικές εξελίξεις που άλλαξαν και τη φύση της στρατιωτικής δουλείας, 
αποµακρύνοντάς την από τη µη στρατιωτική, ήταν ότι τα παιδιά που προορίζονταν για τα σώµατα των 
δούλων της Πύλης σταµάτησαν να παραδίδονται σε ιδιώτες-αγρότες της Ανατολίας, για τους οποίους 
εργάζονταν ως κανονικοί δούλοι. Για τη διακοπή αυτής της πρακτικής βλ. ό.π., 15. 
4 Ο Erdem προσπαθεί να εξηγήσει το φαινόµενο της υποδούλωσης των ζιµί, οι οποίοι κανονικά 
προστατεύονταν από το ισλαµικό νόµο, λέγοντας ότι το ζιµιγέτ δε παραχωρούνταν αυτοµάτως στους 
µη µουσουλµάνους που προέβαλλαν αντίσταση στην οθωµανική κατάκτηση, και έτσι κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου µπορούσαν να σκλαβωθούν. Αυτή η ερµηνεία ωστόσο δεν εξηγεί την εφαρµογή 
του παιδοµαζώµατος σε περιοχές όπου δεν υπήρχε αντίσταση. Επίσης, αν οι υποταγµένοι µη 
µουσουλµάνοι δεν είχαν το καθεστώς του ζιµί, θα µπορούσαν να αιχµαλωτιστούν και να πωληθούν 
από οποιονδήποτε, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το κράτος, το οποίο διατηρεί το 
«µονοπώλιο» στην αιχµαλωσία αυτών των µη µουσουλµάνων κατοίκων της αυτοκρατορίας. Τέλος, αν 
η άποψη του Erdem ισχύει, δεν είναι σαφές πόσος καιρός χρειάζεται για να παραχωρηθεί το ζιµιγέτ, 
αφού βλέπουµε το παιδοµάζωµα να συνεχίζεται σε περιοχές που είχαν κατακτηθεί αιώνες νωρίτερα. 
Για τα επιχειρήµατα του Erdem βλ. ό.π., 1-6, 12 και H. Millas, “Non-Muslim Minorities in the 
Historiography of Republican Turkey: The Greek Case” στο The Ottomans and the Balkans: A 
Discussion of Historiography, επιµ. F. Adanır και S. Faroqhi, Λάιντεν και Λονδίνο 2002, 189. 
Αντίστοιχα ο Đnalcık προσπάθησε να εξηγήσει το φαινόµενο βλέποντας το παιδοµάζωµα όχι ως 
αιχµαλωσία, αλλά ως ένα είδος έκτακτης φορολογίας (avarız), ερµηνεία που επίσης δεν εξηγεί την 
παραβίαση του ζιµιγέτ, δηλαδή τον εξισλαµισµό φορολογούµενων και προστατευόµενων χριστιανών· 
βλ. H. Đnalcık, “Servile Labor in the Ottoman Empire” στο The Mutual Effects of the Islamic and 
Judeo-Christian Worlds: Τhe Eastern European Pattern, επιµ. A. Ascher, T. Halasi-Kuhn και B. K. 
Kiraly, Νέα Υόρκη 1979, 25, 46. Ο Wittek αντίστοιχα προσπάθησε να δει το παιδοµάζωµα ως µια 
«νόµιµη» παραβίαση που δικαιολογείται από την ισλαµική αρχή του µασλαχά και από το γεγονός ότι, 
σύµφωνα µε τη σχολή των Σαφί, οι «λαοί των Γραφών» που ασπάστηκαν τη θρησκεία τους µετά την 
αποκάλυψη του Κορανίου µπορούσαν να σκλαβωθούν. Αν δεχτούµε αυτή την ερµηνεία, δεν µπορούµε 
να εξηγήσουµε την επιλεκτική εφαρµογή της πρακτικής µόνο από το κράτος. Ωστόσο η αρχή του 
µασλαχά είναι πιο κοντά στη δική µας εξήγηση, δηλαδή ότι το κράτος µπορούσε να ερµηνεύσει το 
νόµο µε όποιο τρόπο το συνέφερε, όντας ο προστάτης της µουσουλµανικής κοινότητας, όχι όµως και 
οι ιδιώτες· βλ. P. Wittek, “Dewshirme and Sharī‛a”, BSOAS, 17 (1955), 271-278. 
5 Για παράδειγµα, ενώ είναι συνήθης πρακτική η απελευθέρωση δούλων από ιδιώτες, οι κρατικοί 
δούλοι που χρησιµοποιήθηκαν ως µισακάρηδες αγρότες από το κράτος δεν απελευθερώνονταν για 
πολλές γενιές. Φαίνεται ότι η χρήση τους στην παραγωγή σε συνδυασµό µε την κρατική ιδιοκτησία 
ήταν ανασταλτικός παράγοντας, τόσο γιατί η ζωή τους δε θα διαφοροποιούνταν ιδιαίτερα µετά την 
απελευθέρωση, καθώς ήταν δεµένοι µε τη γη που καλλιεργούσαν, όσο και επειδή το κράτος δεν 
ενδιαφερόταν να απελευθερώσει κάποιον για λόγους εντυπώσεων ή για να «σώσει την ψυχή του». 
Αντίστοιχα οι δούλοι που δούλευαν στα κρατικά ναυπηγεία φαίνεται να ζούσαν κάτω από πολύ 
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 Ο θεσµός της στρατιωτικής δουλείας, αντίθετα µε τη µη στρατιωτική δουλεία, 

βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών κρατικών µεταρρυθµίσεων που µετέβαλαν αρκετά τη 

φύση του. Παράλληλα, η εξέλιξη του οικονοµικού ρόλου της στρατιωτικής ελίτ της 

αυτοκρατορίας, στην οποία ανήκαν οι στρατιωτικοί δούλοι και η εκτεταµένη 

οθωµανοποίησή τους συχνά τους έφερναν κοντά. Από την άλλη πλευρά, η φύση της 

οικονοµίας της αυτοκρατορίας σε γενικές γραµµές από τη δηµιουργία της µέχρι και 

το τέλος δεν ακολούθησε τις εξελίξεις που σηµάδεψαν για παράδειγµα την οικονοµία 

της ∆υτικής Ευρώπης και κυρίως της Αµερικής και οδήγησαν στη γενικευµένη 

εκµετάλλευση των δούλων για την αγροτική και βιοµηχανική παραγωγή,6 µε 

αποτέλεσµα οι διαφοροποιήσεις της οικονοµικής δουλείας να έχουν να κάνουν 

περισσότερο µε τις διαφορές της τοπικής οικονοµίας και όχι µε κάποια ραγδαία 

οικονοµική εξέλιξη σε γενικό επίπεδο. 

 Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι ο θεσµός της οικιακής-οικονοµικής δουλείας δεν 

επηρεαζόταν από τις διεθνείς συγκυρίες, πως οι µη στρατιωτικοί δούλοι διαφόρων 

περιοχών δεν είχαν πολλές οµοιότητες, ούτε πως ο θεσµός της στρατιωτικής δουλείας 

δεν είχε τοπικές διαφοροποιήσεις. Έτσι βλέπουµε, για παράδειγµα, τη γενική 

οικονοµική κρίση που προέκυψε κατά τον 16ο αιώνα να καθιστά τους δούλους µη 

συµφέρουσα επένδυση για τη βιοµηχανία µεταξιού της Προύσας, αλλά και τις τιµές 

των δούλων να αυξοµειώνονται ανάλογα µε τους διάφορους πολέµους. Παράλληλα, 

ανάλογα µε την περιοχή, οι δούλοι της Πύλης µπορεί να είχαν τελείως διαφορετικές 

οικονοµικές ασχολίες στην ίδια περίοδο. 

 Κάτι το οποίο άλλαξε για τους µη κρατικούς δούλους µε την πάροδο του 

χρόνου ήταν η δυνατότητά τους για κοινωνική κινητικότητα, αφού η χαλάρωση των 

µέτρων για την είσοδο στα στρατιωτικά-διοικητικά στρώµατα και η αυξανόµενη 

στρατολόγηση ασκερί από τους οίκους της διοικητικής ελίτ µετά τα µέσα του 16ου 

αιώνα φαίνεται να τους άφησε µεγαλύτερα περιθώρια για είσοδο σε αυτά,7 αν και δεν 

είναι πάντα σαφές κατά πόσο µπορούσε αυτή η ανέλιξη να λαµβάνει µέρος κατά τη 

διάρκεια της δουλείας ή µετά την απελευθέρωσή τους. Επίσης η ανάπτυξη της 

                                                                                                                                            
σκληρές συνθήκες, γεγονός το οποίο σίγουρα σχετίζεται µε το ότι δουλεύοντας για το κράτος δεν 
κατάφεραν εύκολα να αποκτήσουν την εύνοια και την προστασία κάποιου πάτρωνα· Erdem, Slavery, 
ό.π., 14, 30. 
6 J. Matuz, “The Nature and Stages of Ottoman Feudalism”, Asian and African Studies, 16/3 (1982), 
281-292. 
7 Εδώ, όπως θα γίνει φανερό και από την εργασία, δεν ισχυριζόµαστε ότι η εξέλιξη των µη 
στρατιωτικών δούλων σε ασκερί ήταν γενικευµένο φαινόµενο, αλλά περισσότερο ότι η πρόσβαση τους 
σε στρατιωτικά και διοικητικά αξιώµατα γινόταν πιο εύκολη σε σχέση µε το παρελθόν. 
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δύναµης της περιφέρειας έκανε την είσοδο απλών δούλων/απελεύθερων που δεν 

προέρχονταν από το παιδοµάζωµα ή το πεντζίκ στη διοικητική και στρατιωτική 

ιεραρχία πιο εύκολη, έστω και αν κάτι τέτοιο αφορούσε σε ένα µικρό ποσοστό αυτής 

της κατηγορίας ανθρώπων.  

Οι δούλοι κατά την οθωµανική περίοδο χρησιµοποιούνταν για κάθε ανάγκη, 

ως παλλακίδες, στρατιωτικοί, ή και απασχολούµενοι στην παραγωγή. Μπορούσαν να 

είναι άτοµα πλήρως εξαρτώµενα από ιδιώτες ή άτοµα τα οποία αντιµετωπίζονταν ως 

ιδιώτες, εξαρτώµενα από το κράτος και αντιπρόσωποί του. Τέλος, µπορούσαν να 

εξελίσσονται κοινωνικά και, σε σπάνιες περιπτώσεις, να περνούν από τη µια τάξη 

στην άλλη, αν και όπως προαναφέρθηκε δεν είναι πάντα σαφές αν αυτή η κοινωνική 

ανέλιξη λαµβάνει χώρα πριν ή µετά την απελευθέρωσή τους. Οι παράγοντες που 

διαµορφώνουν αυτές τις διαφοροποιήσεις είναι η ταυτότητα του ιδιοκτήτη, η περιοχή 

κατοικίας και οι οικονοµικές και κοινωνικές της ανάγκες, η χρονική και οικονοµική 

συγκυρία που διανύει η αυτοκρατορία και οι προσωπικές αρετές και ιδιότητες του 

δούλου. 

 Σε αυτήν την εργασία θα ασχοληθούµε µε τη σχετικά µη καλά µελετηµένη µη 

στρατιωτική δουλεία, όπως αυτή απαντά στο νησί της Κρήτης από το 1650 µέχρι το 

1720. Η ιδιαίτερη αυτή περίπτωση έρχεται να µας δείξει πώς λειτουργούσε ο θεσµός 

κάτω από τις συνθήκες που επικρατούσαν σε µια περιοχή που σε σχέση µε άλλες 

περιοχές της αυτοκρατορίας, όπως, για παράδειγµα, η Προύσα και η 

Κωνσταντινούπολη, δεν είχε ιδιαίτερη βιοτεχνική παραγωγή, µε µια νέα, όσον αφορά 

στις πρώτες δεκαετίες υπό εξέταση, αναδυόµενη µουσουλµανική στρατιωτική-

διοικητική ελίτ, σε µια δύσκολη οικονοµική συγκυρία για την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία, δηλαδή αµέσως µετά την περίοδο της µεγάλης υποτίµησης του 

νοµίσµατός της που κράτησε περίπου 60 χρόνια, συνδυάζοντας τα παραπάνω µε τις 

ιδιαίτερες ιστορίες των δούλων και των αφεντικών τους. Παράλληλα µας 

αποκαλύπτει το πώς ο θεσµός επηρεαζόταν από τις διεθνείς συνθήκες (π.χ. συνέχειες 

και ασυνέχειες στην εµπορική επικοινωνία µε κάποιες περιοχές, πόλεµοι και 

επιδροµές σε άλλες), αλλά και τη διαδροµή που διάνυσε από τη λήξη της βενετικής 

κυριαρχίας στο µεγαλύτερο µέρος του νησιού µέχρι την οριστική οθωµανική του 

κατάκτηση. 

 Αυτή η εργασία αποτελεί µια από τις πρώτες προσεγγίσεις του φαινοµένου 

της δουλείας στον βαλκανικό χώρο κατά την οθωµανική περίοδο. Επίσης είναι το 

πρώτο πόνηµα που προσπαθεί να συγκεντρώσει σε ένα κοινό πλαίσιο τόσες πτυχές 
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της καθηµερινότητας των δούλων και απελεύθερων κάποιας περιοχής της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Ως εκ τούτου παρουσιάζεται ως ένα µοντέλο έρευνας 

που ελπίζουµε να αποτελέσει το έναυσµα για την προσπάθεια κάλυψης του κενού που 

παρουσιάζεται τόσο στην ελληνική όσο και στην ξένη βιβλιογραφία σχετικά µε τη 

δουλεία στο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων και έτσι να προσθέσει ένα ακόµα 

κοµµάτι στην ελλιπή εικόνα που έχουµε για τη λειτουργία του θεσµού στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία. 
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Β΄. Η «ηπιότητα» της εφαρµογής του θεσµού της δουλείας στην Οθωµανική 

Αυτοκρατορία 

 

 Μια από τις θέσεις που υποστηρίζονται από πολλούς που ασχολούνται µε τη 

δουλεία στην οθωµανική περίοδο είναι η ηπιότητα της εφαρµογής του θεσµού. Εδώ 

θα πρέπει ωστόσο να κάνουµε ένα διαχωρισµό λέγοντας ότι λέξεις όπως «ηπιότητα», 

την οποία και εµείς θα χρησιµοποιήσουµε, είναι ευφηµισµοί που προκύπτουν από τη 

σύγκριση του θεσµού µε τη µορφή που αυτός εφαρµόστηκε στη ∆υτική Ευρώπη και 

την Αµερική. Η δουλεία στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, γενικά, αλλά και 

ειδικότερα στη φάση της πρώτης αιχµαλωσίας, µπορούσε, όπως θα δούµε, να πάρει 

πολύ σκληρή µορφή και σίγουρα στιγµάτιζε ολόκληρο το βίο των δούλων, ακόµα και 

µετά την απελευθέρωσή τους.  

 Τέσσερις, σύµφωνα µε τη δική µας ερµηνεία και µε τα όσα η περίπτωση της 

Κρήτης παρουσιάζει, φαίνεται να είναι οι βασικοί παράγοντες που συνέβαλαν στη 

σχετικά ήπια εφαρµογή του θεσµού της δουλείας στην Οθωµανική Αυτοκρατορία.  

1. Οικονοµικοί: Η µη χρησιµοποίηση των δούλων για τη λειτουργία µεγάλων 

παραγωγικών µονάδων, βιοτεχνικών ή αγροτικών, έδωσε στους δούλους τη 

δυνατότητα να µην αποµονωθούν από την υπόλοιπη κοινωνία, να συνδεθούν πολύ 

περισσότερο µε τα αφεντικά τους και να αποκτήσουν οφέλη µέσω αυτής της σχέσης. 

2. Πολιτικοί: Το οθωµανικό σύστηµα στην πράξη βασίστηκε στη λογική της 

προώθησης ατόµων σε διοικητικές και στρατιωτικές θέσεις όχι µε κριτήριο την 

καταγωγή τους, κοινωνική και εθνοτική, αλλά µε κριτήρια θρησκευτικά και τη 

σύνδεση µε συστήµατα πατρωνίας, γεγονός που έδινε το δικαίωµα εξέλιξης στη 

διοικητική-στρατιωτική ιεραρχία ακόµα και σε άτοµα δουλικής καταγωγής και 

προερχόµενα έξω από την αυτοκρατορία, αρκεί αυτοί να ήταν µουσουλµάνοι και να 

βρίσκονταν κοντά στα άτοµα που θα µπορούσαν να τους προωθήσουν. Αυτό ωστόσο 

δε σηµαίνει ότι το φαινόµενο προώθησης δούλων στη στρατιωτική και διοικητική 

ιεραρχία ήταν εκτεταµένο. 

3. Κοινωνικοί: Η παραδοσιακή δοµή του οίκου στην Κρήτη, που στηριζόταν 

σε σχέσεις όχι µόνο συγγένειας, αλλά συµπεριλάµβανε και τους εξαρτώµενους από το 

νοικοκυριό ανθρώπους, υπηρέτες, δούλους κ.τ.λ., διατηρήθηκε και µετά το 

Μεσαίωνα. Αυτό το φαινόµενο είχε ως αποτέλεσµα την αποδοχή των δούλων ως 

µελών του οίκου και τη συχνή προάσπιση των συµφερόντων τους από αυτόν. Ωστόσο 

για το αν ανάλογο φαινόµενο παρατηρούνταν στις υπόλοιπες περιοχές της 
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αυτοκρατορίας, πράγµα που είναι και το πιθανότερο να συνέβαινε, χρειάζεται εκτενής 

µελέτη αρχειακών πηγών, η οποία δεν είναι δυνατό να γίνει σε αυτήν την εργασία.8 

4. Θρησκευτικοί: Το ισλάµ, αν και δεν καταδίκαζε τη δουλεία, προσπάθησε να 

δηµιουργήσει συνθήκες καλύτερης µεταχείρισης των δούλων και προέβαλε την 

απελευθέρωσή τους ως πράξη θεάρεστη. Ωστόσο, ενώ για την τότε εποχή το 

θρησκευτικό συναίσθηµα έπαιζε σπουδαίο ρόλο και πιθανώς να επηρέαζε αρκετά 

τους ιδιοκτήτες των δούλων, σε αυτή την εργασία υποστηρίζεται η άποψη ότι ο ρόλος 

του θρησκευτικού συναισθήµατος έχει γενικά υπερτονιστεί από τη δευτερογενή 

βιβλιογραφία και δε θεωρείται τόσο καθοριστικός όσο οι τρεις πρώτοι λόγοι. Συχνά η 

υπερτονισµένη εξέταση του ρόλου του ισλάµ µπορεί να µας αποπροσανατολίσει ως 

προς την εξέταση της δουλείας στις µη ισλαµικές πριν από την οθωµανική κατάκτηση 

περιοχές, κάτι το οποίο δυστυχώς έχει γίνει η κυρίαρχη τάση στους κύκλους των 

ιστορικών που ασχολούνται µε την ιστορία του θεσµού. Άλλωστε δεν πρέπει να 

ξεχνάµε ότι, ενώ και ο χριστιανισµός είχε αντίστοιχα κηρύγµατα, αυτό δε βοήθησε 

στην ευνοϊκότερη µεταχείριση των δούλων ακόµα και στις πιο θεοκρατικές 

                                                 
8 Εδώ δεν υποστηρίζεται ότι η συµπερίληψη στους οίκους και ατόµων που εξαρτιόνταν από αυτόν, 
όπως δούλων, υπηρετών κ.τ.λ., είναι ένα φαινόµενο που απαντά µόνο στην Κρήτη. Συγκεκριµένα, ο 
Fisher υποστηρίζει ότι γενικά στην αυτοκρατορία «οι οικιακοί υπηρέτες γίνονταν πραγµατικά και 
πλήρη µέλη του οίκου, συµµετέχοντας στα περισσότερα ζητήµατα και υποθέσεις της οικογένειας»· A. 
Fisher, “Chattel Slavery in the Ottoman Empire”, Slavery and Abolition, 1/1 (1980), 36. Ωστόσο, 
καθώς η έρευνά µας περιορίζεται σε αυτό το νησί, δε θα κάνουµε γενικεύσεις που θα έπρεπε να 
αποτελούν προϊόντα άλλης έρευνας. Για την παρουσία του φαινοµένου στην Κρήτη της βενετικής 
περιόδου και τη χρήση τέτοιων ατόµων, βλ. Β. Arbel, “Riflessioni sul ruolo di Creta nel commercio 
mediterraneo del Cinquecento” στο Venezia e Creta, επιµ. G. Ortalli, Ηράκλειο 1998, 245-259· W. 
Bakker και A. Van Gemert (επιµ.), Μανόλης Βαρούχας: νοταριακές πράξεις (1597-1613), Ρέθυµνο 
1987· Γ. Μ. Γρυντάκης (επιµ.), Περιλήψεις των νοταριακών πράξεων του Γιάννη Βλαστού: Ρούστικα 
1599-1614, Αθήνα 1990· του ίδιου, Το πρωτόκολλο του Ρεθεµνιώτη νοτάριου Τζώρτζη Πάντιµου 
(1613-1642), Αθήνα 1990· του ίδιου, Το πρωτόκολλο του Ρεθεµνιώτη συµβολαιογράφου Τζώρτζη 
Τρωίλου, Αθήνα 1990· Σ. Κακλαµάνης και Σ. Λαµπράκης (επιµ.), Μανουήλ Γρηγορόπουλος: νοτάριος 
Χάνδακα 1506-1532, Ηράκλειο 2003· Γ. Κ. Μαυροµάτης (επιµ.), Ιωάννης Ολόκαλος, νοτάριος 
Ιεράπετρας. Κατάστιχο (1495-1543), Βενετία 1994· S. McKee, “Households in Fourteenth-Century 
Venetian Crete” στο Medieval Families: Perspectives on Marriage, Household, and Children, επιµ. 
Carol Neel, Τορόντο 2004, 347-404· της ίδιας, “Inherited Status and Slavery in Late Medieval Italy 
and Venetian Crete”, The Past and Present Society, 182/1 (2004), 31-53· Α. Panopoulou, “Craftsmen, 
Tools and Workshops in Candia under the Venetian Rule” στο Byzantina et Moderna: Mélanges en l’ 
honneur d’ Hélène Antoniadis-Bibicou, επιµ. G. Grivaud και S. Petmezas, Αθήνα 2007, 85-98· Ε. 
Santschi, “Quelques aspects du statut des non-libres en Crète au XIVe s.”, Thesaurismata, 9 (1972), 
104-136· Α. Μ. Stahl, (επιµ.), The Documents of Angelo de Cartura and Donato Fontanella, Venetian 
Notaries in Fourteenth-Century Crete, Ουάσινγκτον 2000· Μ. Τρούλης (επιµ.), Μαρίνος Αρκολέος: ο 
τελευταίος νοτάριος της ∆υτικής Κρήτης, Ρέθυµνο 2003· C. Verlinden, “La Crète, débouché et plaque 
tournante de la traite des esclaves aux XIVe et XVe siècles” στο Studi in onore di Amintore Fanfani, τ. 
3, Μιλάνο 1962, 591-669. Μολονότι δε µπορούµε να µιλήσουµε για συνέχεια του θεσµού της 
δουλείας, αφού, καθώς πλησιάζουµε στην οθωµανική κατάκτηση, σχεδόν όλες οι αναφορές σε 
δούλους στα νοταριακά έγγραφα εξαφανίζονται (ενώ στις αρχές του 14ου αιώνα το 1/5 περίπου των 
καταχωρίσεων έχει αναφορές σε δούλους, από το 1531 µέχρι την οθωµανική κατάκτηση τέτοιες 
καταχωρίσεις παύουν να υπάρχουν), είναι δυνατή η ανίχνευση των σχέσεων µεταξύ άλλων 
εξαρτώµενων από το νοικοκυριό ατόµων και των οίκων που µας κατευθύνουν προς αυτή την υπόθεση. 
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χριστιανικές κοινωνίες. Ωστόσο ο ισλαµικός χαρακτήρας της δουλείας, όπως θα 

δούµε παρακάτω, αν και δεν είναι τόσο σηµαντικός για την ήπια εφαρµογή του 

θεσµού, είναι απαραίτητος για να αντιληφθούµε τη χρήση των δούλων ως µέσων 

κοινωνικής διαφοροποίησης εντός της κρητικής κοινωνίας και αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα εφαρµογής του θεσµού. 

Καθένας από τους τρεις πρώτους λόγους ενίσχυε και συµπλήρωνε τους 

άλλους δύο. Έτσι βλέπουµε ότι η µη χρήση µεγάλου αριθµού δούλων για την 

παραγωγή, παρακινούσε τα αφεντικά να µην τους βλέπουν µόνο ως παραγωγικές 

αναλώσιµες µονάδες, αλλά και ως άτοµα µε τα οποία µπορούσαν να συνάπτουν 

σχέσεις. Αυτό ενισχυόταν και από την παραδοσιακή δοµή των οίκων που 

προσδιοριζόταν περισσότερο µε όρους ιδιοκτησίας παρά συγγένειας και έδινε την 

ευκαιρία στους δούλους να έρθουν κοντά στα υπόλοιπα µέλη τους. Αντίστοιχα, αυτή 

η εγγύτητα έδινε στους δούλους την ευκαιρία να προωθηθούν µετά από την 

απελευθέρωσή τους σε υψηλότερες κοινωνικές και διοικητικές θέσεις µε τη 

διαµεσολάβηση των πατρώνων τους, που ήταν, όπως θα δούµε, κατά κύριο λόγο µέλη 

της διοικητικής-στρατιωτικής ιεραρχίας. Ενώ η εγγύτητα αφεντικού-δούλου ήταν 

κάτι το οποίο απαντά και πριν από την οθωµανική κατάκτηση ως προϊόν των 

προαναφερθεισών κοινωνικών συνθηκών και της µη µεγάλης µεταβολής της φύσης 

της οικονοµίας, αυτή η τελευταία εξέλιξη δεν παρουσιάζεται σε προοθωµανικές 

περιόδους – τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις λατινοκρατούµενες περιοχές – και είναι 

αποτέλεσµα της οθωµανικής ανοιχτής αντίληψης της κοινωνικής ανόδου, όπου η 

εθνοτική-κοινωνική καταγωγή δεν παίζει βασικότερο ρόλο από τη θρησκευτική 

ταυτότητα.9 

Ενώ λοιπόν κάποιος µπορεί να συναντήσει στις πηγές που αφορούν στη 

βενετική Κρήτη δούλους που έχουν έρθει κοντά στα αφεντικά τους,10 ποτέ δε 

φαίνεται κάποιος δούλος να µπόρεσε να καταλάβει κάποια διοικητική ή στρατιωτική 

θέση µετά την απελευθέρωσή του. Αυτή η δυνατότητα εξέλιξης είναι προϊόν του 

συνδυασµού της οθωµανικής πολιτικής πραγµατικότητας µε τις προϋπάρχουσες 

                                                 
9 Με αυτήν την παραδοχή δε θέλω να µειώσω τη σηµασία των κοινωνικών κατηγοριών «ασκερί»-
«ραγιάδες», οι οποίες έπαιξαν πολύ βασικό ρόλο για την κοινωνική διαστρωµάτωση εντός της 
αυτοκρατορίας µέχρι το τέλος της ύπαρξής της, αλλά είναι σηµαντικό να λάβουµε υπ’ όψη ότι κατά 
την περίοδο υπό εξέταση η είσοδος ραγιάδων στη στρατιωτική τάξη ήταν πιο εύκολη σε σχέση µε τους 
πρώτους αιώνες ύπαρξης του οθωµανικού κράτους· B. Lewis, “‛Askari”, The Encyclopaedia of Islam. 
New Edition, Λάιντεν και Λονδίνο, τ. 1, 712. 
10 McKee, “Households”, ό.π., 377, 380. 
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κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της πάλαι ποτέ χριστιανικής Ανατολικής 

Μεσογείου που συνεχίζουν να υφίστανται και µετά την κατάκτηση.  

Βέβαια το γεγονός ότι αυτή η δυνατότητα υπήρχε, δε σηµαίνει ότι ο αριθµός 

των δούλων που κατάφερνε να ανελιχθεί κοινωνικά και διοικητικά ήταν µεγάλος· 

µάλλον συνέβαινε το αντίθετο. Μολονότι κάποιοι από αυτούς κατάφερναν να 

δηµιουργήσουν µια αξιοπρεπή ζωή, η πλειονότητα των απελεύθερων φαίνεται να 

παρέµενε ανάµεσα στα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα. Από αυτήν την άποψη θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι η θέση των δούλων δε φαίνεται να έχει µεγάλη διαφορά 

στο πέρασµα από τη βενετική κατάκτηση στην οθωµανική και ότι συµφωνεί µε την 

πανανθρώπινη αρχή που θέλει τους οικιακούς-οικονοµικούς δούλους και τους 

απελεύθερους χαµηλά στην κοινωνική κλίµακα. 
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Γ΄. ∆οµή και πρωτογενείς πηγές της εργασίας 

 

α. Η δοµή της εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε τρία επιµέρους κεφάλαια, τα οποία 

φιλοδοξούν να δώσουν µια εξελικτική εικόνα της ζωής των δούλων από τη στιγµή 

της αιχµαλωσίας τους µέχρι και την απελευθέρωσή τους. 

Καθώς σε αυτήν την εργασία ο θεσµός της δουλείας εξετάζεται κυρίως µέσα 

από το πρίσµα της σταδιακής εξέλιξης της ζωής των δούλων, όπως περνάνε διάφορες 

φάσεις της ζωής τους, θεωρήθηκε σκόπιµο τα κεφάλαια της εργασίας να 

ακολουθήσουν µια νοητή γραµµική συνέχεια που να δίνει µια καλύτερη εικόνα 

αυτών των αλλαγών.  

Εντάσσοντας την πορεία της ζωής των δούλων σε µια γραµµική συνέχεια 

µπορούµε ευκολότερα να δούµε τα περιθώρια βελτίωσης της ζωής τους και τις 

προσπάθειες τις οποίες κατέβαλλαν για ένταξη στην κοινωνία στην οποία ζούσαν. Για 

παράδειγµα, φαίνεται ότι όταν οι δούλοι ζούσαν δίπλα στα αφεντικά τους, αυτά 

συχνά δένονταν µαζί τους και γενικεύοντας θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι 

δύσκολα θα επέτρεπαν την κακοµεταχείρισή τους. Κάτι τέτοιο όµως δε µπορούσε να 

συµβεί στην πρώτη φάση της δουλικής ζωής τους, όταν ήταν απλώς αιχµάλωτοι. Σε 

αυτήν την περίπτωση οι δούλοι ανήκαν σε ανθρώπους που τους έβλεπαν 

αποκλειστικά ως εµπόρευµα και επιδίωκαν το µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος από 

την πώλησή τους. Όσο ένας δούλος κατάφερνε σταδιακά να πλησιάζει τους πιο 

βαθιούς ιστούς της οθωµανικής κοινωνίας, τόσο περισσότερες πιθανότητες είχε να 

ζήσει µια αξιοπρεπή ζωή. Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει ότι όλους τους δούλους µετά την 

πώλησή τους τους περίµενε ένα καλύτερο µέλλον. 

Οι ηθικές αρχές περί προστασίας των δούλων υπάρχουν στους νόµους, στη 

θρησκεία και στην κοινωνία, αλλά τελικά η εφαρµογή τους εξαρτάται περισσότερο 

από το πόσο κοντινή είναι η σχέση δούλου-αφεντικού. Το οθωµανικό σύστηµα 

διοίκησης πρακτικά αφήνει περιθώρια ανόδου στα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα, 

αλλά η διαδικασία είναι επώδυνη και συχνά ανεπιτυχής. Το σηµείο µηδέν για τους 

δούλους, εκεί όπου διατρέχουν τους µεγαλύτερους κινδύνους και αντιµετωπίζουν τις 

εντονότερες προκλήσεις, είναι το σηµείο εκκίνησης, από τη στιγµή της σύλληψής 

τους µέχρι τη στιγµή της πώλησής τους. Σε αυτό το στάδιο κρατούνται 

περιχαρακωµένοι. Από τη στιγµή όµως που αποκτούν τη δυνατότητα εγκατάστασης 
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σε κάποιο µέρος και προσέγγισης της τοπικής κοινωνίας, δηλαδή µετά την πώλησή 

τους, αρχίζει µια πορεία ενσωµάτωσης σε και εξάρτησης από αυτή, η οποία γίνεται 

ακόµα πιο φανερή µετά την απελευθέρωσή τους και φαίνεται να µην τερµατίζεται 

µέχρι το θάνατό τους. Το γεγονός ότι οι απελεύθεροι φέρουν πάντα το στίγµα της 

δουλικής τους καταγωγής δείχνει και τα όρια της ανεκτικότητας της οθωµανικής 

κοινωνίας, πολύ πιο ευρέα σε σχέση µε αυτά των σύγχρονών της δυτικών κρατών του 

17ου και 18ου αιώνα, αλλά και πάλι βασισµένα σε διακρίσεις. Το οθωµανικό δίκαιο 

και η κοινωνία επέτρεπε – αν και όχι απόλυτα – την ένταξη των δούλων στην 

κοινωνία µέσα από µια διαδικασία που ολοκληρωνόταν µετά την απελευθέρωσή 

τους, και ίσως να είναι αυτή ακριβώς η αρκετά οµαλή αποδοχή τους, σε συνδυασµό  

µε τη σπάνια συγκέντρωση µεγάλου αριθµού δούλων υπό κοινές συνθήκες εργασίας, 

που δε δηµιούργησε επαναστάσεις δούλων στο εσωτερικό της οθωµανικής κοινωνίας, 

όπως συνέβη σε άλλες περιοχές, και διατήρησε τη νοµιµοποίηση του θεσµού για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα. 

Για να γίνουν φανερά τα παραπάνω στηριχθήκαµε στις διάφορες πηγές που 

συλλέξαµε τοποθετώντας τις σε µια µη χρονολογική συνέχεια και τις χωρίσαµε σε 

τρεις βασικές κατηγορίες: αυτές που µπορούν να µας δώσουν στοιχεία για τη ζωή των 

δούλων από την αιχµαλωσία τους µέχρι την πώλησή τους, αυτές που µας δίνουν 

στοιχεία για τη ζωή τους κατά την περίοδο από την πώληση µέχρι την απελευθέρωσή 

τους και τέλος αυτές που µας αποκαλύπτουν στοιχεία για την περίοδο µετά την 

απελευθέρωσή τους.11 

Στο κεφάλαιο µε τίτλο «Η είσοδος στη δουλεία» εξετάζεται η πρώτη και πιο 

σκληρή φάση της αιχµαλωσίας των µελλοντικών δούλων, η καταγωγή τους, οι τρόποι 

σύλληψης και πώλησής τους, οι τιµές τους και οι φόροι που επιβάλλονταν από το 

κράτος. Όπου τα στοιχεία που µας παρείχαν οι πρωτογενείς πηγές δεν ήταν αρκετά 

για να µας δώσουν µια εικόνα για επιµέρους ζητήµατα αυτής της φάσης, έγινε 

προσπάθεια τα κενά να καλυφθούν µε τη χρήση δευτερογενούς υλικού. 

Στο επόµενο κεφάλαιο µε τίτλο «Η δουλεία στην καθηµερινότητα της 

οθωµανικής Κρήτης» γίνεται µια προσπάθεια να δούµε τις διάφορες πτυχές του 

θεσµού στο πλαίσιο της κρητικής κοινωνίας. ∆ίνονται κάποιες ερµηνείες για την 

                                                 
11 Μολονότι σε µια τέτοια παρουσίαση των πηγών ελλοχεύει ο κίνδυνος να υποβιβαστεί στην ανάλυσή 
µας το στοιχείο της εξελικτικότητας του θεσµού, εδώ, καθώς η χρονική περίοδος που εξετάζεται δεν 
είναι πολύ µεγάλη, αποφεύγουµε την παράθεση σε χρονική αλληλουχία των περιπτώσεων που 
βρίσκουµε στις καταχωρίσεις. Σκοπός είναι να αναδειχθεί πιο έντονα η εξέλιξη της ζωής των δούλων 
µέσα από γενικές κατηγοριοποιήσεις των φαινοµένων που παρατηρούµε. 
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«ισλαµοκρατούµενη» φύση του θεσµού, τόσο σε επίπεδο δούλων όσο και των 

αφεντικών τους, και προσπαθούµε να δούµε τη χρηστική αξία των δούλων σε σχέση 

µε τις απαιτήσεις της κρητικής δουλοκτητικής τάξης. Τέλος προσπαθούµε να δούµε 

τη θέση των δούλων από νοµική σκοπιά, αλλά και µέσα στην κοινωνία, θέτοντας το 

ερώτηµα αν η µελέτη του θεσµού της δουλείας είναι ιστορία «από τα κάτω» και 

εξετάζουµε τις δυνατότητες των δούλων για κοινωνική ανέλιξη και τον καθοριστικό 

ρόλο που έπαιζε η ανάπτυξη σχέσεων οικειότητας µε τα αφεντικά τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο µε τίτλο «Μετά τη δουλεία» γίνεται µια προσπάθεια 

περιγραφής της ζωής των δούλων µετά την απελευθέρωσή τους, εξετάζοντας κυρίως 

τις πράξεις απελευθερώσεων που συναντάµε στα ιεροδικαστικά κατάστιχα, αλλά και 

άλλες πηγές που περιέχουν άµεσες ή έµµεσες αναφορές σε απελεύθερους. 

Επιχειρείται µια ανασύνθεση της καθηµερινής ζωής τους µε έµφαση στις σχέσεις 

εξάρτησης που τους δεσµεύουν κυρίως µε τα παλιά αφεντικά τους ή και µε άλλους 

πάτρωνες, µέσω της δηµιουργίας προσωπικών σχέσεων, του δικαίου, της κοινωνίας, 

και της ένταξής τους σε ευρύτερα συστήµατα σχέσεων, εργασιακών και συστηµάτων 

πατρωνίας. Ένα µέρος του κεφαλαίου αφιερώνεται στην κοινωνική τους ζωή, την 

οργάνωση σε οµάδες, τη δηµιουργία οικογένειας και την προσπάθειά τους για ένταξη 

στην τοπική κοινωνία. Τέλος εξετάζεται το κατά πόσο µετά από όλη αυτήν την 

περιπέτεια οι απελεύθεροι δένονταν µε το νέο τόπο κατοικίας τους και αν 

κατέβαλλαν προσπάθειες να επιστρέψουν στον τόπο καταγωγής τους. 

Κάποια από τα επιµέρους συµπεράσµατα που προκύπτουν από τα θέµατα που 

εξετάζονται για την περίοδο 1650-1720 στην Κρήτη είναι τα εξής: 

 

1. Οι δούλοι είναι στην πλειονότητά τους ντόπιοι ελληνόφωνοι και άτοµα 

προερχόµενα από τα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας, κυρίως Ρώσοι. 

2. Οι πιο συνηθισµένοι τρόποι αιχµαλωσίας που απαντούν στην Κρήτη έχουν να 

κάνουν µε τον πόλεµο, την πειρατεία και την παράνοµη πώληση και 

ενεχυρίαση παιδιών. 

3. Οι τιµές των δούλων και κυρίως των γυναικών είναι αρκετά υψηλές ακόµα 

και στις περιόδους αυξηµένης εισροής αιχµαλώτων, πράγµα που εξηγείται 

από την αντίληψη ότι οι δούλοι ήταν «είδος πολυτελείας». 

4. Το κράτος δε µπορούσε να ελέγξει πλήρως την αγορά των δούλων, καθώς η 

πλειονότητα των αγοραπωλησιών που ανιχνεύονται φαίνεται να γίνονταν 
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εκτός σκλαβοπάζαρων µε αποτέλεσµα την όχι εύκολη εφαρµογή των κανόνων 

που προσπαθούσε να επιβάλει. 

5. Οι πληροφορίες που έχουµε για τους φόρους που αφορούσαν σε δούλους είναι 

πολύ περιορισµένες, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι από αυτούς εκµισθώνονταν 

από το κράτος σε ιδιώτες. Η έλλειψη πληροφοριών στα κατάστιχα, καθώς και 

η µικρή αναφορά των φόρων στα κανουναµέ της Κρήτης, φαίνονται να είναι 

ενδεικτικές της σχετικότητας µε την οποία αυτοί πιθανώς επιβάλλονταν. 

6. Τόσο σε επίπεδο δούλων όσο και αφεντικών, κυριαρχεί η ισλαµική θρησκεία. 

Αυτό, όσον αφορά στους δούλους, φαίνεται να σχετίζεται τόσο µε την 

προσπάθειά τους να καλυτερέψουν τους όρους ζωής τους, όσο και µε την 

επιµονή των αφεντικών τους, οι οποίοι, όντας στην πλειονότητά τους 

µουσουλµάνοι, φαίνεται ότι θέλουν να επιβάλουν και στους δούλους την 

πίστη τους. 

7. Η δουλοκτησία φαίνεται ότι για τα αφεντικά αποτελεί σηµάδι ένταξης σε µια 

ισλαµική διοικητική-στρατιωτική ελίτ, γεγονός που της δίνει ένα συµβολικό 

χαρακτήρα για την τοπική κοινωνία. 

8. Οι δούλοι χρησιµοποιούνταν τόσο ως αντικείµενα αξίας για συναλλαγές, όσο 

και ως ανθρώπινο δυναµικό. Στη δεύτερη περίπτωση βλέπουµε ότι η 

πλειονότητα χρησιµοποιούνταν κυρίως για οικιακές εργασίες, οι οποίες µας 

θυµίζουν περισσότερο τις εργασίες των οικιακών υπηρετών που συναντάµε 

στα κατάστιχα. 

9. Η ζωή των δούλων, παρά το γεγονός ότι συχνά τους έδινε την ευκαιρία για 

αφοµοίωση από την τοπική κοινωνία και ενίοτε ακόµα και για ανέλιξη στις 

υψηλές τάξεις της, φαίνεται ότι µπορούσε να είναι σκληρή. Ακόµα και αν δε 

βλέπουµε πολλές περιπτώσεις καταπίεσης δούλων, δε µπορούµε να δούµε 

ούτε πολλές περιπτώσεις δούλων που πριν ή µετά την απελευθέρωσή τους 

έφτασαν στα πιο υψηλά στρώµατα της κρητικής κοινωνίας. Πάντως είναι 

γεγονός ότι ο καλός ή κακός βίος των δούλων εξαρτιόταν κυρίως από την 

κοινωνική θέση, το χαρακτήρα και την καλή θέληση των αφεντικών τους, 

καθώς δεν προστατεύονταν επαρκώς από το κράτος. 

10. Η συντριπτική πλειονότητα των απελευθερώσεων που απαντούν στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα γίνεται χωρίς να υπάρχει κάποια χρηµατική ή άλλη 

συµφωνία αφεντικού-δούλου, πράγµα που πιθανώς να οφείλεται στη µη 

διαδεδοµένη χρήση δούλων στην παραγωγή, βιοτεχνική και αγροτική. 
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11.  Ανάµεσα στις άλλες κατηγορίες απελευθερώσεων, συναντάµε και τρεις 

ιδιαίτερες περιπτώσεις που δεσµεύουν εργασιακά τους απελεύθερους για 

ορισµένο διάστηµα µετά την απελευθέρωσή τους. Οι καταχωρίσεις αυτές, από 

τις µέχρι τώρα µελέτες φαίνονται να είναι µοναδικές και φανερώνουν την 

εξάρτηση που µπορούν να επιδιώκουν τα αφεντικά των δούλων ακόµα και 

κατά τη διάρκεια της ελευθερίας των τελευταίων. Γενικά, η απελευθέρωση 

φαίνεται να µη διακόπτει τις σχέσεις εξάρτησης των δούλων από τα αφεντικά 

τους. Συχνά µάλιστα τους εµπλέκει σε πολύπλοκα συστήµατα σχέσεων, τα 

οποία αφενός προωθούν την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, αφετέρου 

όµως δεσµεύουν τη ζωή τους σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό. 

12. Η ένταξη στην τοπική κοινωνία δε φαίνεται να είναι το ίδιο εύκολη για όλους 

τους δούλους. Παράγοντες που αφορούν στα συστήµατα σχέσεων στα οποία 

εµπλέκονται, τη γλώσσα που µιλούν ή ακόµα και το χρώµα του δέρµατός τους 

φαίνεται να παίζουν ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία. 

 

β. Οι πηγές 

 

 Οι πρωτογενείς πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγγραφή αυτής της 

εργασίας προέρχονται κυρίως από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα που φυλάσσονται στη 

Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη του Ηρακλείου.12 Συγκεκριµένα µελετήθηκαν 

καταχωρίσεις από τους κώδικες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 και 15 που 

καλύπτουν το διάστηµα 1657-1720. Επίσης χρησιµοποιήθηκαν οι µεταγραφές των 

ιεροδικαστικών κωδίκων του Ρεθύµνου µε αριθµό 56 και 57, που βρίσκονται στην 

Τουρκία, από την αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή του Mustafa Oğuz· καλύπτουν 

                                                 
12 Εδώ θα ήταν σκόπιµο να αναφέρουµε ότι µια δυσκολία στην εξέταση του θέµατός µας προέρχεται 
από την ίδια τη φύση των πηγών που χρησιµοποιήσαµε. Τα ιεροδικαστικά κατάστιχα δε δίνουν την 
ευκαιρία να προσεγγίσουµε τους δούλους ως προσωπικότητες, αλλά περισσότερο ως άτοµα και 
αντικείµενα που µετέχουν σε διάφορες συναλλαγές και διαφωνίες. Επίσης δε µας δίνουν παρά 
ελάχιστες πληροφορίες για την αλληλεπίδραση δούλων-τοπικής κοινωνίας σε επίπεδο πολιτισµικό. 
Τέλος στις πηγές αυτές τονίζονται περισσότερο οι πλευρές του θεσµού όπου υπάρχει κρατική 
παρέµβαση, πράγµα το οποίο µπορεί να µας οδηγήσει σε υπερτονισµό ή παράλειψη κάποιων στοιχείων 
στην έρευνά µας. Έτσι, π.χ., ένας από τους λόγους για τους οποίους γνωρίζουµε πολύ περισσότερα για 
την κακοµεταχείριση των δούλων κατά το εµπόριο και την παραµονή τους στα σκλαβοπάζαρα έχει να 
κάνει µε το γεγονός ότι το κράτος µπορούσε να παρέµβει σε αυτό το στάδιο για λόγους ελέγχου της 
αγοράς. Αντίθετα, τα ιεροδικαστικά κατάστιχα διαπερνούν πολύ λιγότερο τη σφαίρα της ιδιωτικής 
ζωής δούλων και ιδιοκτητών. Για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα ιεροδικαστικά κατάστιχα 
σχετικά µε τη µελέτη του θεσµού της δουλείας γενικά, αλλά κυρίως των δουλών, βλ. N. Hanna, 
“Sources for the Study of Slave Women and Concubines in Ottoman Egypt” στο Beyond the Exotic: 
Women’s Histories in Islamic Societies, επιµ. A. El-Azhary Sonbol, Λονδίνο 2005, 119-130. 
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το διάστηµα 1650-1656.13 Από τους παραπάνω κώδικες στην ολότητά τους 

µελετήθηκαν οι δύο τελευταίοι, καθώς και οι κώδικες της Βικελαίας Βιβλιοθήκης µε 

αριθµό 3, 5 και 7. Στη µελέτη των κωδίκων 3 και 5 µεγάλη βοήθεια αποτέλεσαν οι 

εκδοµένες και ανέκδοτες περιλήψεις που εκπονήθηκαν µε τη συνεργασία του 

Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυµνο και της Ουγγρικής Ακαδηµίας 

Επιστηµών της Βουδαπέστης.14 Η έρευνα των υπολοίπων κωδίκων στηρίχθηκε 

κυρίως στις πολύτιµες µεταφράσεις που εκδόθηκαν από τον Νικόλαο Σταυρινίδη.15 

Από τις καταχωρίσεις που χρησιµοποιήθηκαν για την παρούσα µελέτη, στο τέλος της 

εργασίας µεταγράφηκαν κάποιες από αυτές που κατά την κρίση του συγγραφέα 

θεωρήθηκαν οι πιο σηµαντικές, καθώς και άλλες που θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν τυπικά παραδείγµατα πηγών που αφορούν στην ιστορία του θεσµού 

της δουλείας. 

  

 Στις παραποµπές που αφορούν στις παραπάνω πηγές χρησιµοποιήθηκαν οι 

εξής βραχυγραφίες: 

- Οι καταχωρίσεις που προέρχονται από τις µεταγραφές του Mustafa Oğuz 

σηµειώνονται µε τα γράµµατα ΜΟ, ακολουθούµενα από τον αριθµό της µεταγραφής 

και της σελίδας της διατριβής στην οποία υπάρχει η µεταγραφή (π.χ. ΜΟ332/272). 

- Στις καταχωρίσεις που προέρχονται από τους κώδικες που βρίσκονται στη Βικελαία 

Βιβλιοθήκη σηµειώνεται πρώτα η συντοµογραφία του ονόµατος του αρχείου στο 

οποίο βρίσκονται (Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου, «Τ.Α.Η.») και ο αριθµός του 

κώδικα, ακολουθούµενος από τον αριθµό της σελίδας όπου βρίσκεται η καταχώριση 

(π.χ. Τ.Α.Η. 7/150). 

- Οι καταχωρίσεις για τις οποίες υπάρχει εκδοµένη περίληψη ή µετάφραση από τον 

Σταυρινίδη και οι οποίες δεν ελέγχθηκαν στο πρωτότυπο κείµενο σηµειώνονται 

πρώτα µε τα γράµµατα Στ, ακολουθούµενα από τον αριθµό µετάφρασης, τον τόµο και 

τον αριθµό σελίδας του έργου του Σταυρινίδη (π.χ. Στ850-Β/244). 

                                                 
13 M. Oğuz, “Girit (Resmo) Şer‛iye Sicil Defterleri (1661-1067)”, αδηµοσίευτη διδακτορική διατριβή 
που κατατέθηκε στο Ινστιτούτο Τουρκολογικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου Μαρµαρά της 
Κωνσταντινούπολης το 2002. 
14 Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί οι περιλήψεις του 3ου κώδικα µε τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου 
Ηρακλείου· Ε. Καραντζίκου και Π. Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου: τρίτος κώδικας (1669-1673 και 
1750-1767), επιµ. Ε. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2003. Ο 5ος κώδικας είναι υπό έκδοση. 
15 Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της 
Κρήτης, τ. 1-4, Ηράκλειο 1975-1984. Ευχαριστώ θερµά την Πηνελόπη Φωτεινού για την πολύτιµη 
βοήθεια που µου προσέφερε στον εντοπισµό πηγών τερεκέ που περιέχουν δούλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

 

 

 

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 

 

 

 

Α΄. Η προέλευση των δούλων 

 

α. Πηγές και καταγωγή των δούλων 

 

Οι δούλοι που έφταναν στην Οθωµανική Αυτοκρατορία µπορούσαν να 

προέρχονται από διάφορες πηγές. Η βασικότερη από αυτές ήταν η αιχµαλωσία 

ανθρώπων στα σύνορα µε άλλα κράτη κατά τη διάρκεια πολέµων. Αυτή η µέθοδος 

αποτελούσε το σηµαντικότερο τρόπο απόκτησης σκλάβων ήδη από τις απαρχές της 

ισλαµικής ιστορίας και ρυθµιζόταν λεπτοµερειακά από τον ισλαµικό νόµο. Αυτές τις 

ρυθµίσεις ακολουθούσαν και οι Οθωµανοί, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν τους δούλους 

κυρίως στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, αλλά και τους εξήγαν.16 Όπως ήταν 

λογικό, ανάλογα µε την περίοδο που εξετάζουµε και τα πολεµικά µέτωπα τα οποία 

ήταν ανοιχτά για την αυτοκρατορία, βλέπουµε και αυξοµείωση των δούλων αυτής της 

προέλευσης.17 Αλλά εκτός από τους δούλους που συλλαµβάνονταν από τους 

οθωµανούς στρατιωτικούς και ακιντζί, υπήρχαν περιοχές πέρα από τα σύνορα της 

αυτοκρατορίας οι οποίες µέσω εµπορικών συµφωνιών την προµήθευαν µε 

αιχµαλώτους που προέρχονταν τόσο από επιδροµές σε γειτονικά τους κράτη, όσο και 

από τις ίδιες τις επικράτειές τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι Τάταροι 

της Κριµαίας, οι οποίοι ήδη από τον 15ο αιώνα είχαν συνεργαστεί σε αυτόν τον 

εµπορικό τοµέα µε τους Οθωµανούς, ενώ από το δεύτερο µισό του 16ου αιώνα έγιναν 

οι σηµαντικότεροι προµηθευτές σκλάβων για την οθωµανική αγορά.18 Επίσης µια 

άλλη πολύ σηµαντική πηγή δούλων από επιδροµές ήταν η Αφρική.19 

                                                 
16 Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 37. 
17 H. Sahillioğlu, “Slaves in the Social and Economic Life of Bursa in the Late 15th and Early 16th 
Centuries”, Turcica, 17 (1985), 65-66. 
18 Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 38-40· Η. Kanbolat και E. Taymaz, “Kafkas-Osmanlı Đlişkileri ve Köle 
Ticareti”, Tarih ve Toplum, 14/79 (1990), 38-39. Ωστόσο, ενώ οι Οθωµανοί δέχονταν την υποδούλωση 
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∆ούλοι επίσης συλλαµβάνονταν και πωλούνταν από πειρατές, οι οποίοι 

δρούσαν στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, είτε επιτιθέµενοι σε πλοία, είτε µέσω 

επιδροµών στα παράλια. 

∆ούλοι έρχονταν στην αυτοκρατορία και ως δώρα προς το σουλτάνο. Ωστόσο 

αυτός ο τελευταίος τρόπος, όπως και το παιδοµάζωµα, δε θα µας απασχολήσει εδώ, 

καθώς συνήθως αποτελούσε πηγή δούλων οι οποίοι θα χρησιµοποιούνταν αργότερα 

ως µέλη της διοικητικής ή της στρατιωτικής ιεραρχίας και ως εκ τούτου 

µετατρέπονταν σε ένα είδος «ελίτ» µε την οποία δε θα ασχοληθούµε σε αυτή την 

εργασία. 

Στην περίπτωση της Κρήτης συναντάµε πολλούς δούλους που φαίνεται ότι 

προέρχονται από τα διάφορα πολεµικά µέτωπα της αυτοκρατορίας στην περίοδο που 

εξετάζουµε. Οι διάφοροι πόλεµοι των Οθωµανών από το 1645 µέχρι το 171820 

ενέπλεξαν κράτη όπως τη Βενετία, την αυτοκρατορία των Αψβούργων, την Πολωνία 

και τη Ρωσία και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις δικές µας πηγές. Βλέπουµε λοιπόν 

ότι αν προσθέσουµε και τους δούλους κρητικής καταγωγής, που λογικά 

αιχµαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια του κρητικού πολέµου, ο αριθµός των δούλων 

που πιθανό να προέρχεται από αιχµαλωσία κατά τη διάρκεια πολεµικών επιχειρήσεων 

αποτελεί ένα ποσοστό της τάξης των 2/321 του συνολικού πληθυσµού των δούλων 

των οποίων η καταγωγή είναι ανιχνεύσιµη στα ιεροδικαστικά κατάστιχα.22 Το 

υπόλοιπο 1/3 αυτών των δούλων αποτελείται κυρίως από άτοµα µε καταγωγή από 

                                                                                                                                            
µουσουλµάνων Τατάρων από τα γειτονικά κράτη και εµπορεύονταν µαζί τους, εξέδιδαν διατάγµατα 
που απαγόρευαν την υποδούλωση Τατάρων και Κιρκάσιων που είχαν µεταναστεύσει στην οθωµανική 
επικράτεια, γιατί «η υποδούλωση µουσουλµάνων είναι αντίθετη προς τον ιερό νόµο»· S. Faroqhi, 
“Quis Custodiet Custodes? Controlling Slave Identities and Slave Traders in Seventeenth- and 
Eighteenth-Century Istanbul” στο Frontiers of Faith: Religious Exchange and the Constitution of 
Religious Identities, 1400-1750, επιµ. E. Andor και I. G. Tόth, Βουδαπέστη 2001, 124. Για το εµπόριο 
δούλων στη Μαύρη Θάλασσα, βλ. της ίδιας, Towns and Townsmen of Ottoman Anatolia: Trade, Crafts 
and Food Production in an Urban Setting, 1520-1650, Κέιµπριτζ 1984, 87-90. 
19 Đ. Parlatır, “Türk Sosyal Hayatında Kölelik”, Belleten, 47/187 (1983), 817-818. 
20 1645-1669 (πόλεµος µε τη Βενετία), 1663-1664 (πόλεµος µε τους Αψβούργους), 1672-1677 
(πόλεµος µε την Πολωνία), 1667-1681 (διάφορες εκστρατείες εναντίον της Ρωσίας), 1683-1699 
(πόλεµος µε τους Αψβούργους, Πολωνία, Βενετία και Ρωσία), 1710-1711 (εκστρατεία ενάντιον της 
Ρωσίας), 1715-1718 (πόλεµος µε τη Βενετία και τους Αψβούργους)· S. J. Shaw, History of the 
Ottoman Empire and Modern Turkey, τ. 1, Κέιµπριτζ 1976, 201-202, 212-215, 217-218, 223-225, 229-
233. 
21 Για τον αριθµό των δούλων µε ταυτισµένη καταγωγή, βλ. το γράφηµα «Αριθµός δούλων µε 
καταγεγραµµένη καταγωγή» στην επόµενη υποενότητα. 
22 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι στα κατάστιχα συναντάµε µόνο τρεις ιταλούς και δύο γάλλους 
δούλους. Θα περιµέναµε, λόγω της συµµετοχής, µετά από συνεχείς αιτήσεις της Βενετίας, της Γαλλίας, 
της Μάλτας και παπικών δυνάµεων στις ναυτικές επιχειρήσεις του 1669 στην Κρήτη, να είχαν 
ανιχνευτεί περισσότεροι αιχµάλωτοι αντίστοιχης καταγωγής. Για τις παραπάνω ναυτικές επιχειρήσεις, 
βλ. Ε. Gülsoy, Girit’in Fethi ve Osmanlı Đdaresinin Kurulması (1645-1670), Κωνσταντινούπολη 2004, 
156. 
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περιοχές όπου συνήθως γίνονταν επιδροµές ή υπήρχαν συµφωνίες για αποστολή 

δούλων (όπως περιοχές του Καυκάσου και της Αφρικής) και σε κάποιες περιπτώσεις 

από άτοµα προερχόµενα από περιοχές εντός της αυτοκρατορίας ή και περιοχές που 

κατά την περίοδο αυτή δεν ήταν σε πόλεµο εναντίον της. Πάντως είναι αλήθεια ότι 

κάποιες περιοχές, όπως η Ρωσία και η Πολωνία, που βρίσκονταν συχνά σε εµπόλεµη 

κατάσταση µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία, αποτελούσαν πηγές δούλων και κατά 

τις περιόδους ειρήνης. Αυτό συνέβαινε γιατί οι Τάταροι της Κριµαίας συνέχιζαν τις 

επιδροµές τους σε αυτά τα εδάφη ακόµα και µετά τις συγκρούσεις. Μάλιστα στην 

περίοδο 1514-1654, που θεωρείται η ακµή αυτών των επιδροµών, καταγράφεται 

ασυνήθιστα µεγάλος αριθµός αιχµαλώτων από αυτές τις δύο χώρες. Στα σπάνια 

διαστήµατα κατά τα οποία επιβαλλόταν στην αριστοκρατία των Τατάρων ειρήνη µε 

τη Ρωσία, αυτοί πίεζαν τον χάνο τους να τους οδηγεί σε επιδροµές στην Κιρκασία, τη 

δεύτερη σε σηµασία περιοχή για το δουλεµπόριο της περιόδου.23 

Κάτι το οποίο µας κάνει εντύπωση σχετικά µε τις πηγές µας είναι ο 

περιορισµένος αριθµός µαύρων δούλων που απαντά στην Κρήτη. Μολονότι είναι οι 

τρίτοι σε αριθµό δούλοι που εµφανίζονται στα κατάστιχα, η συχνότητα µε την οποία 

τους συναντάµε είναι πολύ µικρή συγκριτικά µε άλλα µέρη της αυτοκρατορίας την 

ίδια περίοδο. Για να δώσουµε κάποια παραδείγµατα, ο Εβλιγιά Τσελεµπί στην 

περιγραφή του για την ηπειρωτική νότια Βαλκανική του 17ου αιώνα γράφει: «Από την 

πόλη αυτή (Βέροια) ώσπου να φτάση κανείς στην πόλη των Σερρών, οι πιο πολλοί 

δούλοι είναι µαύροι αράπηδες µε [χοντρά] χείλια σαν της καµήλας».24 Ο Σαλακίδης 

αναφέρει για τη Λάρισα των µέσων του 17ου αιώνα: «Με όποιον τρόπο και να 

έφτασαν, από όπου και να κατάγονταν, το σίγουρο είναι ότι υπήρχαν σκλάβοι στο 

Yenişehir στα µέσα του 17ου αιώνα, εκ των οποίων ένας σηµαντικός αριθµός ήταν 

µαύροι».25 Αντίστοιχα ο Jennings γράφει για την Κύπρο: «Οι µαύροι δούλοι 

απαντούσαν συχνά στην Κύπρο κατά την περίοδο 1590-1640. Από τους 44 δούλους 

αυτής της περιόδου των οποίων οι πατρίδες ταυτίστηκαν, όπως Ρώσοι (Rus, Rusi l-

asl) και Ούγγροι (Macar, Macari l-asl), οι µισοί ήταν µαύροι».26 

                                                 
23 Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 38-40. 
24 Η µετάφραση παρατίθεται όπως την έχει συντάξει ο Β. ∆ηµητριάδης, H Κεντρική και ∆υτική 
Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεµπή, Θεσσαλονίκη 1973, 260. 
25 Γ. Ι. Σαλακίδης, Η Λάρισα (Yenişehir) στα µέσα του 17ου αιώνα. Κοινωνική και οικονοµική ιστορία 
µιας βαλκανικής πόλης και της περιοχής της, µε βάση τα οθωµανικά ιεροδικαστικά έγγραφα των ετών 
1050-1052 (1650-1652), Θεσσαλονίκη 2004, 67. 
26 R. C. Jennings, “Black Slaves and Free Blacks in Ottoman Cyprus, 1590-1640”, Journal of the 
Economic and Social History of the Orient, 30/3 (1987), 294. 
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Αντιθέτως στην Κρήτη σε διάστηµα 70 χρόνων δε συναντάµε παρά µόνο 13 

µαύρους δούλους σε σύνολο 152 µε ταυτισµένη καταγωγή, ενώ ξέρουµε ότι κατά την 

περίοδο υπό εξέταση το οθωµανικό εµπόριο δούλων µε την Αφρική άκµαζε και ότι η 

Κρήτη είναι ακριβώς απέναντι από την Αίγυπτο, σηµαντικό σταθµό του εµπορίου 

µαύρων.27 Μια πιθανή εξήγηση που µπορεί να δοθεί σε αυτό το φαινόµενο είναι η 

εξής: ξέρουµε ότι µολονότι σε προηγούµενες φάσεις της ιστορίας του νησιού το 

δουλεµπόριο είχε αναπτυχθεί πολύ έντονα, µετά το 1453 αυτό είχε περιοριστεί. 

Ιδιαίτερα µετά τον βενετοοθωµανικό πόλεµο του 1570-1573 οι εµπορικές σχέσεις 

γενικά µε την Οθωµανική Αυτοκρατορία είχαν µειωθεί σηµαντικά και ουσιαστικά 

µόνο το εµπόριο µε την Αίγυπτο συνεχιζόταν, αλλά και αυτό µόνο µέσω ιδιωτικής 

κρητικής πρωτοβουλίας, χωρίς την κρατική στήριξη της Βενετίας.28 Μολονότι κατά 

την οθωµανική περίοδο η Βόρεια Αφρική γίνεται σηµαντικός εµπορικός εταίρος της 

Κρήτης, κατά τη βενετική κάτι τέτοιο δεν ίσχυε.29 Είναι πιθανό, αν και δεν µπορεί να 

αποδειχθεί µε σιγουριά, ότι µετά την κατάκτηση του νησιού από τους Οθωµανούς 

χρειάστηκε µια µεταβατική περίοδος κάποιων δεκαετιών για την ανάκαµψη του 

δουλεµπορίου Κρήτης-Αφρικής που ουσιαστικά ήταν ανύπαρκτο για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. Αυτή ακριβώς τη µεταβατική περίοδο εξετάζουµε σε αυτήν την εργασία 

και, αν αυτή η υπόθεση ισχύει, δεν πρέπει να µας φαίνεται περίεργη η περιορισµένη 

παρουσία δούλων από την Αφρική στο νησί, τουλάχιστον για τις πρώτες δεκαετίες 

µετά την οθωµανική κατάκτηση του νησιού. 

 

 

                                                 
27 M. Abir, “The Ethiopian Slave Trade and its Relation to the Islamic World” στο Slaves and Slavery 
in Muslim Africa, τ. 2, επιµ. J. R. Willis, Λονδίνο 1985, 125-127· Toledano, Slave Trade, ό.π., 19-28. 
Για το εµπόριο των µαύρων στο Κάιρο το 1802 και τις κακουχίες τις οποίες περνούσαν, βλ. M. Le Gal, 
“Translation of Louis Frank’s Mémoire sur le commerce des nègres au Kaire, et sur les maladies 
auxquelles ils sont sujets en y arrivant (1802) (Memoir on the Traffic in Negroes in Cairo and on the 
Illnesses to which they are Subject upon Arrival there)” στο Slavery in the Islamic Middle East, επιµ. 
S. E. Marmon, Νιου Τζέρσι 1999, 69-88. 
28 B. Arbel, “Riflessioni sul ruolo di Creta nel commercio mediterraneo del Cinquecento” στο Venezia 
e Creta, επιµ. G. Ortalli, Ηράκλειο 1998, 259. Για πρωιµότερες φάσεις της βενετικής κατάκτησης, 
όταν το νησί έπαιζε σηµαντικό ρόλο στο δουλεµπόριο, βλ. Verlinden, “La Crète”, ό.π., 591-669. 
Επίσης βλ. Κ. ∆. Μέρτζιος, Μνηµεία µακεδονικής ιστορίας, Θεσσαλονίκη 1947, 1-17. 
29 Greene, A Shared World, ό.π., 130-131. Γενικά κατά την περίοδο 1570-1645 η οικονοµία της 
Κρήτης γίνεται περισσότερο εσωτερική και δε βασίζεται τόσο στο εξωτερικό εµπόριο. Ωστόσο υπήρχε 
επικοινωνία και εµπόριο µε τους Οθωµανούς, η οποία ωστόσο φαίνεται να περιοριζόταν – ως προς τις 
εξαγωγές – κυρίως στο κρασί, τις σταφίδες, το λάδι, το τυρί και τα δηµητριακά· ό.π., 110-140. Γενικά 
ούτε κατά τα πρώτα χρόνια της οθωµανικής κατάκτησης το εµπόριο του νησιού αναπτύχθηκε έντονα, 
γεγονός στο οποίο θα έπαιξε ρόλο η αλλαγή της οµάδας ατόµων που ασχολούνταν µε αυτό· ό.π., 154. 
Για πηγές που αφορούν στο εµπόριο µε τη Βόρεια Αφρική, π.χ. βλ.  Τ.Α.Η. 5/192, Τ.Α.Η. 7/70, Τ.Α.Η. 
Τ.Α.Η. 8/36, Τ.Α.Η. 9/107.  
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β. Προβλήµατα ανίχνευσης των τόπων καταγωγής των δούλων 

 

H αλήθεια είναι πως δε µπορούµε να είµαστε πάντα σίγουροι για την ακριβή 

καταγωγή των δούλων που βρίσκουµε, αφενός καθώς οι πληροφορίες που 

καταγράφονται στα ιεροδικαστικά κατάστιχα είναι γενικές και σε πολλές περιπτώσεις 

είναι δυνατό να υπάρχει λάθος καταγραφή τοπωνυµίων, αφετέρου καθώς δεν ξέρουµε 

σε ποιες περιπτώσεις κριτήριο προσδιορισµού είναι ο τόπος καταγωγής, η γλώσσα ή 

ο τόπος αγοράς του δούλου. Επίσης δε µπορούµε να είµαστε σίγουροι για την 

αντίληψη του χώρου µε βάση την οποία η καταγωγή των δούλων περιγραφόταν. Για 

παράδειγµα, προβληµατική είναι για εµάς η περιγραφή της καταγωγής των µαύρων 

δούλων, για τους οποίους βλέπουµε ότι χρησιµοποιούνται αδιακρίτως τα επίθετα 

Αιθίοπας (Ζεντζί), χωρίς ωστόσο αυτό να σηµαίνει ότι πραγµατικά προέρχονταν από 

την Αιθιοπία και Αράπης (Αράµπ), επίθετο που δε δηλώνει καταγωγή.30  

Μια εξήγηση για αυτού του τύπου τις γενικεύσεις θα είχε πιθανώς να κάνει µε 

τις στερεοτυπικές απεικονίσεις που σχετίζονταν µε το υποσαχάριο τµήµα της 

Αφρικής και παραδοσιακά προβάλλονταν από την ισλαµική παράδοση. Οι ονοµασίες 

αυτών των µοντέλων αφηρηµένης κατηγοριοποίησης στηρίζονταν αρχικά σε 

εµπειρικές γνώσεις. Αργότερα αυτές οι ονοµασίες λαών και γεωγραφικών περιοχών 

αποξενώνονταν από το εµπειρικό τους περιεχόµενο, το οποίο αντικαθίστατο από 

κατηγοριοποιήσεις προκατασκευασµένες. Αυτές οι πλαστές κατηγοριοποιήσεις 

δηµιουργούνταν λόγω τόσο της µη κατανόησης των αφρικανικών γλωσσών όσο και 

της επιµονής στην αποδοχή λαθών αρχαίων γεωγράφων.31 

Σίγουρα η ασάφεια τέτοιων όρων σχετίζεται µε τις ελλιπείς γνώσεις και των 

Οθωµανών για το υποσαχάριο τµήµα της Αφρικής, µιας περιοχής µε την οποία δεν 

είχαν σχέσεις παρά µόνο ίσως συγκυριακά, και τις γλώσσες που χρησιµοποιούνταν 

εκεί. ∆εν είναι τυχαίο ότι στις πηγές αναφέρεται η Αιθιοπία που αποτελούσε 

σηµαντικό σηµείο του διαµετακοµιστικού εµπορίου σκλάβων, αλλά και γνωστή 

ιστορική περιοχή µε σηµασία για την ισλαµική παράδοση. Ίσως λοιπόν να ήταν αυτός 

ακριβώς ο συνδυασµός που έκανε εύκολη µια τέτοιου τύπου αναφορά για τους 

καδήδες, ακόµα και αν αυτή δεν ήταν δηλωτική της πραγµατικής καταγωγής του 

                                                 
30 Για το πρόβληµα της καταγωγής των µαύρων δούλων που καταγράφονται στα ιεροδικαστικά 
κατάστιχα, βλ. Jennings, “Black Slaves”, ό.π., 286-294. 
31 P. F. de Moraes Farias, “Models of the World and Categorical Models: Τhe ‘Enslavable Barbarian’ 
as a Mobile Classificatory Label” στο Slaves and Slavery in Muslim Africa, τ. 1, επιµ. J. R. Willis, 
Λονδίνο 1985, 30-36. 
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δούλου. Επίσης, ας µη ξεχνάµε ότι το ίδιο το µαύρο χρώµα του δέρµατος των 

αφρικανών δούλων ήταν λογικό να τους εντάσσει αυτόµατα σε µια ξεχωριστή 

κατηγορία καταγωγής. Άλλωστε για τον καδή ο ακριβής τόπος καταγωγής δεν ήταν 

στοιχείο µε νοµική αξία, ειδικά αν για την κοινωνία ήταν αρκετό ότι κάποιος ήταν 

µαύρος. Το ίδιο όµως δεν ισχύει για τους µη µαύρους δούλους. Ακόµα και οι δούλοι 

που περιγράφονται ως «Ιφνί», µαροκινής καταγωγής, πιθανόν να ήταν απλώς 

µελαψοί και όχι µαύροι, και για αυτό να δίνεται η επιπλέον επεξήγηση.32 

Για το δικαστήριο η αξία της καταγραφής της καταγωγής είχε να κάνει κυρίως 

µε την περιγραφή των δούλων, ώστε αν χρειαστεί αργότερα να µπορούν να 

ταυτιστούν. Καταγωγή για τον καδή σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσε να θεωρηθεί 

ουσιαστικά, εκτός από την περιγραφή του χρώµατος και η περιγραφή της γλώσσας 

του δούλου ως ένα ακόµα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ωστόσο αυτή η θεώρηση 

δηµιουργεί προβλήµατα αν κάποιος προσπαθήσει να σκεφτεί µε σύγχρονους εθνικούς 

όρους. Μολονότι κάποιος σλαβόφωνος µπορεί να αναφέρεται γενικά στις οθωµανικές 

πηγές, για παράδειγµα, ως «Σίρµπ» (Σέρβος), «Μπουλγκάρ» (Βούλγαρος) κ.τ.λ., αυτά 

τα ονόµατα δεν πρέπει να θεωρηθούν δηλωτικά του τόπου προέλευσης του δούλου, 

αφού δεν υπήρχαν σαφώς καθορισµένοι γεωγραφικοί χώροι µε αντίστοιχα ονόµατα 

όπως Σερβία, Βουλγαρία κ.τ.λ. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο σε αυτήν 

την εργασία θεωρούµε ότι όταν συναντάται το όνοµα «Ρουµ»,33 αυτό χαρακτηρίζει 

ελληνόφωνους κατοίκους της αυτοκρατορίας, το όνοµα «Μπουλγκάρ» 

βουλγαρόφωνους που δεν προέρχονται απαραιτήτως από την περιοχή της σηµερινής 

Βουλγαρίας κ.τ.λ. Εδώ λοιπόν θα χρησιµοποιηθεί µια ταξινόµηση µε βάση σηµερινά 

εθνικά ονόµατα, αλλά µόνο ως µετάφραση των όρων που χρησιµοποιεί ο καδής, 

χωρίς ταύτιση µε συγκεκριµένα έθνη και περιοχές. Τέλος, µια ασαφής περίπτωση 

είναι αυτή ενός ατόµου που χαρακτηρίζεται ως «Μπουµπουβί»34, δύο ατόµων που 

                                                 
32 Τ.Α.Η. 5/155, Τ.Α.Η. 5/158, Τ.Α.Η. 7/147. 
33 Σε αυτή την εργασία µεταφράζεται ως «Ρωµιός». Ο όρος επιλέγεται αντί του «Έλληνας» τόσο γιατί 
και οι δύο όροι προέρχονται ετυµολογικά από την ίδια λέξη (Ρωµαίος), όσο και για να αποφευχθεί η 
όποια ταύτιση των ατόµων εκείνων µε ονοµασίες σηµερινών εθνών σε µια ιστορική περίοδο στην 
οποία δε θα µπορούσε να γίνει λόγος για κάποια τέτοια αντιστοιχία. Πάντως καλό θα ήταν να 
επισηµανθεί ότι ο όρος «ρουµ» εµπεριέχει κυρίως την έννοια «ορθόδοξος». Γι αυτό δε θα ήταν 
απίθανο αν ακόµα και η ερµηνεία «ελληνόφωνος» σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανακριβής, αφού ο 
καδής πιθανόν δεν κατέγραφε πάντα την καταγωγή των δούλων µε τρόπο συστηµατικό και ενιαίο και 
µπορούσε να συµπεριλαµβάνει και µη ελληνόφωνους ορθόδοξους κατοίκους ως «ρουµ». Αντίστοιχες 
αµφιβολίες πρέπει να διατηρούνται και για τα άλλα εθνοτικά και φυλετικά χαρακτηριστικά που 
αποδίδονται από τον καδή σε διάφορους δούλους. 
34 Τ.Α.Η. 5/249. Και τα δύο γράµµατα που διαβάζουµε εδώ ως «ου» θα µπορούσαν να ήταν «ντ». Ίσως 
από λάθος ο γραφέας να έγραψε δύο φορές τα δύο πρώτα σύµφωνα (µπ-ντ) της λέξης «µπεντεβί» που 
σηµαίνει «βεδουίνος». Πάντως εδώ δε θα υποστηρίξουµε µια τόσο ριψοκίνδυνη υπόθεση. 
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προσδιορίζονται ως «Τουντί»35 και µίας κοπέλας της οποίας η προέλευση δεν γίνεται 

σαφής από τον τρόπο µε τον οποίο γράφεται το όνοµά της, αλλά ίσως να είναι 

τουρκικής καταγωγής.36  

Πάντως, καθώς οι καταγραφές τέτοιου τύπου είναι οι µοναδικές πληροφορίες 

που έχουµε για την καταγωγή των δούλων πρέπει να τις λάβουµε σοβαρά υπ’ όψη 

µας, αν και πάντα µε κάποια επιφυλακτικότητα. Ας δούµε λοιπόν ένα γράφηµα το 

οποίο περιέχει τα ποσοστά των δούλων µε καταγεγραµµένη καταγωγή (εξαιρούνται 

οι αιχµάλωτοι της Σπιναλόγκας, για τους οποίους θα γίνει λόγος παρακάτω στο ίδιο 

κεφάλαιο): 

 

                                                 
35 Τ.Α.Η. 5/58, Τ.Α.Η. 5/62. Ωστόσο τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους µάλλον παραπέµπουν σε 
καταγωγή από κάποια βόρεια χώρα. 
36 Εµείς, µε µεγάλη επιφύλαξη, διαβάζουµε «Τουρκάλα» (Türki-yül-asl)· Τ.Α.Η. 3/83. 
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Β΄. Το προοίµιο της δουλείας: αιχµαλωσία ελευθέρων όπως ανιχνεύεται στα 

οθωµανικά κατάστιχα της Κρήτης 

 

α. Ο ρόλος της πειρατείας 

 

Η περίοδος µεταξύ 1580 και 1680 αναγνωρίζεται ως το απόγειο της 

πειρατείας στη Μεσόγειο,37 αλλά η δράση των πειρατών στο Αιγαίο φαίνεται να ήταν 

σηµαντική και κατά το 18ο αιώνα.38 Στα υπό εξέταση κατάστιχα συναντάµε αρκετές 

πληροφορίες, έµµεσες και άµεσες, για συλλήψεις ελεύθερων ανθρώπων από πειρατές. 

Η συχνότητα µε την οποία συναντάµε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά και οι άλλες 

αναφορές που γίνονται σε πειρατές, µας φανερώνουν την έκταση την οποία είχε λάβει 

η πειρατεία στις θάλασσες γύρω από την Κρήτη και πόσο επικερδής ήταν η σύλληψη 

αιχµαλώτων για τους πειρατές της Μεσογείου.39 Οι πειρατές που συναντάµε στα 

κατάστιχα και των οποίων η καταγωγή είναι διακριτή είναι σε όλες τις περιπτώσεις, 

εκτός από µία, µη µουσουλµάνοι.40 Οι πειρατές είναι συνήθως Φράγκοι ή άτοµα µε 

ελληνικό όνοµα, ενώ αυτοί που αιχµαλωτίζουν είναι τόσο µουσουλµάνοι, όσο και 

χριστιανοί.41 Μερικές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουµε αν οι συλλήψεις γίνονται 

από πραγµατικούς πειρατές ή από εχθρικά προς τους Οθωµανούς στρατεύµατα.42 

                                                 
37 P. Fodor, “Piracy, Ransom Slavery and Trade: French Participation in the Liberation of Ottoman 
Slaves from Malta during the 1620s”, Turcica, 33 (2001), 119. 
38 E. Ginio, “Piracy and Redemption in the Aegean Sea during the First Half of the Eighteenth 
Century”, Turcica, 33 (2001), 136. 
39 Η Κρήτη µαστιζόταν από την πειρατεία τόσο κατά την οθωµανική, όσο και κατά τη βενετική 
περίοδο, καθώς η Βενετία και η Οθωµανική Αυτοκρατορία αποδείχθηκαν ανίκανες να περιορίσουν το 
φαινόµενο. ∆εν είναι τυχαίο ότι η αφορµή για την απόβαση των Οθωµανών στο νησί ήταν µια 
πειρατική επίθεση. Επίσης υπάρχει µία πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά για µια πειρατική επίθεση στην 
Ιεράπετρα το 1675 από τον Crevellier µε 200 αιχµαλώτους·  Greene, A Shared World, ό.π., 13-15, 55-
56, 70-71. 
40 Τ.Α.Η. 8/38, όπου o Χασάν Ρεΐς αναφέρεται ως πειρατής. 
41 Ωστόσο γνωρίζουµε ότι υπήρχαν και µουσουλµάνοι, κρίνοντας από τις ναυτικές βάσεις της Βόρειας 
Αφρικής τις οποίες σε κάποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούν. Για τις επιχειρήσεις πειρατών από τη 
Βόρεια Αφρική που είχαν ως συνέπεια την αιχµαλωσία ελευθέρων από όλη τη Μεσόγειο µεταξύ των 
χρόνων 1509-1815, βλ. R. C. Davis, Christian Slaves, Muslim Masters: White Slavery in the 
Mediterranean, the Barbary Coast, and Italy, 1500-1800, Νέα Υόρκη 2004, xiv-xvi. Για την πειρατεία 
µε βάση τη Βόρεια Αφρική κατά την περίοδο 1600-1795, βλ. Panzac, Barbary Corsairs: The End of a 
Legend, 1800-1820, Παρίσι 1999, 25-38. 
42 Βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 5/215-216. Από την περιγραφή θα µπορούσαµε να πούµε ότι πρόκειται 
για πειρατή, όµως θα µπορούσε επίσης µια τέτοια αιχµαλωσία να είχε συµβεί κατά τη διάρκεια 
πολεµικών επιχειρήσεων στην περιοχή. Αντίστοιχα, στην καταχώριση Τ.Α.Η. 8/46 ο παπα-Γιάννης 
Μορµούτης αιχµαλωτίζεται από πειρατή και µεταφέρεται στα Κύθηρα που δεν είναι υπό οθωµανική 
κυριαρχία, έτσι θεωρείται αιχµάλωτος από το δικαστήριο. ∆εν είναι σαφές αν αυτός που αιχµαλώτισε 
τον παπα-Γιάννη Μορµούτη είναι πράγµατι πειρατής ή δουλεύει για εχθρικά στρατεύµατα. Πάντως 
είναι γεγονός ότι οι Βενετοί ενίσχυαν την πειρατεία κατά της οθωµανικής Κρήτης µέσω των 
στρατιωτικών τους βάσεων στη Σπιναλόγκα, τη Σούδα και τη Γραµβούσα· Greene, A Shared World, 
ό.π., 56, 70-71. 
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Πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν πρόκειται για πειρατές, αυτοί 

αναφέρονται ως τέτοιοι. Ούτως ή άλλως όσον αφορά στην αιχµαλωσία ελευθέρων, τα 

αποτελέσµατα της πειρατείας δεν είναι πάντα διαφορετικά από αυτά της σύλληψης 

από τον εχθρό. Από τους αιχµαλώτους που συναντάµε σε περιπτώσεις πειρατείας, 

λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι φαίνεται τελικά να πωλούνται ως δούλοι, ενώ οι 

περισσότεροι απελευθερώνονται ύστερα από πληρωµή λύτρων.43 Αυτό συνέβαινε 

µάλλον επειδή για τους πειρατές ήταν πιο ασφαλής η παραµονή σε κάποιο 

αποµακρυσµένο λιµάνι και η αναµονή είσπραξης των λύτρων44 ή η πώληση δούλων 

σε κάποια χώρα εκτός της αυτοκρατορίας από την προσπάθεια πώλησης των 

αιχµαλώτων µέσα σε αυτή. Τα σηµεία µεταφοράς αιχµαλώτων µετά την αιχµαλωσία 

από πειρατές, τα οποία εντοπίζουµε, είναι η Μάνη,45 το Ναύπλιο,46 η Σπιναλόγκα,47 η 

Μάλτα,48 η Πορτογαλία,49 η Κυρηναϊκή,50 η Κάρπαθος51 και η Κύπρος52. Εκτός από 

τα µέρη της Μεσογείου τα οποία εντοπίζουµε,53 όπου η πειρατεία ανθούσε, βλέπουµε 

λοιπόν και σηµεία του Αιγαίου τα οποία χρησιµοποιούνταν από τους πειρατές. Αυτό 

είναι λογικό αν αναλογιστούµε ότι το πέλαγος αυτό, µε τις αµέτρητες ακτές και τα 

νησιά του αποτελούσε καλή κρυψώνα τόσο για αποφυγή εχθρών όσο και για 

παγίδευση εµπορικών πλοίων. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το Αιγαίο ήταν 

στο δρόµο πολλών προσκυνητών, που ταξίδευαν προς τις πόλεις της Μέκκας και της 

Μεδίνας και αυτό συντελούσε στην εύρεση εύκολης και πλούσιας λείας για τους 

πειρατές.54 

                                                 
43 Σε µια περίπτωση βλέπουµε ότι η αιχµαλωσία µπορεί να άφηνε το σηµάδι της στο όνοµα του 
ανθρώπου που σε κάποια παλιότερη περίοδο είχε αιχµαλωτιστεί. Βλ. για παράδειγµα την καταχώριση 
Τ.Α.Η. 2/324, όπου αναφέρεται έµπορος µε όνοµα Εσίρ Χατζί Αχµέντ. Λόγω επαγγέλµατος κρίνουµε 
ως πιο πιθανό να είχε αιχµαλωτιστεί από πειρατές. 
44 Μια τέτοια περίπτωση περιγράφει η καταχώριση Στ1139-Β/443. 
45 Στ44-Α/29. 
46 Στ1139-Β/443. 
47 Στ1351-Γ/136, Στ1431-Γ/185. 
48Τ.Α.Η.  2/247. 
49 Τ.Α.Η. 5/192. 
50 Ό.π. 
51 Τ.Α.Η. 3/160-161. 
52 Ό.π. 
53 Κατά την περίοδο υπό εξέταση, οι πιο σηµαντικές βάσεις πειρατείας ήταν τέσσερις: η ∆αλµατία για 
την περιοχή της Αδριατικής, όπου δρούσαν οι ούσκοκ, πειρατές σλαβικής καταγωγής, οι οποίοι συχνά 
είχαν την υποστήριξη του Πάπα και των Αψβούργων· η Αλγερία, Τυνησία και Τρίπολη για τη Βόρεια 
Αφρική, τη δυτική Μεσόγειο, την Αδριατική, την Ανατολία και αργότερα και τον Ατλαντικό Ωκεανό· 
η Πίζα και το Λιβόρνο, όπου είχαν τις βάσεις τους οι ιππότες του τάγµατος του αγίου Στεφάνου· και 
τέλος η Μάλτα που ήταν η βάση των ιπποτών του αγίου Ιωάννη· Fodor, “Piracy”, ό.π., 121-122.  
54 Ginio, “Piracy and Redemption”, ό.π., 137. Επίσης για την πειρατεία στο Αιγαίο και γενικά στις 
ακτές του σηµερινού ελλαδικού χώρου κατά την οθωµανική περίοδο, βλ. Ν. Α. Κεφαλληνιάδης, 
Πειρατεία: κουρσάροι στο Αιγαίο, Αθήνα 1984· Χ. Καλλιγά και Α. Μάλλιαρης (επιµ.), Πειρατές και 
κουρσάροι, Αθήνα 2003· Α. Κραντονέλλη, Ιστορία της πειρατείας στους πρώτους χρόνους της 
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Όπως προαναφέρθηκε, η πρώτη λύση την οποία φαίνεται να επέλεγαν οι 

πειρατές ήταν η απελευθέρωση αιχµαλώτων έναντι λύτρων. Τα ποσά που συναντάµε 

να ζητούν ποικίλλουν και σίγουρα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν µεγάλα.55 Οι 

πιο άτυχοι αιχµάλωτοι, που δεν έβρισκαν το απαραίτητο ποσό, µεταφέρονταν σε 

προορισµούς όπως αυτούς που προαναφέρθηκαν και πωλούνταν ως δούλοι. Οι 

ιστορίες κάποιων από αυτούς απαντούν στα ιεροδικαστικά κατάστιχα· για 

παράδειγµα, σε µια περίπτωση µια µουσουλµάνα κερδίζει την ελευθερία της και του 

παιδιού της αφηγούµενη το οδοιπορικό της αιχµαλωσίας τους: η Σαφιγέ και ο γιος 

της Ιντρίς αιχµαλωτίστηκαν από κάποιο Φράγκο, ο οποίος τους πούλησε αργότερα σε 

κάποιον εβραίο και αυτός µε τη σειρά του σε ένα µουσουλµάνο για 99 ασλάνια 

γρόσια. Η Σαφιγέ αποδεικνύει στο δικαστήριο την ελεύθερή της καταγωγή, η 

τελευταία αγοραπωλησία ακυρώνεται και ο κύριός της υποχρεώνεται να την 

απελευθερώσει.56 Στις πηγές υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου µπορούµε να 

παρακολουθήσουµε τις περιπέτειες τέτοιων αιχµαλώτων.57 

Γενικά τα λύτρα ήταν ο πιο επικερδής τρόπος εκµετάλλευσης των 

αιχµαλώτων και γύρω από την απόσπασή τους συνήθως στήνονταν ολόκληρες 

επιχειρήσεις στις οποίες συµµετείχαν όχι µόνο πειρατές, αλλά και πολλοί άλλοι 

επιχειρηµατίες. Κάποιοι από τους αιχµάλωτους κρατούνταν κοντά στα παράλια όπου 

συλλαµβάνονταν, ώστε η απελευθέρωσή τους έναντι λύτρων να είναι πιο εύκολη. 

Κάποιοι πωλούνταν ή χρησιµοποιούνταν από τους πειρατές στα πλοία58 και κάποιοι 

κρατούνταν στις βάσεις των πειρατών µε την ελπίδα ότι µέσω µεσολαβητών θα 

πλήρωναν τα λύτρα αργότερα. Οι αιχµάλωτοι για να απελευθερωθούν, σε περίπτωση 

που δε διέθεταν οι ίδιοι ή οι οικείοι τους τα χρήµατα, φαίνεται ότι χρεώνονταν σε 

άτοµα τα οποία αναλάµβαναν την πληρωµή.59 Αυτοί οι οποίοι µεσολαβούσαν σε 

αυτήν τη διαδικασία ήταν συνήθως δανειστές που προσέφεραν χρήµατα µε τόκο. 

Εκτός από τους παραπάνω, στη διαδικασία συµµετείχαν και διάφοροι άλλοι ιδιώτες, 

                                                                                                                                            
Τουρκοκρατίας, 1390-1538, τ. 1, Αθήνα 1985· S. Yetkin, Ege’de Eşkiyalar. Κωνσταντινούπολη 1997, 
50-51.  
55 Στην καταχώριση Στ1139-Β/443 (1694) ζητούνται 100 χρυσά νοµίσµατα για τον κάθε αιχµάλωτο. 
Στη Στ1351-Γ/136 (1697) ζητούνται αρχικά 80 βενετικά φλουριά και µετά 200 ασλάνια γρόσια. Στην 
Τ.Α.Η. 2/344 (1713) ζητούνται 1.500 ασλάνια γρόσια για 5 άτοµα. 
56 Τ.Α.Η. 5/215-216. 
57 Τ.Α.Η. 2/247, Τ.Α.Η. 3/140, Τ.Α.Η. 3/160-161. 
58 Πιθανώς µια τέτοια περίπτωση περιγράφει και η καταχώριση Τ.Α.Η. 8/38 στην οποία ο πειρατής 
Χασάν Ρεΐς απελευθερώνει το δούλο Γιάννη γιο Χαρίτου. Πολλοί από αυτούς ήταν πιθανό να 
χρησιµοποιούνταν πρώτα ως κωπηλάτες µέχρι να πωληθούν· Erdem, Slavery, ό.π., 24. Σχετικά µε τη 
χρήση αιχµαλώτων από πειρατές, βλ. Panzac, Barbary Corsairs, ό.π., 116. 
59 Τ.Α.Η. 2/344, Στ1900-∆/4. 
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οι οποίοι αµείβονταν µε ποσοστά ανάλογα µε τις υπηρεσίες τους. Ισχυρά πρόσωπα 

του οθωµανικού κράτους φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις µεριµνούσαν για την 

απελευθέρωση αιχµαλώτων, αλλά ουσιαστικά µόνο για αυτά που θεωρούσαν άτοµα 

«πρώτης διαλογής».60 Πάντως η µοίρα των περισσότερων αιχµαλώτων δε φαίνεται να 

επιφύλασσε τέτοιες ευχάριστες εκπλήξεις.  

Τα λύτρα φαίνεται να ποίκιλλαν ανάλογα µε την οικογενειακή και οικονοµική 

κατάσταση του αιχµαλώτου και για αυτό φαίνεται ότι συχνά οι πειρατές στόχευαν 

στην αιχµαλωσία σηµαντικών και πλούσιων ατόµων. Ο Fodor βρίσκει τέσσερις 

οθωµανούς καδήδες – άτοµα σηµαντικά τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για το 

κράτος – ως αιχµάλωτους στη Μάλτα τη δεκαετία του 1620 και δεν είναι τυχαίο ότι 

και εµείς συναντάµε δύο τέτοιες περιπτώσεις στα έτη 1657 και 1714, καθώς και έναν 

αιχµάλωτο ιερέα το 1695.61 

Οι πειρατές επικηρύσσονταν και ιδιώτες φαίνεται ότι προσπαθούσαν να τους 

συλλάβουν.62 Η ίδια τύχη µε τους αιχµαλώτους τους φαίνεται να περίµενε τους 

πειρατές που συλλαµβάνονταν. Βλέπουµε λοιπόν σε µια πηγή να αιχµαλωτίζεται και 

να δικάζεται ο πειρατής Στρατής63 και σε µια άλλη να αιχµαλωτίζονται οι πειρατές 

Τζουάνος, ∆οµένικος, Μαστρο-Μανιός και Μαρής και να διατάζεται η πώλησή τους 

στην αγορά του Χάνδακα.64 

 

β. Οι αιχµάλωτοι πολέµου 

 

 Πολύ περισσότεροι από τους αιχµαλώτους που συλλαµβάνονταν από πειρατές 

φαίνεται να ήταν οι αιχµάλωτοι πολέµου. Εξετάζοντας τις περιπτώσεις δούλων που 

γεννήθηκαν ελεύθεροι και που ο τρόπος εισόδου τους στη δουλεία είναι 

καταγεγραµµένος στις πηγές, βλέπουµε ότι η πλειονότητα προέρχεται από 

αιχµαλωσία κατά τη διάρκεια πολέµου. Βρίσκουµε δεκάδες έµµεσες ή άµεσες 

αναφορές που περιέχουν εκατοντάδες αιχµαλωσίες και πωλήσεις συλληφθέντων. 

                                                 
60 Fodor, “Piracy”, ό.π., σποράδην. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι έξι καταχωρίσεις στις οποίες οι 
κάτοικοι των επαρχιών Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Καινούργιου, Σητείας, Ρίζου, καθώς και οι κάτοικοι 
του Ηρακλείου κατηγορούν τον πρώην διοικητή της Κρήτης Μεχµέντ πασά ότι τους έπαιρνε παράνοµα 
– εκτός των άλλων – και χρήµατα για την απελευθέρωση αιχµαλώτων (1694): Στ1224-Γ/33, Στ1225-
Γ/34, Στ1228-Γ/36, Στ1229-Γ/36-37, Στ1233-Γ/39-40, Στ1236-Γ/42. 
61 Fodor, “Piracy”, ό.π., 122, 127· Στ81-Α/57, Τ.Α.Η. 2/247, Στ1290-Γ/86. 
62 Στ1277-Γ/76. Στην καταχώριση διαβάζουµε για ένα µουσουλµάνο και ένα Φράγκο που 
συνεταιρίστηκαν για αυτό το σκοπό. Για τη βοήθεια που παρείχε η Γαλλία στους Οθωµανούς εναντίον 
των Βενετών στη θάλασσα, βλ. Greene, A Shared World, ό.π., 7-8, 72-77. 
63 Στ1305-Γ/96-98. 
64 Στ1302-Γ/95. 
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Όλες οι καταγραφές έχουν να κάνουν µε τον πόλεµο για την κατάκτηση της Κρήτης 

και της Σπιναλόγκας, και εµπλέκουν χριστιανούς και µουσουλµάνους κατοίκους της 

Κρήτης και Βενετούς. Οι αναφορές σε αιχµαλώτους πολέµου που εξετάστηκαν εδώ 

ξεκινούν το 1659, όταν ο πόλεµος για την κατάκτηση του Χάνδακα µαινόταν ακόµα, 

και συνεχίζονται µέχρι το 1717-18, µε την πώληση των αιχµαλώτων της 

Σπιναλόγκας, ενός από τα τελευταία προπύργια των βενετικών δυνάµεων. Αυτό δε 

σηµαίνει ωστόσο ότι ο πόλεµος για την κατάκτηση της Κρήτης τροφοδοτούσε 

συστηµατικά µε δούλους την αγορά της Κρήτης, αφού οι συγκρούσεις γίνονταν 

σποραδικές ανά περιόδους. Οι αιχµάλωτοι που συναντώνται στα κατάστιχα δεν είναι 

µόνο άτοµα τα οποία ήταν στρατιώτες κατά τη διάρκεια του πολέµου. Πολλές φορές 

πρόκειται για ολόκληρες οικογένειες που έπεσαν στα χέρια των Οθωµανών65 και των 

Βενετών66 ή για άτοµα τα οποία µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο βοηθούσαν τους 

Βενετούς, µε αποτέλεσµα τη σύλληψή τους. Αυτοί οι τελευταίοι, χαρακτηριζόµενοι 

χαΐνηδες, θεωρούνταν αυτοµάτως ότι έχαναν το καθεστώς προστασίας το οποίο 

προβλεπόταν για τους µη µουσουλµάνους κατοίκους της αυτοκρατορίας και 

περνούσαν στον «οίκο του πολέµου» µε συνέπεια την τιµωρία τους, µέσω είτε 

αιχµαλωσίας είτε θανάτωσης.67 Επίσης βλέπουµε καταχωρίσεις όπου χαΐνηδες της 

Κρήτης, σε συνεργασία µε τους Βενετούς, αιχµαλώτιζαν µουσουλµάνους.68 Σε 

πολλές περιπτώσεις βλέπουµε – στο πλαίσιο της συλλογικής ευθύνης – επαρχίες 

ολόκληρες της Κρήτης να δηλώνουν υπεύθυνες για την καταδίωξη και παράδοση 

τέτοιων προδοτών.69  

Από τους ανθρώπους που στα κατάστιχα φαίνεται να αιχµαλωτίστηκαν κατά 

τη διάρκεια των εχθροπραξιών τόσο από τους Οθωµανούς,70 όσο και από τους 

Βενετούς71 εδώ θα µας απασχολήσουν οι πρώτοι. Τα ονόµατα των αιχµαλώτων 

σηµειώνονταν µαζί µε αυτά των στρατιωτών που τους συλλάµβαναν σε ιδιαίτερα 

κατάστιχα αιχµαλώτων ώστε να είναι φανερό ποιος ανήκει σε ποιον. Ύστερα ο 

                                                 
65 Π.χ. βλ. την καταχώριση που αφορά σε συγκρούσεις για την κατάληψη της Σπιναλόγκας (1696)· 
Στ1431-Γ/185. 
66 Π.χ. βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 7/82 (1692) όπου αιχµαλωτίζονται τέσσερα αδέρφια από τους 
Βενετούς κατά τον πόλεµο για την κατάληψη του Μυστρά. 
67 Για κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα, βλ. τις καταχωρίσεις Στ1137-Β/442-443, Στ1296-Γ/90, 
Στ1355-Γ/138-139, Στ1450-Γ/196, Στ1456-Γ/199. 
68 Σε µια περίπτωση µάλιστα κατηγορούνται ότι είχαν αιχµαλωτίσει εβραίους κατοίκους· Στ919-
Β/294-295. 
69 Στ922-Β/296-297, Στ923-Β/297, Στ924-Β/297-298, Τ.Α.Η. 5/237, Τ.Α.Η. 5/238  Τ.Α.Η. 5/239, 
Τ.Α.Η. 5/241, Τ.Α.Η. 5/299, Τ.Α.Η. 5/299, Τ.Α.Η. 7/93, Στ1152-Β/450, Στ1155-Γ/3. 
70 Π.χ. Τ.Α.Η. 1/7, Τ.Α.Η. 3/236. 
71 Π.χ. Στ45-Α/29-30, Στ1156-Γ/3-4, Στ1173-Γ/14. 
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αιχµάλωτος δινόταν από τις στρατιωτικές αρχές σε αυτόν που τον αιχµαλώτισε και 

επισήµως πια περνούσε στην κατοχή του. Καθώς ένα τέτοιο σύστηµα ήταν αρκετά 

επικερδές για τους στρατιώτες, βλέπουµε να προκύπτουν διενέξεις µεταξύ τους για το 

διαµοιρασµό της λείας.72 ∆υστυχώς δεν έχουµε πληροφορίες για τις συνθήκες και τον 

τρόπο σύλληψης των δούλων που αιχµαλωτίστηκαν στη διάρκεια άλλων πολέµων 

εκτός του κρητικού. 

  

 1. Οι αιχµάλωτοι της Σπιναλόγκας 

 

Οι πιο ενδιαφέρουσες πηγές που βρίσκουµε στα κατάστιχα και που αφορούν 

σε αιχµαλώτους πολέµου είναι αυτές που αναφέρονται στη διαδικασία καταγραφής 

και µεταφοράς των συλληφθέντων κατά την κατάκτηση της Σπιναλόγκας από την 

Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη ή στις τοπικές αγορές του νησιού για την πώλησή 

τους σε σκλαβοπάζαρα.73 Καθώς ο αριθµός των αιχµαλώτων ήταν µεγάλος, σε αυτήν 

την περίπτωση πιθανό να κρίθηκε πιο συµφέρουσα η ανάληψη της πώλησής τους από 

το κράτος. Αν και οι λόγοι για αυτή την επέµβαση στη διαδικασία δεν είναι σαφείς, 

είναι λογικό οι κρατικοί φορείς να ήθελαν να αναλάβουν τη διεκπεραίωση µιας τόσο 

κερδοφόρας αγοραπωλησίας, καθώς από αυτή θα είχε µεγάλο κέρδος όχι µόνο το 

κέντρο αλλά και οι τοπικοί αξιωµατούχοι, οι οποίοι αµείβονταν για την ανάµειξή 

τους. Στο συµπέρασµα για την κρατική ανάµειξη φτάνουµε καθώς σώζονται 

αντίγραφα διαφόρων επισήµων εγγράφων που αφορούν στους αιχµαλώτους. Επίσης η 

διαδικασία καταγράφεται στην ολότητά της από το ιεροδικείο, πράγµα το οποίο δε 

συµβαίνει όταν οι πωλητές είναι ιδιώτες. Τέλος οι υπεύθυνοι για την πώληση και 

επίβλεψη της διαδικασίας είναι κρατικοί αξιωµατούχοι που αµείβονται για τις 

υπηρεσίες τους και οι δαπάνες για τη συντήρηση των αιχµαλώτων πάλι 

καταβάλλονται από το κρατικό ταµείο και όχι από κάποιον ιδιώτη που θα πουλήσει 

αργότερα τους δούλους. Γενικά είναι η µοναδική πώληση αιχµαλώτων στην οποία 

την όλη διαδικασία φαίνεται να ελέγχουν κρατικοί φορείς.  

Πάντως από την πηγή δεν είναι δυνατό να αντιληφθούµε αν υπήρχαν και 

άλλοι αιχµάλωτοι εκτός από όσους καταγράφονται, ούτε σε ποιους ανήκαν όσοι 

πωλήθηκαν. Έτσι δεν είναι σαφές το πώς ανταµείφθηκαν οι πολεµιστές που 

αιχµαλώτισαν τους δούλους, ούτε γιατί και πώς υποχρεώθηκαν να παραδώσουν τους 

                                                 
72 Τ.Α.Η. 7/94. 
73 Τ.Α.Η. 14/122, Τ.Α.Η. 14/125, Τ.Α.Η. 14/127, Τ.Α.Η. 14/132, Τ.Α.Η. 15/88. 
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δούλους που αιχµαλώτισαν σε κρατικούς αξιωµατούχους. Ωστόσο παίρνουµε αρκετές 

πληροφορίες για τη διαδικασία µεταφοράς των αιχµαλώτων, για τις συνθήκες κάτω 

από τις οποίες αυτή πραγµατοποιήθηκε, για τις τιµές στις οποίες πωλήθηκαν οι 

δούλοι, στοιχεία για τη ζωή τους πριν από τη δουλεία, τα ποσοστά τα οποία κέρδιζαν 

οι αξιωµατούχοι που συµµετείχαν στην υπόθεση, τους φόρους και τα έξοδα που 

συνεπαγόταν µια τέτοια επιχείρηση. 

 Το σύνολο των αιχµαλώτων ήταν αρχικά 473 άτοµα – 230 άνδρες και 243 

γυναίκες – όµως ο αριθµός τους αργότερα αυξήθηκε στους 616 λόγω νέων 

αιχµαλωσιών και γεννήσεων. Από αυτούς, οι 120 πιο δυνατοί και κατάλληλοι για 

κωπηλασία άνδρες στάλθηκαν στον αυτοκρατορικό ναύσταθµο µε κωπήλατα πλοία.74 

Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού 19 άτοµα πέθαναν, προφανώς λόγω των 

σκληρών συνθηκών κάτω από τις οποίες ταξίδευαν. Τα εναποµείναντα άτοµα, 

συνολικά 466 µετά την παραλαβή 11 αιχµαλώτων από τον βεζίρη της Κρήτης Αλί 

Πασά, πωλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα έναντι 34.368,5 γροσιών. Τα πράγµατά τους 

πωλήθηκαν έναντι 1.337 γροσιών. Το συνολικό κέρδος από την πώληση των 

αιχµαλώτων και των πραγµάτων τους ανήλθε σε 36.724 ασλάνια γρόσια. Από αυτά 

αφαιρέθηκαν τα έξοδα για τη διατροφή των αιχµαλώτων (παξιµάδια και σούπα) που 

έµειναν στην Κρήτη (3.062,5 ασλάνια γρόσια) και αυτών που στάλθηκαν στο 

ναύσταθµο (310 ασλάνια γρόσια). Έτσι, το καθαρό κέρδος από την πώλησή τους 

τελικά ήταν 33.351,5 ασλάνια γρόσια, κατά µέσο όρο 71,5 ασλάνια γρόσια για κάθε 

αιχµάλωτο. Ο φόρος πεµπτηµορίου (pencik) ορίσθηκε στα 1.018,5 ασλάνια γρόσια. 

 Η Σπιναλόγκα είναι ένα πολύ µικρό, αλλά καλά οχυρωµένο νησί στα 

βορειοανατολικά της Κρήτης, απέναντι από την κωµόπολη της Ελούντας, του οποίου 

η βενετική οχύρωση και µέρος των σπιτιών της οθωµανικής περιόδου σώζονται 

ακόµα και σήµερα. Από τον αριθµό των αιχµαλώτων που βρίσκουµε στις 

καταχωρίσεις σε σχέση µε το µικρό µέγεθος του νησιού, µπορούµε να αντιληφθούµε 

ότι ένα µεγάλο µέρος των κατοίκων του αιχµαλωτίστηκαν κατά τη διάρκεια της 

πολιορκίας. Καθώς η Σπιναλόγκα αποτελούσε ένα από τα τελευταία προπύργια των 

Βενετών στην Κρήτη µετά την κατάκτηση από τους Οθωµανούς, το νησί είχε 

εξελιχθεί σε καταφύγιο για όλους όσους ήθελαν να ξεφύγουν από την οθωµανική 
                                                 
74 Πιθανώς να οδηγήθηκαν ως κρατικοί αιχµάλωτοι (miri esirler) στις φυλακές του ναυπηγείου της 
Κωνσταντινούπολης, όπου θα χρησιµοποιούνταν για ναυπήγηση πλοίων ή ως πληρώµατα του στόλου. 
Η µεταχείριση αυτών των ατόµων από τους Οθωµανούς ήταν γενικά αρκετά σκληρή· Erdem, Slavery, 
ό.π., 30 και Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 36, 50-51. Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση 
αιχµαλώτων στο αυτοκρατορικό ναυτικό, βλ. Β. Σφυροέρας, Τα ελληνικά πληρώµατα του τουρκικού 
στόλου, Αθήνα 1968, σποράδην. 
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εξουσία και κάποιος, βλέποντας τις καταχωρίσεις που απαντούν στα ιεροδικαστικά 

κατάστιχα, µπορεί να αντιληφθεί ότι το µέρος αυτό θεωρούνταν από τους Οθωµανούς 

αγκάθι στο πλευρό της τοπικής εξουσίας.75 Η κατάκτησή του ήταν λογικό να 

θεωρηθεί σηµαντικό γεγονός και είναι ένα καλό παράδειγµα για να αντιληφθούµε τη 

σκληρότητα µε την οποία µπορούσε να αντιµετωπισθεί ένας πληθυσµός, ο οποίος 

είχε προκαλέσει πολλά προβλήµατα για πολλές δεκαετίες στους Οθωµανούς και 

συνέχισε να αντιστέκεται µέχρι την τελική κατάκτηση. 

 Ο βαθµός ανάµειξης του κράτους στη διαδικασία αποδεικνύει τη σηµασία που 

έδινε η κεντρική, αλλά και η τοπική εξουσία, στην ελεγχόµενη πώληση των δούλων. 

∆εν είναι σαφές από την πηγή αν τα χρήµατα τα οποία εισπράχθηκαν από την 

πώληση τελικά κατέληξαν στο κρατικό θησαυροφυλάκιο, στους στρατιώτες οι οποίοι 

συνέλαβαν τους αιχµαλώτους ή στα χέρια της τοπικής διοίκησης· πάντως πιθανότερο 

φαίνεται το τελευταίο, καθώς υπεύθυνοι για τη διαδικασία ορίζονται οι τοπικοί 

φορείς εξουσίας, το κρατικό ταµείο εισπράττει φόρο, κάτι το οποίο δε θα έκανε αν τα 

κέρδη προορίζονταν για το ίδιο, αλλά και ο απεσταλµένος του κέντρου παίρνει έτσι 

και αλλιώς για χάρη της κεντρικής διοίκησης τους 120 πιο δυνατούς άνδρες, κάτι το 

οποίο και πάλι θα µπορούσε να θεωρηθεί ένα είδος φόρου.76 Το σύνολο ή µέρος των 

χρηµάτων που συγκεντρώθηκαν πιθανόν να χρησιµοποιούνταν για την ανταµοιβή 

των στρατιωτών που έλαβαν µέρος στην κατάκτηση, αν φυσικά θεωρήσουµε ότι δεν 

είχαν ανταµειφθεί σε «είδος» νωρίτερα, συλλαµβάνοντας αιχµαλώτους που δεν 

καταχωρίστηκαν στα κατάστιχα. Πάντως, αν συγκρίνουµε τη διαδικασία µε την οποία 

διανέµονταν στους στρατιώτες οι αιχµάλωτοι από την πολιορκία των Χανίων77 και 

αυτή µε την οποία πωλούνταν οι αιχµάλωτοι της Σπιναλόγκας, µάλλον µπορούµε να 

υποστηρίξουµε ότι στη δεύτερη περίπτωση τα χρήµατα έπρεπε πρώτα να περάσουν 

από το ταµείο του ντεφτερντάρ της Κρήτης, ο οποίος, µαζί µε το διοικητή και τον 

καδή φαίνεται υπεύθυνος για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας, ενώ στην πρώτη ο 

κάθε στρατιώτης ήταν υπεύθυνος για τον κάθε αιχµάλωτο που συλλάµβανε, ο οποίος 

τελικά παραδινόταν σε αυτόν. Αυτή η διάκριση πιθανόν δείχνει ότι σε περιπτώσεις 

τόσο µαζικών αιχµαλωσιών, το κράτος προτιµούσε η πώληση των δούλων να είναι 

όσο το δυνατόν περισσότερο ελεγχόµενη, τόσο γιατί σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας 
                                                 
75 Για το πώς οι Βενετοί χρησιµοποιούσαν τα νησιά της Σπιναλόγκας, Σούδας και Γραµβούσας 
εναντίον των Οθωµανών, βλ. Greene, A Shared World, ό.π., 56, 70-71, 197-198. 
76 Για ένα παράδειγµα κατά το οποίο η τοπική διοίκηση επωφελείται από την πώληση αιχµαλώτων, βλ. 
A. Fisher, “The Sale of Slaves in the Ottoman Empire: Markets and State Taxes on Slave Sales. Some 
Preliminary Considerations”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 6 (1978), 161. 
77 Τ.Α.Η. 7/94.  
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εξασφαλιζόταν η καλύτερη συγκέντρωση των φόρων, όσο και γιατί, όπως είναι 

λογικό, σε επίπεδο τοπικής εξουσίας, οι ιθύνοντες είχαν µεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους. 

 

 2. Τα άτοµα 

 

 Καθώς η µεγάλη πλειονότητα των ατόµων τα οποία συνελήφθησαν µετά την 

κατάληψη της Σπιναλόγκας προορίζονταν για πώληση στην εσωτερική αγορά της 

Κρήτης, το πιθανότερο είναι να αποτέλεσαν ένα σηµαντικό ποσοστό των δούλων που 

ζούσαν στο νησί εκείνη την περίοδο και να δηµιούργησαν µια νέα γενιά σκλάβων. Θα 

είχε ενδιαφέρον λοιπόν να δούµε από τι είδους άτοµα αποτελούνταν ο πληθυσµός 

αυτός των δούλων και κατά πόσο άλλαξε τη φύση της τάξης των σκλάβων που 

απαντά µέχρι αυτό το σηµείο στην Κρήτη.  

 Μέχρι την κατάληψη της Σπιναλόγκας η πλειονότητα των δούλων που 

απαντούν στα κατάστιχα και των οποίων η καταγωγή είναι καταγεγραµµένη είναι 

ρωσικής καταγωγής. Στις καταχωρίσεις που αφορούν στη Σπιναλόγκα δεν 

καταγράφεται η καταγωγή των αιχµαλώτων, αλλά από τα ονόµατά τους µπορούµε να 

καταλάβουµε ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα ήταν Ρωµιοί, το πιθανότερο 

κρητικής καταγωγής. Υπάρχουν και λίγα ονόµατα τα οποία έχουν λατινική 

προέλευση,78 αλλά και αυτά φαίνεται πιθανότερο να ανήκουν σε ντόπιους. Αυτό που 

µας κάνει µεγαλύτερη εντύπωση ωστόσο είναι η ύπαρξη αρκετών ατόµων µε 

µουσουλµανικά ονόµατα. Πρόκειται προφανώς για άτοµα, επανεκχριστιανισµένους 

µουσουλµάνους ή αιχµάλωτους, τα οποία όντας στη Σπιναλόγκα κατά την περίοδο 

της κατάκτησής της θεωρήθηκαν προδότες και αποστάτες από το ισλάµ, για αυτό και 

χαρακτηρίζονται «µουρτάντ», δηλαδή αρνησίθρησκοι. Κανονικά η ποινή για 

αποστασία από το ισλάµ ήταν θάνατος, όµως βλέπουµε αρκετούς από όσους έχουν 

µουσουλµανικά ονόµατα να βρίσκονται ανάµεσα στα άτοµα που επιλέχθηκαν για να 

δουλέψουν στα οθωµανικά καράβια. Αντίθετα, ανάµεσα στα άτοµα που πωλήθηκαν 

ως δούλοι, µε την εξαίρεση ενός Χιουσεΐν µουρτάντ, δε βρίσκουµε παρά µόνο 

γυναικόπαιδα µε µουσουλµανικό όνοµα, τα οποία σε όλες τις περιπτώσεις 

χαρακτηρίζονται «γυναίκα, γιος ή κόρη του τάδε αποστάτη». Υπάρχουν και κάποιες 

περιπτώσεις όπου συναντάµε άτοµα που χαρακτηρίζονται «τζαριγιέ», δηλαδή δούλες. 

                                                 
78 Όπως Φραντζέσκο, Τζοβάνα, Αγκουστίνα κ.τ.λ. 
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Πιθανόν να επρόκειτο για άτοµα που ήταν δούλες και πριν από την κατάκτηση, ή να 

ήταν από τα άτοµα, τα οποία συχνά συναντάµε στις πηγές, που αιχµαλωτίζονταν από 

τις επιδροµές των κατοίκων της Σπιναλόγκας και περίµεναν την απελευθέρωσή τους 

µε την καταβολή λύτρων κατά την περίοδο που συνέβη η κατάκτηση. Σε κάθε 

περίπτωση πάντως, ακόµα και αν ήταν αιχµάλωτοι, πωλήθηκαν µαζί µε τους 

υπόλοιπους.79 

Το πιθανότερο είναι ότι αυτά τα άτοµα αποτέλεσαν µια νέα γενιά 

ελληνόφωνων δούλων, που θα αύξησαν κατακόρυφα το ποσοστό αυτής της 

κατηγορίας συγκριτικά µε τις άλλες εθνότητες που συναντάµε µέχρι τότε στα 

κατάστιχα. Αν µάλιστα κάποιος αναλογιστεί ότι ήδη µέχρι το 1717 το δεύτερο 

µεγαλύτερο ποσοστό δούλων προέρχεται από αυτούς που χαρακτηρίζονται «ρωµιοί 

στην καταγωγή» µπορούµε να υποθέσουµε ότι µετά και από την πώληση των 

αιχµαλώτων της Σπιναλόγκας η κατηγορία αυτή των δούλων έγινε κυρίαρχη στην 

Κρήτη. Εξάλλου, αν κρίνουµε από τις ηλικίες των ατόµων που πωλήθηκαν – στην 

πλειονότητά τους αρκετά νέα – µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι µια τέτοια ισορροπία 

πιθανό να διατηρήθηκε για κάποιες ακόµα δεκαετίες. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε 

ότι την ίδια περίπου περίοδο εκτός από τη Σπιναλόγκα καταλήφθηκε και η Σούδα.80 

Μολονότι δεν έχουµε αναφορές στις πηγές µας για αυτή την περιοχή είναι λογικό να 

θεωρήσουµε ότι θα υπήρξαν και εκεί αντίστοιχες αιχµαλωσίες. Φυσικά όµως για να 

µπορέσουµε να βγάλουµε ένα πιο ασφαλές συµπέρασµα πρέπει να µελετήσουµε και 

τις πηγές µετά το 1720, κάτι το οποίο δε θα γίνει σε αυτήν εδώ την εργασία. 

 

 

                                                 
79 Επίσης, συναντάµε αρκετές γυναίκες οι οποίες χαρακτηρίζονται «µολαντά». Σύµφωνα µε το 
Σταυρινίδη που διαβάζει «µουλαντά» (θεωρώντας τη λέξη λατινικής προέλευσης, στα ισπανικά 
mulata), πρόκειται για άτοµα τα οποία ήταν µιγάδες, γεννηµένες από ένα γονιό λευκό και ένα µαύρο. 
Η δική µου άποψη είναι ότι επρόκειτο για έναν από τους χαρακτηρισµούς που δίνονταν για τις µη 
παρθένες ή κάποιας ώριµης ηλικίας γυναίκες που οδηγούνταν προς πώληση για πρώτη φορά. Ο 
Σταυρινίδης διαφωνεί µε αυτήν την ερµηνεία, γιατί υπάρχουν κάποιες κοπέλες µικρές στην ηλικία (20 
µε 25 χρονών) που χαρακτηρίζονται έτσι, αλλά εγώ πιστεύω ότι για τις λίγες περιπτώσεις που 
συναντάµε κοπέλες κάτω των 30 στις οποίες δίνεται αυτός ο χαρακτηρισµός µπορούµε να 
υποστηρίξουµε ότι απλώς είναι κοπέλες που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν παρθένες γιατί είναι 
παντρεµένες ή έχουν παιδιά, δε µπορούν να θεωρηθούν παιδιά γιατί είναι πάνω από 20 χρονών και 
ούτε είναι συγγενείς µε κάποιον αποστάτη µουσουλµάνο ή κάποιον καταγεγραµµένο «προδότη» ώστε 
να χαρακτηριστούν «κόρες ή σύζυγοι µουρτάντ» ή «εχθροί». Έτσι δε µπορούµε να παραβλέψουµε το 
γεγονός ότι από τις 54 γυναίκες που χαρακτηρίζονται «µολαντά», µόνο 5 είναι κάτω των 30 χρονών 
και από αυτές οι δύο έχουν καταγεγραµµένα και τα παιδιά τους. Καθώς η ηλικία δείχνει λοιπόν να 
παίζει κάποιο ρόλο για αυτήν την ονοµασία, επιλέγω εδώ να ακολουθήσω την ερµηνεία που περιέχει 
το λεξικό του Redhouse στο λήµµα “molāda”: “An aged female slave when first brought to market”· J. 
W. Redhouse, Α Turkish and English Lexicon, Κωνσταντινούπολη 2001, 2035. 
80 Greene, A Shared World, ό.π., 7. 
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γ. Επιδροµές 

 

Ο µόνος τρόπος αιχµαλωσίας ελεύθερων ατόµων ο οποίος δεν άφησε τα ίχνη 

του στις καταχωρίσεις από την Κρήτη είναι οι επιδροµές των ακιντζί. Μολονότι δεν 

έχουµε αναφορές για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ωστόσο δικαιούµαστε να εικάσουµε 

ότι ένα όχι αµελητέο µέρος του πληθυσµού των δούλων που συναντάµε πέρασε στην 

αιχµαλωσία µέσω των επιδροµών των ακιντζί, των «επαγγελµατιών της 

αιχµαλωσίας». Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα αφιερώσουµε εδώ λίγες 

παραγράφους για την περιγραφή του φαινοµένου.  

Η διαφορά των ακιντζί από τους πειρατές είναι ότι οι πρώτοι εξειδικεύονταν 

στην προµήθεια της οθωµανικής αγοράς µε σκλάβους και οι επιδροµές τους ήταν 

προσανατολισµένες κυρίως προς αυτή την κατεύθυνση και όχι την εξασφάλιση 

λύτρων. Επιπλέον οι ακιντζί, σε αντίθεση µε τους πειρατές, προέβαιναν σε ευρείες 

επιχειρήσεις στο εσωτερικό των µη οθωµανικών επικρατειών και δεν περιορίζονταν 

µόνο σε αποστολές κοντά στις ακτές. Οι κύριες περιοχές δράσης αυτών των 

επιδροµέων-δουλεµπόρων ήταν, όπως έχει προαναφερθεί, η Αφρική και ο Καύκασος. 

Έτσι, όταν βλέπουµε αφρικανούς, κιρκάσιους, αµπχάζους ή γεωργιανούς δούλους 

αντιλαµβανόµαστε ότι ο πιθανότερος τρόπος αιχµαλωσίας τους ήταν αυτές οι 

επιδροµές. Συχνά ωστόσο µε τον ίδιο τρόπο θα µπορούσαν να είχαν αιχµαλωτιστεί 

και Ρώσοι, Πολωνοί ή και άλλοι δούλοι προερχόµενοι από τα βόρεια σύνορα του 

οθωµανικού κράτους.81  

Μάλιστα υπήρχαν ολόκληρες φυλές που εξαρτώνταν απόλυτα από αυτές τις 

επιδροµές για να ζήσουν. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι Νογκάι, νοµάδες 

των στεπών έξω από την Κριµαία, και η αφρικανική φυλή Τουαρέγκ.82 

                                                 
81 Ας δούµε µια περιγραφή από έναν αυτόπτη µάρτυρα, τον Κονσταντίν Μιχαΐλοβιτς για το πώς 
λειτουργούσαν αυτές οι επιχειρήσεις στα βόρεια σύνορα της αυτοκρατορίας: «Οι τούρκοι επιδροµείς 
είναι εθελοντές – είναι ιππείς που µε τη θέλησή τους επιδίδονται σε επιδροµές για να ζήσουν... Ζουν 
από τη βοσκή ζώων και την εκτροφή αλόγων... Αν κάποιος από αυτούς δε θέλει να συµµετάσχει σε 
κάποια επιδροµή ο ίδιος, δανείζει τα άλογά του σε άλλους έναντι της µισής λείας· αν κερδίσουν κάποια 
λάφυρα, τα δέχονται ως κάτι καλό, αλλά αν δε φέρουν πίσω τίποτα, τότε λένε: “∆εν κερδίσαµε τίποτα, 
αλλά ζούµε µε ευλάβεια, όπως αυτοί που κοπιάζουν µαζί µας και επιτίθενται στους χριστιανούς, γιατί 
αλληλοϋποστηριζόµαστε”. Και οποιουσδήποτε αρπάξουν ή συλλάβουν, άσχετα από το αν είναι άνδρες 
ή γυναίκες, εκτός από τα αγόρια, θα τους πουλήσουν όλους για χρήµατα. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας θα 
πληρώσει για τα αγόρια»· Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 36-37. Είναι χαρακτηριστική η νοοτροπία 
αυτών των ανθρώπων που ζούσαν στα σύνορα του ισλαµικού µε το χριστιανικό κόσµο και θεωρούσαν 
την αιχµαλωσία «απίστων» ως πράξη θεάρεστη, καθώς και η ενίσχυση της πρακτικής από το κέντρο· 
Toledano, Slave Trade, ό.π., 16. 
82 Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 38-39. 
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Οι επιδροµές ήταν πολύ συχνές στο βασίλειο της Αιθιοπίας και τη γενικότερη 

περιοχή της ανατολικής υποσαχάριας Αφρικής. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 

εξάγονταν χιλιάδες σκλάβοι από αυτές τις περιοχές. Επρόκειτο για επιχείρηση 

εξαιρετικά επικερδή, που προωθούνταν από τους ίδιους τους αφρικανούς ηγεµόνες 

για οικονοµικούς λόγους, αλλά πραγµατοποιούνταν κάτω από τις χειρότερες 

συνθήκες για τους δούλους, πολλοί από τους οποίους πέθαιναν στη διαδροµή λόγω 

των κακουχιών στα µακρινά ταξίδια των καραβανιών της ερήµου.83 Ωστόσο είναι 

άξιο αναφοράς το γεγονός ότι µεγάλο ρόλο ως µεσολαβητές/αντιπρόσωποι (vekil) 

στο δουλεµπόριο µε την Αφρική έπαιζαν συχνά οι ίδιοι οι σκλάβοι, πριν ή και µετά 

την απελευθέρωσή τους, και µάλιστα πολλοί από αυτούς, χάρη ακριβώς σε αυτές 

τους τις υπηρεσίες, κατάφερναν, σύµφωνα µε τον Abir, να αποκτήσουν υψηλά 

αξιώµατα στην οθωµανική διοικητική ιεραρχία.84 

Τέλος να προσθέσουµε ότι, εκτός από τις επιδροµές, ένας ακόµα πολύ 

διαδεδοµένος τρόπος για την αιχµαλωσία σκλάβων εκτός της αυτοκρατορίας ήταν οι 

απαγωγές. Αυτές διέφεραν από τις επιδροµές στο ότι δεν ήταν τόσο οργανωµένες και 

στόχευαν περισσότερο σε µεµονωµένα απροστάτευτα άτοµα, παρά σε ολόκληρους 

οικισµούς. Πάντως το γεγονός ότι επρόκειτο για µικρής κλίµακας επιχειρήσεις δε 

σήµαινε ότι οι απαγωγές δεν ήταν πολύ σηµαντικές για την προµήθεια δούλων. 85 

 

δ. Η παράνοµη αιχµαλωσία και χρήση ανθρώπων ως αγαθών και η σχετικότητα 

της εφαρµογής του νόµου ανάλογα µε τα συµφέροντα της τοπικής διοίκησης 

 

Ένα φαινόµενο το οποίο παρουσιάζεται συχνά στα πρώτα χρόνια της 

οθωµανικής κατάκτησης της Κρήτης είναι η πώληση παιδιών έναντι της πληρωµής 

κάποιου χρέους ή η παράδοσή τους ως εγγύηση για την αποπληρωµή του χρέους. Οι 

περιπτώσεις που συναντάµε είναι αρκετές και µάλιστα φαίνεται ότι το φαινόµενο της 

πώλησης ανηλίκων είχε πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε  το 1659 ο καπουντάν πασάς 

εκδίδει µια διαταγή µε την οποία απαγορεύει την πώληση παιδιών.86 

                                                 
83 Toledano, Slave Trade, ό.π., 28-32. 
84 Abir, “Ethiopian Slave Trade”, ό.π., 124-125, 127-129· δυστυχώς ο Abir δε διευκρινίζει τα αξιώµατα 
στα οποία είχαν φτάσει οι δούλοι που αναφέρει. 
85 Toledano, Slave Trade, ό.π., 17· υπάρχουν καταγγελίες ότι τέτοιου τύπου απαγωγές 
πραγµατοποιούσαν κυρίως άτοµα από συγκεκριµένες φυλές στον Καύκασο, στον Πόντο και κοντά στη 
λίµνη Τσάντ, ωστόσο δε γνωρίζουµε µε σιγουριά την ταυτότητα των ατόµων αυτών και κατά πόσο θα 
µπορούσαµε να τους ταυτίσουµε µε τους προαναφερθέντες ακιντζί. Ο Toledano χαρακτηρίζει τις 
απαγωγές µία από τις πλέον επικρατούσες πρακτικές υποδούλωσης στην αυτοκρατορία. 
86 Τ.Α.Η. 1/104. 
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Σε κάποιες περιπτώσεις τα παιδιά πωλούνται κανονικά και η ορολογία που 

χρησιµοποιείται είναι ίδια µε αυτή που παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε άλλη 

αγοραπωλησία (“bey‛ etdim”, δηλ. «πούλησα»), ενώ σε κάποιες άλλες η παράδοση 

του παιδιού στην υπηρεσία (hizmet) κάποιου δανειστή δικαιολογείται λόγω 

αδυναµίας του πατέρα του να το αναθρέψει (“kisve ve infaka kadir değilim”, δηλ. 

«αδυνατώ να το ντύσω και να το συντηρήσω»). Είτε στην περίπτωση αγοραπωλησίας 

είτε παράδοσης για υπηρεσία έναντι χρέους το αποτέλεσµα φαίνεται από µια σκοπιά 

να ήταν σχεδόν το ίδιο· το παιδί χρησιµοποιούνταν ως αγαθό για τη διευθέτηση 

οικονοµικών εκκρεµοτήτων. Μολονότι, ακόµα και όταν πωλείται, δεν αναφέρεται ως 

δούλος, εδώ θα γίνει αναφορά στις καταχωρίσεις αυτές, καθώς το παιδί γίνεται 

αντικείµενο χρηµατικών συναλλαγών τρίτων προσώπων, φαινόµενο που σε επίπεδο 

ανθρώπων µόνο σε δούλους παρατηρείται.87 Έτσι, ακόµα και αν θεωρήσουµε ότι 

πρόκειται για µίσθωση υπηρεσιών έναντι χρέους, είναι σηµαντικό να έχουµε υπ’ όψη 

µας ότι τα παιδιά είναι ανήλικα και το χρέος δεν ήταν δικό τους, αλλά των γονιών 

τους. 

Η µεταχείριση των παιδιών ως «αγαθών» που µπορούν να πωληθούν και να 

ενεχυριαστούν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για τρεις βασικούς λόγους: 1. Μας 

φανερώνει στοιχεία για την οικονοµική κατάσταση στην οποία είχε φτάσει ο ντόπιος 

πληθυσµός κατά τα πρώτα χρόνια της οθωµανικής κατάκτησης και πώς η νέα ελίτ 

επωφελούνταν από αυτή, 2. δείχνει τη συχνά ανεπιτυχή προσπάθεια της κεντρικής 

εξουσίας να περιορίσει τις παρανοµίες ατόµων που συµµετείχαν στην τοπική 

διοίκηση και 3. φανερώνει τη σχετικότητα µε την οποία εφαρµοζόταν τόσο το 

σουλτανικό όσο και το ισλαµικό δίκαιο όταν αυτό δεν εξυπηρετούσε πλήρως τα 

συµφέροντα ατόµων που κατείχαν θέσεις στην τοπική διοίκηση. 

Αυτή η σχετικότητα γίνεται φανερή αν κάποιος εξετάσει τους κανόνες του 

ισλαµικού δικαίου που αφορούν στην πώληση ελεύθερων ανθρώπων, ζιµί ή 

µουσουλµάνων, αλλά και τις διαταγές που εκδίδονταν κατά καιρούς από την Πύλη 

σχετικά µε αυτό το ζήτηµα. Θεωρητικά οι ανήλικοι προστατεύονται πλήρως από τη 

νοµοθεσία, ενώ για οποιονδήποτε προσπαθούσε να παραβιάσει αυτές τις διατάξεις 

                                                 
87 Όπως γράφει η Zilfi, στην οθωµανική κοινωνία, όπου τα όρια δουλείας και ελευθερίας µπορούσαν 
να είναι θολά, πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσουµε τη δουλεία από την εθελοντική εργασία 
και την ελευθερία από την αιχµαλωσία· M. Zilfi, “Thoughts on Women and Slavery in the Ottoman 
Era and Historical Sources” στο Beyond the Exotic: Women’s Histories in Islamic Societies, επιµ. A. 
El-Azhary Sonbol, Λονδίνο 2005, 134. 
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προβλεπόταν φυλάκιση.88 Ωστόσο όχι µόνο βλέπουµε τέτοιες αγοραπωλησίες να 

καταχωρίζονται στα κατάστιχα και να επικυρώνονται από το δικαστήριο, αλλά σε µια 

από τις περιπτώσεις ο ίδιος ο δικαστής του Ρεθύµνου είναι ένας από τους δανειστές 

που έπαιρναν στην υπηρεσία τους παιδιά.89 Η Κερµελή θεωρεί ότι ο καδής ήταν 

δυνατό να µη γνώριζε ότι η πώληση παιδιών θεωρούνταν παράνοµη µε βάση το 

δίκαιο. Κάτι τέτοιο όµως φαίνεται µάλλον απίθανο αν αναλογιστούµε ότι ακόµα και 

µετά την απαγόρευση από τον καπουντάν πασά υπάρχουν τέσσερις καταχωρίσεις που 

αφορούν σε ενεχυριάσεις παιδιών για την εξόφληση χρέους.90 Επίσης αργότερα 

βλέπουµε δύο διαµάχες που πιθανόν να προσοµοιάζουν στις παραπάνω περιπτώσεις, 

χωρίς ωστόσο να είναι απολύτως σαφής ο λόγος παράδοσης του παιδιού, και 

προκύπτουν η πρώτη από την επιθυµία ενός γενίτσαρου να πάρει πίσω τον αδερφό 

του, ο οποίος είχε παραδοθεί στην κηδεµονία ενός άλλου γενίτσαρου, και η δεύτερη 

από την επιθυµία ενός πατέρα να πάρει πίσω το οκτάχρονο παιδί του από τον 

φρούραρχο του Ηρακλείου Αχµέντ αγά.91 Η τοπική διοίκηση σίγουρα είχε επίγνωση 

ότι ανεχόταν τις παρανοµίες ιδιωτών, αν και το γεγονός ότι αυτού του είδους οι 

καταχωρίσεις αρχίζουν να εµφανίζονται ξανά 12 χρόνια µετά την απαγόρευση, καθώς 

και το ότι το ποσό του χρέους στις καταχωρίσεις µετά την απαγόρευση παραλείπεται, 

δείχνει ότι αυτή προσπάθησε να περιορίσει – τουλάχιστον εικονικά – το φαινόµενο 

της πώλησης παιδιών και να συνεχίσει την πρακτική µε έναν πιο διακριτικό τρόπο, το 

πιθανότερο υπό το φόβο µιας πιθανής παρέµβασης της κεντρικής διοίκησης.92 

Για όλα τα παιδιά που δίνονται στους δανειστές ορίζεται ηµερήσια διατροφή 

(nafaka) 3-25 άσπρα,93 ενώ το χρέος των γονιών έναντι του οποίου παραδίνονται τα 

παιδιά ποικίλλει από 3 µέχρι 35 ριάλια γρόσια. Μολονότι η διατροφή των παιδιών 

                                                 
88 E. Kermeli “Children Treated as Commodity in Ottoman Crete” στο The Ottoman Empire: Myths, 
Realities and “Black Holes”, Contributions in Honour of Colin Imber, επιµ. E. Kermeli και O. Özel, 
Κωνσταντινούπολη 2006, 269-282, 269-271, 274. Ωστόσο ο νόµος δεν κατάφερε να εµποδίσει ποτέ 
τους οθωµανούς δουλέµπορους να αγοράζουν παιδιά από τις οικογένειές τους στην Κιρκασία, οι 
οποίες συχνά, λόγω και της ύπαρξης τοπικού εθίµου που επέτρεπε κάτι τέτοιο, αλλά και επειδή συχνά 
πίστευαν ότι έτσι εξασφάλιζαν για τα παιδιά τους ένα καλύτερο µέλλον, πουλούσαν τους ίδιους τους 
συγγενείς τους. Για να νοµιµοποιούνται τέτοιες αγοραπωλησίες οι συγγενείς των παιδιών παρείχαν 
έγγραφα στους δουλέµπορους που επιβεβαίωναν πως τα παιδιά είχαν δουλική καταγωγή· Erdem, 
Slavery, ό.π., 48-50. 
89 Τ.Α.Η. 1/68. Για τη σχετικότητα µε την οποία ερµηνευόταν η σχετική µε τους δούλους νοµοθεσία 
ανά περιοχές, βλ. Hanna, “Sources”, ό.π., 128-129. 
90 Τ.Α.Η. 4/196, Τ.Α.Η. 3/161, Τ.Α.Η. 3/171, Τ.Α.Η. 3/235. 
91 Τ.Α.Η. 3/191, Τ.Α.Η. 8/44. 
92 Για τη σηµασία της επέµβασης του κέντρου και πώς αυτή µπορούσε να προκαλέσει αναστάτωση 
στην τοπική διοίκηση, βλ. Α. Anastasopoulos, “Crisis and State Intervention in Late-Eighteenth-
Century Karaferye (mod. Veroia)” στο The Ottoman Balkans, 1750-1830, επιµ. F. Anscombe, Νιου 
Τζέρσι 2006, 11-33. 
93 Όλες οι καταχωρίσεις έχουν καταγραφεί µεταξύ των ετών 1655 και 1673. 
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στις περισσότερες περιπτώσεις οριζόταν στα 3-5 άσπρα ηµερησίως, τα οποία 

αναφέρεται ότι οι γονείς ήταν υποχρεωµένοι να δώσουν πίσω στον δανειστή µετά την 

πληρωµή του κανονικού χρέους, σε µια περίπτωση βλέπουµε να ορίζονται έξοδα 

ηµερήσιας διατροφής 25 άσπρων, ποσό πολύ µεγάλο. Επρόκειτο ίσως για παράνοµο 

τόκο επί του χρέους, ο οποίος συγκαλυπτόταν µε αυτόν τον τρόπο.94 Αντίθετα, σε µια 

περίπτωση όπου ο γονιός του µικρού Γιώργη δηλώνει ότι τον πουλάει και όχι ότι τον 

παραδίδει για υπηρεσία, βλέπουµε ότι η ηµερήσια διατροφή που ορίζεται είναι µόλις 

3 άσπρα.95 Ίσως, δηλαδή, επειδή ο δανειστής δεν περίµενε επιστροφή των χρηµάτων 

της διατροφής από τον πατέρα του παιδιού, να επιδίωξε να ορισθεί η µικρότερη 

δυνατή δαπάνη. Μια άλλη, ίσως πιο λογική, εξήγηση για τα µεγάλα ποσά της 

«διατροφής» είναι ότι αυτή δε δινόταν πίσω ως τόκος επί του χρέους το οποίο 

ξεπλήρωνε το παιδί µε τις υπηρεσίες του, αλλά ότι τα παιδιά τα οποία δίνονταν για 

υπηρεσία ουσιαστικά παραχωρούνταν ως εγγύηση αποπληρωµής του χρέους, το 

οποίο καταβαλλόταν από τους γονείς µε τη µορφή της επιστροφής των χρηµάτων 

«διατροφής», τα οποία πιθανώς τα παιδιά τους δε λάµβαναν ποτέ από το άτοµο που 

τα έπαιρνε. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τότε το παιδί που δινόταν για υπηρεσία 

ουσιαστικά θεωρούνταν αιχµάλωτος του δανειστή µέχρι την αποπληρωµή. 

Από τις 20 άµεσα καταγεγραµµένες περιπτώσεις αγοραπωλησίας και 

παράδοσης ανηλίκων έναντι χρέους που απαντούν στις πηγές µας,96 µόνο σε µία ο 

δανειστής είναι χριστιανός,97 ενώ από τους 19 µουσουλµάνους δανειστές οι 18 είναι 

από την τάξη των ασκερί98 Αυτό το γεγονός είναι ενδεικτικό ότι ήταν κυρίως µια 

συγκεκριµένη κατηγορία ατόµων που επωφελούνταν από αυτή την πρακτική, και δεν 

είναι τυχαίο ότι αυτή η κατηγορία ατόµων, όπως θα δούµε αργότερα, ήταν η ίδια η 

οποία σχεδόν αποκλειστικά καταγράφεται να κατέχει δούλους. Τέλος αυτοί που 

πλήττονταν από αυτή τη διαδικασία, αν και στην πλειονότητά τους χριστιανοί, 

µπορούσαν να προέρχονται και από τη µουσουλµανική κοινότητα. 

                                                 
94 Τ.Α.Η. 1/67. Τα οθωµανικά δικαστήρια έβρισκαν συχνά ποικίλους τρόπους να καλύπτουν τέτοιου 
τύπου παρατυπίες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν η συγκάλυψη του δανεισµού µε τόκο, τον 
οποίο απαγορεύει ο ισλαµικός νόµος. Στις καταχωρίσεις καταγράφεται το δάνειο και µετά 
παρουσιάζεται µια εικονική πώληση κάποιου προϊόντος, συνήθως λονδρέζικης τσόχας, την οποία 
καλείται να πληρώσει αργότερα ο δανειζόµενος. 
95 ΜΟ881/430. 
96 Τ.Α.Η. 1/67, Τ.Α.Η. 1/67, Τ.Α.Η. 1/68, Τ.Α.Η. 1/68, Τ.Α.Η. 1/69, Τ.Α.Η. 1/72, Τ.Α.Η. 4/196, 
Τ.Α.Η. 3/161, Τ.Α.Η. 3/171, Τ.Α.Η. 3/235, ΜΟ549/336, ΜΟ579/346, ΜΟ599/353, ΜΟ737/387, 
ΜΟ759/392, ΜΟ761/393, ΜΟ762/393, ΜΟ845/415, ΜΟ881/430, ΜΟ387/289. 
97 Τ.Α.Η. 1/69. 
98 Η µόνη περίπτωση µουσουλµάνου αγοραστή που δεν είναι ασκερί είναι αυτή του πιθανότατα 
εξισλαµισµένου Αλί γιου Αµπντουλάχ στην καταχώριση Τ.Α.Η. 3/171. 
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Πάντως εδώ θα ήταν καλό να επισηµανθεί ότι όσο απεχθής και να µας 

φαίνεται σήµερα αυτή η πρακτική, δε σηµαίνει ότι οι άνθρωποι εκείνης της περιόδου 

τη θεωρούσαν σε όλες τις περιπτώσεις τέτοια. ∆ε µπορούµε δηλαδή να αποκλείσουµε 

την πιθανότητα η παράδοση παιδιών να αποτελούσε κάποια τοπική συνήθεια, την 

οποία, αν και παράνοµη, ανεχόταν το δικαστήριο ή κάποιοι από τους γονείς να 

παρέδιναν τα παιδιά τους σε ισχυρούς τοπικούς παράγοντες θεωρώντας ότι αυτά 

µεγαλώνοντας σε ισχυρούς οίκους θα µπορούσαν ίσως να εξασφαλίσουν µελλοντικά 

µια καλύτερη ζωή. Τα πραγµατικά κίνητρα των γονιών δεν είναι φανερά πάντα, αλλά 

αντίστοιχα φαινόµενα είναι γνωστά στην περίπτωση του παιδοµαζώµατος, το οποίο 

άλλοτε µπορούσε να αντιµετωπίζεται από την κοινότητα στην οποία επιβαλλόταν ως 

απάνθρωπος θεσµός και άλλοτε ως προνοµιακή ρύθµιση.99 

Ωστόσο οι οθωµανοί δικαστές δε φαίνεται να ανέχονταν παράνοµες 

αγοραπωλησίες, όπως έκαναν στις αγοραπωλησίες παιδιών, όταν τα ιδιωτικά 

συµφέροντά τους δεν πλήττονταν άµεσα. Έτσι είναι δυνατό να δούµε περιπτώσεις 

όπου ελεύθεροι, οι οποίοι είχαν αιχµαλωτιστεί και πωληθεί παράνοµα επανακτούν 

την ελευθερία τους ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου. Βλέπουµε, για 

παράδειγµα, ότι η Αϊσέ, η Σαφιγέ και ο γιος της τελευταίας Ιντρίς αποδεικνύουν 

ενώπιον του καδή ότι αιχµαλωτίστηκαν και πωλήθηκαν παράνοµα µε αποτέλεσµα να 

αφεθούν ελεύθεροι.100 Και στις δύο αυτές περιπτώσεις το δικαστήριο δεν έχει 

οποιαδήποτε σχέση µε την αιχµαλωσία τους, ούτε επικύρωσε ποτέ κάποια τέτοια 

παράνοµη πράξη, όπως στην περίπτωση πώλησης παιδιών. Έτσι δεν έχει κάποιο λόγο 

να µην τους παραχωρήσει την ελευθερία τους. Βέβαια ίσως απλώς το δικαστήριο να 

µην έδειχνε ανοχή γιατί στην περίπτωση των ενηλίκων µπορεί να µην υπήρχε κάποιο 

τοπικό έθιµο πώλησης τους, οπότε εφάρµοζε το νόµο µε µεγαλύτερη ευκολία. 

Το παράνοµο σκλάβωµα όλων των µουσουλµάνων κατοίκων εντός και εκτός 

της αυτοκρατορίας απαγορευόταν.101 Οι µόνοι µουσουλµάνοι οι οποίοι µπορούσαν 

νόµιµα να σκλαβωθούν ήταν αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονταν µουρτάντ, δηλαδή 

αποστάτες. Τέτοια άτοµα, όπως είδαµε και στην περίπτωση των αιχµαλώτων της 

Σπιναλόγκας, συναντώνται αρκετές φορές στα κατάστιχα της Κρήτης. Όσοι 

αιχµαλώτιζαν µουσουλµάνους παράνοµα, τιµωρούνταν µε φυλάκιση ή εξορία. 
                                                 
99 V. L. Ménage, “Devshirme”, στο The Encyclopaedia of Islam. New Edition, Λάιντεν και Λονδίνο, τ. 
2, 210-213. 
100 Τ.Α.Η. 7/15, Τ.Α.Η. 5/215-216. 
101  Ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπήρχε µια σταθερή πολιτική των Οθωµανών απέναντι στην υποδούλωση 
σιιτών. Ειδικά ως προς τους ιρανούς αιχµαλώτους πολέµου βλέπουµε να υπάρχει διαφορετική 
µεταχείριση σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους· Erdem, Slavery, ό.π., 21. 



 45 

Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις µαρτυρείται εκτέλεση ασκερί από το σουλτάνο για 

αυτό το λόγο.102 Για την πρόληψη αυτού του φαινοµένου υπάρχουν διαταγές από την 

κεντρική διοίκηση περί ελέγχου της αγοράς,103 αν και αυτός ο έλεγχος µπορούσε να 

γίνει ουσιαστικά µόνο στα σκλαβοπάζαρα από τον υπεύθυνο για την επίβλεψη της 

λειτουργίας της αγοράς και όχι στις πωλήσεις που γίνονταν σε επίπεδο ιδιωτικών 

συναλλαγών εκτός αυτών. Για τις τελευταίες, ο µόνος φορέας που ουσιαστικά 

µπορούσε να παρέµβει ήταν το ίδιο το δικαστήριο.  

Το ίδιο ίσχυε και για τους ζιµί, τους προστατευόµενους µη µουσουλµάνους 

κατοίκους της αυτοκρατορίας. Αυτοί µπορούσαν να αιχµαλωτιστούν και να 

πωληθούν µόνο αν περνούσαν στον «οίκο του πολέµου», δηλαδή αν εξεγείρονταν 

κατά της αυτοκρατορίας ακυρώνοντας έτσι το ιδεατό συµβόλαιο προστασίας µε το 

κράτος. Όπως είδαµε, αρκετές τέτοιες περιπτώσεις ατόµων παρουσιάζονται στα 

κατάστιχα υπό εξέταση. Πρόκειται για τα άτοµα που χαρακτηρίζονται στις πηγές µας 

χαΐνηδες. Ωστόσο η παράνοµη αιχµαλωσία ζιµί, παρά τις απαγορεύσεις του κέντρου, 

ήταν  διαδεδοµένη στην αυτοκρατορία.104 

 

                                                 
102 Ό.π., 22. 
103 Ό.π., 22-23. 
104 Ό.π., 23-26. 
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Γ΄. Η αγορά: τιµές, φόροι, σκλαβοπάζαρα, δουλέµποροι και διαδικασίες 

πώλησης των δούλων 

 

α. ∆ιαδικασίες πώλησης, δουλέµποροι και σκλαβοπάζαρα 

 

 Οι δούλοι µπορούσαν να πωλούνται και να αγοράζονται όπως οποιοδήποτε 

αντικείµενο ή ζώο. Αυτή η θεώρηση αντικατόπτριζε την αντίληψη ότι τα περιουσιακά 

στοιχεία µπορούσαν να χωρισθούν σε «σιωπηλά» (samit) και «οµιλούντα» (natık).105 

Ο άνθρωπος που µετατρεπόταν σε δούλο έχανε αυτοµάτως τα περισσότερα 

δικαιώµατα που είχε ως ανθρώπινο ον απέναντι στο νόµο και υπόκειτο στις διατάξεις 

που αφορούσαν στα περιουσιακά στοιχεία.106 

 Στα ιεροδικαστικά κατάστιχα υπό εξέταση δεν βρίσκουµε ουσιαστικές 

αναφορές σε σκλαβοπάζαρα και δουλέµπορους, πράγµα το οποίο δε µας βοηθάει να 

σχηµατίσουµε κάποια εικόνα για την οργάνωση και λειτουργία της κρητικής αγοράς 

δούλων. Πάντως είναι σίγουρο ότι σκλαβοπάζαρο υπήρχε τουλάχιστον στην πόλη του 

Ηρακλείου και µάλιστα πιθανώς το µέγεθός του να µην ήταν διόλου ευκαταφρόνητο, 

αν κρίνουµε από το γεγονός ότι οι εκατοντάδες αιχµάλωτοι της Σπιναλόγκας φαίνεται 

να πωλήθηκαν εκεί.107 Στο δεύτερο ιεροδικαστικό κώδικα στάθηκε δυνατό να 

εντοπίσουµε και ένα δουλέµπορο, ο οποίος αναφέρεται το 1671 ως µέλος της 

«συντεχνίας των δουλεµπόρων», αλλά προσδιορίζεται ως επισκέπτης στο Ηράκλειο, 

και το όνοµά του είναι Χαλίλ γιος Μουσταφά.108 Πάντως η παρουσία ενός ξένου 

δουλέµπορου στο Ηράκλειο πιθανό να είναι ένδειξη µιας αγοράς που προσελκύει 

επαγγελµατίες και έχει κάποιο µέγεθος άξιο αναφοράς. Ωστόσο, καθώς οι 

καταχωρίσεις δε µας προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες, πρέπει να είµαστε 

προσεκτικοί µε την εξαγωγή συµπερασµάτων.  
                                                 
105 H. Sahillioğlu, “On Beşinci Yüzyıl Sonunda Bursa’da Đş ve Sanayi Hayatı Kölelikten Patronluğa” 
στο Mémorial Ömer Lûtfi Barkan, Παρίσι 1980, 180. Ο Forand υποστηρίζει ότι οι δούλοι 
κατηγοριοποιούνταν είτε ως οικιακά ζώα είτε ως άψυχα αντικείµενα· P. G. Forand, “The Relation of 
the Slave and the Client to the Master or Patron in Medieval Islam”, International Journal of Middle 
East Studies, 2 (1971), 50. 
106 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 50. 
107 Γενικά θα ήταν λογικό να θεωρήσουµε ότι, καθώς το Ηράκλειο αποτέλεσε το κέντρο του τοπικού 
εµπορίου και τα Χανιά του διεθνούς, είναι πολύ πιθανό να είχαν και οι δύο αυτές πόλεις 
σκλαβοπάζαρα. Για το ρόλο αυτών των δύο πόλεων στο εµπόριο της οθωµανικής Κρήτης, βλ. Greene, 
A Shared World, ό.π., 139-140. 
108 Τ.Α.Η. 2/116. ∆εν ξέρουµε ποια ήταν η ταυτότητα των ντόπιων δουλέµπορων, αλλά δε θα µας 
έκανε εντύπωση αν πολλοί από αυτούς ήταν µέλη της νέας, ανερχόµενης στις πρώτες δεκαετίες της 
οθωµανικής κατάκτησης, εξισλαµισµένης ελίτ τοπικής καταγωγής, αφού βλέπουµε ότι οι περισσότεροι 
έµποροι προέρχονται από αυτή την οµάδα. Για αυτή την οµάδα, βλ. το κεφάλαιο της παρούσας 
εργασίας µε τίτλο «Η δουλεία στην καθηµερινότητα της οθωµανικής Κρήτης». 
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Ο µόνος περιηγητής που άφησε κάποια στοιχεία για το σκλαβοπάζαρο του 

Ηρακλείου είναι ο Εβλιγιά Τσελεµπί. Συγκεκριµένα γράφει ότι στο δρόµο που οδηγεί 

προς το αυτοκρατορικό τέµενος (δηλαδή επί της σηµερινής λεωφόρου Βασιλέως 

Κωνσταντίνου µέχρι το αρχαιολογικό µουσείο) υπήρχε σε εξέδρα η αγορά των 

γυναικών και δίπλα της η αγορά των αγοριών.109 

∆υστυχώς αυτές οι πληροφορίες δεν επαρκούν για να αντιληφθούµε τη 

λειτουργία και την οργάνωση του σκλαβοπάζαρου. Ωστόσο υπάρχουν πολλές πηγές 

που αφορούν σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας και περιγράφουν αναλυτικά 

διαδικασίες πώλησης δούλων και τη λειτουργία των σκλαβοπάζαρων και των 

συντεχνιών των δουλεµπόρων· οι περισσότερες από αυτές αφορούν στο 

σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντινούπολης,110 αλλά και σε άλλα µικρότερα σε διάφορες 

πόλεις της αυτοκρατορίας. Έτσι εδώ δε θα γίνει παρά µόνο µια σύντοµη περιγραφή 

της λειτουργίας των οθωµανικών σκλαβοπάζαρων µε βάση δευτερογενείς πηγές, 

χωρίς να αναφερόµαστε ειδικά στην Κρήτη. Ας τονιστεί λοιπόν ότι από αυτές τις 

περιγραφές δεν είναι δυνατό να προβούµε παρά µόνο σε επισφαλείς υποθέσεις για 

την αγορά δούλων στην Κρήτη. 

 Οι δουλέµποροι είχαν τις δικές τους συντεχνίες, οργανωµένες ανά περιοχές. 

Όπως συνέβαινε και στις υπόλοιπες συντεχνίες, ήταν συλλογικά υπεύθυνοι απέναντι 

στο κράτος και συχνά συνεργάζονταν πρόθυµα µε αυτό για να προστατεύσουν τα 

συµφέροντά τους έναντι των ανεξάρτητων πωλητών δούλων. Παράλληλα το κράτος 

διόριζε µουχτεσίµπ, οι οποίοι τιµωρούσαν όσους παρανοµούσαν, συχνά άτοµα εκτός 

των συντεχνιών. Το κράτος είχε συµφέρον να υποστηρίζει τις συντεχνίες έναντι των 

ανεξάρτητων πωλητών, καθώς ήταν πολύ πιο εύκολο να συλλέγει φόρους από αυτές. 

Αντίστοιχα οι συντεχνίες εκµεταλλεύονταν την επέµβαση του κράτους για να 

πλήττουν τον ανταγωνισµό και να διατηρούν τις τιµές των δούλων σε υψηλό 

επίπεδο.111  

Η κεφαλή της συντεχνίας ήταν ο εσιρτζί σεϊχί (esirci şeyhi), ενώ δεύτερος σε 

σηµασία για την οργάνωσή της λογιζόταν ο εσιρτζί κετχιουντασί (esirci kethüdası), ο 

οποίος θα µπορούσε να θεωρηθεί επόπτης για την τήρηση του νόµου κατά τις 

αγοραπωλησίες. Και τα δύο αυτά πρόσωπα εκλέγονταν από τα µέλη της συντεχνίας 
                                                 
109 Ν. Σταυρινίδης «Τουρκοκρατία» στο Το Ηράκλειο και ο νοµός του, επιµ. Σ. Αλεξίου και Σ. Γ. 
Σπανάκης και ∆. Παπαδηµητρίου, Ηράκλειο 1971, 180. Ζ. Πρακτικίδης, Χωρογραφία της Κρήτης 
συνταχθείσα το 1818, Ηράκλειο 1983, 47. 
110 Για τη λειτουργία της αγοράς δούλων στην Κωνσταντινούπολη, βλ. Faroqhi, “Quis Custodiet 
Custodes?”, ό.π., 126-136. 
111 Erdem, Slavery, ό.π., 33-36. 
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και διορίζονταν µε σουλτανικό διάταγµα. Το άτοµο το οποίο διοριζόταν από την 

κεντρική κυβέρνηση υπεύθυνο για τη συλλογή φόρων ήταν ο εσιρτζί εµινί (esirci 

emini), ο οποίος, όταν υπήρχαν µαζικές πωλήσεις δούλων, όπως αυτή που είδαµε 

στην περίπτωση της Σπιναλόγκας, αναλάµβανε τη συλλογή του χρηµατικού ποσού 

που αναλογούσε στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο.112 

 Τα σκλαβοπάζαρα των περισσότερων πόλεων, µε την εξαίρεση αυτών της 

Κωνσταντινούπολης και της Κάφα στην Κριµαία, φαίνεται να αποτελούσαν µέρος 

των κεντρικών αγορών και να µη λειτουργούσαν σε ξεχωριστά µέρη των πόλεων.113 

Εκεί µεταφέρονταν οι αιχµάλωτοι προς πώληση από διάφορους, συχνά µη ντόπιους 

εµπόρους, όπως αυτόν που συναντάµε εµείς στο δεύτερο κατάστιχο, και αγοράζονται 

από δουλέµπορους που εργάζονται στην τοπική αγορά.114 Μολονότι η πλειονότητα 

αυτών των εµπόρων πρέπει να ήταν µουσουλµάνοι, υπήρχε µεγάλη πιθανότητα στη 

συντεχνία να υπήρχαν και αλλόθρησκοι, όπως και γυναίκες.115 Στο σκλαβοπάζαρο 

εργαζόταν µια οµάδα υπαλλήλων υπεύθυνη για την επίβλεψη των αγοραπωλησιών, 

τη φρούρηση των δούλων, τη συντήρησή τους και τη συλλογή φόρων για τις 

αγοραπωλησίες, καθώς και τελάληδες του παζαριού.116 Κρίνοντας από τις συνθήκες 

κάτω από τις οποίες κρατούνταν, επιδεικνύονταν και πωλούνταν οι δούλοι, µπορούµε 

να υποστηρίξουµε ότι η εµπειρία του σκλαβοπάζαρου πρέπει να ήταν από τις πιο 

τραυµατικές και δύσκολες σε όλη τους τη διαδροµή από την αιχµαλωσία ως την 

απελευθέρωση· ανάλογα µε το χρώµα και το φύλο και µερικές φορές την καταγωγή, 

συχνά φυλάσσονταν σε διαφορετικούς χώρους. Κάποιες φορές κρατούνταν σε κελιά, 

κάποτε αλυσοδεµένοι, και όταν ερχόταν η στιγµή της παρουσίασής τους στους 

υποψήφιους αγοραστές, συχνά απογυµνώνονταν από όλα τους τα ρούχα και 

                                                 
112 Μ. Ζ. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, τ. 1, Κωνσταντινούπολη 1946, 553.  
113 Fisher, “The Sale of Slaves”, ό.π., 150. 
114 Ό.π., 156. 
115 Κάτι το οποίο µας κάνει εντύπωση είναι ότι ένα µεγάλο ποσοστό των δουλεµπόρων της 
Κωνσταντινούπολης του 17ου αιώνα ήταν γυναίκες. Στην Κωνσταντινούπολη από µια καταγραφή των 
µέσων του 17ου αιώνα γνωρίζουµε ότι όλοι οι δουλέµποροι της τοπικής αγοράς ήταν µουσουλµάνοι, 
αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο µπορούσε να αλλάξει από περιοχή σε περιοχή. Άλλωστε, φαίνεται ότι οι 
προσπάθειες του κράτους να διατηρήσει το δουλεµπόριο, τόσο σε επίπεδο πωλητών, όσο και 
αγοραστών, σε µουσουλµανικά χέρια ήταν αποτελεσµατικότερες στην πρωτεύουσα του κράτους· ό.π., 
157-159, 161. Επίσης η κεντρική διοίκηση φαινόταν να ήταν πολύ αυστηρή απέναντι στους 
δουλέµπορους της Κωνσταντινούπολης, ειδικά για παραπτώµατα όπως η αναληθής δήλωση 
προέλευσης του προς πώληση δούλου, η οποία µπορεί να υπέκρυπτε παράνοµη υποδούλωση. Σώζεται 
καταχώριση στην οποία ως ποινή για το παραπάνω αδίκηµα προβλέπεται η εξορία του δουλέµπορου·  
C. Türkay, “Esircilerle Đlgili bir Belge”, Belgelerle Türk Tarih Dergisi, 11 (1968), 60. Ωστόσο τέτοια 
µέτρα µάλλον θα ήταν δύσκολο να εφαρµοσθούν στις επαρχίες της αυτοκρατορίας, όπου ο κεντρικός 
έλεγχος αναπόφευκτα µειωνόταν, ειδικά αν υπήρχε ανοχή από την τοπική κοινωνία.  
116 Fisher, “The Sale of Slaves”, ό.π., 153, 155-157· Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 63-64. 
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εκτίθονταν όχι µόνο στα βλέµµατα των περαστικών, αλλά και στη λεπτοµερή 

εξέτασή τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι υποψήφιοι αγοραστές µπορούσαν όχι µόνο 

να πιάσουν τους δούλους και τις δούλες σε όλα τα σηµεία του σώµατός τους, αλλά 

και να τους εξετάσουν στα δόντια, να δουν αν οι κοπέλες ήταν παρθένες, ή ακόµα και 

να τους χρησιµοποιήσουν δοκιµαστικά.117 Μάλιστα υπάρχουν καταγεγραµµένες 

περιπτώσεις όπου δουλέµποροι κατηγορούνται ως προαγωγοί γυναικών µε αφορµή τη 

δοκιµή τους από τους πελάτες.118 Επίσης ο Εβλιγιά Τσελεµπί γράφει για την αγορά 

των αγοριών του Ηρακλείου ότι ήταν η πιο πολυσύχναστη, επειδή εκεί πήγαιναν οι 

παιδεραστές.119 

 Εκτός από τα σκλαβοπάζαρα, όπου επιτρεπόταν να εργάζονται µόνο µέλη των 

συντεχνιών των δουλεµπόρων,120 δούλοι µπορούσαν να πωληθούν και από ιδιώτες 

που δεν ανήκαν στις συντεχνίες µέσω ιδιωτικών συµφωνιών. Ωστόσο στα κατάστιχα 

υπό εξέταση δε συναντάµε παρά µόνο ελάχιστες αγοραπωλησίες δούλων.121 Όπως 

όµως γράφει ο Σαλακίδης, ο οποίος αντιµετώπισε ένα αντίστοιχο φαινόµενο στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα της Λάρισας: «Αυτή η πλήρης απουσία οποιασδήποτε 

καταχώρησης αγοραπωλησίας σκλάβου δεν θα πρέπει να µας εντυπωσιάζει, αφού οι 

αγοραπωλησίες σκλάβων δεν υπόκεινταν σε κανενός είδος περιορισµό και ως εκ 

                                                 
117 Fisher, “The Sale of Slaves”, ό.π., σποράδην. 
118 Ό.π., 158· είναι χαρακτηριστική της άσχηµης ψυχολογικής κατάστασης των δούλων η αναφορά του 
άγγλου William Lithgow, που το 1610 επισκέφτηκε το σκλαβοπάζαρο της Κωνσταντινούπολης µε ένα 
φίλο του θέλοντας να απελευθερώσουν χριστιανούς δούλους: «...Τελικά τον συµβούλευσα να 
αγοράσει ένα γέρο άνδρα και µια γριά γυναίκα, αλλά αυτός είχε άλλη άποψη, υποδεικνύοντάς µου ότι 
θα αγόραζε κάποια παρθένα ή νεαρή χήρα, για να σώσει τα σώµατά τους από τη συνουσία µε τους 
απίστους. Η τιµή των παρθένων ήταν αρκετά µεγάλη για αυτόν, που διέθετε 100 δουκάτα, και οι χήρες 
κοστολογούνταν αρκετά κάτω και σε καλή τιµή. Όταν τις επισκεφτήκαµε και ψάξαµε για αυτές που 
θέλαµε να αγοράσουµε, στέκονταν εντελώς γυµνές µπροστά µας, και αυτές που είχαν τα πιο γλυκά 
πρόσωπα, τη µικρότερη ηλικία και το λευκότερο δέρµα είχαν τη µεγαλύτερη αξία και ζήτηση. Τελικά 
βρήκαµε µια χήρα από τη ∆αλµατία, που η αξιολύπητη εµφάνιση και τα δάκρυά της που έτρεχαν µου 
τάραξαν σχεδόν µέχρι θανάτου την ψυχή και ένιωσα οίκτο: έτσι θεώρησα τη λύτρωσή της σοβαρή 
υπόθεση και ο φίλος µου ακούγοντας τη συµβουλή µου, την αγόρασε και την απελευθέρωσε· η τιµή 
της ήταν 36 δουκάτα»· ό.π., 152. Επίσης βλ. Pakalın, Osmanlı, ό.π., 552-553. Ένας από τους λόγους 
για τους οποίους γνωρίζουµε πολύ περισσότερα για την κακοµεταχείριση των δούλων κατά το εµπόριο 
και την παραµονή τους στα σκλαβοπάζαρα έχει να κάνει µε το γεγονός ότι το κράτος µπορούσε να 
παρέµβει σε αυτό το στάδιο για λόγους ελέγχου της αγοράς· Erdem, Slavery, ό.π., 18. Για την 
προαγωγή δουλών από δουλέµπορους και ιδιαίτερα από γυναίκες εκτός των συντεχνιών, βλ. ό.π., 34. 
119 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, Topkapî Sarayı Kütüphanesi Bağdat 308 Numaralı 
Yazmanın Transkripsyonu-Dizini, τ. 8, επιµ. S. A. Kahraman και Y. Dağlı και R. Dankoff, 
Κωνσταντινούπολη 2003, 231. ∆εν ξέρουµε αν ο Εβλιγιά εννοεί ότι τα αγόρια χρησιµοποιούνταν από 
προαγωγούς δουλέµπορους πριν την πώλησή τους, πράγµα που είναι και το πιθανότερο, ή απλώς 
πωλούνταν σε παιδεραστές, ούτε µπορούµε να είµαστε γενικά σίγουροι για πολλές από τις 
πληροφορίες που µας δίνει ο Εβλιγιά σχετικά µε το Ηράκλειο µετά την κατάκτηση, καθώς µε το που 
άρχισαν να εγκαθίστανται οι µουσουλµάνοι έφυγε από την περιοχή. Για τη χρήση δούλων και δουλών 
ως σεξουαλικών αντικειµένων, βλ. την υποενότητα «Οι δούλοι ως ανθρώπινο δυναµικό» του επόµενου 
κεφαλαίου. 
120 Για φιρµάνια που προωθούν αυτήν την πολιτική, βλ. Fisher, “The Sale of Slaves”, ό.π., 158-159. 
121 Τ.Α.Η. 3/83, Τ.Α.Η. 5/165, Τ.Α.Η. 5/207, Τ.Α.Η. 5/281. 
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τούτου δεν ήταν αναγκαία η καταγραφή τους στα sicil, όπως δεν ήταν αναγκαία η 

καταχώρηση εκεί µιας αγοραπωλησίας, επί παραδείγµατι, ζώων».122 Έτσι είναι 

λογικό να γίνονται αναφορές στις αγοραπωλησίες, µόνο όταν θεωρείται απαραίτητη η 

παρέµβαση του δικαστηρίου, δηλαδή όταν υπάρχει αγωγή για κάποια παρανοµία ή 

διαφωνία.123 

 

β. Τιµές 

 

 Ο Sahillioğlu αναφέρει ότι µετά το πέρας εκστρατειών υπήρχε η τάση οι τιµές 

των δούλων να πέφτουν, αν και πολύ σύντοµα αυξάνονταν ξανά σε επίπεδα που 

έκαναν την αγορά τους δύσκολη για την πλειονότητα του πληθυσµού.124 Κάτι τέτοιο 

δεν παρατηρείται ωστόσο στη δική µας περίπτωση. Ίσως το γεγονός ότι ο Sahillioğlu 

εξετάζει µια περίοδο (τέλη 15ου-αρχές 16ου αι.) κατά την οποία οι εκστρατείες των 

Οθωµανών ήταν περισσότερες και πιο επιτυχηµένες, συντελεί σε αυτήν την 

παρατήρηση. Οι τιµές που βλέπουµε στις δικές µας πηγές δεν παρουσιάζουν 

σηµαντικές αυξοµειώσεις κατά την περίοδο υπό εξέταση, κάτι το οποίο µπορεί να 

εξηγηθεί µάλλον βάσει του ότι η µικρή εισαγωγή δούλων στην αυτοκρατορία από 

πολέµους διατηρούσε τις τιµές υψηλές για τα άτοµα που θα ήθελαν να αποκτήσουν 

δούλο. Άλλωστε, για την περίπτωση της Κρήτης είναι αξιοπρόσεχτο ότι ακόµα και 

µετά την αιχµαλωσία και πώληση των κατοίκων της Σπιναλόγκας οι τιµές 

διατηρούνται αρκετά υψηλές. Αυτή η παρατήρηση πιθανό να αντικατοπτρίζει και το 

γεγονός ότι οι δούλοι θεωρούνταν «είδος πολυτελείας» και, καθώς η απόκτησή τους 

αντανακλούσε το κύρος του αγοραστή, οι τιµές τους έπρεπε να διατηρηθούν υψηλές 

ώστε να διατηρούν αυτόν τους το ρόλο.125 

 Στις περιγραφές των δούλων που περιέχονται στις καταχωρίσεις για τη 

Σπιναλόγκα παρατηρούµε κάποιες διαφοροποιήσεις συγκριτικά µε τις περιγραφές 

που βρίσκουµε στα έγγραφα απελευθερώσεων, οι οποίες είναι λιγότερο αναλυτικές. 

                                                 
122 Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 65. Επίσης βλ. Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 78. 
123 Για µια τέτοια περίπτωση, βλ. Τ.Α.Η. 5/215-216. Ο Jennings γράφει ότι σε πολλές περιπτώσεις οι 
αγορές γίνονταν υπό συγκεκριµένους όρους. Όταν οι δούλοι δεν ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις των 
αγοραστών, αυτοί µπορούσαν να τους επιστρέψουν. Για τέτοια παραδείγµατα για τα οποία υπάρχουν 
αναφορές στα ιεροδικαστικά κατάστιχα, βλ. R. C. Jennings, Christians and Muslims in Ottoman 
Cyprus and the Mediterranean World, 1571-1640, Νέα Υόρκη και Λονδίνο 1993, 245. 
124 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 46-47. 
125 Τη σηµασία των δούλων ως «είδους πολυτελείας» σε ισλαµικές κοινωνίες αποδεικνύει και ο S. E. 
Marmon, “Domestic Slavery in the Mamluk Empire: A Preliminary Scetch” στο Slavery in the Islamic 
Middle East, επιµ. S. E. Marmon, Νιου Τζέρσι 1999, 10-11. 



 51 

Καθώς οι δούλοι σε αυτή την περίπτωση προορίζονταν για τιµολόγηση και πώληση, 

περιγράφονται και ιδιότητες οι οποίες επηρέαζαν την τιµή τους. Έτσι, π.χ., αν κάποια 

κοπέλα είναι παρθένα, αυτό καταγράφεται, καθώς αυτή της η ιδιότητα αύξανε την 

τιµή πώλησης· επίσης σε όλες τις περιπτώσεις καταγράφονται οι ηλικίες των δούλων 

και αν έχουν παιδιά ή άλλα συγγενικά άτοµα. Ειδικά τα παιδιά, όταν υπάρχουν 

κηδεµόνες, πάντα καταγράφονται µετά από αυτούς, αφού συνήθως πωλούνταν µαζί. 

Το αξιοσηµείωτο είναι ότι, µολονότι υπάρχουν πολλά άτοµα ακατάλληλα για εργασία 

(άτοµα προχωρηµένης ηλικίας, µε σωµατικές ή πνευµατικές ανωµαλίες), όλοι οι 

αιχµάλωτοι που καταγράφτηκαν, πωλήθηκαν. Φαίνεται πως σε τέτοιες περιπτώσεις, 

και καθώς η τιµή τέτοιων ατόµων ήταν σχετικά χαµηλή συγκριτικά µε άλλους 

δούλους,126 κάποιοι ίσως να τους αγόραζαν για να τους απελευθερώσουν αµέσως 

µετά.127 

 Οι τιµές των αιχµαλώτων της Σπιναλόγκας που πωλούνται δούλοι ως µονάδες 

κυµαίνονται µεταξύ 30 και 381 ασλανιών γροσιών.128 Τα άτοµα τα οποία πωλούνται 

στις χαµηλότερες τιµές είναι σε όλες τις περιπτώσεις γερασµένα ή µε σωµατικά και 

πνευµατικά προβλήµατα, ενώ οι δούλοι οι οποίοι πωλούνται ακριβότερα είναι πάντα 

άτοµα µεταξύ 10 και 35 χρονών·129 οι πιο ακριβές τιµές προσφέρονται για άτοµα 

                                                 
126 Για να γίνει πιο κατανοητό τι εννοούµε µε τη λέξη «χαµηλή» θα δώσουµε κάποιες αντιστοιχίες για 
τις τιµές κάποιων προϊόντων την ίδια περίοδο: ο ∆αµιανός, ετών 12, µε νοητική καθυστέρηση 
πωλήθηκε το 1717 έναντι 27 ασλανιών γροσιών, τιµή πολύ χαµηλή για δούλο. Με αυτά τα χρήµατα 
κάποιος µπορούσε την ίδια χρονιά να αγοράσει στην Κωνσταντινούπολη 173,2 κιλά µέλι, 1.385 κιλά 
φακή και τρία χρόνια πριν στην Κρήτη αρνίσιο κρέας βάρους 346,4 κιλών (τις τιµές του µελιού και της 
φακής το έτος 1717 αναφέρει ο Ş. Pamuk, Đstanbul ve Diğer Kentlerde 500 Yıllık Fiyatlar ve Ücretler; 
1469-1998, Άγκυρα 2000, 124-125· για την τιµή του αρνίσιου κρέατος στην Κρήτη, βλ. Στ1831-
Γ/392· η αντιστοιχία της οκάς σε κιλά έγινε µε βάση τις τιµές που δίνει ο Đnalcık, “Introduction to 
Ottoman Metrology” στο δικό του Studies in Ottoman Social and Economic History, Λονδίνο 1985, 
340· η αντιστοιχία γρόσι-παρά-άσπρο = 1-40-120 που χρησιµοποιείται εδώ δίνεται από τον Pamuk, A 
Monetary History of the Ottoman Empire, Κέιµπριτζ 2000, 163). Είναι φανερό λοιπόν ότι η «χαµηλή» 
τιµή είναι έννοια σχετική όταν η σύγκριση γίνεται µε διάφορα προϊόντα· εδώ, όταν η λέξη αυτή 
χρησιµοποιείται, αυτό γίνεται σε σύγκριση µε άλλες τιµές δούλων που συναντάµε την ίδια περίοδο στο 
νησί. 
127 Ωστόσο ,όπως µαθαίνουµε από µια απόφαση του καδή της Κωνσταντινούπολης το 1568, υπήρχαν 
άνθρωποι οι οποίοι αγόραζαν τέτοιους δούλους για να τους εξαναγκάσουν να ζητιανεύουν στους 
δρόµους. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να γίνει πολύ πιο εύκολα σε µια µεγάλη πόλη, όπως η 
Κωνσταντινούπολη, από ό,τι στις πόλεις τις Κρήτης, όπου αυτή η παρανοµία θα αποκαλυπτόταν πιο 
εύκολα. Από την άλλη δεν είναι απίθανο κάτι τέτοιο να συνέβαινε και στην περίπτωσή µας· Erdem, 
Slavery, ό.π., 34. 
128 Το γρόσι, ασηµένιο οθωµανικό νόµισµα που σταδιακά από τα τέλη του 17ο αιώνα αντικατέστησε το 
άσπρο ως η κυρίαρχη νοµισµατική µονάδα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, στην περίοδο υπό 
εξέταση δε φαίνεται να ήταν ακόµα διαδεδοµένο στην αγορά της Κρήτης. Εδώ, όπου βλέπουµε τη 
λέξη γρόσι (guruş), θεωρούµε ότι εννοείται το ασλάνι γρόσι, το οποίο φαίνεται να ήταν το ευρύτερα 
χρησιµοποιούµενο είδος ξένου νοµίσµατος εκείνη την εποχή. 
129 Ο Schacht υποστηρίζει ότι τα ανήλικα παιδιά απαγορευόταν να πωλούνται χωριστά από τις µητέρες 
τους ή άλλους κοντινούς συγγενείς· J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, Οξφόρδη 1979, 127. 
Ωστόσο εδώ βλέπουµε να πωλούνται µόνα τους και παιδιά πολύ µικρών ηλικιών. Ίσως να επρόκειτο 
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ηλικίας µεταξύ 13 και 25 ετών και κυρίως κορίτσια, τα οποία προφανώς 

προορίζονταν για παλλακίδες. Πάντως αρκετά καλές τιµές προσφέρονταν και για τα 

αγόρια που βρίσκονταν στην εφηβεία. Στις οµαδικές πωλήσεις η τιµή του κάθε 

δούλου δεν είναι διακριτή, αφού γραφόταν το σύνολο και όχι η αξία του καθενός· 

πάντως βλέπουµε να πωλούνται οικογένειες των 5, 6 ή και 8 ακόµα ατόµων σε τιµές 

που φτάνουν µέχρι τα 507,5 ασλάνια γρόσια. Είναι αξιοσηµείωτο ωστόσο το γεγονός 

ότι η δεύτερη µεγαλύτερη τιµή που παρουσιάζεται στις καταχωρίσεις, µεµονωµένων 

και οµαδικών πωλήσεων µαζί, είναι για µία εικοσάχρονη νεαρή χριστιανή: η αξία της 

(381 ασλάνια γρόσια) είναι µεγαλύτερη από την αξία όλων των οµαδικών πωλήσεων 

εκτός από µία και µάλιστα µε µεγάλη διαφορά. Αυτό είναι ένα παράδειγµα το οποίο 

αποδεικνύει την προτίµηση την οποία έδειχναν οι αγοραστές στις νεαρές κοπέλες και 

σε κάποιο βαθµό κάνει ακόµα πιο σαφές το γεγονός ότι η έµφαση δε δινόταν στην 

παραγωγική αξία του δούλου, όπως θα άρµοζε σε µια κοινωνία όπου οι δούλοι θα 

έπαιζαν πρωταρχικά οικονοµικό ρόλο.130 Εποµένως οι δούλοι, µολονότι µπορούσαν 

να θεωρούνται οικονοµική επένδυση, η οποία θα απέδιδε καρπούς στο µέλλον, είχαν 

πολύ πιο µεγάλη αξία όταν µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως µέσα απόλαυσης και 

επίδειξης πλούτου και φυσικά, ακόµα περισσότερο, όταν µπορούσαν να συνδυάσουν 

όλες τις παραπάνω ιδιότητες. 

 Η περίπτωση των αιχµαλώτων της Σπιναλόγκας είναι ενδιαφέρουσα, γιατί µας 

επιτρέπει να δούµε τις τιµές πώλησης των δούλων όταν πρωτοβγαίνουν στην αγορά. 

Στις υπόλοιπες πηγές, όπου συναντάµε αναφορές σε αγοραπωλησίες δούλων, στις 

περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι σαφές αν οι τιµές αντιπροσωπεύουν την αξία 

δούλων που µεταπωλούνταν ή αν επρόκειτο για τιµές δούλων που πωλούνταν για 

πρώτη φορά. Αυτό έχει σηµασία, γιατί µας βοηθάει να κατανοήσουµε τη λογική της 

αγοράς. Μολονότι κάποιος θα περίµενε ένας δούλος που είχε ήδη εργασθεί και ήταν 

ακόµα σε παραγωγική ηλικία να άξιζε περισσότερο µε τον καιρό ως άτοµο που έχει 

                                                                                                                                            
για ορφανά. Πάντως ένα πρόβληµα είναι ότι για τους Οθωµανούς δεν είναι πάντα σαφής η ηλικία που 
διαχωρίζει τους ενήλικους από τους ανήλικους. Έτσι, π.χ., ο McGowan υποστηρίζει ότι ο ισλαµικός 
νόµος θεωρεί το δωδέκατο έτος την ηλικία από την οποία κάποιος υποχρεούται να πληρώνει τον 
κεφαλικό φόρο, ενώ ο Kabrda ισχυρίζεται ότι για τους µουσουλµάνους ηλικία ενηλικίωσης πρέπει να 
θεωρηθεί η ηλικία των 15 ετών περίπου, αν και ο σηµαντικότερος παράγοντας για τον καθορισµό της 
έναρξης της εφηβείας ήταν η σωµατική ανάπτυξη· B. McGowan, “Food Supply and Taxation on the 
Middle Danube (1568-1579)”, Archivum Ottomanicum, 1 (1969), 158-159 και J. Kabrda “Ο τούρκικος 
κώδικας (Kanunname) της Λαµίας (συµβολή στη µελέτη των τουρκικών ιστορικών πηγών των 
σχετικών µε την ιστορία της Ελλάδας)”, Ελληνικά, 17 (1960), 212. 
130 Π.χ., στη ∆ύση, όπου το σύστηµα καλλιέργειας προσδιόριζε το θεσµό της δουλείας και η σωµατική 
εργασία των δούλων στήριζε την παραγωγή, οι τιµές των δυνατών νέων ανδρών ήταν οι υψηλότερες· 
Zilfi, “Thoughts on Women”, ό.π., 133. 
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αναπτύξει συγκεκριµένες δεξιότητες, βλέπουµε ότι η τιµή του σταδιακά µειώνεται. 

Κάτι τέτοιο ασφαλώς είναι λογικό να συµβαίνει για τις κοπέλες που προορίζονταν για 

παλλακίδες και όντας παρθένες αρχικά πωλούνταν σε υψηλότερες τιµές. Επίσης ένας 

λόγος για τον οποίο πιθανόν να παρατηρούνταν αυτή η πτώση των τιµών να ήταν και 

η ηλικία, η οποία έπαιζε σηµαντικό ρόλο για την αξία των δούλων, ή ακόµα και 

κάποια παλιά απόπειρα του δούλου να δραπετεύσει. Σε αυτή την τελευταία 

περίπτωση η τιµή του δούλου έπεφτε κατακόρυφα.131 Μια περίπτωση σταδιακής 

µείωσης τιµής δούλου είναι αυτή του Μεχµέτ γιου Αµπντουλάχ, ο οποίος πωλείται 

αρχικά έναντι 250 ασλανιών γροσιών, αργότερα έναντι 140 ασλανιών γροσιών και 

τέλος µεταπωλείται για 100 ασλάνια γρόσια.132 Βλέπουµε λοιπόν την τιµή του από 

την πρώτη αγοραπωλησία στην τελευταία να µειώνεται κατά 3/5. 

 Στις αγοραπωλησίες δούλων βλέπουµε αξίες που µετρώνται σε διάφορα 

νοµίσµατα, όπως ασλάνια γρόσια, ριάλια γρόσια και άσπρα. Μετατρέποντας τις τιµές 

των δούλων – πλην εκείνων της Σπιναλόγκας – κατά προσέγγιση σε ασλάνια γρόσια 

βλέπουµε ότι κυµαίνονται µεταξύ των 20 και 350 ασλανιών γροσιών µε συχνότερες 

τις τιµές µεταξύ 65 και 150 ασλανιών γροσιών. Μολονότι η δεύτερη πιο υψηλή τιµή 

ανήκει σε άνδρα (250 ασλάνια γρόσια), η πρώτη και οι επόµενες 9 υψηλότερες 

ανήκουν σε γυναίκες, πράγµα το οποίο ενισχύει την παρατήρηση που έγινε για τις 

περιπτώσεις των αιχµαλώτων της Σπιναλόγκας.133 Φαίνεται λοιπόν ότι πρώτο 

κριτήριο για την κοστολόγηση των δούλων στην οθωµανική Κρήτη δεν ήταν η 

σωµατική τους ρώµη, κάτι το οποίο θα ήταν φυσικό να συµβαίνει αν αυτοί 

χρησιµοποιούνταν κυρίως στην παραγωγή. Παρ’ όλα αυτά οι δούλες που 

ανιχνεύονται στα κατάστιχα είναι λιγότερες από τους δούλους. Όµως αυτό δε 

σηµαίνει ότι και ο πραγµατικός τους αριθµός ήταν µικρότερος. Απλώς η πλειονότητα 

των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν εδώ είναι συµβόλαια απελευθέρωσης και δε θα 

                                                 
131 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 91. 
132 Τ.Α.Η. 3/160-161· η καταχώριση έχει ηµεροµηνία 15/4/1672 και ο δούλος αναφέρεται ότι είχε 
αγοραστεί από µουσουλµάνο κάτοικο για πρώτη φορά στην πόλη του Χάνδακα, η οποία κατακτήθηκε 
από τους Οθωµανούς το Σεπτέµβριο 1669. Αυτό σηµαίνει ότι οι τρεις αγοραπωλησίες πρέπει να έγιναν 
σε διάστηµα µικρότερο των τριών χρόνων και δεν υπάρχει λόγος να συνυπολογίσουµε κάποια µεγάλη 
αύξηση του πληθωρισµού στις τιµές αυτές, καθώς, όπως γράφει και ο Pamuk, η µεγάλη περίοδος 
υποτίµησης του άσπρου έληξε στη δεκαετία του 1640· Pamuk, Monetary History, ό.π., 19. Επίσης 
µολονότι στην καταχώριση αναφέρεται µε λεπτοµέρειες η πολύπαθη πορεία της δουλείας του Μεχµέτ, 
πουθενά δεν αναφέρεται κάποια απόδραση, ασθένεια ή τραυµατισµός που να δικαιολογεί την πτώση 
της τιµής του. Άλλωστε µια περίοδος τριών χρόνων δε µπορεί να εξηγήσει την τόσο µεγάλη υποτίµηση 
της αξίας του µε βάση τη µείωση της παραγωγικότητας του δούλου λόγω γήρατος. 
133 Τη µεγαλύτερη αξία των δουλών επισηµαίνει και η S. Faroqhi, “The Business of Trade: Bursa 
Merchants in the 1480s” στο δικό της Making a Living in the Ottoman Lands: 1480 to 1820, 
Κωνσταντινούπολη 1995, 201. 
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µας έκανε εντύπωση αν κάποιος ιδιοκτήτης επέλεγε να απελευθερώσει τους δούλους 

πιο µικρής αξίας, δηλαδή στην περίπτωσή µας τους άνδρες.134 

 ∆υστυχώς δε µπορούµε να βγάλουµε κάποιο συµπέρασµα για τις τιµές των 

µαύρων δούλων, καθώς στις λιγοστές καταχωρίσεις που έχουµε για αυτά τα άτοµα 

ανιχνεύονται µόνο τέσσερις τιµές. Πρόκειται για µια µαύρη δούλα που η αξία της 

είναι περίπου 66 ασλάνια γρόσια (7.500 άσπρα), τιµή η οποία θα λέγαµε ότι είναι 

µάλλον µέση προς χαµηλή, για µια άλλη µαύρη δούλα µε τιµή περίπου 192,2 

ασλανιών γροσιών (21.840 άσπρα), τιµή υψηλή, µια ακόµα µαύρη δούλα αξίας 

περίπου 169 ασλανιών γροσιών (19.200 άσπρα), τιµή υψηλή, και ένα µαύρο δούλο 

αξίας µόλις 8,8 ασλανιών γροσιών (1000 άσπρα), τιµή πολύ χαµηλή, η οποία 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται «τρελός» (mecnun).135 Αυτή η 

έλλειψη τιµών δε µας βοηθάει να ανιχνεύσουµε την αξία που αποδιδόταν στους 

µαύρους δούλους από τους κατοίκους της Κρήτης, πράγµα που θα βοηθούσε µε τη 

σειρά του στην εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε την κοινωνική θέση των µαύρων 

γενικότερα και την αποδοχή που έχαιραν από την τοπική κοινωνία. Πάντως, σε 

γενικές γραµµές, οι τιµές των µαύρων δούλων που αναφέρονται σε άλλες περιοχές 

της αυτοκρατορίας είναι χαµηλότερες συγκριτικά µε αυτές των λευκών, γεγονός που 

φανερώνει πιθανόν κάποια κοινωνική διάκριση από τη µεριά των Οθωµανών σε 

βάρος τους.136 

 Ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος µε τον οποίο µπορούµε να αντιληφθούµε την 

πραγµατική αξία των δούλων για την κοινωνία της Κρήτης είναι να συγκρίνουµε τις 

τιµές τους µε αυτές των ακινήτων περιουσιών της ίδιας εποχής. Κάνοντας συγκρίσεις 

ενδεικτικών τιµών δούλων από διαφόρων ειδών καταχωρίσεις και ακινήτων που 

πωλήθηκαν την ίδια περίπου χρονική περίοδο µπορούµε να πούµε ότι οι τιµές των 

δούλων ήταν πραγµατικά πολύ υψηλές. Έτσι βλέπουµε, π.χ., ότι το 1670 πωλούνται 

στην πόλη του Χάνδακα έναντι 30.000 άσπρων (περίπου 264 ασλάνια γρόσια) 

συνολικά τα παρακάτω ακίνητα: τέσσερις αποθήκες, από τις οποίες η µία 

                                                 
134 Την ίδια παρατήρηση κάνει και η Faroqhi· ό.π., 203. 
135 Τ.Α.Η. 3/111-112, Τ.Α.Η. 5/201-202, Τ.Α.Η. 7/103-104. 
136 Ε. R. Toledano, “The Imperial Eunuchs of Istanbul: From Africa to the Heart of Islam,” Middle 
Eastern Studies, 3 (1984), 380· B. Tezcan, “Dispelling the Darkness: The Politics of Race in the Early 
Seventeenth-Century Ottoman Empire in the Light of the Life and Work of Mullah Ali”, International 
Journal of Turkish Studies, 13/1-2 (2007), 76-77· Đ. Sak, “Konya’da Köleler”, Osmanlı 
Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 4 (1989), 166. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί η 
οθωµανική Κύπρος, όπου οι τιµές µαύρων και λευκών δούλων κυµαίνονταν περίπου στα ίδια επίπεδα·  
Jennings, “Black Slaves”, ό.π., 296-297. Επίσης για µαύρους µε υψηλές τιµές, βλ. Y. Seng, “Fugitives 
and Factotums: Slaves in Early Sixteenth-Century Istanbul”, Journal of the Economic and Social 
History of the Orient, 39/2 (1996), 147. 
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περιλαµβάνει δέκα δωµάτια, το ένα ερειπωµένο, έξι επιµέρους αποθήκες και ένα 

σταύλο, η δεύτερη περιλαµβάνει δύο ερειπωµένες αποθήκες και ένα κήπο, για την 

τρίτη δεν έχουµε περιγραφή, ενώ η τέταρτη περιλαµβάνει αυλή και δύο ερειπωµένες 

αποθήκες. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται και ένα σπίτι µε κήπο, τρία ισόγεια δωµάτια 

και ένα ανώγειο.137 Την ίδια χρονιά ένας δούλος εξαγοράζει την ελευθερία του έναντι 

180 ασλανιών γροσιών,138 την επόµενη χρονιά µια δούλα πωλείται για 350 ασλάνια 

γρόσια,139 ένας δούλος ενεχυριάζεται έναντι χρέους 150 ασλανιών γροσιών140 και 

καταγράφεται η τιµή µιας δούλας αξίας επίσης 150 ασλανιών γροσιών141. Το 1673 

ένα από τα πιο ακριβά σπίτια που πωλήθηκαν εκείνη τη χρονιά, το οποίο 

περιλάµβανε πολλά ανώγεια και κατώγεια δωµάτια, αίθουσα υποδοχής και κήπο µε 

οτιδήποτε περιεχόταν σε αυτόν πωλούνταν για 300 ασλάνια γρόσια.142 Λίγους µήνες 

µετά, µια µη παρθένα ρωσίδα δούλα βλέπουµε να πωλείται σε πλειστηριασµό για 150 

ασλάνια γρόσια143 και ένας δούλος για 74 ασλάνια γρόσια144. Ένα χρόνο πριν 

καταγράφεται η τιµή ενός δούλου αξίας 250 ασλανιών γροσιών,145 µιας µαύρης 

δούλας αξίας 7.500 άσπρων (περίπου 66 ασλάνια γρόσια),146 µιας δούλας αξίας 

18.000 άσπρων (περίπου 158,4 ασλάνια γρόσια).147  Αντίστοιχα το 1696 πωλούνται 

έναντι 300 ασλανιών γροσιών µέσα στην πόλη του Χάνδακα στο σύνολό τους πέντε 

ισόγεια και τέσσερα ανώγεια δωµάτια, ένα σαπωνοποιείο και ένας αγρός περίπου 

τεσσάρων στρεµµάτων µε φρέαρ και αποχωρητήριο.148 Από την άλλη, το 1693 

καταγράφεται η τιµή της δούλας Αϊσέ που ορίζεται στα 80 ασλάνια γρόσια149 και το 

1699 του δούλου Αχµέντ που ορίζεται στα 65 ασλάνια γρόσια.150 Θα µπορούσαµε να 

δώσουµε πολλά τέτοια αντίστοιχα παραδείγµατα και σχηµατικά θα λέγαµε ότι 

δούλους θα µπορούσαν να έχουν άτοµα τα οποία είχαν περιουσίες αρκετά µεγάλες.151 

                                                 
137 Τ.Α.Η. 3/6. 
138 Τ.Α.Η. 2/144. 
139 Τ.Α.Η. 3/107. 
140 Τ.Α.Η. 3/25-26. 
141 Τ.Α.Η. 3/71. 
142 Τ.Α.Η. 5/2. 
143 Τ.Α.Η. 5/116. 
144 Τ.Α.Η. 5/34. 
145 Τ.Α.Η. 3/160-161. 
146 Τ.Α.Η. 3/111-112. 
147 Τ.Α.Η. 3/140. 
148 Στ1433-Γ/186-187. 
149 Τ.Α.Η. 7/15. 
150 Τ.Α.Η. 9/74. 
151 Η Faroqhi γράφει ότι «είναι απίθανο οι δούλοι να ακρίβυναν επειδή η Οθωµανική Αυτοκρατορία 
του 17ου αιώνα έκανε πολύ λίγες κατακτήσεις εκτός από την Κρήτη και την Ποδολία. Υπήρχαν 
αρκετές συγκρούσεις στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στη Βλαχία, τη Μολδαβία, την Ουγγαρία 
και την Κρήτη για να εξασφαλίσουν µια σταθερή προµήθεια σκλάβων»· S. Faroqhi, “Bursa at the 
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Αυτό είναι κάτι το οποίο µπορεί να διαπιστωθεί ακόµα πιο εύκολα αν κοιτάξουµε τις 

καταχωρίσεις τερεκέ. Είναι φανερό ότι δούλους είχαν µόνο άτοµα τα οποία κατείχαν 

περιουσίες µεγάλης αξίας.152 Θα µπορούσαµε λοιπόν να υποστηρίξουµε βασίµως ότι 

οι δούλοι ήταν «είδος πολυτελείας» και πως η χρήση τους σε κάποιο βαθµό πρέπει να 

ταυτιζόταν µε την επίδειξη πλούτου και δύναµης, χωρίς βέβαια αυτό να ακυρώνει τη 

χρηστική τους αξία. 

  

γ. Φόροι  

 

 Οι βασικές πηγές στις οποίες κάποιος µπορεί να ανιχνεύσει τους φόρους που 

επιβάλλονταν στην επικράτεια της αυτοκρατορίας είναι τα κανουναµέ. 

 Στα κανουναµέ που συντάχθηκαν µετά την πλήρη κατάκτηση της Κρήτης 

(Ηράκλειο 1670 και Χανιά 1704) δεν ανιχνεύονται στοιχεία για φόρους που 

επιβάλλονταν στο δουλεµπόριο,153 εποµένως δε µπορούµε να είµαστε σίγουροι ούτε 

για το είδος τους, ούτε και για το ύψος τους. Στοιχεία ωστόσο µας δίνει ένα 

κανουναµέ που συντάχθηκε το 1650 και δηµοσιεύτηκε από τον Gülsoy.154 

Συγκεκριµένα διαβάζουµε: «εάν πωλείται αιχµάλωτος, να εισπράττονται από τον 

πωλητή 80 άσπρα και από τον αγοραστή επίσης 80 άσπρα» και «εάν εισάγονται 

µαύροι δούλοι και δούλες για κάθε άτοµο να εισπράττονται 15 άσπρα».155 Φυσικά, 

ακόµα και αν θεωρήσουµε ότι αυτές οι τιµές συνέχισαν να ισχύουν για όλη την 

                                                                                                                                            
Crossroads: Iranian Silk, European Competition and the Local Economy” στο δικό της Making a 
Living, ό.π., 139-140. Ωστόσο βλέπουµε ότι οι τιµές είναι αρκετά υψηλές και µάλιστα στην Κρήτη η 
οποία υπήρξε εµπόλεµη περιοχή. Άλλωστε και ο Fisher ισχυρίζεται ότι «οι τιµές των δούλων κατά τον 
16ο και 17ο αιώνα αυξήθηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι το κόστος ζωής, εν µέρει εξαιτίας της 
µείωσης της προµήθειας και εν µέρει λόγω της ταχέως πολλαπλασιαζόµενης ανώτερης και διοικούσας 
τάξης, της οποίας η ζήτηση για σκλάβους αυξήθηκε. Οι τιµές των δούλων ανέβηκαν περίπου κατά 
450% µεταξύ 1500 και 1630, µε τη µεγαλύτερη αύξηση να λαµβάνει χώρα µεταξύ 1600 και 1630»· βλ. 
Fisher, “Chattel Slavery ”, ό.π., 34-35. Σε παρόµοια συµπεράσµατα µε τα δικά µας, όµως για την 
περιοχή του Ικονίου, φτάνει και ο Đ. Sak, “Konya”, ό.π., 175. 
152 Τ.Α.Η. 2/291-293, Τ.Α.Η. 2/324-327, Τ.Α.Η. 2/386, Τ.Α.Η. 2/241-242, Τ.Α.Η. 4/391-394, Τ.Α.Η. 
4/474, Τ.Α.Η. 5/201-202, Τ.Α.Η. 7/70-71, Τ.Α.Η. 7/103-104, Τ.Α.Η. 8/90, Τ.Α.Η. 9/28-29, Τ.Α.Η. 
9/42-43, Τ.Α.Η. 9/54-55, Τ.Α.Η. 9/73, Τ.Α.Η. 9/74-78, Τ.Α.Η. 13/101-105, Τ.Α.Η. 14/22-23, Τ.Α.Η. 
14/61, Τ.Α.Η. 14/83-85, Τ.Α.Η. 14/30-31, Τ.Α.Η. 15/12-13, Τ.Α.Η. 15/25, Τ.Α.Η. 15/272-273. 
153 Ö. L. Barkan, Osmanlı Đmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, τ. 1, 
Κωνσταντινούπολη 1943, 350-354· για µια πιο καινούργια έκδοση του κανουναµέ του 1670, βλ. 
Gülsoy, Girit’in Fethi, ό.π., 318-320· η µόνη ανιχνεύσιµη ρύθµιση στον κανουναµέ του Ηρακλείου 
αφορά στην εισαγωγή δουλών που έχουν αποδειχθεί ότι είναι «ούµι βελέντ», για τις οποίες δε θα 
παίρνονται χρήµατα. Για τις ούµι βελέντ βλ. τις αντίστοιχες αναφορές στο κεφάλαιο «Μετά τη 
δουλεία» της παρούσας εργασίας. Πάντως στην απόδοση του κανουναµέ που καταγράφεται στον τρίτο 
ιεροδικαστικό κώδικα του Τ.Α.Η. δεν έχουµε ούτε αυτή την αναφορά· Τ.Α.Η. 3/102-104. 
154 Gülsoy, Girit’in Fethi, ό.π., 315-317. 
155 Ό.π., 317. 
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περίοδο που µας ενδιαφέρει σε αυτήν την εργασία, δεν είναι ικανές να µας δώσουν 

µια σφαιρική εικόνα για την φορολογία που επιβαλλόταν. 

Πάντως, σύµφωνα µε τον Fisher, υπήρχαν τρεις βασικές κατηγορίες φόρων: 

φόροι εισαγωγής και τελωνείου για τους δούλους που εισάγονταν (gümrük ή pencik), 

διαµετακοµιστικοί φόροι για τους δούλους που περνούσαν από κάποιο µέρος έχοντας 

ωστόσο ως προορισµό κάποια άλλη αγορά (bac-ı ubur ή resm-i geçüd) και τέλος 

φόροι αγοράς (bac-ı bazar). Οι τιµές των φόρων αυξοµειώνονται ανάλογα µε την 

ηλικία του δούλου, το µέρος καταγωγής και µερικές φορές το χρώµα του δέρµατός 

του.156 Επίσης είναι πιθανό οι µη µουσουλµάνοι αγοραστές δούλων να πλήρωναν 

κάποιον πρόσθετο φόρο.157 

Οι φόροι για τους δούλους που περνούσαν από τα λιµάνια είτε µε προορισµό 

την τοπική αγορά είτε κάποια άλλη περιοχή µπορούσαν να εκµισθώνονται από το 

κράτος σε µουλτεζίµ. Το πεντζίκ ουσιαστικά ήταν ο φόρος που δικαιούνταν ο 

σουλτάνος από τη σύλληψη των αιχµαλώτων (κανονικά 1/5 των δούλων),158 αλλά 

καθιερώθηκε να συλλέγεται ως φόρος εισαγωγής και η τιµή του µπορούσε να 

ποικίλλει. Ο σταδιακός εκχρηµατισµός αυτού του φόρου φαίνεται να ξεκίνησε 

αρκετά νωρίς για πρακτικούς λόγους που είχαν να κάνουν µε τη συλλογή του φόρου 

από τους στρατιώτες που συλλάµβαναν λιγότερους από πέντε δούλους και τελικά 

χρησιµοποιήθηκε ως µέσο ελέγχου της αγοράς· θεωρητικά απαγορευόταν η πώληση 

δούλων από εµπόρους που δεν είχαν πληρώσει το πεντζίκ και δεν είχαν πάρει τη 

σχετική απόδειξη πληρωµής (pencik varakası). Αυτός ο φόρος µαζί µε όσους 

προαναφέρθηκαν επιβάρυναν τις τιµές των δούλων, καθιστώντας τους είδος 

πολυτελείας και παράλληλα έδιναν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα ελέγχου της 

νοµιµότητας των αγοραπωλησιών, αφού η απόδειξη πληρωµής δινόταν ύστερα από 

έλεγχο της τήρησης των κανονισµών που προβλέπονταν για την αιχµαλωσία και 

πώληση των δούλων.159 Στην περίπτωση των αιχµαλώτων της Σπιναλόγκας βλέπουµε 

σε ένα ακαθάριστο σύνολο εσόδων160 36.724 ασλανιών γροσιών να συλλέγονται 

1.018,5 ασλάνια γρόσια, περίπου δηλαδή το 1/36 της τιµής πώλησης. ∆εν είµαστε 

                                                 
156 Fisher, “The Sale of Slaves”, ό.π., 164. 
157 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 85-86. 
158 Ουσιαστικά πρόκειται για ρύθµιση του ισλαµικού νόµου που προβλέπει την παράδοση του ενός 
πέµπτου των λαφύρων στο κρατικό θησαυροφυλάκιο· Erdem, Slavery, ό.π., 20. 
159 Ό.π., 19-20. 
160 Από τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι υπολογισµοί, φαίνεται ότι το πεντζίκ ορίζεται µε βάση τα 
ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις, πράγµα το οποίο άφηνε µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στο 
κεντρικό θησαυροφυλάκιο. 
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όµως σίγουροι αν αυτή η αναλογία ίσχυε γενικότερα ή µόνο για τη συγκεκριµένη 

περίπτωση. Ίσως να υπήρχε συγκεκριµένο ποσό που πληρωνόταν κατά κεφαλή, 

πιθανό µε κάποιες αυξοµειώσεις ανάλογα µε την ηλικία των δούλων ή άλλους 

παράγοντες.161 Αν δεχθούµε ότι υπήρχε ένα σταθερό ποσό για όλους όσους 

πωλήθηκαν, τότε αυτό υπολογίζεται, στην περίπτωση της Σπιναλόγκας, περίπου στα 

2 ασλάνια γρόσια ανά αιχµάλωτο. Πάντως µια πολύ πιθανή υπόθεση είναι ότι τα 

1.018,5 ασλάνια γρόσια εισπράττονται για να συµπληρωθεί το ακριβές 1/5 του ποσού 

που αξίζουν οι δούλοι, καθώς το κρατικό ταµείο παίρνει 120 δούλους από τους 616 

ενώ το ακριβές 1/5 του 616 θα ήταν 123,2. Ίσως δηλαδή αυτοί οι 120 δούλοι, ακόµα 

και αν δε χαρακτηρίζονται τέτοιοι, να θεωρούνταν µέρος του πεντζίκ.  

Οι φόροι στις αγορές συλλέγονταν από τον κεχαγιά του σκλαβοπάζαρου, τόσο 

από τον πωλητή, όσο και από τον αγοραστή, ιδιώτη ή δουλέµπορο, ενώ ήταν δυνατό 

και αυτές οι πρόσοδοι να µισθωθούν από ιδιώτες.162 

Σε καταχωρίσεις από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα που συντάχθηκαν κατά τα 

έτη 1651-1652 βλέπουµε τέσσερις περιπτώσεις όπου αναφέρεται εκµίσθωση του 

«κουλ βε τζαριγιέ µουζντεγκιανεσί» (kul ve cariye müjdegânesi),163 το οποίο 

µισθώνεται µαζί µε άλλες προσόδους από µουσουλµάνους, ένας από τους οποίους 

µάλιστα το υπεκµισθώνει σε έναν χριστιανό ως µακτού για τρία χρόνια.164 Καθώς 

στις καταχωρίσεις δεν αναγράφονται περισσότερες λεπτοµέρειες, δεν είναι εδώ 

δυνατό να περιγραφεί µε σιγουριά η φύση αυτού του ποσού. Ίσως να πρόκειται για 

φορολογία που επιβαλλόταν επί του ποσού των χρηµάτων που εισέπραττε κάποιος ως 

αµοιβή όταν συλλάµβανε κάποιον δραπέτη δούλο ή ίσως για εκµίσθωση του ίδιου 

του καθήκοντος της σύλληψης, κράτησης και παράδοσης των φυγάδων δούλων στα 

αφεντικά τους.165 Άλλωστε, καθώς δεν είναι άµεσα ανιχνεύσιµοι κάποιοι 

αξιωµατούχοι γιαβατζί στα κατάστιχα, είναι δυνατό να υποθέσουµε ότι οι µισθωτές 

                                                 
161 Ξέρουµε ότι το 1510 είχε  εκδοθεί νόµος για τον καθορισµό της τιµής του πεντζίκ για διαφορετικές 
κατηγορίες δούλων· Đ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapukulu Ocakları, Άγκυρα 
1943, 10. 
162 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 63-64. 
163 Κατά λέξη θα µεταφραζόταν ως «το δώρο που δίνεται σε αυτούς που φέρνουν καλά νέα σχετικά µε 
δούλους και δούλες». 
164 ΜΟ920/445-446, ΜΟ999/486, ΜΟ1062/516, Στ93-Α/67-69. 
165 Για µια αναφορά που προσοµοιάζει προς το ποσό που βρίσκουµε εδώ αλλά έχει την έννοια 
ευρέτρων, βλ. Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 91. Επίσης άλλη αναφορά, πάλι από την Προύσα βλέπουµε 
στο έργο του Ö. Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa: Yerleşimi, Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal 
Durumu Üzerine Bir Araştırma, Άγκυρα 2006, 135. 
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που προαναφέρθηκαν τους αντικαθιστούσαν σε αυτά τους τα καθήκοντα.166 Ίσως 

µάλιστα και η σχεδόν πλήρης απουσία αναφορών σε περιπτώσεις σύλληψης φυγάδων 

δούλων να έχει να κάνει µε τη µη συµµετοχή κρατικών αξιωµατούχων σε αυτές. 

                                                 
166 Τα άτοµα τα οποία επιτελούσαν το ρόλο των γιαβατζί ίσως να είναι ανιχνεύσιµα στην Κρήτη µέσω 
των διαφόρων αναφορών σε ρυθµίσεις που αφορούσαν τα «γιαβέ», τις περιουσίες και τα άτοµα που 
«χάθηκαν». Οι υπεύθυνοι για την αντιµετώπιση τέτοιων υποθέσεων που αφορούσαν όχι µόνο σε 
δούλους, αλλά και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία και φυγάδες ραγιάδες, οι οποίοι δεν πλήρωναν τους 
φόρους τους, ήταν οι γιαβατζί, οι οποίοι αποτελούσαν τους απεσταλµένους της τοπικής διοίκησης – 
στο Σκούταρι, για παράδειγµα, ήταν υπάλληλοι του εµίν του τοπικού ταµείου και των βοηθών των 
διοικητών δύο χωριών της περιοχής – και συνεργάζονταν µε τις τοπικές κοινότητες· ΜΟ545/335, 
ΜΟ952/462-464, ΜΟ1064/516-517, ΜΟ1065/517, ΜΟ1066/517-520· Seng, “Fugitives”, ό.π., 153. Ο 
Pakalın γράφει ότι ο φόρος «γιαβέ» αφορούσε µόνο σε αδέσποτα ζώα, αλλά από την εξέταση των 
πηγών µας γίνεται φανερό ότι αφορούσε και σε δούλους και ελεύθερους ανθρώπους· Pakalın, Osmanlı 
Tarih Deyimleri, ό.π., τ. 2, 607. Πάντως εδώ ίσως ακόµα και αυτή η υπηρεσία να εκµισθωνόταν σε 
ιδιώτες. Άλλωστε αν κρίνουµε από τα ποσά που αναφέρει ο Sahillioğlu για τις πληρωµές των γιαβατζί 
στα τέλη του 15ου αιώνα, οι οποίες αργότερα, συγκριτικά µε τις τιµές της κάθε εποχής είναι πιθανότερο 
– όπως και οι τιµές των δούλων – να αυξήθηκαν παρά να µειώθηκαν, ίσως να ήταν αρκετά επικερδές 
να ακολουθεί κάποιος το συγκεκριµένο επάγγελµα· Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 91. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
 
 
 
 
 

Η ∆ΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 

 

 

A΄. Νοµική θέση των δούλων 

 

∆υστυχώς δεν έχουµε παρά ελάχιστες πληροφορίες για την οθωµανική 

νοµοθεσία σχετικά µε το θεσµό της δουλείας. Ούτε τα γενικά, ούτε τα επαρχιακά 

κανουναµέ µας προσφέρουν πληροφορίες για ιδιαίτερες ρυθµίσεις,167 µε εξαίρεση τις 

φορολογικές, σχετικά µε τη νοµική θέση των δούλων. Μολονότι έχουν σωθεί κάποιες 

ρυθµίσεις ποινικού δικαίου που αφορούν σε πρόστιµα σχετικά µε παρανοµίες κατά 

δούλων ή από αυτούς, καθώς και ορισµένα διατάγµατα που αφορούν κυρίως στην 

αγορά δούλων, φαίνεται ότι ο παραδοσιακός ισλαµικός νόµος ήταν αυτός που 

ρύθµιζε ουσιαστικά το νοµικό καθεστώς των δούλων στην αυτοκρατορία.168 Ας 

δούµε λοιπόν τι προέβλεπε: 169 

Αν και, όπως προαναφέρθηκε, οι δούλοι από θρησκευτικής άποψης 

θεωρούνταν πρόσωπα, νοµικά ήταν αντικείµενα, αποτελούσαν µέρος της περιουσίας 

των αφεντικών τους και στερούνταν κάποια από τα βασικότερα νοµικά δικαιώµατα 

των ελευθέρων.170 Ωστόσο, η θέση τους βελτιωνόταν από κάποια ατοµικά 

δικαιώµατα που τους αναγνωρίζονταν. Για παράδειγµα, ένας δούλος µπορούσε να 

παντρευτεί µέχρι και δύο δούλες. Τόσο οι δούλοι, όσο και οι δούλες µπορούσαν να 

παντρευτούν ελεύθερους, αρκεί αυτοί να µην ήταν τα αφεντικά τους. Σε κάθε 

                                                 
167 Ενώ έχουν σωθεί κανουναµέ και φετβάδες που επιβεβαιώνουν κάποιες ρυθµίσεις που προβλέπονται 
γενικά από το ισλαµικό δίκαιο, δεν προσθέτουν κάτι καινούριο· Y. Seng, “A Liminal State: Slavery in 
Sixteenth-Century Istanbul” στο Slavery in the Islamic Middle East, ό.π., 31. 
168 Για µια διεξοδική ανάλυση του ζητήµατος της οθωµανικής νοµοθεσίας για τους δούλους, βλ. 
Fisher, “Chattel Slavery”, ό.π., 26-31. Για ένα γενικό σχολιασµό της εφαρµογής των νόµων για τους 
δούλους στις ισλαµικές κοινωνίες, βλ. Marmon, “Domestic Slavery”, ό.π., 1-8 και M. Gordon, Slavery 
in the Arab World, Νέα Υόρκη 1989, 48-78. 
169 Αυτή η ενότητα βασίζεται κυρίως στο Schacht, Islamic Law, ό.π., 127-130. 
170 Οι δούλοι υπόκειντο στην κατηγορία ατόµων που από το ισλαµικό δίκαιο ονοµαζόταν «χατζρ». Η 
κατηγορία αυτή περιλάµβανε επίσης τα άτοµα που έπασχαν από ανίατες ασθένειες, τους τρελούς, τους 
ανήλικους και τους χρεοκόπους· Μ. Βαρούχα, «Ασθένεια, αρωγή και υγειονοµική πολιτική στο 
Ρέθυµνο του 19ου αιώνα: η περίπτωση των λεπρών», Κρητολογικά Γράµµατα, 19 (2004), 91· Marmon, 
“Domestic Slavery”, ό.π., 6. 
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περίπτωση πάντως ο γάµος έπρεπε να έχει τη συγκατάθεση του κυρίου τους. Μάλιστα 

ο κύριος µπορούσε να παντρέψει το δούλο του παρά τη θέληση του τελευταίου,171 

αλλά δε µπορούσε να τον υποχρεώσει να πάρει διαζύγιο.172 Καθώς οι δούλοι δεν 

είχαν δικαίωµα να κατέχουν περιουσία, ο ιδιοκτήτης τους ήταν υπεύθυνος για τις 

χρηµατικές υποχρεώσεις τους που προέκυπταν από το γάµο τους. Αν το αφεντικό δεν 

ανταποκρινόταν σε αυτές τις υποχρεώσεις, ο δούλος έπρεπε αναγκαστικά να πωληθεί. 

Οι δούλες, αν δεν ήταν παντρεµένες, µπορούσαν να γίνουν παλλακίδες των 

αφεντικών τους, αλλά κάτι αντίστοιχο δεν προβλεπόταν για τους αρσενικούς δούλους 

και τις κυρίες τους. Τα παιδιά µιας δούλας θεωρούνταν δούλοι, εκτός αν ήταν 

αναγνωρισµένα ως παιδιά του κυρίου της. Σε αυτήν την περίπτωση λογίζονταν 

ελεύθερα και απολάµβαναν όλα τα δικαιώµατα των υπόλοιπων ελεύθερων παιδιών. 

Αυτή η αρχή ήταν πολύ σηµαντική, καθώς συνέβαλλε στην ευκολότερη αφοµοίωση 

των δούλων και των παιδιών τους από τις ισλαµικές κοινωνίες.  

Οι δούλοι δεν µπορούσαν να έχουν νόµιµες συναλλαγές, αλλά µπορούσαν να 

γίνουν πληρεξούσιοι. Μπορούσαν, για παράδειγµα, να αποτελέσουν τους 

αντιπροσώπους των κυρίων τους σε εµπορικές συναλλαγές.173 Ωστόσο προϋπόθεση 

αποτελούσε η ικανότητα του αφεντικού να πάρει τέτοιες αποφάσεις (έπρεπε, για 

παράδειγµα, να κριθεί πνευµατικά υγιής από το δικαστήριο). Αν ο δούλος, όντας 

εµπορικός αντιπρόσωπος, χρεωνόταν, το αφεντικό του µπορούσε να τον πουλήσει 

έναντι του χρέους.174 Σε κάποιες περιπτώσεις ο κύριος του δούλου δεν θεωρούνταν 

υπεύθυνος για τις πράξεις του τελευταίου· την ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις 

έπαιρνε ο δούλος αφού απελευθερωνόταν. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούσε η 

απώλεια χρηµάτων που είχαν δοθεί στο δούλο από κάποιον τρίτο. 

Η κατάθεσή των δούλων ενώπιον του δικαστηρίου θεωρούνταν ισότιµη µε 

αυτή ενός ελευθέρου όταν επρόκειτο για υπόθεση που αφορούσε σε χρηµατικές 

                                                 
171 Κάποιες φορές ο γάµος δύο δούλων του ίδιου κυρίου συνέφερε τον τελευταίο, καθώς δηµιουργούσε 
τις προϋποθέσεις για αναπαραγωγή των δούλων προς όφελός του, αλλά και µεγαλύτερη παραµονή της 
οικογένειας των δούλων υπό την προστασία του. Για ένα τέτοιο παράδειγµα, βλ. Erdem, Slavery, ό.π., 
22. 
172 Marmon, “Domestic Slavery”, ό.π., 6. 
173 Για τις περιπτώσεις δούλων που είναι εµπορικοί αντιπρόσωποι των αφεντικών τους, βλ. ό.π., 13. 
174 Ένα παράδειγµα όπου το αφεντικό του δούλου αναλαµβάνει την ευθύνη για ένα χρέος του δούλου 
του, βλέπουµε στην καταχώριση Τ.Α.Η. 5/75: ο γενίτσαρος Αχµέντ µπεσέ γιος Μεχµέτ κατηγορεί τον 
δούλο Γιουσούφ γιο Αµπντουλάχ, που ανήκει στον γενίτσαρο Μουσταφά µπεσέ γιο Αλί, ότι προ δύο 
µηνών είχε πάει στο µπακάλικό του και πήρε (“ahz etmekle”) 242 ασλάνια γρόσια. Τελικά οι δύο 
γενίτσαροι ήρθαν σε συµβιβασµό και ο Μουσταφά πλήρωσε στον Αχµέντ 50 ασλάνια γρόσια έναντι 
του χρέους του δούλου του. 
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συναλλαγές.175 Επίσης γινόταν δεκτή για κάποια θρησκευτικά ζητήµατα, αλλά µόνο 

αν οι δούλοι κρίνονταν από το δικαστήριο άτοµα «µε καλό χαρακτήρα». Ωστόσο δεν 

ήταν δυνατό να χρησιµοποιηθούν ως µάρτυρες υπόθεσης (şühud-ül-hal). 

Το καθεστώς περιορισµένης ευθύνης υπό το οποίο ζούσαν οι δούλοι είχε τόσο 

θετικές, όσο και αρνητικές συνέπειες για το άτοµό τους. Αρνητικό ήταν, για 

παράδειγµα, το γεγονός ότι από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου ήταν πολύ λιγότερο 

προστατευµένοι σε σχέση µε τους ελεύθερους ως θύµατα εγκληµάτων· έτσι, αν και 

στην περίπτωση δολοφονίας δούλου, ο δολοφόνος έπρεπε να πληρώσει αποζηµίωση 

στον κύριο του τελευταίου, δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για την πρόκληση 

σωµατικής βλάβης. Αντίστοιχα, σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο, η τιµωρία για 

κάποιον ο οποίος ήταν ένοχος βιασµού κάποιας δούλας αφηνόταν στη «διακριτική 

ευχέρεια»176 του δικαστή. Γενικά, η προστασία του δούλου από το δίκαιο δεν 

ξεπερνά αυτή της προστασίας της περιουσίας. Ο δούλος δεν προστατεύεται από τα 

αδικήµατα του αφεντικού σε βάρος του, αλλά οι τοπικές αρχές οφείλουν να 

εξασφαλίζουν για το δούλο την ελευθερία θρησκευτικής λατρείας και να αποτρέπουν 

την εξαντλητική απασχόλησή του.177 Ο δούλος έπρεπε να πωληθεί αναγκαστικά αν το 

αφεντικό του δεν του παρείχε αυτά τα βασικά δικαιώµατα. Φυσικά µπορούµε να 

εικάσουµε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί στην πράξη.178 

Η νοµική θέση των δούλων τους εξασφάλιζε και κάποια πλεονεκτήµατα: για 

παράδειγµα, είχαν περιορισµένη ευθύνη ως προς τη διάπραξη εγκληµάτων σε σχέση 

µε τους ελεύθερους και κατά συνέπεια τιµωρούνταν µε πιο µικρές ποινές. Έτσι δεν 

τιµωρούνταν µε θάνατο αν διέπρατταν µοιχεία· αν έπιναν αλκοόλ τιµωρούνταν µε το 

µισό αριθµό µαστιγωµάτων σε σχέση µε έναν ελεύθερο, το ίδιο αν καταδικάζονταν 

                                                 
175 Πάντως εµείς δε βρίσκουµε στις πηγές µας ούτε µια περίπτωση όπου δούλος καταθέτει στο 
δικαστήριο για ζητήµατα που αφορούν σε χρηµατικές συναλλαγές. 
176 Η λέξη «ταζίρ» (ta‛zir) που σήµερα στα τουρκικά έχει την έννοια «επίπληξη» και στα οθωµανικά 
σήµαινε και «προφορική επίπληξη προς κάποιον που έχει διαπράξει αδίκηµα, ανάλογη προς αυτό» στο 
ισλαµικό δίκαιο έχει διάφορες έννοιες. Η πιο ταιριαστή στη δική µας περίπτωση είναι η έννοια του 
«ταζίρι ουκουµπέτ» (ta‛zir-i ukubet), το οποίο σύµφωνα µε τον Develioğlu σηµαίνει «τιµωρία που 
επιβάλλεται σε κάποιο πρόσωπο εξαιτίας αδικήµατος το οποίο µε βάση τον ιερό νόµο δεν έχει 
συγκεκριµένη ποινή»· F. Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat Eski ve Yeni Harflerle, 
επίµ. A. S. Güneyçal, Άγκυρα 2003, 1043.  
177 Ο Hakan Erdem γράφει ότι θεωρητικά οι δούλοι είχαν το δικαίωµα να καταφύγουν στο δικαστήριο 
για να καταγγείλουν το αφεντικό τους αν τους κακοµεταχειριζόταν, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν προκύπτει 
πουθενά από τις πηγές µας. Ίσως η δίκη η οποία αναφέρεται στο βιβλίο του, στην οποία ο δούλος 
καταγγέλλει το αφεντικό του ότι προσπαθεί να τον χωρίσει από την οικογένειά του, να έγινε ύστερα 
από καταγγελία τρίτου· Erdem, Slavery, ό.π., 18, 22. ∆υστυχώς ο Schacht δε µας δίνει πληροφορίες 
πάνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα. Πάντως ακόµα και αν κάτι τέτοιο θεωρητικά µπορούσε να συµβεί, 
πρέπει να επρόκειτο για εξαιρετικά σπάνια περίπτωση. 
178 Είναι χαρακτηριστικό ότι στις καταχωρίσεις υπό εξέταση σε αυτήν την εργασία δε συναντήσαµε 
ούτε µία περίπτωση στην οποία το δικαστήριο να διατάζει πώληση δούλου για τέτοιους λόγους. 
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για βιασµό. Αν ευθύνονταν για το θάνατο κάποιου ήταν υπόλογοι µόνο αν το 

έγκληµα ήταν από πρόθεση,179 ενώ δεν τιµωρούνταν µε αντίποινα για πρόκληση 

σωµατικής βλάβης.180 Η χρηµατική αποζηµίωση για αδικήµατα που προέβλεπαν κάτι 

τέτοιο επιβάρυνε τους κυρίους τους, αλλά οι τελευταίοι µπορούσαν, αν ήθελαν, να 

παραδώσουν τον ένοχο δούλο τον οποίο µπορούσαν αργότερα να διεκδικήσουν ξανά. 

Τέλος οι δούλοι δικαιούνταν να διεκδικήσουν την παραµονή τους στην κατοχή του 

αφεντικού τους σε περίπτωση που ο τελευταίος ήθελε να τους αποµακρύνει από την 

κατοχή του παράνοµα.  

                                                 
179 Για µια περίπτωση όπου ένας δούλος κρίνεται ένοχος και εκτελείται ύστερα από τη διάπραξη 
δολοφονίας, βλ. Ε. Γκαρά, «∆ολοφόνοι και δικαστές στην οθωµανική Βέροια», Ίµερος, 1 (2001), 113-
130. 
180 «Aντίποινο» (kısas) είναι η ανταπόδοση της σωµατικής βλάβης. Χρηµατική αποζηµίωση είναι µόνο 
ο φόρος αίµατος (diyet) και ενδεχοµένως ο συµβιβασµός (sulh). 
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Β΄. Χρήσεις των δούλων 

 

α. Οι δούλοι ως αντικείµενα 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι δούλοι θεωρούνταν από 

νοµική άποψη «οµιλούντα αντικείµενα», τα οποία, µολονότι από άποψη θρησκευτική 

θεωρούνται πρόσωπα, την ίδια στιγµή είναι περιουσιακά στοιχεία. Τη µεταχείρισή 

των δούλων ως τέτοια από τα αφεντικά τους µπορούµε να την ανιχνεύσουµε στις 

πηγές µας. Στο προηγούµενο κεφάλαιο είδαµε κάποια στοιχεία σχετικά µε τις 

αγοραπωλησίες δούλων και παιδιών και για αυτό δε θα επεκταθούµε εδώ σε αυτό το 

ζήτηµα. Είναι όµως χρήσιµο να αναφέρουµε και τις άλλες περιπτώσεις που 

συναντάµε, στις οποίες οι δούλοι ως αντικείµενα µε κάποια αξία χρησιµοποιούνται 

για την πραγµατοποίηση διαφόρων ειδών συναλλαγών και συµφωνιών: 

Στην καταχώριση Τ.Α.Η. 3/25-26 (1671) ο Μουσταφά µπέης γιος Σεφέρ της 

συντεχνίας των ιπποκόµων, κάτοικος Κωνσταντινούπολης, ενεχυριάζει έναντι χρέους 

150 ασλανιών γροσιών στο βενετό πλοίαρχο γαλιονιού Μπερνάρντο γιο Μαρτινίκα 

τη δούλα του Γκιουλιστάν κόρη Αµπντουλάχ, ρωσικής καταγωγής. 

Στην καταχώριση Τ.Α.Η. 3/71 (1671) η Μαριέττα κόρη ∆αµιανού ενάγει τον 

πρώην σύζυγό της Τζαφέρ µπέη γιατί συνεχίζει να την παρενοχλεί, µολονότι 

παλαιότερα την είχε χωρίσει µε αντάλλαγµα µια δούλα αξίας 150 ασλανιών γροσιών. 

Στην καταχώριση Τ.Α.Η. 3/111-112 (1672) ο διαχειριστής της περιουσίας του 

γενιτσάρου Χασάν µπεσέ που πέθανε, διευθετεί το χρέος του προς τη σύζυγο του 

θανόντος, µε αντάλλαγµα εκτός των άλλων πραγµάτων που δίνει και µια αφρικανή 

δούλα αξίας 7.500 άσπρων. 

Στην καταχώριση Τ.Α.Η. 5/21 (1673) αναφέρεται ότι ο Αλί µπέης γιος 

Ιµπραχίµ υπεξαίρεσε τη δούλα της συζύγου του Ρουµανέ χατούν κόρης Ιµπραχίµ, για 

να την πουλήσει, ενώ βλέπουµε και περιπτώσεις όπου δούλοι χρησιµοποιούνται ως 

δώρα, όπως στις καταχωρίσεις Τ.Α.Η. 5/80-81 (1674) και Τ.Α.Η. 5/82-83 (1674) 

όπου δούλες δωρίζονται στην πρώτη περίπτωση από τον Μεχµέντ µπέη στη γυναίκα 

του και στη δεύτερη από την Αϊσέ στην κόρη της. 

Γενικά βλέπουµε ότι οι δούλοι χρησιµοποιούνταν για συναλλαγές και 

συµφωνίες, ενώ µπορούσαν ακόµα και να υπεξαιρούνται ή να δωρίζονται σαν να 

επρόκειτο για οποιοδήποτε άψυχο αντικείµενο. Ωστόσο το ισλαµικό δίκαιο προβλέπει 

περιορισµούς στο δικαίωµα χρήσης των δούλων ως αντικείµενα σε συναλλαγές όταν 
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αυτοί είναι ούµι βελέντ, µουντεµπέρ (µε συµβόλαιο τεντµπίρ) ή µουκατέµπ (µε 

συµβόλαιο µουκατεµπέ).181 

Μολονότι στις πηγές µας δε συναντάµε τέτοιες περιπτώσεις, οι δούλοι 

µπορούσαν να αποτελέσουν αντικείµενα δανεισµού ή εκµίσθωσης. Μάλιστα στην 

Κωνσταντινούπολη των µέσων του 16ου αιώνα κάποιοι ζούσαν από την εκµίσθωση 

δούλων και µάλιστα µε µεγάλο κέρδος.182 

 

β. Οι δούλοι ως ανθρώπινο δυναµικό 

 

∆υστυχώς οι πηγές µας δεν παρέχουν πολλές πληροφορίες για τη χρήση των 

δούλων από την κρητική κοινωνία ως ανθρώπινο δυναµικό στην οικονοµία του 

νησιού. Αλλά και µόνη αυτή η παρατήρηση µπορεί να µας βοηθήσει να βγάλουµε 

κάποια συµπεράσµατα για τη φύση του θεσµού της δουλείας στην οθωµανική Κρήτη.  

Ένας βασικός λόγος για τον οποίο φαίνεται να µην έχουµε ειδικές αναφορές 

στα επαγγέλµατα στα οποία χρησιµοποιούνταν δούλοι είναι σίγουρα η έλλειψη 

εκτεταµένης βιοµηχανικής παραγωγής και οικονοµικών δοµών που απαιτούν την 

απασχόληση δούλων σε αυτή· κάτι τέτοιο παρατηρείται, για παράδειγµα, στην 

κλωστοϋφαντουργία µεταξιού στην Προύσα.183 Βλέπουµε έτσι, ότι στις πηγές µας δεν 

υπάρχουν παρά ελάχιστα συµβόλαια «µουκατεµπέ» και όλα προβλέπουν έναντι της 

απελευθέρωσης των δούλων την καταβολή χρηµατικού ποσού ή, αόριστα, 

«υπηρεσία» για κάποιο χρονικό διάστηµα και όχι την παραγωγή συγκεκριµένων 

αγαθών, πράγµα το οποίο θα συνέβαινε αν οι δούλοι απασχολούνταν σε κάποιου 

είδους βιοτεχνία.184 

                                                 
181 Schacht, Islamic Law, ό.π., 135. Για αναλυτική εξήγηση αυτών των όρων και των περιορισµών στο 
δικαίωµα χρήσης των δούλων, βλ. το επόµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
182 Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 29. 
183 Η κλωστοϋφαντουργία µεταξιού ήταν πολύ σηµαντική για την οικονοµία της Προύσας. Αντίστοιχα 
και στην Κωνσταντινούπολη, οι δούλοι χρησιµοποιούνταν σε διαφόρων ειδών βιοτεχνίες, όπως σε 
αρτοποιεία και σε κλωστοϋφαντουργεία µαλλιού, αν και όχι τόσο οργανωµένα και µαζικά όπως στην 
Προύσα· Seng, “A Liminal State”, ό.π., 30· της ίδιας, “Fugitives”, ό.π., 137, 139. 
184 Η µη χρησιµοποίηση δούλων στη βιοτεχνική παραγωγή φαίνεται να σχετίζεται µε µια γενικότερη 
τάση στους κόλπους της αυτοκρατορίας κατά την περίοδο υπό εξέταση. Γενικά η αύξηση του 
πληθυσµού και των τιµών των δούλων, καθώς και η µείωση του κέρδους των βιοτεχνιών, οδήγησε 
στην αντικατάσταση των δούλων από ελεύθερους ως εργατική δύναµη· S. Faroqhi, “Introduction” στο 
Making a Living, ό.π., 10. Πάντως όταν οι οικονοµικές συνθήκες το επέτρεπαν, οι δούλοι µπορούσαν 
να αποτελέσουν παραγωγική επένδυση, κυρίως για τις βιοτεχνίες ειδών πολυτελείας. Αυτό συνέβαινε 
γιατί οι δούλοι σε µια πρώτη φάση ήταν αναγκασµένοι πολύ περισσότερο από τους µαθητευόµενους 
εργάτες να υπακούουν τα αφεντικά τους, αλλά και καταργούσαν το ρίσκο που προερχόταν από τις 
αυξοµειώσεις των τιµών της εποχιακής µετανάστευσης που επηρέαζε τις αµοιβές των ελεύθερων 
εργατών· Erdem, Slavery, ό.π., 15. 
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Γενικά, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενο κεφάλαιο, από τον τρόπο 

κοστολόγησης των δούλων είναι δυνατό να καταλάβουµε ότι τα αφεντικά έδιναν 

µεγαλύτερη αξία στους δούλους ως είδος πολυτέλειας και ως µέσο ανύψωσης της 

δικής τους εικόνας, παρά ως µια οικονοµικά παραγωγική επένδυση.185 Ωστόσο, 

καθώς η οικονοµία της Κρήτης βασιζόταν στην αγροτική καλλιέργεια, την 

κτηνοτροφία και τη ναυτιλία, θα ήταν αδύνατο να υποθέσουµε ότι κάποιος που 

ασχολούνταν µε οποιονδήποτε από αυτούς τους τοµείς και είχε δούλους δε θα τους 

χρησιµοποιούσε παραγωγικά, αν ήταν διαθέσιµοι. Άλλωστε υπάρχουν στοιχεία στις 

πηγές µας που µας οδηγούν προς µια τέτοια κατεύθυνση. Αυτό το οποίο 

υποστηρίζεται εδώ είναι ότι κάποιος που ζούσε στην οθωµανική Κρήτη της περιόδου 

υπό εξέταση θα ήταν δύσκολο να προτιµήσει εξαρχής να αγοράσει δούλους για να 

λειτουργήσει µια επιχείρηση, όταν θα µπορούσε να προσλάβει ελεύθερους εργάτες.186 

Αυτό δε σηµαίνει όµως ότι από τη στιγµή που ο δούλος θα αγοραζόταν, δε θα 

χρησιµοποιούνταν και για διαφόρων ειδών εργασίες.   

Για να γίνει ακόµα πιο σαφές το πόσο ασύµφορο θα ήταν κάποιος να 

αγοράσει δούλους επιδιώκοντας να βγάλει κέρδος από την εργασία τους, αρκεί να 

δούµε τους µισθούς που έπαιρναν την ίδια περίοδο στην Κρήτη οι ελεύθεροι 

                                                 
185 Ο Sahillioğlu γράφει για τους δούλους που χρησιµοποιούνταν στις πόλεις: «Οι δούλοι ήταν ένα 
µέσο επίδειξης για τις πλούσιες οικογένειες και τους επιφανείς άνδρες του κράτους. Αποτελούσαν τις 
οµάδες των υπηρετών, φυλάκων και άλλων ακολούθων, οι οποίοι µε την παρουσία τους ενίσχυαν τη 
σηµασία των κυρίων τους»· Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 47. Για τη δουλεία στην Προύσα, βλ. επίσης  
Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, ό.π., 2, 114, 132, 135, 143, 217, 240, 244, 247. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι η συντριπτική πλειονότητα των αφεντικών δούλων που συναντάµε στα κατάστιχα είναι 
κάτοικοι πόλεων, αν και οι πόλεις της Κρήτης δεν είχαν το µέγεθος της Προύσας και δε θα 
µπορούσαµε εύκολα να κάνουµε µια διάκριση µεταξύ της αστικής και της αγροτικής κοινωνίας του 
νησιού. Στο συµπέρασµα ότι οι δούλοι ήταν πολύ ακριβοί για να χρησιµοποιηθούν σε αγροτικές 
εργασίες οδηγείται και ο Sak στην εργασία του για τη δουλεία στο Ικόνιο τον 16ο-17ο αιώνα· Sak, 
“Konya”, ό.π., 159-197.  
186 Πάντως κατά τη βενετική περίοδο φαίνεται ότι δούλοι, κυρίως από τα Βαλκάνια, χρησιµοποιούνταν 
στις αγροτικές καλλιέργειες της Κρήτης· Verlinden, “La Crète”, ό.π., 593-611. Το ίδιο φαίνεται να 
ίσχυε και για την Κύπρο πριν από την οθωµανική κατάκτηση· Jennings, Christians and Muslims, ό.π., 
240. Αλλά αυτή είναι και µία σηµαντική διαφορά µεταξύ των περισσότερων κρατών της ∆υτικής 
Ευρώπης και της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Γενικά στην τελευταία, µε την εξαίρεση των ορτακτσί 
κουλ που χρησιµοποιήθηκαν για την καλλιέργεια εκτάσεων γύρω από την Κωνσταντινούπολη και την 
Προύσα, δεν έχουν παρατηρηθεί εκτεταµένες καλλιέργειες στις οποίες να χρησιµοποιούνται κυρίως 
δούλοι· Ö. L. Barkan, “Türkiye’de ‘Servaj’ Var mı idi ?”, Belleten, 20 (1956), 241-245· του ίδιου, 
“Osmanlı Đmparatorluğunda Toprak Đşciliğin Organizasyonu Şekilleri Kulluklar ve Ortakçıkullar”, 
Đstanbul Üniversitesi Đktisat Fakültesi Mecmuası, 1, 2, 4 (1939-1940), 29-74, 198-245, 397-447. Το 
καθεστώς των ορτακτσί κουλ έχει πολλά κοινά σηµεία µε τη δουλοπαροικία που παρατηρείται την ίδια 
περίοδο στη δύση. Για τη συζήτηση σχετικά µε τη δυνατότητα αντιστοίχισης φαινοµένων 
δουλοπαροικίας µεταξύ ∆υτικής Ευρώπης και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, βλ. H. Berktay, “The 
Search for the Peasant in Western and Turkish History/Historiography” στο New Approaches to State 
and Peasant in Ottoman History, επιµ. H. Berktay και S. Faroqhi, Λονδίνο 1992, 136-137· Matuz, 
“Ottoman Feudalism”, ό.π., 283. 
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µισθωτοί εργάτες.187 Από διάφορες αναφορές στα ιεροδικαστικά κατάστιχα βλέπουµε 

ότι οι µισθοί των εργαζοµένων ως υπηρετών188 ήταν περίπου 3,5 µε 13 ασλάνια 

γρόσια ετησίως,189 όταν στις πιο κοντινές χρονικά καταχωρίσεις που περιέχουν τιµές 

δούλων η πιο φτηνή τιµή είναι περίπου 60 ασλάνια γρόσια και η µεγαλύτερη περίπου 

350.190 Αν πάρουµε τους µέσους όρους όλων των χρηµατικών ποσών που βρέθηκαν 

(από 400 άσπρα µέχρι 13 ασλάνια γρόσια πληρωµή για τους υπηρέτες ετησίως και 

από 60 ασλάνια γρόσια µέχρι 21.840 άσπρα τιµή πώλησης για τους δούλους), δηλαδή 

10 και 160 ασλάνια γρόσια αντίστοιχα συνειδητοποιούµε ότι κάποιος που θα αγόραζε 

ένα δούλο µε τιµή 160 ασλανιών γροσιών για να τον υπηρετήσει θα έπρεπε να 

περιµένει απόσβεση της επένδυσής του σε 16 χρόνια, χρονικό διάστηµα εξαιρετικά 

µεγάλο. Εκτός τούτου, οι πραγµατικές δαπάνες που θα έπρεπε να πραγµατοποιήσει 

ένας κύριος για το δούλο του µακροπρόθεσµα θα µπορούσαν να είναι πολύ 

µεγαλύτερες, καθώς θα ήταν υπεύθυνος για όλα τα έξοδα του τελευταίου, αλλά και 

γενικά ο δούλος, ως άτοµο µε περιορισµένη νοµική ευθύνη, θα επιβάρυνε τον αφέντη 

του πολύ περισσότερο απέναντι στο νόµο σε άλλα ζητήµατα και δε θα µπορούσε να 

προσληφθεί µόνο εποχιακά, όπως ένας απλός έµµισθος εργάτης, τον οποίο το 

αφεντικό θα µπορούσε να προσλαµβάνει και να απολύει ανάλογα µε τις ανάγκες του. 

Έπειτα, σίγουρα χρειάζονταν χρήµατα και χρόνος για τον εγκλιµατισµό του δούλου. 

Αν δεν επρόκειτο για ντόπιο άτοµο, θα χρειαζόταν η εκµάθηση της γλώσσας και 

φυσικά η ανάρρωσή του από την τραυµατική και εξουθενωτική εµπειρία της 

αιχµαλωσίας. Αντίθετα, π.χ., σε επίπεδο συντεχνιών, όπου θα χρειαζόταν και ένας 

βαθµός εξειδίκευσης, οι ελεύθεροι µαθητευόµενοι θα ήταν διαθέσιµοι να ξεκινήσουν 

την άσκησή τους από την πρώτη µέρα, ενώ παράλληλα θα ήταν καλύτερα 

                                                 
187 H Nelly Hanna θεωρεί ότι τα ιεροδικαστικά κατάστιχα δε µπορούν να µας δώσουν επαρκείς 
πληροφορίες για το κέρδος και τη ζηµιά που θα µπορούσε να έχει κάποιος ιδιοκτήτης από τη χρήση 
υπηρετών και δούλων, εδώ όµως είναι δυνατό να εξαγάγουµε κάποια γενικά συµπεράσµατα· Hanna, 
“Sources”, ό.π., 123. 
188 ∆εν πρέπει να φανταστούµε ότι αυτοί που στις πηγές αναφέρονται ως «χιζµετκιάρ» 
χρησιµοποιούνταν µόνο για εσωτερικές εργασίες. Το πιθανότερο και πιο λογικό είναι τα αφεντικά τους 
να τους χρησιµοποιούσαν σε ποικίλες εργασίες, αγροτικές, κτηνοτροφικές κ.ά. Για αυτό το λόγο είναι 
και το καλύτερο παράδειγµα για σύγκριση µε τους δούλους, για τους οποίους δεν υπήρχε 
συγκεκριµένη απασχόληση. Άλλωστε όπως γράφει και ο Fisher, «... ακόµα και στις µεγάλες αγροτικές 
ιδιοκτησίες οι δούλοι ήταν λίγοι και το πιθανότερο ήταν να χρησιµοποιούνταν ως οικιακοί υπηρέτες»· 
Fisher “Chattel Slavery”, ό.π., 35-40. 
189 Θα µπορούσε να λεχθεί ότι οι µισθοί αυτοί ήταν αρκετά χαµηλοί. Ενδεικτική προς την ίδια 
κατεύθυνση θα µπορούσε να είναι η καταχώριση Τ.Α.Η. 2/53, όπου καταγράφεται η περιουσία ενός 
θανόντος υπηρέτη του ντεφτερντάρ Κρήτης, η οποία θα µπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ µικρή. 
Όµως σε µια άλλη καταχώριση βλέπουµε έναν πρώην υπηρέτη να ισχυρίζεται ότι δάνεισε 100 ασλάνια 
γρόσια στους κατοίκους ενός χωριού, ποσό αρκετά µεγάλο· Τ.Α.Η. 5/134. 
190 Όλες αυτές οι τιµές συναντώνται µεταξύ των ετών 1688 και 1694. 
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εξοικειωµένοι µε την τοπική κουλτούρα και κατά συνέπεια µαζί τους θα ήταν πιο 

εύκολη η επαγγελµατική συνεργασία.191 

Πάντως στις πηγές βρίσκουµε κάποιες ενδείξεις, αν και όχι πάντα σαφείς, για 

τις εργασίες στις οποίες µπορούσε να χρησιµοποιηθεί κάποιος δούλος. Έτσι βλέπουµε 

ένα δούλο να δουλεύει σε κελάρι,192 έναν άλλο να δουλεύει στον αλωνισµό 

σιτηρών,193 έναν ως βοσκός και µετά ως υπηρέτης194 και µια δούλα που µετά την 

απελευθέρωσή της συνεχίζει να δουλεύει ως υπηρέτρια στα ίδια αφεντικά.195 Αν 

προσπαθήσουµε να κάνουµε κάποιες υποθέσεις µε βάση τα επαγγέλµατα των 

αφεντικών τους, θα ήταν δυνατό να εικάσουµε ότι δύο άλλοι δούλοι θα µπορούσαν 

να δουλεύουν σε πλοία.196 Τέλος, αν και δεν έχουµε κάποια τέτοια αναφορά, δε θα 

µας φαινόταν περίεργο αν δούλοι απασχολούνταν και σε βακούφια ως υπηρετικό 

προσωπικό, µάγειρες κ.ά., καθώς γνωρίζουµε την ύπαρξη πολλών τέτοιων ιδρυµάτων 

και ότι αυτά αποτέλεσαν ένα από τα µέσα που χρησιµοποίησαν οι Οθωµανοί για να 

επαναφέρουν το εγκαταλελειµµένο Ηράκλειο στη ζωή.197 

Ένα λογικό συµπέρασµα είναι ότι οι δούλες των οποίων οι τιµές είναι αρκετά 

υψηλές χρησιµοποιούνταν ως παλλακίδες.198 Άλλη ένδειξη περί παλλακίδων είναι 

όταν τα µουσουλµανικά ονόµατα που τους δίνονταν ήταν δηλωτικά της οµορφιάς 

τους,199 καθώς είναι πιο πιθανό µια παλλακίδα να ονοµαστεί από τον ιδιοκτήτη της, 

για παράδειγµα, Γκιουλιστάν ή Γκιουλµπούι (σηµαίνουν «κήπος µε τριαντάφυλλα» 

και «αυτή που µυρίζει σαν τριαντάφυλλο» αντίστοιχα), παρά Αϊσέ ή Φατιµέ.200 

Πάντως µπορούµε µε σιγουριά να εντοπίσουµε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις 

                                                 
191 Faroqhi, “Bursa” , ό.π., 127. 
192 Τ.Α.Η. 7/151. 
193 Τ.Α.Η. 11/52. 
194 Τ.Α.Η. 7/49. 
195 Τ.Α.Η. 1/62. 
196 ΜΟ147/209-210, Τ.Α.Η. 8/38. 
197 Greene, A Shared World, ό.π., 83-84. 
198 ∆ε θα µας έκανε εντύπωση αν και αγόρια χρησιµοποιούνταν από τους κυρίους τους ως σεξουαλικά 
αντικείµενα. Πάντως η νοµική και κοινωνική κατακραυγή αυτής της χρήσης για τους αρσενικούς 
δούλους καθιστούσε τα φαινόµενα αυτά πιο σπάνια ή λιγότερο ορατά. Οι δούλοι µπορούσαν να 
διατηρούν ένα βαθµό κυριαρχίας στα γεννητικά τους όργανα έναντι των αφεντικών τους, πράγµα το 
οποίο δεν ίσχυε για τις δούλες· Zilfi, “Thoughts on Women”, ό.π., 134· Marmon, “Domestic Slavery”, 
ό.π., 4. 
199 Έτσι, π.χ., η Γκιουλιστάν κόρη Αµπντουλάχ, που ενεχυριάζεται έναντι 150 ασλανιών γροσιών, είναι 
πολύ πιθανό να ήταν παλλακίδα, τόσο λόγω της τιµής, όσο και του ονόµατός της· Τ.Α.Η. 3/25-26. 
200 Για σχετικές µε το θέµα της ονοµασίας των παλλακίδων παρατηρήσεις, βλ. S. Faroqhi, “From the 
Slave Market to Arafat: Biographies of Bursa Women in the Late Fifteenth Century”, The Turkish 
Studies Association Bulletin, 24/1 (2000), 8-9. 
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όπου δούλες χρησιµοποιήθηκαν ως παλλακίδες,201 καθώς και ένα χαρέµι του 

καπουντάν Χιουσεΐν πασά.202 Από την άλλη οι δούλες που ανήκαν σε γυναίκες είναι 

πιθανό να ήταν µέλη της προσωπικής τους συνοδείας, τροφοί των παιδιών τους ή και 

των ιδίων.203 

Μια κατηγορία δούλων την οποία δε συναντάµε στα κατάστιχα είναι οι 

ευνούχοι. Ωστόσο, καθώς ανιχνεύουµε την ύπαρξη ενός χαρεµιού, είναι δύσκολο να 

πιστέψουµε ότι δεν υπήρχαν. Ίσως αυτή η έλλειψη να µπορεί να ερµηνευτεί από τη 

δυσκολία απόκτησης τέτοιων δούλων, οι οποίοι ήταν δυσεύρετοι και πολύ ακριβοί, 

και κατά συνέπεια µπορούσαν να αγοραστούν µόνο από τους πιο πλούσιους 

κατοίκους του νησιού. Επίσης κάποιο ρόλο ίσως να έπαιζε και το γεγονός ότι η 

µεγάλη πλειονότητα των ευνούχων ήταν µαύροι204 και, όπως προαναφέρθηκε, η 

κρητική αγορά ίσως να µην ήταν ακόµα πλήρως ανοιχτή για το εµπόριο µε την 

Αφρική, τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια µετά την οθωµανική κατάκτηση. Πάντως 

κρίνοντας από τη σηµασία την οποία έδιναν οι Οθωµανοί, αλλά και γενικότερα ο 

ισλαµικός κόσµος στην απόκτηση ευνούχων205 θεωρούµε ότι ήταν µάλλον αδύνατο 

να µην υπήρχαν και στην Κρήτη, αν και είναι πιθανό στο νησί να µην υπήρχαν πολλά 

µεγάλα χαρέµια που να απαιτούσαν την παρουσία ευνούχων. 

 

 

 

 

                                                 
201 Τ.Α.Η. 3/71, Τ.Α.Η. 5/116, Τ.Α.Η. 5/143-144, Τ.Α.Η. 5/172 και Τ.Α.Η. 5/172. ∆εν είναι τυχαίο ότι 
στη δεύτερη, στην τρίτη και την τέταρτη περίπτωση, όπου σώζονται τα ονόµατα των δουλών, αυτές 
ονοµάζονται Γκιουλµπούι. Αντίστοιχα όλες οι Γκιουλµπούι και Γκιουλιστάν που συναντώνται στις 
πηγές µας είναι ρωσικής, ουγγρικής και γεωργιανής καταγωγής. Ίσως οι κοπέλες που έρχονταν από 
αυτές τις περιοχές να είχαν αυξηµένη ζήτηση ως παλλακίδες στην κοινωνία της Κρήτης. Τέλος είναι 
πολύ πιθανό η µαύρη δούλα της καταχώρισης τερεκέ Τ.Α.Η. 7/103-104 να ήταν παλλακίδα, τόσο λόγω 
της πολύ υψηλής της τιµής, όσο και της πιθανότητας ο «τρελός» µαύρος δούλος που καταγράφεται 
στην ίδια καταχώριση να ήταν γιος της. ∆εν είµαστε σίγουροι για το κατά πόσο ο «τρελός» µαύρος 
ήταν παιδί του αφεντικού, καθώς οι δούλοι της καταχώρισης κληροδοτούνται, πράγµα το οποίο 
σηµαίνει ότι το παιδί δεν είχε αναγνωριστεί από τον τελευταίο. Πάντως, το γεγονός ότι κρατούσαν ένα 
άτοµο µε πνευµατικά προβλήµατα στο σπίτι ίσως να είναι απόρροια του ισλαµικού νόµου που θέλει τη 
µητέρα να µη µπορεί να πωληθεί χωριστά από το παιδί της.  
202 Τ.Α.Η. 1/53. 
203 Τ.Α.Η. 5/82-83, Τ.Α.Η. 7/147, Τ.Α.Η. 7/152. Για τις δούλες γυναικών, βλ. Faroqhi, “From the Slave 
Market to Arafat”, ό.π., 8-12· Marmon, “Domestic Slavery” ό.π., 12. 
204 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 74. 
205 Για τη σηµασία και το ρόλο των ευνούχων στο ισλάµ, βλ. D. Ayalon, “On the Eunuchs in Islam”, 
Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 1 (1979), 67-124. Για τους ευνούχους του παλατιού και την 
εξουσία τους, βλ. Tezcan, “Dispelling the Darkness”, ό.π., σποράδην· J. Hathaway, “The Household of 
Hasan Ağa Bilifya: An Assessment of Elite Politics in Seventeenth-Century Egypt”, Turcica, 27 
(1995), 141-144, 150-151· της ίδιας, “The Role of Kizlar Ağası in Seventeenth-Eighteenth Century 
Ottoman Egypt”, Studia Islamica, 75 (1992), 41-58. 



 70 

Γ΄. Οθωµανική δουλεία: θεσµός ισλαµοκρατούµενος. Η θέση των δούλων στην 

κρητική κοινωνία 

 

α. Οι γιοι και οι κόρες των Αµπντουλάχ: οι εξισλαµισµοί δούλων 

 

Ένα χαρακτηριστικό φαινόµενο, το οποίο έχει παρατηρηθεί σχετικά µε τους 

εξισλαµισµούς στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, είναι ότι οι εξισλαµισµένοι σχεδόν 

πάντα µετά την αποδοχή της νέας θρησκείας ονοµάζονται «γιοι/κόρες Αµπντουλάχ». 

Αυτό συνέβαινε επειδή θα θεωρούνταν απρεπές να καταγράφεται δίπλα στο όνοµα 

του νέου µουσουλµάνου πατρώνυµο απίστου. Έτσι επέλεγαν το όνοµα 

«Αµπντουλάχ», το οποίο στα αραβικά σηµαίνει «ο δούλος του θεού». Ο Sahillioğlu 

στο άρθρο του για την δουλεία στην πόλη της Προύσας επιχείρησε µε βάση αυτό το 

όνοµα να υπολογίσει τον πληθυσµό των δούλων της πόλης,206 πράγµα το οποίο, κατά 

την άποψή µου, είναι λάθος. Μολονότι είναι δελεαστική η ιδέα να προσπαθήσουµε 

να υπολογίσουµε έναν αριθµό δούλων, δυστυχώς τα ιεροδικαστικά κατάστιχα δεν 

είναι πηγές που µπορούν να δώσουν επαρκείς πληροφορίες για κάτι τέτοιο.207 Ο 

κυριότερος λόγος για τον οποίο ο υπολογισµός δεν είναι εφικτός είναι ότι το 

πατρώνυµο «Αµπντουλάχ» δινόταν όχι µόνο σε εξισλαµισµένους δούλους, άλλα και 

σε όσους γενικά εξισλαµίζονταν, ενώ παράλληλα πρόκειται και για ένα συνηθισµένο 

µουσουλµανικό όνοµα το οποίο θα µπορούσε να φέρει οποιοσδήποτε µουσουλµάνος. 

Έτσι το να στηριχθούµε στην εικασία ότι το πατρώνυµο «Αµπντουλάχ» το φέρουν 

µόνο εξισλαµισµένοι δούλοι είναι µια µέθοδος υπολογισµού που θα µας οδηγούσε σε 

                                                 
206 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 86-90. 
207 Κάτι τέτοιο θα ήταν ίσως δυνατό µόνο για τις περιοχές για τις οποίες σώζονται επίσηµες απογραφές 
του πληθυσµού των δούλων. Οι περιπτώσεις που βρίσκουµε τέτοιες απογραφές είναι πολύ σπάνιες και 
αυτές αφορούν συνήθως µόνο στους δούλους µη µουσουλµάνων, καθώς οι τελευταίοι πλήρωναν 
κάποιους φόρους που οι µουσουλµάνοι δεν πλήρωναν. Εκτός από αυτές τις πηγές χρήσιµα µπορεί να 
είναι τα κατάστιχα ταχρίρι αβαρίζ καθώς και τα τερεκέ ντεφτερλερί. Ο συνδυασµός όλων αυτών των 
πηγών θα µπορούσε να ήταν αποτελεσµατικός για τον κατά γενική προσέγγιση υπολογισµό του 
πληθυσµού των δούλων µιας περιοχής. Σχετικά µε αυτό το ζήτηµα, βλ. Fisher “Chattel Slavery”, ό.π., 
31-34. Για τα προβλήµατα που προκύπτουν από την εξέταση πηγών τερεκέ, βλ. Greene, A Shared 
World, ό.π., 158. Για τερεκέ γυναικών και ανδρών από την Προύσα που έχουν δούλες στην κατοχή 
τους, βλ. Faroqhi, “From the Slave Market to Arafat”, ό.π., 8-17. Για δούλους που βρίσκουµε σε 
τερεκέ της Κωνσταντινούπολης και τον τρόπο καταγραφής των δούλων σε αυτές τις πηγές, βλ. Seng, 
“Fugitives”, ό.π., 139-140. Για δηµοσιευµένα τερεκέ από την Αδριανούπολη µε πολλές αναφορές σε 
καταγωγή, τιµές και ονόµατα δούλων, βλ. Ö. L. Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na Âit Tereke 
Defterleri”, Belgeler, 3/5-6 (1966), π.χ. σελ. 239 και σποράδην. Επίσης, βλ. το πολύ αναλυτικό έργο 
του Özdeğer για τα τερεκέ της Προύσας· H. Özdeğer, 1463-1640 Bursa Şehri Tereke Defterleri, τ. 1-2, 
Κωνσταντινούπολη 1988, π.χ. σελ. 133 του πρώτου τόµου και σποράδην. 
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υπερβολικούς αριθµούς.208 ∆υστυχώς λοιπόν πρέπει να παραδεχτούµε ότι ο 

υπολογισµός του αριθµού των δούλων µέσα από τις πηγές που χρησιµοποιούµε δεν 

είναι εφικτός. 

Στα ιεροδικαστικά κατάστιχα βλέπουµε το πατρώνυµο «Αµπντουλάχ» να 

αποδίδεται σχεδόν σε όλους τους µουσουλµάνους δούλους, όταν φυσικά το όνοµα 

του πατέρα τους καταγράφεται. Έτσι, από τις συνολικά 200 περιπτώσεις δούλων που 

βλέπουµε και των οποίων το θρήσκευµα είναι ανιχνεύσιµο,209 οι 6 είναι γεννηµένοι 

µουσουλµάνοι, οι 38 είναι χριστιανοί, οι 104 είναι εξισλαµισµένοι και για τους 

υπόλοιπους δεν έχουµε επαρκείς πληροφορίες ώστε να κρίνουµε µε σιγουριά, γιατί 

είτε λείπει το όνοµά τους, είτε, καθώς η χώρα καταγωγής τους κατοικείται και από 

µουσουλµάνους αλλά και χριστιανούς, όταν το όνοµά τους είναι µουσουλµανικό δεν 

είναι δυνατό να κρίνουµε µε σιγουριά αν είναι γεννηµένοι µουσουλµάνοι που 

αιχµαλωτίστηκαν παράνοµα ή εξισλαµισµένοι. Πάντως για αυτή την τελευταία 

κατηγορία, αν κρίνουµε από το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι δούλοι που έρχονται από 

χώρες εκτός της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και το θρήσκευµά τους είναι 

ανιχνεύσιµο είχαν εξισλαµιστεί, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι το πιθανότερο 

είναι να είχαν ασπαστεί το ισλάµ µετά την αιχµαλωσία τους. Έτσι λοιπόν, 

εξετάζοντας µόνο τις περιπτώσεις για τις οποίες µπορούµε να είµαστε σίγουροι, τα 

ποσοστά γεννηµένων µουσουλµάνων, εξισλαµισµένων και χριστιανών είναι όπως 

εµφανίζονται στο γράφηµα Β΄. 

                                                 
208 Ο Sahillioğlu µε αυτή τη µέθοδο φτάνει στο συµπέρασµα ότι για κάθε τέσσερις ή πέντε ελεύθερους 
κατοίκους της Προύσας αντιστοιχούσε ένας δούλος, ποσοστό πολύ µεγάλο. ∆υστυχώς αυτήν του τη 
θέση ακολούθησαν και άλλοι ιστορικοί που ασχολήθηκαν µε το θέµα αργότερα· π.χ., βλ. Erdem, 
Slavery, ό.π., 16-17. 
209 ∆ε συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις των απλών αιχµαλωσιών. Καταµετρώνται µόνο τα άτοµα 
τα οποία σε κάποια φάση της ζωής τους έζησαν ως δούλοι. 
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Γράφηµα Β΄ 

 

Θρησκευτική ταυτότητα των δούλων
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 Είναι φανερό ότι, βάσει των διαθέσιµων στοιχείων, η συντριπτική 

πλειονότητα των δούλων είναι µουσουλµάνοι και µάλιστα εξισλαµισµένοι, το 

πιθανότερο κατά τη διάρκεια της δουλείας τους.210 Από τα άτοµα τα οποία δεν είναι 

εξισλαµισµένα, αλλά εκ γενετής µουσουλµάνοι, µόνο ένα φαίνεται να γεννήθηκε από 

δούλα µητέρα,211 τρία παιδιά πωλήθηκαν λόγω χρέους των γονιών τους212 και δύο 

άτοµα είχαν συλληφθεί από πειρατές και πωληθεί παράνοµα213. Τι ήταν όµως αυτό 

που ωθούσε τους δούλους να αλλάξουν τη θρησκεία τους; 

∆εν είναι τυχαίο ότι σχεδόν όλοι οι δούλοι, το παρελθόν των οποίων είναι 

ανιχνεύσιµο στις πηγές µας, είναι δούλοι πρώτης γενιάς. Αυτό συνέβαινε, όπως θα 

δούµε και παρακάτω, κυρίως γιατί ένα τεράστιο ποσοστό των δούλων στην 

Οθωµανική Αυτοκρατορία απελευθερώνονταν, πράγµα το οποίο ενίσχυε τη σηµασία 

του δουλεµπορίου, αφού η αναπαραγωγή του θεσµού της δουλείας βασιζόταν 

ουσιαστικά στην εισαγωγή αιχµαλώτων. Πολλές από αυτές τις απελευθερώσεις 

φαίνεται ότι δεν είχαν άλλο κίνητρο από τη θρησκευτική ευσέβεια των αφεντικών, 

αφού το Κοράνι ενθαρρύνει τις απελευθερώσεις και η συντριπτική πλειονότητα των 

αφεντικών των δούλων ήταν µουσουλµάνοι.214 Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος να 

ερµηνεύσει αυτή την τάση για εξισλαµισµό των δούλων κοιτάζοντας προς δύο 

κατευθύνσεις: τη θρησκευτική ευσέβεια των αφεντικών και την επιθυµία των δούλων 

για βελτίωση της θέσης τους, τόσο απέναντι στο άµεσο περιβάλλον τους, δηλαδή τον 

οίκο στον οποίο υπηρετούσαν, όσο και στο γενικότερο πλαίσιο της οθωµανικής 

κοινωνίας, όπου η µουσουλµανική ταυτότητα θεωρούνταν σηµαντικό κριτήριο για 

κοινωνική άνοδο. 

Πάντως δεν είναι εύκολο να ανιχνεύσουµε τα πραγµατικά κίνητρα πίσω από 

κάθε εξισλαµισµό. Όµως τουλάχιστον στις πηγές µας βρίσκουµε µια περίπτωση από 

το 1672 η οποία επιτρέπει κάποιες εικασίες σχετικά µε το ζήτηµα: ο κάτοικος του 

Ηρακλείου Ντελάλ Σινάν µπεσέ γιος Ιµπραχίµ πουλάει σε κάποιον εβραίο ονόµατι 

Μεναχέµ γιο Μουσά µια χριστιανή δούλα, την Αννίκα. Μολονότι σε αγοραπωλησίες 

                                                 
210 Κάποιοι ίσως να εξισλαµίζονταν κατά την περίοδο της αιχµαλωσίας τους, πριν να περάσουν στη 
δουλεία, πιθανώς για να κερδίσουν την εύνοια αυτών που τους αιχµαλώτισαν. Για µια πιθανή τέτοια 
περίπτωση, βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 3/236. 
211 Τ.Α.Η. 11/91. 
212 Τ.Α.Η. 3/161, Τ.Α.Η. 3/171, Τ.Α.Η. 3/191. 
213 Τ.Α.Η. 5/215-216. 
214 Το ενδιαφέρον µε τους εξισλαµισµένους δούλους που προέρχονταν από τους αιχµάλωτους πολέµου 
και ανήκαν στο κράτος ήταν ότι µπορούσαν να απελευθερωθούν πιο εύκολα, αλλά δεν τους 
επιτρεπόταν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους στις ανταλλαγές µε οθωµανούς αιχµαλώτους, καθώς 
µετά τον εξισλαµισµό τους θεωρούνταν πια ότι δεν ανήκαν στον «οίκο του πολέµου». Αντίθετα οι 
χριστιανοί αιχµάλωτοι και δούλοι ανταλλάσσονταν πιο εύκολα. Erdem, Slavery, ό.π., 31-33. 
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τέτοιου τύπου συνήθως δεν καταγράφεται ο λόγος της πώλησης, εδώ σηµειώνεται ότι 

ο Σινάν πουλάει την κοπέλα γιατί εκείνη αρνείται να εξισλαµισθεί.215  

Αυτή η πηγή είναι πράγµατι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αν προσπαθήσουµε να 

την εξετάσουµε από τη σκοπιά και των δύο εµπλεκοµένων, αφεντικού και δούλας. 

∆εν πρέπει να ξεχνάµε όµως ότι καθώς αποτελεί µοναδική περίπτωση στα κατάστιχα 

υπό εξέταση, η παρουσίασή της γίνεται χωρίς αντιπαραβολή µε άλλες πηγές και 

αναγκαστικά µας οδηγεί σε επισφαλείς υποθέσεις.  

Ο Σινάν δεν ήταν προσήλυτος, αφού φέρει το πατρώνυµο Ιµπραχίµ. Ωστόσο 

είτε καταγόταν από οικογένεια εξισλαµισθέντων, είτε ήταν έποικος, που είναι και το 

πιθανότερο, φαίνεται να είχε σοβαρούς λόγους να εξισλαµίσει τη δούλα του. Οι 

προσήλυτοι είναι συχνά πολύ τυπικοί στο να τηρούν τις θρησκευτικές τους 

υποχρεώσεις και ο εξισλαµισµός των δούλων τους ίσως να χρησιµοποιούνταν ως 

απόδειξη του ειλικρινούς τους εξισλαµισµού. Σε περίπτωση που ο γεννηµένος 

µουσουλµάνος Σινάν καταγόταν από εξισλαµισµένο πατέρα δε θα ήταν παράλογο να 

ακολουθούσε την πρακτική της οικογένειάς του. Αντίστοιχα, οι έποικοι ήταν λογικό 

να είναι οι εκφραστές µιας «οθωµανικής-ισλαµικής ορθοδοξίας», τόσο γιατί ήταν οι 

εκπρόσωποι της οθωµανικής κεντρικής διοίκησης στο νεοκατακτηµένο νησί, του 

οποίου το διοικητικό σύστηµα έπρεπε να ενταχθεί οµαλά σε αυτό της αυτοκρατορίας, 

όσο και επειδή ήταν οι πρώτοι µουσουλµάνοι κάτοικοι, αυτοί οι οποίοι έπρεπε να 

στηρίξουν και να προωθήσουν τη θρησκεία του ισλάµ στην περιοχή. Θα µπορούσε 

λοιπόν κάποιος να ισχυρισθεί ότι ο εξισλαµισµός των δούλων της Κρήτης σε ένα 

πρώτο επίπεδο είχε να κάνει µε την ανάγκη της νέας ελίτ του νησιού – και αυτό 

ισχύει και για τους ντόπιους που εντάχθηκαν στο σύστηµα –  να αποδείξει την 

ορθοδοξία των πεποιθήσεών της;  

∆ε θα ήταν απίθανο να σκεφτούµε κάτι τέτοιο, αν αναλογιστούµε ότι η 

συντριπτική πλειονότητα των αφεντικών δούλων είναι µέλη της τάξης των ασκερί. 

Ωστόσο δε µπορεί να είναι µόνο αυτός ο λόγος, αφού ο εξισλαµισµός των δούλων 

φαίνεται να ήταν ένα φαινόµενο γενικευµένο στους κόλπους της αυτοκρατορίας και 

δεν ίσχυε µόνο για τις νεοκατακτηµένες περιοχές ή τις περιοχές µε έντονη 

χριστιανική παρουσία.216 Σηµαντικό ρόλο, εκτός από το θρησκευτικό συναίσθηµα και 

την ανάγκη για επίδειξη της «οθωµανικότητας» των αφεντικών, πρέπει να έπαιζαν 

και τα πλεονεκτήµατα που αποκτούσαν οι δούλοι αν εξισλαµίζονταν. Για 

                                                 
215 Τ.Α.Η. 3/83. 
216 Βλ., για παράδειγµα, την περίπτωση της Προύσας· Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 61. 
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παράδειγµα, ένας από τους λόγους για τους οποίους θα µπορούσαν να λάβουν χώρα 

απελευθερώσεις τύπου «µεβλά»217 ήταν ο εξισλαµισµός του δούλου. Μολονότι το 

αφεντικό δεν ήταν υποχρεωµένο να απελευθερώσει το δούλο όταν αυτός ασπαζόταν 

το ισλάµ, ο εξισλαµισµός αύξανε τις πιθανότητες του τελευταίου για µελλοντική 

απελευθέρωση. Εκτός τούτου, για τους λίγους δούλους που είχαν το πλεονέκτηµα να 

ενταχθούν σε κάποιο ισχυρό σύστηµα πατρωνίας, η κοινωνική τους ανέλιξη 

µπορούσε να εξασφαλιστεί πολύ πιο εύκολα µέσω του εξισλαµισµού τους. Τέλος, αν 

αναλογιστούµε ότι πολλοί από τους δούλους έρχονταν από µακρινές χώρες, ο πιο 

εύκολος τρόπος προσαρµογής και ένταξης στη νέα κοινωνική πραγµατικότητα θα 

ήταν η υιοθέτηση των συνηθειών και δοξασιών του άµεσου περιβάλλοντός τους, το 

οποίο ήταν τις περισσότερες φορές ισλαµικό.218 ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν ότι όλοι οι 

δούλοι των οποίων το θρήσκευµα και η καταγωγή είναι ανιχνεύσιµα και προέρχονται 

από µακρινές περιοχές, όπως Ρωσία, Πολωνία, Αφρική κ.τ.λ., είναι εξισλαµισµένοι. 

Τα µόνα άτοµα που βλέπουµε να διατηρούν το µη µουσουλµανικό θρήσκευµά τους, 

ενώ ήταν στην υπηρεσία µουσουλµάνων, είναι 18 Ρωµιοί, κυρίως Κρητικοί, ένας 

Λιβορνέζος, ένας Βενετός και ένας Γενουάτης.  

Ίσως µε αυτόν τον τρόπο θα µπορούσε να εξηγηθεί η άρνηση της Αννίκας να 

εξισλαµιστεί. Είναι δυνατόν η γνώση της ελληνικής γλώσσας219 ή πιθανώς κάποια 

κρητική καταγωγή να της άφηνε αρκετά περιθώρια προσαρµογής στην τοπική 

κοινωνία, ώστε να µπορεί να δείξει επιµονή σε αυτό το ζήτηµα, το οποίο προφανώς 

για την ίδια θα ήταν σπουδαίας σηµασίας. Πάντως, ακόµα και έτσι µας είναι δύσκολο 

να φανταστούµε πως µια δούλα µπορούσε να αντισταθεί µε τέτοιο τρόπο στις 

προσταγές του αφεντικού της. Θα µπορούσαµε ίσως να εκλάβουµε αυτή την υπόθεση 

ως µια ένδειξη ήπιας συµπεριφοράς από την πλευρά του αφεντικού, υπόθεση που, 

ακόµα και αν δε µπορούµε να γενικεύσουµε, µας επιτρέπει ίσως να δούµε την 

ανθρώπινη συµπεριφορά την οποία µπορούσαν να επιδεικνύουν τα αφεντικά προς 

τους δούλους την περίοδο εκείνη. Ίσως πάλι αυτό το φαινόµενο να οφειλόταν στην 

                                                 
217 Για τις απελευθερώσεις τύπου «µεβλά», βλ. παρακάτω το κεφάλαιο µε τίτλο «Μετά τη δουλεία». 
218 Πάντως η αλλαγή θρησκείας, παρά τα πλεονεκτήµατα που είχε, πρέπει να ήταν για τους δούλους 
αρκετά τραυµατική εµπειρία. Είναι λογικό να τους δηµιουργούσε εσωτερικές συγκρούσεις, αφού η 
θρησκεία αποτελούσε ένα από τα πιο ισχυρά στοιχεία της ταυτότητας των ανθρώπων εκείνης της 
εποχής. Σηµαντικό ρόλο στην αλλαγή της ταυτότητας του δούλου έπαιζε και η αλλαγή του ονόµατος 
που ακολουθούσε αυτή της θρησκείας. Σχετικά, βλ. Faroqhi, “Quis Custodiet Custodes?”, ό.π., 121-
124. 
219 Η καταγωγή της Αννίκας δεν είναι σαφής. Εδώ, όπως διευκρινίστηκε παραπάνω, χαρακτηρίζεται 
Τουρκάλα, αλλά µε µεγάλη επιφύλαξη, αφού η λέξη που εµείς διαβάσαµε ως Türki θα µπορούσε να 
διαβαστεί Tuni, Tuti, Turni, Turti κ.α. 
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εφαρµογή της αρχής του ισλαµικού δικαίου που θέλει τις τοπικές αρχές να 

εξασφαλίζουν το δικαίωµα της ελεύθερης λατρείας για τους δούλους.220 Πάντως 

ακόµα και αν τα αφεντικά άφηναν σε κάποιο βαθµό το περιθώριο επιλογής της 

θρησκείας στους ενήλικους δούλους, δε θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι το ίδιο 

ίσχυε και για τα παιδιά, τα οποία φαίνεται να εξισλαµίζονταν µετά την πώλησή 

τους.221 

 

β. Η ταυτότητα των κυρίων: µουσουλµάνοι και ασκερί 

 

Κάποια από τα πιο χρήσιµα στοιχεία που µας βοηθούν στην προσπάθειά µας 

να κατανοήσουµε τη φύση του θεσµού της δουλείας στην οθωµανική Κρήτη και να 

εξηγήσουµε τις λειτουργίες του είναι αυτά που αφορούν στους ιδιοκτήτες των 

δούλων. Γνωρίζοντας την κοινωνική τάξη, το επάγγελµα, τη θρησκεία και την 

οικονοµική κατάσταση των κυρίων τους µπορούµε να αντιληφθούµε πιο εύκολα το 

ρόλο που έπαιζαν οι δούλοι στην τοπική κοινωνία. Για αυτό το λόγο ετοιµάστηκε ο 

παρακάτω πίνακας που αναφέρει το όνοµα, τη θρησκεία και το επάγγελµα των 

ιδιοκτητών δούλων που αναφέρονται ανά καταχώριση, καθώς και τον αριθµό δούλων 

του καθενός µαζί µε το έτος της κάθε καταγραφής:222 

 

                                                 
220 Schacht, Islamic Law, ό.π., 128. 
221 ∆εν ξέρουµε αν ο εννιάχρονος Χιουσεΐν γιος Μαριέττας που πωλήθηκε ως αιχµάλωτος µετά την 
κατάκτηση της Σπιναλόγκας µπορεί να ταυτιστεί µε τον έφηβο Χιουσεΐν, που βλέπουµε δύο χρόνια 
µετά, ως δούλο που είχε αγοράσει ο Σουλεϊµάν µπεσέ µετά την κατάκτηση της Σπιναλόγκας. Πάντως 
µάλλον είναι πιθανότερο ο έφηβος Χιουσεΐν να είναι ένα από τα δεκάδες παιδιά χριστιανικού 
θρησκεύµατος που πουλήθηκαν τότε και εξισλαµίστηκε· Τ.Α.Η. 14/127, Τ.Α.Η. 15/26. Σε µια άλλη 
καταχώριση ο Νικόλαος Σταυράκης, που είναι πατέρας του µικρού Αχµέντ, δε µπορεί να πάρει πίσω 
το οχτάχρονο παιδί του από τον φρούραρχο του Ηρακλείου Αχµέντ αγά, πιθανόν και λόγω του 
εξισλαµισµού του παιδιού· Τ.Α.Η. 8/44. Άλλωστε όλα τα παιδιά που δεν είχαν ακόµα µπει στην 
εφηβεία θεωρούνταν από το ισλαµικό δίκαιο µουσουλµάνοι· Erdem, Slavery, ό.π., 27. 
222 Η ταξινόµηση έγινε αλφαβητικά µε πρώτο κριτήριο το όνοµα των ιδιοκτητών, δεύτερο το όνοµα 
του πατέρα τους, τρίτο το αξίωµα ή τον τίτλο που τους προσδίδεται µετά την καταγραφή του ονόµατος 
και τέταρτο το χαρακτηρισµό που προηγείται του ονόµατός τους. 
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Πίνακας: Όνοµα, θρησκεία, επάγγελµα και αριθµός δούλων των κυρίων δούλων 

 

Πηγή 
 
 
 

 
Έτος Όνοµα αφεντικού 

 
 
 

Θρησκεία 
 
 
 

Επάγγελµα 
 
 
 

Αριθµός 
δούλων όπως 
καταγράφεται 
σε κάθε 
καταχώριση 

Τ.Α.Η. 7/152 
 
1693 Αϊσέ  µουσουλµάνα --- 1 

Τ.Α.Η. 3/23-
24 

 
1671 Αλί εφέντι µουσουλµάνος 

ιµάµης τζαµιού Βεζίρι Αζάµ 
(Μεγάλου Βεζίρη) 1 

Τ.Α.Η. 11/52 
 
1695 Αλί εφέντι µουσουλµάνος ρουζναµτσετζί 1 

ΜΟ220/234 
 
1655 Αλί µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

ΜΟ221/234 
 
1655 Αλί µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/171 
 
1671 Αλί γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 9/28 
 
1699 Αλί εφέντι γιος Ιµπραχίµ µουσουλµάνος --- 3 

Τ.Α.Η. 3/207 
 
1671 Αλί αγάς γιος Μεχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/207 
 
1671 Αλί αγάς γιος Μεχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 5 

Τ.Α.Η. 5/51 
 
1673 Αλί µπεσέ γιος Μεχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/91 
 
1672 Χατζί Αλί µπέης γιος Μουσταφά µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/165 
 
1674 Αλί τσελεµπί γιος Νασούχ µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/160-
161 

 
1672 Αµπντουλάχ µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 2/111 
 
1670 Αµπντουραχµάν αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/46-
47 

 
1671 Χατζί Αχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 7/149 
 
1693 Πορτακαλί Αχµέντ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 7/57 
 
1691 Τσαλίκ Αχµέντ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/160-
161 

 
1672 Αχµέντ µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 2/117 
 
1671 Αχµέντ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 4/380-
381 

 
1685 Αχµέντ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 6 

Τ.Α.Η. 4/391-
394 

 
1685 Αχµέντ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 3 

Τ.Α.Η. 2/79 
 
1670 Αχµέντ αγάς γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 2/77 
 
1670 Αχµέντ αγάς γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

ΜΟ460/307 
 
1655 Αχµέντ µπεσέ γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 2/135 
 
1670 Αχµέντ µπεσέ γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/47 
 
1671 Αχµέντ µπεσέ γιος Μαχµούντ αγά µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/89-
90 

 
1674 Αχµέντ αγάς γιος Μεχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 
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Τ.Α.Η. 5/74 
 
1674 Χατζί Αχµέντ αγάς γιος Μουσά µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/155 
 
1674 Αχµέντ αγάς γιος Σουλεϊµάν µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/155 
 
1674 Αχµέντ αγάς γιος Σουλεϊµάν µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/74-
75 

 
1674 Αχµέντ µπεσέ γιος Χιουσεΐν µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

ΜΟ285/255-
256 

 
1655 Χατζί Βελί µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 5/116 
 
1674 Βελί γιαζιτζί γιος Αλί µουσουλµάνος γραφέας 1 

Τ.Α.Η. 1/69 
 
1659 Γεωργίλας Βελιτάκης 

χριστιανός 
(ορθόδοξος) --- 1 

Τ.Α.Η. 5/281 
 
1689 Γιάννης γιος Μιχάλη 

χριστιανός 
(ορθόδοξος)  --- 1 

Τ.Α.Η. 5/63 
 
1673 Γιουνούς εφέντι µουσουλµάνος 

ιµάµης στο µεστζίντ Ρετζέµπ 
Αγά 1 

ΜΟ393/290 
 
1654 Γιουσούφ εφέντι µουσουλµάνος ιµάµης τζαµιού Παντισάχ 1 

Τ.Α.Η. 5/215-
216 

 
1688 Γιουσούφ µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 2 

Τ.Α.Η. 5/8 
 
1673 Γιουσούφ γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 7/49 
 
1691 Γιουσούφ µπέης γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/183 --- Γιώργης 
χριστιανός 
(ορθόδοξος) --- 1 

Τ.Α.Η. 5/249 
 
1689 Εµπού Μπεκίρ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/62 
 
1673 Αγιάν Εµπού Μπεκίρ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/208 
 
1671 

Αγιάν Εµπού Μπεκίρ τσελεµπί γιος 
Αχµέντ µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/208 
 
1671 

Αγιάν Εµπού Μπεκίρ τσελεµπί γιος 
Αχµέντ µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/159 
 
1672 

Εµπού Μπεκίρ εφέντι γιος Χατζί 
Μουσταφά µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/161 
 
1672 

Εµπού Μπεκίρ εφέντι γιος Χατζί 
Μουσταφά µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/161 
 
1672 

Εµπού Μπεκίρ εφέντι γιος Χατζί 
Μουσταφά µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/125 
 
1672 Ιβάζ µπεσέ γιος Αχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/302 
 
1689 Ιµπραχίµ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/302-
303 

 
1689 Ιµπραχίµ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 7/145 
 
1693 Ελχάτζ Ιµπραχίµ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/123 
 
1672 Ιµπραχίµ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/156 
 
1674 Ιµπραχίµ αγάς µουσουλµάνος κεχαγιάς του διοικητή Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 5/158 
 
1674 Ιµπραχίµ αγάς µουσουλµάνος κεχαγιάς του διοικητή Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 5/158 
 
1674 Ιµπραχίµ αγάς µουσουλµάνος κεχαγιάς του διοικητή Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 6/259 
 
1719 Ιµπραχίµ αγάς µουσουλµάνος 

κεχαγιάς του πρώην διοικητή 
Κρήτης 1 

T.Α.Η. 7/103-
104 

 
1693 Ιµπραχίµ εφέντι µουσουλµάνος µουφτής 4 

Τ.Α.Η. 5/77 
 
1674 Ιµπραχίµ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 1 
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Τ.Α.Η. 5/77 
 
1674 Ιµπραχίµ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 1 

 
Τ.Α.Η. 5/171 

 
1674 

 
Ιµπραχίµ εφέντι γιος Χαλίλ 

 
µουσουλµάνος 

εφέντι του συµβουλίου του 
διοικητή της Κρήτης 

 
1 

Τ.Α.Η. 5/308 
 
1689 Ιµπραχίµ µπεσέ γιος Χασάν µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/236 
 
1689 Σεγίντ Ισά εφέντι µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 5/171 
 
1674 Ισµαΐλ τσελεµπί γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/172 
 
1674 Ισµαΐλ τσελεµπί γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/172 
 
1674 Ισµαΐλ τσελεµπί γιος Αµπντουλβαχάµ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/203 
 
1671 Αγιάν Ισµαΐλ αγάς γιος Μουσταφά µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/223 
 
1689 Μανιά 

χριστιανός 
(Αρµένιος) --- 1 

Τ.Α.Η. 5/201-
202 

 
1688 Μαχµούντ µπεσέ µουσουλµάνος 

µουτεβελί του τζαµιού Κεχαγιά 
Μπέη 2 

Τ.Α.Η. 3/161 
 
1672 Μαχµούντ µπεσέ γιος Αµπντουλκερίµ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/83 
 
1672 Μεναχέµ γιος Μουσά εβραίος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/160-
161 

 
1672 Μεχµέντ αγάς µουσουλµάνος 

χαζινεντάρ του τουρνατζίµπασι 
της σουλτανικής αυλής 1 

Τ.Α.Η. 11/91 
 
1696 Μεχµέντ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 7/136 
 
1693 Μεχµέντ εφέντι µουσουλµάνος καδής της Ρόδου 1 

Τ.Α.Η. 5/200 
 
1688 Σερνταρζαντέ Μεχµέντ εφέντι µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 5/158 
 
1674 Χαντάν Εφεντιζαντέ Μεχµέντ εφέντι µουσουλµάνος καδής του Ηρακλείου 1 

Τ.Α.Η. 2/144 
 
1670 Μεχµέντ µπέης µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/80-
81 

 
1674 Μεχµέντ µπέης µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

ΜΟ78/185 
 
--- Μεχµέντ µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 8/44 
 
1695 Φιντίκ Μεχµέντ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 8/124 
 
1694 Χατζί Μεχµέντ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 8/120 
 
--- Χατζί Μεχµέντ πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 5 

Τ.Α.Η. 3/107 
 
1671 Ζορλού Μεχµέντ γιος Αλί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/58 
 
1673 Αγιάν Μεχµέντ αγάς γιος Αλί µουσουλµάνος στρατιωτικός 2 

Τ.Α.Η. 2/88 
 
1670 Μεχµέντ τσαβούς γιος Αλί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/152 
 
1674 Μεχµέντ αγάς γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/105 
 
1671 Μεχµέντ µπέης γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 7/151 
 
1687 Μεχµέντ εφέντι γιος Γιουσούφ µουσουλµάνος 

καϊµακάµ του ντεφτερντάρ 
Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 3/235 
 
1671 Μεχµέντ µπεσέ γιος Μουσταφά µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/281 
 
1689 Μεχµέντ µπεσέ γιος Μουσταφά µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/53-
54 

 
1673 Τοπάλ Μεχµέντ µπέης γιος Ντερβίς µουσουλµάνος στρατιωτικός 3 
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Τ.Α.Η. 5/200 
 
1688 Μεχµέντ εφέντι γιος Χατζί Οσµάν µουσουλµάνος ντεφτερντάρ Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 4/424 
 
1685 Μιχελής γιος Γιώργη 

χριστιανός 
(ορθόδοξος) 

γραφέας στις αποθήκες του 
Ηρακλείου 1 

Τ.Α.Η. 3/91 
 
1672 Μουράντ αγάς γιος Χαλίλ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 11/174 
 
1708 Ελχάτζ Μουσά πασάς µουσουλµάνος σαντζάκµπεης Ρεθύµνου 1 

Τ.Α.Η. 3/126 
 
1672 Μουσά γιος Κιρκόρ µουσουλµάνος  --- 1 

Τ.Α.Η. 7/140 
 
1693 Μουσά µπεσέ γιος Σαχτζά [;] µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/214 
 
1671 Μουσαλά µπεσέ γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

ΜΟ88/188 
 
--- Καρά Μουσταφά µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 1/68 
 
1659 Ναλιζαντέ Μουσταφά εφέντι µουσουλµάνος καδής Ρεθύµνου 1 

Τ.Α.Η. 5/53-
54 

 
1673 Μουσταφά µπέης µουσουλµάνος στρατιωτικός 3 

Τ.Α.Η. 5/68 
 
1674 Μουσταφά µπέης µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/70 
 
1674 Μουσταφά µπέης µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 1/67 
 
1659 Μουσταφά µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 1/68 
 
1659 Μουσταφά µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 1/72 
 
1659 Μουσταφά µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/165 
 
1674 Μουσταφά µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 1/67 
 
1659 Μουσταφά τσελεµπί µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 5/135 
 
1675 Μουσταφά τσελεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/120 
 
1672 Μουσταφά µπεσέ γιος Αλί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/75 
 
1674 Μουσταφά µπεσέ γιος Αλί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

ΜΟ872/426 
 
1651 Μουσταφά µπεσέ γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/45 
 
1671 Μουσταφά αγάς γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 2/359 
 
1704 Μουσταφά γιος Αχµέντ µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 5/63 
 
1673 Μουσταφά µπεσέ γιος Αχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/108 
 
1672 Μουσταφά εφέντι γιος Μεχµέντ µουσουλµάνος 

ιµάµης του τζαµιού 
Ντεφτερντάρ Αχµέντ Πασά 1 

Τ.Α.Η. 3/82 
 
1672 

Αγιάν Χατζί Μουσταφά αγάς γιος 
Περβίζ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/230-
231 

 
1671 Μουσταφά αγάς γιος Ριντβάν µουσουλµάνος 

θησαυροφύλακας του πρώην 
διοικητή Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 3/51 
 
1671 Μουσταφά αγάς γιος Ριντβάν µουσουλµάνος 

θησαυροφύλακας του πρώην 
διοικητή Κρήτης 1 

Τ.Α.Η. 3/25-
26 

 
1671 Μουσταφά µπέης γιος Σεφέρ µουσουλµάνος ιπποκόµος 1 

Τ.Α.Η. 4/196 
 
1673 Μουσταφά µπεσέ γιος Χασάν µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/215-
216 

 
1688 Μπενιάκης [;] εβραίος --- 2 

Τ.Α.Η. 9/74 
 
1699 Νουσούχ µπεσέ γιος Αχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 
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Τ.Α.Η. 7/15 
 
1693 Ντερβίς γιος Αλί µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 5/55 
 
1673 Αγιάν Ντερβίς αγάς γιος Μεχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/207 
 
1688 Οµέρ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 3 

 
Τ.Α.Η. 3/191 1672 Οµέρ µπεσέ γιος Αµπντουλατίφ µουσουλµάνος στρατιωτικός                     1 

Τ.Α.Η. 5/182 
 
1674 Οµέρ αγάς γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/182 
 
1674 Οµέρ αγάς γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/249 
 
1689 Ρετζέµπ µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/21 
 
1673 Ρουµανέ χατούν κόρη Ιµπραχίµ µουσουλµάνα --- 1 

Τ.Α.Η. 5/59 
 
1673 Αγιάν Σαµπάν αγάς γιος Χιουσεΐν µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 7/147 
 
1693 Σαφιγιέ µουσουλµάνα --- 1 

Τ.Α.Η. 5/34 
 
1673 Σεφέρ αγάς µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/83 
 
1672 Ντελάλ Σινάν µπεσέ γιος Ιµπραχίµ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 15/26 
 
1717 Σουλεϊµάν µπεσέ γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 9/74 
 
1699 Τζατίρ γιος Μαρή 

χριστιανός (δεν 
αναφέρεται δόγµα) --- 1 

Τ.Α.Η. 3/71 
 
1671 Τζαφέρ µπέης µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 1/9 
 
1657 Τζιχάν αγάς µουσουλµάνος 

ακόλουθος του βεζίρη 
Καπουντάν Χιουσεΐν πασά 1 

Τ.Α.Η. 3/234 
 
1671 

Αγιάν Τουραµπί αγάς γιος 
Αµπντουλνεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/84 
 
1674 Αγιάν Τουραµπί αγάς γιος Νεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/85 
 
1674 Αγιάν Τουραµπί αγάς γιος Νεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/85 
 
1674 Αγιάν Τουραµπί αγάς γιος Νεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/85 
 
1674 Αγιάν Τουραµπί αγάς γιος Νεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/86 
 
1674 Αγιάν Τουραµπί αγάς γιος Νεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

ΜΟ147/209-
210 

 
 
1655 Φραντζέσκος 

χριστιανός (δεν 
αναφέρεται δόγµα, 
ίσως καθολικός) καπετάνιος 1 

ΜΟ653/368 
 
1657 Χαϊντάρ µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/82-
83 

 
1674 Χαντιτζέ µουσουλµάνα --- 1 

Τ.Α.Η. 7/150 
 
1693 Χαντιτζέ µουσουλµάνα --- 1 

Τ.Α.Η. 5/292 
 
1689 Χατζί Χασάν µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/143-
144 

 
1674 Χορασανιζαντέ σεΐχ Χασάν εφέντι µουσουλµάνος 

ζαβιγιεντάρ σε ζαβιγιέ του 
Ηρακλείου  1 

Τ.Α.Η. 5/144 
 
1674 Χορασανιζαντέ Χασάν ντεντέ µουσουλµάνος 

ζαβιγιεντάρ σε ζαβιγιέ του 
Ηρακλείου 1 

Τ.Α.Η. 8/38 
 
1694 Χασάν Ρεΐς µουσουλµάνος πειρατής 1 

Τ.Α.Η. 5/207 
 
1688 Χασάν τσελεµπί µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 
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Τ.Α.Η. 3/140 
 
1672 Σεγίντ Χασάν γιος Μουσά µουσουλµάνος κλειδαράς 1 

Τ.Α.Η. 3/39 
 
1671 Χασάν µπεσέ γιος Χιζίρ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/111-
112 

 
1672 Χασάν µπεσέ γιος Χιζίρ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/93-
94 

 
1674 Χασάν µπεσέ γιος Χιζίρ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/81 
 
1674 

Χορασανζαντέ Χασάν ντεντέ γιος 
Χιουνταµπεντέ µουσουλµάνος 

ζαβιγιεντάρ σε ζαβιγιέ του 
Ηρακλείου 1 

Τ.Α.Η. 5/81 
 
1674 

Χορασανζαντέ Χασάν ντεντέ γιος 
Χιουνταµπεντέ µουσουλµάνος 

ζαβιγιεντάρ σε ζαβιγιέ του 
Ηρακλείου 1 

ΜΟ56/178 
 
--- Χιµέτ µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/76-
77 

 
1672 Χιουσεΐν µπέης µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 3/160-
161 

 
1672 Χιουσεΐν µπεσέ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 1/53 

 
 
1658 Καπουντάν Χιουσεΐν πασάς µουσουλµάνος διοικητής Κρήτης 

χαρέµι (δεν 
αναφέρεται 

αριθµός) 

Τ.Α.Η. 5/17 
 
1673 Χιουσεΐν γιος Αµπντουλάχ µουσουλµάνος --- 1 

Τ.Α.Η. 3/194 
 
1672 Χιουσεΐν µπεσέ γιος Αχµέντ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

Τ.Α.Η. 5/168 
 
1674 Χιουσεΐν µπεσέ γιος Ιµπραχίµ µουσουλµάνος στρατιωτικός 1 

 

 

Εξετάζοντας τα στοιχεία που παρατέθηκαν θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι 

αποκαλυπτικά προς δύο κατευθύνσεις: η συντριπτική πλειονότητα των κυρίων 

δούλων που καταγράφονται είναι µουσουλµάνοι και ανήκουν στην τάξη των ασκερί. 

Οι περιπτώσεις που ξεφεύγουν από αυτό το δίπολο αποτελούν εξαιρέσεις. Ας 

προσπαθήσουµε λοιπόν να εξηγήσουµε τη φύση αυτού του φαινοµένου, έχοντας 

ωστόσο στο µυαλό µας ότι οι καταχωρίσεις αυτές δεν αποτελούν σε καµιά περίπτωση 

απογραφή και ότι είναι περισσότερο ενδεικτικές µιας πιθανής κατάστασης παρά 

έκφραση αδιαµφισβήτητων δεδοµένων.  

Είναι γεγονός ότι η οθωµανική κεντρική διοίκηση είχε προσπαθήσει να 

διατηρήσει το δουλεµπόριο τόσο σε επίπεδο πωλητών όσο και αγοραστών σε 

µουσουλµανικά χέρια.223 Μάλιστα σώζονται τρία διατάγµατα που απαγορεύουν την 

πώληση δούλων σε χριστιανούς, εβραίους και κιζιλµπάς· ένα του 1580 για την 

Αδριανούπολη και δύο του 1575 και του 1605 για την Κωνσταντινούπολη.224 

Γνωρίζουµε όµως ότι η έκδοση τέτοιων διαταγµάτων δε συνεπάγεται απαραιτήτως 

                                                 
223 Για την αντιφατική οθωµανική πολιτική σχετικά µε το ζήτηµα της ιδιοκτησίας δούλων από µη 
µουσουλµάνους, βλ. Erdem, Slavery, ό.π., 27-29. 
224 Fisher, “The Sale of Slaves”, ό.π., 159· του ίδιου, “Chattel Slavery”, ό.π., 34-35. Ο Fisher 
χρονολογεί το ένα διάταγµα της Κωνσταντινούπολης στο 1604, ενώ ο Erdem στις 24 Απριλίου 1605. 
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και την εφαρµογή τους.225 Από την άλλη, θα µπορούσε σε κάποιο βαθµό η κεντρική 

πολιτική να επηρέασε τα πράγµατα και στην Κρήτη. Άλλωστε, µολονότι δεν υπάρχει 

τέτοια αναφορά στα κατάστιχα υπό εξέταση, γνωρίζουµε από τις περιπτώσεις άλλων 

περιοχών ότι µπορούσαν να υπάρχουν ειδικοί φόροι που επιβάρυναν τους µη 

µουσουλµάνους ιδιοκτήτες δούλων,226 πράγµα το οποίο ίσως να δρούσε αποτρεπτικά 

για την αγορά σκλάβων από αυτά τα άτοµα. 

Ένας λόγος για την καταγραφή σχεδόν µόνο µουσουλµάνων αφεντικών 

δούλων σίγουρα έχει να κάνει µε την εµπιστοσύνη που έδειχναν γενικότερα οι 

µουσουλµάνοι στα ιεροδικεία. Είναι αρκετά πιθανό, όπως συµβαίνει και σε άλλου 

είδους καταχωρίσεις, όπως αγοραπωλησίες κ.τ.λ., περισσότεροι µουσουλµάνοι παρά 

µη µουσουλµάνοι να πήγαιναν να διευθετήσουν τις υποθέσεις τους στον καδή. Και 

πάλι όµως, ακόµα και αν οι µουσουλµάνοι εµπιστεύονταν περισσότερο το ιεροδικείο, 

δε µπορεί να δικαιολογηθεί η τόσο µικρή παρουσία µη µουσουλµάνων αφεντικών.227 

Η βασικότερη εξήγηση της εκτεταµένης µουσουλµανικής και ελιτίστικης 

δουλοκτησίας πρέπει να έχει να κάνει µε τη φύση τόσο του θεσµού της δουλείας, όσο 

και της νέας οθωµανικής ελίτ που συγκροτείται µετά την κατάκτηση του νησιού. 

Όπως είναι φανερό από τις τιµές των δούλων, αυτοί αντιµετωπίζονταν µάλλον ως 

είδος πολυτελείας και ως τέτοιο είναι λογικό να απευθύνονταν προς πλούσιους 

πελάτες, ή προς άτοµα που µπορούν να έχουν πρόσβαση στην απόκτηση δούλων µε 

άλλους τρόπους εκτός της αγοράς, όπως στρατιώτες που συλλαµβάνουν αιχµαλώτους 

σε µάχες. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να θυµηθούµε ότι η ανάληψη κρατικών 

αξιωµάτων ήταν ο πιο σίγουρος τρόπος απόκτησης εξουσίας, και συνεπακόλουθα 

περιουσίας.228 Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε µια νεοκατακτηµένη περιοχή, όπου 

συγκροτείται µια νέα ελίτ.229 Σε αυτήν την περίπτωση όσοι αποτελούν µέρος του 

                                                 
225 Hanna, “Sources”, ό.π., 129· Seng, “A Liminal State”, ό.π., 28-29. 
226 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 85. Ο Erdem αναφέρει ότι οι µη µουσουλµάνοι ιδιοκτήτες δούλων 
φορολογούνταν ετησίως το 1714 µε 200 άσπρα για κάθε δούλο, ποσό αρκετά µεγάλο. Στους 
µουσουλµάνους δε φαίνεται να επιβαλλόταν κάποιος αντίστοιχος φόρος· Erdem, Slavery, ό.π., 28. 
227 Άλλωστε, όπως γράφει η Adıyeke που εξέτασε τα σιτζίλ του Ρεθύµνου (1645), ακόµα και σε αυτή 
την πρώιµη φάση της κατάκτησης οι ζιµί της Κρήτης καταφεύγουν πολύ συχνά στα ιεροδικεία της 
Κρήτης·  A. N. Adıyeke, “XVII. Yüzyıl Girit (Resmo) Kadı Sicillerinde Zimmi Davaları” στο Pax 
Ottomana: Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat Göjünç, επιµ. K. Çiçek, Άγκυρα 2001, 79. 
228 H. Đnalcık, “Centralization and Decentralization in Ottoman Administration” στο Studies in 
Eighteenth Century Islamic History, επιµ. T. Naff και R. Owen, Λονδίνο και Άµστερνταµ 1977, 36, 39, 
41. Για το στρατό ως µέσο προστασίας συµφερόντων στην οθωµανική Κρήτη, βλ. Greene, A Shared 
World, ό.π., 91. 
229 Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι δε συναντάµε παρά ελάχιστους µη µουσουλµάνους κυρίους 
δούλων σε µια περιοχή που λίγα χρόνια πριν ήταν σχεδόν αποκλειστικά χριστιανική. Ίσως αυτό το 
φαινόµενο να αντικατοπτρίζει την γρήγορη διαδικασία «εξοθωµανισµού» της τοπικής ελίτ που άρχισε 
να δηµιουργείται µετά την αποχώρηση των Βενετών, αλλά και πολλών ορθόδοξων από το νησί. Για 
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συστήµατος διοίκησης, µουσουλµάνοι και ασκερί, έχουν ευκολότερη πρόσβαση στον 

πλούτο και σε θέσεις επιρροής. Εκτός τούτου δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ένα µεγάλο 

ποσοστό δούλων φαίνεται να προερχόταν από το νησί και πως οι στρατιωτικοί, ως 

άτοµα που αιχµαλώτιζαν ανθρώπους, ίσως µπορούσαν να κρατήσουν τους 

αιχµαλώτους χωρίς να χρειαστεί να τους προωθήσουν στην αγορά. Ακόµα δηλαδή 

και αν επρόκειτο για άτοµα χωρίς την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν δούλους 

από τα σκλαβοπάζαρα, ήταν δυνατό να αποκτήσουν δούλους µέσω του πολέµου, αν 

και κάτι τέτοιο δε θα µπορούσε παρά να αφορά µόνο σε περιόδους πολεµικών 

συγκρούσεων.  

Άσχετα ωστόσο από την περίπτωση της Κρήτης, εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η 

κατοχή δούλων κυρίως από µουσουλµάνους ήταν γενικευµένο φαινόµενο σε όλη την 

Οθωµανική Αυτοκρατορία.230 Ας δούµε όµως λίγο πιο εκτενώς ποιοι αποτελούσαν 

την ελίτ του νησιού και κυρίως του Ηρακλείου. 

Όπως αναφέρει η Molly Greene, ήταν κυρίως οι έποικοι που ήρθαν από την 

Κωνσταντινούπολη και περισσότερο άτοµα που συνδέονταν µε την οικογένεια του 

µεγάλου βεζίρη Κιοπρουλού, η οποία απέκτησε τις πιο εύφορες και παραγωγικές 

εκτάσεις γης του νησιού.231 Για να το καταφέρουν αυτό χρησιµοποίησαν το νέο 

κανουναµέ της Κρήτης ως µέσο ιδιωτικοποίησης της γης µε πρόσχηµα την επίκληση 

των αρχών του ισλαµικού νόµου. Με αυτόν τον τρόπο απέκλειαν όλους τους 

διεκδικητές γης που θα µπορούσαν να προσπαθήσουν να αντιπαραβάλουν τις 

κλασικές οθωµανικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που επέβαλλαν το διαµοιρασµό της γης 

σε τιµάρια (καθώς κάτι τέτοιο προέκυπτε από την οθωµανική νοµοθεσία και όχι από 

την ισλαµική) και παράλληλα κάλυπταν τη µεταρρύθµιση µε τον νοµιµοποιητικό 

ισλαµικό µανδύα. Σε αυτό το πλαίσιο τονίστηκε ο ισλαµικός χαρακτήρας της 

προερχόµενης από την Κωνσταντινούπολη ελίτ.232  

                                                                                                                                            
την αποχώρηση των Βενετών, αλλά και αρκετών Κρητικών κατά τη διάρκεια του κρητικού πολέµου 
και µετά, βλ. ό.π., 8-9· Γ. Ν. Μοσχόπουλος, «Μετοίκηση Κρητών στην Κεφαλονιά στη διάρκεια του 
Κρητικού Πολέµου (1645-1669) και ύστερα από την άλωση του Χάνδακα» στο Πεπραγµένα του ∆΄ 
διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου (Ηράκλειο, 29 Αυγούστου-3 Σεπτεµβρίου 1976), Αθήνα 1981, 270-
291· Θ. ∆ετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 1990, 268-270. 
230 Βλ., για παράδειγµα, τη µελέτη του Sahillioğlu για τους δούλους της Προύσας, της οποίας η 
οικονοµική και κοινωνική δοµή ήταν πολύ διαφορετική από αυτήν της Κρήτης· Sahillioğlu, “Bursa”, 
ό.π., 83-85. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο Fisher στο “Chattel Slavery”, ό.π., 34-35. Για περιπτώσεις µη 
µουσουλµάνων και µουσουλµάνων µη στρατιωτικών αφεντικών δούλων στην Κωνσταντινούπολη, βλ. 
Seng, “Fugitives”, ό.π., 144-145. 
231 Greene, A Shared World, ό.π., 7, 27, 29-30. 
232 Ό.π., 27-30. Για την οικογένεια των Κιοπρουλού και την πολιτική «εξοθωµανισµού» των 
κατακτηµένων από τα µέλη της περιοχών, ανάµεσά τους και η Κρήτη, µέσω της ίδρυσης βακουφιών, 
βλ. Đ. M. Kunt, “The Waqf as an Instrument of Public Policy: Notes on the Köprülü Family 
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Παράλληλα όµως αναδεικνυόταν και άλλη µια ελίτ, προερχόµενη από τον 

ντόπιο πληθυσµό. Επρόκειτο κυρίως για άτοµα εξισλαµισµένα, και προερχόµενα από 

τις επαρχίες της Κρήτης, δηλαδή για ελληνόφωνους πληθυσµούς.233 Αυτοί, στη 

µεγάλη πλειονότητά τους χαµηλόβαθµοι στρατιωτικοί, άρχισαν να ασχολούνται µε το 

εµπόριο, να αγοράζουν περιουσίες εντός των τειχών των πόλεων, ενώ αναµείχθηκαν 

ενεργά και στη µίσθωση φορολογικών εσόδων. Για την ακρίβεια προέρχονταν από 

την κατηγορία ατόµων που φαίνεται να αποτέλεσαν το µεγαλύτερο µέρος των 

κατοίκων του Ηρακλείου τα πρώτα χρόνια µετά την κατάκτηση, ενώ την ίδια περίοδο 

στα Χανιά και το Ρέθυµνο βλέπουµε εντός των τειχών να κατοικούν σχεδόν 

αποκλειστικά µουσουλµάνοι.234 Βλέποντας τις δυνατότητες για πλουτισµό και 

κοινωνική άνοδο που προσέφεραν ο εξισλαµισµός και η σύνδεση µε τον οθωµανικό 

στρατό, ακολούθησαν αυτή την πορεία και απέκτησαν αρκετά οφέλη (όπως π.χ. 

δωρεάν κατοικία στο Ηράκλειο και είσοδο σε συστήµατα πατρωνίας που 

προστάτευαν τις επενδύσεις τους· στους εθελοντές που πολέµησαν στο πλευρό των 

Οθωµανών δόθηκε και γη). Κάποιοι από αυτούς µε τη νέα τους ιδιότητα ως 

γενίτσαροι, µπόρεσαν να συνδεθούν και µε την ελίτ από την πρωτεύουσα. Αυτό όµως 

δε σηµαίνει πως οι µουσουλµάνοι στην πλειονότητά τους κατάφεραν να γίνουν µέλη 

αυτής της ελίτ. Ενώ ο συνδυασµός θρησκείας και αξιωµάτων προσέφερε δυνατότητες 

πλουτισµού σε ορισµένους, οι περισσότεροι χαµηλόβαθµοι στρατιωτικοί παρέµειναν 

µε µικρές περιουσίες.235 Επίσης µπορούµε να δούµε και χριστιανούς να 

συνεργάζονται µε την τοπική ελίτ.236 

                                                                                                                                            
Endowments” στο Studies in Ottoman History in Honour of Professor V. L. Ménage, επιµ. C. Heywood 
και C. Imber, Κωνσταντινούπολη 1994, 189-198. Για µια λεπτοµερή ανάλυση του τρόπου ανάδειξης 
της ισχύος της οθωµανικής ελίτ µέσω της αρχιτεκτονικής που επιβλήθηκε στην περίπτωση της 
Κρήτης, βλ. I. A. Bierman, “The Ottomanization of Crete” στο The Ottoman City and Its Parts: Urban 
Structure and Social Order, επιµ. I. A. Bierman και R. A. Abou-El-Haj και D. Preziosi, Νιου Ροσέλ 
1991, 62-70. 
233 Greene, A Shared World, ό.π., 8-9· οι δύο τελευταίες δεκαετίες της βενετικής περιόδου, 
διαµόρφωσαν µια νέα αστική ελίτ, η οποία σε µεγάλο βαθµό συνέχισε να υπάρχει στο νησί, ενώ η 
πόλη του Ηρακλείου, παρά την εκκένωσή της µετά τη λήξη του πολέµου, δεν κατοικήθηκε µόνο από 
µουσουλµάνους, ούτε µόνο από εποίκους. Η νέα ταυτότητα της πόλης ήταν κυρίως µουσουλµανική 
χωρίς να αποκλείει τις άλλες θρησκείες. 
234 Για κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά µε τη διοικητική ανάπτυξη των τριών αυτών πόλεων 
αµέσως µετά την οθωµανική κατάκτηση, βλ. Gülsoy, Girit’in Fethi, ό.π., 228-239. 
235 ∆εν είναι πάντα σαφές από τους τίτλους που δίνονται στους στρατιωτικούς αν είναι χαµηλόβαθµοι 
ή όχι. Γενικά εδώ θεωρείται ότι, από τους στρατιωτικούς που συναντάµε στις καταχωρίσεις, αυτοί που 
έχουν τον τίτλο «µπεσέ» είναι χαµηλόβαθµοι, ενώ τίτλους όπως «µπέης» ή «αγάς» έχουν πιο 
υψηλόβαθµοι στρατιωτικοί. Ανώτερος όλων των παραπάνω είναι ο τίτλος «πασάς». Παρά το γεγονός 
ότι ανάµεσα στους ιδιοκτήτες δούλων υπάρχουν αρκετοί «µπεσέ» µπορούµε να τους θεωρήσουµε 
µέρος της τοπικής ελίτ. Βασικό κριτήριο για αυτήν την ταξινόµηση αποτελεί η καλή οικονοµική τους 
κατάσταση, απαραίτητη για την απόκτηση και συντήρηση των δούλων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 
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Αυτές είναι οι ελίτ οι οποίες βλέπουµε να κατέχουν δούλους στις πηγές υπό 

εξέταση: άνθρωποι των οποίων η ισλαµική ταυτότητα και η σύνδεση µε το 

οθωµανικό καθεστώς αποτέλεσαν τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής ανάδειξής 

τους. ∆εν είναι δυνατό λοιπόν να µην ερµηνεύσουµε το φαινόµενο τόσο του 

εξισλαµισµού των δούλων, όσο και την ταυτότητα µουσουλµάνου-ασκερί των 

αφεντικών σε αυτό το πλαίσιο. 

 Πάντως υπάρχει και άλλη µια πλευρά της ιδιοκτησίας δούλων που συναντάται 

και πρέπει να εξεταστεί: η κρατική κυριότητα επ’ αυτών µέσω κατασχέσεων. Σε τρεις 

πηγές βλέπουµε απελεύθερους να ενάγουν τον εµίν του ταµείου των γενιτσάρων γιατί 

αυτός προσπαθεί να τους θέσει υπό την κατοχή του, θεωρώντας τους ακόµα 

δούλους.237 Ο εµίν προχωρά σε αυτή την ενέργεια γιατί τα πρώην αφεντικά των 

δούλων ήταν γενίτσαροι, οι οποίοι πέθαναν χωρίς κληρονόµους, οπότε το ταµείο των 

γενιτσάρων κρίνεται υπεύθυνο για τη διαχείριση της περιουσίας τους, µέσα στην 

οποία συµπεριλαµβάνονταν και οι δούλοι.238 Η ιδιοκτησία δούλων από το κράτος, οι 

οποίοι δεν προορίζονται για στρατιωτική ή διοικητική υπηρεσία είναι ένα φαινόµενο 

το οποίο δεν έχει εξεταστεί· έτσι δε γνωρίζουµε πώς το κράτος διαχειριζόταν αυτά τα 

άτοµα.239 Όπως θα δούµε παρακάτω, µπορούµε να ανιχνεύσουµε απελεύθερους που 

ακολούθησαν στρατιωτική καριέρα, ενώ οι ιδιοκτήτες τους ήταν επίσης στρατιώτες. 

Ίσως µέρος των δούλων που κατέληγαν στην κρατική περιουσία να προωθούνταν 

προς το στρατό, αν και κάτι τέτοιο ήταν µάλλον δύσκολο. Το πιθανότερο είναι αυτοί 

οι δούλοι να κατέληγαν στις τοπικές αγορές, όπως και οι αιχµάλωτοι, ή πιθανώς σε 

πλειστηριασµούς.240  

∆υστυχώς δεν έχουµε παρά ελάχιστες πληροφορίες για τα επαγγέλµατα των 

µη µουσουλµάνων ιδιοκτητών δούλων. Αν τα γνωρίζαµε, θα µαθαίναµε ποιες 

κοινωνικές τάξεις αυτής της κατηγορίας κατοίκων είχαν πρόσβαση στη δουλοκτησία 

και για ποιες χρήσεις αγόραζαν τους δούλους. Από τους εννιά συνολικά µη 

                                                                                                                                            
της κατηγορίας χαµηλόβαθµων στρατιωτικών που µπορούν να θεωρηθούν ελίτ αποτελεί ο εξαιρετικά 
επιτυχηµένος έµπορος Ελχάτζ Χιουσεΐν µπεσέ· Τ.Α.Η. 7/70. 
236 Greene, A Shared World, ό.π., 20-22, 30, 33-44, 84-90, 93, 96, 98-99, 101-104, 155-156, 161. 
237 Το γεγονός ότι και οι τρεις αυτές καταχωρίσεις έχουν να κάνουν µε γενιτσάρους δεν πρέπει να µας 
κάνει να νοµίσουµε ότι το κρατικό ταµείο κατέσχε µόνο τις περιουσίες αυτών των ατόµων. Για µια 
περίπτωση κατάσχεσης της περιουσίας ενός χριστιανού χωρίς κληρονόµους, βλ. Στ1353-Γ/136-137. 
238 Τ.Α.Η. 5/144, Τ.Α.Η. 5/152, Τ.Α.Η. 5/249. Επίσης βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 8/44, όπου ο δούλος 
του καρατοµηθέντος διοικητή Ηρακλείου Φιντίκ Μεχµέντ πασά διεκδικείται από τον ντεφτερντάρ 
Αµπντουλάχ εφέντι. 
239 Για τις απελευθερώσεις δούλων που ήταν στην κατοχή του κράτους, βλ. A. Fisher, “Studies in 
Ottoman Slavery and Slave Trade. II: Manumission”, Journal of Turkish Studies, 4 (1980), 53. 
240 Για δύο περιπτώσεις πωλήσεων δούλων σε πλειστηριασµό, βλ. Τ.Α.Η. 5/34 και Τ.Α.Η. 5/116. 
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µουσουλµάνους ιδιοκτήτες δούλων που συναντάµε µόνο δύο ατόµων το επάγγελµα 

είναι ανιχνεύσιµο· ο ένας ήταν γραφέας στις αποθήκες του Χάνδακα,241 αξίωµα το 

οποίο ίσως του έδινε ευκαιρίες να έχει επαφές µε την τοπική διοικητική ελίτ, και ο 

άλλος καπετάνιος,242 δηλαδή µάλλον άτοµο µε κάποια οικονοµική άνεση. 

 

*     *     * 

 

 Από όσα γράφτηκαν παραπάνω για τη σηµασία που είχε η µουσουλµανική 

ταυτότητα τόσο για τους δούλους, όσο και για τα αφεντικά τους, θα µπορούσαµε να 

δούµε τη δουλεία ως ένα θεσµό που λειτουργούσε προς όφελος της διάδοσης του 

ισλάµ µεταξύ των δούλων, αλλά και ως ένα θεσµό που, εφόσον η εικόνα που µας 

δίνουν τα σιτζίλ δεν απέχει από την πραγµατικότητα, χρησιµοποιούνταν για την 

περαιτέρω διαφοροποίηση της µουσουλµανικής από τη χριστιανική ελίτ της περιοχής. 

Καθώς οι χριστιανοί της Κρήτης φαίνεται να µην είχαν εξίσου εύκολη πρόσβαση 

στην απόκτηση δούλων, η δουλοκτησία µπορεί να θεωρηθεί µέσο επίδειξης της 

διαφορετικότητας ή και της ανωτερότητας των µουσουλµάνων έναντι των 

χριστιανών. ∆ηλαδή φαίνεται ότι στην Κρήτη η δουλεία, καθώς δε χρησιµοποιούνταν 

ουσιαστικά για την αύξηση της παραγωγής, είχε ως κύριο ρόλο την επίδειξη, αν όχι 

πλούτου και δύναµης, τουλάχιστον της µετοχής στη διοικητική και στρατιωτική 

ιεραρχία του νησιού και, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, αποτελούσε προέκταση του 

µουσουλµανικού χαρακτήρα της τοπικής ελίτ.  

 

                                                 
241 Τ.Α.Η. 4/424 
242 ΜΟ147/209-210. 
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γ. Οι δούλοι στην καθηµερινότητα της κρητικής κοινωνίας: προνοµιούχοι,  

καταπιεσµένοι ή ισότιµα µέλη; 

 

Η επαγγελµατική και θρησκευτική ταυτότητα των αφεντικών των δούλων, 

αλλά και η αποδοχή της ισλαµικής θρησκείας από τους τελευταίους, µας δελεάζει να 

προσπαθήσουµε να εξετάσουµε το θεσµό της δουλείας ως οργανικό µέρος των 

ευρύτερων συστηµάτων πατρωνίας που σχετίζονταν µε τους οίκους των ασκερί της 

Κρήτης. Τέτοιου τύπου προσπάθειες ακροβατούν µεταξύ κοινωνιολογικών ερµηνειών 

που θα µπορούσαν να υπερτονίσουν την ευνοϊκή θέση των δούλων ως προς τη 

δυνατότητα για κοινωνική ανέλιξη και ερµηνειών νοµικού χαρακτήρα που θέτουν 

τους δούλους στο χαµηλότερο σηµείο της κοινωνικής ιεραρχίας. Η αλήθεια είναι ότι 

η φύση των πηγών που χρησιµοποιήθηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, δε µας 

επιτρέπει να χρησιµοποιήσουµε καµιά από τις δύο ερµηνείες µε ασφάλεια. 

Είναι γνωστό ότι ο θεσµός της δουλείας έπαιξε µεγάλο ρόλο στη διαµόρφωση 

της διοικητικής ελίτ, τόσο της Κωνσταντινούπολης, όσο και των επαρχιών της 

αυτοκρατορίας. Οι υπηρεσίες του παλατιού στην πρωτεύουσα στελεχώνονταν από 

τους δούλους του σουλτάνου, οι οποίοι µπορούσαν να φτάσουν µέχρι τα πιο υψηλά 

αξιώµατα. Αντίστοιχα στις επαρχίες, οι διοικητές, συχνά δούλοι προερχόµενοι από 

τον οίκο του σουλτάνου, ίδρυαν τους δικούς τους οίκους κατά το πρότυπο του 

παλατιού στρατολογώντας δούλους243 και ελεύθερους και προωθώντας τους σε θέσεις 

                                                 
243 Η προέλευση αυτών των δούλων σίγουρα πρέπει να εξετάζεται και µε κριτήριο την εντοπιότητα 
των τοπικών διοικητών. Φαίνεται φυσιολογικό οι διοικητές που διορίζονταν από την 
Κωνσταντινούπολη σε κάποια επαρχία για ένα µικρό χρονικό διάστηµα να είχαν ήδη στρατολογήσει 
το προσωπικό των οίκων τους από την πρωτεύουσα. Αν όµως παρέµεναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
στην επαρχία είναι λογικό τόσο να ανέπτυσσαν διασυνδέσεις µε την τοπική ελίτ όσο και να 
στρατολογούσαν για τους οίκους τους άτοµα και δούλους από την τοπική κοινωνία. Οι διορισµοί 
διοικητών ήταν συνήθως περιορισµένης διάρκειας, όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ισχυρούς οίκους 
µπορούσαν να ιδρύσουν και άλλα µέλη της τοπικής διοίκησης, όπως καδήδες, υψηλόβαθµοι 
στρατιωτικοί κ.ά., οι οποίοι συχνά αποτελούσαν σηµαντικό κοµµάτι της δύναµης των επαρχιακών ελίτ. 
Ο Αναστασόπουλος γράφει σχετικά µε το ζήτηµα της εντοπιότητας: «...βασικά τίποτα δεν εµποδίζει 
έναν καδή η κάποιον άλλο κρατικό αξιωµατούχο να γίνει µε την πάροδο του χρόνου (κάποτε, αλλά όχι 
απαραιτήτως µετά την απόσυρσή από το αξίωµά του ή όταν δεν είναι εν ενεργεία) ένας επαρχιακός 
προύχοντας»· A. Anastasopoulos, “Introduction” στο Halcyon Days in Crete V. Provincial Elites in the 
Ottoman Empire, επιµ. Α. Anastasopoulos, Ρέθυµνο 2005, xix. Για τα συστήµατα πατρωνίας που 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν οι διάφοροι ουλεµά, κυρίως λόγω του πλούτου που συνεπάγονταν τα 
αξιώµατα κάποιων από αυτούς, βλ. G. Baer, “Patrons and Clients in Ottoman Cairo” στο Memoriam 
Ömer Lütfi Barkan, Παρίσι 1980, 10-18. Πάντως, παρά το γεγονός ότι οι διορισµοί διοικητών ήταν 
συχνά περιορισµένης διάρκειας, ο Αχµέντ πασάς, διοικητής Κρήτης, που βλέπουµε να κατέχει 
αρκετούς δούλους, ήταν εγκατεστηµένος στην Κρήτη όσο διαρκούσε ο πόλεµος για την κατάκτηση 
του Χάνδακα και αργότερα διορίστηκε από τον Κιοπρουλού Φαζίλ Αχµέντ πασά σερασκέρ στο νησί. 
Μάλιστα έχουµε και αναφορές στο σαράι του στο Ρέθυµνο από τον Εβλιγιά Τσελεµπί. Για τον 
«Ανκεµπούτ» (αράχνη) Αχµέντ πασά, βλ. Εβλιά Τσελεµπί, Οδοιπορικό στην Ελλάδα (1668-1671): 
Πελοπόννησος, νησιά Ιονίου, νησιά Αιγαίου, Κρήτη, επιµ. ∆. Λούπης, Αθήνα 1994, 118-119. 
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κοµβικές για την επαρχιακή διοίκηση, ή ακόµα και στέλνοντάς τους σε θέσεις 

επιρροής στην πρωτεύουσα. Κάποιοι τέτοιοι οίκοι αποκτούσαν τεράστια δύναµη και 

προσαρτούσαν στα συστήµατα πατρωνίας που δηµιουργούσαν άλλους µικρότερους 

οίκους τοπικών αξιωµατούχων ή και εύπορων ατόµων, που αντίστοιχα ενέτασσαν στη 

δική τους επιρροή άλλα άτοµα κ.τ.λ.244 Επρόκειτο λοιπόν για συστήµατα διοίκησης 

στα οποία, ακόµα και αν η στρατολόγηση µελών δε γινόταν αποκλειστικά από 

δούλους, ο θεσµός της δουλείας έπαιξε κοµβικό ρόλο. Εδώ όµως θα ήταν χρήσιµο να 

προσπαθήσουµε να κάνουµε µία παρατήρηση. 

Ο ρόλος αυτής της εργασίας δεν είναι να εντοπίσει τους δούλους που έφτασαν 

σε υψηλά διοικητικά αξιώµατα, κάτι το οποίο έτσι και αλλιώς είναι αδύνατο, ούτε να 

µετρήσει τη δύναµη που απέκτησαν. Ο λόγος είναι ότι από τη στιγµή που οι δούλοι 

αποκτούν δικούς τους δούλους,245 εξουσία,246 συστήµατα πατρωνίας κ.τ.λ. 

συνεχίζουν να είναι δούλοι µόνο κατ’ όνοµα. Ακόµα και αν σύµφωνα µε το νόµο 

διατηρούν κάποια από τα δουλικά τους χαρακτηριστικά, δε µπορούµε να θεωρήσουµε 

ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση µπορούν να ταυτιστούν µε τους ανθρώπους που 

επίσης ονοµάζονται δούλοι, αλλά δουλεύουν ως βοσκοί, αγρότες, υπηρέτες κ.τ.λ. 

Αυτά τα τελευταία άτοµα είναι που προσπαθούµε να ανιχνεύσουµε και να 

εξετάσουµε εδώ. Ωστόσο αυτό δε σηµαίνει ότι απορρίπτουµε τη σύνδεση µεταξύ 

αυτών των δύο κατηγοριών. Αντιθέτως, αυτή η σύνδεση είναι υπαρκτή και θα 

εξεταστεί, αλλά µόνο στη λογική της ανεύρεσης των περιθωρίων κοινωνικής 

κινητικότητας που προσφέρονταν στους δούλους. ∆ε θα ασχοληθούµε εδώ δηλαδή µε 

το πώς αναπτυσσόταν η εξουσία τους, σε τι βαθµό και τι µορφή αυτή αποκτούσε, 

αλλά µε το αν στην κρητική πραγµατικότητα υπήρχαν τα περιθώρια για µια τέτοια 

εξέλιξη. Υπό αυτό το πρίσµα ας προσπαθήσουµε να δούµε τη σχέση των δούλων µε 

τους οίκους των στρατιωτικών της Κρήτης. 
                                                 
244 Για αυτούς τους οίκους και το ρόλο τους στην οθωµανική κοινωνία και διοίκηση υπάρχει πολύ 
µεγάλη βιβλιογραφία και δεν υπάρχει λόγος εδώ να επεκταθούµε περισσότερο. Χαρακτηριστικά βλ. Đ. 
Μ. Kunt, The Sultan's Servants. The Transformation of Ottoman Provincial Government 1550-1650, 
Νέα Υόρκη 1983· του ίδιου, “Kulların Kulları”, Boğaziçi Üniversitesi Dergisi, 3 (1975), 27-42· του 
ίδιου, “Private Devşirme”, The Turkish Studies Association Bulletin, 3 (1979), 17-18· J. Hathaway, 
“The Military Household in Ottoman Egypt”, International Journal of Middle East Studies, 27 (1995), 
39-52· της ίδιας, The Politics of Households in Ottoman Egypt: the Rise of Qazdaglis, Κέιµπριτζ 1997· 
της ίδιας “Mamluk Households and Mamluk Factions in Ottoman Egypt: A Reconsideration” στο The 
Mamluks in Egyptian Politics and Society, επιµ. T. Philipp και U. Haarmann, Κέιµπριτζ 1998, 107-117. 
Για µια γενικότερη µατιά στο πώς λειτουργούσε το οθωµανικό σύστηµα διοίκησης και η άρχουσα 
οθωµανική τάξη κατά την περίοδο υπό εξέταση, βλ. R. A. Abou-El-Haj, Formation of the Modern 
State: Τhe Ottoman Empire, Sixteenth to Eighteenth Centuries, Νέα Υόρκη 1991. 
245 Για µια τέτοια περίπτωση π.χ., βλ. Tezcan, “Dispelling the Darkness”, ό.π., 78. 
246 Για περιπτώσεις ατόµων δουλικής καταγωγής που κατέλαβαν υψηλές διοικητικές θέσεις, βλ. C. V. 
Findley, Ottoman Civil Officialdom: A Social History, Πρίνστον 1989, 48. 
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Χωρίς να θέλουµε να δηµιουργήσουµε την εντύπωση ότι επρόκειτο για ένα 

γενικευµένο φαινόµενο, είναι λογικό να υποθέσουµε ότι κάποιοι από τους δούλους 

που ανιχνεύονται στα κατάστιχα υπό εξέταση, όντας κατά κύριο λόγο στην 

ιδιοκτησία ασκερί, είχαν κάποιου είδους επαφή – έστω και επιφανειακή – µε τη 

διοικητική-στρατιωτική ελίτ του νησιού. ∆εν είναι απίθανο ορισµένοι από τους 

δούλους που ζούσαν σε οίκους ανθρώπων οι οποίοι ήταν ενταγµένοι στα συστήµατα 

πατρωνίας να είχαν, έστω και περιορισµένη, πρόσβαση σε αυτά µέσω των αφεντικών 

τους. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται άλλωστε από τις λίγες αλλά σηµαντικές 

καταχωρίσεις που βρίσκουµε στα κατάστιχα, όπου απελεύθεροι ακολουθούν τα 

επαγγέλµατα των αφεντικών τους και γίνονται στρατιωτικοί.247  Ωστόσο είναι πολύ 

δύσκολο να ανιχνεύσουµε την όποια κινητικότητά τους µέσα σε αυτούς τους κύκλους 

για τρεις κυρίως λόγους: 1. Στις καταχωρίσεις, όπου ανιχνεύονται τα ονόµατα των 

δούλων, στην πλειονότητα τους απελευθερώσεις, δεν αναγράφονται θέσεις και 

αξιώµατα τα οποία τυχόν είχαν, 2. λόγω των εκατοντάδων εξισλαµισµών, ελεύθερων 

και δούλων, που λάµβαναν χώρα εκείνη την περίοδο στο νησί, το πατρώνυµο 

«Αµπντουλάχ» δε µπορεί από µόνο του να αποτελέσει κριτήριο για να θεωρήσουµε 

όσους αξιωµατούχους το έφεραν ως νυν ή πρώην δούλους248 και 3. ακόµα και όταν 

συναντάµε περιπτώσεις δούλων που εξελίχθηκαν σε ασκερί, αυτοί είναι απελεύθεροι 

και έτσι δεν έχουµε το περιθώριο να εξετάσουµε αν αυτή η εξέλιξη έλαβε µέρος κατά 

την περίοδο της δουλείας τους ή µετά την απελευθέρωσή τους. 

Κάτι το οποίο θα ήταν χρήσιµο να δούµε είναι τι ρόλο µπορούσε να έχει ένας 

δούλος µέσα σε έναν οίκο. Προφανώς η απάντηση ποικίλλει ανάλογα µε τη φύση του 

ίδιου του οίκου. Έτσι αν κάποιος δούλος ανήκε στην περιουσία κάποιου πλούσιου και 

σηµαντικού προσώπου,249 οι λειτουργίες για τις οποίες θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί θα ήταν σίγουρα πολύ περισσότερες: για εξωτερικές εργασίες, για 
                                                 
247 Τ.Α.Η. 1/7, Τ.Α.Η. 3/46-47, Τ.Α.Η. 5/17, Τ.Α.Η. 5/207, Τ.Α.Η. 5/292. Για αυτές τις περιπτώσεις 
απελεύθερων που γίνονται ασκερί, βλ. το επόµενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 
248 Υπάρχουν δύο περιπτώσεις ανάµεσα στα αφεντικά δούλων που τα ονόµατά τους είναι «Γιουσούφ 
γιος Αµπντουλάχ»· Τ.Α.Η. 5/8 και Τ.Α.Η. 7/49. Μολονότι δε µπορούµε να είµαστε σίγουροι, και για 
αυτό κάτι τέτοιο δε θα χρησιµοποιηθεί εδώ ως τεκµήριο, άτοµα µε τέτοιο όνοµα είχαν περισσότερες 
πιθανότητες να υπήρξαν δούλοι από τους άλλους «γιους Αµπντουλάχ», καθώς ο Γιουσούφ, φιγούρα 
που συναντάται στο Κοράνι, είχε πωληθεί και ο ίδιος ως σκλάβος, και ως εκ τούτου το όνοµά του ήταν 
αρκετά κοινό ανάµεσα στους δούλους· Faroqhi, “The Business”, ό.π., 200-201. Για τις προσπάθειες 
του Sahillioğlu να βγάλει συµπεράσµατα για τον πληθυσµό δούλων της Προύσας µε βάση το 
πατρώνυµο «Αµπντουλάχ», βλ. παραπάνω την υποενότητα µε τίτλο «Οι γιοι και οι κόρες των 
Αµπντουλάχ: οι εξισλαµισµοί δούλων». Ότι το πατρώνυµο αυτό µπορεί να αποτελέσει κριτήριο για 
την ανίχνευση δουλικής καταγωγής υποστηρίζει και η Hathaway, “The Military Household”, ό.π., 43. 
249 ∆υστυχώς για την Κρήτη δεν έχουν γίνει ακόµα µελέτες που θα µπορούσαν να µας αποκαλύψουν το 
µέγεθος και τη δοµή των οίκων τέτοιων προσώπων, αλλά το πιθανότερο είναι ότι οίκοι µε µέγεθος που 
να επέβαλλε µεγάλο καταµερισµό εργασίας στους υπηρετούντες ήταν πολύ λίγοι. 



 91 

εργασίες µέσα στο σπίτι, αν υπήρχε χαρέµι θα µπορούσε κάποιος ευνούχος να ήταν 

φύλακας, αν επρόκειτο για δούλα θα µπορούσε να ήταν παλλακίδα, υπηρέτρια, 

µαγείρισσα, ενώ επίσης ξέρουµε ότι υπήρχαν δούλες οι οποίες πριν πωληθούν 

εκπαιδεύονταν σε συγκεκριµένες καλλιτεχνικές δεξιότητες, όπως τραγούδι και χορό, 

και αργότερα χρησιµοποιούνταν για τη διασκέδαση των κυρίων τους.250 Αντίστοιχα 

µπορούµε να φανταστούµε ότι δούλοι µε ιδιαίτερη µόρφωση ή εντυπωσιακή 

σωµατική διάπλαση θα µπορούσαν θα αποτελέσουν µέρος της προσωπικής συνοδείας 

του κυρίου τους ως σωµατοφύλακες, µεταφραστές, γραµµατείς κ.ά. Αυτοί οι 

τελευταίοι, ως άτοµα κοντινότερα στον κύριό τους, λογικά θα είχαν και περισσότερες 

δυνατότητες για κοινωνική ανέλιξη. 

Οι οίκοι µικρότερων αξιωµατούχων σίγουρα δε θα µπορούσαν να 

ανταγωνιστούν αυτούς των υψηλότερων στην ιεραρχία ατόµων και είναι λογικό να 

µην είχαν τη δυνατότητα να απασχολούν τον ίδιο µεγάλο αριθµό δούλων. Πάντως σε 

κάθε περίπτωση, αφού, όπως είδαµε, οι δούλοι φαίνεται να συµβόλιζαν το κύρος των 

αφεντικών τους, δε θα µας έκανε εντύπωση αν ακόµα και χαµηλότεροι 

αξιωµατούχοι251 προσπαθούσαν να αυξήσουν τον αριθµό των δούλων που είχαν στην 

κατοχή τους στην προσπάθειά τους να ανέλθουν κοινωνικά. Τι αντίκτυπο όµως είχε 

αυτή η πραγµατικότητα στην καθηµερινή ζωή των δούλων; Η αλήθεια είναι ότι τα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα, τα οποία ελάχιστα µας φανερώνουν για την ιδιωτική ζωή 

όσων περνούν από το ιεροδικείο, δε µπορούν να µας διαφωτίσουν επαρκώς για αυτές 

τις πτυχές της καθηµερινότητας των δούλων και των αφεντικών τους. Ωστόσο µε 

πολλή επιφύλαξη είναι δυνατό να κάνουµε κάποιες υποθέσεις. 

Θα λέγαµε ότι είναι λογικό η ποιότητα της ζωής των δούλων, αλλά και η 

αντιµετώπισή τους από τους άλλους, να συνδεόταν µε το ρόλο τον οποίο είχαν 

αναλάβει µέσα στον οίκο για τον οποίο εργάζονταν. Όσο περισσότερο κύρος 

κατάφερναν να αποκτήσουν εντός του οίκου, τόσο καλύτερη αντιµετώπιση θα είχαν 

και εκτός αυτού. Έτσι δε θα µας φαινόταν περίεργο αν οι δούλοι, οι οποίοι γίνονταν 

                                                 
250 Για ένα τέτοιο παράδειγµα, βλ. Marmon, “Domestic Slavery”, ό.π., 10. 
251 Για να γίνει πιο σαφές, ας δώσουµε ένα παράδειγµα µιας τέτοιας κατηγορίας ανθρώπων: οι 
γενίτσαροι, όπως οι πολλοί µπεσέ που βλέπουµε στις πηγές να κατέχουν δούλους. Αυτοί οι µπεσέ 
µπορεί να είχαν αποκτήσει πλούτο µε διάφορα µέσα, όπως εµπόριο, αλλά να µην είχαν αντίστοιχα 
υψηλό αξίωµα στη διοικητική ιεραρχία των γενιτσαρικών ταγµάτων. Παραδείγµατα τέτοιων 
ανθρώπων βρίσκουµε στις πηγές µας και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτό του Ελχάτζ 
Χιουσεΐν µπεσέ· Τ.Α.Η. 7/70. Αντίστοιχα παράδειγµα υψηλόβαθµων αξιωµατούχων θα µπορούσε να 
αποτελεί ο Αγιάν Τουραµπί αγάς γιος Νεµπί, κεχαγιάς των τζεµπετζί της φρουράς του Χάνδακα που 
βλέπουµε σε έξι καταχωρίσεις να απελευθερώνει δούλους ή ακόµα πιο χαρακτηριστικά ο καδής 
Χαντάν Εφεντιζαντέ Μεχµέντ εφέντι·  Τ.Α.Η. 5/84, Τ.Α.Η. 5/85, Τ.Α.Η. 5/85, Τ.Α.Η. 5/85, Τ.Α.Η. 
3/234, Τ.Α.Η. 5/86, Τ.Α.Η. 5/158. 
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µέλη της προσωπικής συνοδείας ή έµπιστοι κάποιου σηµαντικού προσώπου 

αποκτούσαν κύρος και στην κοινωνία.252 Ωστόσο τέτοια άτοµα, αν υπήρχαν, δε θα 

µπορούσαν παρά να αποτελούν µια ασήµαντη µειονότητα του συνολικού πληθυσµού 

των δούλων. Οι περισσότεροι δούλοι που συναντάµε στα κατάστιχα ανήκουν σε 

χαµηλόβαθµους αξιωµατούχους, οι οποίοι, αν και σίγουρα θα είχαν κάποιο κύρος ως 

µέλη της τοπικής στρατιωτικής-διοικητικής ιεραρχίας, µάλλον δε διέθεταν αρκετή 

δύναµη ώστε αυτή να αντανακλάται πάνω στους δούλους τους. Ωστόσο, καθώς οι 

δούλοι συνδέονταν και µε την αίγλη των αφεντικών τους,253 δε θα µας φαινόταν 

περίεργο αν ακόµα και οι δούλοι κατώτερων αξιωµατούχων αποκτούσαν µια σχετική 

ποιότητα ζωής.254  

Από την άλλη, το ότι κάποιοι δούλοι µπορούσαν να περνούν ζωή σκληρή και 

µη προνοµιακή µας αποκαλύπτουν οι περιπτώσεις των φυγάδων δούλων που 

συναντάµε στα κατάστιχα.255 ∆ε µπορούµε να γνωρίζουµε µε βεβαιότητα ποιοι ήταν 

οι λόγοι που ωθούσαν τους δούλους κάθε φορά στη δραπέτευση, αλλά οπωσδήποτε 

                                                 
252 Για παράδειγµα, εντυπωσιακή ήταν η εξέλιξη ενός αφρικανού δούλου που, χωρίς να είναι ευνούχος 
του παλατιού, κατάφερε να φτάσει µέχρι και στο αξίωµα του καντιασκέρ της Ρούµελης µέσα από 
δίκτυα πατρωνίας και να γίνει ο πρώτος µαύρος που συµµετείχε στο αυτοκρατορικό συµβούλιο 
(ντιβάνι χιουµαγιούν), κερδίζοντας άλλοτε το θαυµασµό και άλλοτε το µίσος των κατοίκων της 
Κωνσταντινούπολης·  Tezcan, “Dispelling the Darkness”, ό.π., 75-76, 78-79, 81. 
253 Για τους δούλους ως alter ego των κυρίων τους, βλ. J. R. Willis, “The Ideology of Enslavement in 
Islam” στο Slaves and Slavery in Muslim Africa, τ. 1, επιµ. J. R. Willis, Λονδίνο 1985, 3. Μια τέτοια 
ταύτιση βέβαια µπορούσε να έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στο δούλο όταν το αφεντικό του έπεφτε στη 
δυσµένεια είτε κάποιου ηγεµόνα είτε της τοπικής κοινωνίας· για παραδείγµατα, βλ. Marmon, 
“Domestic Slavery”, ό.π., 11-12. 
254 Για τη δυνατότητα βελτίωσης της ζωής των δούλων λόγω της ανάγκης των αφεντικών να 
επιδειχθούν µέσω αυτών και την παροχή στους δούλους ανάλογου ρουχισµού, βλ. Seng, “A Liminal 
State”, ό.π., 29. Η Seng αναφέρει ότι η εξωτερική εµφάνιση των δούλων, η οποία όφειλε να φανερώνει 
το στάτους των κυρίων τους, ήταν ανάλογη µε αυτήν των αφεντικών τους και δεν είχε ουσιαστικά 
καµία διαφορά από αυτήν των υπόλοιπων ελεύθερων Οθωµανών. Για µια αναφορά περιηγητή από την 
Κρήτη του 19ου αιώνα που δείχνει προς αυτήν την κατεύθυνση, βλ. Χ. Α. Παπαδάκης, Οι Αφρικανοί 
στην Κρήτη. Χαλικούτες, Ρέθυµνο 2008, 179. Άλλωστε η καλή ή κακή µεταχείριση του αφεντικού προς 
τους δούλους του στις ισλαµικές κοινωνίες γενικά εκλαµβανόταν ως δείγµα καλοσύνης ή κακίας 
αντίστοιχα, και είναι πιθανό κάτι τέτοιο να επηρέαζε τη συµπεριφορά οποιουδήποτε κυρίου ήθελε να 
δίνει καλή εικόνα στην τοπική κοινωνία· Marmon, “Domestic Slavery”, ό.π., 3.  
255 Μολονότι δε συναντάµε τέτοιες περιπτώσεις καταγεγραµµένες στα κατάστιχά µας, δε θα µας έκανε 
εντύπωση αν µια µορφή καταπίεσης ήταν η χρήση των δούλων για διαφόρων ειδών παρανοµίες, όπως 
υπεξαιρέσεις αγαθών ή τραυµατισµούς ανθρώπων. Σε άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας συναντάµε 
συχνά τέτοιες περιπτώσεις και δε θα ήταν περίεργο αυτό να συνέβαινε και στην Κρήτη. Άλλωστε στις 
πηγές µας είναι ανιχνεύσιµες περιπτώσεις υπηρετών που χρησιµοποιήθηκαν κατά αυτόν τον τρόπο από 
τα αφεντικά τους. Για παράδειγµα, βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 3/118 όπου η Ραζιγιέ χατούν ενάγει τον 
πρώην αγά των ντόπιων γενιτσάρων µε την κατηγορία ότι έβαλε τους υπηρέτες του να υπεξαιρέσουν 
σιτάρι, κριθάρι και βρώµη που της ανήκαν. Για περιπτώσεις δούλων που χρησιµοποιούνταν για 
παρανοµίες, βλ. Erdem, Slavery, ό.π., 34-35. Επίσης, για δούλους και υπηρέτες που εµπλέκονται σε 
παρανοµίες, βλ. M. Sariyannis, “‘Neglected Trades’: Glimpses into the 17th Century Istanbul 
Underworld”, Turcica, 38 (2006), 164-165, 170, 176. Για µια ενδιαφέρουσα περίπτωση όπου δούλα 
συνεργάζεται µε έναν απελεύθερο για υπεξαίρεση χρηµάτων, βλ. Seng, “A Liminal State”, ό.π., 33-34. 
Τέλος για µια περίπτωση φυγάδων δούλων που συµµετείχαν στο φόνο ενός φοροεισπράκτορα, βλ. Η. 
Gerber, Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700, Ιερουσαλήµ 1988, 26. 
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θα συνδέονταν µε κάποιου είδους καταπίεση, σωµατική ή ψυχολογική.256 Στις πηγές 

µας βλέπουµε µόνο µια περίπτωση δούλου που χαρακτηρίζεται ρητώς ως δραπέτης, 

αλλά υπάρχει και άλλη µια καταχώριση η οποία αποκαλύπτει µια οργάνωση µαύρων 

απελεύθερων που είχε σκοπό τη σύλληψη φυγάδων µαύρων δούλων.257 

Ο δραπέτης δούλος που βρίσκουµε είναι ο εξισλαµισµένος, Ρωµιός στην 

καταγωγή, Μεχµέντ γιος Αµπντουλάχ, ο οποίος είχε δραπετεύσει από τον κύριό του, 

τον Χαϊντάρ µπεσέ, επτά χρόνια πριν. Όταν ανακαλύφθηκε και συνελήφθη, ο 

αντιπρόσωπος του Χαϊντάρ, ο Χασάν µπεσέ, πήγε στο δικαστήριο για να τον 

παραλάβει µε σκοπό να τον πουλήσει. Ο δούλος παραδέχτηκε ότι ανήκει στον 

Χαϊντάρ, ο οποίος τον είχε αγοράσει έναντι 72 ριαλιών γροσιών.258 

Είναι πολύ πιθανό ότι ο Μεχµέντ συνελήφθη και οδηγήθηκε στο δικαστήριο 

από κάποιον γιαβατζί. ∆εν πρέπει να µας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο 

αντιπρόσωπος του Χαϊντάρ πάει στο δικαστήριο µε σκοπό να παραλάβει και να 

πουλήσει το δούλο. Οι δούλοι που είχαν τάσεις φυγής πωλούνταν µε µεγάλη 

συχνότητα, αφού θεωρούνταν ριψοκίνδυνη επένδυση για τα αφεντικά τους.259 Αυτός 

ήταν άλλωστε ο λόγος για τον οποίο οι τιµές τους ήταν πολύ χαµηλές σε σχέση µε 

άλλους δούλους.260 Ο Fisher γράφει ότι το δικαστήριο συχνά καταδίκαζε τους 

φυγάδες δούλους σε θάνατο και µετά αποζηµίωνε τα αφεντικά τους. Αν ήθελε ο 

κύριος του δούλου, µπορούσε να ζητήσει των επιστροφή χρηµάτων της αγοράς του 

από το προηγούµενο αφεντικό του.261 

Είναι δυνατό να υποθέσουµε ότι ήταν πιο εύκολο να έχουµε απόπειρες 

δραπέτευσης από δούλους µε τοπική καταγωγή, κυρίως επειδή θα ήταν πιο εύκολο 

για αυτούς να βρουν καταφύγιο στις περιοχές που κατέφευγαν και να αποφύγουν τον 

έλεγχο των γιαβατζί.262 Ιδίως αν είχαν συγγενείς, ίσως να µπορούσαν να βρουν κοντά 

τους κάποιο απάγκιο µέχρι να σταµατήσουν οι έρευνες για το πρόσωπό τους. 

                                                 
256 Για µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα περίπτωση από την Αίγυπτο, η οποία πιθανόν να φανερώνει 
κάποια σωµατική ή ψυχολογική καταπίεση, όπου µια παλλακίδα προσπάθησε να αυτοκτονήσει, πρώτα 
πηδώντας από την ταράτσα, ύστερα από ένα παράθυρο και τέλος προσπαθώντας να 
αυτοστραγγαλιστεί, βλ. Hanna, “Sources”, ό.π., 127. Το εντυπωσιακό είναι ότι η δούλα ύστερα από τις 
απόπειρες αυτές κατηγορήθηκε από το αφεντικό της στο δικαστήριο για αυτή της τη συµπεριφορά! 
257 Θα αναλυθεί στο επόµενο κεφάλαιο. 
258 ΜΟ653/368. 
259 Faroqhi, “Bursa”, ό.π., 127. 
260 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 91· Seng, “A Liminal State”, ό.π., 28. 
261 Fisher, “Manumission”, ό.π., 53· Seng, “A Liminal State”, ό.π., 28. 
262 Πάντως δούλοι µπορεί και να δραπέτευαν όχι µε σκοπό να γυρίσουν στα σπίτια τους, αλλά να 
βρεθούν από τις αρχές και να πωληθούν µετά σε κάποιον άλλον οίκο, καθώς αν δε διεκδικούνταν από 
το παλιό τους αφεντικό 100 µέρες µετά από τη σύλληψή τους οι οθωµανικές αρχές µπορούσαν να τους 
πουλήσουν σε όποιον ενδιαφερόταν να τους αγοράσει· ό.π., 28, 39. 
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Ωστόσο, µολονότι κάποιος θα περίµενε ότι την περίοδο εκείνη θα ήταν δύσκολος ο 

εντοπισµός ενός φυγά, ίσως να µην ήταν πάντα εύκολο για κάποιον δούλο να 

αποφύγει τη σύλληψη. Φαίνεται ότι γενικά τα άτοµα που περιπλανιούνταν από 

περιοχή σε περιοχή κινούσαν υποψίες και ελέγχονταν. Αυτός είναι και ο λόγος για 

τον οποίο οι απελεύθεροι πριν φύγουν για κάποιο ταξίδι φρόντιζαν να προµηθεύονται 

έγγραφο απελευθέρωσης, ώστε να µη συλληφθούν ως φυγάδες δούλοι.263 Άλλωστε 

ξέρουµε ότι δεν ήταν εύκολο κάποιος απλώς να εγκατασταθεί σε έναν οικισµό χωρίς 

να ελεγχθεί πρώτα από την ίδια την κοινότητα που κατοικούσε εκεί. Ο βασικός λόγος 

είναι η συλλογική ευθύνη που βάρυνε όλους τους κατοίκους έναντι της οθωµανικής 

αρχής. Σε κάποιες περιπτώσεις, όταν προέκυπταν διενέξεις σχετικά µε τη συλλογή 

φόρων, υπήρχε καταµέτρηση των κατοίκων και από τις αρχές·264 η εγκατάσταση 

κάποιου νέου προσώπου θα κινούσε υποψίες. 

Πάντως, αν ο Μεχµέντ κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη για επτά ολόκληρα 

χρόνια, κάτι τέτοιο δε φαίνεται να ήταν εύκολο για τους δραπέτες µαύρους δούλους 

που αναφέρονται στην άλλη καταχώριση.265 Είναι λογικό οι µαύροι δούλοι να ήταν 

εύκολο να συλληφθούν σε µια κοινωνία όπως η κρητική, όπου δε φαίνεται να 

αποτελούσαν παρά ένα αµελητέο ποσοστό του πληθυσµού. 

Φαίνεται πως ο πιο σίγουρος τρόπος κάποιος να δραπετεύσει αποτελεσµατικά 

ήταν η έξοδός του από την οθωµανική επικράτεια. Η Faroqhi γράφει ότι έχουν 

επισηµανθεί αρκετές περιπτώσεις εξισλαµισµένων δούλων που ως εµπορικοί 

αντιπρόσωποι των αφεντικών τους έβρισκαν την ευκαιρία να δραπετεύσουν σε 

χριστιανικά ευρωπαϊκά κράτη, πιθανώς για να ανακτήσουν την ελευθερία τους και να 

επιστρέψουν στο παλιό τους θρήσκευµα.266 

Πάντως, αν τέτοιες περιπτώσεις µας δείχνουν το σκληρό πρόσωπο της 

οθωµανικής δουλείας στην Κρήτη, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µέσα από 

καταχωρίσεις είναι δυνατό να ανιχνευτούν περιπτώσεις που φανερώνουν το 

ενδιαφέρον των αφεντικών να προστατεύσουν τους δούλους τους και να 

                                                 
263 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 51-52, 67· S. Faroqhi, “Önsöz” στο Osmanlıda Bir Köle: Brettenli 
Michael Heberer’in Anıları, 1585-1588, µετ. T. Noyan, Κωνσταντινούπολη 2003, 9-10. Για µια 
περίπτωση τέτοιας σύλληψης, βλ. Seng, “Fugitives”, ό.π., 143. 
264 Για ένα παράδειγµα όπου δύο χωριά βρίσκονται σε διένεξη λόγω λάθος καταµέτρησης ενός ατόµου 
στα φορολογικά κατάστιχα, βλ. Στ451-Α/358. Επίσης για την κατάδοση ύποπτων για παρανοµίες 
ατόµων από κατοίκους των περιοχών στις οποίες εγκαθίσταντο, βλ. A. Marcus, The Middle East on the 
Eve of Modernity, Νέα Υόρκη 1989, 117-118. 
265 Τ.Α.Η. 15/34. 
266 Faroqhi, “Bursa”, ό.π., 128. Για µια περίπτωση όπου ένας δούλος δραπετεύει µε αυτόν τον τρόπο 
στην Πολωνία, βλ.  Fisher, “Chattel Slavery”, ό.π., 38. 



 95 

εξασφαλίσουν το µέλλον τους. Ανιχνεύουµε µάλιστα µια περίπτωση όπου η 

εµπιστοσύνη του κυρίου φτάνει στο σηµείο να ορίσει τον απελευθερωµένο δούλο του 

κηδεµόνα της κόρης του µετά το θάνατό του. Πάντως οι περισσότερες από αυτές τις 

περιπτώσεις είναι ανιχνεύσιµες µετά την απελευθέρωση των δούλων και γι’ αυτό θα 

σχολιαστούν στο κεφάλαιο που αφορά στη ζωή των δούλων µετά τη δουλεία.  

Εδώ αξίζει να αναφέρουµε µια περίπτωση όπου βλέπουµε τον ντεριά µπέη 

Μουσταφά µπέη να µεταφέρει το δούλο του, το Στεφανή γιο Στεφανή, στο θεραπευτή 

κήλης για να εγχειριστεί.267 Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι ένα τέτοιο ενδιαφέρον 

εκτός από αγάπη για το δούλο πρωτίστως σηµαίνει προστασία της επένδυσης του 

αφεντικού, αλλά όποιος και αν ήταν ο ουσιαστικότερος λόγος για αυτήν την ενέργεια, 

το σηµαντικό είναι ότι παρεχόταν στο δούλο η περίθαλψη που του χρειαζόταν.268 

 

*     *     * 

 

Εξετάζοντας το αρχειακό υλικό θα µπορούσαµε να πούµε ότι, αν και τα 

στοιχεία που έχουµε δεν είναι επαρκή για ασφαλή συµπεράσµατα, οι δούλοι της 

Κρήτης φαίνεται να είχαν έστω και περιορισµένη πρόσβαση σε συστήµατα 

πατρωνίας που προέκυπταν κυρίως από την ιδιότητα των αφεντικών τους ως ασκερί. 

Αυτό, όπως παρατηρήσαµε και παραπάνω, συνάγεται από περιπτώσεις απελεύθερων 

που κατάφεραν να ενταχθούν σε αυτήν την τάξη. Ωστόσο αυτή η κινητικότητα, αν 

και εφικτή, δε θα µπορούσαµε να πούµε ότι ήταν προσβάσιµη από όλους τους 

δούλους. Η συντριπτική πλειονότητά τους το πιθανότερο είναι να µην αποκτούσε 

ποτέ καµιά πρόσβαση σε τέτοια αξιώµατα. Πάντως, έχοντας επίγνωση των 

πιθανοτήτων λάθους, υποθέτουµε ότι η πρόσδεσή τους σε οίκους µελών της 

στρατιωτικής-διοικητικής ελίτ του νησιού µπορούσε να δηµιουργήσει καλύτερες 

συνθήκες ζωής για τους δούλους που είχαν αυτή την τύχη και ειδικότερα για αυτούς 

που κατάφερναν να βρεθούν στο κοντινότερο περιβάλλον των κυρίων τους. Άλλωστε 

η βελτίωση της ζωής κάποιου δούλου δεν προϋπέθετε την κοινωνική ανέλιξή του 

                                                 
267 Τ.Α.Η. 5/70. 
268 Κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι το ζήτηµα ήταν τυπικό, δηλαδή ότι, καθώς ο δούλος δεν 
είχε δικαίωµα να προβεί σε συναλλαγή µε το θεραπευτή, το αφεντικό έκανε µια τυπική δήλωση για να 
διευκολύνει τη διαδικασία και κατά τ’ άλλα ο δούλος κάλυψε µόνος του το κόστος. Η αλήθεια είναι 
ότι δε µπορούµε να γνωρίζουµε τις λεπτοµέρειες, αλλά, όποια και να ήταν η διαδικασία, το βασικό 
είναι ότι αν το αφεντικό αποφάσιζε να εµποδίσει το δούλο, µπορούσε να το κάνει και ότι η τελική 
επέµβασή του, τυπική ή ουσιαστική, και όχι οι συµφωνίες του δούλου ήταν αυτή που έκρινε την 
έκβαση της υγείας του τελευταίου. 
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χάρη σε συστήµατα πατρωνίας, µπορούσε απλώς να οφειλόταν στην καλή οικονοµική 

κατάσταση του κυρίου του και, όπως προαναφέρθηκε, στην Κρήτη της περιόδου υπό 

εξέταση έπρεπε κάποιος να είναι εύπορος για να κατέχει δούλο. 

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι δούλοι λογίζονταν 

περιουσία των κυρίων τους και πως το ισλαµικό δίκαιο δεν τους προστάτευε επαρκώς 

αν οι τελευταίοι αποφάσιζαν να τους µεταχειριστούν µε το χειρότερο τρόπο, κάτι το 

οποίο δεν ήταν αδύνατο να συµβαίνει.269 Σε αυτήν την περίπτωση οι δούλοι δε θα 

είχαν καµιά άλλη διέξοδο εκτός της φυγής, η οποία θα µπορούσε να τους στοιχίσει 

ακόµα και τη ζωή. 

Θα ήταν λάθος να προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε τη ζωή των δούλων 

εξετάζοντάς την εξ ολοκλήρου από τη γραφειοκρατική σκοπιά των ιεροδικαστικών 

καταστίχων. Η «σιωπηλή» παρουσία των δούλων στις πηγές δε µας δίνει το 

περιθώριο να δούµε την καθηµερινότητα από τη δική τους σκοπιά. Η ποιότητα ζωής 

τους εξαρτιόταν πλήρως από το ποιόν και τη βούληση των ιδιοκτητών τους και δεν 

πρέπει να ξεχνάµε ότι οι πηγές µας δηµιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο µέσα από το 

πρίσµα αυτών των τελευταίων. Σε αυτές τις πηγές είναι ανιχνεύσιµες περιπτώσεις 

δούλων που φαίνεται να έζησαν καλά. Σίγουρα όµως δε µπορούµε και ούτε πρέπει να 

προσπαθήσουµε να δούµε τους δούλους γενικά ως προνοµιούχους ή έστω ως ισότιµα 

µέλη της οθωµανικής κοινωνίας. Άλλωστε οι συχνές δίκες που προκαλούσαν ως 

απελεύθεροι για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους, όταν κάποιοι προσπαθούσαν να 

τους τη στερήσουν, αποδεικνύουν ότι και οι ίδιοι δε θεωρούσαν το δουλικό καθεστώς 

προνοµιακό. Ακόµα και µέσα στα περιθώρια για κοινωνική άνοδο που το οθωµανικό 

σύστηµα προσέφερε – τη µεγαλύτερη ειδοποιό διαφορά της οθωµανικής από τη 

δυτικοευρωπαϊκή δουλεία – δεν έπαυαν να είναι άνθρωποι κατά βάση απροστάτευτοι, 

των οποίων το µέλλον και η ζωή εξαρτιόταν από δύο παράγοντες: τα προσόντα τους 

και το αν θα είχαν την τύχη να πέσουν στα χέρια ενός καλού ιδιοκτήτη. Όσο ισχυρές 

και αν ήταν οι προτροπές του Κορανίου για καλή µεταχείριση των δούλων, η 

                                                 
269 Αν κρίνουµε από τις καταγγελίες που βλέπουµε στα κατάστιχα για τη βίαιη συµπεριφορά 
αφεντικών εναντίον υπηρετών, µπορούµε να καταλάβουµε ότι θα ήταν ακόµα πιο πιθανό κάτι 
αντίστοιχο, ίσως και χειρότερο, να γινόταν µε τους δούλους. Άλλωστε ο κύριος του δούλου ήξερε ότι 
είχε σχεδόν απόλυτη εξουσία πάνω του και κανείς δε θα τον κατηγορούσε για οποιαδήποτε απάνθρωπη 
µεταχείριση και αν ασκούσε. Για περιπτώσεις όπου αναφέρεται βία κατά υπηρετών, βλ. τις 
καταχωρίσεις ΜΟ332/272, Τ.Α.Η. 3/197, Τ.Α.Η. 5/163. Ο Fisher γράφει ότι περιπτώσεις άσχηµης 
µεταχείρισης γυναικών δουλών συναντώνται συχνά στους φετβάδες του σεΐχ ουλ ισλάµ Εµπουσουούντ 
εφέντι· Fisher “Chattel Slavery”, ό.π., 36. 
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βούληση των ιδιοκτητών ήταν πάντα ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρεφόταν η 

ζωή αυτών των ανθρώπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

 

 

 

ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ 

 

 

 

Α΄. Οι απελευθερώσεις 

 

α. Η σηµασία της απελευθέρωσης στο ισλαµικό δίκαιο 

 

 Στο Κοράνι η δουλεία δεν ενθαρρύνεται, ωστόσο θεωρείται κάτι δεδοµένο και 

υπαρκτό. Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο της ήπιας αντιµετώπισης των δούλων 

από την ισλαµική θρησκεία, η απελευθέρωσή τους συνιστάται και προβάλλεται ως 

θεάρεστη πράξη. Γενικά στο Κοράνι και στα χαντίθ οι αναφορές σε απελευθερώσεις 

είναι πολύ λίγες, σε όλες όµως τις περιπτώσεις ενθαρρύνονται ως θεάρεστες και 

παρουσιάζονται ως τρόπος εξιλέωσης για αµαρτήµατα και ως θυσία από την πλευρά 

του ιδιοκτήτη, που µπορεί να τον φέρει πιο κοντά στον παράδεισο. 

 Συγκεκριµένα, αναφορές στην απελευθέρωση δούλων βρίσκουµε στις 

παρακάτω σούρες του Κορανίου, των οποίων το περιεχόµενο περιγράφεται 

επιγραµµατικά εδώ: 

2.177: Η απελευθέρωση θεωρείται θεάρεστη πράξη. 

4.92: Σε περίπτωση φόνου από αµέλεια, ο δράστης πρέπει να πληρώσει φόρο αίµατος 

και να απελευθερώσει ένα µουσουλµάνο δούλο. 

5.89: Σε περίπτωση καταπάτησης όρκου, ο καταπατητής πρέπει να ταΐσει δέκα 

φτωχούς µε φαγητό που θα έδινε και σε δικούς του ανθρώπους ή να τους δώσει ρούχα 

ή να απελευθερώσει ένα δούλο. 

24.32-33: Αν ένας δούλος ζητήσει έγγραφο απελευθέρωσης, ο κύριός του, αν θεωρεί 

ότι ο δούλος έχει καλοσύνη µέσα του, πρέπει να του το δώσει. 

47.4: Ενθαρρύνεται η υποδούλωση των απίστων, αλλά προτείνεται κατόπιν η 

απελευθέρωσή τους ως ένδειξη µεγαλοσύνης. 

58.3: Αν κάποιος εγκαταλείψει τη γυναίκα του και ύστερα µετανιώσει, το τίµηµα για 

να µπορέσει να την αγγίξει ξανά είναι να απελευθερώσει ένα δούλο. 
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90.11-16: Η απελευθέρωση δούλου θεωρείται πράξη δύσκολη, αλλά θεάρεστη.270 

 Στα χαντίθ, ανάλογες αναφορές είναι επιγραµµατικά οι εξής:271 

Χαντίθ 693, 697, 702, 720: Ενθαρρύνεται η απελευθέρωση των δούλων. 

Χαντίθ 694: Αν κάποιος αποφασίσει να απελευθερώσει ένα δούλο, πρέπει να 

απελευθερώσει αυτόν που έχει τη µεγαλύτερη αξία, τόσο αντικειµενικά, όσο και για 

το αφεντικό του.272 

 Εποµένως στις χώρες όπου το ισλάµ αποτελούσε την κυρίαρχη θρησκεία, οι 

απελευθερώσεις ενθαρρύνονταν. Αυτό αποδεικνύεται και από τα ποσοστά δούλων 

που συναντάµε στο οθωµανικό κράτος. Μολονότι οι δούλοι δεν αποτελούσαν ποτέ 

µεγάλο µέρος του πληθυσµού της αυτοκρατορίας, οι εισαγωγές σκλάβων είχαν λάβει 

πολύ µεγάλες διαστάσεις κατά την οθωµανική περίοδο και ο κύριος λόγος ήταν η 

ευκολία µε την οποία οι Οθωµανοί απελευθέρωναν τους δούλους τους.273 Με άλλα 

λόγια, καθώς στην ισλαµική Μεσόγειο δεν υπήρχαν συνειδητά αυτοαναπαραγόµενες 

κοινότητες δούλων, οι απελευθερώσεις επέβαλλαν την εισροή νέων δούλων για την 

κάλυψη του κενού που δηµιουργούνταν από αυτές συµβάλλοντας στην αναπαραγωγή 

του συστήµατος της δουλείας.274 

 Σε ό,τι αφορά σε αυτήν την εργασία, το βασικό ερώτηµα που τίθεται σχετικά 

µε τις απελευθερώσεις είναι κατά πόσο οδηγούσαν στην εξίσωση των απελεύθερων 

µε τους υπόλοιπους ελεύθερους υπηκόους, πώς επηρέαζαν τη µετέπειτα ζωή τους και 

σε ποιο βαθµό τους απελευθέρωναν ή τους περιόριζαν, τόσο κοινωνικά όσο και από 

άποψη δικαίου. 

 Πριν περάσουµε ωστόσο στη διερεύνηση αυτών των ζητηµάτων, ας δούµε 

ποια ήταν τα είδη απελευθερώσεων που απαντούν στο ισλαµικό δίκαιο και στις πηγές 

που χρησιµοποιήθηκαν εδώ. 

 

                                                 
270 J. Hunwick και E. Troutt Powell, The African Diaspora in the Mediterranean Lands of Islam, Νιου 
Τζέρσι 2002, 2-5. 
271 Τα χαντίθ που παρατίθενται είναι από τις µεταφράσεις του Hunwick από το αραβικό κείµενο του al-
Cami‘-al-Sahih του al-Buhari, που γενικά θεωρείται η πιο αυθεντική συλλογή λόγων και πράξεων του 
προφήτη Μωάµεθ. Η αρίθµηση που ακολουθείται εδώ είναι αυτή που χρησιµοποιεί η παραπάνω 
συλλογή· ό.π., 5. 
272 Ό.π., 6-7. 
273 Fisher, “Manumission”, ό.π., 49. 
274 Hunwick και Troutt Powell, African Diaspora, ό.π., xvii. 
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β. Είδη απελευθερώσεων που προβλέπονται από το ισλαµικό δίκαιο 

 

1. Μεβλά (mevla) 

 

Ακολουθώντας τη λογική που προτάσσει το ισλαµικό δίκαιο, το οποίο 

παρουσιάζει την απελευθέρωση ως έναν από τους δρόµους που οδηγούν στον 

παράδεισο, πολύ συχνά συναντάµε απελευθερώσεις που έχουν ως κίνητρο τη 

σωτηρία της ψυχής του ιδιοκτήτη του δούλου. H σύνδεσή τους µε κίνητρα 

θρησκευτικής ευλάβειας βρίσκει συχνά την έκφρασή της στα δικαστικά κατάστιχα.275 

Τέτοιου τύπου απελευθερώσεις θα µπορούσαν να επιβληθούν και ως εξιλέωση για 

κάποια αµαρτήµατα, ως αυτοτιµωρία για την αθέτηση όρκου ή ως εκπλήρωση 

κάποιας υπόσχεσης,276 σε πολλές περιπτώσεις συνδέονται µε κάποιον εορτασµό, µε 

τον εξισλαµισµό του δούλου ή την επιθυµία του κυρίου να ακολουθήσει την 

προτροπή του προφήτη Μωάµεθ για απελευθέρωση των σκλάβων. Κύριο 

χαρακτηριστικό αυτών των απελευθερώσεων, που ονοµάζονται «µεβλά», είναι ότι ο 

δούλος δεν έπρεπε να καταβάλει κάποιο αντίτιµο για την απελευθέρωσή του και δεν 

περιοριζόταν από κάποιου είδους συµφωνία µε το αφεντικό του. Τέτοιου τύπου 

απελευθερώσεις µπορούσαν να γίνονται και ως επίδειξη µεγαλοσύνης και πλούτου.277 

Τέλος, σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δυνατό ο δούλος να απελευθερωθεί λόγω της 

µείωσης της χρηστικής του αξίας εξαιτίας γήρατος ή αναπηρίας.278 

Οι απελευθερώσεις τύπου µεβλά δε µπορούσαν να ακυρωθούν λόγω 

δέσµευσης των περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας οικονοµικών προβληµάτων και 

χρεών που βάρυναν τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, όπως συνέβαινε και µε άλλου τύπου 

απελευθερώσεις, η περιουσία των κληρονόµων του ιδιοκτήτη προστατευόταν από το 

νόµο, καθώς η αξία του δούλου που απελευθερωνόταν δε µπορούσε να ξεπερνά το 

ένα τρίτο της συνολικής αξίας της περιουσίας του ιδιοκτήτη του. Αν η αξία του 

υπερέβαινε αυτό το ποσοστό, έπρεπε ο δούλος να πληρώσει τη διαφορά στους 

                                                 
275 Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 67-68. Για τις εκφράσεις που χρησιµοποιούνται στην περίπτωση 
απελευθέρωσης από µη µουσουλµάνους, βλ. Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 52. Γενικά για τον ισλαµικό 
κόσµο, βλ. Hunwick και Troutt Powell, African Diaspora, ό.π., xvi-xvii. 
276 Schacht, Islamic Law, ό.π., 129· Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 51. 
277 Βλέπουµε, π.χ., στις πηγές µας ότι συχνά, όταν κάποιο εξέχον πρόσωπο της κρητικής κοινωνίας 
απελευθέρωνε δούλους µε αυτόν τον τρόπο, µαζί του ως µάρτυρες πήγαιναν στο δικαστήριο 
σηµαντικά πρόσωπα, κάτι το οποίο ενίσχυε το κύρος του απελευθερωτή, ενώ έδινε µεγαλύτερη αξία 
και αίγλη στις απελευθερώσεις. Για µια τέτοια περίπτωση, βλ., π.χ., την καταχώριση Τ.Α.Η. 5/77. 
278 Hunwick και Troutt Powell, African Diaspora, ό.π., xvii. 
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κληρονόµους.279 Στην Κρήτη της περιόδου 1650-1720 οι απελευθερώσεις τύπου 

µεβλά αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των απελευθερώσεων.  

 

2. Τεντµπίρ (tedbir) 

 

Στις απελευθερώσεις τύπου «τεντµπίρ» ο ιδιοκτήτης του δούλου έθετε 

κάποιες προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο δούλος θα αφηνόταν ελεύθερος, όπως µετά το 

θάνατό του, σε περίπτωση θανάτου από ασθένεια ή κατά τη διάρκεια κάποιου 

ταξιδιού. Από τη στιγµή που αυτές οι συνθήκες καταγράφονταν στο δικαστήριο, ο 

ιδιοκτήτης πολύ δύσκολα µπορούσε να ακυρώσει την υπόσχεσή του ή να προσθέσει 

άλλες συνθήκες κάτω από τις οποίες ο δούλος θα αφηνόταν ελεύθερος. Οι 

απελευθερώσεις µε αυτούς τους όρους στόχευαν στην εξασφάλιση της εξάρτησης και 

της αφοσίωσης των δούλων για το διάστηµα στο οποίο θα παρέµεναν στην υπηρεσία 

του κυρίου τους.280 Χαρακτηριστικό τους επίσης είναι ότι ο δούλος δεν έπρεπε να 

καταβάλει κάποιο αντίτιµο για την απελευθέρωσή του. Και σε αυτήν την περίπτωση 

το κύριο µέληµα των δικαστηρίων και των κληρονόµων ήταν η αξία του δούλου να 

µην ξεπερνά το ένα τρίτο της συνολικής περιουσίας του απελευθερωτή.281 Όταν η 

αξία του δούλου δεν ξεπερνούσε το ένα τρίτο της περιουσίας του ιδιοκτήτη και η 

συµφωνία προέβλεπε την απελευθέρωση του δούλου αµέσως µετά το θάνατο του 

κυρίου, η απελευθέρωση ονοµάζεται τεντµπίρι µουτλάκ. Σε περίπτωση που η αξία 

του δούλου ξεπερνούσε το ένα τρίτο της περιουσίας του ιδιοκτήτη, αλλά ο τελευταίος 

ήθελε να απαλλάξει το δούλο του από την υποχρέωση να καλύψει την οικονοµική 

διαφορά στους κληρονόµους, τότε µπορούσε να απελευθερώσει τον δούλο λίγη ώρα 

πριν από το θάνατό του. Αυτή η απελευθέρωση ονοµάζεται τεντµπίρι µουκαγιέντ.282 

 

                                                 
279 Fisher, “Manumission”, ό.π., 49-50. 
280 Sahillioğlu, “On Beşinci”, ό.π., 181. Πάντως, σχεδόν όλες οι σχολές ισλαµικού δικαίου έδιναν το 
περιθώριο στον κύριο του δούλου να τον πουλήσει στο διάστηµα µεταξύ της καταγραφής του τεντµπίρ 
και της απελευθέρωσης. Σε αυτήν την περίπτωση η συµφωνία ακυρωνόταν, εκτός αν ο παλιός 
ιδιοκτήτης αγόραζε το δούλο ξανά. Η σχολή των χανεφί ωστόσο δεχόταν κάτι τέτοιο µόνο για τις 
συµφωνίες τύπου τεντµπίρι µουκαγιέντ· R. Brunschvig, “‛Abd”, The Encyclopaedia of Islam. New 
Edition, Λάιντεν και Λονδίνο, τ. 1, 30. 
281 Fisher, “Manumission”, ό.π., 50-51. 
282 Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 70· Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 58. 
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3. Μουκατεµπέ (mükatebe) 

 

Ένας τρίτος τύπος απελευθέρωσης που προτείνεται από το Κοράνι283 είναι η 

απελευθέρωση τύπου «µουκατεµπέ», κατά την οποία ο ιδιοκτήτης υπέγραφε 

συµβόλαιο µε το δούλο, βάσει του οποίου ο τελευταίος θα κατέβαλλε στον πρώτο 

κάποιο είδος πληρωµής (i‘tak) ως αντίτιµο για την απελευθέρωσή του. Μορφή 

τέτοιας πληρωµής µπορούσε να αποτελεί η προσφορά υπηρεσιών για ένα 

προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα ή κάποια συγκεκριµένη εργασία ή ποσότητα από 

κάποιο προϊόν το οποίο ο δούλος θα έπρεπε να παραγάγει.284 Το αντίτιµο που 

καθοριζόταν για την απελευθέρωση σε αυτές τις συµφωνίες µπορούσε να επηρεαστεί 

από διάφορους παράγοντες, όπως την αγαθή ή µη πρόθεση του κυρίου, τα χρόνια 

υπηρεσίας του δούλου, την αφοσίωσή του στον κύριό του, τις παραγωγικές 

ικανότητές του, τη σηµασία που έδινε ο δούλος στην εξαγορά της ελευθερίας του, το 

κέρδος που το αφεντικό προσδοκούσε να έχει από την αγορά του δούλου κ.ά.285 

Στα τέλη του 15ου και στις αρχές του 16ου αιώνα οι καταγραφές 

απελευθερώσεων µουκατεµπέ στην περιοχή της Προύσας, την οποία µελετά ο 

Sahillioğlu, είναι πολύ συχνές. Καθώς η εδαφική επέκταση της αυτοκρατορίας είχε 

ως επακόλουθο την ανάπτυξη του θεσµού της δουλείας, οι τιµές των δούλων ήταν πιο 

χαµηλές σε σχέση µε την περίοδο που εξετάζουµε – αν και απαγορευτικές για 

ανθρώπους µε µέσο και χαµηλό εισόδηµα286 – και αρκετοί που είχαν βιοτεχνίες και 

την οικονοµική δυνατότητα προτιµούσαν την αγορά ενός δούλου και την υπογραφή 

συµβολαίων τύπου µουκατεµπέ από την πρόσληψη κάποιου ελεύθερου εργάτη για τη 

διεκπεραίωση κάποιας εργασίας.287 Ωστόσο στις πηγές που εξετάζουµε τέτοιες 

απελευθερώσεις αποτελούν µόνο ένα µικρό ποσοστό του συνόλου. Αυτές οι 

συµφωνίες µπορούσαν να περιέχουν όρους που ενέπλεκαν όχι µόνο σε οικονοµικό, 

                                                 
283 Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 30. 
284 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 54-55. 
285 Ό.π., 52. 
286 Ό.π., 92· Faroqhi, “Bursa”, ό.π., 127. 
287 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 57. Ωστόσο η χρήση δούλων για εργασία σε βιοτεχνίες θα µπορούσε να 
είναι αποδοτική κυρίως για βιοτεχνίες που παρήγαν είδη πολυτελείας σε µεγάλες ποσότητες και σε 
περιόδους που τα περιθώρια κέρδους ήταν υψηλά. Αλλιώς, για λόγους που εξηγήθηκαν στο 
προηγούµενο κεφάλαιο, µπορούσε να αποτελέσει ριψοκίνδυνη επένδυση. Πιθανόν η παρακµή της 
βιοτεχνίας µεταξιού της Προύσας να οφειλόταν, εκτός των άλλων, και στην εξάρτηση της πόλης από 
την εργασία δούλων· R. Segal, Islam’s Black Slaves: The Other Black Diaspora, Νέα Υόρκη 2001, 
106· H. Đnalcık και D. Quataert (επιµ.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-
1914, Νέα Υόρκη και Κέιµπριτζ 1994, 453-454· Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 29. Για περιπτώσεις 
συµβολαίων µουκατεµπέ από την Κωνσταντινούπολη του 16ου αιώνα, βλ. Seng, “Fugitives”, ό.π., 142, 
145-147. 
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αλλά και σε προσωπικό επίπεδο τον κύριο µε τον απελεύθερο και µε αυτόν τον τρόπο 

διευκόλυναν τη συνέχιση της σχέσης των δύο µετά την απελευθέρωση. Μολονότι 

θεωρητικά η άρση ενός τέτοιου συµβολαίου ή η τροποποίησή του σε βάρος του 

δούλου ήταν δύσκολη, κάτι τέτοιο ήταν εφικτό στην περίπτωση που ο δούλος δρούσε 

ενάντια στη συµφωνία ή ζούσε ως «αµαρτωλός».288 Φυσικά, µια τέτοια δικαιολογία 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που µετάνιωνε για 

την υπογραφή του συµφωνητικού.289 Πάντως µετά την υπογραφή ενός συµβολαίου 

µουκατεµπέ, η εξάρτηση του δούλου από τον κύριό του χαλάρωνε σε κάποιο βαθµό, 

πράγµα το οποίο του επέτρεπε να υπερασπιστεί τον εαυτό του πιο εύκολα σε 

περίπτωση που αδικούνταν από τον τελευταίο.290 Αυτό συνέβαινε γιατί ο δούλος µετά 

την υπογραφή του συµβολαίου έφευγε από την κυριότητα του αφεντικού του (milk), 

παραµένοντας µόνο στην κατοχή του (yed).291 Επίσης κατά τη διάρκεια του 

συµβολαίου µουκατεµπέ ο κύριος δεν επιτρεπόταν να πουλήσει το δούλο 

ακυρώνοντας έτσι τη συµφωνία.292 

 

4. Ούµι βελέντ (ümm-i veled) 

 

Η απελευθέρωση µιας δούλας µπορούσε να επιτευχθεί και µέσω της 

τεκνοποίησης µε τον κύριό της. Σε αυτήν την περίπτωση, που ονοµάζεται «ούµι 

βελέντ», το παιδί λογιζόταν ελεύθερο και η µητέρα δε µπορούσε να πωληθεί,293 αν 

και ο κύριός της µπορούσε να την παντρέψει χωρίς τη συγκατάθεσή της. Η δούλα 

απελευθερωνόταν µετά το θάνατο του πατέρα,294 εκτός αν ο τελευταίος αποφάσιζε να 

την απελευθερώσει νωρίτερα.295 Ωστόσο το κύριο εµπόδιο για την απελευθέρωση 

                                                 
288 Κατά λέξη η µετάφραση του Fisher από την έκδοση των φετβάδων του σεΐχ ουλ ισλάµ 
Εµπουσουούντ εφέντι: “Suddently acts in a sinful way”· Fisher, “Manumission”, ό.π., 52. 
289 Ό.π., 51-52. 
290 Schacht, Islamic Law, ό.π., 129-130. 
291 Ό.π., 136. 
292 Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 30. 
293 Ο Sahillioğlu υποστηρίζει ότι η µητέρα µπορούσε να πωληθεί· Sahillioğlu, “On Beşinci”, ό.π., 180. 
Φαίνεται πως ανάµεσα σε διάφορες ισλαµικές περιοχές υπήρχαν διαφοροποιήσεις στην εφαρµογή 
αυτής της αρχής· Kanbolat και Taymaz, “Kafkas-Osmanlı Đlişkileri”, ό.π., 38, 44. Μεταξύ των 
διαφόρων σχολών του ισλαµικού δικαίου υπήρχε πάντως οµοφωνία ότι ο χωρισµός ενός παιδιού από 
τη µητέρα του ήταν απαράδεκτος· Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 26. 
294 Ό.π., 28. Για µια τέτοια περίπτωση ούµι βελέντ, βλ. την καταχώριση 5/143-144. 
295 Schacht, Islamic Law, ό.π., 129. 
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αυτού του είδους φαίνεται να ήταν η δυσκολία µε την οποία ο ιδιοκτήτης της δούλας 

αποδεχόταν την πατρότητα του παιδιού.296 

 

5. Απελευθέρωση ύστερα από διαταγή του δικαστηρίου 

 

Σε κάποιες περιπτώσεις, ακόµα και αν ο ιδιοκτήτης δε συµφωνούσε, το 

δικαστήριο µπορούσε να διατάξει την απελευθέρωση δούλου, εφόσον ο τελευταίος 

αποδείκνυε κάποια παρανοµία του αφεντικού του σε βάρος του ή εάν διαπιστωνόταν 

ότι o δούλος συνδεόταν µέσω κάποιας παράνοµης, σύµφωνα µε το ισλαµικό δίκαιο, 

σχέσης µε το αφεντικό (που σε αυτή την περίπτωση ονοµαζόταν µαχράµ). Η σχέση 

θα µπορούσε να οριστεί παράνοµη είτε λόγω της µη νόµιµης απόκτησης του δούλου 

από τον ιδιοκτήτη, είτε λόγω της µη τήρησης των υποχρεώσεων του αφεντικού έναντι 

του δούλου.297 

 

γ. Οι απελευθερώσεις που απαντούν στα ιεροδικαστικά κατάστιχα της Κρήτης 

 

Οι απελευθερώσεις που συναντάµε στα ιεροδικαστικά κατάστιχα της Κρήτης 

ακολουθούν ένα συγκεκριµένο τυπικό, το οποίο, σε γενικές γραµµές, συµφωνεί µε τη 

διαδικασία που προτείνει η σχολή των χανεφί, την οποία ακολουθούσαν οι 

Οθωµανοί, αν και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Έτσι, ξεκινάνε πάντα µε τον 

προσδιορισµό του ατόµου που κινεί τη διαδικασία, η οποία παρατίθεται συνήθως 

αµέσως µετά, και του τίτλου του – αν υπάρχει. Ακολουθεί η περιγραφή του δούλου 

που πρόκειται να απελευθερωθεί και αναφορά της καταγωγής ή και του 

θρησκεύµατός του. Ύστερα από αυτούς τους προσδιορισµούς, ακολουθεί η σαφής 

δήλωση του κυρίου σε πρώτο πρόσωπο ότι ο δούλος από εκείνη τη στιγµή και στο 

εξής θεωρείται ελεύθερος, εντάσσεται στη χορεία των ελευθέρων ανθρώπων και ότι ο 

πρώτος δεν έχει κανένα άλλο δικαίωµα πάνω του εκτός του δικαιώµατος του βελά. 

                                                 
296 Fisher, “Manumission”, ό.π., 52. Κάποιες φορές προβλήµατα αναγνώρισης ενός τέτοιου παιδιού 
µπορεί να προέρχονταν από το συγγενικό περιβάλλον του πατέρα. Για µια περίπτωση στην οποία ο 
πατέρας αναγνωρίζει το παιδί ως δικό του, αλλά µετά το θάνατό του ο άλλος του γιος, του οποίου η 
µάνα δεν ήταν δούλα, δεν το αναγνωρίζει ως αδερφό του, ώστε να µη µοιραστεί την περιουσία µαζί 
του, βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 11/274. Αντίστοιχα, στην καταχώριση Τ.Α.Η. 11/91 η Εµινέ χανούµ 
είχε αναγνωριστεί ως γνήσια κόρη του παλιού αφεντικού της από τον ίδιο, ο οποίος µάλιστα την 
πάντρεψε δύο φορές, αλλά οι αδερφές της εξακολουθούν να τη θεωρούν δούλα. 
297 Fisher, “Manumission”, ό.π., 52· Schacht, Islamic Law, ό.π., 129.  
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Αµέσως µετά καταγράφεται η ηµεροµηνία του εγγράφου. Τέλος παρατίθενται τα 

ονόµατα των µαρτύρων της διαδικασίας. 

Οι αποκλίσεις από το τυπικό που προτείνει η χανεφιτική σχολή δεν είναι 

µεγάλες. Η µόνη ουσιαστική διαφορά που παρατηρείται στα κατάστιχα που µελετάµε, 

είναι ότι δεν υπάρχει η προφορική αποδοχή της απελευθέρωσης από το δούλο, 

µολονότι κάτι τέτοιο κανονικά προβλέπεται.298 

Οι απελευθερώσεις µεβλά αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των 

απελευθερώσεων που απαντούν στα κατάστιχα της Κρήτης. Συνολικά συναντάµε 79 

δούλους που απελευθερώνονται µε αυτόν τον τρόπο σε ένα σύνολο 129 

απελευθερώσεων. Αντιθέτως οι απελευθερώσεις τεντµπίρ είναι µόλις 5 (4 τεντµπίρι 

µουτλάκ και 1 τεντµπίρι µουκαγιέντ).299 Οι απελευθερώσεις µουκατεµπέ είναι 4.300 

Πιθανώς αντί της χρήσης δούλων µε τέτοιου τύπου συµφωνίες να προτιµούνταν η 

πρόσληψη ελεύθερων εργατών.301 Αυτή η υπόθεση ενισχύεται από τα αντίστοιχα 

                                                 
298 C. M. Imber, “Four Documents from John Rylands Turkish MS. No. 145”, Tarih Dergisi, 32 (1979), 
177-178. Για τη διαδικασία η οποία ακολουθούνταν στις απελευθερώσεις από τα οθωµανικά 
δικαστήρια, βλ. Sahillioğlu, “On Beşinci”, ό.π., 181. 
299 Οι τέσσερις περιπτώσεις τεντµπίρι µουτλάκ βρίσκονται στις καταχωρίσεις ΜΟ220/234, 
ΜΟ221/234, Τ.Α.Η. 3/91 και Τ.Α.Η. 3/194. Στις δύο πρώτες ο Αλί µπεσέ του 43ου τάγµατος των 
αυτοκρατορικών γενιτσάρων δηλώνει ότι οι δούλοι του Μουρταζά και Χασάν (ο Χασάν είναι Ρωµιός 
στην καταγωγή, ενώ η καταγωγή του Μουρταζά δε δηλώνεται) θα απελευθερωθούν αµέσως µετά το 
θάνατό του· στην τέταρτη περίπτωση ο Χιουσεΐν µπεσέ γιος Ορούτζ, γενίτσαρος του 2ου τάγµατος, 
δηλώνει ότι ο τσερκέζος δούλος του, ο Χασάν γιος Αµπντουλάχ, θα απελευθερωθεί µε τον ίδιο τρόπο. 
Στην τρίτη περίπτωση ο Σεϊφουλάχ τσελεµπί, αδερφός του θανόντος Χατζί Αλί µπέη γιου Μουσταφά, 
ακολουθώντας την επιθυµία του αδερφού του, απελευθερώνει τον δούλο του τελευταίου, το Χασάν γιο 
Αµπντουλάχ. Η µία περίπτωση τεντµπίρι µουκαγιέντ βρίσκεται στην καταχώριση Τ.Α.Η. 5/63. Σε αυτή 
ο οντάµπασι του 35ου τάγµατος Μουσταφά µπεσέ γιος Μεχµέντ δηλώνει ότι ο ρωσικής καταγωγής 
δούλος του, ο Σαχίν γιος Αµπντουλάχ, θα απελευθερωθεί 40 µέρες πριν από το θάνατό του. Προφανώς 
ο Μουσταφά δε µπορούσε να γνωρίζει πότε θα πέθαινε ώστε η απελευθέρωση να συµβεί ακριβώς 40 
µέρες πριν από το θάνατο, αλλά µια τέτοια δήλωση κατοχύρωνε νοµικά το δούλο από τις διεκδικήσεις 
διαφόρων κληρονόµων, αφού για το δικαστήριο ουσιαστικά σηµασία είχε η επίσηµη δήλωση του 
αφεντικού και όχι η ακριβής ηµέρα της πραγµατικής απελευθέρωσης. 
300 Οι τέσσερις περιπτώσεις µουκατεµπέ βρίσκονται στις καταχωρίσεις Τ.Α.Η. 2/144, ΜΟ285/255-256, 
Τ.Α.Η. 3/125 και Τ.Α.Η. 5/74. Στην πρώτη περίπτωση (1670) ένας Ρωµιός ονόµατι Μαθιός εξαγοράζει 
την ελευθερία του από τον Μεχµέντ µπέη γιο Μουσταφά καπουντάν, αλλιώς γνωστό ως Χιουσεΐν 
Καπουντάνζαντε, έναντι 180 ασλανιών γροσιών. Στη δεύτερη περίπτωση (1655) άλλος ένας Ρωµιός 
ονόµατι Μαθιός εξαγοράζει την ελευθερία του από τον Χατζί Βελί έναντι 100 ριαλιών γροσιών. Αυτά 
τα πόσα δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα αν τα συγκρίνουµε µε τις τιµές των δούλων την ίδια περίοδο. 
Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ωστόσο έχουµε όχι την καταγραφή της απελευθέρωσης, αλλά το 
συµφωνητικό. Έτσι, στην καταχώριση Τ.Α.Η. 3/125 (1672) ο Ιβάζ µπεσέ γιος Αχµέντ, οντάµπασι του 
11ου τάγµατος γενιτσάρων, δηλώνει ότι θα απελευθερώσει τον πολωνικής καταγωγής δούλο του 
Σουλεΐµαν γιο Αµπντουλάχ µόλις ο τελευταίος συµπληρώσει τρία χρόνια στην υπηρεσία του. 
Αντίστοιχα στην καταχώριση Τ.Α.Η. 5/74 (1674) ο τσορµπατζί του 79ου τάγµατος γενιτσάρων Χατζί 
Αχµέντ αγάς γιος Μουσά δηλώνει ότι θα απελευθερώσει τη ρωσικής καταγωγής δούλα του 
Γκιουλµπούι αφού συµπληρωθεί ένας χρόνος από την ηµεροµηνία του συµφωνητικού. 
301 Βλ. επίσης την υποενότητα «Χρήσεις των δούλων» του προηγούµενου κεφαλαίου. Μια υπόθεση, η 
οποία ωστόσο δε µπορεί να αποδειχθεί άµεσα, είναι ότι η έλλειψη συµβολαίων µουκατεµπέ 
αντικατοπτρίζει τη µικρή ανάπτυξη της βιοτεχνικής παραγωγής στην Κρήτη µετά τον βενετοτουρκικό 
πόλεµο. Αν και οι δούλοι που δούλευαν µε συµβόλαια µουκατεµπέ µπορούσαν να εργάζονται σε 
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ποσοστά συµφωνιών µουκατεµπέ που καταγράφονται στα µέσα του 17ου αιώνα στη 

Λάρισα, τα οποία είναι επίσης αρκετά χαµηλά.302 Ίσως λοιπόν να επρόκειτο για µια 

γενικευµένη τάση στους κόλπους της αυτοκρατορίας. 

27 απελευθερώσεις γίνονται µε διαταγή του δικαστηρίου, ύστερα από δίκη 

που σε όλες τις περιπτώσεις κινείται από δούλους που έχουν αιχµαλωτιστεί παράνοµα 

και απελεύθερους που διεκδικούν την αναγνώριση της ελευθερίας τους, που για 

διάφορους λόγους τους στερείται. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν υπάρχει ούτε µία 

περίπτωση στην οποία να µη δικαιώνεται ο δούλος ή ο απελεύθερος που κινεί τη 

διαδικασία.303 Φαίνεται ότι γνωρίζοντας τις συνέπειες της παραµονής τους στην 

υπηρεσία κάποιου εναντίον του οποίου είχαν κινήσει δίκη, οι δούλοι σε καµιά 

περίπτωση δεν κατέφευγαν στο δικαστήριο χωρίς να γνωρίζουν πρώτα ότι έχουν όλες 

τις αποδείξεις που χρειάζονται για την εξασφάλιση της ελευθερίας τους. Πάντως 

φαίνεται ότι γενικά τα οθωµανικά δικαστήρια δεν είχαν την τάση να ευνοούν τους 

ιδιοκτήτες των δούλων, ακόµα και αν αυτοί προέρχονταν από τα ανώτερα κοινωνικά 

στρώµατα.304 Έτσι οι παράνοµα υποδουλωµένοι και οι απελεύθεροι µπορούσαν να 

αποδείξουν την ελευθερία τους χρησιµοποιώντας ενώπιον του δικαστηρίου όχι 

περισσότερους από δύο αξιόπιστους µάρτυρες, όσος καιρός και αν είχε παρέλθει από 

την απελευθέρωσή τους.305 Άλλωστε, µολονότι οι απελευθερώσεις δε διακρίνονταν 

από κάποια επισηµότητα, θα ήταν απρονοησία ο δούλος να µην πάρει κάποιου είδους 

αποδεικτικό της απελευθέρωσής του ή να µη διαθέτει µάρτυρες.306 Ειδικά αν 

ξεκινούσε για κάποιο ταξίδι, θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να φέρει κάποιο έγγραφο 

που θα τον προστάτευε από σύλληψη και φυλάκιση µε την κατηγορία ότι είναι 

δραπέτης. 

Από τις 27 αυτές περιπτώσεις 20 αφορούσαν σε δούλους που είχαν 

απελευθερωθεί από το παλιό τους αφεντικό (ο τρόπος δε διευκρινίζεται), όµως οι 

µετέπειτα διαχειριστές της περιουσίας του εξακολουθούσαν να τους θεωρούν 

                                                                                                                                            
διάφορες δουλειές, κυρίως συναντώνται σε περιοχές µε ανεπτυγµένη βιοτεχνία· Sahillioğlu, “On 
Beşinci”, ό.π., 181. 
302 Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 70. 
303 Αυτή ήταν µια τάση η οποία υπήρχε σε όλο τον κόσµο του ισλάµ· έτσι, π.χ., όλες οι υποθέσεις για 
τις οποίες δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία ώστε να υπάρχει ασφαλής ετυµηγορία κρίνονταν υπέρ των 
δούλων· Segal, Islam’s Black Slaves, ό.π., 36· Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 26. 
304 Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 71· Fisher, “Manumission”, ό.π., 52-53. 
305 Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 52. 
306 Ό.π., 51-52. Από την άλλη ο Sahillioğlu στην περίπτωση της Προύσας αναφέρει ότι η πλειονότητα 
των απελευθερώσεων δεν καταγράφονταν στα κατάστιχα· Sahillioğlu, “On Beşinci”, ό.π., 179. 
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δούλους και δύο σε άτοµα που σκλαβώθηκαν παράνοµα.307 Μία περίπτωση αφορά σε 

καταπάτηση απελευθέρωσης τύπου ούµι βελέντ,308 µία περίπτωση σε καταπάτηση 

απελευθέρωσης τεντµπίρι µουτλάκ,309 µία σε καταπάτηση τεντµπίρι µουκαγιέντ310 

και δύο σε καταπάτηση συµφωνίας µουκατεµπέ.311 

Σε δύο από τις πηγές µας συναντάµε τρεις περιπτώσεις δούλων που 

απελευθερώνονται από το ίδιο αφεντικό.312 Οι τρεις αυτές απελευθερώσεις είναι 

αρκετά ιδιαίτερες και ασαφείς καθώς µπορούν να ερµηνευτούν µε δύο διαφορετικούς 

τρόπους. Ο ένας είναι ότι απελευθερώνονται µόνο για ένα χρόνο, ώστε να µπορέσουν 

να εργασθούν και ύστερα από αυτό το χρονικό διάστηµα είναι υποχρεωµένοι να 

επιστρέψουν στην κατοχή του κυρίου τους. Αν αυτή είναι η σωστή ερµηνεία, η 

απελευθέρωση ξεφεύγει από τα όσα γνωρίζουµε σχετικά µε τους τύπους 

απελευθερώσεων που περιγράφτηκαν παραπάνω και αποτελεί µια εξαίρεση που 

αποδεικνύει τη σχετικότητα µε την οποία το δίκαιο ετίθετο σε εφαρµογή σε κάποιες 

περιπτώσεις. Η δεύτερη ερµηνεία είναι ότι απελευθερώνονται πλήρως, αλλά 

υποχρεώνονται να εργασθούν στην υπηρεσία κάποιου (το µελλοντικό αφεντικό δεν 

προσδιορίζεται, αν και µάλλον σε αυτήν την περίπτωση θα ήταν το παλιό) ως 

ελεύθεροι εργάτες, χωρίς να προβλέπεται κάποια αµοιβή τους. Ακόµα και αν η 

δεύτερη ερµηνεία είναι η σωστή, φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι προτιµήθηκε ένα 

τέτοιο συµβόλαιο από κάποια συµφωνία µουκατεµπέ. Το αφεντικό, εν ολίγοις, 

επιλέγει να δεσµεύσει τα τρία αυτά άτοµα για διάστηµα ενός χρόνου µετά την 

απελευθέρωσή τους χρησιµοποιώντας τα συµβόλαια απελευθέρωσης. Έτσι, οι πηγές 

αυτές είτε ισχύει η πρώτη ερµηνεία είτε η δεύτερη ξεχωρίζουν από τις προηγούµενες 

αφού είναι οι µοναδικές απελευθερώσεις που βλέπουµε να επιβάλλουν στους 

απελεύθερους υποχρεώσεις διαφορετικές από αυτές της πατρωνίας.313 

                                                 
307 Τ.Α.Η. 1/62, Τ.Α.Η. 4/380-381, Τ.Α.Η. 7/49, Τ.Α.Η. 8/44, Τ.Α.Η. 3/23-24, Τ.Α.Η. 5/89-90, Τ.Α.Η. 
5/144, Τ.Α.Η. 5/152, Τ.Α.Η. 5/158, Τ.Α.Η. 5/223, Τ.Α.Η. 5/249, Τ.Α.Η. 5/249, Τ.Α.Η. 5/302, Τ.Α.Η. 
5/302-303, Τ.Α.Η. 7/140. 
308 Τ.Α.Η. 11/91.  
309 ΜΟ56/178. 
310 Τ.Α.Η. 5/63. 
311 Τ.Α.Η. 3/76-77, Τ.Α.Η. 7/147. 
312 Τ.Α.Η. 9/28, Τ.Α.Η. 9/28. 
313 Η διατύπωση αυτών των καταχωρίσεων είναι αρκετά ασαφής. Στην πρώτη, για παράδειγµα, ο 
απελευθερωτής δηλώνει στο ιεροδικείο τα εξής: “mezbur Miheli Fuzuko veled-i Yorki ‛abd-i 
müşteram olmağla mezburı tarih-i kitabdan ancak bir sene hizmet etmek üzere azad eyledim”. Η λέξη 
χιζµέτ (hizmet) ίσως υποδηλώνει ότι θα δουλέψουν ως υπηρέτες κάποιου, αλλά θα µπορούσε να 
σηµαίνει και οποιαδήποτε άλλη εργασία. Ίσως, σε περίπτωση που απελευθερώνονταν προσωρινά, να 
χρησιµοποιούσαν τα λεφτά που θα κέρδιζαν για να εξαγοράσουν την ελευθερία τους. Μια πιθανότητα 
ακόµα είναι να πρόκειται για εκµίσθωση των υπηρεσιών τους σε κάποιο άλλο αφεντικό. Και πάλι 
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 Τέλος, 12 περιπτώσεις, οι οποίες δε θα µας απασχολήσουν εδώ, αφορούν σε 

απελευθέρωση αιχµαλώτων.314  

 Τα ποσοστά, λοιπόν, των απελευθερώσεων που συναντάµε στα κατάστιχα της 

Κρήτης διαµορφώνονται ως εξής: 

                                                                                                                                            
όµως, αν κάτι από τα παραπάνω συνέβαινε, τίποτα δε µπορεί να εξηγήσει την απουσία ορολογίας που 
θα οδηγούσε µε ασφάλεια σε ένα συµπέρασµα. 
314 Στ1431-Γ/185, Στ1709-Γ/328, Στ1837-Γ/394-395. 
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Γράφηµα Γ΄ 
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Β΄. Η ζωή µετά την απελευθέρωση 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικός στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να θέσει 

κάποια ερωτήµατα σχετικά µε τη ζωή των απελεύθερων µετά τη δουλεία και να 

προσπαθήσει να δώσει κάποιες απαντήσεις ή τουλάχιστον να σκιαγραφήσει κάποιους 

προβληµατισµούς. Ένα βασικό ζήτηµα που πρέπει να µας απασχολήσει είναι κατά 

πόσο τελικά οι δούλοι γίνονταν κύριοι του εαυτού τους, τι τύπου σχέσεις εξάρτησης 

διαµόρφωναν, για ποιους λόγους και µε ποιους, τι κέρδιζαν και τι έχαναν µέσω αυτών 

των σχέσεων. Στη συνέχεια θα περάσουµε σε ζητήµατα που αφορούν στην 

προσωπική, κοινωνική και επαγγελµατική τους ζωή. 

 

α. Σχέσεις εξάρτησης σε προσωπικό-συναισθηµατικό επίπεδο 

 

Κάνοντας λόγο για σχέσεις εξάρτησης σε προσωπικό-συναισθηµατικό 

επίπεδο, εννοούµε τις δεσµεύσεις που προκαλούνταν κυρίως από τις προσωπικές και 

συναισθηµατικές σχέσεις µεταξύ των απελεύθερων και του περιβάλλοντος στο οποίο 

εντάσσονταν. Σε κάποιες περιπτώσεις οι δηµόσιες και οι υλικές σχέσεις είναι δυνατό 

να περνούν στο χώρο των προσωπικών και συναισθηµατικών σχέσεων και συχνά η 

µεταξύ τους διάκριση και η κατηγοριοποίησή τους δεν είναι εύκολη και απόλυτη. 

Έτσι, εδώ, µολονότι, για παράδειγµα, η επαγγελµατική εξάρτηση µπορεί να 

επηρεαζόταν από την προσωπική σχέση πάτρωνα-απελεύθερου, λόγω της 

πολυπλοκότητας των σχέσεων που συχνά περικλείει, αλλά και του έντονα υλιστικού 

και βιοποριστικού χαρακτήρα της, δε συµπεριλαµβάνεται σε αυτή την κατηγορία. 

Αντίθετα επιλέγονται κατηγορίες σχέσεων που χαρακτηρίζονται κυρίως από 

συναισθηµατική αµεσότητα, όπως η ασφάλεια που ένα οικείο περιβάλλον προσφέρει, 

η ευγνωµοσύνη για κάποια αγαθοεργία  και οι ερωτικές σχέσεις. 

 

1. Αδυναµία προσαρµογής στο νέο περιβάλλον και συναισθηµατική σύνδεση 

µε το παλιό 

 

Ένα ζήτηµα είναι κατά πόσο οι δούλοι, ύστερα από τα χρόνια της δουλείας, 

µε όλες τις νοµικές και κοινωνικές συνέπειές της, ήταν δυνατό να προσαρµοστούν σε 

µια ζωή που εκτός από τις νέες ελευθερίες που τους έδινε, τους επιβάρυνε µε πολλές 

νέες υποχρεώσεις. Είναι γεγονός ότι η νέα ζωή στην οποία έπρεπε να 
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προσαρµοστούν, αν ήθελαν να είναι πραγµατικά ελεύθεροι, σήµαινε ανάληψη 

ευθυνών για τις οποίες µέχρι το σηµείο της απελευθέρωσής τους δεν υπήρχε λόγος να 

ενδιαφερθούν. Όπως θα δούµε και παρακάτω, ως ελεύθεροι άνθρωποι, από άποψη 

δικαίου, θεωρούνταν ότι είχαν πολύ µεγαλύτερες ευθύνες για τα αδικήµατα στα οποία 

συµµετείχαν, έπρεπε να πληρώνουν φόρους και για να εργασθούν έπρεπε να 

ενταχθούν σε πολύπλοκα συστήµατα εργασιακών σχέσεων (όπως οι συντεχνίες). 

Για αυτό το πέρασµα από τη ζωή του δούλου στη ζωή του ελεύθερου 

ανθρώπου δεν υπήρχε µεταβατική περίοδος. Οι δούλοι, για να κατανοήσουν τη νέα 

πραγµατικότητα, ουσιαστικά στηρίζονταν στις γνώσεις τις οποίες είχαν συγκεντρώσει 

κατά την περίοδο της δουλείας τους και φυσικά αυτή η περίοδος βιωνόταν πολύ 

διαφορετικά ανάλογα µε το περιβάλλον στο οποίο ζούσαν και τις εµπειρίες που είχαν 

αποκοµίσει πριν ενταχθούν σε αυτό. 

Έτσι, για παράδειγµα, ήταν λογικό οι εκ γενετής δούλοι ή όσοι 

αιχµαλωτίζονταν από µικροί, και οι δούλοι οι οποίοι µεταφέρονταν από κάποιο 

µακρινό τόπο και άλλαζαν τελείως περιβάλλον να εξαρτιόντουσαν σε πολύ 

µεγαλύτερο βαθµό από τα αφεντικά τους σε σχέση µε τους δούλους που 

αιχµαλωτίζονταν σε µεγάλη ηλικία και παρέµεναν κοντά στον πολιτισµό στον οποίο 

ζούσαν ως τότε. Η ηλικία εισόδου στη δουλεία και ο πολιτισµός της χώρας 

προέλευσης λοιπόν θα ήταν δυνατό να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη δυνατότητα 

προσαρµογής στη νέα πραγµατικότητα. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συµφωνίες τύπου µουκατεµπέ σε κάποιες 

περιπτώσεις µπορούσαν να παρέχουν περισσότερες ελευθερίες στους δούλους κατά 

την περίοδο που εργάζονταν για τους κυρίους τους. Μολονότι θα ήταν δύσκολο να 

χαρακτηρίζαµε την περίοδο της εργασίας στο πλαίσιο συµφωνιών µουκατεµπέ 

µεταβατική, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τουλάχιστον, σε κάποιες 

περιπτώσεις, τους έδινε τη δυνατότητα να γευθούν κάποιες πλευρές της ελεύθερης 

ζωής, καθώς το αφεντικό, αν ήθελε, µπορούσε να αφήσει το δούλο ελεύθερο να 

εργασθεί όπως και όπου επιθυµούσε προκειµένου να βρει τα χρήµατα που 

χρειάζονταν για την απελευθέρωσή του.315 Μολονότι στη δική µας περίπτωση δε 

συναντάµε κάποιο αντίστοιχο παράδειγµα, ο Sahillioğlu αναφέρει περιπτώσεις στις 

οποίες οι δούλοι µε συµφωνίες µουκατεµπέ ζητούσαν από τους κυρίους τους τη 

                                                 
315 Sahillioğlu, “On Beşinci”, ό.π., 181. 
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διακοπή του συµβολαίου, νιώθοντας ανίκανοι να αντεπεξέλθουν στη νέα 

πραγµατικότητα.316  

 Στην περίπτωση λοιπόν που οι δούλοι βρίσκονταν στην ανάγκη να ζητήσουν 

καταφύγιο στο πλαίσιο αυτής της νέας πραγµατικότητας, η πιο εύκολη λύση φαίνεται 

να ήταν η σύνδεση µε έναν πάτρωνα. Το πιο κατάλληλο πρόσωπο για µια τέτοια 

σύνδεση στην πλειονότητα των περιπτώσεων και για λόγους που, όπως θα δούµε 

παρακάτω, η ίδια η πραγµατικότητα συνήθως επέβαλλε, ήταν ο παλιός κύριος του 

δούλου. Έτσι, σε κάποιο βαθµό, τα προβλήµατα προσαρµογής στη νέα κατάσταση 

µπορούν να εξηγήσουν γιατί µετά την απελευθέρωσή τους πολλοί δούλοι συνεχίζουν 

να δουλεύουν στην υπηρεσία των αφεντικών τους για πολλά χρόνια, ανταλλάσσοντας 

µέρος των ελευθεριών τους µε την ασφάλεια την οποία παρείχε η συνήθεια 

χρόνων.317 Είναι δυνατό συνεπώς να υποθέσουµε κάποια σύνδεση µεταξύ της 

συνέχισης της εξάρτησης των δούλων από τα παλιά αφεντικά ακόµα και µετά την 

απελευθέρωση και της αδυναµίας προσαρµογής στη νέα ελεύθερη ζωή. 

 Άλλωστε, το καθεστώς της δουλείας και τα οθωµανικά δικαστήρια, παρά τις 

προτροπές του ισλαµικού νόµου, δε µπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και την 

υποστήριξη των δούλων σε περίπτωση κακοµεταχείρισης ή άλλων δυσάρεστων 

καταστάσεων. Είναι λογικό ότι οι δούλοι δεν µπορούσαν να θεωρούν δεδοµένο ότι θα 

τύγχαναν καλής µεταχείρισης. Αυτό σηµαίνει πως τα αφεντικά που θα 

µεταχειρίζονταν καλά τους δούλους τους, θα κέρδιζαν την ευγνωµοσύνη τους, η 

οποία θα ήταν λογικό να διατηρηθεί και µετά την απελευθέρωσή τους.318 Καλή 

µεταχείριση µπορεί να σήµαινε τη µη άσκηση σωµατικής βίας, την ευγενική 

                                                 
316 Του ίδιου, “Bursa”, ό.π., 54. 
317 Στ112-1/62: η Ελένη κόρη Μανόλη συνέχισε να υπηρετεί τα παλιά αφεντικά της για εννιά χρόνια 
µετά την απελευθέρωσή της. Τ.Α.Η. 7/49: ο Μανόλης γιος Πέρου συνέχισε να δουλεύει στην υπηρεσία 
του παλιού του αφεντικού. Τ.Α.Η. 5/89-90: ο Αλί γιος Αµπντουλάχ συνέχισε να υπηρετεί τους 
κληρονόµους του παλιού του αφεντικού πέντε χρόνια µετά την απελευθέρωσή του. Επίσης βλ. Hanna, 
“Sources”, ό.π., 124. 
318 Για ένα πολύ ωραίο παράδειγµα ευγνωµοσύνης που σε µεγάλο βαθµό πηγάζει από την καλή 
συµπεριφορά της κυρίας προς τη δούλα, αλλά και για την έκφραση αντίθετων συναισθηµάτων από 
έναν άλλο δούλο, βλ. τα αποσπάσµατα της µετάφρασης που παραθέτει η Eve Troutt Powell από ένα 
άρθρο του τέλους του 19ου αιώνα του αιγύπτιου δηµοσιογράφου Abd Allah al-Nadim στο Hunwick και 
Troutt Powell, African Diaspora, ό.π., xxxi-xxxiii. Βέβαια πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τέτοιου τύπου 
ευγνωµοσύνη είναι λογικό να ήταν προϊόν κυρίως των κοινωνικοοικονοµικών συνθηκών που 
ευνοούσαν την εξάρτηση του δούλου από το αφεντικό και κάτι το οποίο ο δούλος σε κάποιο βαθµό 
«µάθαινε» σε µια κοινωνία που θεωρούσε δεδοµένο ότι οι δούλοι είχαν ελάχιστα δικαιώµατα και ως εκ 
τούτου η οποιαδήποτε παραχώρηση προς αυτούς θα έπρεπε να αντιµετωπίζεται µε ευγνωµοσύνη. Η 
λογική αυτή παρατήρηση πάντως δεν πρέπει να µας οδηγήσει σε άκριτες γενικεύσεις, ειδικά όταν, 
όπως στην περίπτωσή µας, δεν έχουµε επαρκή στοιχεία για σίγουρα συµπεράσµατα. Άλλωστε στις 
πηγές συναντάµε και παραδείγµατα απελεύθερων οι οποίοι φαίνεται να έχουν δεχθεί µεγάλη βοήθεια 
από τα αφεντικά τους, η οποία σίγουρα δε θα µπορούσε να χαρακτηριστεί «µικρή παραχώρηση». 
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συµπεριφορά, την κάλυψη όλων των αναγκών των δούλων και την παροχή ποιοτικής 

ζωής (ιατροφαρµακευτική φροντίδα σε περίπτωση ανάγκης, ποιοτική διατροφή, άδεια 

για κοινωνικοποίηση και άρση πολλών περιορισµών στη συµπεριφορά τους που θα 

προέκυπταν από την απόσταση στη σχέση κύριου-κτήµατος – όπως το δικαίωµα 

κίνησης στους ίδιους χώρους µε τα αφεντικά και η εµπιστοσύνη στο πρόσωπό τους 

για την ανατροφή των παιδιών τους –, η ανάθεση µη εξοντωτικής εργασίας, η παροχή 

της ευκαιρίας για τη δηµιουργία ιδιωτικής περιουσίας, η ανάθεση εργασιών 

εµπιστοσύνης, ο σεβασµός της θρησκείας τους, η µέριµνα για την οικογενειακή 

αποκατάστασή τους, η παροχή βοήθειας στις οικογένειές τους, η συµπερίληψη των 

απελεύθερων στους κληρονόµους της περιουσίας τους,319 η προσφορά δώρων κ.ά.). 

Ασφαλώς, λόγω της φύσης των πηγών που εξετάζουµε, είναι πολύ δύσκολο να 

ανιχνεύσουµε τον ψυχολογικό αντίκτυπο της συµπεριφοράς των κυρίων προς τους 

δούλους. 

 Σίγουρα όµως ένα από τα πιο σηµαντικά δώρα που θα µπορούσαν να δοθούν 

στους δούλους ήταν η ελευθερία τους. Αυτή, όταν δινόταν οικειοθελώς και χωρίς 

αντίτιµο, από µόνη της αποτελούσε το λόγο για τον οποίο ο δούλος θα διατηρούσε τις 

σχέσεις του µε τον απελευθερωτή του και µετά την απελευθέρωσή του. Ο κύριος δεν 

είχε καµιά υποχρέωση να απελευθερώσει το δούλο του, αν ο ίδιος δεν το επιθυµούσε. 

Ακόµα και αν δούµε τις απελευθερώσεις δούλων, λόγω της συχνότητας µε την οποία 

γίνονταν, ως κάτι το οποίο προωθούνταν από την κοινωνία και το ισλάµ, δεν έχουµε 

λόγο να θεωρήσουµε ότι οι ιδιοκτήτες δούλων δέχονταν µεγάλη πίεση για την 

απελευθέρωσή τους. Το τι θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ατοµική επιλογή και τι 

συνήθεια επιβεβληµένη από κοινωνικές πρακτικές είναι κάτι αρκετά σχετικό, αλλά 

ακόµα και αν δούµε τις απελευθερώσεις ως κάτι το οποίο πήγαζε από κοινωνικά 

πρότυπα, η τελική απόφαση ήταν στο χέρι του αφεντικού και ήταν κάτι το οποίο ο 

δούλος γνώριζε. Με άλλα λόγια, ο δούλος, όσο διαδεδοµένες και αν ήταν οι 

απελευθερώσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, θεωρούσε την απελευθέρωσή του 

περισσότερο κάτι πιθανό παρά κάτι δεδοµένο. Άλλωστε δεν πρέπει να εξετάζεται 

                                                 
319 Ενδιαφέρον είναι το παράδειγµα των αφεντικών που θέλοντας να εξασφαλίσουν το µέλλον των 
απελεύθερων δούλων τους, αλλά και να δηµιουργήσουν αξιόπιστους συνεργάτες για τους ίδιους και 
τους γιους τους, κληροδοτούσαν στους απελεύθερους τον απαραίτητο εξοπλισµό, όπως αργαλειούς, 
των οποίων η αγοραστική αξία ισούνταν µε αυτή ενός µικρού σπιτιού, για να ξεκινήσουν τη 
σταδιοδροµία τους ως ελεύθεροι επαγγελµατίες· Faroqhi, “Bursa”, ό.π., 128. Επίσης ένα αντίστοιχο 
παράδειγµα, που η ιστορικότητά του µπορεί όµως να αµφισβητηθεί, βρίσκουµε στην ιστορία του 
Γιουσούφ, ενός απελεύθερου δούλου, του οποίου το αφεντικό τον απελευθέρωσε και του έδωσε ένα 
µέρος της περιουσίας του. Ο Γιουσούφ έγινε έµπορος και το 1673 έγραψε ένα χρονικό· F. Đz, “Makale-
i Zindancı Mahmud Kapudan”, Türkiyat Mecmuası, 14 (1964), 111-150. 
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µόνο το αν θα απελευθερωθεί ο δούλος, αλλά και σε ποια ηλικία και κάτω από ποιες 

συνθήκες. 

 Συνοψίζοντας, η ψυχολογική πίεση που ασκούνταν στους δούλους από την 

αδυναµία προσαρµογής στο νέο περιβάλλον και από τη συναισθηµατική σύνδεση µε 

το παλιό αποτελούσαν λόγους για τους οποίους θα ήταν δυνατό οι δούλοι να 

παραµείνουν εξαρτηµένοι σε µεγάλο βαθµό από πάτρωνες, είτε αυτοί ήταν τα παλιά 

αφεντικά τους, είτε – σπανιότερα – νέα.320 

 

2. Σύναψη ερωτικών σχέσεων µε τον κύριο και τεκνοποίηση κατά τη διάρκεια της 

δουλείας ή µετά 

 

 Για τις δούλες ένας ακόµα λόγος για τον οποίο θα µπορούσε να υπάρχει 

εξάρτηση από τους παλιούς κυρίους τους µετά την απελευθέρωσή τους, είναι η 

γέννηση του παιδιού του αφεντικού τους πριν από την απελευθέρωσή τους. Σε αυτήν 

την περίπτωση, και εφόσον το αφεντικό αναγνωρίσει το παιδί, είναι λογικό, ακόµα 

και αν δεν υπάρξει γάµος, µετά την απελευθέρωση το παιδί να αποτελεί το συνδετικό 

κρίκο µεταξύ µητέρας και πατέρα, αν και χωρίς την επίσηµη αναγνώριση του παιδιού 

από τον κύριο, η τύχη της απελεύθερης εξαρτιόταν αποκλειστικά από την καλή 

διάθεση του πρώτου. Ασφαλώς, εκτός από την πιθανή προσωπική σχέση που 

δηµιουργείται σε τέτοιες περιπτώσεις και εξαιτίας της αδυναµίας της απελεύθερης 

µητέρας να συντηρηθεί µακριά από τον κύριό της, η σχέση µεταξύ απελεύθερης και 

κυρίου ενισχύεται από το ισλαµικό δίκαιο, το οποίο προβλέπει διάφορες υποχρεώσεις 

από την πλευρά του κυρίου και, σε περίπτωση που αυτός πεθάνει, των κληρονόµων 

του απέναντι στη µητέρα και το παιδί.321 Επίσης, µολονότι εµείς δε συναντάµε 

τέτοιες περιπτώσεις στις πηγές από την Κρήτη, ο Fisher υπογραµµίζει ότι σε διάφορες 

απελευθερώσεις τύπου µουκατεµπέ, στη συµφωνία που υπογραφόταν υπήρχαν όροι, 

όπως η ανάληψη της υποχρέωσης από την πλευρά του ιδιοκτήτη για στέγαση της 

                                                 
320 Τ.Α.Η. 5/183: Ο Σεφέρ, αφού απελευθερώθηκε από τον Γιώργη, προσλήφθηκε στην υπηρεσία του 
Γιάννη γιου Γιώργη, ο οποίος µπορεί να είναι γιος του Γιώργη, του οποίου ο Σεφέρ ήταν δούλος παλιά. 
Ωστόσο δεν υπάρχει καµιά τέτοια αναφορά στην καταχώριση και έτσι µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο 
απελεύθερος επέλεξε να δουλέψει για ένα νέο πάτρωνα, ο οποίος είναι επίσης χριστιανός και Ρωµιός. 
Ίσως λοιπόν να πρόκειται απλώς για ένα νέο πάτρωνα του οποίου το περιβάλλον ταιριάζει πολιτισµικά 
µε αυτό του παλιού. Μάλλον ο δούλος εξισλαµίστηκε µετά την απελευθέρωσή του, καθώς φαίνεται 
µάλλον απίθανο χριστιανός να κατέχει µουσουλµάνο δούλο, αν και τέτοιες σπάνιες περιπτώσεις 
υπάρχουν. Για ένα τέτοιο παράδειγµα από τη Μύκονο, βλ. ∆. Σ. Γκίνης, Περίγραµµα ιστορίας του 
µεταβυζαντινού δικαίου, Aθήνα 1966, 133. 
321 Schacht, Islamic Law, ό.π., 129, 169. 
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δούλας µετά την απελευθέρωσή της, συχνά σε κάποιο σπίτι που ανήκε στον πρώτο. 

Πιθανόν αυτές οι περιπτώσεις να δηλώνουν τη συνέχιση κάποιας σχέσης των δύο, 

καρπός της οποίας ίσως, πριν ή µετά την απελευθέρωση της δούλας, να ήταν κάποιο 

παιδί.322 

 

β. Οι απελεύθεροι εξαρτώµενοι σε ευρύτερα συστήµατα σχέσεων 

 

1. Εξάρτηση µέσω του δικαίου και της κοινωνίας 

 

∆εν είναι µόνο λόγοι προσαρµογής και συναισθηµατικής σύνδεσης που 

µπορούν να δηµιουργήσουν σχέσεις εξάρτησης µε πάτρωνες, παλιούς και νέους. Ο 

Schacht γράφει: «ο ισλαµικός νόµος για τη δουλεία είναι πατριαρχικός και ανήκει 

περισσότερο στο οικογενειακό δίκαιο παρά στο δίκαιο της περιουσίας».323 Πράγµατι 

βλέπουµε πως το ίδιο το ισλαµικό δίκαιο προβλέπει τη διατήρηση της σχέσης δούλων 

και αφεντικών µετά την απελευθέρωση των πρώτων µέσω του θεσµού του βελά, ενός 

είδους κηδεµονίας µε επιπτώσεις στο γάµο και στην κληρονοµιά του απελεύθερου.324 

Για την ακρίβεια, το δικαίωµα του βελά δένει τον κύριο και το δούλο (και οι δύο 

αναφέρονται ως µεβλά)325 µε δεσµούς που για το ισλαµικό δίκαιο θεωρούνται 

ισότιµοι µε συγγένεια αίµατος.326 Μέσω αυτού του δικαιώµατος, σε περίπτωση που ο 

απελεύθερος δεν έχει συγγενείς εξ αίµατος, ο πάτρωνας ή οι άρρενες απόγονοί του 

                                                 
322 Fisher, “Manumission”, ό.π., 51. 
323 Schacht, Islamic Law, ό.π., 130. 
324 Η φρασεολογία που χρησιµοποιείται στα κείµενα απελευθέρωσης τονίζει σε όλες τις περιπτώσεις το 
δικαίωµα αυτό του παλιού κυρίου. Έτσι διαβάζουµε στη δήλωση που κάνει ο κύριος κατά την 
απελευθέρωση ότι «ο προαναφερθείς ... γίνεται ελεύθερος, όπως είναι οι υπόλοιποι ελεύθεροι. ∆εν έχω 
κανένα άλλο δικαίωµα πάνω του, εκτός από το δικαίωµα του βελά». Για το θεσµό του βελά γενικά, βλ. 
Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 68-69· Schacht, Islamic Law, ό.π., 130· Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 30-31, 33. 
Για τη σηµασία την οποία αποκτούσε το δικαίωµα του βελά ως µέσο δηµιουργίας συστηµάτων 
πατρωνίας στο επίπεδο της κεντρικής διοίκησης, βλ. Đnalcık, “Servile Labor”, ό.π., 26. Και για το 
θεσµό του βελά στο µεσαιωνικό ισλάµ γενικά, βλ. P. G. Forand, “Relation”, ό.π., 59-66. 
325 Στα αραβικά, από όπου προέρχεται η λέξη, είναι «µαβλά» (“mawlâ”). Μερικές φορές ο κύριος και ο 
δούλος µπορούσαν να ονοµάζονται «ανώτερος µεβλά» και «κατώτερος µεβλά» αντίστοιχα (“al-mawlâ 
al-a‛lâ” και “al-mawlâ al-asfal”)· ό.π., 59. 
326 Ο Segal γράφει: «Ένας απελεύθερος αρσενικός δούλος... γινόταν – µαζί µε τους αρσενικούς 
απογόνους του στην αιωνιότητα – πελάτης του παλιού του ιδιοκτήτη, του οποίου την οικογένεια, το 
όνοµα, και ακόµα την καταγωγή, υιοθετούσε ως δικά του»· Segal, Islam’s Black Slaves, ό.π., 36.  
Αντίστοιχα η Hanna γράφει ότι οι απελεύθερες συνέχιζαν να προσδιορίζονται µε το όνοµα του παλιού 
τους κυρίου· Hanna, “Sources”, ό.π., 124. Ωστόσο εµείς βλέπουµε τους δεσµούς της πατρωνίας να 
χαλαρώνουν στις επόµενες γενιές· επίσης δεν εντοπίσαµε στις πηγές ούτε µία περίπτωση στην οποία 
κάποιος απελεύθερος να φέρει το όνοµα του παλιού του κυρίου. 
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αποκτούν δικαίωµα στην κληρονοµιά του,327 αλλά επίσης ο πάτρωνας γίνεται 

υπεύθυνος για την πληρωµή του φόρου αίµατος, σε περίπτωση που ο απελεύθερος 

προκαλέσει κάποιο θάνατο. Το να θεωρείται ο απελεύθερος µέλος της οικογένειας 

του παλιού του κυρίου είχε σπουδαία σηµασία όχι µόνο από άποψη δικαίου, αλλά και 

για την αντιµετώπιση που αυτός θα είχε µέσα σε µια παραδοσιακή κοινωνία.328  

Ωστόσο, άσχετα από τη σηµασία που είχε µια τέτοια σύνδεση, για την 

κοινωνία φαίνεται ότι οι απελεύθεροι δεν έπαυαν να φέρουν το στίγµα του δουλικού 

τους παρελθόντος. Βλέπουµε λοιπόν ότι µολονότι οι απελεύθεροι έχουν από άποψη 

δικαίου ακριβώς τα ίδια δικαιώµατα µε οποιοδήποτε εκ γενετής ελεύθερο, στα 

ιεροδικαστικά κατάστιχα προσδιορίζονται ως µουτάκ ή ατίκ, ακόµα και για υποθέσεις 

των οποίων η έκβαση δεν επηρεάζεται από αυτήν τους την ιδιότητα.329 Αυτό δείχνει 

ότι τούτος ο διαχωρισµός δεν αντανακλά κάποια δικαστική ανάγκη, αλλά κοινωνικές 

διακρίσεις. Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι το δίκαιο, αν και θεωρεί τη σχέση 

κυρίου-δούλου σχέση πελατειακή, σε κληρονοµικό επίπεδο δε δίνει στον απελεύθερο 

δικαίωµα στην περιουσία του πρώην κυρίου του.330 Πάντως εµείς βλέπουµε κάποιες 

περιπτώσεις όπου απελεύθεροι κληρονοµούν το σύνολο ή µέρος της περιουσίας των 

παλιών κυρίων τους,331 µπαίνουν στη λίστα των πιθανών διαχειριστών βακουφιών332 

ή γίνονται κηδεµόνες των παιδιών των νεκρών αφεντικών τους.333 Αν και τέτοιες 

υποθέσεις συναντώνται σπάνια στα κατάστιχα, βρίσκουµε µια πολύ ενδιαφέρουσα 

περίπτωση (1673) όπου ο εξισλαµισµένος απελεύθερος στρατιωτικός Μουσταφά 

τσαβούς γιος Αµπντουλάχ εκµεταλλεύεται το δικαίωµα στην περιουσία του παλιού 

                                                 
327 Για µια τέτοια περίπτωση, βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 27/51, καθώς και όσα γράφει η Seng, “A 
Liminal State”, ό.π., 35-36· της ίδιας, “Fugitives”, ό.π., 148-149. Από µια καταχώριση του 7ου κώδικα 
συµπεραίνουµε ότι η σύζυγος ενός απελεύθερου µπορούσε να αποκλείσει εξ ολοκλήρου τον 
απελευθερωτή του συζύγου της από οποιοδήποτε δικαίωµα στην κληρονοµιά του τελευταίου αν 
αποδείκνυε την ελεύθερη καταγωγή της. Ο δικαστής για να αιτιολογήσει αυτήν του την απόφαση 
παραπέµπει στο βιβλίο “Dürer-i Gurer” (συντετµηµένος τίτλος του νοµικού βιβλίου “Dürer-ül-
Hükkâm fi Şarh Gurer-il-Ahkâm” που γράφτηκε από τον Molla Hüsrev το 1478)· Τ.Α.Η. 7/57. 
328 Imber, “Four Documents”, ό.π., 177. Η σηµασία αυτή πήγαζε σε µεγάλο βαθµό και από το 
θρησκευτικό περιεχόµενο που δινόταν σε αυτή τη σχέση, η οποία παροµοιαζόταν στο παραδοσιακό 
ισλάµ µε σχέση πατέρα-γιου, πράγµα το οποίο την καθιστούσε εξαιρετικά δεσµευτική για το δούλο· 
Forand, “Relation”, ό.π., 61-62. 
329 Για ένα τέτοιο παράδειγµα, βλ. την καταχώριση Τ.Α.Η. 5/183. Την ίδια παρατήρηση κάνει και ο 
Fisher, “Manumission”, ό.π., 54. 
330 Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 31. 
331 Τ.Α.Η. 5/8, Τ.Α.Η. 5/207. 
332 Τ.Α.Η. 2/111. Για µια αντίστοιχη περίπτωση από την Κύπρο, βλ. Μ. Α. Erdoğru, “Chattel Slavery 
in Ottoman Cyprus (1580-1680)” στο Essays on Ottoman Civilization (Archiv Orientalni Supplementa 
VIII [1998]), Πράγα 1998, 128. Επίσης βλ. Forand, “Relation”, ό.π., 64-65. 
333 Τ.Α.Η. 5/17. 
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του αφεντικού Γιουσούφ γιου Αµπντουλάχ334 και πιθανώς προκαλεί τη δολοφονία 

του µένοντας ο µοναδικός κληρονόµος του. Κατόπιν δε ζητάει φόρο αίµατος από το 

δολοφόνο Αλί µπέη γιο Αχµέντ, ο οποίος «τυγχάνει» να είναι πεθερός του.335 Αυτή η 

περίπτωση δείχνει ενδεχοµένως το πώς µπορούσε ένας απελεύθερος να 

εκµεταλλευτεί την εµπιστοσύνη του αφεντικού του και µας δίνει ενδιαφέροντα 

στοιχεία για την κοινωνική του ζωή. ∆εν ξέρουµε αν ο Μουσταφά κατάφερε να γίνει 

τσαβούς χάρη σε κάποια συστήµατα πατρωνίας στα οποία άνηκε το παλιό του 

αφεντικό, ο οποίος πάντως δε φαίνεται να ήταν στρατιωτικός, αλλά δε θα ήταν 

απίθανο αυτή του η ανέλιξη να οφειλόταν στον εκ γενετής µουσουλµάνο πεθερό του. 

Άλλωστε η ευκολία µε την οποία απαλλάσσει τον τελευταίο δείχνει µάλλον κάποια 

καλή µεταξύ τους σχέση. Εκτός από τα παραπάνω είναι ενδιαφέρον κάποιος να δει το 

γάµο του Μουσταφά µε µια εκ γενετής ελεύθερη µουσουλµάνα ως ένδειξη 

κοινωνικής αποδοχής από τον τοπικό πληθυσµό. Έτσι ο Μουσταφά φαίνεται να είναι 

µια σπάνια περίπτωση απελεύθερου, ο οποίος εκµεταλλευόµενος διάφορες ευκαιρίες 

που του δόθηκαν, όχι µόνο κατάφερε να ενταχθεί στην τάξη των ασκερί, να 

δηµιουργήσει οικογένεια γενόµενος αποδεκτός από την τοπική κοινωνία, αλλά και να 

κληρονοµήσει εξ ολοκλήρου το παλιό του αφεντικό. 

   

2. Επαγγελµατική-οικονοµική εξάρτηση 

 

Όπως είδαµε παραπάνω, κάποιοι από τους απελεύθερους συνέχιζαν να 

εργάζονται στο περιβάλλον όπου ανήκαν ως δούλοι. Αυτό φαίνεται λογικό, αν 

αναλογιστούµε ότι κατά την περίοδο της δουλείας πιθανόν εξειδικεύονταν σε 

συγκεκριµένου τύπου εργασίες, τις οποίες τα αφεντικά τους χρειάζονταν. Αν αυτή η 

ανάγκη παρέµενε και µετά την απελευθέρωσή τους, θα ήταν δυνατό τα παλιά 

αφεντικά τους να τους χρησιµοποιήσουν ως µισθωτούς εργάτες. Άλλωστε, εκτός από 

την εξειδίκευση σε συγκεκριµένου τύπου εργασίες, ένας λόγος για τον οποίο τα παλιά 

αφεντικά θα µπορούσαν να επιλέξουν το δούλο που απελευθέρωσαν για να εργαστεί 

µαζί τους, είναι η γνώση του περιβάλλοντος εργασίας την οποία είχαν συγκεντρώσει 

από παλιά και η οικειότητα µαζί του. 

                                                 
334 Πιθανώς αυτό το δικαίωµα που του αναγνωρίζεται από το ιεροδικείο να µην είναι εξ αδιαθέτου, 
αλλά από κάποια διαθήκη την οποία είχε συντάξει ο Γιουσούφ υπέρ του Μουσταφά, αφού όπως 
προαναφέραµε το ισλαµικό δίκαιο δεν αναγνώριζε εξ αδιαθέτου δικαίωµα του απελεύθερου στην 
κληρονοµιά του απελευθερωτή. 
335 Τ.Α.Η. 5/8. 
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Και οι ίδιοι οι απελεύθεροι ωστόσο φαίνεται ότι ήταν δυνατό να επιλέξουν να 

εργαστούν στο περιβάλλον το οποίο γνωρίζουν. Οι απελεύθεροι που επέλεγαν ή ήταν 

αναγκασµένοι336 να εισέλθουν στην αγορά εργασίας χωρίς να χρησιµοποιήσουν τη 

σχέση πατρωνίας µε το παλιό τους αφεντικό ή µε κάποιον άλλο ελεύθερο,337 φαίνεται 

ότι συχνά αντιµετώπιζαν προβλήµατα που συνδέονταν µε τη δυσκολία εύρεσης 

σταθερής εργασίας.338 Άλλωστε ήταν πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν µια ιδιωτική 

επιχείρηση µε το κεφάλαιο µε το οποίο εισέρχονταν στην ελεύθερη ζωή. Θεωρητικά, 

ο ισλαµικός νόµος δε δίνει στους δούλους δικαίωµα περιουσίας,339 αλλά ακόµα και 

αν κατάφερναν να αποκτήσουν κάποια χρήµατα κατά την περίοδο της δουλείας τους, 

δουλεύοντας µέσω συµφωνίας µουκατεµπέ, συχνά τα χρησιµοποιούσαν εξ 

ολοκλήρου για την απελευθέρωσή τους.340 Το επαγγελµατικό τους µέλλον λοιπόν, 

χωρίς κάποια εξάρτηση από πάτρωνα, φάνταζε αρκετά αβέβαιο. Έτσι, στις 

περιπτώσεις που συναντάµε κάποιον απελεύθερο µε περιουσία, συνήθως είναι δυνατό 

να συνδέσουµε το επάγγελµά του µε αυτό του παλιού του αφεντικού.341 

                                                 
336 Ένας λόγος για τον οποίο ο πάτρωνας θα µπορούσε να αρνηθεί την προσκόλληση του απελεύθερου 
στο πρόσωπό του θα µπορούσε να ήταν η κακή οικονοµική κατάστασή του·  R. Mantran, Istanbul dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle. Essai d’ histoire institutionelle, économique et sociale, Παρίσι 1962, 
109. 
337 Κάποιος απελεύθερος µπορούσε να εξασφαλίσει ένα καλό κεφάλαιο µέσω ενός πετυχηµένου 
γάµου. Για µια τέτοια περίπτωση, βλ. το παράδειγµα του ατίκ Μουράντ που περιγράφει η Faroqhi, 
“The Business”, ό.π., 200-201. 
338 Hunwick και Troutt Powell, African Diaspora, ό.π., xxxii. 
339 Schacht, Islamic Law, ό.π., 128. Ουσιαστικά το ισλαµικό δίκαιο αφήνει το περιθώριο στους 
δούλους να αποκτήσουν περιουσία, αλλά αυτή µπορεί να κατασχεθεί από τον κύριό τους όποια στιγµή 
ο τελευταίος το επιθυµήσει· Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 27-28. 
340 Για παράδειγµα, στην Κωνσταντινούπολη των τελών του 16ου αιώνα συναντώνται περιπτώσεις 
όπου δούλοι εργάζονταν ως καϊκτσήδες στη διαδροµή Κωνσταντινούπολη-Σκούταρι για να 
ξεπληρώσουν τo αντίτιµo απελευθέρωσής τους· Μ. Σαρηγιάννης, «Περιθωριακές οµάδες και 
συµπεριφορές στην οθωµανική Κωνσταντινούπολη, 16ος-18oς αιώνες», αδηµοσίευτη διδακτορική 
διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 2005, 154. 
Ιδιαίτερα η σχολή των χανεφί ήταν σκληρή σε αυτό το ζήτηµα και δεν επέτρεπε διακανονισµούς για 
πληρωµή αυτού του ποσού σε δόσεις, κάτι που θα βοηθούσε οικονοµικά τον απελεύθερο. Πάντως, 
µετά την αποπληρωµή του χρέους, θεωρητικά ο δούλος έπαιρνε πίσω µέρος των χρηµάτων, αλλά 
δυστυχώς δεν ξέρουµε πόσο µεγάλα ήταν αυτά τα ποσά και πόσο πιστά τηρούνταν αυτή η ρύθµιση του 
ισλαµικού δικαίου· Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 30. 
341 Για παράδειγµα, στην καταχώριση Τ.Α.Η. 5/292 ο απελεύθερος Ραµαζάν φέρει τον τίτλο του αγά 
και είναι τζεµπετζίµπασι. Η κοινωνική και οικονοµική άνοδός του φαίνεται να σχετίζεται µε το 
γεγονός ότι το παλιό του αφεντικό, ο έµπορος Χατζί Χασάν, ήταν επίσης τζεµπετζί. Είναι λοιπόν 
αρκετά πιθανό ότι το παλιό του αφεντικό τον προώθησε στη στρατιωτική ιεραρχία. Για ένα ενδιαφέρον 
παράδειγµα από την Αίγυπτο όπου ένας απελεύθερος είναι εµπορικός αντιπρόσωπος του παλιού του 
κυρίου και ένα αντίστοιχο παράδειγµα από την Κωνσταντινούπολη, βλ. N. Hanna, Making Big Money 
in 1600: Τhe Life and Times of Isma‛il Abu Taqiyya, Egyptian Merchant, Νέα Υόρκη 1998, 64 και 
Seng, “A Liminal State”, ό.π., 36 αντίστοιχα. Τέλος, µολονότι πρόκειται για πηγή που αφορά στον 
Ιούλιο του 1759, λίγο µετά το χρονικό πλαίσιο του ενδιαφέροντος αυτής της εργασίας, την κακή 
οικονοµική κατάσταση κάποιων απελεύθερων φανερώνει µια καταχώριση τερεκέ µιας απελεύθερης 
δούλας. Η µαύρη απελεύθερη Ραχιµέ κόρη Αµπντουλάχ, όταν πέθανε, άφησε περιουσία αξίας 800 
παράδων, λεφτά µε τα οποία κάποιος µπορούσε τον ίδιο χρόνο να αγοράσει στην Κρήτη λιγότερο από 
27 οκάδες αρνίσιου κρέατος (περίπου 34 κιλά) και 1.600 οκάδες ψηµένο ψωµί (περίπου 2.053 κιλά). 
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Ένας τρόπος τον οποίο φαίνεται ότι επέλεγαν οι απελεύθεροι, όταν είχαν αυτή 

τη δυνατότητα, για να ανέλθουν κοινωνικά και οικονοµικά ήταν η κατάταξη στα 

γενιτσαρικά τάγµατα. Φαίνεται πως ο στρατός τους παρείχε την ευκαιρία να 

ανεξαρτητοποιηθούν σε µεγάλο βαθµό, αν και το πιθανότερο ήταν πως χρειαζόταν η 

επέµβαση του πάτρωνά τους για να εισέλθουν σε αυτόν. Από τις πέντε περιπτώσεις 

απελεύθερων που κατετάγησαν, τις οποίες βρίσκουµε στις πηγές µας, σε τρεις είναι 

ανιχνεύσιµο το επάγγελµα του παλιού τους κυρίου και δεν είναι τυχαίο ότι και στις 

τρεις αυτές περιπτώσεις οι πάτρωνές τους ήταν στρατιωτικοί.342 Συγκεκριµένα σε µια 

περίπτωση το αφεντικό φέρει τον τίτλο του αγά και ο απελεύθερος τον τίτλο του 

µπεσέ, σε µια άλλη το αφεντικό φέρει τον τίτλο του αγά και ο απελεύθερος τον ίδιο 

και τέλος σε µια τρίτη καταχώριση το αφεντικό είναι τζεµπετζί και ο απελεύθερός 

του τζεµπετζίµπασι, δηλαδή φέρει αξίωµα ανώτερο από αυτό του παλιού του 

αφεντικού. Βλέπουµε δηλαδή ότι οι απελεύθεροι µπορούσαν να καταλαµβάνουν στην 

ιεραρχία από µικρά µέχρι σηµαντικά αξιώµατα. ∆υστυχώς οι περιπτώσεις που έχουµε 

είναι λίγες και δε µας αφήνουν το περιθώριο για µια ευρύτερη µελέτη του φαινοµένου 

και αξιολόγηση της πορείας των απελεύθερων στα στρατιωτικά σώµατα. 

Βλέπουµε εποµένως ότι η επαγγελµατική εξάρτηση από τα παλιά αφεντικά 

ήταν κάτι λογικό και σε µεγάλο βαθµό αναµενόµενο. Άλλωστε είναι λογικό να 

υποθέσουµε πως, εφόσον και το δίκαιο συνέδεε αφεντικό και απελεύθερο µε δεσµούς 

πατρωνίας, ήταν δυνατόν ο απελεύθερος να ζητούσε επαγγελµατική προστασία όχι 

µόνο για τον ίδιο, αλλά και την οικογένειά του. Θα µπορούσε λοιπόν µια τέτοιου 

τύπου εξάρτηση να επεκτεινόταν πολύ περισσότερο από το ατοµικό επίπεδο, αν και 

στην περίπτωσή µας δε βρίσκουµε έγγραφα που να εµπλέκουν την οικογένεια του 

απελεύθερου σε µια σχέση επαγγελµατικής εξάρτησης µε τον πάτρωνά του. 

Κάτι το οποίο επίσης φαίνεται αρκετά πιθανό να συνέβαινε είναι οι δούλοι να 

εξαρτιόνταν οικονοµικά µέσω χρεών από τρίτα άτοµα τα οποία τους απελευθέρωναν 

έναντι κέρδους, όταν οι δούλοι δεν είχαν τα χρήµατα για να πληρώσουν οι ίδιοι το 

αντίτιµο για την απελευθέρωσή τους. Είναι γεγονός ότι από παλιά στον ισλαµικό 

                                                                                                                                            
Φυσικά δεν προσπαθούµε να πούµε ότι από µία καταχώριση είναι δυνατό να βγουν συµπεράσµατα για 
τις περιουσίες των απελεύθερων της Κρήτης, αλλά καθώς είναι σπάνιο φαινόµενο να συναντήσουµε 
τερεκέ απελεύθερου εδώ θεωρήθηκε σκόπιµο αυτή η περίπτωση να παρατεθεί· Τ.Α.Η. 27/51· για την 
τιµή αρνίσιου κρέατος και ψωµιού το 1759 στην Κρήτη, βλ. Στ2659-Ε/118. Επίσης η Seng αναφέρει 
κάποιες περιπτώσεις τερεκέ απελεύθερων από την Κωνσταντινούπολη· Seng, “A Liminal State”, ό.π., 
35-37· της ίδιας, “Fugitives”, ό.π., 148-151. 
342 Τ.Α.Η. 1/7, Τ.Α.Η. 3/46-47, Τ.Α.Η. 5/17, Τ.Α.Η. 5/207, Τ.Α.Η. 5/292. Στη δεύτερη περίπτωση δεν 
έχουµε πληροφορίες για το επάγγελµα του παλιού αφεντικού, αλλά του γιου του, ο οποίος ήταν στην 
υπηρεσία του τσορµπατζίµπασι της σουλτανικής αυλής Ιµπραχίµ αγά. 
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κόσµο υπήρχαν άτοµα που επωφελούνταν από την επιθυµία δούλων και αιχµαλώτων 

για ελευθερία, και, ενεργώντας ως ενδιάµεσοι µεταξύ αυτών και των κατόχων τους, 

δηµιουργούσαν µεγάλες περιουσίες.343 Στις δικές µας πηγές συναντάµε περιπτώσεις 

απελευθερώσεων µε επέµβαση τρίτου από πειρατές344 και από εχθρικά 

στρατεύµατα,345 συνεπώς δεν είναι σαφές αν τα άτοµα που απελευθερώνονται ήταν 

δούλοι ή αιχµάλωτοι.346 Από τις τρεις περιπτώσεις όπου ο απελευθερωτής δε φαίνεται 

να έχει κάποια επαγγελµατική ή συγγενική σχέση µε τους απελεύθερους και ζητάει τα 

χρήµατά του από τους τελευταίους, σε µια είναι χριστιανός και σε δύο εβραίοι.347 Στις 

δύο τελευταίες περιπτώσεις µάλιστα οι καταχωρίσεις, οι οποίες καταγράφονται το 

1694, αφορούν σε δικαστικές διαµάχες όπου οι απελευθερωτές ζητάνε επιπλέον 

χρήµατα, ενώ οι απελεύθεροι τους κατηγορούν για εκβιασµό ή αρνούνται να δώσουν 

τα χρήµατα.348 Τέτοιες περιπτώσεις φανερώνουν την οικονοµική εξάρτηση που 

µπορεί να δηµιουργούσαν τέτοιου τύπου απελευθερώσεις. 

 

3. Χρήση του απελεύθερου από τον παλιό κύριό του για δηµιουργία 

ευρύτερων συστηµάτων πατρωνίας 

 

Είναι πιθανό το αφεντικό κάποιας δούλας να την παντρέψει προσπαθώντας να 

δηµιουργήσει σχέσεις πατρωνίας µε κάποια άλλη οικογένεια. Αυτή είναι µια 

πρακτική η οποία συναντάται ευρέως στην Οθωµανική Αυτοκρατορία, κυρίως µεταξύ 

ατόµων που βρίσκονταν στις υψηλότερες βαθµίδες της διοίκησης. Έτσι, το αφεντικό, 

απελευθερώνοντας τη δούλα, πρώτα δηµιουργούσε σχέση πατρωνίας µε αυτή και στη 

συνέχεια, παντρεύοντάς τη, µπορούσε να διευρύνει αυτή τη σχέση και στο 

                                                 
343 Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 30. 
344 Στ1837-Γ/394, Στ1900-∆/4. 
345 Τ.Α.Η. 7/82, Στ1156-Γ/3-4, Στ1173-Γ/14, Τ.Α.Η. 3/236· ενώ και οι τέσσερις αυτές καταχωρίσεις 
αφορούν σε απελευθερώσεις από Βενετούς, εδώ αναφέρονται γιατί φανερώνουν την ύπαρξη κατοίκων 
της Κρήτης οι οποίοι δανείζουν λεφτά για απελευθερώσεις. ∆ε θα µας φαινόταν περίεργο αν αυτοί οι 
δανειστές ήταν τα ίδια άτοµα που θα αναλάµβαναν το δανεισµό σε κάποιο δούλο της Κρήτης, αν αυτός 
ήθελε να πληρώσει το αντίτιµο της απελευθέρωσής του. 
346 Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις βλέπουµε τις απελευθερώσεις να συµβαίνουν µε την επέµβαση 
εβραίων, σε µία µε την επέµβαση ενός χριστιανού από τη Χίο, σε µία µε την επέµβαση ενός γάλλου 
συνέταιρου των αιχµαλωτισµένων, σε µία µετά από παρέµβαση της αδερφής ενός αιχµάλωτου και σε 
µία της µητέρας τεσσάρων αιχµαλώτων. 
347 Οι εβραίοι συχνά έπαιζαν το ρόλο του ενδιάµεσου και στη Μεσόγειο του 12ου και 13ου αιώνα·  
Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 30. 
348 Στην πρώτη περίπτωση από τις δύο ο εβραίος Σαµάρκος κρίνεται εκβιαστής από το δικαστήριο· 
Στ1156-Γ/3-4. Στη δεύτερη ο εβραίος Σαµουήλ δικαιώνεται µε κατάθεση µουσουλµάνων· Στ1173-
Γ/14. 
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περιβάλλον της νέας της οικογένειας.349 Το κέρδος από την εκµετάλλευση ενός 

τέτοιου συστήµατος θα µπορούσε να αποδειχθεί πολλαπλό σε σχέση µε την απώλεια 

κεφαλαίου που συνεπάγεται η απόλυση της δούλας. Θα µπορούσαµε λοιπόν να δούµε 

µια τέτοια κίνηση από την πλευρά του κυρίου ως ένα είδος επένδυσης. 

Μια τέτοια σχέση θα µπορούσε να δηµιουργηθεί εξάλλου, χωρίς να το 

επιδιώξει άµεσα ο κύριος, µε τον εθελούσιο γάµο των απελεύθερων, ανδρών και 

γυναικών. 

Και στις δύο αυτές περιπτώσεις ο κύριος θεωρείται συγγενές προς το δούλο 

πρόσωπο. Ωστόσο, όταν ο απελεύθερος πεθαίνει, η σχέση µεταξύ του αφεντικού και 

της οικογένειας του απελεύθερου σε πολλές περιπτώσεις διαλύεται.350 Στις πηγές 

συναντάµε ενδείξεις ρήξης στις µεταξύ τους σχέσεις, όπως διαµάχες µεταξύ του 

αφεντικού και της νέας οικογένειας του απελεύθερου για τη διεκδίκηση της 

περιουσίας του τελευταίου όταν αυτός πεθαίνει.351 

 

γ. Κοινωνική ζωή 

 

1. Οργάνωση σε οµάδες: Η περίπτωση των µαύρων απελεύθερων της Κρήτης 

 

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πηγές που συναντάµε στα ιεροδικαστικά 

κατάστιχα της Κρήτης σχετικά µε το θέµα χρονολογείται στο 1717 και αφορά στην 

οργάνωση των µαύρων δούλων µετά την απελευθέρωσή τους.352 Σε αυτήν την πηγή 

διαβάζουµε ότι οι µαύροι δούλοι353 που απελευθερώνονταν,354 ήδη από την εποχή της 

                                                 
349 Για παράδειγµα, στις καταχωρίσεις Τ.Α.Η. 3/120 και Τ.Α.Η. 3/120, που καταγράφονται το 1672, ο 
Μουσταφά µπεσέ απελευθερώνει τη δούλα του Μιρουφέ [;] κόρη Αµπντουλάχ και αµέσως µετά την 
παντρεύει µε τον Αλί µπέη γιο Αµπντουλάχ µε γαµήλια µη προκαταβαλλόµενη δωρεά 2.000 άσπρων. 
Είναι σίγουρο πως µια τέτοια κίνηση θα ενίσχυε τη σχέση των δύο ανδρών. Καθώς η απελευθέρωση 
της δούλας συνεπαγόταν χρηµατική απώλεια για τον ιδιοκτήτη της, αυτή η πράξη θα δηµιουργούσε 
κάποια υποχρέωση ανταπόδοσης από τον Αλί στο Μουσταφά. 
350 Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 69. 
351 Τ.Α.Η. 7/150, Τ.Α.Η. 7/57. Επίσης, βλ. Forand, “Relation”, ό.π., 64. 
352 Τ.Α.Η. 15/34. 
353 Ο Σταυρινίδης µεταφράζει «Αιθίοπες», λέξη η οποία παλιότερα χρησιµοποιούνταν στα ελληνικά 
και για να περιγράψει απλώς ανθρώπους µε µαύρο δέρµα. Αντίστοιχη είναι µια από τις ερµηνείες που 
δίνει ο Χλωρός στο λεξικό του για τη λέξη «Αρέµπ»· Ι. Χλωρός, Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν, τ. 2, 
Κωνσταντινούπολη 1900, 1123. Είναι γεγονός ότι η µετάφραση των λέξεων Ζεντζί και Αράµπ δεν 
είναι πάντα σαφής, καθώς συχνά αυτές οι λέξεις χρησιµοποιούνται ως προσδιοριστικές του χρώµατος 
του δέρµατος και όχι του τόπου προέλευσης των δούλων. Για το πρόβληµα της µετάφρασης τέτοιων 
όρων, βλ. Σαλακίδης, Λάρισα, ό.π., 66-67 και Jennings, “Black Slaves”, ό.π., 287-288. Για ένα 
αντίστοιχο παράδειγµα από ένα φιρµάνι του 1650 στο οποίο η µετάφραση που χρησιµοποιείται είναι 
«µαύρος σκλάβος», βλ. Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωµανικό πλαίσιο: πρώτη 
προσέγγιση µε βάση τα οθωµανικά έγγραφα της Καϊρείου Βιβλιοθήκης (1579-1821), Άνδρος 2006, 272-
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οθωµανικής κατάκτησης της Κρήτης, αποτελούσαν µια µορφή συσσωµάτωσης µε 

αρχηγό ο οποίος προερχόταν από τις τάξεις τους, αλλά που ο διορισµός του 

επικυρωνόταν από την πρωτεύουσα. Ο ρόλος αυτής της οργάνωσης σύµφωνα µε την 

καταχώριση ήταν η ανακάλυψη µέσω συγκέντρωσης πληροφοριών των δραπετών 

µαύρων δούλων και η παράδοσή τους στους κυρίους τους. Αυτή η πρακτική δρούσε, 

κατά την πηγή, αποτρεπτικά για τους δούλους που ήθελαν να δραπετεύσουν, όµως 

κατά τη διάρκεια πανούκλας που ενέσκηψε στην περιοχή ο αρχηγός τους πέθανε, 355 

µε αποτέλεσµα να επέλθει αταξία µεταξύ των µαύρων της περιφέρειας και να 

δραπετεύσουν διάφοροι µαύροι δούλοι. Ύστερα από αυτές τις επεξηγήσεις ακολουθεί 

το αίτηµα των απελεύθερων, ο διορισµός δηλαδή από το σουλτάνο νέου αρχηγού 

προερχόµενου από αυτούς. Πρόκειται για άρζι χαλ πάνω από το οποίο καταγράφεται 

η απάντηση της Πύλης,356 η οποία επιβεβαιώνει το διορισµό νέου µαύρου αρχηγού, 

ονόµατι Μπάρκο,357 και έχει ηµεροµηνία Εγίρας 28 Σεβάλ 1129 (4 Οκτωβρίου 1717). 

Αυτό το έγγραφο µας αποκαλύπτει µια οργάνωση µε πολύ ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά. Πρώτα απ’ όλα, η δηµιουργία της βασίζεται όχι σε κοινά 

επαγγελµατικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά, αλλά στην ιδιότητά των µελών της ως 

απελεύθερων και στο χρώµα τους.358 ∆εύτερον, φανερώνει µια συσπείρωση που δε 

                                                                                                                                            
273. Άλλωστε στις περισσότερες περιπτώσεις οι ίδιοι οι έµποροι δεν ενδιαφέρονταν για το πραγµατικό 
µέρος καταγωγής των µαύρων δούλων, οπότε όροι όπως «Ζεντζί» χρησιµοποιούνταν συµβατικά για να 
δηλώσουν το µαύρο χρώµα του δέρµατός τους· S. Faroqhi, “Black Slaves and Freedmen Celebrating 
(Aydın, 1576)”, Turcica, 21-23 (1991), 212. 
354 Ο Σταυρινίδης λανθασµένα µεταφράζει «οι οποίοι είτε απελύθησαν της δουλείας, είτε ετύγχανον 
ανέκαθεν ελεύθεροι». 
355 ∆ιαβάζουµε “baş buğumuz olan fevt” («ο αρχηγός µας πέθανε»). O Σταυρινίδης διαβάζει το “fevt” 
 και όλη την πρόταση ως «ο αρχηγός µας Κοόρα». Εδώ θεωρούµε ότι το (قوره) «ως «Κοόρα (فوت)
όνοµα του παλιού αρχηγού της συσπείρωσης δε δίνεται από τον καδή. 
356 Ο Σταυρινίδης αναφέρει ότι η καταχώριση φέρει τη µονογραφή του πασά, αν και κάτι τέτοιο δεν 
είναι διακριτό στο πρωτότυπο κείµενο. Το λογικό θα ήταν η απάντηση να έρχεται από την Πύλη καθώς 
η αίτηση των απελεύθερων απευθύνεται στον σουλτάνο. Η µονογραφή που υπάρχει στο κείµενο και ο 
Σταυρινίδης θεωρεί ότι είναι του πασά γράφει «σαχ» (sah), έκφραση που σε ελεύθερη µετάφραση 
σηµαίνει «θεωρήθηκε το αληθές του εγγράφου». Για αντιπαραβολή µε αντίστοιχη υπογραφή που 
αφορά σε διορισµό κεχαγιά συντεχνίας από την Πύλη, βλ. H. Đnalcık, “The Appointment Procedure of 
a Guild Warden (Ketkhudā)”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 76 (1986), 140. 
357 Επίσης θα µπορούσε να διαβαστεί ως Μπάρκου, Μπάρκοβ, Μπάρκουβ, Μπάρκβο, Μπάρκβου κ.ά. 
358 Σχεδόν όλες οι κύριες οδοί του εµπορίου µαύρων δούλων στην Οθωµανική Αυτοκρατορία 
ξεκινούσαν από την Αφρική, κυρίως από την περιοχή της λίµνης Τσαντ που υπάγεται στα σηµερινά 
κράτη Τσαντ, Καµερούν, Νίγηρας και Νιγηρία, από τις περιοχές Κουρντουφάν, Νταρφούρ, Μπλε και 
Λευκού Νείλου στο σηµερινό Σουδάν, Γκαλά, Σινταµά και Γκουραγκέ στη σηµερινή Αιθιοπία και 
Ζανζιβάρης στη σηµερινή Τανζανία· Toledano, Slave Trade, ό.π., 19-28. Αν όπως εικάζεται και σε 
άλλο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, το εµπόριο των δούλων µεταξύ Κρήτης και Αφρικής δεν είχε 
αναπτυχθεί έντονα στα πρώτα χρόνια µετά την άλωση της Κρήτης, είναι επίσης πιθανό η πλειονότητα 
των λιγοστών µαύρων δούλων που συναντάµε στις πηγές να ερχόταν στην Κρήτη έµµεσα από τρίτους 
τόπους και όχι απευθείας από την Αφρική. Σε µια τέτοια περίπτωση θα ήταν δύσκολο όλοι οι µαύροι 
δούλοι να προέρχονταν από το ίδιο µέρος, ώστε να µπορούµε να συζητάµε για κοινή γλώσσα και κοινή 
καταγωγή σε βαθµό που αυτές να προκαλούν µια τέτοιου τύπου συσπείρωση. Αντίστοιχα για το 
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συναντάται σε καµία φυλετική ή άλλη οµάδα απελεύθερων της Κρήτης. Τέλος, αυτή 

η συσπείρωση αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς από µέχρι σήµερα µελέτες που 

σχετίζονται µε τις συσπειρώσεις µαύρων στην αυτοκρατορία δεν έχει αποκαλυφτεί 

κάποια οργάνωση µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα δεν 

έχει βρεθεί άλλη οργάνωση που να συνδυάζει τη συλλογική ευθύνη στη βάση του 

χρώµατος µε την εσωτερική σχέση εξουσίας απελεύθερων-δούλων και την 

αναγνώριση από το οθωµανικό κράτος όχι µόνο της οργάνωσης, αλλά και µιας 

εσωτερικής ιεραρχίας της. 

Καθώς η πηγή αυτή αποτελεί το µοναδικό µας στοιχείο για τέτοιες 

συσπειρώσεις είµαστε αναγκασµένοι για την κατανόησή της να προβούµε σε 

επισφαλείς εικασίες. Πάντως είναι λογικό σε µια πρώτη φάση να δούµε µια τέτοια 

συσπείρωση ως κάτι επιβεβληµένο από τοπικές αρχές οι οποίες συνέλεγαν 

προσόδους, καθώς φαίνεται ότι στην αυτοκρατορία η επιβολή της συλλογικής 

ευθύνης σχετιζόταν πρωτίστως µε αντίστοιχες οικονοµικές λειτουργίες.359 Είδαµε στο 

πρώτο κεφάλαιο ότι πιθανόν το καθήκον ανεύρεσης φυγάδων δούλων να 

εκµισθωνόταν σε ιδιώτες, και µάλιστα από τα πρώτα έτη της οθωµανικής παρουσίας 

                                                                                                                                            
κράτος φαίνεται ότι το χρώµα αντικαθιστούσε την καταγωγή ως κριτήριο ταξινόµησής τους. Οι λόγοι 
για αυτό το φαινόµενο αναλύθηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Τέλος, για το ζήτηµα του κοινού 
επαγγέλµατος, µολονότι στην απάντηση από τη διοίκηση που καταγράφεται συναντάµε την έκφραση 
«σιγιάχ αράµπ ταϊφεσί», η οποία θα µπορούσε να µεταφραστεί ως «συντεχνία των µαύρων δούλων», 
εµείς εδώ επιλέγουµε τη µετάφραση «οµάδα των µαύρων δούλων», καθώς δεν υπάρχει λέξη δηλωτική 
κάποιου επαγγέλµατος, ενώ, όπως θα δούµε και παρακάτω, ακόµα και αν οι λόγοι για τους οποίους 
οργανώνονταν κατά αυτόν τον τρόπο ήταν οικονοµικοί δε µπορούµε να ισχυριστούµε ότι αυτή η 
οργάνωση όριζε την επαγγελµατική τους ταυτότητα. 
359 H συλλογική ευθύνη προωθούνταν από την οθωµανική εξουσία κυρίως για λόγους που σχετίζονταν 
µε την είσπραξη της φορολογίας· E. Gara, “In Search of Communities in Seventeenth Century 
Ottoman Sources: The Case of Kara Ferye District”, Turcica, 30 (1998), 139. Η συλλογική ευθύνη ως 
τρόπος διακυβέρνησης και κοινωνικής συµπεριφοράς ήταν πολύ διαδεδοµένος στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία και συναντάται σε ποικίλες περιπτώσεις, από τις θρησκευτικές κοινότητες, τις 
επαγγελµατικές οµάδες, µέχρι συγκεντρώσεις ατόµων που προσδιορίζονταν από το χώρο στον οποίο 
κατοικούσαν. Για την αντιµετώπιση κυρίως της ελληνορθόδοξης κοινότητας, αλλά και των αρµένιων, 
εβραίων και καθολικών από την οθωµανική εξουσία τους αιώνες που µας ενδιαφέρουν, βλ., π.χ., P. 
Konortas, “From Tâ’ife to Millet: Ottoman Terms for the Ottoman Greek Orthodox Community” στο 
Ottoman Greeks in the Age of Nationalism: Politics, Economy, and Society in the Nineteenth Century, 
επιµ. D. Gondicas και C. Issawi, Νιου Τζέρσι 1999, 173-175. Για την αντιµετώπιση των συντεχνιών 
της Κωνσταντινούπολης του 17ου αιώνα από την οθωµανική εξουσία και την αδυναµία ελέγχου τους, 
βλ.  E. Yi, Guild Dynamics in Seventeenth-Century Istanbul· Fluidity and Leverage, Λάιντεν-Βοστόνη 
2004, 167-135 και κυρίως 171-174. Για την προσφυγή διαφόρων συντεχνιών, κατοίκων ευρύτερων ή 
µικρότερων περιοχών, αλλά και µεµονωµένων προσώπων στην οθωµανική δικαιοσύνη για επίλυση 
διαφορών, βλ. το άρθρο του H. Đnalcık, “Şikâyet Hakkı: ‛Arż-i Ḥal ve ‛Arż-i Maḥżar’lar”, Osmanlı 
Araştırmaları/The Journal of Ottoman Studies, 7-8 (1988), 33-54. Επίσης, στις πηγές µας είναι 
ανιχνεύσιµες πολλές περιπτώσεις χωριών των οποίων οι κάτοικοι γίνονται συλλογικά υπεύθυνοι για τη 
διατήρηση της ασφάλειας στην περιοχή τους δίνοντας εγγυήσεις για οικονοµικές αποζηµιώσεις σε 
περίπτωση αποτυχίας· Τ.Α.Η. 5/237, Τ.Α.Η. 5/238, Τ.Α.Η. 5/239, Τ.Α.Η. 5/241, Τ.Α.Η. 5/299, Τ.Α.Η. 
5/299, Τ.Α.Η. 7/93, Στ1152-Β/450, Στ1155-Γ/3. 
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στην Κρήτη. Αν και δε γνωρίζουµε πόσο επικερδής ήταν µια τέτοια απασχόληση360 

είναι δυνατό να υποθέσουµε ότι ο µισθωτής του καθήκοντος αυτού, ο οποίος θα 

µπορούσε να ήταν λευκός, µαύρος ή µια συσπείρωση µαύρων, έχοντας την άδεια του 

κράτους, µπορούσε να πιέσει κάποιες οµάδες ανθρώπων ώστε να συµµετάσχουν στην 

ανεύρεση φυγάδων, µε σκοπό την αύξηση των εσόδων του.361 ∆ε µπορούµε ωστόσο 

να ξέρουµε, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, ποιο ήταν το µέτρο εξαναγκασµού ή το δέλεαρ 

που θα χρησιµοποιούσε σε µια τέτοια περίπτωση.362 ∆εν γνωρίζουµε αν στο πλαίσιο 

της συλλογικής ευθύνης οι µαύροι απελεύθεροι ήταν υποχρεωµένοι να πληρώνουν 

στον µισθωτή της προσόδου κάποιο ποσό ως αποζηµίωση για τους µαύρους δούλους 

που κατάφερναν να ξεφύγουν, ούτε έχουµε στοιχεία για την τιµή των ευρέτρων που 

θα τους δίνονταν αν ήταν οι ίδιοι αρµόδιοι για τη σύλληψη δούλων. 

Πάντως ακόµα και αν δεχτούµε την παραπάνω ανάλυση, που φαίνεται και η 

πιθανότερη, δεν πρέπει να πέσουµε στην παγίδα, η οποία δηµιουργείται κυρίως από 

τη φύση των πηγών υπό εξέταση, να δούµε την οµάδα των µαύρων απελεύθερων ως 

κάτι προσδιοριζόµενο αποκλειστικά από τις οικονοµικές ανάγκες συγκεκριµένων 

θεσµών και ατόµων. Αν επιλέξουµε µια τέτοιου τύπου ερµηνεία παραµένουν κάποια 

αναπάντητα ερωτήµατα: γιατί η επιλογή από τη διοίκηση γίνεται όχι µόνο µε βάση 

                                                 
360 Πάντως από στοιχεία άλλων περιόδων και περιοχών φαίνεται ότι επρόκειτο για µια επικερδή 
απασχόληση· Sahillioğlu, “Bursa”, ό.π., 91. Ωστόσο δε µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι κάτι τέτοιο 
ίσχυε και στην Κρήτη. 
361 Όπως είδαµε, υπεύθυνοι για την εύρεση φυγάδων δούλων µπορεί να ήταν οθωµανοί αξιωµατούχοι 
ή ιδιώτες. Σε κάθε περίπτωση η κινητοποίηση ατόµων για τη σύλληψη δούλων σίγουρα στοίχιζε 
χρήµατα στο κρατικό ταµείο ή στο µισθωτή του καθήκοντος. Ακόµα και αν οι δούλοι που δραπέτευαν 
ήταν λίγοι, ήταν λογικό να αναζητούνταν η οικονοµικότερη και ευκολότερη λύση, στην περίπτωσή 
µας η ανάθεση της εύρεσής τους σε τρίτους. Άλλωστε, ακόµα και αν δούµε το φαινόµενο υπό το 
πρίσµα της οθωµανικής πολιτικής θεωρίας, το σηµαντικό κριτήριο για τη διατήρηση της τάξης είναι η 
διατήρηση των κοινωνικών και θεσµικών ορίων. Κάτι τέτοιο θα εξηγούσε τη διάθεση της τοπικής 
διοίκησης, αν ήταν αυτή υπέυθυνη, για αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων ακόµα και αν δεν ήταν 
µαζικά. Για τη σηµασία του ορίου (hadd) στο ισλάµ και στην οθωµανική κοινωνία και πολιτική και 
κάποιες βασικές κοινωνικές και πολιτικές κατηγοριοποιήσεις, βλ. Shaw, History, ό.π., 166· M. A. J. 
Beg, “al-Khāssa wa’l-‛Āmma”, The Encyclopaedia of Islam. New Edition, Λάιντεν και Λονδίνο, τ. 4, 
1098-1100· Lewis, “‛Askari”, ό.π., 712· M. Sariyannis, “‘Mob’, ‘Scamps’ and Rebels in 17th Century 
Istanbul: Some Remarks on Ottoman Social Vocabulary”, International Journal of Turkish Studies, 11 
(2005), 2. 
362 Για τη χρήση της συλλογικής ευθύνης ως µέτρο πίεσης και οικονοµικής εκµετάλλευσης 
φορολογούµενων κατοίκων και ιδίως µη µουσουλµάνων από την τοπική διοίκηση, βλ. U. Heyd, 
Studies in Old Ottoman Criminal Law, επιµ. V. L. Ménage, Οξφόρδη 1973, 310-311· Marcus, Middle 
East, ό.π., 115-117. Για την προσπάθεια αυτοπροστασίας των χριστιανικών κοινοτήτων από τέτοια 
φαινόµενα, µέσω της χρήσης οργάνων που προέκυπταν από τη συλλογική ευθύνη και γενικά για τις 
οικονοµικές τους λειτουργίες, βλ. S. D. Petmezas, “Christian Communities in Eighteenth-and Early 
Nineteenth-Century Ottoman Greece: Their Fiscal Functions”, Princeton Papers, 12 (2005), 77-78 και 
σποράδην. 
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την ιδιότητα του απελεύθερου, αλλά και το χρώµα;363 Αν πρόκειται για την εφαρµογή 

µιας συνηθισµένης κρατικής πρακτικής, και οι επίσηµα οργανωµένες οµάδες µαύρων 

αποτελούσαν συνηθισµένη τακτική για την επιβολή της τάξης στα άτοµα µε το ίδιο 

χρώµα, γιατί στις µέχρι τώρα µελέτες που έχουν γίνει σχετικά µε τους µαύρους στην 

αυτοκρατορία364 δεν έχει βρεθεί παρά µόνο µία ακόµα αναφορά που προσοµοιάζει 

στη δική µας περίπτωση, η οποία έχει µάλιστα πολλές και µεγάλες διαφορές.365 

Μήπως, δηλαδή, µια τέτοια ερµηνεία τονίζει τις γενικές θεσµικές τάσεις που 

επικρατούσαν στους κόλπους της αυτοκρατορίας και αποφεύγει την εξέταση της 

περίπτωσης στο συγκεκριµένο πλαίσιο της κρητικής κοινωνίας; Πώς µπορεί µια 

τέτοια προσέγγιση να απαντήσει στο ερώτηµα για την έλλειψη άλλων αντίστοιχων 

οµάδων αποτελούµενων από άλλες φυλετικές οµάδες; Νοµίζω πως για να 

απαντήσουµε σε τέτοιου τύπου ερωτήµατα πρέπει να στρέψουµε την ανάλυσή µας 

και σε προβληµατισµούς που αφορούν περισσότερο στο ρόλο και τη θέση των 

µαύρων στην κοινωνία και να τους δούµε ως άτοµα τα οποία µπορούσαν, αν όχι να 

οργανωθούν σε µια τέτοια οµάδα, τουλάχιστον να έρθουν κοντά όχι µόνο υπό την 

πίεση του κράτους, αλλά και µε δική τους πρωτοβουλία. Άλλωστε, ακόµα και αν 

τελικά το κράτος επιλέγει να δηµιουργήσει ένα τέτοιο θεσµό, όπως την οµάδα υπό 

εξέταση, το γεγονός ότι ανάµεσα στα κριτήρια διαχωρισµού της οµάδας είναι το 

χρώµα του δέρµατος δεν αντικατοπτρίζει µια κοινωνική πραγµατικότητα;  

Ωστόσο µια προσέγγιση η οποία θα αναδείκνυε τούς κοινωνικούς (π.χ. 

ρατσισµός,366 δυσκολία ενσωµάτωσης στην τοπική κοινωνία) και πολιτισµικούς (π.χ. 

                                                 
363 Άλλωστε η οθωµανική διοίκηση δε φαίνεται να έκανε ουσιαστική διάκριση µεταξύ λευκών και 
µαύρων δούλων· Ε. R. Toledano, Slavery and Abolition in the Ottoman Middle East, Σιάτλ και 
Λονδίνο 1998, 113-116· Hunwick και Troutt Powell, African Diaspora, ό.π., xxvi. 
364 Κυριότερη µελέτη είναι αυτή της Faroqhi η οποία δεν επικεντρώνεται σε µια συγκεκριµένη 
ιστορική περίοδο· Faroqhi, “Black Slaves”, ό.π., σποράδην. 
365 Ο Εβλιγιά Τσελεµπί αναφέρει ότι στη Βέροια, όπου οι µαύροι αποτελούν πολύ µεγάλο ποσοστό 
των δούλων της περιοχής, υπάρχει ένας µαύρος (zengi ‛arab) µπέης ευγενικής καταγωγής, ο οποίος 
είναι υπεύθυνος για την τιµωρία των µαύρων δούλων που υποπίπτουν σε παραπτώµατα. Οι κύριοι των 
δούλων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα να τιµωρήσουν τους δούλους µόνοι τους, τους πηγαίνουν σε 
αυτόν και αυτός στέλνει έναν τσαβούς που τους ραβδίζει και µε αυτόν τον τρόπο διατηρεί την 
πειθαρχία στις τάξεις τους· Evliya Çelebi, Seyahatname, ό.π., 83· για την ελληνική µετάφραση, βλ. Β. 
∆ηµητριάδης, Μακεδονία, ό.π., 260-261. 
366 Για τα προβλήµατα ένταξης των µαύρων στις ισλαµικές κοινωνίες λόγω ρατσιστικών αντιλήψεων, 
βλ. B. Lewis, Race and Slavery in the Middle East, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη 1990, 25, 28-29, 37, 41. 
Για τη θεωρία του ρατσισµού µέσα από ισλαµικά κείµενα και τη ρατσιστική αντιµετώπιση των 
µαύρων από τους Οθωµανούς, βλ. Tezcan, “Dispelling the Darkness”, ό.π., 82-95. Ρατσισµός έναντι 
των µαύρων παρατηρείται και στην Κρήτη του 19ου αιώνα, αν και κάποιος µπορεί να δει περιηγητές να 
εκφράζουν και την αντίθετη άποψη· Παπαδάκης, Χαλικούτες, ό.π., 174, 191-193, 196-197, 200. 
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θρησκευτικές πρακτικές367) παράγοντες που θα ωθούσαν τα άτοµα ως ξεχωριστές 

οντότητες σε µια τέτοια συσπείρωση θα ήταν πιο επισφαλής και θα στηριζόταν σε 

λιγότερο απτά και πιο εύκολα αµφισβητήσιµα στοιχεία. 

Εδώ αυτό που θα θέλαµε να τονίσουµε είναι ότι ακόµα και αν δούµε την 

οργάνωση των µαύρων απελεύθερων ως κάτι θεσµικά επιβεβληµένο από τη φύση της 

λειτουργίας του συστήµατος διοίκησης της αυτοκρατορίας, πίσω από κάθε τέτοιο 

φαινόµενο υπάρχει και µια κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα που στηρίζει 

τους διάφορους επιβεβληµένους από το κράτος διαχωρισµούς. Αυτή η 

πραγµατικότητα είναι δυνατό να αλλάζει από κοινωνία σε κοινωνία, ακόµα και όταν 

λαµβάνει χώρα στο κοινό οθωµανικό πλαίσιο. Για να αντιληφθούµε το συσχετισµό 

τοπικών συνθηκών και οθωµανικής πολιτικής που οδηγεί σε αυτά τα φαινόµενα 

χρειάζεται εκτενής έρευνα για διάφορες περιοχές της αυτοκρατορίας. Για τη στιγµή η 

έλλειψη στοιχείων από τα αρχεία της Κρήτης δε µας βοηθάει στην περαιτέρω 

διαλεύκανση αυτών των ζητηµάτων. Ίσως αυτό το κενό να το καλύψουν στο µέλλον 

νέα στοιχεία για τέτοιου τύπου συγκεντρώσεις από άλλες περιοχές, πάντως για την 

ώρα η µελέτη τέτοιων φαινοµένων είναι ακόµα σε εµβρυακό στάδιο. 

 

2. Οικογένεια 

 

Οι περιπτώσεις παντρεµένων απελεύθερων που συναντάµε στις πηγές µας δεν 

είναι πολλές.368 Συγκεκριµένα, βλέπουµε επτά περιπτώσεις από τις οποίες οι έξι 

αφορούν σε εξισλαµισµένους και η µία σε χριστιανή. Στις δύο περιπτώσεις όπου η 

καταγωγή των απελεύθερων αναφέρεται, πρόκειται για λευκές γυναίκες. Από τις επτά 

                                                 
367 Hunwick και Troutt Powell, African Diaspora, ό.π., xxii-xxiii·  Segal, Islam’s Black Slaves, ό.π., 
114-115. ∆οξασίες και τελετές που αποτελούν λόγο συσπείρωσης µαύρων απαντούν τόσο στην 
Οθωµανική Αυτοκρατορία όσο και στην Τουρκία των µέσων του 20ού αιώνα. Η πλειονότητα των 
περιγραφών προέρχεται από αυτόπτες µάρτυρες, αλλά και από µία καταγραφή σε ιεροδικαστικό 
κατάστιχο των τελών του 16ου αιώνα από το Αϊδίνι. Συχνά δηµιουργούνταν µέσω συγκρητισµού και 
συνδύαζαν τον παγανισµό µε το ισλάµ. Από τόπο σε τόπο συναντώνταν τελείως διαφορετικές 
τελετουργίες, εορτασµοί και συγκεντρώσεις, οι οποίες φανερώνουν τόσο την ποικίλη προέλευση των 
µαύρων, όσο και ότι αυτές οι τελετουργίες σε µεγάλο βαθµό δηµιουργούνταν στους νέους τόπους 
παραµονής· Faroqhi, “Black Slaves”, ό.π., σποράδην. Για αντίστοιχες λατρευτικές πρακτικές των 
µαύρων της Κρήτης, όπως περιγράφονται από διάφορους περιηγητές και λογοτέχνες, βλ. Παπαδάκης, 
Χαλικούτες, ό.π., 167-170, 176, 187-188, 213-217, 219-223. 
368 ΜΟ56/178, Τ.Α.Η. 3/120, Τ.Α.Η. 5/8, Τ.Α.Η. 5/80-81, Τ.Α.Η. 5/172, Τ.Α.Η. 7/57, Τ.Α.Η. 7/150· οι 
απελεύθεροι αυτοί και τα άτοµα που παντρεύτηκαν είναι οι εξής: η Μαρία Τσαλοπούλα παντρεύτηκε 
το Γιακουµή Κορτίκη, η Μιρουφέ [;] κόρη Αµπντουλάχ παντρεύτηκε τον Αλί µπέη γιο Αµπντουλάχ, ο 
Μουσταφά τσαβούς παντρεύτηκε την ελεύθερη κόρη του Αλί µπέη γιου Αχµέντ, η Φατιµέ κόρη 
Αµπντουλάχ παντρεύτηκε τον κεχαγιά των ιππέων της δεξιάς πτέρυγας Μουσταφά αγά γιο 
Αµπντουλάχ, η Γκιουλµπούι παντρεύτηκε το πρώην αφεντικό της Ισµαΐλ τσελεµπί γιο Αµπντουλάχ, ο 
Ιβάζ παντρεύτηκε τη Χαντιτζέ και η Φατιµέ παντρεύτηκε τον Αχµέντ γιο Οµέρ. 
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περιπτώσεις µόνο δύο αφορούν σε άρρενες απελεύθερους. Επιπλέον, µόνο σε τρεις 

περιπτώσεις βλέπουµε απελεύθερους να έχουν παιδιά.369 Βέβαια, το γεγονός ότι 

συναντάµε µόνο αυτές τις περιπτώσεις, δε σηµαίνει απαραιτήτως ότι οι απελεύθεροι 

οι οποίοι δηµιουργούσαν οικογένεια ήταν λίγοι. Έτσι και αλλιώς οι κάτοικοι της 

αυτοκρατορίας δεν κατέγραφαν πάντα το γάµο τους στο ιεροδικείο. Επίσης, σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι πιθανό να παραλειπόταν η πληροφορία ότι το άτοµο που 

είχε την οικογένεια ήταν απελεύθερος. Πάντως ακόµα και από αυτές τις λίγες 

καταχωρίσεις µπορούµε να βγάλουµε κάποια συµπεράσµατα και να κάνουµε κάποιες 

υποθέσεις, πάντα όµως µε επιφύλαξη. 

Πρώτα απ’ όλα παρατηρούµε ότι όλα τα άτοµα παντρεύτηκαν µε 

οµόθρησκούς τους, πράγµα αρκετά λογικό, καθώς ούτως ή άλλως η πλειονότητα – αν 

και όχι απόλυτη – των γάµων γενικά που βρίσκουµε στις πηγές γίνονται µεταξύ 

οµόθρησκων. Άλλωστε, φαίνεται µάλλον δύσκολο, αν και όχι απίθανο, κάποια µη 

µουσουλµάνα, η οποία ενώ ήταν υπό την κατοχή µουσουλµάνου κυρίου δεν άλλαξε 

θρησκεία – πράγµα αρκετά σπάνιο – να παντρευτεί αλλόθρησκο µετά την 

απελευθέρωσή της. Από την άλλη, καθώς απαγορευόταν χριστιανός να παντρευτεί 

µουσουλµάνα, είναι λογικό οι µουσουλµάνες δούλες να παντρεύονταν 

µουσουλµάνους. Έτσι θα µπορούσαµε να πούµε ότι υπήρχε µια γενική τάση, η οποία 

σε µεγάλο βαθµό υπαγορευόταν και από το ίδιο το ισλαµικό δίκαιο, οι απελεύθεροι 

µετά την έξοδό τους από την δουλεία να δηµιουργούν οικογένεια εντός της 

θρησκευτικής κοινότητας στην οποία ανήκουν. 

Σε τρεις περιπτώσεις δε µπορούµε να καταλάβουµε αν ο γάµος είχε γίνει κατά 

τον καιρό της δουλείας, αφού το ισλαµικό δίκαιο επιτρέπει το γάµο δούλου µε 

ελεύθερη και δούλας µε ελεύθερο, αρκεί οι ελεύθεροι σύζυγοι να µην είναι κύριοί 

τους.370 Πάντως το γεγονός ότι όλοι οι απελεύθεροι παντρεύτηκαν ελεύθερους, 

σηµαίνει ότι η τοπική κοινωνία δε φαίνεται να απέρριπτε τέτοιου είδους σχέσεις και 

πως θα υπήρχε µια σχετική ενσωµάτωση των απελεύθερων στους κόλπους της, 

τουλάχιστον των λευκών.371 Το γεγονός ότι δε συναντάµε ούτε έναν παντρεµένο 

µαύρο απελεύθερο δηλώνει είτε ότι τυχαία τέτοιες καταχωρίσεις δεν καταγράφτηκαν, 

λόγω του µικρού τους αριθµού που αναλογικά τους δίνει και µικρότερες πιθανότητες 

                                                 
369 Τ.Α.Η. 5/143-144, Τ.Α.Η. 5/207, Τ.Α.Η. 7/57· η Γκιουλµπούι έχει ένα γιο, η Σταµάτα κόρη 
Σταµάτη έχει ένα γιο και µία κόρη, ο Ιβάζ έχει ένα γιο και µία κόρη. 
370 Schacht, Islamic Law, ό.π., 127. Για αντίστοιχα παραδείγµατα από την Κωνσταντινούπολη, βλ. 
Seng, “A Liminal State”, ό.π., 30-31. 
371 Segal, Islam’s Black Slaves, ό.π., 39. 
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καταγραφής σε όλων των ειδών τις υποθέσεις, είτε ότι οι µαύροι αντιµετώπιζαν 

προβλήµατα ενσωµάτωσης. Πάντως θα ήταν µάλλον υπερβολικό να προσπαθήσουµε 

να εξαγάγουµε ένα τέτοιο συµπέρασµα από ένα συνολικό δείγµα γάµων τόσο 

µικρό.372 Τουλάχιστον τρεις από τις δούλες που παντρεύονται, παίρνουν 

ευκατάστατους συζύγους, πράγµα το οποίο δηλώνει και πάλι ότι, τουλάχιστον για 

τους άντρες, δεν ετίθετο ζήτηµα διαφοράς τάξεων στο γάµο ή ότι η απελεύθερη 

συνδεόµενη µε τον παλιό της κύριο έφερε το κύρος της οικογένειάς του, πράγµα το 

οποίο θα την έκανε ίσως επιθυµητή για νύφη. 

Σε κάποιες περιπτώσεις συναντάµε και ανύπαντρες µητέρες. Αυτές θα 

µπορούσαν είτε να είχαν απελευθερωθεί ως ούµι βελέντ, χωρίς να παντρευτούν τον 

κύριό τους,373 είτε να είχαν αιχµαλωτιστεί, πουληθεί και απελευθερωθεί µαζί µε τα 

παιδιά τους.374 Η τύχη αυτών των γυναικών ήταν εντελώς εξαρτηµένη από τους 

παλιούς κυρίους τους ή τους απελευθερωτές τους. Στη δική µας περίπτωση η µία από 

τις δύο αυτές γυναίκες φαίνεται ότι υπήρξε τυχερή, καθώς το παιδί της 

αναγνωρίστηκε από τον παλιό της κύριο και έτσι έχαιρε προστασίας από το νόµο, 

ενώ η δεύτερη, όντας χριστιανή, απελευθερώνεται από έναν χριστιανό ο οποίος το 

πιθανότερο θα ήταν να την πάρει υπό την προστασία του. Πάντως στην αντίθετη 

περίπτωση, µάλλον η ζωή θα ήταν πολύ δύσκολη για µια απελεύθερη µητέρα χωρίς 

σύζυγο και πάτρωνα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους 

συναντάµε κάποιες υποθέσεις στις οποίες οι µητέρες αυτές και τα παιδιά τους 

αγωνίζονται να αποδείξουν τη συγγένειά τους µε το παλιό κύριό τους, ευτυχώς σε 

όλες τις περιπτώσεις επιτυχώς.375 

 

δ. Το ταξίδι της επιστροφής 

 

 Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα που αξίζει να ερευνήσουµε είναι αν οι απελεύθεροι 

επιχειρούσαν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους αφού αφήνονταν ελεύθεροι και 

πόσοι από αυτούς είχαν αυτή τη δυνατότητα. Στις πηγές της περιόδου που µελετάµε 

ένα µεγάλο ποσοστό των δούλων που συναντάµε είναι Ρωµιοί, και οι περισσότεροι 

από αυτούς Κρητικοί, οι οποίοι αιχµαλωτίστηκαν κατά την περίοδο του 
                                                 
372 Περιηγητές του 19ου αιώνα πάντως ισχυρίζονται ότι οι επιµιξίες λευκών και µαύρων στο νησί ήταν 
ελάχιστες· Παπαδάκης, Χαλικούτες, ό.π., 172, 174-175. 
373 Τ.Α.Η. 5/143-144. 
374 Τ.Α.Η. 5/207. Κατά την απελευθέρωση της µητέρας, έπρεπε υποχρεωτικά να απελευθερωθούν και 
τα παιδιά της· Brunschvig, “‛Abd”, ό.π., 30. 
375 Τ.Α.Η. 5/143-144, Τ.Α.Η 5/207, Τ.Α.Η. 11/91, Τ.Α.Η. 11/174. 
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βενετοοθωµανικού πολέµου που προηγήθηκε της κατάληψης της Κρήτης από τους 

Οθωµανούς. Υποθέτουµε πως για αυτά τα άτοµα η επιστροφή στον τόπο καταγωγής 

τους δε θα ήταν δύσκολη υπόθεση και, σε περίπτωση που δεν είχαν κάποιον 

ουσιαστικό δεσµό µε το µέρος στο οποίο υπήρξαν δούλοι, είναι πιθανό να 

επέστρεφαν στις πατρίδες τους. Λόγοι για την παραµονή τους στον τόπο στον οποίο 

βρίσκονταν ως δούλοι, θα µπορούσαν να είναι η δηµιουργία οικογένειας, η εύρεση 

εργασίας, η ένταξη σε ένα βολικό για αυτούς σύστηµα πατρωνίας ή, τέλος, η έλλειψη 

ιδιοκτησίας στον τόπο από τον οποίο προέρχονταν. Αυτό το τελευταίο µπορούσε να 

συµβαίνει, για παράδειγµα, σε περίπτωση αιχµαλωσίας κατά τη διάρκεια πολέµου. 

Αυτοί που αιχµαλωτίζονταν θεωρούνταν εχθροί του κράτους, εξανδραποδίζονταν και 

οι περιουσίες τους δηµεύονταν.376 Πραγµατικά, µέχρι σήµερα σώζονται εκτενείς 

κατάλογοι ατόµων που αιχµαλωτίστηκαν τόσο κατά την κατάληψη της 

Σπιναλόγκας,377 όσο και κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης ενάµιση 

αιώνα αργότερα.378 Μεµονωµένες αναφορές σε τέτοια άτοµα συναντάµε και στους 

κώδικες που είναι υπό εξέταση εδώ. Κάποιοι από τους δούλους µεταφέρονταν στην 

Κωνσταντινούπολη ή σε άλλες πόλεις µε µεγάλα σκλαβοπάζαρα (π.χ. Προύσα) και 

πωλούνταν εκεί. Ωστόσο πολλοί απ’ αυτούς που συλλαµβάνονταν µαζικά ή και 

µεµονωµένα κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών για την κατάκτηση της Κρήτης, 

πωλούνταν στα σκλαβοπάζαρα του νησιού. Αυτά τα τελευταία άτοµα είναι λογικό 

στις περισσότερες περιπτώσεις να παρέµεναν κοντά στον τόπο καταγωγής τους και 

να µπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα. Όσον αφορά στα άτοµα που πωλούνταν στα 

µεγάλα σκλαβοπάζαρα της αυτοκρατορίας, η επιστροφή τους φαίνεται αρκετά πιο 

                                                 
376 Για σχετικές µε τη δήµευση περιουσιών ρυµίσεις που αφορούν στο νησί της Κρήτης, βλ. τον 
κανουναµέ του νησιού που εκδόθηκε το 1650· Gülsoy, Girit’in Fethi, ό.π., 317. 
377 Τ.Α.Η. 14/122, Τ.Α.Η. 14/125, Τ.Α.Η. 14/127, Τ.Α.Η. 14/132. 
378 Πρόκειται για τους κώδικες, γνωστούς ως «κώδικες των θυσιών», οι οποίοι περιέχουν τα ονόµατα 
και τις κατασχεθείσες περιουσίες των συλληφθέντων, φυγάδων και νεκρών κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης. Ο κώδικας που αφορά στις περιοχές της ανατολικής Κρήτης φυλάσσεται στη Βικελαία 
Βιβλιοθήκη και έχει εκδοθεί σε ελληνική µετάφραση από το Βασίλη ∆ηµητριάδη, µε τη συµµετοχή 
των Ελένης Καραντζίκου, Πηνελόπης Φωτεινού και Χρυσούλας Χριστοδουλάρα: Β. ∆ηµητριάδης και 
∆. ∆ασκάλου (επιµ.), Ο Κώδικας των Θυσιών: ονόµατα και δηµευµένες περιουσίες των Χριστιανών 
αγωνιστών της Ανατολικής Κρήτης κατά την Επανάσταση του 1821, Ηράκλειο 2003. Ο κώδικας που 
αφορά στη δυτική Κρήτη βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και είναι ανέκδοτος. Ενώ στον κατάλογο 
των προς πώληση αιχµαλώτων της Σπιναλόγκας δεν αναφέρεται πουθενά δήµευση της περιουσίας 
τους, θεωρείται πιθανό ότι κάτι αντίστοιχο θα συνέβη, όπως άλλωστε βλέπουµε να συµβαίνει και µε 
όσους Κρητικούς αιχµαλωτίζονταν και πωλούνταν από τους Οθωµανούς κατά τη διάρκεια του 
πολέµου µε τους Βενετούς. Για ένα τέτοιο παράδειγµα, βλ. Τ.Α.Η. 1/7. 
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δύσκολη, αφού µπορούσαν να βρεθούν σε κάθε γωνιά της οθωµανικής επικράτειας ή 

και εκτός αυτής.379 

Πάντως στις πηγές µας συναντάµε µία περίπτωση στην οποία ένας πωληθείς 

στην Κωνσταντινούπολη δούλος επιστρέφει στην Κρήτη µετά την απελευθέρωσή 

του.380 Πρόκειται για το Γιουσούφ µπεσέ γιο Αµπντουλάχ, που κατάγεται από το 

χωριό Κούµοι στην επαρχία Ρεθύµνου. Μετά την άλωση του Ρεθύµνου, καθώς 

ολόκληρο το χωριό του κατέφυγε στο βενετικό στρατόπεδο, οι περιουσίες των 

κατοίκων του δηµεύθηκαν από το κράτος και εκποιήθηκαν σε πλειστηριασµό. Ο 

Γιουσούφ, πιθανόν εκείνη την περίοδο, αιχµαλωτίστηκε από τους Οθωµανούς και 

µεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί υπηρέτησε κάποιον Μαχµούντ αγά και 

αργότερα έγινε γενίτσαρος του 12ου τάγµατος των γενιτσάρων της Υψηλής Πύλης. 

Ύστερα από όλη αυτή την περιπέτεια επιστρέφει στην Κρήτη και την 1η Μουχαρέµ 

1068381 εµφανίζεται στο δικαστήριο για να διεκδικήσει ανεπιτυχώς την εκποιηµένη 

παλιά του περιουσία. 

 Είναι λογικό πολλοί από τους απελεύθερους που είχαν αφήσει περιουσίες 

στον τόπο καταγωγής τους να επιστρέφουν για να τις διεκδικήσουν. Σε µια άλλη 

περίπτωση βλέπουµε τον σεγίντ Ισά εφέντι γιο σεγίντ Αµπντουλφετάχ να ενάγει το 

Νικόλα γιο Αυγουστή, τον Κωνσταντίνο γιο Γιώργη, το Γιάννη γιο Γιώργη, τους 

Κωνσταντίνο και Γιάννη γιους Μιχάλη και άλλους γιατί καταπατούν την περιουσία 

του. Πρόκειται για κατοίκους του χωριού Ρογδιά του ναχιγιέ Μαλεβιζίου, από τους 

οποίους άλλοι κατέφυγαν στο Χάνδακα πριν από την άλωσή του και άλλοι 

αιχµαλωτίστηκαν382 και στάλθηκαν στην Κωνσταντινούπολη ή την Αλγερία. Όταν 

επέστρεψαν στην Κρήτη ύστερα από πολλά χρόνια οι περιουσίες τους είχαν δηµευθεί 

και πωληθεί στον προαναφερθέντα Ισά. Και σε αυτή την περίπτωση διεκδικούν τις 

περιουσίες τους ανεπιτυχώς.383 Αυτή η υπόθεση εκδικάστηκε στις 10 Σεβάλ 1082.384 

                                                 
379 Η Faroqhi γράφει «οι πρώην δούλοι, οι οποίοι κατάφερναν, ή έστω προσπαθούσαν, να επιστρέψουν 
στις χώρες καταγωγής τους, αποτελούσαν µια µικρή µειονότητα»· Faroqhi, “Quis Custodiet 
Custodes?”, ό.π., 121. 
380 Τ.Α.Η. 1/7. 
381 9 Οκτωβρίου 1657. 
382 Από την πηγή δε γίνεται σαφές αν υπήρξαν απελεύθεροι δούλοι ή µόνο αιχµάλωτοι, καθώς κάτι 
τέτοιο δεν επηρεάζει την έκβαση της υπόθεσης. Πάντως εδώ κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί η 
περίπτωση, καθώς φανερώνει την επιθυµία κάποιων ατόµων που έχασαν την ελευθερία τους για χρόνια 
να ξαναβρούν τις χαµένες τους περιουσίες. Ακόµα και αν ήταν απλώς αιχµάλωτοι, δε θα ήταν καθόλου 
απίθανο κάτι αντίστοιχο να συνέβαινε και µε απελεύθερους δούλους. 
383 Τ.Α.Η. 3/131. 
384 9 Φεβρουαρίου 1672. 
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 Υπήρχαν συνεπώς, απ’ όσο φαίνεται, κάποιοι απελεύθεροι που δεν ξεχνούσαν 

την παλιά τους ζωή και ξεκινούσαν το ταξίδι της επιστροφής στο παλιό τους 

περιβάλλον προσπαθώντας να συνεχίσουν τη ζωή τους από το σηµείο πριν από την 

αιχµαλωσία τους. ∆υστυχώς, για τους δούλους που προέρχονταν από χώρες εκτός της 

αυτοκρατορίας δεν είναι δυνατό να βρούµε τέτοιες πληροφορίες στις πηγές, ωστόσο 

δε φαίνεται απίθανο και αυτοί να προσπαθούσαν να γυρίσουν στις οικογένειες και τις 

περιουσίες που άφησαν πίσω, αν και στην περίπτωσή τους θα ήταν σίγουρα πιο 

δύσκολο. 
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 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

 

Ανακεφαλαιώνοντας θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι πηγές µας δεν 

επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για πολλά ζητήµατα που αφορούν 

στη δουλεία της πρώιµης οθωµανικής Κρήτης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 

καταφεύγουµε συχνά σε υποθέσεις που είναι δυνατό να κρύβουν λάθη ή παραλείψεις. 

Από τις καταχωρίσεις που µελετήθηκαν εδώ η δουλεία φαίνεται να είναι θεσµός που 

επιτρέπει σε κάποιους δούλους να µη ζουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, αλλά από 

την άλλη, δε δίνει εύκολα και τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν µια άνετη ζωή. 

Βλέποντας το βίο των δούλων µέσα σε µια συνεχή πορεία από τα πρώτα χρόνια της 

αιχµαλωσίας µέχρι και µετά την απελευθέρωσή τους, µπορούµε να πούµε ότι η ζωή 

τους σταδιακά µπορεί να βελτιώνεται. Το γεγονός αυτό το ερµηνεύουµε εδώ κυρίως 

µέσω της δυνατότητας που τους δίνεται σε κάποιες περιπτώσεις να προσεγγίσουν τα 

αφεντικά τους και να αναπτύξουν σχέσεις µαζί τους. Αυτό είναι εφικτό λόγω των 

οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στην Κρήτη και γενικά στην αυτοκρατορία, 

οι οποίες δεν ευνοούν τη δηµιουργία συνθηκών εκµετάλλευσης των δούλων ως 

παραγωγικής δύναµης χωρίς επαφή µε τα αφεντικά τους και έτσι αποτρέπουν την 

περιθωριοποίησή τους από την υπόλοιπη κοινωνία. Επίσης η δυνατότητα βελτίωσης 

της ζωής των δούλων ίσως να οφείλεται και σε µια ανοιχτή αντίληψη για την 

ενσωµάτωση µελών στους τοπικούς οίκους που δε συνδέονται µέσω σχέσεων 

συγγένειας µε τους τελευταίους. Αυτή η αντίληψη µπορεί να ανιχνευτεί τόσο γενικά 

στην Οθωµανική Αυτοκρατορία και σε άλλες ισλαµικές χώρες όσο και στην Κρήτη 

στη διάρκεια της βενετικής κατάκτησης. Παράλληλα το οθωµανικό σύστηµα 

διοίκησης επιτρέπει την περαιτέρω εξέλιξη κάποιων δούλων στη διοικητική-

στρατιωτική ιεραρχία. Αυτό βλέπουµε ότι κάποιοι απελεύθεροι το εκµεταλλεύονται 

και καταφέρνουν να αποκτήσουν χρήµατα και αξιώµατα. Τα παραπάνω σε 

συνδυασµό µε την ήπια αντιµετώπιση των δούλων που προτάσσει το ισλάµ, αλλά και 

το ρόλο που αποκτά ο θεσµός για τη νέα ισλαµική-οθωµανική ελίτ του νησιού ως 

µέσο επίδειξης δύναµης και πλούτου είναι δυνατό να βοηθάνε στην περαιτέρω 

βελτίωση της ζωής των δούλων, ειδικά αν υποθέσουµε ότι οι κύριοί τους θα ήθελαν 

τα σύµβολα του πλούτου τους να αντικατοπτρίζουν µια τέτοια εικόνα. Ωστόσο, όσα 

γράφτηκαν στηρίζονται συχνά σε επισφαλείς υποθέσεις καθώς τα ιεροδικαστικά 
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κατάστιχα δεν αφήνουν µεγάλα περιθώρια διείσδυσης στην καθηµερινή ζωή των 

δούλων και των αφεντικών τους, και είναι σηµαντικό να λαµβάνουµε υπ’ όψη ότι η 

καλοπέραση των δούλων δεν παύει να εξαρτάται από το χαρακτήρα και την 

οικονοµική κατάσταση του κάθε αφεντικού. 

 Έτσι όλα αυτά αποτελούν περισσότερο µια δυνητική κατάσταση και δε 

µπορούµε να ξέρουµε σε πόσες περιπτώσεις εφαρµόζονταν. Λίγοι από τους δούλους 

και τους απελεύθερους φαίνεται ότι τελικά κατάφεραν να δηµιουργήσουν µια ζωή 

καλού επιπέδου και αυτό δε συνδέεται µόνο µε την οικονοµική τους κατάσταση. 

Μολονότι οι πηγές µας δε µας βοηθούν να ανιχνεύσουµε εύκολα το επίπεδο ζωής 

τους στο τέλος αυτής της πορείας, µας αποκαλύπτουν την εξάρτησή τους από άλλα 

άτοµα, η οποία καθορίζεται τόσο από το δίκαιο όσο και από την κοινωνία. Θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι οι περισσότεροι από τους απελεύθερους είναι άτοµα 

«δεµένα» µε τα παλιά τους αφεντικά µέσω δεσµών, κυρίως οικονοµικών και 

πατρωνίας, από τους οποίους πολύ δύσκολα µπορούν να αποκοπούν. Φαίνεται λοιπόν 

ότι ήταν ακριβώς οι σχέσεις οι οποίες µπορούσαν να τους προωθήσουν σε µια 

καλύτερη ζωή, αυτές που τους έκαναν έρµαια της βοήθειας και της καλής θέλησης 

άλλων. Μόνο αν τα αφεντικά τους ήθελαν και µπορούσαν να επιτρέψουν τη βελτίωση 

της ζωής τους, κάτι τέτοιο συνέβαινε, και αυτό ισχύει και µετά την απελευθέρωσή 

τους λόγω της συνέχισης των δεσµών των απελεύθερων µε τα αφεντικά τους.  

 Εδώ, για την όσο το δυνατό πιο ολοκληρωµένη µελέτη του θεσµού της 

οικιακής-οικονοµικής δουλείας στο οθωµανικό πλαίσιο, προτείνεται το εξής σχήµα: 

 Οι γενικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή δούλων και απελεύθερων σε 

ολόκληρη την Οθωµανική Αυτοκρατορία και πρέπει να εξετάζονται ως τέτοιοι είναι, 

πρώτον, τα κριτήρια που θέτει το οθωµανικό σύστηµα διοίκησης για την κοινωνική 

κινητικότητα, σηµαντικά κυρίως για την εξέλιξη της ζωής των απελεύθερων, 

δεύτερον, το ισλαµικό πλαίσιο ως νοµοθετικός παράγοντας, αλλά κυρίως ως 

θρησκεία της πλειονότητας των αφεντικών, την οποία πρέπει να αποδεχθούν οι 

δούλοι για να βελτιώσουν τη ζωή τους και, τρίτον, οι διεθνείς συγκυρίες, οι οποίες 

καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό τον αριθµό και τις περιοχές προέλευσης των δούλων 

καθώς και τις οικονοµικές ανάγκες της αυτοκρατορίας και κατά πόσο οι δούλοι 

µπορούν να αποτελέσουν ισχυρή παραγωγική δύναµη για την ικανοποίησή τους. 

 Σε τοπικό επίπεδο πρέπει να εξετάζονται, πρώτον, οι ανάγκες και η φύση της 

τοπικής οικονοµίας ως παράγοντες που επηρεάζουν τον αριθµό και το ρόλο των 

δούλων ως εργατικού δυναµικού σε αυτή και, δεύτερον, η δεκτικότητα της τοπικής 
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κοινωνίας και οι µέθοδοι κοινωνικής και οικονοµικής ανέλιξης της δουλοκτητικής 

της τάξης. 

 Μετά την κοινωνικοοικονοµική οργάνωση της τοπικής κοινωνίας, πρέπει να 

δίνεται ιδιαίτερη έµφαση – όσο αυτό είναι δυνατό, αφού οι πηγές συνήθως µας δίνουν 

πολύ λίγες πληροφορίες – στην ταυτότητα, τις προσωπικές ιδιότητες, αρετές και 

ελαττώµατα των αφεντικών και των δούλων. Άλλωστε, φαίνεται πως αυτοί οι 

παράγοντες έπαιζαν πολύ σηµαντικό ρόλο για τη µετέπειτα εξέλιξη της ζωής των 

δούλων, αφού, όπως είδαµε, από τη στιγµή που οι δούλοι πωλούνταν, η ζωή τους 

εξαρτιόταν πολύ λιγότερο από την επέµβαση του κράτους και συνδεόταν κυρίως µε 

την καθηµερινότητα των οίκων, που δυστυχώς για µας είναι ελάχιστα προσπελάσιµη 

µέσω των πηγών. 

 Τέλος, καθώς ο θεσµός αυτός στο οθωµανικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από τη 

δυνατότητα για κοινωνική εξέλιξη, η οποία είναι παράλληλα και ο πιο σηµαντικός 

δείκτης ποιότητας ζωής, όλα αυτά πρέπει να εξετάζονται µέσα από το πρίσµα µιας 

εξελικτικής πορείας που να φανερώνει την κοινωνική κινητικότητα των δούλων µέσα 

από τις διάφορες φάσεις της ζωής τους. 

 Προσδοκία αυτής της µελέτης είναι να εγκαινιάσει την εξέταση του θεσµού 

της οθωµανικής µη στρατιωτικής δουλείας στην περιοχή των Βαλκανίων, για την 

οποίο δεν έχει γραφτεί καµιά αντίστοιχη µελέτη µέχρι σήµερα. Στοχεύει επίσης σε 

µια πρώτη προσέγγιση του φαινοµένου από τη σκοπιά της ελληνικής ιστοριογραφίας, 

η οποία µέχρι τώρα δεν έχει αγγίξει, παρά µόνο επιφανειακά, το θέµα, µε την ελπίδα 

ότι αυτή η έρευνα θα συνεχιστεί και θα βελτιώσει τη γνώση µας για τη λειτουργία του 

θεσµού γενικά στην οθωµανική επικράτεια. Ελπίζουµε τα στοιχεία που παρατέθηκαν 

εδώ και το µοντέλο έρευνας που προτάθηκε να αποτελέσουν το έναυσµα για την 

περαιτέρω εξέταση του φαινοµένου της δουλείας. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ 

 

 

 

Αγάς (ağa) = στρατιωτικός τίτλος ο οποίος αργότερα έγινε και πολιτικός, γενικά 

χρησιµοποιούνταν για τους «άνδρες του σπαθιού» (ehl-ül-seyf). Στα κατάστιχα υπό 

εξέταση χαρακτηρίζει διαφόρων ειδών στρατιωτικούς. 

Ακιντζί (akıncı) = «επιδροµέας», ονοµασία των εθελοντών ανιχνευτών ή των 

δυνάµεων εµπροσθοφυλακής, οι οποίοι έκαναν επιδροµές στην εχθρική επικράτεια, 

λαφυραγωγούσαν και συνελάµβαναν αιχµαλώτους. 

Άσπρο (akçe) = ασηµένιο νόµισµα που κόπηκε για πρώτη φορά από τους Οθωµανούς 

το 14ο αιώνα. Λόγω της σταδιακής αλλοίωσής του σε περιεκτικότητα ασηµιού 

σταδιακά αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και κατέληξε να χρησιµοποιείται ως 

λογιστική µονάδα. 

Αράµπ (‛arab) = Άραβας/µαύρος. Στα κατάστιχα υπό εξέταση έχει τη δεύτερη 

σηµασία. 

Άρζι χαλ (‛arz-ı hal) = αίτηση ενός προσώπου ή µιας οµάδας ατόµων προς οθωµα-

νούς διοικητικούς αξιωµατούχους. 

Ασκερί (‛askeri) = οι µη φορολογούµενοι κάτοικοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, 

οι οποίοι µπορούσαν να είναι είτε στρατιωτικοί είτε ουλεµά είτε διοικητικοί 

αξιωµατούχοι γενικότερα 

Ατίκ (‛atik) = απελεύθερος. 

Βακούφι (vakıf) = ευαγές ίδρυµα του οποίου οι παράµετροι λειτουργίας ορίζονται 

από τον ισλαµικό νόµο. 

Βεζίρι αζάµ (vezir-i azam) = µεγάλος βεζίρης. 

Βελά (vela) = πατρωνία. 

Γιαβατζί (yavacı) = τίτλος του υπεύθυνου για τη σύλληψη φυγάδων δούλων. 

Γρόσι (guruş) = ασηµένιο οθωµανικό νόµισµα που σταδιακά από τα τέλη του 17ο 

αιώνα αντικατέστησε το άσπρο ως η κυρίαρχη νοµισµατική µονάδα της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν και αυτό αντικαταστάθηκε από τη 

λίρα. 

Γρόσι, ασλάνι (aslan/esedi guruş) = νόµισµα ολλανδικής προέλευσης (ολλανδικό 

τάλιρο), το οποίο κυκλοφορούσε ευρέως στην οθωµανική αγορά. 
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Γρόσι, ριάλι (riyal guruş) = νόµισµα ισπανικής προέλευσης, το οποίο κυκλοφορούσε 

ευρέως στην οθωµανική αγορά. 

Εµίν (emin) = «επίτροπος», τίτλος διάφορων οθωµανών αξιωµατούχων. 

Εσίρ (esir) = αιχµάλωτος. 

Εσιρτζί (esirci) = δουλέµπορος. 

Εφέντι (efendi) = πολιτικός τίτλος που δινόταν κυρίως στους «ανθρώπους της 

γνώσης» (‛ulema), οι οποίοι αντιπροσώπευαν την οθωµανική θρησκευτική ιεραρχία.  

Ζαβιγιέ (zaviye) = ξενώνας που ανήκε σε δερβίσηδες και πρόσφερε φιλοξενία σε 

ταξιδιώτες. 

Ζαβιγιεντάρ (zaviyedar) = υπεύθυνος για τη λειτουργία ενός ζαβιγιέ. 

Ζεντζί (zenci) = Αιθίοπας/µαύρος.  

Ζιµί (zimmi) = µη µουσουλµάνος που κατοικεί σε µουσουλµανική επικράτεια και 

προστατεύεται από τον ισλαµικό νόµο πληρώνοντας ως αντάλλαγµα κεφαλικό φόρο. 

Ζιµιγέτ (zimmiyet) = το καθεστώς του να είναι κάποιος ζιµί. 

Καδής (kadı) = ιεροδικαστής. 

Καϊµακάµ (kaymakam) = τοποτηρητής. 

Κανουναµέ (kanunname) = κώδικας που εκδιδόταν χωριστά για κάθε διοικητική 

περιφέρεια της αυτοκρατορίας και έθετε κάποιες βασικές αρχές για φορολογικά και 

νοµικά ζητήµατα ανά περιοχή. Σε κάποιες περιπτώσεις οι κανουναµέ µπορούν είναι 

γενικοί και να αφορούν σε ευρύτερες περιοχές ή ακόµα και σε όλη την Οθωµανική 

Αυτοκρατορία  

Καντιασκέρ (kadıasker) = της Ρούµελης (Rumeli) ή της Ανατολίας (Anadolu), 

δικαστής του ισλαµικού ιερού νόµου για το στρατό της Ρούµελης και της Ανατολίας 

αντίστοιχα. Όποιος είχε το αξίωµα, το οποίο ήταν το δεύτερο στην ιεραρχία των 

ουλεµά µετά από αυτό του σεϊχουλισλάµ (şeyh-ül-islam), µπορούσε να συµµετέχει 

στο αυτοκρατορικό συµβούλιο (divan-ı hümayun). 

Κεχαγιάς (kethüda) = τίτλος που χαρακτήριζε διαφόρων ειδών αξιωµατούχους, 

γραµµατείς, υψηλόβαθµα στελέχη συντεχνιών κ.ά. 

Κιζιλµπάς (kızılbaş) = σιίτης που κατοικούσε στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Μακτού (maktu‛) = κατ’ αποκοπή καταβολή φόρου. 

Μασλαχά (maslaha) = η ισλαµική αρχή σύµφωνα µε την οποία σε περίπτωση 

απόλυτης ανάγκης κάποιος ισλαµικός νόµος µπορεί να παραβιαστεί για το καλό της 

ισλαµικής κοινότητας. 

Μεστζίντ (mescid) = µικρό τζαµί. 
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Μουλτεζίµ (mültezim) = µισθωτής φόρων. 

Μουρτάντ (murtad) = αποστάτης από το ισλάµ. 

Μουτάκ (mu‛tak) = απελεύθερος. 

Μουτεβελί (mütevelli) = διαχειριστής βακουφιού. 

Μουφτής (müfti) = «εκδότης φετβάδων», επίσηµος ερµηνευτής του ιερού νόµου.  

Μουχτεσίµπ (muhtesib/ihtisab ağası) = αστικός αξιωµατούχος, υπεύθυνος για την 

επίβλεψη της αγοράς και των δηµοσίων ηθών. 

Μπέης (beğ) = στρατιωτικός τίτλος ο οποίος αργότερα έγινε και πολιτικός. Στα 

κατάστιχα υπό εξέταση χαρακτηρίζει στρατιωτικούς. 

Μπεσέ (beşe) = τίτλος χαµηλόβαθµων γενιτσάρων. 

Ντεβσιρµέ (devşirme) = «παιδοµάζωµα», περιοδική στρατολόγηση ανύπανδρων 

παιδιών των ορθόδοξων χριστιανών υπηκόων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, τα 

οποία εκπαιδεύονταν για να υπηρετήσουν το κράτος.  

Nτεριά µπέης (derya beğ) = «µπέης της θάλασσας», επαρχιακός διοικητής στην 

περιφέρεια που διοικούνταν από τον καπουντάν πασά (αρχιναύαρχος του οθωµανικού 

στόλου). 

Ντεφτερντάρ (defterdar) = επικεφαλής της οικονοµικής υπηρεσίας στην Κωνσταντι-

νούπολη. Μετά τον 16ο αιώνα ο τίτλος αποδίδεται και στους επικεφαλής της 

οικονοµικής υπηρεσίας των διαφόρων επαρχιών της αυτοκρατορίας. 

Ντιβάνι χιουµαγιούν (divan-ı hümayun) = συµβούλιο υπό την προεδρία του µεγάλου 

βεζίρη που ήταν το κεντρικό εργαλείο της οθωµανικής διακυβέρνησης. 

Οντάµπασι (odabaşı) = τίτλος αξιωµατικού των γενιτσάρων. Ο αρχηγός ενός 

θαλάµου γενιτσάρων. 

Ορτακτσί κουλ (ortakçı kul) = δούλοι επίµορτοι καλλιεργητές. 

Ουλεµά (‛ulema) = διπλωµατούχοι ισλαµικού δικαίου, θεολογίας και ιερής 

παράδοσης. 

Παράς (para) = ασηµένιο νόµισµα που κόπηκε πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη 

στις αρχές του 17ου αιώνα. 

Πασάς (paşa) = τιµητικός βαθµός υψηλόβαθµων οθωµανών αξιωµατούχων, τίτλος 

των επαρχιακών γενικών διοικητών. 

Ραγιάδες (re‛aya) = οι φορολογούµενοι υπήκοοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας σε 

αντιδιαστολή µε τη στρατιωτική τάξη (ασκερί). 

Ρουζναµτσετζί (ruznamçeci) = λογιστής της οικονοµικής υπηρεσίας. 
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Σαντζάκµπεης (sancakbeği) = διοικητής ενός σαντζακιού (διοικητική υποδιαίρεση 

επαρχίας). 

Σαρία (Şer‛iat) = ο ισλαµικός ιερός νόµος. 

Σεΐχ ουλ ισλάµ (şeyh-ül-islam) = ο προϊστάµενος όλων των ουλεµά. 

Σιτζίλ (sicil) = ιεροδικαστικό κατάστιχο, όπου πρωτοκολλούνταν οι υποθέσεις που 

περνούσαν από το ιεροδικείο. 

Ταχρίρι αβαρίζ (tahrir-i avarız) = καταγραφή των έκτακτων αρχικά, τακτικών 

αργότερα, φόρων. 

Τεντµπίρι µουκαγιέντ (tedbir-i mukayyed) = «περιορισµένο» τεντµπίρ, συµφωνία 

απελευθερωσης του δούλου λίγο πριν από το θάνατο του αφεντικού του. 

Τεντµπίρι µουτλάκ (tedbir-i mutlak) = «απόλυτο» τεντµπίρ, συµφωνία απελευθέ-

ρωσης του δούλου αµέσως µετά το θάνατο του αφεντικού του. 

Τερεκέ (tereke) = κυριολεκτικά σηµαίνει «εγκαταλελειµµένα», περιουσία αποθανό-

ντων. 

Τερεκέ ντεφτερλερί (tereke defterleri) = κατάστιχα που περιέχουν καταγραφές 

περιουσιών αποθανόντων µε σκοπό την εκτίµηση της αξίας τους και το διαµοιρασµό 

τους στα διάφορα άτοµα που έχουν δικαιώµατα σε αυτές. 

Τζαριγιέ (cariye) = δούλα. 

Τζεµπετζί (cebeci) = στρατιώτης που ανήκε στο τάγµα των οπλοποιών. 

Τζεµπετζίµπασι (cebecibaşı) = αρχηγός του τάγµατος των τζεµπετζί. 

Τουρνατζίµπασι (turnacıbaşı) = αρχηγός των στρατιωτικών υπεύθυνων για τη 

φύλαξη των αυτοκρατορικών γερανών. 

Τσαβούς (cavuş) = στρατιωτικός τίτλος που χαρακτήριζε διαφόρων ειδών αξιωµα-

τούχους, κυρίως αγγελιοφόρους.  

Τσελεµπί (çelebi) = τιµητικός τίτλος που δινόταν συνήθως σε ανθρώπους 

µορφωµένους ή ευγενείς. 

Τσορµπατζί (çorbacı) = ο διοικητής ενός λόχου των γενιτσάρων. 

Τσορµπατζίµπασι (çorbacıbaşı) = επικεφαλής των τσορµπατζί ενός στρατεύµατος. 

Φετβάς (fetva) = γραπτή γνωµοδότηση των επίσηµων ερµηνευτών της σαρίας σε 

ζητήµατα θρησκευτικού δικαίου. 

Φιρµάνι (ferman) = σουλτανικό διάταγµα. 

Χαζινεντάρ (hazinedar) = θησαυροφύλακας, ταµίας. 

Χαΐνης (hain) = «προδότης», όσοι κάτοικοι της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας 

συντάσσονταν µε εχθρικά στρατεύµατα. 
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Χαντίθ (hadis) = καταγραφή λόγων ή πράξεων που αποδίδονται από την παράδοση 

στον προφήτη Μωάµεθ· η µελέτη των παραδόσεων αυτών. 

Χιζµετκιάρ (hizmetkâr) = υπηρέτης. 
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Τ.Α.Η. (Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου, Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη) 1/68 

(Ο ιεροδίκης Ρεθύµνου παίρνει στην υπηρεσία του το γιο χριστιανού έναντι 30 

γροσιών προκειµένου ο τελευταίος να αποπληρώσει το χρέος του. Το παιδί 

εξισλαµίζεται και ο ιεροδίκης δεσµεύεται να του παράσχει µόρφωση.) 

 

1. Kiryana nam karye sakinlerinden Manoli veled Yani nam zimmi mahfil-i 

kazada bi’l-fi‘il medine-i Resme kadısı 

2. A‘ali zade Mustafa efendi muvacehesinde tay‘ian ikrar ve takrir-i kelam edüb 

medine-i mezbure  

3. sakinlerinden mahzenci Kara Mustafa beşe ile sa’ir kimesnelere deynim olub 

düyun-ı kesireye mübtela olmağla 

4. ve eda-yı deyne kudretim olmamağla, el-halet-i hazihi muşarünileyh Mustafa 

efendi yedinden otuz kıt‘a  

5. riyali guruş ahz ve kabz eyledim sulbi oğlım Yani nam sagiri terbiye ve 

imsake kudretim 

6. olmamağla, meblağ-ı mezbur mukabelesine oğlım-ı mezburı mumaileyhe 

teslim eyledim şeref-i islamla müşerref  

7. olub tahsil-i ma‘arif eyleyüb, mumaileyhin hizmetinde olsun dedikde, 

mavak‘a kayd-ı sicil olındı. 

8. Şühud-ül-hal: 

9. Ahmed celebi Tekirdağlı, el-Hac Ahmed el-mü’ezzin, Yusuf beğ tercüman, 

Yusuf Kavuşdan, Mustafa beşe mahzenci. 
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Τ.Α.Η. 2/116 

(∆ούλος κατηγορεί δουλέµπορο ότι µολονότι τον απελευθέρωσε πριν από ένα χρόνο 

το αρνείται και δεν τον αφήνει ελεύθερο. ∆ύο µάρτυρες επιβεβαιώνουν τον ισχυρισµό 

του απελεύθερου, ο οποίος δικαιώνεται.) 

 

1. Đşbu, açık kaşlı ela gözli orta boylı Gürci-yül-asl Mustafa bin ‘Abdüllah nam 

kimesne mahfil-i kazada 

2. esirci ta’ifesinden olub mahruse-i Kandiye’de misafiren sakin Halil bin 

Mustafa nam kimesne mahzarında üzerine 

3. da‘va ve takrir-i kelam edüb mezbur Halil tarih-i kitabdan bir sene mukaddem 

malından beni i‘tak edüb sair 

4. ahrar-ı asliyin gibi hür olmışyken mezbur Halil bana hala ‘abd-ı memlûki 

olmak üzere bi-gayr-i hakkin vaz‘-ı yed 

5. eder su’al olınub mezbur Halil’in yed-i mübtalası kasr ve izale olınub sebilim 

tahliye olınmak matlubımdır 

6. dedikde gıbb-es-su’al mezbur Halil-i mevsuf-ı mezbur Mustafa’ya vaz‘-ı yedi 

ikrar lâkin mezbur Mustafa’nın vech-i 

7. muharrer üzere ‘itakını inkâr edicek müdde‘i-yi mezbur Mustafa’dan 

müdde‘atı-yı mübeyyin beyyine taleb olındıkda fi’l-asl 

8. vilayet-i Anadolı’da nefs-i Trabuzondan Maruz (?) mahallesi ahalisinden olub 

mahruse-i mezburede misafiren 

9. sakin Hüseyin beğ ibn Ahmed ve vilayet-i Rumili’nde Anaboli ahalisinden 

olub mahruse-i mezburede  

10. misafiren sakin Mustafa bin Hüseyin nam kimesneler li-ecl-üş-şehadet meclis-

i şer‘e hazıran olub işhad  

11. olındıklarında fi’l-hakika mezbur Halil tarih-i kitabdan bir sene mukaddem 

merkum Mustafa’yı bizim huzurımızda  

12. malından i‘tak edüb zümre-i ahrar-ı asliyine ilhak etmişydi, biz bu hususa bu 

vech üzere şahidleriz 

13. şehadet dahi ederiz deyü her biri eda’-yı şehadet-i şer‘iye etdiklerinde gıbb-ı 

ri‘ayet-i şerait-ül-kabul-i 

14. şer‘i şehadetleri makbule olmağın mucibince mevsuf-ı mezburın hürriyetine 

hüküm ve sebil-i tahliye olınub 
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15. mezbur Halil’in kasr-ı yedine tenbih birle mavak‘a bi’t-taleb ketb olındı fi’l-

yevm es-sadis ve ‘aşer min Zi’l-kade-üş-şerife 

16. li sene ahdi ve semanin ve elf. 

17. Şühud-ül-hal: 

18. Đbrahim beşe bin Hasan, el-Hac Halife bin Halife, Eyüb ağa bin Mustafa, 

‘Abdüllah beşe bin Ahmed, Bekdaş beşe bin Cafer ve gayrihim. 
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Τ.Α.Η. 3/23-24 

(∆ίκη που κινεί δούλα κατά του τοποτηρητή του ντεφτερντάρ Κρήτης, ο οποίος τη 

διεκδικεί, αν και η τελευταία ισχυρίζεται ότι είχε απελευθερωθεί από το αφεντικό της 

πριν από το θάνατό του. Οι µάρτυρες που φέρνει στο δικαστήριο δικαιώνουν την 

απελεύθερη.) 

 

1. Medine-i Kandiye’de ‘Đzzetli Sadrazam Hazretleri cami‘-i şerifi kurbında 

sakine kara kaşlu kara gözlü orta boylu 

2. Gürçiyyet-ül-asl Esmihan bint ‘Abdüllah taraflarından husus-ı ati-yül-beyana 

vekil olub mezbureyi ma‘rifet-i  

3. şer‘iye ile ‘arifan olan Mustafa beğ ibn ‘Abdüllah ve Mehmed Halife ibn 

‘Abdüllah şehadetleri ile vekâleti 

4. sabite olan fahr-ül-hutaba Ahmed efendi ibn Mehmed meclis-i şer‘de cezire-i 

Girid’de kaim makam-ı defterdar olan 

5. fahr-ı erbab-ül-kalem Halil efendi ibn Đbrahim mahzarında takrir-i da‘va edüb 

müvekkile-i mezbure Esmihan cami‘-i  

6. mezburde imam iken vefat eden ‘Ali efendinin cariye-i memlûkesi olub hal-i 

heyvatında1 mezbureyi 

7. i‘tak ve tahrir edüb ba‘dehu bila varis fevt oldıkda merkum Halil efendi rık 

olmak üzere 

8. mezbure Esmihan’a vaz‘ murad eder su’al olsun dedikde gıbb-es-su’al mezbur 

Halil efendi i‘tak-ı 

9. mezburı inkâr eyledikde vekil-i mezburdan sıdk-ı makaline beyyine taleb 

olındıkda ‘udul müsliminden olub 

10. cami‘-i mezburda mü’ezzin olan Hüseyin Halife ibn ‘Abdüllah ve Mustafa 

Halife ibn Sefer meclis-i şer‘e  

11. hazıran olub eser-ül-istişhad fi-l-vaki‘ müvekkile-i mezbure Esmihan merkum 

‘Ali efendinin cariye-i memlûkesi  

12. olub hal-i heyvatında huzurımızda tahrir ve i‘tak etmişydi biz bu hususa bu 

vech üzere şehidleriz  

13. şehadet dahi ederiz deyü her biri eda-yı şehadet-i şer‘iye eylediklerinde gıbb-ı 

ri‘ayet-i şerait-ül-kabul 

                                                 
1 Η έκφραση “hal-i heyvatında” (حال حيوتنده) σηµαίνει «ενώ ήταν εν ζωή». Ευχαριστώ πολύ την Meltem 
Toksöz για αυτήν της την παρατήρηση. 
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14. şehadetleri-i makbule olmağın mucebiyle ba‘d-el-hükm mavak‘a bi’t-taleb 

ketb olındı fi’l-yevm-ül-‘aşire min şehr  

15. Rebi‘-ül-ahir li sene-üs-isneyn ve semanin ve elf. 

16. Şühud-ül-hal: 

17. Mehmed beşe ibn Veli çukadar, Receb beğ bin ‘Ali, Hüseyin beğ bin Mustafa, 

‘Ali celebi bin ‘Abdüllah ve gayrihim. 
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Τ.Α.Η. 3/25-26 

(Ενεχυρίαση δούλας από µουσουλµάνο σε Βενετό έναντι χρέους από δάνειο.) 

 

1. Fi’l-asl mahmiye-i Đstanbul’da Şazırvan ahurında sakin olub hala medine-i 

Kandiye’de misafiren sakin 

2. yedekci ta’ifesinden Mustafa beğ ibn Sefer meclis-i şer‘de kalyon kapudanı 

Venedikli ba‘is-üs-sifr Pernardo 

3. veled Martiniko nam müste’min muvacehesinde ikrar ve takrir-i kelam edüb 

mezbur Pernardo’dan yüz elli esedi guruş  

4. zimmetde mezbur Pernardo’ya vacib istikraz ve kabz edüb meblağ-ı mezbur 

yüz elli esedi guruş zimmetde mezbur Pernardo’ya 

5. vacib-ül-eda deynim oldıkdan sonra meblağ-ı mezbur mukabelesinde işbu açık 

kaşlı gök ela gözli orta boylı 

6. Rusiyyet-ül-asl Gülistan bint ‘Abdüllah nam cariye-i memlûkemi mezbur 

Pernardo’ya irhan ve teslim ol dahi irtihan  

7. ve kabz eyledi dedikde gıbb-et-tasdik-üş-şer‘i mavak‘a bi’t-taleb ketb olındı 

fi’l-yevm-üs-sani ‘aşer min şehr Rebi‘-ül-ahir  

8. li sene isneyn ve semanin ve elf. 

9. Şühud-ül-hal: 

10. Benli Mehmed beğ, Bayram beşe, Hasan ağa, ‘Ali celebi ibn ‘Abdüllah ve 

gayrihim. 
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Τ.Α.Η. 3/46-47 

(Μουσουλµάνος διεκδικεί την κληρονοµιά απελεύθερου δούλου του γενίτσαρου 

πατέρα του που είχε επίσης γίνει γενίτσαρος. Ο ενάγων διορίζει πληρεξούσιο.) 

 

1. Bi’l-fi‘il ‘atebe-i ‘aliyede turnacıbaşı olub hala Kandiye muhafazasında olan 

‘umdet-ül-ekârim ve’l-e‘ali Đbrahim 

2. ağanın hizmetinde olub fi’l-asl Edirne’de ‘Arab Oğlı mahallesinde sakin olan 

Mahmud çelebi ibn el-merhum el-Hac Ahmed 

3. meclis-i şer‘de takrir-i kelam edüb babam mezbur el-Hac Ahmed’in mu‘takı 

olub hala Despot yaylakında vefat eden  

4. altmış iki cema‘atından Hasan beşe ibn ‘Abdüllah’ın ‘usubet-i2 sebebiye 

cihetinden veraseti bana münhasıra olmağla  

5. terekesi bi’l-irs-üş-şer‘i bana intikal etmeğin terekesini vâzı‘-ül-yed olanlardan 

taleb ve da‘va ve ledelhükkam  

6. murafa‘aya mahalle-i mezburede sakin ve üvey babam Ahmed beşeyi kabuline 

mevkufe vekâlet ile vekil eyledim dedikde 

7. mavak‘a bi’t-taleb ketb olındı tahriren fi’l-yevm-ür-rabi‘ ‘aşer min Cemazi-

yül-ulâ li sene isneyn ve semanin ve elf. 

8. Şühud-ül-hal: 

9. Halil beşe ibn Đbrahim bölük 32, Mehmed beşe ibn Cafer bölük 42, Bektaş 

beşe ibn Cafer bölük 32 ve gayrihim. 

                                                 
2 Στην καταχώριση διαβάζουµε “‘usubet” (عصوبت), ενώ πιθανότατα εννοείται “‘asaba” (عصبه) ή 
“‘asabiyet” (عصبيت), δηλαδή «συγγενείς» ή «συγγένεια». 
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Τ.Α.Η. 3/83 

(Πώληση σε εβραίο χριστιανής δούλας, επειδή αρνείται να εξισλαµιστεί.) 

 

1. Medine-i Kandiye’de dellal taifesinden Sinan beşe [bin] Đbrahim nam kimesne 

meclis-i şer‘-i hatirde ba‘is-üs-sifr Yahudi 

2. ta’ifesinden Menahem veled Musa nam Yahudi muvacehesinde ikrar ve takrir-

i kelam edüb malımdan olan işbu açık kaşlı  

3. gök ela gözli orta boylı Turki (?)-yül-asl ‘Anika nam cariye-i memlûkemi 

nasraniye olub islam’a duhuldan imtina‘ etmekle 

4. mezbur Menahem’e elli altı esedi guruşa bey‘ ve teslim ol dahi iştira ve 

tesellüm eyledikden sonra semen-i mezbur elli altı esedi 

5. guruşı merkum Menahem yedinden bi’t-temam ahz ve kabz eyledim min ba‘d 

cariye-i mezbure merkum Menahem’in cariye-i memlûke-i 

6. müşteratıdır benim ‘alaka ve medhalim yokdur dedikde gıbb-et-tasdik 

mavak‘a bi’t-taleb ketb olındı fi’l-yevm-üs-samin ‘aşer min Muharrem-ül-

haram 

7. li sene salis ve semanin ve elf. 

8. Şühud-ül-hal: 

9. Hüseyn beğ ibn Mustafa, Yusuf beşe ibn ‘Abdüllah, ‘Ali çelebi ibn ‘Abdüllah, 

Receb çelebi ibn ‘Ali ve gayrihim. 
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Τ.Α.Η. 5/8 

(Απελεύθερος στρατιωτικός ανακαλεί δίκη κατά του πεθερού του, που σκότωσε τον 

απελευθερωτή του, τον οποίο ο πρώτος κληρονόµησε εξ ολοκλήρου.) 

 

1. Medine-i Kandiye’de sakin olub mecruhan fevt olan Yusuf ibn ‘Abdüllah nam 

kimesnenin mu‘takı 

2. ve vela cihetinden hasran varisi olan di‘van (sic) çavuşlarından Mustafa çavuş 

ibn ‘Abdüllah meclis-i  

3. şer‘de ba‘is-ül-kitab kayın atası ‘Ali beğ ibn Ahmed mahzarında ikrar ve 

takrir-i kelam edüb 

4. mezbur ‘Ali beğ tarih-i kitabdan bir ay mukaddem mezbur Yusuf’ı hançer ile 

‘amden urub katl eylemekle mucibini  

5. mezbur ‘Ali beğden da‘va ve taleb etmişydim el-halet-i hazihi da‘va-yı 

mezkûreden mezbur ‘Ali beği ibra-yı ‘am 

6. ile ibra ve iskat eyledim ba‘d-el-yevm mezbur Yusuf’ın demine müte‘allik 

mezbur ‘Ali beğ ile da‘va  

7. ve niza‘m yokdur dedikde gıbb-et-tasdik mavak‘a bi’t-taleb ketb olındı 

tahriren fi’l-yevm- 

8. ül-hamis ve’l-‘isrin min şehr-i Rebi‘-ül-ahir li sene erba‘ ve semanin ve elf. 

9. Şühud-ül-hal: 

10. fahr-ül-‘ayan yerlü cebecibaşı Süleyman ağa ibn ‘Abdüllah, ‘Ali beğ ibn 

‘Abdüllah, Hasan beşe ibn Mustafa, Đsmail celebi ibn ‘Abdüllah, Hasan cavuş 

ibn ‘Ali, Veli cavuş ibn Şa‘ban, Hasan bölükbaşı ibn Mehmed, Hüseyin beğ 

ibn Mustafa, ‘Đvaz beğ ibn ‘Abdüllah, Yusuf beşe çukadar, ve gayrihim. 
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Τ.Α.Η. 7/49 

(∆ίκη που κινεί «χαΐνης» της Σπιναλόγκας που συνελήφθη, πουλήθηκε δούλος και 

υπηρέτησε ως βοσκός και κατόπιν ως ελεύθερος υπηρέτης για να διεκδικήσει την 

ελευθερία του, την οποία ισχυρίζεται πως του είχε αποδώσει το αφεντικό του χωρίς 

να του δώσει έγγραφο απελευθέρωσης. Το αφεντικό αρνείται τον ισχυρισµό του 

δούλου, αλλά δύο µουσουλµάνοι µάρτυρες προσέρχονται και επιβεβαιώνουν τα 

λεγόµενα του απελεύθερου.) 

 

1. Medine-i Kandiye muzafatından Laşiz nahiyesinde Mağula nam karye 

zimmilerinden olub bundan akdem hain olub 

2. Đspurlonka nam harpi kal‘esine mülhak olub ba‘dehu taşrada çeteçiler ahz ve 

bey‘ eyledikleri işbu 

3. ba‘is-ür-rakim Manoli veled-i Pero meçlis-i şer‘-i hatır lâzım-üt-tevkirde 

medine-i mezburede sağ kol azablarının bölükbaşı olan 

4. Yusuf beğ ibn ‘Abdüllah nam kimesne mahzarında üzerine da‘va ve takrir-i 

kelam edüb mezbur Yusuf beğ beni iştira edüb koyun 

5. çopanı etmişdi birkaç zaman hizmet eyledükden sonra tarih-i kitabdan iki sene 

mukaddem beni i‘tak edüb 

6. iki sene dahi hizmet edüb hala ‘ıtknamemi vermedi ta‘allül eder su‘al olınub 

ihkak-ı hak olınmak matlubımdır dedikde  

7. gıbb-es-su’al mezbur Yusuf beğ husus-ı mezburı bi’l-külliye münker olmağın 

müdde‘i-i mezburdan sıdk-ı makaline beyyine taleb olındıkda 

8. medine-i mezbure mahallatından Topçıbaşı mahallesi sakinlerinden Ebu Bekir 

beğ ibn Hüseyin ve Mehmed beşe ibn Yusuf nam kimesneler li ecl- 

9. iş-şehadet meclis-i şer‘e hazıran olub istişhad olındıklarında fi’l-hakika 

mezbur Yusuf beğ ‘abd-ı memlûki olan 

10. merkum Manoli’yi tarih-i kitabdan iki sene mukaddem bizim huzurımızda 

i‘tak ve tahrir eyledi biz bu hususa bu vech üzere 

11. şahidleriz şehadet dahi ederiz deyü her biri eda-yı şehadet-i şer‘iye 

eylediklerinde gıbb-et-ta‘dil ve’t-tezkiye şehadetlerin 

12.  hayyiz-i kabulde vakı‘a olmağın mucebile ba‘d-el-hükm mavak‘a bi’t-taleb 

ketb olınub yevm-üt-taleb def‘ olındı 

13. hurrire fi’l-yevm-üt-tasi‘ ve’l-‘işrin min şehr Ramazan-ül-müparek li sene 

isneyn ve mi’e ve elf. 
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14. Şühud-ül-hal: 

15. Mehmed çelepi ibn ‘Abdüllah, Mehmed peşe ibn ‘Abdüllah, muhzırbaşı 

Mustafa, ‘Ali beşe ibn ‘Abdüllah ve gayrihim. 
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Τ.Α.Η. 7/57 

(O τέως κύριος απελεύθερου δούλου κατηγορεί τη χήρα του ότι παρακρατεί 

παρανόµως το σύνολο της περιουσίας του άνδρα της από το οποίο δικαιούται µερίδιο. 

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι κατάγεται από ελεύθερους γονείς και ότι ο απελευθερωτής 

του άνδρα της δεν έχει κληρονοµικό δικαίωµα.) 

 

1. Medine-i Kandiye sükkânından Çalık Ahmed ağa nam kimesne tarafından ‘Ali 

bin ‘Abdüllah ve Hüseyin bin ‘Abdüllah  

2. nam kimesneler şehadetleriyle vekâleti sabite olan Ahmed bin Hasan nam 

kimesne meçlis-i şer‘-i hatır lâzım-üt-tevkirde medine-i  

3. mezbure muzafatından Dafnez nam karye sakinelerinden Hadiçe bint Ahmed 

nam hatun tarafından sabit- 

4.  ül-vekâlet vekil olan mezburenin papası merkum Ahmed mahzarında üzerine 

bi’l-vekâlet da‘va ve takrir-i kelam edüb 

5. bundan akdem fevt olan ‘Đvaz nam mu‘takın sulbi oğlı Mehmed ve kızı 

Rukiye fevt oldıkda veraseti 

6. valideleri mezbure Hadice’ye ve min cihet-ül-‘usubet3-is-sebebiyet babalarını 

i‘tak eden müvekkilim-i mezbura münhasıre iken 

7. mezbure Hadiçe müteveffayan-ı mezburanın cümle-yi muhallefatını kabz edüb 

müvekkilim-i mezburın hissesini vermeden ta‘allül 

8. eder su’al olınub ihkak-ı hak olınmak matlubımdır dedikde gıbb-es-su’al 

vekil-i mezbur cevabında 

9. fi’l-vaki‘ müteveffayan-ı mezburan müvekkil-i mezbur Ahmed ağanın mu‘takı 

merkum ‘Đvaz’ın veledleridir lâkin müvekkilem-i mezbure 

10. Hadiçe’nin asla aslına rık tari olmayub hürret-ül-asl olmağın mezbur Ahmed 

ağa varis olmaz deyücek  

11. gıbb-el-istintak vekil-i mezbur Ahmed vech-i meşruh üzere müteveffayan-ı 

mezburanın valideleri merkume Hadiçenin 

12. hürre-ül-asl olduğını mukar olmağın kütüb-i mu‘tebereden “Dürer-i Gurer” 

nam kitabda اu كانت خرة ااذامuل بمغيرص  

 deyü musarrah olmağın vekil-i mezburı vech-i  على ولديمحمدم الرق فى اصھا ف� و~ .13

mu‘arazadan men‘ birle mavak‘a 

                                                 
3 Βλ. την υποσηµείωση 2 του παραρτήµατος. 
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14. bi’t-taleb ketb olındı ceri zalike ve hurrire fi selh-i Şevval-ül-mükerrem, li 

sene isneyn ve mi’e ve elf min-el-hicret men leh-ül-iz. 

15. Şühud-ül-hal: 

16. Mustafa beşe ibn Hüseyin, Mehmed odabaşı ibn ‘Abdüllah, Mehmed kethüda 

ibn ‘Abdüllah, ‘Ali beşe ibn ‘Abdüllah ve gayrihim. 
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Τ.Α.Η. 7/94 

(Αίτηση στρατιωτικού προς το σουλτάνο σχετικά µε διαµάχη που αφορά στο σε ποιον 

ανήκουν οι αιχµάλωτοι της εκστρατείας των Χανίων και απάντηση του σουλτάνου.) 

 

1. ‘ Đzzetlü Kandiye kadısı efendi hazretleri 

2. ahvalleri şer‘le görile 

3. kayd buyurıldı 

4. sa‘adetlü devletlü sultanım hazretleri sağ olsun bu kulları sağ kol 

gönül[lü]lerinden olub benim mürüvvetlü sultanım 

5. bizim tutdığımız esirleri dil-i tutanındır deyü fermanınız mucibince biz dahi 

tutdığımız esirlerin ve ağamız ve kethüdamız bizimle beyan olmıyanlara 

6. hisse edelim deyü haber ederler zaman-ı devletinizde kimseye zulüm 

olmamışdır bu kullarına dahi gadr olmayub şer‘e razılarız 

7. baki ferman-ı sultanımındır                                               bende Pir ‘Osman 

8. ‘izzetlü Kandiye kadısı efendi hazretleri 

9. inha olınan budır ki Hanya seferinde guzat-ı muvahhidinin ahz eyledikleri 

esirleri hususında mabeyinlerinde nice kıylükal  

10. ve niza‘-ı kesirleri oldığı istima‘ olınmağın andan gerek kapukullarından ve 

yerlü neferatından ve gönül[lü]yan gurebanların  

11. bi-nefsihi hin-i ma‘rekede ahz olınan isarı defterinde herkesin üzerine kayd 

olınmış ise ber muktaza-yı şer‘-i şerif 

12. niza‘ları mündefi‘ içün ahz edenlere verilüb uhra dahl ve ta‘arruz etdirilmeyüb 

icra-yı hak eyleyeler deyü buyurıldı. 

13. 6 M[uharrem] sene [1]104. 
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Τ.Α.Η. 7/103-104 

(∆ιανοµή περιουσίας νεκρού Μουφτή στην κατοχή του οποίου υπήρχαν 3 δούλες και 

1 δούλος.) 

 

1. Medine-i Kandiye’de Hünkar Cami‘i mahallesi sakinlerinden iken bundan 

akdem vefat eden müfti Đbrahim efendinin veraseti zevce-i menkühe-i 

2. metrukesi Emine bint ‘Abdüllah nam hatun ile sulbi oğulları ‘Abdülmecid ve 

Su‘ud nam sagirlere münhasıra olduğı şer‘en zahir 

3. oldukdan sonra sagiran-ı mezburanın min kıbel-üş-şer‘ mensub vasileri olan 

yerlü halifesi Ahmed efendi ma‘rifetiyle tahrir olınan 

4. tereke-i müteveffa-yı mezburdır ki tereke zikr olınur hurrire fi’l-yevm-il-hadi 

‘aşer min Şaban-ül-mu‘azzam li sene erba‘ ve ma’ye ve elf. 

5. Dahiliyeli ve hariciyeli menzil / paha 32.000. Yine mahalle-i mezburede 

menzil / paha 20.000. Yasdık 2 / paha 205. Def‘a Yasdık 2 / paha 206. Minder 

1 / paha 145. def‘a minder 1 / paha 130. Yasdık 1 / paha 50. Kese 1 / paha 

226. Tencere 1 / paha 125. 

6. Tencere ma‘ kabak / paha 405. Def‘a tencere ma‘ kabak / paha 315. Kantar 1 / 

paha 205. Taba 1 / paha 66. Kandil / paha 120. Def‘a kandil / paha 440. Köhne 

taba / paha 35. Bekmez tabası / paha 1.220. Mangal / paha 405. 

7. Tencere ma‘ kabak / paha 380. Sagir lengeri 5 / paha 200. Minder / paha 280. 

Havan / paha 151. Lengeri 4 / paha 700. Sahn ma‘ kabak 4 / paha 850. Sahn 4 

/ paha 430. Sefer tası 1 / paha 290. Mücevvedan ma‘ gülabdan / paha 255.  

8. Köhne leğen ma‘ ibrik / paha 350. Kahve ibriği / paha 125. Tas 1 / paha 221. 

Def‘a tas 1 / paha 110. Def‘a tas 1 / paha 68. Kefgir ma‘ kebce / paha 161. 

Ördek m‘a saplı ayak / paha 106. Kazgan / paha 1.510. 

9. Sebet 1 / paha150. Def‘a Köhne sebet / paha 22. Satır ma‘ sac-ayak / paha 

180. Sahn kabağı 2 / 230. Fişek 10 / paha 40. Hurda-yı timur / paha 280. Bar 

bend / paha 111. Sedefli  beştahta / paha 2.100. 

10. Def‘a beştahta / paha 450. Def‘a beştahta / paha 290. Kebir sini / paha 905. 

Tesbih / paha 550. Çarşeb / paha 440. Mıkreme 3 / 170. Yay ma‘ ok / paha 

405. Dikdik / paha 1.020. 

11. Kuzu lengeri / paha 690. Kebir tencere ma‘ kabak / paha 805. Güğüm / paha 

351. Tebsi / paha 220. Ağac hınak / paha 110. Def‘a ağac hınak / paha 20. 

Bakır-ı raht / paha 1.300. Kayış-ı raht / paha 60. 
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12. Kâse 1 / paha 60. Def‘a kâse / paha 525. Def‘a kâse / paha 655. Kutu ma‘ 

fincan / paha 44. Kara kılıc / paha 820. Mor suf / paha 1.260. Def‘a suf / paha 

900. Cakşır / paha 990.  

13. Şukka bend / paha 1.350. Seccade / paha 245. Samur-ı Köhne kürk / paha 

4.500. ‘abayı / paha 810. Köhne kürk / paha 2.000. Hancer / paha 1.210. 

hırdavat / paha 61. Sim raht / paha 600. 

14. Nakd akce emanet / paha 24.000. ‘Arab cariye / paha 19.200. Altun Küpe 

emanet / paha 2.000. Đncü emanet / paha 1.600. Sim kuşak 2 / paha 2.600. 

Altun hatem 3 / paha 1.600. Terbuş / paha 1.000. Bıcak / paha 200. 

15. Cariye / paha 25.600. Me’mut cariye / paha 12.800. Mecnun ‘arab / paha 

1.000. Yasdık minder yan gecesi / paha 500. Kuhistani  / paha 2.000. Yahya 

efendi fetavası / paha 2.000. Minhu al-Gaffar / paha 1.000. 

16. Tefsir-i Kadı / paha 1.600. Tefsir-i Kadı-yı sani / paha 1,600. Minhu / paha 

1,000. Tahakkuk / paha 200. Şehr-i Kebir / paha 800. Rahavi / paha 300. 

‘Azmizade / paha 100. Muhtar-ı sahah / paha 200. 

17. Mueyyidzade / paha 20. Nefi hayvani / paha 100. Şerh-i Eşbah / paha 200. 

Şerh-i Kenz / paha 200. Sunniyet-ül-Müfti 1 / paha 60. Ya‘kub Paşa / paha 

200. Rub‘-ül-ibrar / paha 200. Đhtilaf-ül-e‘imme / paha 100. 

18. Mecmu‘at-ı resa’il / paha 100. Lisan-ül-Hükkâm / paha 100. Mecmu‘-ül-fetva 

/ paha 300. Farsı Tefsir / paha 1.000. Divan-ı Hafız / paha 200. Hidayet cild-i 

evvel / paha 500. Multaka / paha 1.000. Kari-yül-Hidayet / paha 200. 

19. Masabih / paha 600. Menasik-i Hac / paha 100. Islah Đzah / paha 1.000. 

Tavali‘ / paha 100. Mitvel / paha 500. Cevahir-ül-Fetva / paha 150. Metin-i 

Telhis / paha 100. Muhtass / paha 300. 

20. Miftah-üs-sa‘ade / paha 500. Şerh-i Mecma‘ / paha 100. Feraiz-i Seyidi / paha 

200. Makamat / paha 20. ‘Abdülgafur / paha 100. Menla Camî / paha 400. Lari 

(?) / paha 50. Cami‘-ül-Fetava / paha 100. 

21. Şakayık / paha 100. Metin-i Tenvir / paha 50. At‘ıme / paha 80. Şerh-i ‘aka’id 

/ paha 70. Şehr-i ‘akayid / paha 40. Car-ı yurdu / paha 50. Haşiye-yi ‘Đsmet-i 

Elma / paha 80. Mecmu‘a-yı Sarf / paha 300.  

22. Hatibzade / paha 20. Đmtihan-ül-Ezkiya / paha 50. Tarikat-ı Muhammadiye / 

paha 200. Metin-i telhis / paha 50. Kestel-i ‘Ali / paha 50. Hindiye / paha 20. 

Resa’il / paha 50. Risale-i Kemal Paşazade / paha 50. 
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23. Vazifeden alına[n] / paha 3.000. Der zimmet-i Hüseyn beğ / paha 1.600. 

Cem‘-i yekûn: 207.504. 

24. Min-ül-ihracat: Müteveffa-yı mezbur Edirne’de iken hanesine sarf olunan / 

paha 15.220. Deyn-i musbet li Mustafa odabaşı / paha 900. Deyn-i musbit li 

el-Hac ‘Ali / paha 2.700. Deyn-i musbet li el-Hac Mustafa / paha 2.700. 

25. Resm-i kismet ma‘ katibiyet ve ihzariye / paha 5.307. Mehr-i musbet li Emine 

hatun / paha 2.000. Delaliyet ma‘ ücret-i dükkân / paha 1500. Cem‘-i yekûn: 

29.520. 

26. Sah-üt-tam: Al taksim-i beyne-ül-verese / paha 177.984. 

27. Hisse-ül-ibn ‘Abdülmecid / paha 77.868. Hisse-ül-ibn Su‘ud / paha 77.868. 

Hisse-üz-zevce / paha 22.248. 



 180 



 181 



 182 

Τ.Α.Η. 8/43 

(Ο φρούραρχος Ηρακλείου αρνείται να επιστρέψει τον οχτάχρονο γιο χριστιανού τον 

οποίο έχει εξισλαµίσει.) 

 

1. Oldır ki tarih-i kitabdan mukaddem Kandiye dizdarı Ahmed ağa ibn Yusuf’ın 

mahzarında olan takriben sekiz yaşında bakiyye-i mar Ahmed bin ‘Abdüllah 

nam sagirin dört ay mukaddem 

2. şeref-i Đslam ile muşerref olub gelmeğin şehadetlere ile batıl dininden betri 

eyleyüb Đslamına dizdar-ı mumaileyh Ahmed ağa ve Hüseyin [ibn] Mehmed 

nam kimesneler şehadet-i şer‘iye eylediklerinde 

3. fi’l-asl kaza-yı mezbur muzafatından Temenos nahiyesinde Kiso nam 

karyeden babası Nikola veled Đstavraki nam zimmi gelüb musavvir-i şer‘de 

taleb ve da‘va eylediklerinde 

4. sagir-i mezbur Ahmed’in Đslamına hükm olınub ben Ahmed ağaya terbiye içün 

vaz‘ ve teslim ve mezbur mu‘avvile bi-vech-i mu‘arazadan men‘ birle bi’t-

taleb (...) fi’l-(...) ül-mezbur. 

5. Şühud-ül-hal: 

6. Çavuşlar kethüdası Mustafa ağa, Mehmed efendi el-hatib, çetebaşı Küçük ‘Ali 

beşe, ‘Ali çelebi al mu‘allim, çukadar ‘Ali beşe, muhzır Mustafa beşe. 
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Τ.Α.Η. 9/28 

(Aπελευθέρωση δούλου µε δέσµευση ελεύθερης εργασίας για ένα έτος.) 

 

1. Cezire-i Girid’de hizmet-i muhasebede olan fahr-ül-akran zabıta-yı erbab-ül-

aklam ‘Ali efendi bin Đbrahim hala cezire-i merkume muhafızı 

2. olan ve düstur-i mükerrem müşir ü müfahham sa‘adetlü semahatlu el-Hac ‘Ali 

paşa (...) (...) ve mayeşa hazretlerinin divan-ı ‘alilerine 

3. ma‘kud meclis-i şer‘-i ezherde mezbur ‘Ali efendinin ‘abd-ı müşterası olmak 

üzere rıkkıyetine itti‘ad eden işbu orta boylı 

4. sarı sakallı Rum-ül-asl kâfir-ül-millet ba‘is-üs-sifr Miheli Fuzuko veled-i 

Yorgi muvacehesinde ikrar-i tam ve takrir-i kelam [edüb δυσανάγνωστο] 

5. mezbur Miheli Fuzuko veled-i Yorgi ‘abd-i müşteram olmağla mezburı tarih-i 

kitabdan ancak bir sene hizmet etmek üzere 

6. azad eyledim dedikde mezbur Miheli Fuzuko dahi kitabet-i merkumeyi kabul 

edicek derhal azad olub bi-haseb-üş-şer‘ [δυσανάγνωστο] 

7. sene-yi merkumede hizmet etmek lâzım gelmeğin bir sene-yi kâmile hizmet 

etmek üzere tenbih birle işbu vesika-ı enika-ı ‘ali [mavak‘a δυσανάγνωστο] 

8. ketb olınub yedine vaz‘ olındı ceri zalike ve hurrire fi’l-yevm-i al-samin, min 

şehr Zi’l-kade-üş-şerif, li sene aşer ve mi’e ve elf. 

9. Şühud-ül-hal: 

10. ‘Ümdet-i erbab-ül-kalem defterdar Mehmed efendi, fahr-ül-‘ayan Ahmed ağa 

muhzır-ı ser-bölük [bölü]k 43, fahr-ül-‘ayan Mehmed ağa bin Kara Mustafa 

tercüman, Salih ağa vekil-i çavuşlar kethüdası, Mehmed beşe [bölü]k 43, ‘Ali 

beşe bin ‘Abdüllah muhzır-ı mahkeme. 
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Τ.Α.Η. 15/34 

(Έγγραφο που αφορά στην οργάνωση των µαύρων απελεύθερων της Κρήτης.) 

 

1. Sah 

2. Kandiye’de vaki‘ siyah ‘arab ta’ifesinin 

3. ihtiyar eyledikleri Barko nam ‘arab üzerine baş ve buğ 

4. nasb olınmağla cümlesi merkum üzerlerine baş ve buğ bilüb re’inden hariç 

5. bir ferd hareket eylemeye ve cümlesini gereği gibi zabt u rabt edüb umuruna 

ahardan bir ferd 

6. müdahale eylemeye deyü fi 28 [Şevva]l li sene 129. 

7. Devletlü ve merhametlü efendim sultanım hazretleri sağ olsun ‘arz-ı hal-i 

8. kulları dır ki halya bu kulları derun-ı Kandiye’de i‘tak ve azad olan kara ‘arab 

fukaraları 

9. bendeleri ‘arz-ı hal ederler ki hin-i fethden beri derun-ı Kandiye’de azad 

olunan kara ‘arablar 

10. kulları üzerlerine zabitlar taraflarından ve valilerden bizim mabeynlerimizde 

beher kimi layık ve seza 

11. ve er görürseydik merkumı ‘arabı izin zabt ile cümle baş buğ diküb ve 

mahallinde bir kimesne- 

12. nin ‘arabı firar eyledikde bizim dahi başımız olan cümle ‘arabları cem‘ edüb 

ve makid tenbih 

13. ve birbirimizden casuslanub buldurub sahibine hayr verilüb ve sair ‘arablar ve 

köleler 

14. serkeş olmayub efendilerine ita‘at ve firar etmemelerine nasihat ile gelürdi 

ancak bundan 

15. evvel ta‘un geldikde baş buğumuz olan fevt ve cümle olan ‘arabları muzır 

ekseri fevt ve kimesne 

16. kalmamağla baş ve buğumuz kalmayub ve nizamimiz olmayub nice ‘arablar 

firar ve niceler dahi ağalarına 

17. ita‘at etmeyüb serkeş olurlar Allah te‘ala Resulehü benim merhametlü 

efendim zaman-ı ‘adaletlerine 

18. bu mısıllı munasıb ahvallere nizam veregeldiklerine binaen ‘ile zalik yine bu 

kullarının 
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19. kelevvel gibi beynimizde biri baş buğ diküb nizam ve cümlesi-yi mezburı baş 

ve buğ bilmeleriyçün  

20. yedine ferman-ı ‘alışanları rica ve niyaz olunur baki ferman-ı sultanımdır 

bende azadlı 

21. kara ‘arablar. 
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Τ.Α.Η. 15/88 

(Φιρµάνι που απευθύνεται προς το διοικητή του Ηρακλείου βεζίρη Αλί πασά και 

αφορά στην πώληση των αιχµαλώτων της Σπιναλόγκας.) 

 

1. Düstur-ı mükerrem müşir-i müfahham nizam-ül-‘alem müddebir-i ‘umur-ül-

cumhur 

2. bi’l-fi‘il-üs-sakıb mütemmim-i mehammi-ül-enam bi’r-reyi-üs-saib 

mümehhid-i bünyani-yüd-devleti ve’l-ikbal 

3. müşeyyid-i erkani-yüs-sa‘adet ve’l-iclal el-mahfufu bi sünufi-yül-‘avatıfi-ül-

meliki-yül-‘ali Kandiye-yi muhafızı  

4. vezirim ‘Ali paşa edam Allahü te‘ali iclala tevki‘-i refi‘-i hümayun vasıl 

olıcak ma‘lum ola ki bundan akdem 

5. feth ve teshiri mübeşşer olan Đspurlonka kal‘esinde ahz ve istirkak olunan 

altıyüz on altı nefer üsara olub 

6. tersane-i ‘amireme irsal olunan yüz yiğirmi neferden ma‘ada ve helak olan on 

dokuz ve sen ki muhafız-ı muşarileyhsin 

7. makbuzun olan on bir nefer üsaradan gayr senin ma‘rifetin ve Girid ceziresi 

defterdarı ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le 

8. Kandiye’de furuht olınan dört yüz altmış altı nefer üsaranın bahası ve zikr 

olınan üsaranın eşya bahası ve bencikleri 

9. akçesiyle ma‘an Kandiye kazısının gelen memhur defteri mucibince bi’l-

cümle otuz altı bin sekizyüz yiğirmi üc bucuk guruş 

10. olub üsara-yı mezbur ahz olundukları günden furuht olınca ta‘amıye ve sa’ir 

masarifine sarf olınan ve tersane-i  

11. ‘amireme irsal olunan yüz yiğirmi nefer üsaranın dahi baksimad ve sa’ir 

me’unetleri masarifi ile üc bin üc yüz yetmiş 

12. iki bucuk guruş masarifi fırunhade olındıkda yalnız otuz üc bin dörtyüz elli 

guruş ol tarafda mevcud 

13. iktiza etmekle medar ve ma‘aşun içün ve üsara-yı mezbureyi istikamet ile 

furuht ve akcesin ezhar ve cem‘ etdüğin 

14. mukabili icün bu def‘a bu akce beş bin guruş sana in‘am ve baki kalan yiğirmi 

sekiz bin ve dört yüz elli bir guruş keyselenüb 

15. ve mühürlenüb yanına mu‘temid-i ‘aliye adamlar koşub ma‘aşı muşta’mın 

sefinesiyle nakl ve rikâb-ı hümayunuma irsal ve isal 
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16. fermanım olmağın imdi sen ki vezir-i muşarileyhsin işbu emr-i şerifim 

vurudında kat‘an te’ehhur ve tevakkuf eylemeyüb 

17. meblağ-ı mezbur yiğirmi sekiz bin dörtyüz elli bir guruşı bir gün evvel ve bir 

sa‘at mukaddem ‘icaleten irsal ve teslim-i hazine-i 

18. ‘amirem etdirmekde ziyade-yi ihtimam eylememek babında ferman-ı 

‘alişanım sadr olmışdır buyurdım ki hükm-i şerifimle 

19. vardıkda bu babda vech-i meşruh üzere şeref-yafte-i sudur olan ferman-ı celil-

ül-şan-ı vacib-ül-imtisal 

20. ve lâzım-ül-ittiba‘mın mazmun-ı münifi birle ‘amil olub hilafıyla vaz‘ ve 

hareket bi gayet ihtiraz eylemeyesin şöyle 

21. bilesin ‘alamet-i şerife i‘timad kılasın. 
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