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Πρόλογος 
 

Αφορμή για την παρούσα εργασία αποτέλεσε αφενός το φαινόμενο της 

μείωσης του μουσουλμανικού πληθυσμού της Κρήτης κατά τον 19ο αιώνα, 

περίοδο επαναστάσεων στο νησί, και αφετέρου η δαιμονοποίηση της 

κοινότητας των μουσουλμάνων σε όλη την ελληνική βιβλιογραφία πλην 

ελάχιστων περιπτώσεων. Σε πρώτο επίπεδο επιχειρείται να προσδιοριστεί 

γεωγραφικά η φυγή των μουσουλμάνων από την κρητική ύπαιθρο και να 

αναζητηθούν οι όροι κάτω από τους οποίους πραγματοποιήθηκαν 

μετακινήσεις μουσουλμάνων από τις απομακρυσμένες επαρχίες προς τις 

πόλεις και στη συνέχεια και σε άλλα εδάφη της αυτοκρατορίας. Η 

συρρίκνωση του μουσουλμανικού στοιχείου πραγματοποιούνταν σε 

συνάρτηση με τη συνεχή ανάπτυξη του χριστιανικού όχι μόνο δημογραφικά, 

αλλά και οικονομικά και κοινωνικά. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των 

κρητικών επαναστάσεων, πρώτο μέλημα των ένοπλων επαναστατών υπήρξε η 

εκκαθάριση του μουσουλμανικού στοιχείου της υπαίθρου για να 

διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις τους στρατιωτικά και οικονομικά.1 Ακόμα και 

αν κατά τις πρώτες επαναστάσεις αυτή η αντιπαλότητα πατούσε σε 

προνεοτερικές αντιθέσεις και δεν είχε ως κινητήρια δύναμη την ιδεολογία του 

εθνικισμού,2 στην περίοδο που μελετάται εδώ, δηλαδή από τη σύμβαση της 

Χαλέπας (1878) έως το 1890, φαίνεται πως υπήρχε μια μερίδα του 

χριστιανικού στοιχείου που επιθυμούσε την εκδίωξη των μουσουλμάνων από 

το νησί. Στόχος της εργασίας είναι, αφού καταδείξει την έκταση και τα 

χαρακτηριστικά της εξόδου των μουσουλμάνων με βάση το κλίμα βίας 

ανάμεσα στις δύο κοινότητες, να ανιχνεύσει ζητήματα οικονομικά, πολιτικά 

και ιδεολογικά, που σχετίζονταν με την πραγματικότητα της φυγής των 

μουσουλμάνων από την ύπαιθρο. 

                                                 
1 Στρατιωτικά με τη δημιουργία καθαρών ζωνών από ομάδες που θεωρούσαν εχθρικές (με 
διαχωριστικό όριο το θρήσκευμα) και οικονομικά με την εξασφάλιση λείας, που ήταν το 
βασικότερο οικονομικό καύσιμο των επαναστατών. 
2 Βλ. τη σχετική συζήτηση στην εφημερίδα «Αυγή», 07-04-2006: Σ. Ασδραχάς, «Όχι στις 
εθνικιστικές ή αντιεθνικιστικές διαχειρίσεις της ιστορίας του 1821». 
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Πρωτίστως θα καταδειχτεί η σχέση της φυγής των μουσουλμάνων με 

την οικονομική τους αποδυνάμωση, η οποία ήταν αποτέλεσμα της 

οικονομικής επιθετικότητας των ανερχόμενων χριστιανικών κοινωνικών 

στρωμάτων, αστών και κτηματιών. Αυτή η επιθετικότητα εκφράστηκε ακόμα 

και στις ειρηνικές περιόδους, αλλά κυρίως στα κινήματα κατά τα οποία οι 

μουσουλμάνοι εκδιώκονταν από την ύπαιθρο και οι οικονομικές τους βάσεις 

καταστρέφονταν ή λεηλατούνταν. Η βασική υπόθεση της εργασίας συσχετίζει 

την αναδιανομή του πλούτου μεταξύ των χριστιανών και τη φυγή των 

μουσουλμάνων από την ύπαιθρο με την καταστροφή των μουσουλμανικών 

περιουσιών στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα. 

Τα στοιχεία της παρούσας μελέτης βασίστηκαν στα κρατικά κατάστιχα 

καταστροφής περιουσιών κατά το κίνημα του 1889. Μετά τη λήξη του 

κινήματος η οθωμανική διοίκηση στο νησί αποπειράθηκε για πρώτη φορά να 

καταγράψει συστηματικά το μέγεθος των καταστροφών και να αποζημιώσει 

τα θύματα. Τα κατάστιχα καταστροφών που φυλάσσονται στο οθωμανικό 

αρχείο των Γενικών Αρχείων του Κράτους στα Χανιά αφορούν σε δύο 

περιοχές της διοίκησης Ρεθύμνου, στο Μυλοπόταμο και στο Αμάρι. Ως εκ 

τούτου στην εργασία θα μας απασχολήσουν κυρίως οι μουσουλμανικοί 

πληθυσμοί σε αυτές τις δύο επαρχίες. Η τύχη των υπόλοιπων κατάστιχων 

αγνοείται.3 Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση του πολιτικού 

πλαισίου τα προξενικά έγγραφα της περιόδου 1889-1891 και εφημερίδες του 

Ρεθύμνου και των Χανίων από τη δεκαετία του 1880.4 Οι τοπικές εφημερίδες 

σε συνδυασμό με ευρετήρια συμβολαιογραφικών πράξεων του Μυλοποτάμου 

αποτέλεσαν βοηθητικό εργαλείο στην κατανόηση των οικονομικών και 

κοινωνικών πραγματικοτήτων που σχετίζονταν με τις καταστροφές των 

μουσουλμανικών περιουσιών στην περιοχή. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στην παρουσίαση της στάσης της οθωμανικής διοίκησης και της ρητορικής της 

                                                 
3 Μεγάλο μέρος των οθωμανικών αρχείων, ειδικά όσα βρίσκονταν στις κατά τόπους έδρες 
των επαρχιών, καταστράφηκαν. 
4 Ειδικότερα η οθωμανική εφημερίδα «Βιτζντάν» (Συνείδηση) που εκδιδόταν στα Χανιά από 
το 1883 έως το 1889, η εφημερίδα της γενικής διοίκησης στο νησί «Κρήτη» και οι 
ελληνόγλωσσες «Νέος Ραδάμανθυς», «Παρρησία», «Αρκάδιον» και «Ίδη». Για τον οθωμανικό 
τύπο στην Κρήτη, βλ. O. Koloğlu, “Girit’te Türkçe Basın”, Tarih ve Toplum, 48 (1987), 329-332. 
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απέναντι στο βασικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε στην Κρήτη: την αδυναμία 

στήριξης του μουσουλμανικού στοιχείου και την απονομιμοποίηση της 

σουλτανικής εξουσίας. 

 

Η έρευνα και η συγγραφή της παρούσας μελέτης διήρκεσε από το 2005 

έως το 2007. Για την ολοκλήρωσή της οφείλω να ευχαριστήσω τον επόπτη 

καθηγητή μου Αντώνη Αναστασόπουλο τόσο για τις συμβουλές όσο και για 

την υπομονή και συνέπεια που επέδειξε. Επίσης τον Ηλία Κολοβό για την 

προθυμία του να βοηθήσει σε ζητήματα οθωμανικής παλαιογραφίας και τον 

κ. Χρήστο Λούκο, Πρόεδρο του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας, για την 

εμπιστοσύνη και τη συμπαράστασή του καθ’όλη τη διάρκεια των σπουδών 

μου. Η επιλογή του θέματος επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από την 

απασχόλησή μου, το ίδιο χρονικό διάστημα, στο πρόγραμμα του ΙΤΕ/ΙΜΣ 

«Ψηφιακή Κρήτη» (Τράπεζα Δεδομένων για την Κρήτη κατά την οθωμανική 

περίοδο, υπεύθυνοι Α. Αναστασόπουλος και Η. Κολοβός). Ένα πρώτο 

ερέθισμα για την προσέγγιση των συμβολαιογραφικών ευρετηρίων 

Μυλοποτάμου υπήρξε η δημιουργία βάσης δεδομένων συμβολαιογραφικών 

πράξεων, υπό την εποπτεία του κ. Χ. Λούκου, στο πλαίσιο του ίδιου 

προγράμματος.5 Οι χάρτες του παραρτήματος δημιουργήθηκαν με τη 

βοήθεια των καλών φίλων Μαρίας Hλβανίδου και Κατερίνας Σουγιουλτζή, 

των οποίων η βοήθεια ήταν πολύτιμη. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την 

υπάλληλο του Ιστορικού Αρχείου Χανίων κα Στέλλα Κρομμυδάκη, την 

υπεύθυνη των Γ.Α.Κ. Ρεθύμνης κα Ασπασία Παπαδάκη και την υπάλληλο της 

Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου κα Ειρήνη Ρενιέρη, για την 

εξυπηρετικότητά τους. 

 

 
 

                                                 
5 Για τις δύο τράπεζες δεδομένων βλ. 
http://www.ims.forth.gr/ims/external_projects/digital_crete/digital_crete-gr.html#tou2 
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Εισαγωγή 
 

Ο ελληνικός εθνικισμός κατόρθωσε να συσπειρώσει τους χριστιανούς της 

Κρήτης μετά από μακροχρόνιο αγώνα, ο οποίος διήρκεσε σχεδόν έναν αιώνα. 

Έτσι, οι δυνάμεις που στο πρώτο μισό του αιώνα εκδήλωναν την αντίθεσή 

τους στην οθωμανική διοίκηση με έντονη εσωτερική ανομοιογένεια και 

ποικίλους θολούς πολιτικούς στόχους και πρακτικές, παρουσιάζονται αρκετά 

ισχυρές μετά την επανάσταση του 1866, έχοντας επιτύχει να συσπειρώσουν 

πλήρως το χριστιανικό στοιχείο του νησιού. Η έντονη εκδοτική 

δραστηριότητα,6 η οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση από το εθνικό 

κέντρο και η συστηματική καταστροφή της υπαίθρου, η οποία είχε μετατραπεί 

σε πεδίο μάχης ακόμα και στις περιόδους ειρήνης, καθιστούσαν αδύνατη την 

επιστροφή σε ένα καθεστώς συμβίωσης των δύο κοινοτήτων στην ύπαιθρο. Οι 

μουσουλμάνοι της υπαίθρου εγκατέλειπαν σταδιακά τις εστίες τους,7 ενώ 

φαίνεται πως απέναντι στον επιθετικό εθνικισμό των χριστιανών 
                                                 
6 Η εκδοτική δραστηριότητα υπέρ του αγώνα της Κρήτης παρακινούσε συνεχώς τους 
«υπόδουλους» να εξεγερθούν κατά των «Τούρκων» και να τους εκδιώξουν από την Κρήτη με 
κάθε μέσο. Σε όλα αυτά τα κείμενα ο Τούρκος παρουσιάζεται με τα αρνητικά χαρακτηριστικά 
που του είχαν ήδη αποδοθεί από τον ελληνικό εθνικισμό. Καθ’ όλο το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, η ταύτιση των μουσουλμάνων της Κρήτης με τους Τούρκους λαμβάνει τη μαζικότερη 
έκφρασή της, παρά τους όποιους προβληματισμούς με κυριότερους την κρητική γλώσσα και 
καταγωγή των μουσουλμάνων του νησιού. Βλ. Ηρ. Μήλλας, Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων, 
Αθήνα 2001, 288 κ.εξ. Ας σημειωθεί, πάντως, ότι οι χριστιανικές εφημερίδες του νησιού δε 
χρησιμοποιούσαν τον όρο «Τούρκος» αλλά «Οθωμανός», αναφερόμενες στους 
μουσουλμάνους του νησιού. 
7 Στην υποχώρηση του μουσουλμανικού στοιχείου από την ύπαιθρο η Μερτικοπούλου 
διακρίνει μια ειρηνική αναδιανομή του πλούτου. Βλ. Κ. Καλλιατάκη Μερτικοπούλου, 
Ελληνικός αλυτρωτισμός και οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, Αθήνα 
1988, 56-57. Αυτή συντελέστηκε, κατά τη συγγραφέα, με την επιστροφή δημευμένων 
περιουσιών των χριστιανών επαναστατών επί αιγυπτιακής διοίκησης, την απαγόρευση των 
αγγαρειών λόγω ισονομίας μετά το Χατ-ι Χουμαγιούν και εξαιτίας της τάσης για πολυτελή 
διαβίωση των μουσουλμάνων. Μια συστηματική μελέτη της πληθυσμιακής κίνησης όμως 
δείχνει πως το φαινόμενο αυτό δεν ήταν γενικό, αλλά αφορούσε σε κομμάτια της κρητικής 
επαρχίας όπου η δραστηριότητα των επαναστατών ή των φυγόδικων σε ειρηνικές περιόδους 
ήταν έντονη. Έτσι, οι επαρχίες Αποκόρωνα και Αγίου Βασιλείου πολύ νωρίς έπαψαν να 
κατοικούνται από μουσουλμάνους με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ στην επαρχία Μυλοποτάμου 
η μουσουλμανική παρουσία διατηρήθηκε μόνο σε κοντινούς στην πόλη του Ρεθύμνου 
οικισμούς και σε απόσταση από τους ορεινούς όγκους της περιοχής. Αντίθετα, σε περιοχές είτε 
με μικρή επαναστατική δράση των χριστιανών, όπως η Σητεία, είτε με συμπαγείς 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς, όπως το Σέλινο και η Αμπαδιά με κέντρα την Κάντανο και το 
Βαθειακό, όπου ολόκληρα χωριά μπορούσαν να οργανώσουν την αυτοάμυνά τους απέναντι 
σε μικρές ομάδες επαναστατών, η μείωση του μουσουλμανικού πληθυσμού ήταν μικρή. Αυτοί 
οι μουσουλμανικοί πυρήνες έμειναν αδιάσπαστοι στις περιόδους χαμηλής έντασης, αλλά 
αποτέλεσαν στόχο στις οργανωμένες επιχειρήσεις των μεγάλων επαναστάσεων. 
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αντιπαρέθεταν ως άμυνα τη μουσουλμανική θρησκεία, ταυτιζόμενοι, την 

περίοδο που μας ενδιαφέρει, με την πολιτική του πανισλαμισμού του 

σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίντ Β’. Ειδικά στην Κρήτη, όπου οι χριστιανοί 

σταδιακά αποκτούσαν όλο και μεγαλύτερο έλεγχο της εξουσίας με 

αποκορύφωμα τη σύμβαση της Χαλέπας, οι μουσουλμάνοι συσπειρώθηκαν 

κατά τη δεκαετία του 1880 πίσω από το ιττιχάντ-ι ισλάμ (ισλαμική ενότητα),8 

αδυνατώντας να προβλέψουν πως η ριζοσπαστικοποίηση και η αποξένωση 

των δύο αντιμαχόμενων κοινοτήτων θα οδηγούσε στην ήττα της δικής τους 

πλευράς.9 Η συσπείρωση με βάση τη θρησκεία δεν μπόρεσε ωστόσο από μόνη 

της να σταματήσει την πληθυσμιακή αποδυνάμωση του μουσουλμανικού 

στοιχείου, το οποίο αποτελούσε στις αρχές του 19ου αιώνα σχεδόν το μισό 

πληθυσμό της Κρήτης, ενώ στα τέλη του δεν ξεπερνούσε το ¼ του συνόλου, 

έχοντας μάλιστα χάσει την πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους του νησιού 

λόγω της αναγκαστικής αστικοποίησής του. 

 Ορόσημο στην αλλαγή της πολιτικής συμπεριφοράς των 

μουσουλμάνων αποτελεί η επανάσταση του 1866. Μέχρι τότε ο 

μουσουλμανικός πληθυσμός της Κρήτης και κυρίως ο αγροτικός, αν και 

μηχανικά προσηλωμένος στο σουλτάνο, δεν αντιδρούσε στις μεταρρυθμίσεις 

(τανζιμάτ), δεν είχε έντονη θρησκευτική ζωή με την έννοια της προσήλωσης 

στους τύπους και τις παραδόσεις του ισλάμ και γενικότερα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί θρησκευτικά αδιάφορος και κατά συνέπεια πολιτικά 

ανενεργός στην πλειονότητά του, σε αντίθεση με τους χριστιανούς που η 

πολιτική συσπείρωσή τους γινόταν στη βάση της θρησκευτικής 

διαφοροποίησης με τους μουσουλμάνους. Η αντίδραση προήλθε αρχικά από 

μικρές ομάδες του αστικού μουσουλμανικού πληθυσμού ή 

μεγαλογαιοκτημόνων, οι οποίες έχαναν προνόμια ή μερίδιο στη νομή της 

                                                 
8 Για τον πανισλαμισμό ως πολιτικό δόγμα της οθωμανικής πολιτικής, βλ. B. Lewis, La 
formation du moyen–orient moderne, Παρίσι 1995, 153-167· Έλ. Σκοπετέα, Η δύση της Ανατολής. 
Εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Αθήνα 1992, 21-23 και H. Poulton, Ημίψηλο, 
γκρίζος λύκος και ημισέληνος, μτφρ. Εύα Παππά, Αθήνα 2000, 81-87. 
9 Η ριζοσπαστικοποίηση του μουσουλμανικού στοιχείου της Κρήτης εντάθηκε από την εισροή 
προσφύγων της επαρχίας στις πόλεις, όπου η επιρροή των μυστικών εταιρειών και των 
πανισλαμιστικών κομιτάτων υπήρξε μεγαλύτερη. Η αστικοποίηση μεγάλου αριθμού 
μουσουλμάνων αγροτών ευνοούσε την ανάπτυξη της πολιτικής τους συνείδησης. 
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εξουσίας και τον έλεγχο της διοίκησης. Η διαδικασία συσπείρωσής τους 

φαίνεται να υπήρξε αργή και η αυξανόμενη επιθετική πολιτική των 

χριστιανών του νησιού η βασική αιτία επιτάχυνσής της. Αν και ακόμα και 

στη δεκαετία του 1870 κινήσεις των μουσουλμάνων για ευρωπαϊκή προστασία 

υποδήλωναν την προτίμησή τους στην αποκατάσταση της ηρεμίας στο νησί, 

έστω και αν αυτή επιτυγχανόταν εκτός του οθωμανικού πλαισίου,10 οι 

συνεχείς επαναστάσεις και οι συχνότερες ομηρίες των μουσουλμάνων της 

υπαίθρου στις πόλεις τούς έφερναν εγγύτερα στις πανισλαμιστικές ιδέες, στην 

αντίδραση και στην αποξένωση από το χριστιανικό στοιχείο.11. Το πλήγμα 

που δέχτηκαν οι μουσουλμάνοι της επαρχίας στην επανάσταση του 1866, 

κατά την οποία σημειώθηκαν εκτεταμένες εκτοπίσεις και καταστροφές 

εκατέρωθεν, μπορούμε να υποθέσουμε ότι αποτέλεσε ένα από τα βασικά 

στοιχεία της συνειδητοποίησης πως είχαν περιέλθει σε θέση άμυνας. 

Ειδικότερα στον τομέα που αφορά στην παρούσα εργασία, φαίνεται πως η 

καταστροφή των μουσουλμανικών περιουσιών στην ύπαιθρο κατά την 

επανάσταση του 1866 οδήγησε πολλούς μουσουλμάνους να απαιτήσουν 

αποζημιώσεις.12

                                                 
10 Ακόμα και στη δεκαετία του 1880 μερίδα των μουσουλμάνων δεχόταν την ευρωπαϊκή 
προστασία ως λύση στην ανασφάλεια που ένιωθαν από την πίεση των χριστιανών του 
νησιού· βλ., για παράδειγμα, Μ. Πεπονάκης, Εξισλαμισμοί και επανεκχριστιανισμοί στην Κρήτη 
(1645-1899), Ρέθυμνο 1997, 118. Ακόμη και κατά την οικονομική και πολιτική κρίση μετά το 
1889 ορισμένοι μουσουλμάνοι υποστήριξαν την προοπτική του αγγλικού προτεκτοράτου· βλ. 
Μ. Περάκης, Έρευνες για την οικονομία και την κοινωνία της Κρήτης του 19ου αιώνα: οι οικονομικοί, 
κοινωνικοί και πολιτικοί όροι κατάρρευσης της «Χαλέπας» 1878-89, αδημοσίευτη διδακτορική 
διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 2005, 431. 
11 Όπως σημειώνει η Μερτικοπούλου, «άλλοτε αδιάφοροι προς το ισλάμ, οι μουσουλμάνοι 
μεταβλήθηκαν σε πρόθυμους προσήλυτους των δερβισών μετά την επανάσταση του 1866-69» 
(Μερτικοπούλου, ό.π., 92-94). Η αντίθεση της μουσουλμανικής κοινότητας προς την κεντρική 
διοίκηση και τις επιλογές της εκφράστηκε αρκετές φορές στο 19ο αιώνα. Πιο γνωστή 
περίπτωση αποτελεί η σύγκρουση της τοπικής γαιοκτητικής μουσουλμανικής ελίτ με την 
κεντρική διοίκηση κατά τη δεκαετία του 1810. Η ελίτ της μουσουλμανικής κοινότητας 
αμφισβήτησε και αργότερα τον οικονομικό, πολιτικό και διοικητικό έλεγχο της κεντρικής 
εξουσίας· βλ., για παράδειγμα, V. Dimitriadis, “Conflicts of Interests in Crete, between local 
Muslims and the central government in Istanbul during the Greek War of Independence, 
1821-1828” στο Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850· Conflict, Transformation, Adaptation, 
επιμ. A. Anastasopoulos και E. Kolovos, Ρέθυμνο 2007, 205-211. 
12 Στο Τούρκικο Αρχείο Χανίων (στο εξής Τ.Α.Χ.) σώζεται ένα κατάστιχο αναφορών 
μουσουλμάνων της υπαίθρου σχετικά με τις περιουσίες που λεηλατήθηκαν από χριστιανούς 
«ληστές» (ehali-i eşkıya tarafından ehali-i müslimanın emval ve emlağı gasp ve garet eylediklerine) 
κατά την επανάσταση του 1866. Το κατάστιχο αφορά στο σαντζάκι Ηρακλείου και σε αυτό 
καταγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμό περιπτώσεις ληστείας μουσουλμάνων της υπαίθρου από 
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Η ιδεολογική χρήση και κατάχρηση της ιστορίας, χαρακτηριστικό της 

εθνικής ιστορίας των βαλκανικών κρατών, γίνεται εύκολα αντιληπτή στην 

περίπτωση της Κρήτης του 19ου αιώνα. Οι απόλυτες αλήθειες και η 

μανιχαϊστική προσέγγιση των δεδομένων αποτελούσε επί μακρόν το 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της τοπικής κρητολογικής ιστοριογραφίας για την 

οθωμανική περίοδο με τη λαογραφία να αναλαμβάνει τον κύριο αγώνα 

ενοχοποίησης της οθωμανικής περιόδου της Κρήτης. Στο πλαίσιο της 

απαξίωσης του οθωμανικού παρελθόντος του νησιού διαμορφώθηκε και η 

αρνητική απεικόνιση των μουσουλμάνων κατοίκων του νησιού κατά το 

«βαθύ σκοτάδι της Τουρκοκρατίας».13 Οι μουσουλμάνοι, οι περισσότεροι 

Κρήτες στην καταγωγή, εξισλαμισμένοι κυρίως κατά τους δύο πρώτους 

αιώνες της οθωμανικής κυριαρχίας, αποτέλεσαν το απόλυτο κακό, το οποίο 

                                                                                                                                            
χριστιανούς επαναστάτες. Το γεγονός ότι οι δηλώσεις, αν και σε κάποιες περιπτώσεις 
αναφέρουν αναλυτικά το είδος των περιουσιών που αφαιρέθηκαν, έχουν χαρακτήρα 
καταγγελίας, μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι η κατάρτιση του καταστίχου δε γινόταν με 
σκοπό την καταβολή αποζημιώσεων, αλλά στην κατεύθυνση του εντοπισμού των 
καταγγελλόμενων χριστιανών. Σε αυτή την υπόθεση καταλήγουμε αν συνυπολογίσουμε ότι η 
διοίκηση δεν ακολουθούσε πρακτικές αποζημίωσης των θυμάτων με επιβάρυνση των 
οικονομικών της, αλλά με καταβολή αποζημίωσης από το θύτη προς το θύμα. Η ονομαστική 
καταγγελία ή η στοχοποίηση χωριών από την πλευρά των καταγγελλόντων επιτρέπει να 
θεωρήσουμε ότι η διεκδίκηση αποζημίωσης γινόταν σε βάρος των θυτών και όχι της 
διοίκησης. Δεν αποκλείεται ωστόσο η διοίκηση να αποζημίωσε με φοροαπαλλαγές πολλούς 
μουσουλμάνους που δεν κατόρθωσαν να ανακτήσουν τις περιουσίες τους. Επιπλέον, δεν 
εντοπίστηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας κάποια οργανωμένη απογραφή, όπως στην 
περίπτωση του 1889, όταν η διοίκηση πήρε την πρωτοβουλία να αποζημιώσει τα θύματα. Για 
το κατάστιχο, βλ. Τ.Α.Χ., αύξων αριθμός καταγραφής (στο εξής Α.Α.Κ.) 32, 1283 (1867/68). Ας 
σημειωθεί ότι στο δεύτερο χρόνο της επανάστασης του 1866 όλος σχεδόν ο μουσουλμανικός 
πληθυσμός είχε κλειστεί στις πόλεις. Ο πληθυσμός στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο ξεπέρασε τις 
10.000 και 30.000 αντίστοιχα, ενώ μικρός αριθμός συγκεντρώθηκε στο Καστέλι Κισάμου και 
στα φρούρια Σητείας, Σπιναλόγκας και Ιεράπετρας. Τον τρόπο φυγής των μουσουλμάνων 
μας αφήνει να υποθέσουμε ο Τωμαδάκης περιγράφοντας τη δράση των επαναστατών: «παρά 
τη διαίρεσιν, την έλλειψιν πολεμοφοδίων και πειθαρχίας γενναίως προσέβαλλαν τον εχθρόν 
δια της μεθόδου του κλεφτοπολέμου και ηνάγκασον ταχέως τον τουρκικόν πληθυσμόν της 
υπαίθρου να αποσυρθή εις τα φρούρια και κατέλαβον τας περιουσίας του και τα εφόδιά 
του»· βλ. Ν. Τωμαδάκης, Η κρητική επανάστασις 1866-1869, Χανιά 1966, 7-8. Τα ασθενέστερα 
τμήματα του μουσουλμανικού πληθυσμού έβλεπαν για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο τα 
γεωργικά τους εισοδήματα να χάνονται και στρέφονταν όχι μόνο κατά των χριστιανών, αλλά 
και της διοίκησης· βλ. Ν. Τσιριντάνης, Η πολιτική και η διπλωματική ιστορία της εν Κρήτη εθνικής 
επαναστάσεως 1866-1868, τ. 3, Αθήνα 1951, 253. Η καταστροφή των μουσουλμανικών 
περιουσιών σε κάποιες περιοχές πήρε συστηματικό χαρακτήρα με κάψιμο ή ξερίζωμα 
ελαιοδέντρων και στόχο την οικονομική καταστροφή των μουσουλμάνων και την αποτροπή 
επανεγκατάστασής τους στην ύπαιθρο (Περάκης, ό.π., 120). 
13 Θ. Δετοράκης, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 2000, 271. 
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κατόρθωσαν να ξεριζώσουν οι χριστιανοί με τις θυσίες τους και τις 

επαναστάσεις του 19ου αιώνα. 

Ειδικότερα για την εγκατάλειψη της υπαίθρου και των οικισμών της 

και την εισροή των μουσουλμάνων στις πόλεις και τη γενικότερη 

μετανάστευσή τους έξω από το νησί δύο είναι οι κύριες ερμηνείες της τοπικής 

ιστοριογραφίας. Η πρώτη σχετίζεται με την ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου της 

μουσουλμανικής ελίτ, η οποία παρακινούσε τους μουσουλμάνους να φύγουν 

από τις εστίες τους για να δημιουργηθούν δύο στρατιωτικές ζώνες, μια 

χριστιανική και μια μουσουλμανική, ώστε να ξεκινήσει η «μεγάλη σφαγή των 

χριστιανών».14 Αυτή την άποψη αναπαράγουν οι περισσότεροι ντόπιοι 

συγγραφείς ή ιστορικοί, ενισχύοντας το επιχείρημά τους με αναφορές 

σύγχρονων προς τα γεγονότα, όπως ο Μπεράρ.15 Η άλλη πτυχή, η οποία 

αποτελεί κοινό μοτίβο στην τοπκή ιστοριογραφία έως όλες τις πρόσφατες 

ανακοινώσεις και εκδόσεις, υποστηρίζει πως οι μουσουλμάνοι έφευγαν γιατί 

δεν άντεχαν να διοικούνται από χριστιανούς ή επειδή, όντας τεμπέληδες, δεν 

                                                 
14 Συγκεκριμένα για το κίνημα του 1889 και το διάστημα αναταραχής που ακολούθησε, ο 
Γρυντάκης αναφέρει πως τον Ιούλιο του 1890 μικρές ομάδες φυγάδων επανήλθαν στην 
Κρήτη, στην περιοχή των Χανίων, με πλοία, δημιουργώντας μικροεπεισόδια. Οι Οθωμανοί 
μεγαλοποιούσαν αυτά τα επεισόδια με σκοπό να αυξήσουν τη βιαιότητα και τους φόνους σε 
βάρος των χριστιανών και να αναγκάσουν τους τελευταίους να αντιδράσουν. Σύμφωνα με 
την «τακτική» των μουσουλμάνων, η οποία κατά τον συγγραφέα, είχε εφαρμοστεί και τον 
Ιούλιο του 1889, θα κλείνονταν στα τείχη «γιατί τάχα κινδύνευαν» και μετά θα άρχιζε το 
«μεγάλο μακελειό των χριστιανών»· βλ. Γ. Γρυντάκης, Το Ρέθυμνο μεταξύ δύο επαναστάσεων 
1890-1894, Αθήνα 2001, 63. Ανάλογες περιγραφές δίνονται για όλες τις μετακινήσεις των 
μουσουλμάνων σε περιόδους έντασης. Στην επανάσταση του 1858, οι μουσουλμάνοι 
«…μεταφέροντας όσα από τα υπάρχοντά τους μπορούσαν, εγκαταλείποντας τις ιδιοκτησίες 
τους και τη φροντίδα των καλλιεργειών τους, πληρώνοντας μεγάλα ποσά για τη μεταφορά 
του λαδιού τους μια και υπολόγιζαν ότι δε θα το έβρισκαν όταν γύριζαν», συγκεντρώθηκαν 
στις πόλεις μετά από προτροπή του διοικητή Ρεθύμνου. Η στάση του διοικητή 
χαρακτηρίζεται αψυχολόγητη και δεν ερμηνεύεται, αν και αναφέρεται πως δεν κινήθηκε 
εναντίον των επαναστατικών συναθροίσεων που προκάλεσαν την αναστάτωση, γιατί δεν είχε 
επαρκή στρατιωτική προετοιμασία ή σχετική πολιτική εντολή. Η αδυναμία αυτή δε 
λαμβάνεται ταυτόχρονα ως αδυναμία προστασίας του μουσουλμανικού στοιχείου της 
υπαίθρου, που θα δικαιολογούσε την προτροπή της διοίκησης για μετακίνηση των χωρικών 
στην πόλη· βλ. Γ. Γρυντάκης, Σφάζετε, σφάζουμε. Η επανάσταση του 1858, Αθήνα 2006, 50-51. 
15 V. Bérard, Κρητικές υποθέσεις, Αθήνα 1994, 137. Το ίδιο μοτίβο χρησιμοποιεί και ο 
Δετοράκης, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία ερμηνείας του αυτονόητου, δηλαδή της 
αναγκαστικής φυγής των χωρικών κάθε φορά που ξεσπούσε επαναστατική δραστηριότητα. Ο 
Μπεράρ επί του προκειμένου αναφέρεται σε μουσουλμάνους πρόσφυγες από την ύπαιθρο 
στα Χανιά το καλοκαίρι του 1896, δηλαδή από περιοχές όπου επιχειρούσαν από το Μάιο 
επαναστάτες χριστιανοί· βλ. Μ. Δετοράκης, «Κοινωνικές επιπτώσεις στο διαμέρισμα 
Ηρακλείου στη μεταπολιτευτική επανάσταση 1895-8» στο Η τελευταία φάση του κρητικού 
ζητήματος, Ηράκλειο 2001, 110. 
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μπορούσαν να απασχολούν πια χριστιανούς στην καλλιέργεια των γαιών 

τους και τις πουλούσαν.16 Πέραν της κοινής λογικής, η οποία δε δικαιολογεί 

κάποιος να γίνεται μετανάστης και να εγκαταλείπει τον τόπο και την 

περιουσία του για φαντασιακούς συναισθηματικούς λόγους ή λόγω θιγμένης 

αξιοπρέπειας, οι πηγές καταδεικνύουν ότι μια άλλη πραγματικότητα υπήρχε 

πίσω από την όχι τόσο οικειοθελή και ειρηνική εγκατάλειψη της υπαίθρου 

από τους μουσουλμάνους. Μόνο διαβάζοντας τις τοπικές εφημερίδες της 

περιόδου 1877-1889 και τις προξενικές αναφορές διαπιστώνει κανείς πως σε 

περιόδους έντασης η μαζική φυγή των μουσουλμάνων στις πόλεις ήταν πολύ 

συχνό φαινόμενο και σχετιζόταν πάντα με αιματηρά γεγονότα στην ύπαιθρο 

(φόνοι εκατέρωθεν και καταστροφές περιουσιών) και δράση επαναστατικών 

ομάδων ή φυγόδικων.17 Το κόστος της φυγής ήταν πολύ μεγάλο και με την 

                                                 
16 Αυτή παρουσιάζεται ως πρώτη αιτία της μετανάστευσης των μουσουλμάνων μεταξύ άλλων 
από τον Πεπονάκη, που αναφέρει: «Η διοικητική μεταβολή μείωσε το γόητρο των 
μουσουλμάνων που δεν είχαν συνηθίσει να κυβερνώνται από χριστιανό ηγεμόνα και να 
δέχονται εντολές από χριστιανούς»· βλ. Μ. Πεπονάκης, «Η τουρκοκρητική μετανάστευση του 
1897-99» στο Η τελευταία φάση του κρητικού ζητήματος, ό. π., 132. Βλ. επίσης Ελ. Πρεβελάκης, Η 
μεγάλη κρητική επανάσταση 1866-1869, Αθήνα 1966, 8: «Πολλές περιουσίες πέρασαν από τα 
χέρια των οκνηρών μουσουλμάνων στα χέρια των χριστιανών»· αφού δεν μπορούσαν πια να 
αυθαιρετούν, «αναγκάστηκαν να πουλήσουν τις περιουσίες τους στους χριστιανούς». Η 
ιστοριογραφία του 20ου αιώνα παρέμεινε πιστή στα σχήματα του τέλους του 19ου αιώνα, τα 
οποία κυριαρχούσαν τόσο στις αφηγήσεις όσο και στη λογοτεχνία. Για παράδειγμα στον 
Πατούχα του Κονδυλάκη οι «Τούρκοι» παρουσιάζονται ως τεμπέληδες, οι οποίοι σταδιακά 
εγκαταλείπουν τα χωράφια τους προς όφελος των εργατικών χριστιανών. Ο Κονδυλάκης 
σημειώνει πως πριν από το 1821 οι μουσουλμάνοι κατείχαν τα ευφορότερα εδάφη 
(«…αυθαιρέτως αποκτηθέντα…») αλλά χάρη στις επαναστάσεις και τη συνεπακόλουθη 
ισότητα οι εργατικοί χριστιανοί απέκτησαν γαίες και είχαν τον πόθο να δουν τα χωριά τους 
χωρίς «Τούρκους». Η εθνική ρητορική του ύστερου 19ου αιώνα, πέραν της ηθικής διάστασης 
που προσδίδει στην περιγραφόμενη κατάσταση, η οποία δικαιολογεί τη δυναμική διεκδίκηση 
μουσουλμανικών περιουσιών από αυτούς που στο παρελθόν αδικήθηκαν από τις 
«αυθαιρεσίες» των μουσουλμάνων, σχετίζεται και με την πραγματικότητα της διαχείρισης 
μεγάλων περιουσιών από απόγονους μουσουλμάνων αξιωματούχων και στρατιωτικών που 
είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της κατάκτησης τιμάρια στην Κρήτη. Όμως δεν μπορεί να 
περιλαμβάνει το μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό της υπαίθρου, που προερχόταν από 
εξισλαμισμούς χωρικών και που ταυτιζόταν με το μέσο αγροτικό νοικοκυριό, τόσο στα 
αμιγώς μουσουλμανικά χωριά όσο και στα μικτά. Βέβαια, ο Κονδυλάκης δε φαίνεται να 
θεωρεί Κρήτες τους μουσουλμάνους του νησιού, όπως τα περισσότερα έντυπα της εποχής που 
εκδίδονταν στο ελληνικό κράτος. Κρήτες ήταν μόνο οι χριστιανοί: ο ήρωάς του, ο Μανώλης, 
«είχε στο αίμα του αισθήματα, όπως ήσαν στο αίμα όλων των Κρητών. Με το γάλα της μητρός 
του είχε θηλάσει το μίσος και την εκδίκηση κατά των Τούρκων»· βλ. Ιω. Κονδυλάκης, Ο 
Πατούχας, Αθήνα 1984, 27, 31. 
17 Η αντίληψη πως οι μουσουλμάνοι εγκατέλειπαν τα χωριά τους παρουσιάζεται (όποτε 
σπανίως αναφέρεται) ως ελεύθερη επιλογή ή ως μια φυσιολογική και ειρηνική εσωτερική 
μετανάστευση. Σε αντιδιαστολή η φυγή των χριστιανών από τις πόλεις σε περιόδους έντασης 
παρουσιάζεται ως αναγκαστική λόγω του φόβου για σφαγές. Αυτό το στερεότυπο 
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πάροδο των χρόνων το είχαν κατανοήσει οι εμπλεκόμενοι, καθώς γνώριζαν 

πως η γεωργική τους παραγωγή θα χανόταν ή θα καταστρεφόταν και πως με 

την επιστροφή τους θα έβρισκαν τα σπίτια τους λεηλατημένα. 

Απέναντι στη ρητορική της ελληνικής εθνικής ιστοριογραφίας η 

τουρκική εθνική ιστοριογραφία, αν και δεν έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την 

Κρήτη, παρουσίασε τη δική της οπτική, η οποία ουσιαστικά αποτελεί μια 

απλή αντιστροφή των ρόλων του καλού και του κακού με σχήματα πάλι 

απόλυτα.18 Η κοινωνία δεν αποτελούσε ένα σύνθετο ιστό επιδράσεων και 

συγκρούσεων αλλά μια αέναη διαμάχη μεταξύ όλων των μουσουλμάνων με 

όλους τους χριστιανούς και αντιστρόφως. Ειδικότερα στην περίπτωση της 

Κρήτης, η τουρκική εκδοχή εστίασε στις «σφαγές και την καταπίεση» σε βάρος 

των μουσουλμάνων από τους επαναστάτες παρά τις μεταρρυθμίσεις και την 

ικανοποίηση των αιτημάτων τους.19 Μάλιστα, η επίσημη πολιτική του 

τουρκικού κράτους μετά την έξαρση του κυπριακού ζητήματος στις δεκαετίες 

του 1950 και 1960, επικαλέστηκε την περίπτωση της Κρήτης και την τύχη–ήττα 

της εκεί μουσουλμανικής κοινότητας για να καταστήσει σαφές πως δε θα 

                                                                                                                                            
αντανακλάται και στη λογοτεχνία, στην οποία μόλις τα τελευταία χρόνια εντοπίζουμε 
περισσότερο ισορροπημένες αφηγήσεις. Για παράδειγμα: «όταν πλησίαζε η ώρα να ξεσηκωθεί 
ο κόσμος οι Οθωμανοί κατέφευγαν στις πόλεις για το φόβο των ανταρτών και οι χριστιανοί 
βγήκαν από τις πόλεις για το φόβο των σφαγών». Μάλιστα το παραπάνω χωρίο αποτελεί 
σκέψη οθωμανού αξιωματούχου (εξισλαμισμένου Κρητικού)· βλ. Ρ. Γαλανάκη, Ο βίος του 
Ισμαήλ Φερίκ Πασά, Αθήνα 2004, 96. Παρακάτω η Γαλανάκη συνεχίζει τις σκέψεις του Φερίκ 
Πασά: «οι Οθωμανοί έβγαιναν από τα τείχη των πόλεων ζητώντας εκδίκηση στα πλησιόχωρα 
ή και μέσα στις πόλεις, σφάζοντας και λεηλατώντας, ενώ οι αντάρτες έσφαζαν όποιον 
Οθωμανό συναντούσαν στην ύπαιθρο». Στο ίδιο μήκος κύματος βλ. και το Μ. Δούκα, «Αθώοι 
και φταίχτες», Αθήνα 2004, 56, 130, 231 κ.α. Διαφορετική φυσικά είναι η οπτική της 
εθνικιστικής τουρκικής λογοτεχνίας, όπου οι επαναστάτες σφάζουν, ενώ οι πράξεις βίας των 
μουσουλμάνων αποσιωπούνται· βλ., για παράδειγμα, Αχ. Γιορουλμάζ, Τα παιδιά του πολέμου, 
μτφρ. Στ. Ροΐδης, Αθήνα 2005. 
18 Χαρακτηριστικό δείγμα της εθνικιστικής απολογητικής προσφέρει το βιβλίο των S. J. Shaw 
και E. Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 2 τ., Κέμπριτζ 1977. Σε 
αυτό η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι μουσουλμάνοι παρουσιάζονται διαρκώς 
αμυνόμενοι και σφαζόμενοι. Για τους συγγραφείς, ακόμη και οι εκτοπίσεις των Αρμενίων 
υπήρξαν «μια εμπειρία που αγκάλιαζε όλους του λαούς της αυτοκρατορίας» και αιτία της 
ήταν «ο ιμπεριαλισμός των Μεγάλων Δυνάμεων που ενίσχυε τα εθνικά κινήματα» σε βάρος 
της αυτοκρατορίας. Για μια κριτική στο βιβλίο αυτό, αλλά και στη στάση του Σπύρου Βρυώνη 
ως προς αυτό, βλ. Σ. Πεσμαζόγλου, Ευρώπη-Τουρκία: Αντανακλάσεις και διαθλάσεις, Αθήνα 1993, 
133-154. 
19 Shaw, ό. π., 151: «Η Κρήτη ήταν σε κατάσταση γενικού ξεσηκωμού από το 1821, όταν η 
ελληνική πλειονότητα έσφαξε τους γείτονές της με την ελπίδα της ένωσης με την Ελλάδα…». 
Αποσιωπείται σε αυτή την περίπτωση, ανάμεσα σε άλλα, η δράση ισχυρών μουσουλμανικών 
ομάδων στο νησί και η συμπεριφορά του τακτικού οθωμανικού στρατού. 

 11



άφηνε την Κύπρο να γίνει Κρήτη.20 Η τουρκική εθνική ιστοριογραφία κάνει 

λόγο για μια ομαλή διαπραγμάτευση μεταξύ της οθωμανικής διοίκησης και 

των κατοίκων του νησιού στην Κρήτη του 19ου αιώνα, από όπου προέκυπταν 

μεταρρυθμίσεις και παραχωρήσεις στους υποτελείς χωρίς τη χρήση βίας ή 

καταστολής από την πλευρά της διοίκησης, ενώ από την άλλη η επαναστατική 

δραστηριότητα εμφανίζεται να πλήττει τους μουσουλμάνους αμάχους, χωρίς 

να σημειώνονται οι βίαιες αντιδράσεις της τοπικής εξουσίας και οι 

εκτεταμένες εκτοπίσεις του χριστιανικού στοιχείου.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                 
20 Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi (www.saemk.org). Βλ. επίσης A. N. Adıyeke 
και N. Adıyeke, The Annexation of Crete to Greece: A Historical Case in Understanding the Cyprus 
Question, Άγκυρα 2003. Η πιο εθνικιστική εκδοχή των γεγονότων παρουσιάζεται στο N. A. 
Banoğlu, Tarihte Girit ve Osmanlılar Dönemi, Ισταμπούλ 2005, 75-95.  
21 Η Adıyeke, για παράδειγμα, αναφέρει πως οι μεταρρυθμίσεις έως το 1858 έγιναν με 
φυσιολογικό τρόπο (ως αιτήματα που γίνονταν δεκτά από τη διοίκηση), ενώ το 1866 «η 
επανάσταση μεταβλήθηκε σε πράξη μακελειού του μουσουλμανικού πληθυσμού του νησιού» 
και η αντίδραση της διοίκησης ήταν απλώς «να καταστείλει την εξέγερση χρησιμοποιώντας 
στρατιωτικές δυνάμεις και να υποστηρίξει την παραχώρηση αυτονομίας στο νησί»· βλ. το 
άρθρο της N. Adıyeke, “Girit’e Özerklilik Verilmesi ve Halepa Sözleşmesi Dönemi” στο 
SAEMK. 
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1. Το ιστορικό πλαίσιο και η επιδείνωση της θέσης των μουσουλμάνων της 
υπαίθρου στην Κρήτη 

 

α. Προς τη σύμβαση της Χαλέπας 
 

Στο πλαίσιο διατήρησης της συνοχής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά 

το 19ο αιώνα η Πύλη προχώρησε σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Παράλληλα 

εγγυήθηκε προνόμια που σε ορισμένες επαρχίες, όπως η Κρήτη, εκφράστηκαν 

με παραχώρηση ξεχωριστών κανονισμών διοίκησης. Στην Κρήτη αποτέλεσμα 

της επανάστασης του 1866 και των διεθνών πιέσεων στην αυτοκρατορία ήταν 

η παραχώρηση του Οργανικού Νόμου το 1868.22 Ο Οργανικός Νόμος 

ανάμεσα στα άλλα προέβλεπε τη σύσταση αιρετής γενικής συνέλευσης του 

νησιού που θα λειτουργούσε ως νομοθετικό σώμα και αποτελούνταν από 34 

μουσουλμάνους και 38 χριστιανούς εκπροσώπους. Η εκτελεστική εξουσία 

ασκούνταν από το γενικό διοικητή  και το συμβούλιο στο οποίο συμμετείχαν 

οι βοηθοί του διοικητή, ένας χριστιανός και ένας μουσουλμάνος και έξι 

αιρετά μέλη, τρία από κάθε κοινότητα. 

Το νησί διοικήθηκε για μια δεκαετία με βάση τον Οργανικό Νόμο. Το 

καλοκαίρι του 1875 ξέσπασε επανάσταση στη Βοσνία–Ερζεγοβίνη και 

ταυτόχρονα αλυτρωτικοί κύκλοι στην Αθήνα πρότειναν σε χριστιανούς της 

Κρήτης να ξεκινήσουν επιχειρήσεις.23 Με αφορμή την προσαύξηση της 

δεκάτης του 1874 οι χριστιανοί πληρεξούσιοι υποστήριξαν στη γενική 

συνέλευση ότι παραβιάζεται η διάταξη 13 του Οργανικού Νόμου περί 

φορολογίας. Αν και η διοίκηση υποσχέθηκε να ισχύσει η προσαύξηση αυτή 

(2,5%) μόνο για το 1874, η αφορμή για επαναστατική δραστηριότητα δόθηκε 

όταν αποφασίστηκε να συμμετάσχει και εβραίος πληρεξούσιος στην 72μελή 

κρητική συνέλευση.24 Στα τέλη Οκτωβρίου του 1875, μερίδα μουσουλμανικού 

αγροτικού πληθυσμού αρχίζει να μεταναστεύει στις πόλεις και στα φρούρια 

                                                 
22 Για τις διατάξεις του, βλ. «Οργανικός νόμος Κρήτης, 8/1/1868», Κρητικός Κώδιξ, τ. Α΄, 5-33. 
23 Μερτικοπούλου, ό.π., 250. 
24 Στη σύνοδο του 1876 οι 34 μουσουλμάνοι πληρεξούσιοι αυξήθηκαν σε 38 και οι χριστιανοί 
σε 42 και ο εβραίος πληρεξούσιος αποσύρθηκε εθελοντικά. Η προσαύξηση της δεκάτης άρχισε 
να επιστρέφεται από τα τέλη του 1875. Βλ. Μερτικοπούλου, ό.π., 255, 268-269. 
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μαζεύοντας μέρος από τις σοδειές της. Οι αρχές προσπάθησαν να 

σταματήσουν αυτή τη μεταναστευτική κίνηση, αλλά οι φήμες για αναταραχή 

συνέχισαν να διαδίδονται έως την άνοιξη. Οι φήμες δεν ήταν αβάσιμες, αφού 

την ίδια περίοδο το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών ενθάρρυνε το ελληνικό 

κράτος να υποκινήσει επανάσταση, ενώ κρήτες πρόσφυγες στην Αθήνα 

αποτάθηκαν στον έλληνα πρωθυπουργό Αλ. Κουμουνδούρο για σχετικές 

κινήσεις. Παράλληλα, κύκλοι γύρω από το ρωσικό προξενείο στην Κρήτη ήδη 

από το Σεπτέμβριο του 1875 επεδίωκαν να ξεκινήσει επαναστατική δράση με 

στόχο την αυτονομία, ανεξάρτητα από τη θέση της Ελλάδας. Θετικά 

διακείμενες στους Άγγλους και στην αγγλική κηδεμονία δυνάμεις 

εκδηλώθηκαν το Δεκέμβριο του 1875 υπό τον Κ. Σφακιανάκη και στη 

συνέχεια υπό σημαντικούς αρχηγούς των δυτικών επαρχιών, πραγματικότητα 

που έκανε το γαλλικό υπουργείο εξωτερικών να ανησυχεί και να αμφισβητεί 

την ισχύ των ενωτικών στο νησί. Οι φημολογίες φόβισαν τους 

μουσουλμάνους που κατοικούσαν σε περιοχές μακριά από τα φρούρια και 

κοντά σε πιθανά επαναστατικά κέντρα, όπως αυτά είχαν φανεί στις 

προηγούμενες αναταραχές. Το μεταναστευτικό ρεύμα κορυφώθηκε το Μάιο 

του 1876 σύμφωνα με τις προξενικές εκθέσεις·25 σε κάποιες από αυτές 

αναφέρεται πως η μετακίνηση έγινε με παρακίνηση των μουσουλμάνων 

προκρίτων, γιατί επιθυμούσαν ένταση στις σχέσεις των δύο κοινοτήτων και 

να εξωθήσουν τους χριστιανούς σε επανάσταση, ώστε να απαλλαγούν από τα 

χρέη προς τους χριστιανούς πιστωτές τους. 

Οι διαπραγματεύσεις της διοίκησης με τους χριστιανούς 

πληρεξούσιους για τροποποίηση του οργανικού νόμου του 1868 διήρκεσαν 

όλο το καλοκαίρι του 1876, κατά τη διάρκεια του οποίου οι χριστιανοί 

δικαστικοί υπάλληλοι απείχαν από τα καθήκοντά τους, ενώ οι πληρεξούσιοι 

αρνήθηκαν τη διοργάνωση εκλογών. Μετά την αποτυχία των 

διαπραγματεύσεων, η κατάσταση στην ύπαιθρο επιδεινώθηκε. «Ομάδες 

ένοπλων περιφέρονταν στην ύπαιθρο χωρίς να καταδιώκονται» και άρχισαν 

                                                 
25 Μερτικοπούλου, ό.π., 269. 
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οι αδελφοποιίες.26 Παρά τις κινήσεις της διοίκησης να ικανοποιήσει αιτήματα 

όπως η απομάκρυνση συμβούλων της,27 η παραγραφή των χρεών των 

ενοικιαστών του δημοσίου και η μείωση των επιτοκίων των ιδιωτικών χρεών, 

δεν επιτεύχθηκε η προσδοκώμενη από την πλευρά της ηρεμία. Η κυριότερη 

αιτία της έντασης ήταν η στάση αναμονής των χριστιανών του νησιού ως 

προς την έκβαση των διπλωματικών συνομιλιών και ζυμώσεων σχετικά με το 

διαμελισμό της αυτοκρατορίας. Ανάλογη στάση αναμονής κρατούσαν η 

ελληνική κυβέρνηση και οι αλυτρωτικές επαναστατικές οργανώσεις28 στο 

ελληνικό κράτος, οι οποίες δεν επιθυμούσαν την άμεση έναρξη εχθροπραξιών 

στο νησί, αν και δέχονταν πίεση από μέρος της εσωτερικής κοινής γνώμης 

αλλά και από ρωσικούς κύκλους.29 Η κατάσταση αυτή διατηρήθηκε σε όλη τη 

διάρκεια του 1877 έως την έναρξη του ρωσοοθωμανικού πολέμου. Οι 

αδελφοποιίες εντάθηκαν στις αρχές του 1877 και επεκτάθηκαν και ανατολικά 

προς Ηράκλειο. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τη Μερτικοπούλου, οι 

μουσουλμάνοι της υπαίθρου άρχισαν να εισρέουν και πάλι στις πόλεις με την 

κινητή περιουσία τους «χωρίς την παραμικρή πρόκληση από τους 

χριστιανούς».30 Κατά τον ίδιο τρόπο, σε περιόδους έντασης μεγάλο μέρος του 

χριστιανικού πληθυσμού των πόλεων αποχωρούσε προς την ύπαιθρο, καθώς 

η συγκέντρωση μουσουλμάνων της υπαίθρου στις πόλεις και ενδεχόμενος 

                                                 
26 Ό.π., 290 και 307-308. Στις αδελφοποιίες ένοπλοι χριστιανοί ορκίζονταν ανά οκτώ με την 
ευλογία ιερέα. Σύμφωνα με τη Μερτικοπούλου, αποτελούσαν προμήνυμα επαναστατικής 
δράσης. 
27 Των Χαμίντ μπέη, Θεοδωράκη εφέντη και του γραμματέα Πετρίδη εφέντη. Η απομάκρυνση 
του πρώτου προκάλεσε τη δυσαρέσκεια μερίδας των μουσουλμάνων. 
28 Για τις επιτροπές «Εθνική Άμυνα» με ενωτικό προσανατολισμό (με πρόεδρό της έως τις 
αρχές του 1877 τον Κ. Παπαρρηγόπουλο) και «Αδελφότης» με στήριξη του μοντέλου της 
αυτόνομης ηγεμονίας, βλ. Ε. Κωφός, Greece and the Eastern Crisis, 1875-1878, Θεσσαλονίκη 
1975, 105-107, του ίδιου, Ο ελληνισμός την περίοδο 1869-1881. Από το τέλος της κρητικής 
επανάστασης στην προσάρτηση της Θεσσαλίας, Αθήνα 1981, 75-77, και Β. Ψιλάκης, Ιστορία της 
Κρήτης : Από της απωτάτης αρχαιότητος μέχρι των καθ'ημάς χρόνων, Χανιά 1909, 1215-1216. 
29 Κωφός, Greece…, ό.π., 79-80. 
30 Μερτικοπούλου, ό.π., 308. Προφανώς οι ένοπλες συναθροίσεις, που η ίδια αναφέρει, έως και 
χιλίων χριστιανών σε διάφορες επαρχίες δεν αποτελούσαν για τη συγγραφέα αιτία 
ανησυχίας για να καταφύγει ο πληθυσμός για ασφάλεια στις πόλεις ή σε κοινότητες με 
ισχυρούς μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Κάντανος 
Σελίνου, όπου συγκεντρώνονταν οι μουσουλμάνοι από τα γύρω χωριά σε περιόδους έντασης. 
Η απόσταση της επαρχίας Σελίνου από τα Χανιά οδηγούσε τους μουσουλμάνους του Σελίνου 
να οχυρώνονται στη μεγαλύτερη μουσουλμανική κοινότητα της περιοχής. 
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αποκλεισμός των χριστιανών έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τις περιουσίες όσο 

και τις ζωές τους.31

Όπως φαίνεται, η ανασφάλεια του μουσουλμανικού στοιχείου της 

υπαίθρου σε περιόδους έντασης συνδέεται άμεσα και με την αγροτική 

συγκομιδή. Έτσι, η μεταναστευτική κίνηση άρχιζε συνήθως από τα τέλη του 

χειμώνα και κορυφωνόταν την άνοιξη και το καλοκαίρι. Οπωσδήποτε, σε 

περιόδους χαμηλής έντασης, η ελαιοσυγκομίδη ήταν αυτή που καθόριζε σε 

μεγάλο βαθμό τις κινήσεις του μουσουλμανικού στοιχείου της υπαίθρου. 

Αυτή η κίνηση επαληθεύτηκε στα έτη 1876-1877. Με κλιμακούμενο ρυθμό από 

την άνοιξη έως το καλοκαίρι του 1877, όπως και το προηγούμενο έτος, οι 

μουσουλμάνοι άρχισαν να κλείνονται στις πόλεις. Η έναρξη του 

ρωσοοθωμανικού πολέμου στις 24 Απριλίου και η μεγαλύτερη κινητικότητα 

χριστιανών ένοπλων επιτρέπει να υποθέσουμε πως το μεταναστευτικό ρεύμα 

θα υπήρξε μεγαλύτερο από το 1876.32 Οι αναφορές στην εφημερίδα της 

διοίκησης και οι παρακλήσεις για επιστροφή των κατοίκων στην ύπαιθρο 

τόσο από τη διοίκηση όσο και από πρόκριτους χριστιανικών συμβουλίων 

είναι πολύ συχνές. Σε αυτές η διοίκηση προσπαθεί να δώσει την εντύπωση 

πως η κατάσταση στην ύπαιθρο βρίσκεται υπό έλεγχο, ενώ από την άλλη 

κάποιες κοινότητες προσπαθούν να επιδείξουν νομιμότητα προς το κράτος, 

είτε τονίζοντας τον ειρηνικό χαρακτήρα των χριστιανικών συναθροίσεων είτε 

δείχνοντας την αντίθεσή τους σε αυτές. Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως και 

                                                 
31 Αυτό βέβαια η Μερτικοπούλου φροντίζει να το ερμηνεύει ως φόβο για την επιθετικότητα 
και τις προκλήσεις των μουσουλμάνων. Χαρακτηριστικό των ιστορικών ερμηνειών που ενίοτε 
χρησιμοποιεί είναι ο σχολιασμός της «φιλοοθωμανικής» μεταστροφής του προξένου της 
Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη Layard. Ενώ αυτή ερμηνεύεται αρχικά ως επιταγή της 
αγγλικής πολιτικής απέναντι στην επέκταση της ρωσικής επιρροής στα Βαλκάνια, η 
συγγραφέας συμπληρώνει πως επιπλέον οφειλόταν στην «αποστροφή που ένιωθε ο πρόξενος 
για τους Έλληνες, τους Σέρβους και τους Βουλγάρους»· Μερτικοπούλου, ό.π., 314. 
32 Το 1877, μετά τη δημιουργία οικουμενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα, οι δύο κυριότερες 
εθνικές εταιρείες σχημάτισαν μια κεντρική επιτροπή με στόχο το συντονισμό της εθνικής 
δράσης και την αποστολή όπλων και ένοπλων σε Κρήτη, Μακεδονία και Ήπειρο. Οι πρώτες 
ένοπλες ομάδες πέρασαν από το ελληνικό κράτος στην Κρήτη μετά την έναρξη του 
ρωσοοθωμανικού πολέμου. 
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αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι η παρότρυνση όλων των πλευρών για 

επιστροφή των μουσουλμάνων χωρικών στις εστίες τους.33

Από το φθινόπωρο έως την επίσημη έναρξη της επανάστασης, τον 

Ιανουάριο του 1878, η κατάσταση στην ύπαιθρο της δυτικής Κρήτης, όπου 

υπήρχε και η μεγαλύτερη ένταση, φαίνεται πως εξομαλύνθηκε με εξαίρεση 

σποραδικά γεγονότα που προκαλούσαν τοπική αναστάτωση. Η πλειονότητα 

του πληθυσμού βρισκόταν στις εστίες του και ίσως μόνο σε απομακρυσμένα 

χωριά δεν είχε επιστρέψει το σύνολο των μουσουλμανικών οικογενειών.34 Η 

μαζικότερη φυγή μέσα στην τριετία αυτή πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 

του 1878 λίγο πριν από την επίσημη έναρξη γενικευμένων επαναστατικών 

επιχειρήσεων στις επαρχίες.35 Σε μικρό χρονικό διάστημα οι αρχές των 

                                                 
33 Βλ. «Κρήτη», 19-08-1877, φ. 439, 1. «Συνεπεία του ερεθισμού, όστις προλαβόντως υπήρχε, 
Μουσουλμανικαί τινές οικογένειαι είχον μετοικήσει εκ των Επαρχιών Κισάμου και 
Αλικιανού εις Χανιά και τα πέριξ μετόχια. Επειδή όμως απανταχού της Νομαρχίας ημών 
επικρατεί πλήρης ησυχία και ασφάλεια, οι δε πρόκριτοι συμπατριώται ημών, οίτινες προ 
πολλού ποιούνται τα αληθή της πατρίδος συμφέροντα και την ευημερία αυτής εισί 
πληρέστατα σύμφωνοι εις την διατήρησιν της γενικής ησυχίας, κατά συνέπειαν δε ουδέν 
υφίσταται πλέον ίνα αι εν λόγω οικογένειαι ευρίσκωνται μακράν των οικιών αυτών και 
περιφέρωνται τήδε κακείσε άεργοι, ζημιούμεναι και παντοίας υφισταμέναι συμφοράς». Μετά 
την αποστολή στρατού στην επαρχία «εξησφαλίσθη η επιτόπιος τάξις και ησυχία, αι δε 
ειρημέναι οικογένειαι ήρξαντο ήδη επανακάμπτουσαι εις τας κατοικίας των»· βλ. «Κρήτη», 
02-09-1877, φ. 441, 1. Τα δημοσιεύματα της εφημερίδας πρέπει να αντιμετωπιστούν με 
καχυποψία ως προς την πραγματική εικόνα που δίνουν. Επί της ουσίας η αποκατάσταση της 
τάξης που σαφώς επιθυμούσε να δείξει η εφημερίδα πως ίσχυε για να ηρεμήσουν τα πνεύματα 
και να μη διαταραχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή, δεν ήταν καθολική πραγματικότητα 
στο νησί. Στο επόμενο φύλλο σε προσπάθεια διάψευσης τηλεγραφήματος από την Αθήνα 
προς τη Γαλλία, όπου σημειώνεται πως ξέσπασε επανάσταση στην Κρήτη και σε συγκρούσεις 
στο Βαρύπετρο Χανίων και στο Παλιχώρι Ρεθύμνου φονεύτηκαν 30 μουσουλμάνοι και 17 
χριστιανοί, η «Κρήτη» αναφέρει ότι «Μουσουλμανικαί τινές οικογένειαι διαμένουσαι εις το 
χωριό Βαρύπετρο ένθα λησταί τινες φονεύσαντες δύο Μουσουλμάνους υπεξήρεσαν τα 
πρόβατά των, κατατρομάξασαι μετώκησαν εις τα πέριξ των Χανίων» και συνεχίζει 
προσπαθώντας να καθησυχάσει τους μουσουλμάνους κατοίκους: «οι Μουσουλμάνοι όμως 
και οι Χριστιανοί των λοιπών της νήσου μερών συζώσι, καθά και πρότερον, εις τε τας πόλεις 
και τα χωρία, χωρίς ποσώς να κινηθώσιν εκ των οικιών και των κτημάτων των»· «Κρήτη», 09-
09-1877, φ. 442, 1. 
34 Όπως θα τονιστεί παρακάτω, στα διαστήματα της έντασης αλλά και αργότερα, στην 
περισσότερο ταραγμένη δεκαετία 1889-1898, στα απομακρυσμένα χωριά με ισχνούς 
μουσουλμανικούς πληθυσμούς καταγράφεται σταδιακή εγκατάλειψη. Ακόμα και όταν 
επέστρεφαν μέλη της οικογένειας για να επιβλέψουν τις περιουσίες τους, δεν έφερναν μαζί 
τους τις «ευαίσθητες» ομάδες του πληθυσμού, γυναίκες και μικρά παιδιά. 
35 Οι πρώτες μάχες δόθηκαν στις 12 Φεβρουαρίου, όμως η μαζική μετανάστευση 
μουσουλμάνων χωρικών στις πόλεις είχε αρχίσει ήδη από τον Ιανουάριο. Για τις μάχες 
συνοπτικά, βλ. Σπ. Λουκάτος, «Η Κρήτη κατά την κρίση του ανατολικού ζητήματος» στο 
Πεπραγμένα Ζ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Γ1, Ρέθυμνο 1995, 198-206. Κατά το 
Λουκάτο, «προοίμιο της επανάστασης αποτελούσαν οι βιαιοπραγίες και οι κακοποιήσεις 
Χριστιανών από τους Οθωμανούς, αρπαγή περιουσιών και καταστροφή υπαρχόντων τους» 
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πόλεων αντιμετώπισαν πρόβλημα σίτισης και στέγασης των μεταναστών 

μουσουλμάνων. Παράλληλα, μικρός αριθμός χριστιανών χωρικών από τα 

γύρω των πόλεων χωριά προσέφυγε στις πόλεις κυρίως για δύο λόγους. 

Αφενός γιατί αυτά τα χωριά βρίσκονταν πάνω στις στρατιωτικές ζώνες που 

σχηματίστηκαν γύρω από τις ημιπολιορκούμενες πόλεις, αφετέρου επειδή 

ομάδες μουσουλμάνων φαίνεται πως λεηλατούσαν αυτά τα χωριά προς 

ανεύρεση τροφίμων ή για αντεκδίκηση. Τα ίδια προβλήματα αντιμετώπιζαν 

και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι αυτών των χωριών από την αντίθετη πλευρά.36 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τόσο στην περίπτωση των μουσουλμάνων όσο 

και των χριστιανών χωρικών ο φόβος της επανάληψης της οδυνηρής 

εμπειρίας των γεγονότων του 1866-1868 αποτέλεσε την κυριότερη αιτία 

μετακίνησής τους σε περισσότερο ασφαλείς περιοχές. Αυτό δεν απέκλειε 

βέβαια την ενθάρρυνση τέτοιων μετακινήσεων από κάποιες ομάδες, όπως 

προαναφέρθηκε. Στα τέλη Φεβρουαρίου, υπογράφτηκε ανακωχή και σε 

κάποιες επαρχίες οι μουσουλμάνοι άρχισαν να επιστρέφουν στα σπίτια 

τους.37 Όμως στις περισσότερες επαρχίες η ανασφάλεια συνεχίστηκε έως το 

                                                                                                                                            
(ό.π., 198). Η αναφορά στηρίζεται σε ανυπόγραφο, αχρονολόγητο πρόχειρο έγγραφο από το 
αρχείο του προξενείου της Ελλάδας στα Χανιά. Ωστόσο, πραγματικό προοίμιο της 
επανάστασης ήταν η κορυφωμένη ήδη από τον Ιανουάριο φυγή των μουσουλμάνων χωρικών 
από την ύπαιθρο. Σύμφωνα με την «Κρήτη», συστάθηκε επιτροπή στο Ανώτερο 
Μουσουλμανικό Εκπαιδευτήριο των Χανίων με σκοπό: «…να φροντίση περί της 
εγκαταστάσεως απάντων εν γένει των μεταναστευσάντων κατοίκων εις μέρη κατάλληλα και 
περί της διατροφής εκείνων, οίτινες, άποροι όντες, αδυνατούσι να πορισθώσι τα προς το 
ζήν»· «Κρήτη», 03-02-1878, φ. 461, 1. 
36 Βλ., για παράδειγμα, «Κρήτη», 03-03-1878, φ. 465, 1, όπου καταγράφεται επιδρομή 
επαναστατών στην περιοχή Χρωμοναστηριού Ρεθύμνου για κλοπή προβάτων με αποτέλεσμα 
το θάνατο ενός μουσουλμάνου κατοίκου, καθώς και η ενέδρα μουσουλμάνων σε χριστιανούς 
τους οποίους τραυμάτισαν και λήστεψαν, όταν οι δεύτεροι μετέβαιναν από τους Αρμένους 
Αποκορώνου στα Χανιά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ληστές συνελήφθησαν, επεστράφησαν τα 
κλοπιμαία, καταβλήθηκε αποζημίωση ιατρικής περίθαλψης και φυλακίστηκαν στη 
Σπιναλόγκα («Κρήτη», 31-03-1878, φ. 469, 1). Η αναφορά παρόμοιων γεγονότων από την 
εφημερίδα της διοίκησης φανερώνει μια προσπάθεια να πειστεί η εσωτερική κοινή γνώμη ότι 
η δικαιοσύνη συνέχισε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης και μάλιστα 
αμερόληπτα. Η προσπάθεια της διοίκησης να καταδείξει πως ελέγχει την κατάσταση 
διαφαίνεται σε πολλές καταχωρίσεις. Για εκατέρωθεν δολοφονίες και επιδρομές στα περίχωρα 
Χανίων, Ηρακλείου και Ρεθύμνου και για την προσπάθεια της εφημερίδας να μετριάσει τη 
σημασία τους, έτσι ώστε να μη φανεί η απώλεια ελέγχου ακόμα και της κοντινής στις πόλεις 
υπαίθρου, βλ., για παράδειγμα, «Κρήτη», 24-03-1878, φ. 468, 1. 
37 Για παράδειγμα, στην επαρχία Σητείας («Κρήτη», 31-03-1878, φ. 469, 1): «…ευχαρίστως 
πληροφορούμεθα ότι αι ευάριθμαι οθωμανικαί οικογένειαι εκ των εγκαταλειψασών εσχάτως 
τα χωρία των, επανήλθον άπασαι εις τας εστίας αυτών…»· και σε αυτή την περίπτωση η 
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καλοκαίρι, διότι οι συγκρούσεις επαναλήφθηκαν από τις αρχές Μαρτίου. 

Σταδιακά, η αμυντική στρατιωτική ζώνη γύρω από τις πόλεις άρχισε να 

επεκτείνεται, καθώς η διοίκηση επιχείρησε να ελέγξει την ύπαιθρο και 

ταυτόχρονα να καταστήσει δυνατή την επιστροφή των μουσουλμάνων στα 

χωριά τους. Αν και η διοίκηση επιθυμούσε να παρουσιάσει την κατάσταση ως 

σχετικά ήπια, τα δημοσιεύματα και η πραγματικότητα τη διέψευδε. Στο 

Ρέθυμνο, το Μάιο, ξεκίνησε μια επιχείρηση επανεγκατάστασης, η οποία 

παρεμποδιζόταν από ομάδες ανταρτών, οι οποίες χτυπούσαν τις οικογένειες 

που επιθυμούσαν να επιστρέψουν, ληστεύοντας την κινητή τους περιουσία. 

Στις περιπτώσεις που κατάφερναν να γυρίσουν στα χωριά τους, διαπίστωναν 

καταστροφές κτημάτων και σπιτιών.38 Οπωσδήποτε, οι καταστροφές αυτές 

εντείνονταν από μουσουλμανικές αντεκδικήσεις. Κατά το ίδιο διάστημα, 

χριστιανοί των χωριών που βρίσκονταν κοντά στη ζώνη επιχειρήσεων και 

είχαν καταφύγει στις πόλεις προσπάθησαν να επιστρέψουν στην ύπαιθρο.39 Η 

διαβίωση και χριστιανών προσφύγων στις πόλεις40 μας επιτρέπει να 

επισημάνουμε ότι τουλάχιστον μέχρι την επανάσταση του 1878 η γεωγραφική 

διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις δύο κοινότητες δεν είχε οριστικοποιηθεί, 

όπως συνέβη στα γεγονότα των ετών 1895-1898, όταν οι μουσουλμάνοι 

κλείστηκαν στις πόλεις και οι χριστιανοί κάτοικοί τους τις εγκατέλειψαν.  

Η επαναστατική δραστηριότητα δεν έλαβε την έκταση των 

επαναστάσεων του 1821 και του 1866 και κατά συνέπεια δε δημιουργήθηκαν 

εκτεταμένα βίαια επεισόδια. Όσο όμως οι διαπραγματεύσεις για το 

διαμελισμό της αυτοκρατορίας διαρκούσαν, η ηρεμία στην κρητική ύπαιθρο 

παρέμενε ανέφικτη, αφού η διοίκηση αδυνατούσε να επιβληθεί στρατιωτικά 

σε μάχες με άτακτα ένοπλα σώματα.41 Τον Ιούνιο, συνεχίζονταν οι αναφορές 

                                                                                                                                            
επιλογή των λέξεων (ευάριθμαι) φανερώνει την προσπάθεια της εφημερίδας να δείξει ότι 
λίγοι ήταν αυτοί που μετακινήθηκαν. 
38 Για περιστατικά σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά, βλ. «Κρήτη», 12-05-1878, φ. 472, 1. 
39 «Κρήτη», 19-05-1878, φ. 473, 1. 
40 Μάλιστα στα τέλη Ιουλίου η Πύλη προμήθευσε με σιτάρι και κριθάρι το νησί για να 
καλυφτούν οι ανάγκες των μουσουλμάνων και των χριστιανών προσφύγων («Κρήτη», 28-07-
1878, φ. 482, 2). 
41 Η επαναστατική δραστηριότητα εκδηλώθηκε σε συνάρτηση με τις διαπραγματεύσεις 
διαμελισμού της αυτοκρατορίας πριν από το Φεβρουάριο του 1878 (συνθήκη Αγίου 
Στεφάνου) έως το συνέδριο του Βερολίνου (Ιούνιος 1878). 
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για συγκρούσεις και θύματα μεταξύ των άμαχων μουσουλμάνων προσφύγων 

που βρίσκονταν στη στρατιωτική ζώνη πέριξ των πόλεων. Ταυτόχρονα, 

γινόταν λόγος για «…διδομένες αφορμές εις αξιοθρηνήτους αμοιβαίας 

αντεκδικήσεις δια κακουργημάτων και καταστροφών, εξ ων πεπρωμένον, ως 

φαίνεται, είναι να υποφέρει εισέτι ο δυστυχής ούτος τόπος…».42 Για μια 

ακόμα φορά το μοτίβο της βεντέτας αποκτούσε θρησκευτικό χαρακτήρα, 

χαρακτηριστικό που θα ενταθεί έως την καθοριστική τελική σύγκρουση των 

δύο κοινοτήτων είκοσι χρόνια μετά. 

Τον Οκτώβριο, υπογράφτηκε η σύμβαση της Χαλέπας,43 ενώ από τα 

τέλη του Σεπτεμβρίου είχε συμφωνηθεί μεταξύ των μουσουλμάνων προκρίτων 

της υπαίθρου και των χριστιανών αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση η 

επάνοδος των μουσουλμάνων στις επαρχίες.44 Η δεκαετία που θα 

ακολουθήσει θα σημαδευτεί από μια φαινομενική ειρηνική συνύπαρξη στην 

ύπαιθρο, όμως η πραγματικότητα που αποτυπώνουν οι εφημερίδες της 

εποχής είναι διαφορετική. Οι προσπάθειες της διοίκησης για περιορισμό της 

οπλοφορίας45 και καταστολή των αντεκδικήσεων,46 οι οποίες πολύ συχνά 

                                                 
42 Για περιστατικό στη διοίκηση Ρεθύμνου με πέντε φονευθέντες μουσουλμάνους, βλ. «Κρήτη», 
09-06-1878, φ. 476, 1. Ανάμεσα στα θύματα υπήρχε και ένα παιδί, το θάνατο του οποίου 
επιχείρησε να εκμεταλλευτεί διπλωματικά η μουσουλμανική κοινότητα παρουσιάζοντάς το 
στους ευρωπαίους προξένους. Το περιστατικό πυροδότησε αντεκδικήσεις («…αρπαγές και 
ατοπήματα εις βάρος φιλησύχων πολιτών…») σε βάρος χριστιανών του Ρεθύμνου, κατά τις 
οποίες συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν έξι μουσουλμάνοι, ενώ ένας άλλος, ο Φεϊζουλάχ, 
εξορίστηκε από το νησί, επειδή επέμενε «να περιφέρηται ένοπλος εν ταις οδοίς και 
υποδαυλίζη οχλαγωγίας προς διατάραξιν της τάξεως…» («Κρήτη», 07-07-1878, φ. 479, 1). 
43 Η σύμβαση της Χαλέπας περιλάμβανε 16 άρθρα και 6 διατάξεις. Επί της ουσίας αποτελούσε 
διεύρυνση των προνομίων του Οργανικού Νόμου του 1868, φανερώνοντας το μέγεθος των 
μεταρρυθμίσεων που ήταν διατεθειμένη η Πύλη να εφαρμόσει σε ορισμένες επαρχίες της 
ούτως ώστε να τις διατηρήσει κάτω από μερικό έστω οθωμανικό έλεγχο. Για τη σύμβαση της 
Χαλέπας, βλ. Ελ. Πρεβελάκης, «Το καθεστώς της Χαλέπας και το φιρμάνι του 1889», Κρητικά 
Χρονικά, 1 (1963), 163-182. 
44 «Κρήτη», 22-09-1878, φ. 486, 1. 
45 Αμέσως μετά τη σύμβαση της Χαλέπας έγινε προσπάθεια ελέγχου της οπλοφορίας με 
πρόστιμα και αφαίρεση όπλων. Οι συνεχείς ανακοινώσεις στις εφημερίδες για 
οπλοφορούντες ακόμη και μέσα στις πόλεις καταδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αυτές δεν 
είχαν επιτυχία. Βλ. «Κρήτη», 21-03-1879, φ. 520, 3 και «Ίδη», 15-11-1888, φ. 30, 1-2, όπου η 
προσπάθεια χαρακτηρίζεται ως «μάταιος κόπος»· βλ. και «Νέος Ραδάμανθυς», 18-04-1881, φ.13, 
2. 
46 Τον πρώτο χειμώνα της σύμβασης της Χαλέπας η κατάσταση στην ύπαιθρο παρέμενε 
τεταμένη. Για παράδειγμα, η δολοφονία τεσσάρων μουσουλμάνων από το Γερακάρι 
Αμαρίου, οι οποίοι μετέβαιναν στο Ρέθυμνο με την ελαιοπαραγωγή τους, από επτά 
χριστιανούς προκάλεσε ένταση στα γύρω χωριά, αλλά η σύλληψη δύο δραστών και η 
αποστολή χωροφυλάκων καθησύχασε τους μουσουλμάνους των γύρω χωριών, οι οποίοι 
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έπαιρναν χαρακτήρα κοινοτικής αντιπαράθεσης μουσουλμάνων–χριστιανών, 

δεν καρποφόρησαν. Αντίθετα, πολύ συχνά οι φόνοι, οι τραυματισμοί και οι 

απαγωγές αποδίδονταν σε πολιτικοθρησκευτικά κίνητρα και η πολεμική 

γινόταν με όρους συλλογικής ευθύνης. Αυτή η ρητορική, που καταργεί την 

έννοια της ατομικής ευθύνης για τις πολιτικές ή παραβατικές πράξεις, θα 

αποξενώσει ακόμη περισσότερο τις δύο κοινότητες έως τις δύο τελευταίες 

εξάρσεις βίας του 1889 και του 1896-98, όταν οι πρακτικές της συλλογικής 

τιμωρίας θα επεκταθούν σε όλο το νησί.47

 

 

β. Η δεκαετία του 1880 
 

Μέσα στη δεκαετία που μεσολάβησε έως το κίνημα του 1889 έγιναν 

περισσότερο διακριτές οι πολιτικές τάσεις της χριστιανικής κοινότητας του 

νησιού, ενώ οι μουσουλμάνοι βρέθηκαν σε μειονεκτική θέση τόσο σε πολιτικό 

όσο και οικονομικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο, η γενική συνέλευση 

λειτουργούσε σε πολύ μεγάλο βαθμό σεκταριστικά, καθώς οι εκπρόσωποι των 

δύο κοινοτήτων σπανίως συμφωνούσαν σε μείζονα πολιτικά ζητήματα. Μέσα 

σε αυτό το πολιτικό κλίμα, ακόμη και η μετριοπαθέστερη τάση της 

χριστιανικής μερίδας θα μπορούσε να δεχτεί ισχυρή κριτική περί «εθνικής 

μειοδοσίας» σε περίπτωση συμφωνίας με το μουσουλμανικό στοιχείο.48 Οι 

μουσουλμάνοι όντας μειοψηφία στη συνέλευση αδυνατούσαν να περάσουν 

ψήφισμα το οποίο δε θα ενέκριναν οι χριστιανοί αντιπρόσωποι. Ταυτόχρονα, 

η ανασφάλεια στην ύπαιθρο και η βία εκατέρωθεν φαίνεται πως δρούσαν σε 

βάρος του μουσουλμανικού στοιχείου αφού ένα κομμάτι μετανάστευε στις 
                                                                                                                                            
ετοιμάζονταν να προσφύγουν εκ νέου στις πόλεις. Βλ. «Κρήτη», 10-12-1878, φ. 493, 3, καθως 
και «Κρήτη», 09-01-1879, φ. 497, 4 και «Κρήτη», 22-02-1879, 510, 4 κ.ά. Παρόμοια αναστάτωση 
αναφέρεται και στο Ηράκλειο το ίδιο διάστημα λόγω φόνων στο μικτό χωριό Μελέσες 
Πεδιάδας. Η διοίκηση ζήτησε την αποστολή δύο ταγμάτων στρατού στην περιοχή για να 
καθησυχάσει τους κατοίκους που με τις οικογένειές τους ετοιμάζονταν να εισέλθουν στην 
πόλη («Κρήτη», 20-01-1879, φ. 500, 4). 
47 Απόγειο αυτής της κλιμάκωσης θα αποτελέσουν οι εκκαθαρίσεις των μουσουλμάνων της 
Σητείας και της Σαρακίνας Σελίνου τον Ιανουάριο του 1897 και οι φόνοι των χριστιανών του 
Ηρακλείου στις 25 Αυγούστου 1898. 
48 Βλ., για παράδειγμα, «Αρκάδιον», 01-01-1885, φ. 14, 2. 
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πόλεις ή σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας, ενώ παράλληλα γίνονταν συχνά 

εκκλήσεις των μουσουλμάνων προς την κεντρική διοίκηση για την προστασία 

τους στην ύπαιθρο. Επιπλέον, σε πρεσβευτικά έγγραφα οι πρόξενοι 

προειδοποιούσαν πως αυτοί που πρωταρχικά κινδύνευαν σε περίπτωση 

ταραχών ήταν οι μουσουλμάνοι της υπαίθρου. 

Μέσα στη δεκαετία του 1880, οι μουσουλμάνοι συνέταξαν αρκετές 

φορές υπομνήματα προς την κεντρική διοίκηση με τα οποία τόνιζαν τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζαν εξαιτίας της στάσης της χριστιανικής 

πλειονότητας. Αυτές οι αιτήσεις, όπως οι αντίστοιχες κυρίως σε περιόδους 

ταραχών που απέστελλαν οι χριστιανοί εκπρόσωποι στους πρέσβεις των 

μεγάλων δυνάμεων, πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη επιφύλαξη, καθώς 

ο προπαγανδιστικός χαρακτήρας τους τις καθιστούσε ενίοτε υπερβολικές, με 

ελεγχόμενες αλήθειες. Εκπρόσωποι των μουσουλμάνων σε αναφορά τους 

προς την κεντρική διοίκηση το 1883 κατήγγειλαν πως η κατάσταση στην 

Κρήτη είχε καταστεί αφόρητη για αυτούς, διότι καταπατούνταν τα 

δικαιώματά τους και πως το ελληνικό κράτος ασκούσε επιρροή στη διοίκηση 

και την πολιτική ζωή του νησιού. Αποτέλεσμα της εξωτερικής πολιτικής 

επιρροής και της έντασης στην ύπαιθρο υπήρξε, σύμφωνα με τους 

μουσουλμάνους εκπροσώπους, η μετανάστευση από το νησί πέντε έως έξι 

χιλιάδων μουσουλμάνων Κρητών κατά τη διάρκεια της πενταετούς διοίκησης 

του Φωτιάδη πασά.49 Σε άλλη αναφορά, την οποία υπέγραφαν πεντακόσιοι 

μουσουλμάνοι κάτοικοι των Χανίων, τονιζόταν πως οι μουσουλμάνοι 

αδυνατούσαν να κινηθούν με ασφάλεια στην ύπαιθρο, καθώς μετά το 1878 

διαπράττονταν συνεχώς δολοφονίες μουσουλμάνων στα κτήματά τους. 

Επιπλέον, σημείωναν ότι οι χριστιανοί επεδίωκαν τον αφανισμό του 

μουσουλμανικού στοιχείου από την Κρήτη.50 Το υπόμνημα αυτό πυροδότησε 

                                                 
49 Αυτή η αναφορά σχετίζεται προφανώς με την αποτυχημένη εντέλει προσπάθεια 
μουσουλμάνων προκρίτων να πετύχουν το διορισμό μουσουλμάνου διοικητή μετά τη λήξη 
της θητείας του Φωτιάδη. Για την αντίδραση στο υπόμνημα από το χριστιανικό τύπο, βλ. 
«Νέος Ραδάμανθυς», 05-11-1883, φ. 136, 1. 
50 Η εφημερίδα «Αρκάδιον» ασκεί κριτική σε αυτή την αναφορά τονίζοντας πως δολοφονίες 
έγιναν μόνο μετά το 1883 και πως είτε υπήρξαν πράξεις άμυνας είτε είχαν κίνητρα 
προσωπικά και όχι πολιτικά ή θρησκευτικά. Έτσι ενώ η ρητορική από την πλευρά του 
θύματος έπρεπε να τροφοδοτεί το μύθο της συλλογικής ευθύνης, όταν οι ρόλοι άλλαζαν ο 
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τη διαμάχη ανάμεσα στα ριζοσπαστικά κομμάτια και των δύο κοινοτήτων και 

η συζήτηση για την κατάσταση στο νησί έφτασε έως τον τύπο της 

Κωνσταντινούπολης. Το Μάρτιο του 1885 στο φύλλο 2012 της εφημερίδας της 

Κωνσταντινούπολης Τερτζουμάν-ι Χακικάτ γράφτηκε πως, αν και η κατάσταση 

στο νησί τους δύο τελευταίους μήνες καλυτέρευσε, δεν εγκαταλείφθηκε η 

συνήθεια να φονεύονται συνεχώς άνθρωποι και μάλιστα οι πρόκριτοι των 

μουσουλμάνων.51 Πολύ συχνές είναι οι διαμαρτυρίες των μουσουλμάνων του 

νησιού στον τουρκόγλωσσο κρητικό τύπο. Για παράδειγμα, η Βιτζντάν 

αναρωτιόταν πόσοι μουσουλμάνοι θα παρέμεναν στη διοίκηση και την 

κρατική μηχανή, όταν με κάθε διαμαρτυρία των χριστιανών σε βάρος 

μουσουλμάνων δικαστικών, χωροφυλάκων και διοικητικών υπάλληλων, 

αυτοί αντικαθίσταντο.52 Ο ανταγωνισμός για επικράτηση στο διοικητικό και 

κρατικό μηχανισμό θα ενταθεί ανάμεσα στις κυρίαρχες ελίτ των δύο 

κοινοτήτων με έντονες ενδοκοινοτικές συγκρούσεις έως τις εκλογές του 1889. 

Το Φεβρουάριο του 1888 οι μουσουλμάνοι των Χανίων και του Ηρακλείου σε 

αίτηση προς την Πύλη ζήτησαν να ληφθούν μέτρα για την αποκατάσταση της 

ηρεμίας στο νησί και προειδοποίησαν πως, αν αυτά δε λαμβάνονταν, θα ήταν 

αδύνατο να συνεχίσουν να ζουν στο νησί εξαιτίας της επιθετικότητας των 

χριστιανών σε βάρος τους και της ανικανότητας της διοίκησης να την 

αντιμετωπίσει.53

                                                                                                                                            
θύτης και από τη μια ή την άλλη πλευρά ενεργοποιούσε την έννοια της ατομικής ευθύνης. 
Επιπλέον, ο συντάκτης της εφημερίδας ισχυρίζεται πως οι δολοφονίες χριστιανών υπήρξαν 
πολλαπλάσιες («Αρκάδιον», 02-02-1885, φ. 17, 1). Η εφημερίδα «Παρρησία» αναφερόμενη στο 
ίδιο υπόμνημα, το οποίο δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα «Λευκά Όρη», καταγγέλλει τον 
συντάκτη Ηρ. Ιερωνυμάκη, πληρεξούσιο Καινουρίου, ως μη πατριώτη. Ο Ιερωνυμάκης 
πρόσθεσε στο υπόμνημα των μουσουλμάνων πως ήταν αμφίβολο αν οι ανακριτικές αρχές θα 
κατάφερναν να βρουν τους θύτες των εγκλημάτων που διαπράττονταν στο νησί. Αναφέρει 
ως παραδείγματα δολοφονίες μουσουλμάνων στο Ρέθυμνο, στην Κίσαμο και στο Σέλινο 
(«Παρρησία», 16-03-1885, φ. 2, 2-3). Η σύγκρουση των δύο εφημερίδων αντανακλά τη διαμάχη 
φιλελεύθερων-συντηρητικών. 
51 Η πληροφόρηση προερχόταν από την τοπική μουσουλμανική κοινότητα. Σε όλη τη 
δεκαετία του ΄80 η Vicdan με καταχωρίσεις της αναφέρεται σε φόνους μουσουλμάνων από 
χριστιανούς στην ύπαιθρο, δίνοντας έμφαση στις δολοφονίες μουσουλμάνων προκρίτων. Βλ., 
για παράδειγμα, τη δολοφονία του Αρίφ αγά Μπελαλάκη από το Χουμεριάκο Λασιθίου· 
“Vicdan”, 14 Şubat 1302 (14-02-1887), φ. 101, 2. 
52 “Vicdan”, 15 Teşrin-i evvel 1299 (15-08-1883), φ. 2, 3. 
53 Great Britain. Foreign Office. Turkey No. 2 (1889). Correspondence Respecting the Affairs of 
Crete, Biliotti προς μαρκήσιο του Salisbury, 10-02-1888, 5. Στο εξής θα αναφέρεται ως Turkey 
No. 2 (1889). 
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Από την άλλη, αξίζει να παρατηρήσει κανείς τις συχνές αναφορές 

φυγής των μουσουλμάνων προς τις πόλεις μέσα στη δεκαετία του 1880. Όπως 

σημειώθηκε παραπάνω, η φυγή αυτή σχετιζόταν με τις περιόδους 

επαναστατικών κινήσεων ή προεργασιών από ομάδες χριστιανών. Ωστόσο σε 

όλη την «ήρεμη» δεκαετία μέχρι την αναταραχή του 1889, σημειώθηκαν 

ανάλογα περιστατικά μικρής κλίμακας. Στα περιστατικά αυτά οδηγούσαν 

συγκυρίες είτε εξωτερικές είτε εσωτερικές. Για παράδειγμα, το 1881, με 

αφορμή τις διαπραγματεύσεις για την οριστική προσάρτηση της Θεσσαλίας 

στο ελληνικό κράτος, μουσουλμάνοι της υπαίθρου εγκατέλειψαν σε κάποιο 

βαθμό τα χωριά τους. Πιθανότατα επρόκειτο για πληθυσμιακή κίνηση μικρής 

έκτασης, που αφορούσε στα πιο απομακρυσμένα από την πόλη του Ρεθύμνου 

χωριά54 και πρέπει να συσχετιστεί με την ένταση στις σχέσεις Ελλάδας και 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τις διαπραγματεύσεις χάραξης των νέων 

συνόρων. Η αναταραχή στους μουσουλμάνους του νησιού εκδηλώθηκε από 

τον Ιανουάριο του 1881, όταν η νέα κυβέρνηση Κουμουνδούρου στην Ελλάδα 

όξυνε τη στάση της με αποτέλεσμα τη συνδιάσκεψη στα τέλη Φεβρουαρίου 

στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνδιάσκεψη η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

πρότεινε την παραχώρηση της Κρήτης αντί της Θεσσαλίας, πρόταση που δεν 

έγινε δεκτή από την ελληνική πλευρά, η οποία θεωρούσε πως οι εθνικές 

επιδιώξεις της ως προς την Κρήτη θα εκπληρώνονταν σύντομα με ευκολία.55 

Τόσο η επιστράτευση στην Ελλάδα όσο και η πρόταση της αυτοκρατορίας για 

παραχώρηση της Κρήτης δημιούργησαν φόβο στους μουσουλμάνους του 

νησιού για ενδεχόμενη αναταραχή. 

Επιπλέον, εσωτερικές πολιτικές έριδες στο νησί μεταξύ μουσουλμάνων 

και χριστιανών λειτουργούσαν σε βάρος των πρώτων και κυρίως των 

κατώτερων αγροτικών στρωμάτων στις επαρχίες στις οποίες το χριστιανικό 

στοιχείο ήταν συντριπτική πλειονότητα. Κατά το 1884 με αφορμή την έξαρση 

στο βακουφικό ζήτημα56 και την άρνηση χριστιανών να καταβάλουν τη 

                                                 
54 «Νέος Ραδάμανθυς», 28-03-1881, φ. 10, 2. 
55 D. Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, μτφρ. Α. Ξανθόπουλος, Αθήνα 1989, 209-212. 
56 Η κρίση του 1883-84 ξεκίνησε με αφορμή το αίτημα των χριστιανών πληρεξουσίων τα 
έσοδα της βακουφικής δεκάτης να εισπράττονται υπέρ του δημόσιου ταμείου του νησιού και 
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δεκάτη, καταγράφεται αναστάτωση στους μουσουλμάνους των 

απομακρυσμένων επαρχιών, οι οποίοι εγκατέλειψαν προσωρινά τις εστίες 

τους. Το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε το Νοέμβριο του 1885, καθώς 

μουσουλμανικές οικογένειες με λέμβους ή με τα πόδια κατέληγαν στην πόλη 

του Ρεθύμνου.57 Εκτός από ζητήματα οικονομικής φύσης που προκαλούσαν 

ένταση ανάμεσα στη διοίκηση και τους χριστιανούς,58 οι δολοφονίες 

συνιστούσαν το μεγαλύτερο κίνδυνο για τη δημιουργία κρίσεων. Ακόμη και 

όταν δεν ήταν γνωστή η ταυτότητα του δολοφόνου, η μια κοινότητα συνήθως 

κατηγορούσε την άλλη. Αν και μεμονωμένα άτομα με οικονομικά ή πολιτικά 

κίνητρα που φυγοδικούσαν υπήρξαν η κύρια αιτία αυτών των εντάσεων, οι 

δολοφονίες έδιναν το έναυσμα για νέους φόνους με τη μορφή βεντέτας 

ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Παρά τις προσπάθειες της διοίκησης αλλά και 

των μετριοπαθών ομάδων των δύο κοινοτήτων, οι δολοφονίες δεν έπαυσαν 

σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας. Ωστόσο κατά τα έτη 1883-84 και 

1887-89 η ανασφάλεια στην κρητική ύπαιθρο ξεπέρασε κάθε όριο λόγω του 

μεγάλου αριθμού δολοφονιών και τραυματισμών.59

 

 

                                                                                                                                            
να μην προορίζονται μόνο για τα μουσουλμανικά βακουφικά ιδρύματα. Για την κρίση, βλ. 
Περάκης, ό.π., 527-540. 
57 «Νέος Ραδάμανθυς», 10-03-1884, φ. 153, 1 και 26-05-1884, φ. 164, 1 και «Αρκάδιον», 23-11-1885, 
φ. 54, 3, όπου σημειώνεται «…πολλοί των εν ταις επαρχίαις μουσουλμάνων μεταφέρουσι τας 
οικογενείας και τα οικιακά αυτών έπιπλα και σκεύη εις την ημετέραν πόλιν και τα πέριξ 
χωρία, τεκέδες και επαύλεις». 
58 Για παράδειγμα, μια έκταση στα Δράμια Αποκορώνου που τη διεκδικούσε το μοναστήρι 
Μυριοκεφάλων, αν και χαρακτηριζόταν βακουφική, έδωσε την αφορμή για αψιμαχίες 
μεταξύ κατοίκων της περιοχής και μουσουλμάνων εργατών που είχαν σταλεί με την 
προστασία χωροφυλακής για ελαιοσυγκομιδή. Οι τελευταίοι, σύμφωνα με δημοσίευμα, 
κυνηγήθηκαν από τους ένοπλους χριστιανούς («Αρκάδιον», 27-09-1888, φ. 144, 3-4). Η 
περίπτωση των κτημάτων στα Δράμια αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς μια 
οικονομική διαμάχη ενδυόταν «εθνικό» μανδύα. Ενδεικτική του ανταγωνισμού για την 
κατοχή των κτημάτων είναι η εξέλιξη της υπόθεσης τα επόμενα χρόνια: το 1893 οι 
προσπάθειες για νόμιμη μεταβίβαση των κτημάτων από τη μουσουλμάνα επίτροπο, που 
εμποδιζόταν να τα διαχειριστεί, στη μονή Μυριοκεφάλων συνάντησαν την ένοπλη 
αντίδραση των Αποκορωνιατών που κατέλαβαν τα κτήματα εμποδίζοντας τους εργάτες της 
μονής στην ελαιοσυγκομιδή. Βλ. Γρυντάκης, Το Ρέθυμνο…, ό.π., 258-264. 
59 «Ίδη», 01-01-1888, φ. 108, 2. 
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γ. Η καλά προστατευμένη επικράτεια σε αναρχία: οι κρίσεις των ετών 
1883-84 και 1887-89 

 

Μια σειρά από δολοφονίες και αντεκδικήσεις, οι οποίες εντάθηκαν το 

1883 και το 1888, σε συνδυασμό με την πολιτική διαμάχη για τον έλεγχο της 

διοίκησης και του κρατικού μηχανισμού οδήγησαν το νησί στις εντονότερες 

κρίσεις της δεκαετίας. Η δεύτερη μάλιστα διαμάχη περιείχε σημαντικά 

ενδοκοινοτικά στοιχεία ανταγωνισμού για πολιτική διαχείριση, τα οποία 

συντέλεσαν σε σημαντικό βαθμό στην πολιτική σύγκρουση του 1889. 

Όπως προαναφέρθηκε, μετά από τη σύμβαση της Χαλέπας, οι 

μουσουλμάνοι της Κρήτης βρέθηκαν σε δύσκολη θέση τόσο σε οικονομικό και 

κοινωνικό επίπεδο όσο και ως προς ζητήματα πολιτικής διαχείρισης και 

επιρροής. Παράλληλα, η δύναμή τους περιορίστηκε στις πόλεις, ενώ η 

παρουσία τους στις επαρχίες αμβλύνθηκε δραστικά ως αποτέλεσμα των 

ειρηνικών ή βίαιων ενεργειών της χριστιανικής πλειονότητας. Η ανασφάλεια 

εντάθηκε στην ύπαιθρο από διαδοχικές δολοφονίες ή πράξεις βίας κατά 

μουσουλμάνων. Το 1883 οι εφημερίδες καταγράφουν κάθε εβδομάδα νέα 

περιστατικά βίας στην ύπαιθρο. Για το χριστιανικό τύπο η βία σε βάρος 

μουσουλμάνων είχε χαρακτηριστικά κοινών εγκλημάτων και κίνητρα την 

κλοπή ή την τιμή, ενώ αντίθετα οι μουσουλμάνοι θεωρούσαν τη βία σε βάρος 

τους ως προσπάθεια τρομοκράτησής τους στην ύπαιθρο. Το κυριότερο 

στοιχείο της κριτικής των μουσουλμάνων αναφορικά με την κατάσταση στο 

νησί συνίστατο στην αδυναμία της χωροφυλακής να συλλάβει τους 

φυγόδικους και στην ανικανότητα της διοίκησης να επιβάλει την ασφάλεια 

στην ύπαιθρο. 

Στην περιφέρεια Ρεθύμνου σημειώθηκαν κατά το 1883 δολοφονίες 

μουσουλμάνων από χριστιανούς στο Χωριδάκι, στην Παντάνασσα, στα 

Πλατάνια, στην Καρέ, στους Αρμένους και στον Κισσό. Σε καμία από τις 

παραπάνω περιπτώσεις οι θύτες δε συνελήφθησαν από τη χωροφυλακή. Στις 

αρχές Νοεμβρίου δολοφονήθηκε στο Χουμέρι Μυλοποτάμου μέσα σε ένα 
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καφενείο ο υπολοχαγός της χωροφυλακής Αλί Λαμπάκης.60 O προσκείμενος 

στους συντηρητικούς κύκλους χριστιανικός τύπος απέδωσε τη δολοφονία σε 

αντεκδίκηση σε λεκτική προσβολή του Λαμπάκη σε βάρος της οικογένειας του 

θύτη.61 Αντίθετα, η ριζοσπαστική μερίδα των μουσουλμάνων αντέδρασε με 

έντονες διαμαρτυρίες και παίρνοντας αφορμή τη δολοφονία και τη διαφυγή 

του θύτη άσκησε κριτική σε βάρος της διοίκησης και της συμπεριφοράς του 

χριστιανικού στοιχείου του νησιού απέναντι στους μουσουλμάνους. Σε άρθρο 

της η Βιτζντάν μια εβδομάδα μετά τη δολοφονία διαμαρτυρόταν ότι οι 

χριστιανοί δολοφονούν και τραυματίζουν μουσουλμάνους, λεηλατούν ή 

διαρπάζουν τις περιουσίες τους και προσηλυτίζουν τα παιδιά τους με 

διάφορους τρόπους.62 Επιπλεόν, η εφημερίδα αναρωτιόταν αν οι χριστιανοί 

ήλπιζαν πως με τη βία «θα εξαφανίσουν τους μουσουλμάνους από το νησί».63 

Το ύφος δεν αφήνει αμφιβολία ούτε για την ένταση των σχέσεων σε πολιτικό 

επίπεδο ούτε για την έναρξη ενός πολέμου προπαγάνδας και επιρροής με 

όρους δημόσιας συζήτησης που επέτρεπε η νέα πολιτική τάξη του χάρτη της 

Χαλέπας.64

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση από το συντάκτη της 

Βιτζντάν της κατάστασης που επικρατούσε στην Κρήτη με την αντίστοιχη στη 

Βουλγαρία. Ο συντάκτης παρομοίαζε «την καταπίεση και τη βαρβαρότητα» 

(mezalim ve vahşiyane) που αντιμετώπιζαν οι μουσουλμάνοι της Κρήτης με τη 

βία κατά των μουσουλμάνων που παρέμειναν στο νεοσύστατο βουλγαρικό 

                                                 
60 ”Resmo sancağından bulunan asakir-i zabtiye taburı zabitinden mulazim Lanpaki Ali efendi liva-yı 
mezkûre tabi Milo(po)tamo kazasında bulunan bir bölük-i asakir-i zabtiyenin maaşatını tevzi itmek 
üzere kaza-yı mezkûre azimetle işini tesviye itdikten sonra oradaki kahvehaneye gidüb otururken 
kahveci bulunan bir hıristiyan tarafından katl olındığı haber alınmışdır” (“Vicdan”, 5 Teşrin-i sani 
1299 [05-11-1883], φ. 5, 3). 
61 «Νέος Ραδάμανθυς», φ. 140, 03-12-1883, 2. 
62 “Hıristiyanlar islamları katl ve cerh etmeye ve çocuklarının mezheblerini gûnagûn rezaletler ile 
tebdil etmeye  ve emvalını nehb ve garet etmeye başladılar” (Vicdan, 12 teşrin-i sani sene 1299 (12-
11-1883), φ. 6, 2). 
63 “Hıristiyanlar islamların cezireden mahv olacaklarını mı memul iderler?” 
64 Η απάντηση ήρθε στο επόμενο φύλλο του Νέου Ραδάμανθυ, στο οποίο γινόταν λόγος για 
συκοφαντίες κατά του χριστιανικού στοιχείου, «το οποίο είναι ο ευεργέτης του οθωμανικού 
και το εξευγενίζον και τιμών τον τόπο». Η δολοφονία του Λαμπάκη χαρακτηριζόταν «κοινό 
κακούργημα από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο όλον» («Νέος Ραδάμανθυς», ό.π.). 
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κράτος μετά το ρωσοοθωμανικό πόλεμο του 1877-78.65 Η εφημερίδα, αν και 

παρουσίαζε μια πραγματικότητα, χρησιμοποιούσε τόνο υπερβολικό, 

οπωσδήποτε για προπαγανδιστικούς λόγους. Η αντιπροπαγάνδα, αμυντική 

αντίδραση του οθωμανικού κράτους στις διογκωμένες αφηγήσεις της 

χριστιανικής Ευρώπης για σφαγές του «τρομερού Τούρκου» σε βάρος των 

χριστιανών, αποσκοπούσε μάλλον σε εσωτερική κατανάλωση, τουλάχιστον 

στην περίπτωση της Κρήτης. Η νομιμοποίηση της σουλτανικής εξουσίας στο 

νησί μπορούσε να στηριχτεί σε ένα και μοναδικό έρεισμα, τους 

μουσουλμάνους Κρήτες. Η εσωτερική προπαγάνδα στόχευε στην τόνωση όχι 

μόνο του θρησκευτικού συναισθήματος των μουσουλμάνων αλλά κυρίως στη 

συνειδητοποίηση της ελίτ της μουσουλμανικής κοινότητας πως τα 

συμφέροντά της εξαρτώνταν από τη διατήρηση της σουλτανικής εξουσίας.66

Η διοίκηση προσπαθώντας να ηρεμήσει τα πνεύματα αντικατέστησε το 

λοχαγό της χωροφυλακής και ανέστειλε την έκδοση της Βιτζντάν για τρεις 

μήνες.67 Με τις ενέργειες αυτές προσπάθησε από τη μία να ικανοποιήσει τους 

μουσουλμάνους που διαμαρτύρονταν για την ανικανότητα των χριστιανών 

χωροφυλάκων να συλλάβουν το δράστη68 και από την άλλη να περιορίσει 

την πρόκληση φανατισμού μεταξύ των μουσουλμάνων, που θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε αντεκδικήσεις. Ωστόσο η βασική πηγή προβλημάτων, δηλαδή η 

                                                 
65 Η δημιουργία αυτόνομου βουλγαρικού κράτους (1878) συνοδεύτηκε από εκτοπίσεις 
μουσουλμάνων. Ο μεγαλύτερος αριθμός εκτοπίστηκε κατά τις επιχειρήσεις-αντεκδικήσεις των 
χριστιανών στο πλαίσιο του πολέμου, ενώ η μετανάστευση συνεχίστηκε και κατά τη 
μεταπολεμική περίοδο· ο συνολικός αριθμός των εκτοπισμένων μουσουλμάνων εκτιμάται σε 
εκατοντάδες χιλιάδες. Συγκριτικό ενδιαφέρον ως προς τη μουσουλμανική κοινότητα της 
Κρήτης προκαλεί η δράση της πομακικής μουσουλμανικής μειονότητας τόσο στη διάρκεια 
του πολέμου (συμμετοχή σε άτακτα σώματα κατά των χριστιανών) όσο και μετά 
(αντεκδικήσεις των χριστιανών σε βάρος τους, μαζική μετανάστευση). Βλ. K. Karpat, The 
Turks of Bulgaria: History, Culture and Political Faith of a Minority, Ιστανμπούλ 1990, 17-20 και J. 
McCarthy, Death and Exile: Τhe Ethnic Cleansing of the Ottoman Muslims, 1821-1922, Πρίνστον 
1995, 59-94. 
66 Δυστυχώς η αντιμετώπιση της μουσουλμανικής κοινότητας της Κρήτης ως μιας ενιαίας 
«εχθρικής εθνικής» ομάδας από την τοπική ελληνική ιστοριογραφία και η απουσία μελετών 
για τις εσωτερικές αντιθέσεις, τη διαστρωμάτωση και την ιδεολογία της έχει επιτρέψει την 
εδραίωση της αντίληψης ότι όλοι οι μουσουλμάνοι ταυτίζονταν a priori με την εκάστοτε 
εξουσία. 
67 “Vicdan”, 11 Şubat 1299 (11-02-1884), φ. 7, 1. 
68 Η παύση του λοχαγού Νικ. Σγουρού, στη δικαιοδοσία του οποίου υπαγόταν το 
περιστατικό, προκάλεσε την αντίδραση του χριστιανικού τύπου («Νέος Ραδάμανθυς», φ. 140, 
03-12-1883, 2). 
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αδυναμία νομιμοποίησης της οθωμανικής εξουσίας και η αμφισβήτησή της 

ακόμα και από τους μουσουλμάνους, δεν επέτρεπε την αποκατάσταση της 

ηρεμίας στο νησί και υποχρέωνε τη διοίκηση σε σπασμωδικές κινήσεις 

συμπτωματικής αντιμετώπισης των αναφυόμενων περιστατικών. 

Χαρακτηριστικό δείγμα της ανικανότητας επιβολής της τάξης αποτελεί το 

παράδειγμα της δολοφονίας που εξετάστηκε παραπάνω. Ο θύτης παρέμεινε 

φυγόδικος τουλάχιστον έως το 1891,69 ενώ η δολοφονία χριστιανού σε ενέδρα 

κοντά στο Μαρουλά Ρεθύμνου τρεις μέρες μετά το φόνο του Λαμπάκη μπορεί 

να θεωρηθεί πράξη αντεκδίκησης.70

Άλλη μια περίπτωση δολοφονίας αξίζει να εξεταστεί, διότι φανερώνει 

το διαχωρισμό των δύο κοινοτήτων σε καιρό ειρήνης, την αδυναμία ελέγχου 

της έντασης ακόμα και στις πόλεις και το βαθμό ριζοσπαστικοποίησης των 

δύο πλευρών. Λίγες μέρες μετά το φόνο του Λαμπάκη, βρέθηκε νεκρός ο 

Ισμαΐλ Σερμπεντζάκης από το Χωριδάκι Αμαρίου. Το Μάρτιο, ένας ακόμα 

μουσουλμάνος του Αμαρίου δολοφονήθηκε από χριστιανό που δε 

συνελήφθη.71 Η Βιτζντάν σχολιάζοντας το γεγονός απέφυγε να ασκήσει 

έντονη κριτική, φοβούμενη νέα παύση της κυκλοφορίας της και περιορίστηκε 

σε ευχές για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων στο νησί.72 Λίγες μέρες 

αργότερα συνέβη όμως το εξής περιστατικό στην πόλη του Ρεθύμνου: ο 

Ιμπραΐμ Σερμπεντζάκης, αδερφός του Ισμαΐλ, κάτοικος της πόλης και 

τσαγκάρης, συνελήφθη σε κατάσταση μέθης από τη χωροφυλακή γιατί 

                                                 
69 Ο Σταύρος Καλλέργης ή Χαλουτεράκης, δολοφόνος του Αλί Λαμπάκη, καταγράφεται στη 
λίστα των φυγόδικων του 1891 («Κρήτη», φ. 1246, 18-08-1891, 4). 
70 «Νέος Ραδάμανθυς», φ. 137, 12-11-1883, 1. Ο φόνος διαπράχθηκε από τέσσερεις 
μουσουλμάνους και δεν είχε σκοπό τη ληστεία. Παράλληλα, κυκλοφόρησε η φήμη πως είχε 
χαρακτήρα αντεκδίκησης. Επίσης, η εφημερίδα έκανε λόγο πιθανόν προπαγανδιστικά για 
μυστικό συμβούλιο μουσουλμάνων στον τεκέ έξω από την πόλη του Ρεθύμνου με στόχο την 
κατάρτιση σχεδίου δολοφονιών χριστιανών. Σύμφωνα με την εφημερίδα η δολοφονία υπήρξε 
συνέπεια του παραπάνω «μυστικού σχεδίου». Κλείνοντας την καταχώριση ο συντάκτης 
προειδοποιούσε ότι εάν δεν «εξευρεθή φάρμακον δραστήριον προς θεραπείαν των κακώς 
κειμένων επόμενον και πολύ λογικόν είναι ότι οι μεταξύ Χριστιανών και Οθωμανών φόνοι 
θα πολλαπλασιασθώσι κατ’αντεκδίκησιν και τότε βεβαίως η δημόσια τάξις χαλαρούται 
παντελώς και πληγή μεγάλη ανοίγεται εις την Κρήτην, η οποία με μεγάλας δυσκολίας θα 
θεραπευθή». 
71 Το θύμα καταγόταν από την Πατσό και ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
Αμαρίου (idare-i meclis azası). Ο θύτης Μιχαήλ Μαραγκουδάκης παρέμενε φυγόδικος έως το 
1891 (ό.π., 5). 
72 “...tedabir-i müessire ittihaz kaviyen memuldır” (“Vicdan”, 31 Mart 1300 [31-03-1884], φ. 14, 1). 
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προκάλεσε με βρισιές χριστιανό που καθόταν σε ένα καφενείο, ώστε να 

έλθουν στα χέρια. Σύμφωνα με τον ανακριτή, ο Σερμπεντζάκης είχε σκοπό να 

σκοτώσει το χριστιανό αντεκδικούμενος το φόνο του αδερφού του κάποιους 

μήνες νωρίτερα. Αν και δεν ήρθε στα χέρια με το χριστιανό, τραυμάτισε έναν 

από τους χωροφύλακες που περνώντας από εκεί προσπάθησαν να τον 

συλλάβουν. Ωστόσο με τη βοήθεια άλλων μουσουλμάνων ξέφυγε από τους 

χωροφύλακες και μόνο μετά την αποστολή επιπλέον δύναμης χωροφυλακής, 

εντοπίστηκε στο μαγαζί του ουστά του, στη Νερατζέ, όπου συνελήφθη εν μέσω 

ύβρεων. Εκτός από τον Ιμπραΐμ, φυλακίστηκαν οι τρεις μουσουλμάνοι που 

τον βοήθησαν αρχικά να ξεφύγει. 

Η υπόθεση είναι ενδεικτική του χαρακτήρα της βεντέτας που είχε πάρει 

η κοινοτική σύγκρουση στο νησί τη δεκαετία του 1880, αφού άσχετοι με τον 

εκδικούμενο φόνο έπεφταν θύματα αντεκδίκησης εξαιτίας της θρησκευτικής 

ταυτότητάς τους και μόνο.73 Πολύ συχνά στον τύπο της εποχής γινόταν λόγος 

για το ενδεχόμενο τυφλών αντεκδικήσεων σε δολοφονίες. Η βεντέτα από 

ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση εξελίχτηκε σε θρησκευτική σύγκρουση, στην 

οποία η απώλεια της μιας πλευράς έπρεπε να πληρωθεί με αίμα από την άλλη. 

Ο Σερμπεντζάκης προσπάθησε να πάρει το αίμα του αδερφού του πίσω 

σκοτώνοντας κάποιον στη χριστιανική συνοικία του Ρεθύμνου. Ταυτόχρονα, 

η αίσθηση της κοινής ταυτότητας απέναντι στον αντίπαλο διαπερνούσε 

ακόμα και θεσμούς, στους οποίους χριστιανοί και μουσουλμάνοι 

συνεργάζονταν, όπως η χωροφυλακή. Έτσι, ο Σερμπεντζάκης, θεωρώντας ότι 

οι μουσουλμάνοι όφειλαν να τον υποστηρίξουν, αποκάλεσε τους 

μουσουλμάνους χωροφύλακες που συμμετείχαν στη σύλληψή του εξωμότες 

(mürted). Χριστιανοί χωροφύλακες έρχονταν αντιμέτωποι με ανάλογες 

κατηγορίες από ομόθρησκούς τους, όταν επιχειρούσαν να εφαρμόσουν το 

νόμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις.74 Η σεκταριστική λειτουργία των δύο 

                                                 
73 Η υπόθεση του Σερμπεντζάκη καταγράφεται στο ΤΑΧ, Α.Α.Κ. 2939, μη αριθμημένα λυτά 
έγγραφα. 
74 Η στελέχωση της χωροφυλακής από χριστιανούς και μουσουλμάνους Κρητικούς δεν 
λειτούργησε ως σταθεροποιητικός παράγοντας, αλλά αντίθετα δημιούργησε περισσότερα 
προβλήματα. Ενδεικτικές ως προς αυτό είναι οι αναφορές του άγγλου πρέσβη, ο οποίος 
τόνιζε συχνά τη μεροληπτική στάση των σωμάτων ασφάλειας ανάλογα με τις θρησκευτικές 
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κοινοτήτων στις περισσότερες εντάσεις δεν επέτρεπε καμία πολιτική 

προσέγγιση και η διοίκηση με δυσκολία επέβαλλε κατά την περίοδο εντάσεων 

τη λειτουργία των θεσμών ακόμα και στην πόλη του Ρεθύμνου. Πολύ 

περισσότερο δυσκολευόταν όμως να νομιμοποιήσει την εξουσία της στην 

ύπαιθρο και αυτό έφερνε σε δυσχερή θέση τη μουσουλμανική μειονότητα. Η 

εκτροπή από τη νομιμότητα και η ατιμωρησία ευνοούνταν στις 

απομακρυσμένες αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Η παραπάνω 

πραγματικότητα εκδηλώθηκε εντονότερα στην επόμενη κρίση. Το 1888, ο 

διοικητής ζήτησε από τους μουσουλμάνους των πόλεων να μην απαντούν με 

αντεκδικήσεις, γιατί κινδύνευαν οι ομόδοξοί τους στην ύπαιθρο. Οι 

τελευταίοι, σύμφωνα με τον άγγλο πρόξενο, στερούνταν προστασίας από τα 

σώματα ασφαλείας σε αντίθεση με τους χριστιανούς των πόλεων.75

Η εκτροπή έλαβε μεγαλύτερες διαστάσεις κατά τα έτη 1887-89, επειδή 

πολιτικοί παράγοντες επέτρεψαν την επιδείνωση της κατάστασης. Ο 

ανταγωνισμός για πολιτική διαχείριση εντάθηκε μετά τις εκλογικές νίκες του 

κόμματος των φιλελευθέρων για τη γενική συνέλευση το 1888. Οι 

συντηρητικοί θεωρώντας το γενικό διοικητή Σαρτίνσκη πασά υπεύθυνο για 

την ανάληψη δημόσιων θέσεων από τους πολιτικούς τους αντίπαλους, 

ευνόησαν τη δημιουργία προβλημάτων στη διοίκηση με στόχο την 

αντικατάσταση του γενικού διοικητή. Η πίεση κλιμακώθηκε έως το 1889 με 

δολοφονίες, τραυματισμούς και δημιουργία ζωνών επιρροής καθώς και 

συμμαχιών. Συνέπεια του πολιτικού ανταγωνισμού, όπως θα φανεί 

παρακάτω, υπήρξε το κίνημα του 1889.  

 Στις αρχές του 1888 δύο δολοφονίες χριστιανών που ήταν μέλη 

οικογενειών με πολιτική επιρροή, αναστάτωσαν το νομό Χανίων, αφού 

ακολούθησαν αντεκδικήσεις σε βάρος μουσουλμάνων. Ο νέος κύκλος βίας 

                                                                                                                                            
αντιλήψεις ή τις τοπικές διασυνδέσεις τους. Το πείραμα της χωροφυλακής, που καθιερώθηκε 
με τη σύμβαση της Χαλέπας, κατέρρευσε κατά το κίνημα του 1889 με την απειθαρχία, τη 
μεροληπτική δράση, αλλά και τη λιποταξία χωροφυλάκων. Βλ. Turkey No. 2 (1889), 11-02-
1888, 6-7· 30-04-1888, 17-18· 04-06-1888, 21-22.  
75 Ό.π., 06-02-1888, 3-4. 
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αποτελούσε συνέχεια της έντασης του 1887.76 Σε αντίθεση με προηγούμενες 

εντάσεις, κάποιοι μουσουλμανικοί κύκλοι στις πόλεις φάνηκαν 

αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικότερα ασκώντας όχι μόνο πολιτική 

πίεση στη διοίκηση, αλλά απαντώντας με βία στις δολοφονίες και ζητώντας 

την αντικατάσταση του τότε γενικού διοικητή Ανθόπουλου με 

μουσουλμάνο.77 Οι πολιτικές ζυμώσεις είχαν τελικά ως αποτέλεσμα την 

επικράτηση μετριοπαθέστερων φωνών,78 όμως οι δολοφονίες τεσσάρων 

μουσουλμάνων έξω από τα Χανιά στα τέλη Μαρτίου πυροδότησαν νέα 

ένταση. Ωστόσο μια ένοπλη συνάθροιση μουσουλμάνων στην πόλη, με 

αφορμή την κηδεία των νεκρών, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία από τη 

διοίκηση.79 Παρά όμως την πίεση των προξένων προς τον Ανθόπουλο να 

αναλάβει δραστικά μέτρα για την τιμωρία των ενόχων και την 

αποκατάσταση της τάξης, ο διοικητής παραδέχτηκε πως δεν μπορούσε να 

ελέγξει τη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και ότι δραστικά μέτρα θα 

προκαλούσαν την αντίδραση των χριστιανών του νησιού. Το ίδιο διάστημα, 

οι μουσουλμάνοι ορισμένων επαρχιών απείλησαν με αιτήσεις τους προς τη 

διοίκηση πως θα μεταναστεύσουν στις πόλεις, εάν συνεχιζόταν η ανασφάλεια 

στην ύπαιθρο, ενώ οι μουσουλμάνοι του Χάνδακα με τηλεγράφημα προς την 

Πύλη ζητούσαν τη λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της 

περιουσίας τους.80

Ο Ανθόπουλος αντικαταστάθηκε από το Σαρτίνσκη πασά το Μάιο του 

1888. Αν και η ένταση μειώθηκε σε επίπεδο βίας, η πολιτική αντιπαράθεση 

                                                 
76 Σύμφωνα με το «Αρκάδιον», «το 1887 υπήρξε έτος αναρχικόν και εγκληματικόν με δεκάδες 
δολοφονίες», ενώ οι δολοφονίες των δύο χριστιανών έγιναν «δια το λόγον ότι εν Σελίνω 
δολοφονήθησαν δύο μουσουλμάνοι» («Αρκάδιον», φ. 108, 01-01-1888, 2). Σύμφωνα με τον 
άγγλο πρόξενο, ο νέος κύκλος δολοφονιών ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1887 στο σαντζάκι 
Χανίων με τη δολοφονία του Μουλά Μπαχρί· βλ. Turkey No. 2 (1889), 09-01-1888, 1. Η 
δολοφονία είχε ως αποτέλεσμα τη βίαιη αντίδραση των μουσουλμάνων των Χανίων, οι 
οποίοι δημιούργησαν επεισόδια σε βάρος χριστιανών στην πόλη· βλ. Μ. Περάκης, ό.π., 427. 
77 Μετά τη σύμβαση της Χαλέπας διορίστηκε διοικητής ο Φωτιάδης πασάς, ο οποίος 
αντικαταστάθηκε από το Σάββα πασά το 1885. Ο Ανθόπουλος αντικατέστησε τον τελευταίο 
το 1887, ενώ μετά από ένα χρόνο ανέλαβε ο Σαρτίνσκη πασάς. 
78 Η διαμαρτυρία προς την Πύλη περιορίστηκε τελικά σε ενδοκοινοτικά αιτήματα. 
Παράλληλα, θεωρούνταν αδύνατο να επιχειρήσει η Πύλη να διορίσει μουσουλμάνο διοικητή, 
γιατί αυτό θα προκαλούσε περισσότερα προβλήματα. 
79 Turkey No. 2 (1889), 26-03-1888, 8-9. 
80 Ό.π., 02-04-1888, 11. 
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συντηρητικών και φιλελεύθερων δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για 

αναταραχή. Στις εκλογές του 1888 υπερίσχυσαν οι φιλελεύθεροι. Ο Σαρτίνσκη 

ευνόησε το διορισμό φιλελεύθερων σε δημόσιες θέσεις προσπαθώντας να 

ισοσκελίσει την ισχυρή παρουσία των συντηρητικών, οι οποίοι κυριαρχούσαν 

για μια δεκαετία. Οι ενέργειες της διοίκησης έπληξαν και τους 

μουσουλμάνους συντηρητικούς, οι οποίοι στη γενική συνέλευση συνέπρατταν 

με τους χριστιανούς ομοϊδεάτες τους.81 Στα τέλη του 1888 οι συντηρητικοί με 

αιτήσεις προς το σουλτάνο ζήτησαν την αντικατάσταση του διοικητή και 

απείλησαν για αποχή από τις εκλογές του 1889 και μη καταβολή του ενοικίου 

της δεκάτης. Στις εκλογές του 1889, οι φιλελεύθεροι επικράτησαν με άνεση και 

η νίκη τους οδήγησε τους συντηρητικούς στο κίνημα του Μαΐου κατά το 

οποίο ζήτησαν ένωση με την Ελλάδα. 

 

 

δ. Η θέση των γυναικών στις εντάσεις 
 

Επιβάλλεται μια μικρή αναφορά στην εξέλιξη του μουσουλμανικού 

πληθυσμού κατά φύλο καθώς, κατά τη γνώμη μας, η δυσχερής θέση στην 

οποία περιήλθαν οι μουσουλμάνοι Κρήτες κατά τη δεκαετία του 1880 και 

έπειτα διαφαίνεται και στη δραματική μείωση του γυναικείου 

μουσουλμανικού πληθυσμού της υπαίθρου. Η θέση των γυναικών λόγω και 

της κοινωνικής τους θέσης σε περιόδους έντασης ήταν εξαιρετικά δυσμενής. 

Οι γυναίκες σπανίως μετακινούνταν ή έφευγαν από τα σπίτια τους, πολύ 

περισσότερο χωρίς τη συνοδεία κάποιου άντρα συγγενή. Αν και το γεγονός 

αυτό σχετιζόταν με τις αντιλήψεις και τα ήθη μιας πατριαρχικής αγροτικής 

κοινωνίας, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η βία των περιστάσεων καθιστούσε 

τις γυναίκες περισσότερο ευάλωτες. Οι απαγωγές αποτελούσαν συχνό 

φαινόμενο82 και ακόμα και όταν υπήρχαν ενδείξεις «εθελούσιας απαγωγής» 

                                                 
81 Turkey No. 2 (1889), 17-12-1888, 26. 
82 Για την έκταση των απαγωγών και τις προσπάθειες της διοίκησης να αντιμετωπίσει το 
φαινόμενο με αυστηρή νομοθεσία, βλ. «Κρήτη», 10-08-1881, φ. 608· 15-03-1882, φ. 630· 30-03-
1882, φ. 632· 27-06-1887, φ. 870. 
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από την πλευρά της απαχθείσας, μπορούσε να προκληθεί σύρραξη σε 

κοινοτικό επίπεδο. Στις εφημερίδες παρουσιάζονται περιπτώσεις που η 

απαγωγή και ο εξισλαμισμός μιας χριστιανής ή το αντίθετο προκάλεσαν την 

αντίδραση της θρησκευτικής ομάδας που ένιωθε πως χάνει ένα μέλος της. 

Όπως και στις δολοφονίες, έτσι και στις απαγωγές, όταν το θύμα ήταν άτομο 

της άλλης θρησκευτικής ομάδας, μπορούσε να προκληθεί βεντέτα.83 Αξίζει να 

τονιστεί ότι οι δολοφονίες γυναικών είναι σχεδόν ανύπαρκτες στις πηγές. 

Τόσο στις εφημερίδες όσο και στις προξενικές πηγές οι δολοφονίες που 

χαρακτηρίζονταν αντεκδικήσεις δεν αφορούσαν σε γυναίκες. 

Πέραν όμως αυτής της διάστασης των απαγωγών μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η ένταση στην ύπαιθρο λειτουργούσε γενικότερα σε βάρος 

των ασθενέστερων ομάδων. Η απογραφή του 1900 πιστοποιεί ότι σε διάστημα 

μικρότερο από δύο δεκαετίες ο γυναικείος μουσουλμανικός πληθυσμός της 

κρητικής υπαίθρου συρρικνώθηκε δραστικά. Το 1881 οι μουσουλμάνες 

εκπροσωπούσαν σχεδόν το μισό μουσουλμανικό πληθυσμό της υπαίθρου με 

μια μικρή υπεροχή των ανδρών της τάξης του 51-55%.84 Το 1900 οι 

μουσουλμάνες δεν αποτελούσαν ούτε το 1/3 του μουσουλμανικού πληθυσμού 

των επαρχιών, ενώ στις απομακρυσμένες επαρχίες και χωριά δεν 

καταγράφηκε καμία γυναίκα μουσουλμανικού θρησκεύματος. Στην 

περίπτωση του Μυλοποτάμου το ποσοστό τους δεν ξεπερνούσε το 3% των 

μουσουλμάνων κατοίκων.85 Αντίθετα το 1881 οι γυναίκες αποτελούσαν το 

45,36% των μουσουλμάνων της επαρχίας.86 Η απουσία άλλης απογραφής 

μεταξύ των ετών 1881-1900 μας εμποδίζει να προσδιορίσουμε τη γυναικεία 

πληθυσμιακή απώλεια με σαφήνεια. Οπωσδήποτε, τα γεγονότα του 1896-1898 

                                                 
83 Βλ., για παράδειγμα, την απαγωγή μιας ανήλικης χριστιανής στο Μαρουλά ως εκδίκηση 
για την απαγωγή μιας μουσουλμάνας ανήλικης ένα χρόνο πριν στην ίδια περιοχή: Great 
Britain. Foreign Office. Turkey No. 5 (1891), Further Correspondence Respecting the Affairs of Crete 
(στο εξής Turkey No. 5 [1891], Biliotti προς μαρκήσιο του Salisbury, 42, 47 και 55. 
84 Βλ., για παράδειγμα, Ν. Ανδριώτης, Πληθυσμός και οικισμοί της ανατολικής Κρήτης (16ος-19ος 
αιώνας), Ηράκλειο 2006, 325. 
85 Του ίδιου, «Χριστιανοί και μουσουλμάνοι στην Κρήτη, 1821-1924», Μνήμων 26 (2004), 75. 
86 Το 1881 από τους 851 μουσουλμάνους κατοίκους του Μυλοποτάμου οι 386 ήταν γυναίκες. 
Στο Αμάρι απογράφηκαν 925 μουσουλμάνοι και 915 μουσουλμάνες. Βλ. Ν. Σταυράκης, 
Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, μετά διαφόρων γεωγραφικών, εκκλησιαστικών κτλ. ειδήσεων 
περί της νήσου, Αθήνα 1890, μέρος Β’, 78-79. 
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αποτέλεσαν το καθοριστικό terminus ante quem αυτής της μείωσης. Ωστόσο 

με ασφάλεια μπορούμε να συμπεράνουμε, γνωρίζοντας τα γεγονότα της 

δεκαετίας μετά τη σύμβαση της Χαλέπας, ότι ο ανδρικός μουσουλμανικός 

πληθυσμός της υπαίθρου υπερτερούσε του γυναικείου, γιατί αρκετοί 

μουσουλμάνοι αισθανόμενοι την επικινδυνότητα της θέσης τους μετέφεραν 

τις οικογένειές τους συνήθως σε συγγενικά πρόσωπα στις πόλεις ή και έξω από 

την Κρήτη. Οι άντρες έμεναν στην ύπαιθρο για να προστατέψουν και να 

διαχειριστούν την περιουσία της οικογένειας ή επέστρεφαν για να ελέγξουν 

την κατάστασή της. Σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν δύο επιπλεόν 

πληθυσμιακά δεδομένα της απογραφής του 1881: αφενός οι μουσουλμάνες 

υπερτερούσαν πληθυσμιακά στις πόλεις του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και της 

Ιεράπετρας, δηλαδή στις περισσότερο ασφαλείς για τους μουσουλμάνους 

περιοχές, αφετέρου ο υψηλότερος αριθμός αντρών στην ύπαιθρο δεν μπορεί 

να θεωρηθεί γενική δημογραφική τάση στο νησί καθώς στο χριστιανικό 

πληθυσμό οι γυναίκες υπερείχαν αριθμητικά στις περισσότερες επαρχίες.87

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
87 Βλ. Ανδριώτης, Πληθυσμός, ό.π., 118. 
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2. Οι μουσουλμάνοι Μυλοποτάμου και Αμαρίου: πληθυσμός, μείωση και 
φυγή το 19ο αιώνα 

 

α. Οι μουσουλμάνοι του Μυλοποτάμου έως το κίνημα του 1889 
 

Η μουσουλμανική παρουσία στο Μυλοπόταμο ανάγεται στα πρώτα χρόνια 

μετά την οθωμανική κατάκτηση της περιοχής. Όπως σε όλο το νησί, η 

παρουσία των μουσουλμάνων επήλθε κυρίως με εξισλαμισμούς Κρητών και 

σε πολύ μικρότερο βαθμό με την άφιξη μιας πολιτικοστρατιωτικής ελίτ ή 

μεταναστών. Ειδικά στην ύπαιθρο, μεγάλοι αριθμοί χωρικών εξισλαμίστηκαν 

για ποικίλους λόγους, οι οποίοι συνοπτικά μπορούν να εντοπιστούν στα 

οικονομικά και κοινωνικά προνόμια που εξασφάλιζε ο εξισλαμισμός, στη 

δυνατότητα ένταξης στο σώμα των γενιτσάρων, στις επιγαμίες και στην 

εκτεταμένη διάρκεια του κρητικού πολέμου.88

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε δε μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε την 

ακριβή έκταση των εξισλαμισμών στα πρώτα χρόνια της οθωμανικής 

κυριαρχίας, καθώς δε σώζονται συνολικά απογραφικά κατάστιχα μέχρι το 

19ο αιώνα. Ωστόσο γίνονται συχνές αναφορές στις πηγές σε μουσουλμάνους 

κατοίκους των χωριών του Μυλοποτάμου. Μάλιστα, σε αντίθεση με τα τέλη 

του 19ου αιώνα, καταγράφεται μουσουλμανική παρουσία σε ορεινούς και 

αρκετά απομακρυσμένους από το Ρέθυμνο οικισμούς του Μέσα και του Πάνω 

Μυλοποτάμου.89 Έτσι, αναφορές για μουσουλμάνους κατοίκους βρίσκουμε 

για τα χωριά Καμαριώτης, Κεφάλι, Χώνος, Επισκοπή, Μουρτζανά, Αΐμονας, 

Λοχριά, Αγρίδια, Ασυρώτοι, Αγιά, Κράνα, Κάλυβος, Βενί, Γαράζο και 

Μάραθος, τα οποία στα τέλη του 19ου αιώνα κατοικούνταν αποκλειστικά από 

χριστιανούς. Πολλές από τις περιπτώσεις αυτές αφορούσαν σε 
                                                 
88 Στην τελευταία παρατήρηση καταλήγει η Greene, συγκρίνοντας την περίπτωση της Κρήτης 
με την Κύπρο, όπου οι εξισλαμισμοί ήταν πολύ λίγοι· M. Greene, Κρήτη. Ένας κοινός κόσμος, 
μτφρ. Ε. Γκαρά-Θ. Γκέκου, Αθήνα 2005, 95. Για τους εξισλαμισμούς στην Κρήτη, εκούσιους ή 
αναγκαστικούς, βλ. Μ. Πεπονάκης, Εξισλαμισμοί, ό.π., 37-76 και Π. Χιδίρογλου, 
«Εξισλαμισμοί στην Κρήτη», Πεπραγμένα Δ’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Γ’, Αθήνα 1981, 
336-350. 
89 Για το γεωγραφικό διαχωρισμό Μέσα, Πάνω και Κάτω Μυλοπόταμος και ονομαστικό 
κατάλογο των χωριών, βλ. Αρ. Τσαντηρόπουλος, «Χωριά και οικισμοί της επαρχίας 
Μυλοποτάμου. Μέρος Β’», Κρητολογικά Γράμματα, 11 (1995), 113-117. 
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εξισλαμισμένους κρήτες κατοίκους των χωριών που προαναφέρθηκαν, 

κάποιοι από τους οποίους παρουσιάζονται στις πηγές ως τιμαριούχοι. 

Παράλληλα, αλλά σε μικρότερο βαθμό, φαίνεται να εγκαταστάθηκαν στην 

περιοχή κάποιοι μουσουλμάνοι στρατιωτικοί ως σπαχήδες.90 Οι αναφορές για 

μουσουλμάνους στα χωριά που αναφέρθηκαν, αλλά και σε πολλά άλλα του 

Κάτω κυρίως Μυλοποτάμου, που είναι η περιφέρεια στην οποία αφορά το 

κατάστιχο που θα εξετάσουμε παρακάτω, ανάγονται στο 17ο και το 18ο 

αιώνα.91

Ως προς την πρώτη γνωστή καταγραφή μουσουλμάνων και χριστιανών 

που διαθέτουμε,92 αν και ο Pashley σημειώνει τον αριθμό των οικογενειών 

κατά οικισμό σχεδόν για όλο το νησί, δεν παρέχει αναλυτικά στοιχεία για την 

επαρχία Μυλοποτάμου. Δίνει μόνο ένα συνολικό αριθμό 920 χριστιανικών 

και 310 μουσουλμανικών οικογενειών, δηλαδή μια αναλογία 3/1.93 Αν 

συνδυάσουμε τις αναφορές μουσουλμάνων στις πηγές, καθώς και τα 

αναλυτικά κατά χωριό στοιχεία της απογραφής του 1881 για το Μυλοπόταμο, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 310 

μουσουλμανικών οικογενειών πρέπει να ήταν εγκατεστημένο στα χωριά του 

Κάτω Μυλοποτάμου και ειδικότερα στα Νταλαμπέλλο, Αλφά, Ρουμελί, 

Σκουλούφια, Έρφους, Χουμέρι, Πέραμα, Σκεπαστή, Λαγκά, Βιράν Επισκοπή, 

Επισκοπή, Αγγελιανά, Βραχήμου, Πασαλίτες, Καστέλι (Πάνορμο) και 

Σιριπιδιανά. Μόνο σε τέσσερα χωριά του Πάνω Μυλοποτάμου εντοπίζουμε 

ισχυρή μουσουλμανική παρουσία, στα Αβδανίτες, Κεραμωτά, Κρασούνα και 

Δαμαβόλου, τα οποία όμως βρίσκονται στα όρια του διαχωρισμού Πάνω-

Κάτω Μυλοποτάμου, δηλαδή και αυτά βρίσκονται κοντά στην παραπάνω 

ομάδα χωριών παρά σε ορεινές κοινότητες του Ψηλορείτη. Αυτές οι 

                                                 
90 Για το χρονικό διάστημα αμέσως μετά τη οθωμανική κατάκτηση του Μυλοποτάμου και την 
παρουσία μουσουλμάνων στην περιοχή, βλ. Ηλ. Κολοβός, «Ο ναχιγιές του Μυλοποτάμου το 
1671: τα νέα δεδομένα της οθωμανικής κατάκτησης» στο Ο Μυλοπόταμος από την αρχαιότητα έως 
σήμερα, Ρέθυμνο 2006, 151-173. 
91 Παρουσία μουσουλμάνων μαρτυρείται έως το 19ο αιώνα και στους οικισμούς Μαργαρίτες, 
Ορθές, Μελιδόνι, Γαρίπα, Αχλαδές και Βλυχάδα. Βλ. παράρτημα, χάρτης 1. 
92 Πριν από την καταγραφή Pashley υπάρχει μόνο η αναφορά στη Χωρογραφία του 1818 πως 
στο Μυλοπόταμο κατοικούσαν περισσότεροι χριστιανοί από μουσουλμάνους (Ζ. 
Πρακτικίδης, Χωρογραφία της Κρήτης συνταχθείσα τω 1818, Ηράκλειο 1983, 55). 
93 R. Pashley, Ταξίδια στην Κρήτη, τ. Β΄, μτφρ. Δ. Γόντικα, Ηράκλειο 1991, 232. 
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διαπιστώσεις μάς παρέχουν τη δυνατότητα να προσδιορίσουμε και την 

οικονομική δραστηριότητα των μουσουλμάνων του Μυλοποτάμου, η οποία 

είναι λογικό να εικάσουμε ότι σχετιζόταν κυρίως με την καλλιέργεια γαιών σε 

αντίθεση με τους κατοίκους του ορεινού Μυλοποτάμου που ασχολούνταν 

σχεδόν αποκλειστικά με την κτηνοτροφία. Μέσα από τις αναφορές σε 

διάσπαρτες πηγές στους μουσουλμάνους της περιοχής προκύπτει πράγματι 

ότι συνήθως οι μουσουλμάνοι των χωριών του Μυλοποτάμου καταγράφονται 

ως γεωργοί, σπανιότερα ως κτηματίες, ενώ κάποιοι από αυτούς υπηρετούσαν 

ως δημόσιοι υπάλληλοι. Σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων χωριών ή 

εμπορικών οικισμών βρίσκουμε παντοπώλες ή μικρεμπόρους.94 Στη σημασία 

αυτής της παρατήρησης θα επανέλθουμε παρακάτω. 

Μισό αιώνα αργότερα ο πληθυσμός του Μυλοποτάμου γνώρισε 

ραγδαία αύξηση, αλλά ο μουσουλμανικός μειώθηκε δραστικά σε αναλογία 

προς το χριστιανικό. Ακόμη και αν υποθέσουμε πως το μέγεθος της αύξησης 

του συνολικού πληθυσμού είναι πλασματικό λόγω της μερικής αναξιοπιστίας 

της καταγραφής του Pashley,95 η αναλογία ανάμεσα στα δύο θρησκευτικά 

στοιχεία είναι χαρακτηριστική της δύσκολης θέσης των μουσουλμάνων στην 

επαρχία Μυλοποτάμου με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την 

επανάσταση του 1821 και τις μεταρρυθμίσεις του 19ου αιώνα. Πιο 

συγκεκριμένα, στην απογραφή του 1881 σε συνολικό πληθυσμό 14.485 

κατοίκων απογράφονται μόνο 851 μουσουλμάνοι. Ενώ λοιπόν το 1834 οι 

μουσουλμάνοι ανέρχονταν στο 25,2% του πληθυσμού της επαρχίας 

                                                 
94 Για παράδειγμα, οι κάτοικοι του παραθαλάσσιου Καστελίου (Πάνορμο) είχαν εμπορικές 
δραστηριότητες. 
95 Σε όλες τις επαρχίες της Κρήτης αν ο αριθμός των οικογενειών που δίνει ο Pashley 
πολλαπλασιαστεί με τους γενικά αποδεκτούς συντελεστές εύρεσης του συνολικού πληθυσμού 
(δηλαδή επί τέσσερα ή πέντε για κάθε οικογένεια), το αποτέλεσμα είναι σχεδόν τρεις φορές 
μικρότερο από το συνολικό πληθυσμό της απογραφής του 1881. Η πιθανότερη ερμηνεία της 
μεγάλης απόκλισης πέραν της φυσιολογικής αύξησης του πληθυσμού του νησιού κατά το 19ο 
αιώνα, είναι ότι στην καταγραφή του 1834 αποτυπώνεται ίσως σε υπερβολικό βαθμό η μείωση 
του πληθυσμού μετά την επανάσταση του 1821. Μεγάλος αριθμός των προσφύγων ή των 
εκτοπισμένων επαναγκαταστάθηκε στις εστίες του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1830 
και αργότερα. Πιθανότατα πρόκειται για χριστιανούς, κάτι που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε 
πως η αναλογία 1/3 των μουσουλμάνων προς τους χριστιανούς θα ήταν στην 
πραγματικότητα κάπως μικρότερη. Ωστόσο και πάλι η διαφορά με την αναλογία 1/16 του 
1881 είναι συντριπτική. 
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Μυλοποτάμου, μισό αιώνα αργότερα δεν ξεπερνούσαν το 6%.96 Μολονότι 

στις περισσότερες επαρχίες της Κρήτης ο μουσουλμανικός πληθυσμός υπέστη 

μείωση ανάμεσα στα έτη 1834-1881, σε καμία επαρχία η μείωση δεν ήταν τόσο 

αισθητή.97 Η μείωση αυτή αρχικά επιχειρήθηκε να ερμηνευτεί με την ύπαρξη 

των κρυπτοχριστιανών και τους εκχριστιανισμούς που συντελέστηκαν μετά 

τις επαναστάσεις και την παραχώρηση ίσων δικαιωμάτων στους χριστιανούς 

του νησιού το 19ο αιώνα.98 Αν και τα σχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να 

υποστηρίξουν την ευρεία ύπαρξη κρυπτοχριστιανών στο νησί δεν αντέχουν 

σε κριτική,99 πρέπει να σημειώσουμε πως στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει, 

του Μυλοποτάμου δηλαδή, μουσουλμάνοι μεταστρέφονται στο χριστιανισμό 

σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα.100 Αυτές οι μεταστροφές μπορούν να 

ερμηνευτούν σε συνδυασμό με την επιδείνωση της θέσης των μουσουλμάνων 

που βρίσκονταν ανάμεσα σε πολυάριθμες χριστιανικές ομάδες στην επαρχία. 

Έτσι, ακόμα και αν οι πρώτες μεταστροφές μπορούν να τοποθετηθούν στην 
                                                 
96 Η απογραφή του 1881 κατέγραψε 251 μουσουλμανικές οικογένειες στο Μυλοπόταμο έναντι 
3.097 χριστιανικών, δηλαδή 3,3 άτομα ανά μουσουλμανική οικογένεια και 4,4 ανά 
χριστιανική. Ο μικρός αριθμός ανά μουσουλμανική οικογένεια υποδηλώνει, κατά τη γνώμη 
μας, φυγή του νεανικού μουσουλμανικού πληθυσμού από την ύπαιθρο ή υψηλό δείκτη 
θνησιμότητας στο μουσουλμανικό πληθυσμό. Αντίθετα, στην πόλη του Ρεθύμνου ο 
οικογενειακός συντελεστής ανά μουσουλμανική οικογένεια συμφωνα με την απογραφή του 
1881 ανερχόταν σε 4,4 άτομα. 
97 Για την ανατολική Κρήτη, βλ. το συγκριτικό πίνακα ανά επαρχία των δύο απογραφών στο 
Ανδριώτης, ό.π., 322-323. 
98 Τα βασικά προνόμια της δημιουργίας τοπικών συμβουλίων με τη συμμετοχή μη 
μουσουλμάνων, της κατάργησης του κεφαλικού φόρου και της καθιέρωσης της ισότητας 
μεταξύ μουσουλμάνων και μη μουσουλμάνων θεσμοθετήθηκαν με το διάταγμα του Γκιούλχανε 
του 1839 και το Ισλαχάτ Φερμανί του 1856. Διάφορα άλλα διατάγματα, όπως αυτό του 1844 
περί κατάργησης της θανατικής ποινής για όποιον εγκαταλείψει το ισλάμ ή τα ξεχωριστά 
δικαιώματα διαφόρων περιοχών, όπως αυτά που δόθηκαν στη Κρήτη με τον Οργανικό Νόμο 
του 1868, επικύρωσαν με πληρέστερο τρόπο τις πολιτικές ελευθερίες των μη μουσουλμάνων, 
ενώ ταυτόχρονα καταδείκνυαν την ανάγκη της αυτοκρατορίας να αναδιπλωθεί λόγω τόσο 
εξωτερικών πιέσεων όσο και της πραγματικότητας των εθνικών επαναστάσεων. Βλ. H. İnalcık, 
“Application of the Tanzimat and its Social Effects”, Archivum Ottomanicum, 5 (1973), 97-127 
και E. J. Zürcher, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, μτφρ. Β. Κεχριώτης, Αθήνα 2004, 98-100 και 
105-117. 
99 Χαρακτηριστικό του θολού λαογραφικού τοπίου στο ζήτημα αποτελούν οι αναφορές για 
τους αμπαδιώτες και αμαριώτες μουσουλμάνους που από τη μια παρουσιάζονται στην 
τοπική ιστοριογραφία ως οι πιο «φανατικοί μουσουλμάνοι και δυνάστες των χριστιανών», 
ενώ από την άλλη υπονοείται πως το τζαμί στη Γέννα Αμαρίου λειτουργούσε κρυφά ως ναός 
του Αγίου Γεωργίου με κρυφούς ιερείς που παρουσιάζονταν ως ιμάμηδες. Βλ. Σ. Σπανάκης, 
Πόλεις και χωριά της Κρήτης, Ηράκλειο 1991, 103-104 και Ψιλάκης, ό.π., 3, 69. Για το θέμα της 
επιστροφής των μουσουλμάνων στο χριστιανισμό, βλ. Πεπονάκης, Εξισλαμισμοί, ό.π., 77-86. 
100 Για κρυπτοχριστιανούς στο Μυλοπόταμο, βλ. ό.π., 77. Εκχριστιανισμοί σημειώνονται 
επίσης στο Βενί και τα Χελιανά Μυλοποτάμου μετά το κίνημα του 1858 (ό.π., 110). 
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κατηγορία των κρυπτοχριστιανών και να ερμηνευτούν με «ψυχολογικά 

κριτήρια», αυτό δεν μπορεί να ισχύει για εκχριστιανισμούς που συνέβαιναν 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες της οθωμανικής κυριαρχίας στο νησί. Ήδη από το 

1844 είχε πάψει η απαγόρευση της μεταστροφής στο χριστιανισμό, ενώ στα 

χωριά στα οποία το χριστιανικό στοιχείο ήταν συντριπτική πλειονότητα δεν 

μπορούμε να δεχτούμε πως οι «κρυπτοχριστιανοί» μουσουλμάνοι 

φοβόντουσαν να ενσωματωθούν στην χριστιανική πλειονότητα και 

περίμεναν μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα για να μεταστραφούν 

στο χριστιανισμό. Στη δεκαετία που εξετάζεται στην παρούσα εργασία 

εντοπίζονται αρκετές αναφορές σε εκχριστιανισμούς στο Μυλοπόταμο. Οι 

καταστροφές των μουσουλμανικών περιουσιών και οι αντεκδικήσεις δεν 

επέτρεπαν στους μουσουλμάνους κατοίκους χωριών απομακρυσμένων από 

τις πόλεις, όπου κατοικούσαν συντριπτικές πλειονότητες χριστιανών, να 

νιώθουν ασφάλεια ή να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα σε περιόδους 

έντασης. Οι κυριότεροι παράγοντες που ωθούσαν κάποιους μουσουλμάνους 

να επιλέγουν την ένταξή τους στη χριστιανική κοινότητα πρέπει να θεωρηθεί 

ότι ήταν η απομόνωση, ο εξωκοινοτισμός τους και η προσπάθεια να 

διασώσουν τις περιουσίες και την ύπαρξή τους σε μια δύσκολη για αυτούς 

περίοδο. Τα κοινωνικά και οικονομικά αίτια αυτών των μεταστροφών θα 

γίνουν ακόμα πιο έκδηλα στις δεκαετίες έως την τελική αποχώρηση των 

μουσουλμάνων από το νησί το 1924, όταν πολλοί για να μπορέσουν να 

παραμείνουν στο νησί θα επιλέξουν να βαπτιστούν χριστιανοί. 

Στη δεκαετία του 1880 αρκετές είναι οι περιπτώσεις μουσουλμάνων του 

Μυλοποτάμου που βαπτίστηκαν χριστιανοί. Για παράδειγμα, στην εφημερίδα 

Νέος Ραδάμανθυς αναφέρονται εκχριστιανισμοί στον Άγιο Ιωάννη και στην 

Επισκοπή.101 Στο πρώτο χωριό στην απογραφή του 1881 εμφανίζονται μόνο 

δύο μουσουλμανικές οικογένειες έναντι 38 χριστιανικών.102 Οπωσδήποτε, θα 

ήταν αδιανόητο, αν πράγματι αυτοί οι εναπομείναντες μουσουλμάνοι ήταν 

κρυπτοχριστιανοί, να μην είχαν μεταστραφεί οι οικογένειές τους όλα τα 

                                                 
101 «Νέος Ραδάμανθυς», 03-05-1882, φ. 63, 1· 21-04-1884, φ. 159, 1 κ.ά. 
102 15 μουσουλμάνοι και 167 χριστιανοί κάτοικοι· βλ. Σταυράκης, ό.π., μέρος Β΄, 112. 
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προηγούμενα χρόνια. Αντιλαμβανόμενοι πως δύσκολα θα μπορούσαν να 

παραμείνουν στο χωριό χωρίς προβλήματα, οι τελευταίοι αυτοί 

μουσουλμάνοι δήλωσαν χριστιανοί.103 Πρώτα εκχριστιανίστηκε η οικογένεια 

του Αλί Βερβεράκη με τη σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά του και δύο χρόνια 

αργότερα, το 1884, ακολούθησε η οικογένεια του Μουσταφά μπέη Χασάν 

Αγαδάκη.104 Όπως και στις περιπτώσεις παλιότερα των εξισλαμισμών, κατά 

πάσα πιθανότητα και στην περίπτωση των εκχριστιανισμών οι άνθρωποι που 

άλλαζαν θρησκεία προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 

αποτελούσαν μέλη ευκατάστατων στρωμάτων της υπαίθρου και άτομα που θα 

μπορούσαν να ωφεληθούν από τη μεταστροφή είτε αναπτύσσοντας δίκτυα 

συναλλαγών εμπορικών ή οικογενειακών είτε διατηρώντας κάποια κεκτημένα 

που απειλούνταν εάν δε μεταστρέφονταν. Αντίθετα, μέλη των κατώτερων 

κοινωνικών στρωμάτων άλλαζαν θρήσκευμα δυσκολότερα, διότι στην 

περίπτωσή τους πολύ λιγότερα πράγματα διακυβεύονταν.105 Στην περίπτωση 

του Μουσταφά μπέη που αναφέρθηκε παραπάνω, οι πηγές επιβεβαιώνουν 

αυτή την εκτίμηση. Το 1883 ο Μουσταφά αναφέρεται ως κτηματίας, εκτάσεις 

του οποίου εκποιήθηκαν καταναγκαστικά από χριστιανό έμπορο του 

Ρεθύμνου έναντι 10.500 γροσίων. Τα κτήματα έλαβε άλλος χριστιανός 

έμπορος, αδερφός του εκποιητή. Ένα χρόνο μετά ο Μουσταφά εμφανίζεται ως 

Ιωάννης Χατζή Χασάνογλου να δανείζεται από χριστιανό γιατρό του 

Ρεθύμνου. Ανάλογη περίπτωση αποτελεί η εκχριστιανισμένη το 1882 

                                                 
103 Ο Πεπονάκης, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό δέχεται το ερμηνευτικό σχήμα των 
κρυπτοχριστιανών, υπονοεί ότι στη δεκαετία του 1880 οι ατομικοί εκχριστιανισμοί 
συνδέονταν περισσότερο με τη μειονεκτική θέση των μουσουλμάνων που είχε διαμορφωθεί 
στο νησί παρά με τον κρυπτοχριστιανισμό (Πεπονάκης, ό.π., 118). 
104 «Νέος Ραδάμανθυς», 21-04-1884, φ. 159, 1. Ο Μουσταφά μπέης σύμφωνα με το δημοσίευμα 
παρουσιάστηκε στην εκκλησία του χωριού την ημέρα του Πάσχα και αφού δήλωσε πως ήταν 
κρυπτοχριστιανός, εξετέλεσε τα χριστιανικά του καθήκοντα με τους συγχωριανούς του. Για 
τους λόγους που κάποιος δήλωνε κρυπτοχριστιανός (κληρονομικά ζητήματα και κοινωνικές 
επιπτώσεις μεταστροφής), βλ. Πεπονάκης, ό.π., 122. 
105 Σχεδόν ανύπαρκτες είναι οι μεταστροφές στα αστικά κέντρα, όπου η αστική 
μουσουλμανική τάξη και οι κατώτερες μουσουλμανικές κοινωνικές ομάδες των πόλεων 
(μικροτεχνίτες, εργάτες, χαμάληδες κ.λπ.) δεν ένιωθαν τον κίνδυνο που ένιωθε η 
μουσουλμανική αγροτική τάξη. Στην περίπτωσή μας δεν μπορεί να θεωρηθεί σύμπτωση ότι οι 
οικογένειες των εκχριστιανισμένων φαίνεται να κατείχαν μεγάλες κτηματικές περιουσίες.  Για 
τους εξισλαμισμούς έως το 19ο αιώνα στην κρητική ύπαιθρο που αφορούσαν σε γεωργούς και 
μικροκτηματίες των πεδινών και ημιορεινών περιοχών, βλ. Πεπονάκης, Εξισλαμισμοί, ό.π., 31, 
50. 
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οικογένεια Μουσταφά Βαρβαρεζάκη και των αδερφών του στην Επισκοπή.106 

Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, τέλος, φαίνεται ότι ορισμένοι μουσουλμάνοι 

βαφτίζονταν χριστιανοί όταν επιθυμούσαν να κληροδοτήσουν χριστιανούς 

συγγενείς τους. Για παράδειγμα, στο χωριό Αβδανίτες ο κτηματίας Μαχμούτ 

αγάς Μαχμουτάκης, ο οποίος από το 1884 έως το 1894 εμφανίζεται στα 

συμβόλαια ως μουσουλμάνος, λίγο πριν πεθάνει το 1896 καταγράφεται ως 

Αντώνιος και μεταβιβάζει στην Ελένη Κυρίμογλου, χήρα του Ιμπραΐμ 

Μαχμουτάκη, κτήματά του.107

Πέραν των αναφορών των μουσουλμάνων προς τη διοίκηση, των 

απογραφικών στοιχείων, της εκτίμησης της κατάστασης στην ύπαιθρο 

γενικότερα και των εκχριστιανισμών, για να γίνει κατανοητή η μείωση του 

μουσουλμανικού πληθυσμού στη δεκαετία που εξετάζουμε, με αποκορύφωμα 

τα γεγονότα του 1889 και αργότερα του 1896-98, αξίζει να μελετήσει κανείς τις 

                                                 
106 Βλ. ΜΥΛ ΝΙΚ Α 397 και 728. Στην περίπτωση εκχριστιανισμού των μουσουλμανικών 
οικογενειών στην Επισκοπή Μυλοποτάμου παρατηρούμε ότι το 1884 οι Ιωάννης και 
Γρηγόρης Κυρίμογλου (πρώην Χαλίλ και Αλί), επίσης κτηματίες, διαχειρίζονται και 
παραδίδουν σε συγγενείς τους κτήματα αξίας 60.000 γροσίων. Σε μια άλλη πράξη αναφέρεται 
η Λαμπρινή Κυρίμογλου (πρώην Βαρβαρελοπούλα), πιθανώς χήρα του αδερφού τους 
Μουσταφά Βαρβαρεζάκη, να διορίζει επίτροπό της τον Ιωάννη Κυρίμογλου (ΜΥΛ ΝΙΚ Α 
936-941 και 963). Η οικογένεια Κυρίμογλου συμπεριλαμβάνεται από την τοπική 
ιστοριογραφία στις διάσημες «κρυπτοχριστιανικές» οικογένειες, η οποία όμως «δεν είχε τη 
δύναμη να φανερωθεί» και για αυτό εκχριστιανίστηκε πολύ αργά. Ο Μουλά Αχμέτ 
Κυρίμογλου υπήρξε γαιοκτήμονας στην Επισκοπή στις αρχές του 19ου αιώνα. Κατά την 
επανάσταση του 1821, οι Κυρίμογλου κλείστηκαν για προστασία στο Χάνδακα, όπως και οι 
υπόλοιποι μουσουλμάνοι, και λίγο αργότερα προσπάθησαν να επιστρέψουν στην Επισκοπή 
για να ελέγξουν την κατάσταση των περιουσιών τους μαζί με άλλους μουσουλμάνους 
Μυλοποταμίτες. Ωστόσο οι χριστιανοί επαναστάτες τους αντιλήφθηκαν και τους 
πολιόρκησαν. Οι μουσουλμάνοι συνθηκολόγησαν και ζήτησαν να παραδώσουν τα όπλα τους 
και να τους επιτραπεί να γυρίσουν στα χωριά τους. Οι επαναστάτες δεν το δέχτηκαν, γιατί 
«ήθελαν το ξεκαθάρισμα της επαρχίας των». Αν και τελικά συμφωνήθηκε να επιστρέψουν στο 
Ρέθυμνο, ένα επεισόδιο που προκάλεσαν οι μουσουλμάνοι κατά την παράδοσή τους οδήγησε 
στην εξόντωση των τετρακοσίων περίπου μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένου του 
Κυρίμογλου, πλην δέκα μεταξύ των οποίων και κάποιοι μικρότεροι αδερφοί του· βλ. Ι. Δ. 
Μουρέλλος, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο 1950, 450-455. Η αναφορά παρόμοιων επεισοδίων 
που υποτίθεται ότι προκάλεσαν οι πολιορκημένοι κατά την παράδοσή τους αποτελεί σύνηθες 
μοτίβο της τοπικής ιστορικής αφήγησης για ανάλογες παρασπονδίες που είχαν ως συνέπεια 
εκκαθαρίσεις μουσουλμάνων αιχμαλώτων. Ιδεολογικά η «προκλητικότητα» των αιχμαλώτων 
πρόσφερε το άλλοθι για την εκκαθάρισή τους και άμβλυνε την κακή εντύπωση που 
δημιουργεί η θανάτωση αιχμαλώτων. 
107 Βλ. ΜΥΛ ΝΙΚ Α 568, 4432, 4817. Ο Μαχμουτάκης το 1884 πουλά σε χριστιανό γιατρό του 
Ρεθύμνου κτήματά του αξίας 13.600 γροσίων. 
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συμβολαιογραφικές πράξεις της εποχής και ιδιαίτερα τις αγοραπωλησίες.108 

Για την περίπτωση του Μυλοποτάμου σώζονται αρκετά συμβολαιογραφικά 

έγγραφα. Μια πρόχειρη ματιά στα ευρετήρια των πράξεων που τηρούσαν οι 

συμβολαιογράφοι οδηγεί στη διαπίστωση ότι στη δεκαετία του 1880 στον 

Κάτω Μυλοπόταμο καταγράφεται μια σταθερή δυναμική πώλησης 

μουσουλμανικών κτημάτων σε χριστιανούς. Η δυνατότητα της «ήπιας» 

μεταβίβασης των περιουσιών από μουσουλμάνους σε χριστιανούς, την οποία 

περιγράφει ο Μαργαρίτης για το διάστημα 1892-96,109 διαπιστώνεται 

τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν, κατά την «ήπια» δεκαετία μεταξύ των 

γεγονότων του 1878 και του 1889. 

Μελετώντας τις διαθέσιμες συμβολαιογραφικές πράξεις ανάμεσα στις 

δύο επαναστάσεις με βάση το ευρετήριο του συμβολαιογράφου Ιωάννη Δ. 

Νικολακάκη110 για την επαρχία Μυλοποτάμου, προκύπτουν αξιόλογες 

πληροφορίες τόσο για την κοινωνική και οικονομική ανασφάλεια των 

μουσουλμάνων της περιοχής όσο και για τις οικονομικές τους 

δραστηριότητες, τις σχέσεις ισχυρών προσώπων με τα κατώτερα κοινωνικά 

στρώματα, τις οικογενειακές πρακτικές σε ζητήματα διαχείρισης περιουσιών 

και γενικότερα τις σχέσεις οικονομικής εξάρτησης ανάμεσα στους κατοίκους 

της περιοχής. Η παρουσία των μουσουλμάνων στα συμβόλαια είναι συχνή 

και η αναφορά προσώπων κατά επάγγελμα και τόπο διαμονής καθιστά 

εφικτή την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων που περιέχει το οθωμανικό 

κατάστιχο αποζημιώσεων καταστροφής περιουσιών Μυλοποτάμου. Τα 

στοιχεία όμως που μας προσφέρει αναφορικά με τη φυγή των μουσουλμάνων 

πριν από τα γεγονότα του 1889 είναι εντυπωσιακά και μπορούν να 

συσχετιστούν με διαπιστώσεις μελετών που αφορούν στις επόμενες δεκαετίες, 

                                                 
108 Από τη δεκαετία του 1880 σώζονται συμβολαιογραφικές πράξεις του συμβολαιογράφου 
Ιωάννη Νικολακάκη από την επαρχία Μυλοποτάμου και των Χουσεΐν Βασφί Χεχρισκάκη, 
Κοσμά Τριπολιτάκη, Χαρίδημου Τσιριμονάκη και Νικόλαου Καφφάτου από την πόλη του 
Ρεθύμνου. Βλ. Ασ. Παπαδάκη, Κεφαλαιώδης καταγραφή αρχειακού υλικού Γ.Α.Κ. Ν. Ρεθύμνης, 
Ρέθυμνο 2001, 19-32. 
109 Γ. Μαργαρίτης, «Η Κρήτη στα 1896-1898: κοινωνικές αναταράξεις» στο Η τελευταία φάση 
του κρητικού ζητήματος, Ηράκλειο 2001, 107. 
110 Τα στοιχεία του ευρετηρίου του Ι. Νικολακάκη για το χρονικό διάστημα που μας 
ενδιαφέρει βρίσκονται σε βάση δεδομένων του Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε. 
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κατά τις οποίες η βία κατά των μουσουλμάνων της υπαίθρου θα έχει ως στόχο 

την ιδιοποίηση των εναπομεινασών μουσουλμανικών περιουσιών από 

χριστιανούς γεωργούς ή κτηνοτρόφους αλλά και μέλη της ανερχόμενης 

αστικής τάξης του νησιού.111

Το ευρετήριο Α του Νικολακάκη, δηλαδή το επίσημο βιβλίο που 

διατηρούσε ο συμβολαιογράφος για όλες τις πράξεις που συνέτασσε, 

περιλαμβάνει περίπου 500 περιλήψεις πράξεων των ετών 1883-84, χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο, όπως αναφέρθηκε, δημιουργήθηκε ένταση ανάμεσα 

στις δύο κοινότητες και η ανασφάλεια του μουσουλμανικού στοιχείου 

αποτυπώνεται τόσο σε αιτήσεις προς τη διοίκηση όσο και στις εφημερίδες. 

Στις συμβολαιογραφικές πράξεις ένα μεγάλο ποσοστό αποτελούν οι 

αγοραπωλησίες, ενώ επίσης συχνά καταχωρίζονται εξουσιοδοτήσεις και 

πληρεξούσια, ενοικιάσεις και εκμισθώσεις, καθώς και δάνεια ή χρεωστικά. Η 

αναλογία χριστιανών-μουσουλμάνων στα συμβαλλόμενα μέρη των πράξεων 

είναι συντριπτική υπέρ των πρώτων λόγω των πληθυσμιακών δεδομένων της 

επαρχίας Μυλοποτάμου. Ωστόσο σε αρκετές πράξεις συμμετέχουν 

μουσουλμάνοι. Αυτές οι πράξεις αφορούν σε πωλήσεις ακινήτων, δανεισμούς 

ή οφειλές, ενοικιάσεις και σπανιότερα πληρεξούσια ή προσλήψεις.112

Τις αγοραπωλησίες στις οποίες εμπλέκονται μουσουλμάνοι του 

Μυλοποτάμου μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες: σε αυτές που 

μουσουλμάνοι πωλούν σε ομοθρήσκους τους, σε εκείνες που αγοραστής είναι 

χριστιανός και τέλος σε αγοραπωλησίες στις οποίες ο μουσουλμάνος 
                                                 
111 Μαργαρίτης, ό.π.· βλ. επίσης Εμ. Δρακάκης, «Τουρκοκρήτες και χριστιανοί: οι σχέσεις των 
δύο κοινοτήτων μέσα από τα δικαιοπρακτικά έγγραφα (1898-1900)» στο Η τελευταία φάση του 
κρητικού ζητήματος, ό.π., 147-158 και Μ. Δετοράκης, ό. π., 115. Για την πολιτική τρομοκράτησης 
των μουσουλμάνων της υπαίθρου μετά το 1898 με οικονομικά κίνητρα και συνέπεια, μεταξύ 
άλλων, την αποστέρηση αποδοτέων ανταλλάξιμων περιουσιών από τους μικρασιάτες 
πρόσφυγες, βλ. Ανδριώτης, «Χριστιανοί», ό.π., 87-92 και Γ. Κοκκινάκης, «Πολιτικές και 
κοινωνικές όψεις της μουσουλμανικής παρουσίας στην αυτόνομη Κρήτη (1898-1913)», 
Αντικείμενα, 1 (2001), 37-38. Ακόμα και μετά την αποκατάσταση της ηρεμίας επί Κρητικής 
Πολιτείας οι αναφορές για πώληση σε πολύ χαμηλές τιμές ή καταπάτηση των 
μουσουλμανικών περιουσιών είναι πολύ συχνές, παρά τις προσπάθειες μέρους της πολιτικής 
ελίτ για αποκατάσταση της ασφάλειας των μουσουλμάνων στην ύπαιθρο. 
112 Για παράδειγμα, οι Οσμάν και Μουσταφά Πηνιαλάκης, κτηματίες από το Ρουμελί, 
προσλαμβάνουν ως επιστάτη των κτημάτων τους τον Γιουσούφ Μπακογλάκη, ανεπάγγελτο 
από τα Σιριπιδιανά (ΜΥΛ ΝΙΚ Α 452) και ο Ρισβάν Μπερμπεράκης, πεταλάς από την 
Κρασούνα, προσλαμβάνει χριστιανό κτίστη από τον Εξάντη για να επιδιορθώσει την οικία 
του (ΜΥΛ ΝΙΚ Α 853). 
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συμβαλλόμενος είναι ο αγοραστής. Σε 41 περιπτώσεις οι μουσουλμάνοι 

πωλούν σε χριστιανούς, σε 22 σε ομόθρησκούς τους και μόλις σε επτά πράξεις 

μουσουλμάνοι αγοράζουν από χριστιανούς. Στην πρώτη κατηγορία 

μπορούμε να προσθέσουμε εξάλλου τρεις περιπτώσεις εκποιήσεων 

μουσουλμανικών περιουσιών, από τις οποίες επωφελήθηκαν χριστιανοί 

αγοραστές.113 Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις οι αγοραπωλησίες αφορούν σε 

κτήματα στην περιοχή Μυλοποτάμου, ενώ σπανιότερα σε σπίτια, εργαλεία ή 

κτήματα σε άλλες περιφέρειες. Οι μουσουλμάνοι πωλητές κατά συντριπτική 

πλειονότητα ήταν γεωργοί, όπως πολλοί αγοραστές χριστιανοί, οι οποίοι 

μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις κατάγονταν από το ίδιο χωριό με τον πωλητή. 

Λίγες είναι οι περιπτώσεις των μουσουλμάνων που αναφέρονται ως 

κτηματίες, υπάλληλοι ή επαγγελματίες. Το γεγονός πως οι περισσότεροι 

καταγράφονται ως γεωργοί και όχι ως κτηματίες μας επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι κάποιες μουσουλμανικές οικογένειες διέθεταν μεγαλύτερη 

οικονομική επιφάνεια και εκπροσωπούσαν την τοπική γαιοκτητική ελίτ. 

Στους χριστιανούς αγοραστές συμπεριλαμβάνονται, εκτός των γεωργών, 

έμποροι και κτηματίες, γιατροί, δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά και νοικοκυρές. 

Τα ποσά που καταβάλλονται για την αγορά των κτημάτων κυμαίνονται στα 

όχι πολύ υψηλά επίπεδα των 500-3.000 γροσίων, ενώ πολύ σπάνια πωλούνται 

υψηλότερης αξίας εκτάσεις. Αυτό ίσως υποδηλώνει την κυριαρχία της μικρής 

ή μεσαίας ιδιοκτησίας στην περιοχή, αλλά ίσως να οφείλεται και σε πώληση 

μέρους μόνο της περιουσίας των μουσουλμάνων πωλητών. Επίσης, οι χαμηλές 

τιμές θα μπορούσαν να φανερώνουν πώληση σε συνθήκες πίεσης. 

Εξετάζοντας όμως τις πωλήσεις μουσουλμάνων σε χριστιανούς στην ίδια 

περιοχή την περίοδο 1895-1898, διαπιστώνουμε ότι οι τιμές σε πραγματικές 

συνθήκες πίεσης κυμαίνονταν μεταξύ 100-1.000 γροσίων.114

                                                 
113 Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη των εκποιήσεων αλλά και των αγορών επειδή 
αυτές γίνονταν συνήθως με τη σύναψη δανείων. Οι αγοραστές γεωργοί αναγκάζονταν να 
συνάψουν δάνεια ή να υποθηκεύσουν τα κτήματά τους σε εμπόρους, τεχνίτες, μεταπράτες, 
επαγγελματίες, γιατρούς ή κτηματίες. Πολλοί από τους τελευταίους κατοικούσαν στην πόλη 
του Ρεθύμνου και πλούτιζαν εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των γεωργών να τους 
εξοφλήσουν, ιδιαίτερα σε δύσκολα λόγω κακής συγκομιδής ή ένοπλων συρράξεων έτη. 
114 Στο πρωτόκολλο των συμβολαιογραφικών πράξεων του συμβολαιογράφου Μυλοποτάμου 
Ματθαίου Ματθαιουδάκη για την περίοδο 1895-1902, οι πωλήσεις γαιών μουσουλμάνων σε 
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Τα δεδομένα των αγοραπωλησιών επιτρέπουν να εξαγάγουμε μια 

σειρά συμπερασμάτων που σχετίζονται με την έρευνά μας. Καταγράφεται σε 

αυτά μια ξεκάθαρη τάση πώλησης από τους μουσουλμάνους προς τους 

χριστιανούς, αλλά και πρός ομόθρησκούς τους σε μικρότερο βαθμό. Αυτή η 

δεύτερη κατηγορία συχνά αφορά σε κατοίκους που έχουν φύγει από την 

περιοχή ή σκοπεύουν ίσως να φύγουν και πουλούν σε ομόθρησκούς τους, 

συχνά συγγενείς ή συγχωριανούς τους που στην παρούσα φάση δεν ένιωθαν 

την ίδια πολιτική ή οικονομική ανασφάλεια. Οπωσδήποτε τα παραπάνω δεν 

αποκλείουν την πώληση περιουσιών για άλλους λόγους, προσωπικούς ή στο 

πλαίσιο της οικονομικής κινητικότητας στην περιοχή. Είναι όμως ξεκάθαρο 

ότι πολύ λιγότεροι μουσουλμάνοι από χριστιανούς φαίνονται διατεθειμένοι 

να επενδύσουν στην αγορά κτημάτων σε μια επικίνδυνη για αυτούς χρονική 

συγκυρία και περιοχή. Η αλλαγή αυτή στην ιδιοκτησία της γης115 δεν είναι 

απαραίτητο να ερμηνευτεί ως φυγή των πωλητών από την ύπαιθρο. Ωστόσο 

σε κάποιες περιπτώσεις δηλώνεται ρητώς κάτι τέτοιο, αφού οι μουσουλμάνοι 

πωλητές δεν κατοικούν πλέον στην περιοχή όπου βρίσκονται τα πουλημένα 

κτήματά τους.116 Επιπλέον, φαίνεται μια σαφής προσπάθεια των 

μουσουλμάνων γεωργών να αποκτήσουν ρευστό εκποιώντας έστω και μέρος 

της περιουσίας τους. Η ανασφάλεια στην ύπαιθρο και τα παραδείγματα του 
                                                                                                                                            
χριστιανούς καταδεικνύουν το απόγειο της διαδικασίας, την έναρξη της οποίας επιχειρούμε 
να ανιχνεύσουμε στην παρούσα εργασία. Στις καταχωρισμένες πράξεις των ετών 1895-1898 οι 
μουσουλμάνοι του Μυλοποτάμου πουλούν σε χριστιανούς σε εξευτελιστικές τιμές που, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις μεγαλοκτηματιών μουσουλμάνων, κυμαίνονταν μεταξύ 100 και 500 
γροσίων. Το ίδιο χρονικό διάστημα οι μεταβιβάσεις γαιών χριστιανών σε χριστιανούς 
κυμαίνονταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα συνήθως άνω των 1.000 γροσίων. Βλ. Γενικά 
Αρχεία Κράτους, Νομός Ρεθύμνης, Αρχείο Συμβολαιογράφου Μυλοποτάμου Ματθαίου 
Ματθαιουδάκη, Πρωτόκολλο Συμβολαιογραφικών Πράξεων 1 (1895-1902) [στο εξής ΜΑΤ 
ΜΥΛ 1 Α για την περίοδο έως το 1897 και ΜΑΤ ΜΥΛ 1 Β για την περίοδο από το 1898 και 
μετά]. 
115 Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα οι χριστιανικές ιδιοκτησίες αποτελούσαν τα τρία τέταρτα 
στο σύνολο της Κρήτης ([Vely pacha], La vérité sur les événements de Candie, Παρίσι 1858, 13). 
Φυσικά, δεν αποκλείεται η ανομοιογένεια κατανομής της ιδιοκτησίας στο εσωτερικό της 
χριστιανικής κοινότητας τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε κοινοτικό (μεταξύ των χωριών), 
να ήταν μεγάλη. Ας συνυπολογίσουμε πως τα μοναστήρια ήλεγχαν μεγάλο κομμάτι των 
γαιών του νησιού. 
116 Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις αναφέρεται ο τόπος καταγωγής τους, ενώ αλλού 
υπονοείται, γεγονός που μας διευκολύνει να κατανοήσουμε τη φυγή των μουσουλμάνων από 
την ύπαιθρο. Για παράδειγμα, ο Χουσεΐν Κατσαλός, γεωργός, κάτοικος Ηρακλείου με 
καταγωγή το Βραχήμου, πουλά κτήματα αξίας 7.500 γροσίων στο γεωργό Ιμπραΐμ Βρετάκη 
από το ίδιο χωριό. Βλ. ΜΥΛ ΝΙΚ Α 700, καθώς και 348, 341, 514, 776 κ.ά. 
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παρελθόντος τούς ανάγκαζαν να έχουν ανοιχτή την προοπτική της γρήγορης 

και όσο το δυνατό πιο ανώδυνης μετακίνησής τους από την περιοχή τους σε 

πιο ασφαλή μέρη. Η μετατροπή μέρους της ακίνητης περιουσίας σε κινητή 

καθιστούσε αυτή την προοπτική πιο εφικτή. Οι καλές οικονομικές συνθήκες 

της πρώτης πενταετίας της σύμβασης της Χαλέπας είχαν διατηρήσει την αξία 

της ιδιοκτησίας σε ικανοποιητικά επίπεδα. Μόνο μετά το 1886 θα 

διαταραχθούν οι ισορροπίες και θα πέσουν οι τιμές των ακινήτων λόγω της 

οικονομικής κρίσης στον αγροτικό τομέα και της μεγάλης προσφοράς 

ακινήτων για εκποίηση, η οποία πήγαζε από την αδυναμία των αγροτών να 

εξοφλήσουν τα δάνεια που είχαν λάβει από ιδιώτες. Κατά πάσα πιθανότητα 

μια μερίδα μουσουλμάνων, έχοντας μάλιστα την εμπειρία προηγούμενων 

εντάσεων, θα αντιλαμβανόταν ότι η κατάσταση θα χειροτέρευε για αυτούς 

στην επόμενη όξυνση, ενώ το θετικό κλίμα της εποχής προσφερόταν για 

πώληση ακινήτων.117 Από την άλλη, οι χριστιανοί παρουσιάζονται πρόθυμοι 

να αγοράσουν τις μουσουλμανικές ιδιοκτησίες ακόμα και δανειζόμενοι με 

υψηλό τόκο αλλά συνήθως, αφού μάλιστα πολλοί από τους πωλητές 

μουσουλμάνους ήταν συγχωριανοί τους, συνάπτοντας χρεωστικά συμβόλαια 

προς αυτούς, συχνά άτοκα. 

Μια τελευταία παρατήρηση, η οποία θα χρησιμεύσει παρακάτω, 

σχετίζεται με τις κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις μέσα στην ίδια τη 

μουσουλμανική κοινότητα Μυλοποτάμου. Όπως φαίνεται από τις 

συναλλαγές, κάποιοι μουσουλμάνοι κτηματίες εκμισθώνουν γαίες σε 

μουσουλμάνους (άλλοτε και σε χριστιανούς) γεωργούς με αντάλλαγμα μέρος 

της παραγωγής.118 Άλλοι μουσουλμάνοι εμπλέκονται σε οικονομικές 

συναλλαγές με εμπόρους ή άλλους εκπροσώπους της ανώτερης 

μουσουλμανικής ελίτ και λειτουργούν ως πληρεξούσιοι ή ως δανειστές, ενώ 

άλλοι συνεργάζονται με χριστιανούς συναδέλφους τους στην εκποίηση 

κτημάτων, στο δανεισμό ή στη δημιουργία συντροφιών.119 Σε όλα τα 

                                                 
117 Για το θετικό οικονομικό κλίμα της πρώτης πενταετίας μετά τη σύμβαση της Χαλέπας, βλ. 
Περάκης, ό.π., 475-477 και 502. 
118 ΜΥΛ ΝΙΚ Α 333, 895 κ.ά. 
119 ΜΥΛ ΝΙΚ Α 765, 781. 
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παραπάνω σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζαν οι οικογενειακοί δεσμοί των 

κατοίκων και η κοινωνική τους επιφάνεια. Οι μουσουλμάνες, αν και 

εμφανίζονται σε μικρό βαθμό στα συμβολαιογραφικά έγγραφα, σχεδόν 

πάντα είτε εξουσιοδοτούσαν τους συζύγους τους ή άλλα πρόσωπα να τις 

εκπροσωπήσουν120 είτε αναφέρονται ως αγοραστές ή πωλητές περιουσιών 

συγγενικών προσώπων,121 δρώντας συνεπώς υπέρ ή κατ’ επιταγή συγγενικών 

προσώπων τους. Με άλλα λόγια, δεν φαίνεται να είχαν αυτόνομη συμμετοχή 

στα δρώμενα. 

Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα ο Perrot είχε χαρακτηρίσει τη 

διαδικασία αγοράς μουσουλμανικών περιουσιών από χριστιανούς ως μια 

κλιμακωτή ειρηνική επανάσταση.122 Άλλοτε με βίαιο και άλλοτε με ειρηνικό 

τρόπο οι χριστιανοί του Μυλοπόταμου εκτόπιζαν οικονομικά τους 

μουσουλμάνους της περιοχής σε συνεργασία με αστικά στρώματα του 

Ηρακλείου και του Ρεθύμνου.123 Η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί με βίαιο 

τρόπο με το κίνημα του 1889 και την επανάσταση του 1896-98. Οι 

μουσουλμάνοι που επέλεξαν να συνεχίσουν να μένουν στο Μυλοπόταμο θα 

υποχρεωθούν σύντομα να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους. Κάποιοι 

μάλιστα που εμφανίζονται να αγοράζουν κτήματα θα αντιληφθούν νωρίτερα 
                                                 
120 ΜΥΛ ΝΙΚ Α 339, 375, 481, 503, 558, 614, 690, 902 κ.ά. 
121 ΜΥΛ ΝΙΚ Α 583. 
122 G. Perrot, L’Île de Crète. Souvenirs de voyage, Παρίσι 1867, 255. 
123 Το 1897 ο Bérard παρατηρεί με αφορμή τον εκτοπισμό των μουσουλμάνων της Σητείας: 
«(οι χριστιανοί έμποροι) έγιναν μεσολαβητές ανάμεσα στον Κρητικό χωρικό και στους 
Ευρωπαίους αγοραστές. Η παρουσία τους στερέωσε την πίστη των χριστιανών που το 
εμπόριό τους τους καθιστούσε επίσης πλούσιους. Τα τελευταία είκοσι χρόνια διπλασιάστηκε ο 
πλούτος τους. Κάθε μουσουλμανικό χωριό είδε να ανυψώνεται κοντά του ένα ορθόδοξο. 
Ταυτόχρονα, οι ορεσίβιοι γείτονες κατέβαιναν προς τις παραλιακές κοιλάδες ακολουθώντας 
το παράδειγμα των ομογενών τους του υπόλοιπου νησιού. Όπως οι χριστιανοί του Ομαλού 
προς τις πεδιάδες του Αλικιανού και της Κισάμου και όπως εκείνοι της Ίδης προς την κοιλάδα 
του Μυλοποτάμου, οι χριστιανοί της Δίκτης επεξέτειναν μέχρι τη Σητεία τις επανακτήσεις 
τους» (Bérard, ό.π., 244). Η μελέτη αυτής της κοινωνικής κινητικότητας μέσα από τη 
σύγκρουση μουσουλμάνων και χριστιανών πεδινών-ορεσίβιων, καλλιεργητών-κτηνοτρόφων 
έχει σχολιαστεί ακροθιγώς μέχρι σήμερα, αν και παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, καθώς 
είναι φανερή η μετακίνηση-εποικισμός Σφακιανών, Ανωγειανών και άλλων σε πεδινά μέρη 
της Κρήτης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα. Η αναφορά του Παπαδοπετράκη 
είναι ενδεικτική: «Οι πεδινοί αντί να ευχαριστούνται αφού δια των χρημάτων αυτών 
καθαρίζουσι τας εαυτών επαρχίας και τα χωρία από τους Τούρκους δυσφορούν από 
αντιζηλία και τους δυσφημούν» (Γ. Παπαδοπετράκης, Ιστορία των Σφακίων, ήτοι μέρος της 
κρητικής ιστορίας, Αθήνα 1888, 41). Μέσα σε αυτή την πρόταση συμπυκνώνεται η αντίθεση 
αφενός ορεσίβιων-πεδινών και αφετέρου «ημών» (ορεινοί και πεδινοί χριστιανοί) και των 
«Τούρκων» που πρέπει να εκκαθαριστούν. 
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από το 1889 πως η συμβίωση με το χριστιανικό στοιχείο είχε καταστεί 

ανέφικτη.124

Η οικονομική και κοινωνική πίεση σε βάρος των μουσουλμάνων της 

περιοχής είχε ως συνέπεια τη φυγή ή τον εκχριστιανισμό όσων επέλεγαν να 

μείνουν ανάμεσα σε ισχυρούς χριστιανικούς πληθυσμούς. Αποτέλεσμα της 

παραπάνω διαδικασίας, αλλά και της βίας των πολεμικών συγκρούσεων, 

υπήρξε η δημογραφική συρρίκνωση του μουσουλμανικού πληθυσμού του 

Μυλοποτάμου έως τα τέλη της δεκαετίας του 1880. Το 1889 η μουσουλμανική 

παρουσία είχε περιοριστεί γεωγραφικά στις πεδινές περιοχές, δυτικά του 

νοητού άξονα Αβδανιτών-Σκεπαστής.125

 

 

β. Οι μουσουλμάνοι του Αμαρίου έως το κίνημα του 1889 
 

Η μουσουλμανική παρουσία στην επαρχία Αμαρίου ανάγεται, όπως και στην 

περίπτωση του Μυλοποτάμου, στο 17ο αιώνα.126 Από πολύ νωρίς, δηλαδή 

                                                 
124 Για παράδειγμα, ο Φαφούλ Ονταμπασάκης, γεωργός από το Ρουμελί, στα τέλη του 1884 
αγόρασε κτήματα αξίας 30.000 γροσίων από χριστιανό έμπορο του Ρεθύμνου με δάνειο που 
σύναψε συγγενής του από τον ίδιο έμπορο, καθώς και κτήμα 1.000 γροσίων από χριστιανό 
συγχωριανό του. Καθώς διατηρούσε ελαιοτριβείο, μπορούμε να υποθέσουμε πως οι 
κτηματικές επενδύσεις του έγιναν σε συνάρτηση με την παραγωγή και εμπόριο λαδιού. Στην 
επόμενη διακοινοτική ένταση όμως, το 1888, άγνωστοι έκαψαν το ελαιοτριβείο του 
(«Παρρησία», 26-03-1888, φ. 121, 3 και ΜΥΛ ΝΙΚ Α 752, 953, 954). 
125 Για τη μουσουλμανική παρουσία στο Μυλοπόταμο στα τέλη της δεκαετίας, βλ. παράρτημα, 
χάρτης 2. 
126 Για τους μουσουλμάνους της Αμπαδιάς Αμαρίου, στο νοτιοανατολικό μέρος της επαρχίας, 
έχουν υποστηριχτεί διάφορες απόψεις. Η λαογραφική άποψη τους διαχώριζε από τους 
άλλους μουσουλμάνους Κρήτες και τους θεωρούσε αραβικής καταγωγής. Αργότερα 
υποστηρίχτηκε ότι εγκαταστάθηκαν εκεί οθωμανοί στρατιώτες αραβικής καταγωγής μετά τον 
Κρητικό πόλεμο και έδιωξαν τους «έλληνες» κατοίκους. Άλλη θεωρία υποστήριζε ότι στην 
περιοχή έβρισκαν καταφύγιο «τούρκοι κακούργοι» λόγω της προστασίας που παρείχε το 
απόμακρο και κλειστό ανάμεσα σε βουνά γεωγραφικό τοπίο. Η τελευταία μάλιστα άποψη 
εξυπηρετούσε και το στερεότυπο πως οι Αμπαδιώτες ήταν οι πιο επικίνδυνοι Τούρκοι του 
νησιού· βλ. Σπανάκης, ό.π. και Ν. Καλομενόπουλος, Κρητικά, ήτοι τοπογραφία και οδοιπορικά της 
νήσου Κρήτης, Αθήνα 1894, 224. Καμία από τις παραπάνω απόψεις δεν αποδείχτηκε ιστορικά. 
Αντίθετα, φαίνεται ότι οι μουσουλμάνοι της περιοχής, όπως και του υπόλοιπου Αμαρίου, 
προήλθαν από ατομικούς ή ομαδικούς εξισλαμισμούς από την οθωμανική κατάκτηση έως το 
18ο αιώνα. Παράλληλα, φαίνεται ότι σε κάποιο βαθμό εγκαταστάθηκαν μουσουλμάνοι 
στρατιωτικοί κατά τον Κρητικό πόλεμο ή μετά τη λήξη του ως σπαχήδες. Η άποψη αυτή 
υποστηρίχτηκε από το Σταυρινίδη με βάση το αφιερωτήριο έγγραφο του τζαμιού στον 
Πλάτανο Αμαρίου, στο οποίο ο αφιερωτής εμφανίζεται ως συριακής καταγωγής γενίτσαρος. 
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σχεδόν αμέσως μετά τη λήξη του Κρητικού πολέμου, σημειώνονται ατομικοί 

εξισλαμισμοί στην περιοχή. Στα κατάστιχα του ιεροδικείου Ηρακλείου 

αρκετά συχνά καταγράφονται χριστιανοί κάτοικοι της περιοχής που 

αποφασίζουν για διάφορους λόγους να ασπαστούν το ισλάμ. Στον Πλάτανο, 

σύμφωνα με καταχώριση στο κατάστιχο του καδή του Χάνδακα, το 1671 

μαρτυρείται εξισλαμισμός χριστιανού κατοίκου του χωριού, όπως και το 

1729.127 Στο Βαθειακό ήδη το έτος 1694 μαρτυρούνται μουσουλμάνοι κάτοικοι 

του χωριού, οι οποίοι έφεραν το στρατιωτικό τίτλο μπεσέ,128 ο οποίος πιθανώς 

σχετίζεται με εξισλαμισμένους Κρήτες που κατατάχτηκαν στα στρατιωτικά 

σώματα.129 Εξάλλου μαρτυρίες λιγότερο αξιόπιστες αναφέρουν ομαδικούς 

εξισλαμισμούς χωριών του Αμαρίου, όπως σε Πατσό, Βολιώνες, Αντάννασο 

και Γέννα.130 Τα παραπάνω χωριά, με εξαίρεση την Αντάννασα που ήταν 

μικτό χωριό, κατοικούνταν πριν από την επανάσταση του 1821 αποκλειστικά 

από μουσουλμάνους.131 Κατ’ επέκταση, μπορεί να έχει βάση η θεωρία μαζικού 

εξισλαμισμού τους. 

Με βάση τους εξισλαμισμούς που αναφέρονται στις πηγές και τα 

πληθυσμιακά στοιχεία της περιοχής προκύπτει ότι στα περισσότερα χωριά του 

Αμαρίου υπήρχε μουσουλμανική παρουσία μέχρι και τις αρχές του 19ου 

αιώνα. Αναλυτικότερα, μουσουλμάνοι μαρτυρούνται στην κοιλάδα του 

                                                                                                                                            
Βλ. Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της 
Κρήτης, τ. Γ΄, Ηράκλειο 1978, 68. Κατά τους Bonneval-Dumas, που τους χαρακτηρίζουν 
ληστές και κακοποιούς, οι Αμπαδιώτες αποτελούσαν «μια διαφορετική φυλή ανάμεικτη από 
Τούρκους και Έλληνες» (P. de Bonneval και M. Dumas, Αναγνώριση της νήσου Κρήτης. Μια 
ανέκδοτη μυστική έκθεση του 1783, μτφρ. Γ. Νικολάου και Μ. Πεπονάκης, Ρέθυμνο 2000, 221). 
Μια μόνο μαρτυρία, του περιηγητή Olivier, που υπολόγιζε τον πληθυσμό τους σε τέσσερεις 
χιλιάδες, κάνει λόγο για αραβική γλώσσα των Αμπαδιωτών μουσουλμάνων, ενώ δεν 
αναφέρεται κάτι ανάλογο πουθενά αλλού (G.-A. Olivier, Voyage dans l’Empire οttoman, 
l’Egypte et la Perse, τ. 2, Παρίσι 1801, 309). Ο Pashley μάλιστα σημειώνει ότι μάταια 
προσπάθησε να βρει κάποιο ίχνος ιδιαιτερότητας των μουσουλμάνων της Αμπαδιάς από 
αυτές που ανέφερε ο Olivier (Pashley, ό.π., τ. 1, 233). Η αναξιοπιστία των αναφορών των 
ευρωπαίων περιηγητών εμπίπτει σε αυτό που εύστοχα ονομάζει ο Makdisi για την περίπτωση 
του Λιβάνου “inventing tribes” (U. Makdisi, The Culture of Sectarianism: Community History 
and Violence in Nineteenth Century Ottoman Lebanon, Μπέρκλι 2000, 23-27). 
127 Ελ. Καραντζίκου και Π. Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος κώδικας (1669-1673 και 1750-
1767), επιμ. Ελ. Ζαχαριάδου, Ηράκλειο 2003, 349 και Σταυρινίδης, ό.π., 1984, τ. Δ΄, 182. 
128 Σταυρινίδης, ό.π., τ. Β΄, 443. 
129 Βλ. Greene, ό.π., 95-101 και 160-161. 
130 Η μαρτυρία ανήκει στον Ψιλάκη και την παραθέτει ο Πεπονάκης, ό.π., 50. 
131 Πρακτικίδης, ό.π., 69, 72. 
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Γερακαρίου εκτός από το ομώνυμο χωριό, στα χωριά Μεσονήσια, Χωριδάκι, 

Σμιλές, Ελένες, Δρυγιές· στην κοιλάδα του Αμαρίου στα χωριά Αμάρι, Γέννα, 

Κλησίδι, Θρόνος, Πλατάνια, Φουρφουράς, Μέρωνας, Πισταγή, Αποσέτι, 

Οψυγιάς· στην περιοχή της Πατσού, στο ομώνυμο χωριό καθώς και στα 

Αντάνασσα, Απόστολοι και Βολιώνες· στην Αμπαδιά στα χωριά Πλάτανος, 

Νίθαυρη, Σάτα, Κουρούτες, Βαθειακό, Άρδακτος και Αποδούλου. Σε κάποια 

από αυτά, όπως προαναφέρθηκε,132 όλοι οι κάτοικοι ήταν μουσουλμάνοι, ενώ 

στα περισσότερα οι πληθυσμοί ήταν μικτοί. 

Το 19ο αιώνα ο μουσουλμανικός πληθυσμός του Αμαρίου γνωρίζει 

δραστική και κλιμακωτή μείωση, η οποία συνδέεται, όπως και στις υπόλοιπες 

επαρχίες του νησιού που βρίσκονταν μακριά από τις πόλεις, με τις πολεμικές 

συνθήκες των επαναστάσεων και με τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα 

που δημιουργήθηκαν από αυτές. Αρκετοί οικισμοί με χαμηλό πληθυσμιακό 

δείκτη μουσουλμάνων στις αρχές του αιώνα, εμφανίζονται το 1881 αμιγώς 

χριστιανικοί.133 Επιπλέον, ακόμα και σε οικισμούς όπου το μουσουλμανικό 

στοιχείο παρουσιάζεται ισχυρό μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, μισό αιώνα 

αργότερα έχει ελαττωθεί δραστικά.134 Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως 

στους Απόστολους και τις Καρίνες, στα τέλη του αιώνα δεν αναφέρονται 

καθόλου μουσουλμάνοι, αν και στην καταγραφή του 1834 εκπροσωπούσαν το 

μισό πληθυσμό αυτών των χωριών.135 Αντίθετα, σε κάποια χωριά με 

πληθυσμό αμιγώς μουσουλμανικό ή με μουσουλμανική πλειονότητα το 1834, 

                                                 
132 Αμιγώς μουσουλμανικά φαίνεται να ήταν τα χωριά Άρδακτος, Βαθειακό, Χωριδάκι, 
Βολιώνες, Γέννα, Κλησίδι και Πατσός. Από την άλλη, δεν εμφανίζονται καθόλου 
μουσουλμάνοι στα χωριά Άνω Μέρος, Βιζάρι, Βρύσες, Καρυδάκι, Γουργούθοι, Λαμπιώτες, 
Καλογέρου, Άγιος Ιωάννης, Αγία Παρασκευή και Λοχριά. 
133 Φουρφουράς, Πισταγή, Οψυγιάς, Ελένες, Δρυγιές, Μοναστηράκι. 
134 Στο Αποδούλου οι μουσουλμάνοι εκπροσωπούν το 30% του πληθυσμού το 1834 και μόλις 
το 13% το 1881, ενώ στα Πλατάνια το 38% και 18% αντίστοιχα. 
135 Οι Καρίνες συμπεριλαμβάνονται στην καταγραφή του Pashley στα χωριά του Αμαρίου. 
Το 1881 άνηκαν στο ναχιγιέ Μέρωνα. Στο χωριό αυτό και στους Απόστολους σημειώθηκαν 
κατά την επανάσταση του 1821 αρκετές αποστασίες από το ισλάμ. Βλ. N. Adıyeke και N. 
Adıyeke, «Οι αποστασίες από το ισλάμ στην Κρήτη στη διάρκεια της ελληνικής 
επανάστασης», μτφρ. Η. Κολοβός, Κρητολογικά Γράμματα 19 (2004), 36-37. 
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προκύπτει ότι το 1881 το χριστιανικό στοιχείο είτε έχει κυριαρχήσει136 είτε έχει 

κάνει την εμφάνισή του.137

Από την ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένων εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι οι μουσουλμάνοι εγκαταλείπουν κατά τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα οικισμούς όπου το χριστιανικό στοιχείο υπερτερούσε καθολικά. 

Επίσης, εγκαταλείπουν μικρούς οικισμούς (Δρυγιές, Ελένες, Σμιλές) ίσως για 

να μετοικήσουν σε γειτονικά χωριά με ισχυρότερη μουσουλμανική παρουσία. 

Αυτή η τακτική προσέφερε ασφάλεια, διότι σε περιόδους επαναστατικής 

δράσης οι μουσουλμανικές οικογένειες μακρινών επαρχιών οχυρώνονταν 

στους ισχυρότερους μουσουλμανικούς οικισμούς της περιοχής τους. Για 

παράδειγμα, η Κάντανος στο Σέλινο και το Βαθειακό στην Αμπαδιά υπήρξαν 

οι πρώτοι μεταναστευτικοί προορισμοί των μουσουλμάνων κατά τις 

επαναστάσεις. Μόνο όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες ή όταν η πολιορκία τους 

γινόταν ασφυκτική, μετανάστευαν στις πόλεις, καθώς η απόσταση των δύο 

περιοχών από τα Χανιά και το Ρέθυμνο καθιστούσε τη μετακίνηση 

επικίνδυνη. Αν προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε την παρουσία των 

μουσουλμάνων στο Αμάρι από τις αρχές έως το τέλος του 19ου αιώνα, θα 

παρατηρήσουμε ότι η συνύπαρξη με χριστιανούς σχεδόν σε όλη τη 

γεωγραφική έκταση της επαρχίας πριν από τις επαναστάσεις περιορίστηκε σε 

ελάχιστους οικισμούς με χαρακτηριστική γεωγραφική συνάφεια έως τη 

δεκαετία του 1880.138

Ένα άλλο στοιχείο που υποδηλώνει την εγκατάλειψη της υπαίθρου 

από τους μουσουλμάνους είναι η κατακόρυφη αύξηση του χριστιανικού 

στοιχείου στα αμιγώς χριστιανικά χωριά σε αντίθεση με τη σχεδόν μηδενική 

και πάντως πολύ μικρότερη πληθυσμιακή ανάπτυξη στα μουσουλμανικά 

χωριά. Για παράδειγμα, τα μουσουλμανικά χωριά της Αμπαδιάς, Άρδακτος 

και Σάτα εμφανίζουν αύξηση του πληθυσμού τους κατά 100% και 83% 

                                                 
136 Στο Χωριδάκι παρατηρείται μείωση του μουσουλμάνικού πληθυσμού από 100% σε 36%, 
στον Πλάτανο από 57% σε 48%, στις Κουρούτες από 76% σε 48%, στις Σμιλές από 83% σε 16%, 
στο Γερακάρι από 50% σε 28%. 
137 Για παράδειγμα, σε Πατσό, Βολιώνες και Κλησίδι. 
138 Για το γεωγραφικό και πληθυσμιακό περιορισμό των μουσουλμάνων έναντι των 
χριστιανών από τις αρχές του 19ου αιώνα έως το τέλος του, βλ. συγκριτικά χάρτες 4 και 5. 
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αντίστοιχα μεταξύ 1834 και 1881 και στο επίσης μουσουλμανικό Βαθειακό ο 

πληθυσμός αυξήθηκε μόλις 6% κατά το 19ο αιώνα. Το ίδιο χρονικό διάστημα 

τα γειτονικά χριστιανικά χωριά Λοχριά, Κλήμα και Άγιος Ιωάννης 

παρουσιάζουν πληθυσμιακή αύξηση 233%, 125% και 114% αντίστοιχα.139 

Επιπλέον στα μικτά χωριά του ναχιγιέ, δηλαδή Πλάτανο, Αποδούλου, 

Κουρούτες, Νίθαυρη, Χωριδάκι και Δρυγιές, η πληθυσμιακή μεταβολή υπέρ 

του χριστιανικού στοιχείου είναι εμφανής.140 Στο σύνολο του ναχιγιέ 

Αποδούλου, ο οποίος περιλάμβανε 14 χωριά,141 το 1834 καταγράφηκαν 159 

χριστιανικές και 85 μουσουλμανικές οικογένειες, ενώ το 1881 407 χριστιανικές 

και 125 μουσουλμανικές αντίστοιχα. Οι παραπάνω αριθμοί καταδεικνύουν 

σχεδόν τριπλάσια αύξηση του χριστιανικού έναντι του μουσουλμανικού 

στοιχείου στην περιοχή, δηλαδή 156% έναντι 47% σε διάστημα περίπου μισού 

αιώνα. 

Οι μουσουλμανικοί οικισμοί με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση 

βρίσκονταν στο βόρειο Αμάρι, στο ναχιγιέ Μέρωνα, και η γεωγραφική 

εγγύτητά τους με την πόλη του Ρεθύμνου πρέπει να θεωρηθεί βασικός 

παράγοντας αυτής της αύξησης. Η Πατσός, η Γέννα και το Κλησίδι 

αναπτύχθηκαν πληθυσμιακά κατά τη διάρκεια του αιώνα σε μεγέθη πάνω 

από 100%,142 επειδή ίσως δέχτηκαν και πληθυσμιακή εισροή μουσουλμάνων 

από άλλα χωριά. Όμως και σε αυτή την περίπτωση τα γειτονικά χριστιανικά 

χωριά Καλογέρου και Απόστολοι καθώς και χριστιανικά χωριά του ναχιγιέ 

Μοναστηρακίου, όπως το Μοναστηράκι, οι Λαμπιώτες και ο Οψυγιάς, 

                                                 
139 Στην καταγραφή του Pashley αναφέρονται οικογένειες, ενώ η απογραφή του Σταυράκη 
σημειώνει αριθμό οικογενειών αλλά και ατόμων. Το 1834, στο σύνολο των έξι χωριών 
κατοικούσαν 31 μουσουλμανικές και 41 χριστιανικές οικογένειες. Το 1881 η απογραφή 
κατέγραψε 47 μουσουλμανικές και 97 χριστιανικές οικογένειες. Ειδικότερα οι μεταβολές στα 
χωριά παρουσιάζονται ως εξής: Άρδακτος από 10 οικογένειες το 1834 σε 20 το 1881, Σάτα από 
6 σε 11 και Βαθειακό από 15 σε 16 αντίστοιχα· από την άλλη, Κλήμα από 20 σε 45, Λοχριά 
από 6 σε 20 και Άγιος Ιωάννης από 15 σε 32. Ο συνολικός πληθυσμός το 1881 για τα 
παραπάνω χωριά ήταν 161 (3,43 ανά οικογένεια) μουσουλμάνοι και 367 (3,8 ανά οικογένεια) 
χριστιανοί. Ο μικρότερος συντελεστής ατόμων ανά νοικοκυριό στις μουσουλμανικές 
οικογένειες αποτελεί, όπως και στην περίπτωση του Μυλοποτάμου, ένα επιπλέον 
χαρακτηριστικό της πληθυσμιακής απώλειας στο μουσουλμανικό πληθυσμό, υποδεικνύοντας 
ίσως φυγή του νεανικού πληθυσμού. 
140 Βλ. παράρτημα, γράφημα 4. 
141 Βλ. παράρτημα, γράφημα 3. 
142 210%, 165% και 160% αντίστοιχα. 
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παρουσιάζουν υπερδιπλάσια των μουσουλμανικών οικισμών πληθυσμιακή 

αύξηση.143 Τέλος, ισχυρό μουσουλμανικό στοιχείο διατηρήθηκε στα χωριά 

Αντάνασσα, Βολιώνες και Θρόνος αλλά αυτό δεν απέτρεψε την ταυτόχρονη 

παραμονή χριστιανών στους οικισμούς αυτούς. 

Από την παρατήρηση των πληθυσμιακών δεδομένων των 

μουσουλμάνων του Αμαρίου προκύπτει ότι στην Αμπαδιά το μουσουλμανικό 

στοιχείο συρρικνώθηκε συγκριτικά με το χριστιανικό στοιχείο περισσότερο 

από ό,τι στις υπόλοιπες περιοχές της επαρχίας κατά το 19ο αιώνα. Σε αυτό 

συντέλεσε η γεωγραφική θέση των χωριών· η μεγάλη απόσταση από τα 

φρούρια του νησιού και το γεγονός ότι αποτελούσαν πέρασμα από την 

επαρχία Σφακίων προς την ανατολική Κρήτη συνεπάγονταν ότι η περιοχή 

δεν ήταν ιδιαίτερα ασφαλής για τους μουσουλμάνους κατά τον αιώνα των 

επαναστάσεων. Για παράδειγμα, η σύγκρουσή τους με τους σφακιανούς 

επαναστάτες από την αρχή της επανάστασης του 1821 κατέληξε «σε 

λαφυραγωγία και κάψιμο των χωριών τους» από τους τελευταίους.144 Ως προς 

την ελληνική εθνική αφήγηση, η απεικόνιση των μουσουλμάνων της 

Αμπαδιάς ως των «αγριοτέρων των Τούρκων» και η έλλειψη πηγών 

προσέφεραν την εύκολη ερμηνεία του αφανισμού τους: οι επαναστάτες 

ξερίζωσαν τους «δυνάστες του Αμαρίου». Ωστόσο η περίπτωση των 

Αμπαδιωτών είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολύ πιο σύνθετη από τα 

σχήματα της εθνικής αφήγησης. Καταρχάς, η προσπάθεια προσεταιρισμού 

των Αμπαδιωτών από τους Σφακιανούς πριν από την έναρξη της 

επανάστασης του 1821 και η απόρριψη της συνεργασίας από τους πρώτους 

σημαίνει πως θεωρήθηκαν από τους επαναστάτες εν δυνάμει σύμμαχοι για 

                                                 
143 Στου Καλογέρου 500%, στους Απόστολους 400%, στο Μοναστηράκι 215%, στους 
Λαμπιώτες 300% και στον Οψυγιά 330%. 
144 Ψιλάκης, ό.π., τ. 3, 269. Στα περισσότερα χωριά της Αμπαδιάς κατοικούσαν και χριστιανοί 
αλλά, όπως σε πολλές τοπικές αφηγήσεις των πολέμων, στην πολεμική δράση αποδίδεται 
ηρωικός εθνικός χαρακτήρας που έχει για κινητήρια δύναμη το στόχο της εθνικής 
αποκατάστασης. Για παράδειγμα, η λεηλασία χριστιανικών περιουσιών από τους 
Σφακιανούς τόσο στις επαναστάσεις του 1770 και του 1821 όσο και στις ειρηνικές περιόδους 
ελάχιστα μνημονεύεται και μόνο σε περιπτώσεις που δεν ήταν δυνατό να αποσιωπηθεί. Σε 
αυτές τις λίγες αναφορές είτε ασκείται κριτική στη δράση των Σφακιανών (Τρικούπης, 
Κριτοβουλίδης) είτε θεωρείται πράξη ηρωική (Παπαδοπετράκης) ή συνηθέστερα 
δικαιολογείται ως αναγκαίο κακό (Ψιλάκης, Μουρέλλος). 
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κάποιους λόγους. Μάλιστα, κατά τον Lacroix, αρχικά οι Αμπαδιώτες 

συμμάχησαν με τους Σφακιανούς και επαναστάτησαν κατά της οθωμανικής 

διοίκησης.145 Η πιθανότερη ερμηνεία της πρότασης συνεργασίας μπορεί να 

εντοπιστεί στις σχέσεις των Αμπαδιωτών με την κεντρική εξουσία, οι οποίες 

μάλλον δεν ήταν τόσο καλές. Η κοινωνία της Αμπαδιάς παρουσίαζε 

χαρακτηριστικά μιας αυτόνομης, απομακρυσμένης από το διοικητικό έλεγχο 

και αυτάρκους κοινότητας. Ανάμεσα στα αρνητικά ποιοτικά χαρακτηριστικά 

που αποδόθηκαν από τα εθνικού προσανατολισμού αφηγήματα στους 

Αμπαδιώτες από τα τέλη του 19ου αιώνα και έπειτα, υπήρχαν κάποιοι 

ουδέτεροι, αν όχι θετικοί, χαρακτηρισμοί, όπως φιλοπόλεμοι, απείθαρχοι κ.ά. 

Αν και αυτοί οι χαρακτηρισμοί εμπίπτουν πιθανώς στις σκοπιμότητες της 

ηρωικής αφήγησης, η οποία συχνά με την απόδοση θετικών πολεμικών 

χαρακτηριστικών στον εχθρό, στον «άλλο», επιτυγχάνει την ανύψωση των 

κατορθωμάτων του «εμείς», τα χαρακτηριστικά αυτά ταυτίζονται με 

περιγραφικά στερεότυπα για τους ίδιους τους Σφακιανούς. Τα γνωρίσματα 

της κλειστής κοινωνίας, οι πιθανές φορολογικές απαλλαγές που 

απολάμβαναν, όπως και οι Σφακιανοί,146 και οι δραστηριότητές τους στη 

ληστοπειρατεία και στον έλεγχο της γύρω επικράτειας147 καθιστούσαν τους 

κατοίκους της Αμπαδιάς ενίοτε επικίνδυνους προς την κεντρική εξουσία. Η 
                                                 
145 Η αναφορά του Lacroix διαψεύδεται από όλους τους ιστορικούς των κρητικών 
επαναστάσεων. Ο περιηγητής γράφει πως οι δύο συμμαχικές φυλές πολέμησαν στην αρχή 
μαζί (L. Lacroix, Iles de la Grèce, Παρίσι 1853, 583). Σύμφωνα με τον Καλαντζή, οι πρώτοι 
Φιλικοί στην Κρήτη προσπάθησαν να προσεταιριστούν τους μουσουλμάνους κατοίκους της 
Αμπαδιάς, «κάνοντας ό,τι οι Σουλιώτες με τους Αρβανίτες», και, όταν οι Αμπαδιώτες 
ηττήθηκαν από τους επαναστάτες στο Βαθειακό, οι τελευταίοι «πάτησαν και έκαψαν τα 
χωριά τους φτάνοντας έως το Μυλοπόταμο». Ο Καλαντζής υποστηρίζει ότι οι μουσουλμάνοι 
της Αμπαδιάς (τους ονομάζει Τούρκους) είχαν σοβαρές αντιθέσεις με τους υπόλοιπους και 
εξουσίαζαν το μεγαλύτερο τμήμα του Αμαρίου (Κ. Καλαντζής, Ιστορία της Μεγάλης Ελληνικής 
Επαναστάσεως, τ. Α΄, Αθήνα 1963, 326, 329). Το μοτίβο της προδοσίας των Αμπαδιωτών 
προοικονομεί την τιμωρία τους από τους επαναστάτες στη συνέχεια της αφήγησης (ό.π., 331). 
Παρακάτω ο συγγραφέας παραθέτει απόσπασμα επιστολής του Δ. Υψηλάντη προς τους 
μουσουλμάνους Κρήτες με την οποία τους παρακινούσε να εξεγερθούν μαζί με τους 
χριστιανούς κατά της τυραννικής σουλτανικής διοίκησης (ό.π., 338). 
146 Bonneval-Dumas, ό.π, 221. 
147 Τα γεωγραφικά γνωρίσματα της περιοχής ευνοούσαν τις ληστρικές επιδρομές σε γύρω 
περιοχές. Οι κοιλάδες του Βαθειακού, του Πλατάνου και της Λοχριάς ήταν δύσβατες με 
πυκνή βλάστηση και περιτριγυρισμένες από ψηλούς ορεινούς όγκους. Για τη συμμετοχή 
Αμπαδιωτών στη βύθιση αγγλικού εμπορικού πλοίου στο Τυμπάκι και την άρνηση ελέγχου 
των χωριών τους από τη διοίκηση, βλ. Μ. Πεπονάκης, «Κούρσος και πειρατεία στις κρητικές 
θάλασσες (1770-1792)», Κρητολογικά Γράμματα 18 (2002), 195 και 200. 
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έντονη τοπική ταυτότητα και η εγγύτητα με μια δραστήρια σε οικονομικό και 

πολιτικό επίπεδο κοινωνία, όπως των Σφακίων, μάλλον ευνόησε τον 

ανταγωνισμό και τη σύγκρουση.148 Επιπλέον, οι μουσουλμάνοι της Αμπαδιάς 

ήλεγχαν τις γαίες μιας πολύ πλούσιας σε καλλιέργειες περιοχής που εκτείνεται 

από τη Μεσσαρά έως το Φουρφουρά και το Άνω Μέρος. Ο πλούτος αυτής της 

ισχυρής μουσουλμανικής γαιοκτητικής κοινότητας αποτέλεσε στόχο ληστών 

από πολύ νωρίς.149

Το 1893, σύμφωνα με τον Καλομενόπουλο, οι χριστιανοί είχαν πετύχει 

μετά από συνεχείς επαναστάσεις να εξοντώσουν τους μουσουλμάνους της 

Αμπαδιάς.150 Το ισχυρότερο μουσουλμανικό χωριό, το Βαθειακό, 

κατοικούνταν από λίγες μουσουλμανικές οικογένειες και τα σπίτια ήταν 

ερειπωμένα, ενώ συνολικά οι μουσουλμάνοι στην Αμπαδιά, δηλαδή στα 

χωριά Κουρούτες, Νίθαυρη, Βαθειακό, Πλάτανο, Σάτα, Αποδούλου και 

Άρδακτο, αριθμούσαν περίπου εκατό οικογένειες. Αντίθετα, οι χριστιανικές 

οικογένειες της περιοχής ήταν τριπλάσιες.151 Όπως σημειώνει ο 

Καλομενόπουλος, οι μουσουλμάνοι της Αμπαδιάς «εξοντώθησαν ή 

διεσπάρησαν καταφυγόντες εις τας περί το Ηράκλειον ασφαλείς για αυτούς 

                                                 
148 Η έλλειψη έρευνας των πρωτογενών πηγών δεν επιτρέπει την προσέγγιση των δομών της 
συγκεκριμένης κοινωνίας και διευκολύνει την αναπαραγωγή στερεότυπων της εθνικής 
αφήγησης. Ωστόσο η περίπτωση των Αμπαδιωτών είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
συγκρινόμενη με ανάλογες προσπάθειες προσέγγισης μουσουλμανικών κοινοτήτων από 
χριστιανούς επαναστάτες στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ο Erdem εντοπίζει στην απουσία 
επικράτησης του ρομαντικού εθνικισμού στα πρώτα στάδια της επανάστασης μία από τις 
αιτίες ανάλογων προσεγγίσεων. Βλ. H. Erdem, ““Perfidious Albanians” and “Zealous 
Governors”: Ottomans, Albanians and Turks in the Greek War of Independence” στο Ottoman 
Rule and the Balkans, 1760-1850. Conflict, Transformation, Adaptation, ό.π., 223-226. 
149 Το 1694 (15 Şaban 1105) χριστιανοί ληστές, μεταξύ των οποίων και ένας μουσουλμάνος 
εξωμότης, συνελήφθησαν, καθώς αιχμαλώτιζαν μουσουλμάνους του Βαθειακού και 
λεηλατούσαν τις περιουσίες τους. Οι ληστές καταδικάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία σε 
πλοία (Σταυρινίδης, ό.π., τ. Β΄, 442). 
150 Ο Καλομενόπουλος αναφέρει: «η εκδίκησις των Ελλήνων επήλθε σφόδρα κατά της 
κεφαλής αυτών κατά τας αλλεπαλλήλους επαναστάσεις, ώστε κατωρθώθη η τελεία σχεδόν 
εξόντωσις της φοβεράς εκείνης λυκοφωλεάς, ήτις υπήρξε ο φόβος και ο τρόμος των ραγιάδων. 
Εκεί ένθα πρότερον ήκμαζον πλούσιαι και ισχυραί κωμοπόλεις βλέπει τις σήμερον πενιχρά 
και κατηρειπωμένα χωριά, Τουρκοχώρια δε ολόκληρα μετεβλήθησαν σε ακμάζοντα Ελληνικά 
χωριά» (Καλομενόπουλος, ό.π., 225). 
151 Στο ναχιγιέ Αποδούλου το 1893 καταγράφονται 122 μουσουλμανικές οικογένειες έναντι 
453 χριστιανικών. Βλ. παράρτημα, γράφημα 3. Από αυτές στα χωριά της Αμπαδιάς 
βρίσκονταν 112 μουσουλμανικές και 300 χριστιανικές. 
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πεδιάδας».152 Κατά το κίνημα του 1889, οι εναπομείναντες μουσουλμάνοι 

εγκατέλειψαν για πολλοστή φορά τα χωριά τους, τα οποία λεηλατήθηκαν.153 

Όσοι επέστρεψαν μετά το 1890 αποζημιώθηκαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο 

βαθμό, ωστόσο τα γεγονότα του 1896-98 σήμαναν το τέλος της παρουσίας 

τους στην περιοχή. Με την ανακήρυξη της Κρητικής Πολιτείας ελάχιστοι 

μουσουλμάνοι επέστρεψαν στα χωριά τους.154 Οι περιουσίες τους με 

καταπάτηση ή με νόμιμη μεταβίβαση πέρασαν στα χέρια χριστιανών. Στα 

ειρηνικά διαστήματα οι μουσουλμάνοι της περιοχής προσπάθησαν να 

πουλήσουν μέρος των κτημάτων τους σε ομόθρησκούς τους ή σε χριστιανούς, 

όπως στην περίπτωση του Μυλοποτάμου. Τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου 

αιώνα το κλίμα ανασφάλειας στην ύπαιθρο οδήγησε πολλούς από αυτούς να 

πουλήσουν τα κτήματά τους σε πολύ χαμηλές τιμές και να εγκαταλείψουν την 

περιοχή φεύγοντας για τις πόλεις ή για άλλα μέρη της αυτοκρατορίας.155

 

 

 

 
 
 

                                                 
152 Καλομενόπουλος, ό.π., 225. 
153 Οι μουσουλμάνοι της Αμπαδιάς εγκατέλειψαν τα χωριά τους τον Ιούλιο του 1889 και 
κατέφυγαν για προστασία στο Χάνδακα μέσω Μεσσαράς, σε αντίθεση με τους 
μουσουλμάνους του υπόλοιπου Αμαρίου, οι οποίοι κατέφυγαν στο Ρέθυμνο. (Ελ. Βενιζέλος, 
Η κρητική επανάσταση του 1889: Ένα άγνωστο ιδιόγραφο κείμενο του εθνάρχου, Αθήνα 1971, 78). 
Ίσως η παραπάνω επιλογή να συνδεόταν με την ύπαρξη συγγενών στο Χάνδακα που 
αναφέρει ο Καλομενόπουλος (Καλομενόπουλος, ό.π., υπ. 147) αλλά και με την ασφαλέστερη 
προσέγγιση του Χάνδακα μέσω της γειτονικής στην Αμπαδιά Μεσσαράς, έναντι μιας πορείας 
προς το Ρέθυμνο μέσα από τους ορεινούς όγκους του Αμαρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις 
οθωμανικές πηγές, κατά τη διαδρομή τούς επιτέθηκαν αντάρτες και κακοποίησαν γυναίκες 
(αναφορά Σακίρ πασά, Great Britain. Foreign Office. Turkey No. 2 (1890), Further 
Correspondence Respecting the Affairs of Crete, 05/17-08-1889, 4 [στο εξής Turkey No. 2 (1890)]). Η 
αναφορά βρίσκεται στα όρια της πραγματικότητας και της προπαγάνδας, καθώς αποτελεί 
απάντηση σε αντίστοιχες αναφορές χριστιανών. 
154 Στην απογραφή του 1900 στο Βαθειακό απογράφηκαν 33 κάτοικοι, στη Σάτα εννιά, ενώ 
στην Άρδακτο κανένας. 
155 Στην περίπτωση του Βαθειακού χριστιανοί από τα γύρω χωριά αγόραζαν αυτές τις 
περιουσίες «για ένα κομμάτι τυρί», όπως χαρακτηριστικά μου ειπώθηκε κατά την επίσκεψή 
μου στην περιοχή. 
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3. Το κίνημα του 1889 
 

Στις εκλογές του Μαΐου του 1889 για τη γενική συνέλευση επικράτησαν οι 

φιλελεύθεροι σε όλες τις επαρχίες με εξαίρεση την επαρχία Ρεθύμνου.156 Το 

αποτέλεσμα του Ρεθύμνου αμφισβητήθηκε στη γενική συνέλευση, όπου οι 

φιλελεύθεροι ισχυρίστηκαν νοθεία και ζήτησαν την ακύρωση της εκλογής των 

συντηρητικών εκπροσώπων. Ο γενικός διοικητής Σαρτίνσκη υποστήριξε την 

εκλογή τους με σκοπό να εκτονώσει την ένταση, αλλά η πλειοψηφία τελικά 

συμφώνησε στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Η αμφισβήτηση προκάλεσε 

ανησυχία στους συντηρητικούς, οι οποίοι προέβησαν σε ένοπλες 

συναθροίσεις στο Ατσιπόπουλο και τα Ρούστικα Ρεθύμνου.157 Μία μέρα μετά, 

πέντε χριστιανοί εκπρόσωποι του συντηρητικού κόμματος κατέθεσαν 

ψήφισμα ένωσης με την Ελλάδα και αποχώρησαν από τη συνέλευση. Το 

ψήφισμα δεν έγινε δεκτό από το γενικό διοικητή. 

Τα κίνητρα της κίνησης των συντηρητικών εντοπίζονται ένα χρόνο 

πριν, όταν ξεκίνησε η έκφραση δυσαρέσκειάς τους απέναντι στη διοίκηση. Η 

δυσαρέσκεια πήγαζε από τον παραμερισμό τους από δημόσιες θέσεις και την 

ήττα τους στις εκλογές. Το κίνημα σχεδιαζόταν από το Δεκέμβριο του 1888 με 

σκοπό την πρόκληση έντασης σε ενδοκοινοτικό και διακοινοτικό επίπεδο 

ώστε να επιτευχθεί η ανάκληση του γενικού διοικητή. Παράλληλα, η αστάθεια 

ευνοούσε την ελίτ των χριστιανών συντηρητικών, η οποία εκμεταλλευόταν 

την ανασφάλεια των μουσουλμάνων και αποκόμιζε κέρδη από την άρνησή 

της να καταβάλει τη δεκάτη. Η αποφυγή της φορολογίας, αλλά και τα 

οικονομικά οφέλη από τη συμμετοχή στην πολιτική διαχείριση, ωθούσαν τους 

μουσουλμάνους συντηρητικούς να συμμαχούν με τους χριστιανούς 

συναδέλφους τους. Το Φεβρουάριο του 1889 μετά την ήττα των συντηρητικών 

                                                 
156 Οι φιλελεύθεροι εξέλεξαν 38 από τους 49 χριστιανούς πληρεξούσιους και οι συντηρητικοί 
11. Ανάλογη επικράτηση πέτυχαν και οι μουσουλμάνοι φιλελεύθεροι έναντι του κόμματος 
των μπέηδων, το οποίο συντασσόταν με τους συντηρητικούς, εκλέγοντας 18 πληρεξούσιους οι 
πρώτοι έναντι 13 των μπέηδων (Βενιζέλος, ό.π., 50 και 124 και Περάκης, ό.π., 436). 
157 Για τη συνάθροιση στο Ρέθυμνο, βλ. αρχείο ρώσου υποπρόξενου στο Ρέθυμνο (στο εξής 
Α.Ρ.Υ.), Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, φάκελος 1889, έγγραφο αρ. 10, 05-05-1889. Στο 
φάκελο εσωκλείονται οι αιτήσεις των συναθροισθέντων συντηρητικών προς το γενικό 
διοικητή με ημερομηνίες 6 και 8 Μαΐου 1889. 
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στις τοπικές εκλογές για ανάδειξη δημογεροντιών, 1.200 χριστιανοί και 

μουσουλμάνοι συντηρητικοί συγκεντρώθηκαν στο Μυλοπόταμο ζητώντας 

την ανάκληση του διοικητή.158 Η πολιτική διαμάχη δεν περιοριζόταν σε 

διακοινοτικό επίπεδο, αλλά παρουσίαζε χαρακτηριστικά πολιτικής διαμάχης 

των συμφερόντων που εκφράζονταν από τους γαιοκτήμονες και την παλιά 

διαχειριστική τάξη με την αυξανόμενη δύναμη των εμπόρων και των μεσαίων 

στρωμάτων. Ο χαρακτήρας σύγκρουσης συντηρητικών και φιλελεύθερων 

διακρίνεται σε όλες τις πολιτικές ενέργειες μέχρι τη λήξη του κινήματος. 

Οι συντηρητικοί προσπάθησαν να ριζοσπαστικοποιήσουν την 

κοινωνία για να ανατρέψουν τη σε βάρος τους πολιτική κατάσταση, 

χρησιμοποιώντας την ενωτική ρητορική σε ένα χρονικό διάστημα κατά το 

οποίο η ελληνική κυβέρνηση αποθάρρυνε κάθε ένταση στο νησί. Ο έλληνας 

πρόξενος χαρακτήρισε το κίνημα των συντηρητικών «εκμετάλλευση της 

εθνικής ιδέας για ευτελείς σκοπούς».159 Ο άγλλος πρόξενος Biliotti 

προσπαθώντας να ερμηνεύσει τις κινήσεις των συντηρητικών ανέφερε στον 

προϊστάμενό του ότι το κίνημα επεδίωκε να εκβιάσει τη διοίκηση με στόχο 

προσωπικά πολιτικά και οικονομικά οφέλη. Η επιρροή των κινηματιών, κατά 

τον Biliotti, περιοριζόταν σε μερικούς πολιτικούς εκπροσώπους, φυγόδικους 

και ενοικιαστές δεκάτης.160 Μάλιστα προσθέτει πως η πρόσκληση των 

                                                 
158 Turkey No. 2 (1889), 21-03-1889, 32. 
159 Αναφορά του Γρυπάρη προς το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Γ. Γρυντάκης, «Το 
Ρέθυμνο στην επανάσταση του 1889», Κρητολογικά Γράμματα, 11 [1995], 100). 
160 Ο Βενιζέλος χαρακτήριζε τους κινηματίες πρόσωπα δευτερεύοντα στις τάξεις των 
συντηρητικών, τα οποία πλαισιώθηκαν από φυγόδικους, οφειλέτες του δημοσίου και 
θεσιθήρες (Βενιζέλος, ό.π., 49, 54). Ακόμη και αν κρίνουμε τη θέση του Βενιζέλου 
προκατειλημμένη λόγω της πολιτικής αντιπαράθεσης, η μικρή συσπείρωση των 
συντηρητικών ακόμα και στη δυτική Κρήτη κατά την έναρξη του κινήματος φανερώνει την 
εμπλοκή στο κίνημα παραγόντων που επεδίωκαν άμεσα πολιτικά ή οικονομικά οφέλη. Τις 
περιόδους αναστάτωσης εκμεταλλεύονταν για κλοπές ή δολοφονίες φυγόδικοι, οι οποίοι 
ανέπτυσσαν τη δράση τους επωφελούμενοι από την αδυναμία των σωμάτων ασφαλείας να 
ελέγξουν την ύπαιθρο. Τη δράση πολλών από αυτούς προσπάθησε κατά διαστήματα να 
εκμεταλλευτεί το ελληνικό κράτος χρηματοδοτώντας τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση του Λιάπη, ο οποίος καταζητούμενος από το 1883 για δολοφονίες 
μελών σφακιανής οικογένειας (Τσιριντάνη-Πολογιάννη), με την οποία η οικογένειά του είχε 
ανοίξει βεντέτα, κατέφυγε στην Ελλάδα το 1886. Επέστρεψε το 1889 για να εκδικηθεί τη 
δολοφονία ενός αδερφού του και σκότωσε έναν από τους γαμπρούς του Τσιριντάνη, τη 
σύζυγο και τη δωδεκάχρονη κόρη τους. Μετά από λίγο καιρό σκότωσε με τη συμμορία του σε 
ενέδρα και λήστεψε τέσσερεις μουσουλμάνους στρατιώτες που μετέφεραν εφόδια στη φρουρά 
Φραγκοκάστελλου. Η πράξη του αυτή τον έκανε ήρωα με συνέπεια να χορηγηθεί σύνταξη 
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συντηρητικών για μη καταβολή της δεκάτης εύκολα βρήκε ανταπόκριση, 

αφού «οι Κρητικοί πάντα έχουν την τάση να κρατούν χρήματα της 

κυβέρνησης, καθώς τα παραδείγματα επιτυχίας και ατιμωρησίας όσων το 

κάνουν είναι πολλά».161 Η παραπάνω διατύπωση σχετιζόταν με μια θλιβερή 

πραγματικότητα της δεκαετίας της σύμβασης της Χαλέπας κατά την οποία 

μεγάλο μέρος των εσόδων της διοίκησης χάθηκε λόγω της πολιτικής επιρροής 

των ενοικιαστών της δεκάτης, οι οποίοι κατόρθωναν είτε καθυστερώντας τα 

οφειλόμενα ποσά είτε με μείωση ή παραγραφή χρεών και πολιτικούς 

εκβιασμούς να αποκομίζουν κέρδη. Ο αριθμός των ατόμων αυτών 

υπολογιζόταν περίπου σε 1.500 άτομα και ανάμεσά τους βρίσκονταν κάποιοι 

από τους πλουσιότερους και με τη μεγαλύτερη πολιτική επιρροή κάτοικοι του 

νησιού.162

Οι φιλελεύθεροι προσπάθησαν να πιέσουν τη διοίκηση να μην 

υποχωρήσει στους εκβιασμούς των συντηρητικών και ζήτησαν την αποστολή 

στρατευμάτων στην ύπαιθρο για να αποφευχθούν πράξεις βίας.163 Κατά το 

γάλλο πρέσβη η αντιπαράθεση θα οδηγούσε σε σύρραξη μεταξύ των 

χριστιανών, στην οποία θα σύρονταν και οι μουσουλμάνοι του νησιού.164 

Όμως μερικές δολοφονίες μουσουλμάνων στην ύπαιθρο, οι οποίες ακόμα και 

αν δεν ήταν προσχεδιασμένες από υψηλόβαθμα πολιτικά στελέχη των 

                                                                                                                                            
από το ελληνικό κράτος σε αυτόν και τη μητέρα του. Για τη δράση του, βλ. Turkey No. 5 
(1891), 16-03-1891, 38-39. Για τη μετατροπή της έκνομης συμπεριφοράς με κοινωνικές αιτίες σε 
ηρωική αφήγηση, όπου η βία γίνεται πράξη ηρωισμού, «εθνικής αντίστασης», και άρνηση 
ελέγχου και της εξουσίας, εντασσόμενη «σε ένα διπολικό σχήμα πολεμικής αντίθεσης», βλ. 
Αρ. Τσαντηρόπουλος, Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή Κρήτη, Αθήνα 2004, 102-120. Για τη 
«δυναμική δράση των φυγόδικων ενάντια στην εκδικητική, φιλαρπακτική και εγκληματική 
διάθεση των Τούρκων» σε σχέση με τις αποζημιώσεις, βλ. Γρυντάκης, Το Ρέθυμνο, ό.π., 23-24. 
Για την επιστροφή από την Ελλάδα φυγόδικων για εγκλήματα σε βάρος χριστιανών και 
μουσουλμάνων, βλ. ό.π., 239. 
161 Turkey No. 2 (1889), 21-05-1889, 36. 
162 Το 82% των καθυστερούμενων χρεών προς τη διοίκηση προερχόταν από την περιοχή των 
Χανίων, όπου οι κινηματίες κατόρθωσαν να πετύχουν τη μεγαλύτερη συσπείρωση. Ας 
σημειωθεί ότι ο φόρος της δεκάτης αποτελούσε το βασικό έσοδο του προϋπολογισμού του 
νησιού. Για την πολιτική επιρροή των ενοικιαστών της δεκάτης, βλ. Περάκης, ό.π., 473-474 και 
496. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος των ποσών υπό διαπραγμάτευση θα αναφέρουμε πως 
τα καθυστερούμενα των ενοικιαστών της δεκάτης μόνο για το 1888 ισοδυναμούσαν με 
2.500.000 γρόσια, ενώ το έλλειμμα του δημόσιου ταμείου την ίδια χρονιά ήταν 650.000 
γρόσια. Βλ. Turkey No. 2 (1889), 29-08-1889, 9-10. 
163 Ό.π., 03-06-1889, 42. 
164 Ό.π., 08-06-1889, 46. 
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συντηρητικών, ευνοήθηκαν από το πολιτικό κλίμα που διαμορφώθηκε με 

πρωτοβουλία τους, έδωσαν το έναυσμα για μια νέα αντιπαράθεση χριστιανών 

και μουσουλμάνων. Η σύγκρουση κράτησε μέχρι το Σεπτέμβριο, αλλά οι 

πολιτικές δολοφονίες και τραυματισμοί χριστιανών από ομόθρησκούς τους 

υπήρξαν πολλαπλάσιες από αντίστοιχες μουσουλμάνων από χριστιανούς. Το 

στοιχείο αυτό καταδεικνύει τον ιδιαίτερο και σύνθετο χαρακτήρα του 

κινήματος του 1889. 

Η Πύλη απέστειλε το Μαχμούτ πασά για να διαπραγματευτεί με τους 

συντηρητικούς και παράλληλα να ασκήσει πίεση στο ρώσο και τον έλληνα 

πρόξενο να τους αποθαρρύνουν. Οι φιλελεύθεροι αντέδρασαν στην αποστολή 

του Μαχμούτ, κρίνοντας ότι η ήπια αντιμετώπιση των ένοπλων 

συναθροίσεων των συντηρητικών και η διαπραγμάτευση της διοίκησης με 

αυτούς τους ενίσχυε.165 Παρά τις προσπάθειες των προξένων οι συντηρητικοί 

επέμειναν στις θέσεις τους με κύριο αίτημα την αντικατάσταση του 

Σαρτίνσκη. Το μνημόνιό τους επιδόθηκε στο Μαχμούτ, αλλά απορρίφθηκε 

από τους φιλελεύθερους και την Πύλη.166 Η άνετη επικράτηση των 

φιλελεύθερων στις εκλογές θα τους επέτρεπε να ελέγχουν τη διοίκηση για τρία 

χρόνια και αυτό ήταν το κίνητρο που τους οδήγησε να προσπαθούν με κάθε 

τρόπο να διατηρήσουν τη νομιμότητα στο νησί. Η κεντρική κυβέρνηση σε μια 

απόπειρα να προλάβει περισσότερο ριζοσπαστικές ενέργειες χορήγησε 20.000 

οθωμανικές λίρες για να καλυφθεί μέρος του ελλείμματος των δημοσίων 

οικονομικών του νησιού, τα οποία από το 1885 εμφανίζονταν ελλειμματικά. 

Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες ίδρυσης γεωργικής 

τράπεζας στο νησί, ικανοποιώντας ένα από τα βασικά αιτήματα της γενικής 

συνέλευσης. 

Τον Ιούλιο οι συντηρητικοί κάλεσαν τους εκπροσώπους τους σε σύναξη 

στα Μπουτσουνάρια Χανίων. Συγχρόνως οι περισσότερο 

ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες τους προσπάθησαν να εκδιώξουν 
                                                 
165 Ο Βενιζέλος αναφέρει: «Πώς να λειτουργήσει η διοίκηση, εάν κάθε φορά που θα 
μαζεύονται 200 άτομα, τα αιτήματά τους γίνονται δεκτά;»· βλ. Βενιζέλος, ό.π., 64. 
166 Οι φιλελεύθεροι συμφωνούσαν σε κάποια αιτήματα, όμως επιθυμούσαν να συζητηθούν οι 
μεταρρυθμίσεις στη Γενική Συνέλευση, την οποία έλεγχαν. Για την καταδίκη των πολιτικών 
σκοπιμοτήτων των συντηρητικών, βλ. «Λευκά Όρη», 08-05-1889, φ. 20, 1. 
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μουσουλμάνους από τα χωριά. Ο Κακούρης, από τους πρωτοστάτες του 

κινήματος, με ένοπλους έδιωξε τους μουσουλμάνους από τα χωριά του 

Αποκορώνου. Στην προσπάθειά του όμως να κάψει τα σπίτια τους, 

αντιμετώπισε την αντίδραση των φιλελεύθερων χριστιανών των χωριών της 

περιοχής.167

Στα μέσα Ιουλίου οι συντηρητικοί βλέποντας την περιορισμένη 

απήχηση που είχε το κίνημά τους συνειδητοποίησαν ότι ο μόνος τρόπος να 

εκβιάσουν τη διοίκηση να δεχτεί τα αιτήματά τους ήταν η βία κατά των 

μουσουλμάνων της υπαίθρου.168 Η βία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική 

μετανάστευση των μουσουλμάνων στις πόλεις και κατά συνέπεια θα όξυνε 

την αντιπαράθεση και θα ενδυνάμωνε τη διαπραγματευτική θέση των 

συντηρητικών. Συγχρόνως, οι ένοπλοι συντηρητικοί παρότρυναν τους 

κατοίκους της υπαίθρου να μην καταβάλλουν τη δεκάτη, ενώ διέδιδαν ότι θα 

ξεσπάσουν άμεσα εχθροπραξίες, έτσι ώστε να τρομοκρατηθούν οι 

μουσουλμάνοι της υπαίθρου και να εγκαταλείψουν τις επαρχίες τους. Στο 

Ρέθυμνο, όπου οι συντηρητικοί ασκούσαν μεγαλύτερη επιρροή, έγιναν 

ένοπλες συναθροίσεις στα Ρούστικα169 και το Αρκάδι. Οι μουσουλμάνοι των 

πιο απομακρυσμένων χωριών του Ρεθύμνου άρχισαν να μεταναστεύουν ή να 

μεταφέρουν τα πράγματά τους κοντά στην πόλη,170 ενώ σημειώθηκαν 

δολοφονίες και πυρπολήσεις σπιτιών χριστιανών από ομόθρησκούς τους.171 

Στην προσπάθειά τους οι συντηρητικοί ενισχύθηκαν από το κόμμα των 

μπέηδων, το οποίο χρηματοδότησε τη δράση των κινηματιών και παρότρυνε 
                                                 
167 Turkey No. 2 (1889), 09-07-1889, 63-64. Οι φιλελεύθεροι προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
δικές τους ζώνες επιρροής στην ύπαιθρο και να εμποδίσουν τη δράση τόσο των συντηρητικών 
όσο και των φυγόδικων. 
168 Βλ. τη συζήτηση συντηρητικού εκπροσώπου με τον πρόξενο Biliotti· ό.π., 13-07-1889, 70-71. 
169 Ο ειρηνοδίκης και οι διοικητικοί υπάλληλοι εγκατέλειψαν το χωριό. Σύμφωνα με 
τηλεγράφημα του ρώσου υποπρόξενου οι ένοπλοι ήταν εκείνοι που εξεδίωξαν τις αρχές από 
τα Ρούστικα (Α.Ρ.Υ., 1889, αρ. 13, 03/15-07-1889). Ο Biliotti τονίζει ότι τα αρχεία συνεχίζουν 
να φυλάσσονται από 15 χωροφύλακες που παρέμειναν (Turkey No. 2 [1889)], 16-07-1889, 72). 
Η παραπάνω αναφορά γίνεται γιατί κατά τη διάρκεια του κινήματος του 1889 πολλά αρχεία 
κάηκαν από ομάδες φυγόδικων και συντηρητικών. Πέραν της συμβολικής αξίας, δηλαδή της 
καταστροφής ενός πράγματος που συμβολίζει την εξουσία και τους μηχανισμούς διοίκησης, 
σε πολλές περιπτώσεις η καταστροφή των αρχείων είχε πρακτική χρησιμότητα για ανθρώπους 
που εμπλέκονταν σε ποινικές πράξεις, αγοραπωλησίες κ.ά. 
170 Α.Ρ.Υ., 1889, έγγραφο αρ. 14, 04-07-1889. 
171 Για την κομματική ένταση στο νομό Ρεθύμνου από την αρχή του έτους, βλ. Α.Ρ.Υ., 1889, 
έγγραφα αρ. 1, 4. 
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τους μουσουλμάνους των επαρχιών να εισέλθουν στις πόλεις.172 Η στάση τους 

φανερώνει την αδυναμία της μουσουλμανικής ελίτ να συνειδητοποιήσει τα 

πολιτικά δεδομένα σε διεθνές πλαίσιο. Η επιδίωξη του κόμματος των 

μπέηδων να αποκομίσουν πρόσκαιρα κέρδη ή να επανακτήσουν τον έλεγχο 

της διοίκησης από το κόμμα των φιλελευθέρων ήταν ισχυρότερη από την 

πίστη στη σουλτανική νομιμότητα. Εκπρόσωποι του κόμματός τους 

συμμετείχαν στις συζητήσεις για αντικατάσταση του Σαρτίνσκη, ελπίζοντας 

ίσως πως θα διοριζόταν στη θέση του μουσουλμάνος διοικητής. Επιπλέον οι 

συντηρητικοί μουσουλμάνοι θεωρούσαν ότι η αναταραχή θα ανάγκαζε την 

Πύλη να υιοθετήσει επιθετική πολιτική καταστολής στο κρητικό ζήτημα από 

την οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν. Η μουσουλμανική αριστοκρατία 

δε ζημιωνόταν άμεσα από την αναταραχή, καθώς είχε εξασφαλισμένα μέσα 

επιβίωσης, ενώ ταυτόχρονα μπορούσε να ασκήσει πολιτική επιρροή και 

οικονομικό έλεγχο με οφέλη στις άπορες μουσουλμανικές οικογένειες της 

υπαίθρου. Ακόμη και αν μπορούσε να προβλέψει το μέγεθος της 

καταστροφής των περιουσιών που θα προκαλούνταν από την αναταραχή, η 

παλινόρθωση ενός αυταρχικού καθεστώτος θα προσέφερε τη δυνατότητα 

αποκατάστασης των περιουσιών και με οφέλη πολύ μεγαλύτερα από την 

πολιτική διαχείριση. 

Στις 18 Ιουλίου μια ομάδα χριστιανών επιχείρησε να ληστέψει και να 

εκδιώξει τους μουσουλμάνους του Αγίου Γεωργίου Ρεθύμνου. Σκότωσε δύο,173 

λεηλάτησε και έκαψε τα σπίτια τους και σκότωσε τα ζώα τους, ενώ οι 

υπόλοιπες μουσουλμανικές οικογένειες του χωριού φυγαδεύτηκαν με τη 

βοήθεια χριστιανών συγχωριανών τους και εγκαταστάθηκαν στον Άγιο 

Ανδρέα, όπου φιλοξενήθηκαν από ομόδοξούς τους.174 Μία μέρα μετά οι 

                                                 
172 Βενιζέλος, ό.π., 72 και Turkey No. 2 (1889), 28-11-1889, 121. Ο Δετοράκης υποστηρίζει 
αντίθετη άποψη, δηλαδή πως το κόμμα των μπέηδων συντασσόταν με τους φιλελεύθερους 
(Δετοράκης, Ιστορία, ό.π., 387). Αυτός ο ισχυρισμός δεν επιβεβαιώνεται από καμία πηγή. 
173 Στις πρώτες εκθέσεις καταγράφονταν τρεις νεκροί μουσουλμάνοι, αλλά τελικά 
αποδείχτηκε ότι ήταν δύο. 
174 Περίπου 25 σπίτια κάηκαν και όλη η περιουσία των μουσουλμάνων λεηλατήθηκε, καθώς 
ακόμα και τα λίγα αντικείμενα που κατόρθωσαν να πάρουν μαζί τους τους αφαιρέθηκαν. Το 
περιστατικό του Αγίου Γεωργίου εγκαινίασε τις μαζικές εχθροπραξίες του κινήματος του 
1889. 
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μουσουλμάνοι της Επισκοπής πολιορκήθηκαν από χριστιανούς ενόπλους και 

μετά από διαπραγματεύσεις εισήλθαν στην πόλη του Ρεθύμνου.175 Σε πρώτο 

επίπεδο το σχέδιο των συντηρητικών είχε πετύχει καθώς μέχρι τις 26 Ιουλίου 

όλες οι μουσουλμανικές οικογένειες, πλην των συγκεντρωμένων στο 

Σέλινο,176 είχαν μπει στις πόλεις, προκαλώντας αναστάτωση στους 

χριστιανούς των πόλεων. Η δολοφονία έξω από το Ρέθυμνο δύο χριστιανών 

από τα Ρούστικα ως αντεκδίκηση κινητοποίησε τους προξένους, οι οποίοι 

ανησυχώντας για την ασφάλεια των χριστιανών των πόλεων ζήτησαν την 

ενίσχυση των αυτοκρατορικών στρατευμάτων στις πόλεις και την παρουσία 

πλοίων.177 Την ίδια περίοδο η διάλυση της χωροφυλακής με λιποταξίες 

οριστικοποίησε την αδυναμία της διοίκησης να ελέγξει την κατάσταση. Οι 

λιποτάκτες χωροφύλακες ενώθηκαν με ομάδες συντηρητικών και 

εκμεταλλευόμενοι την ανυπαρξία στρατιωτικής αρχής στην ύπαιθρο 

λεηλάτησαν μουσουλμανικές περιουσίες.178 Οι λεηλασίες επεκτάθηκαν σε όλο 

το νησί, ιδίως στις περιοχές Μονοφατσίου και Καινούριου, όπου υπήρχε 

ισχυρή μουσουλμανική κατοίκηση.179

Η συγκέντρωση όλου του μουσουλμανικού πληθυσμού του νησιού στις 

πόλεις δημιούργησε από τις πρώτες μέρες προβλήματα στη διαβίωση των 

χριστιανών των πόλεων. Οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες είχαν να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της στέγασης και της σίτισης για τα οποία 

θεωρούσαν υπεύθυνους τους χριστιανούς. Περίπου 7.500 μουσουλμανικές 

οικογένειες προστέθηκαν στον πληθυσμό των τριών μεγάλων πόλεων 
                                                 
175 Α.Ρ.Υ., 1889, αρ. 20, 10-07-1889 και Turkey No. 2 (1889), 20-07-1889, 67. Οι χριστιανοί της 
Επισκοπής απείλησαν τους πολιορκητές χριστιανούς πως θα συνέπρατταν με τους 
μουσουλμάνους συγχωριανούς τους στην άμυνα του χωριού. Οι ίδιοι συνόδεψαν τους 
μουσουλμάνους στην πόλη παρέχοντάς τους προστασία στη διαδρομή (Βενιζέλος, ό.π., 78). 
176 Στο Σέλινο κυριαρχούσαν οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι, σύμφωνα με το Βενιζέλο, 
υποσχέθηκαν την προστασία των μουσουλμάνων της επαρχίας αυτής (Βενιζέλος, ό.π., 78). 
177 Turkey No. 2 (1889), 23-07-1889, 73 και Α.Ρ.Υ., 1889, αρ. 24, 14-07-1889. 
178 Turkey No. 2 (1889), 28-07-1889, 75. 
179 Σύμφωνα με τον πλωτάρχη Jones, οι χριστιανοί λεηλατούν τα σπίτια, τη γη και τις 
ιδιοκτησίες των μουσουλμάνων, οι οποίοι αναζητούν καταφύγιο στις πόλεις, όπου φτάνουν 
χωρίς καθόλου πόρους. Οι πόλεις πλημμυρίζουν μουσουλμάνους φλογισμένους εναντίον των 
χριστιανών. Πολλά μουσουλμανικά σπίτια, ζώα και άλλα περιουσιακά στοιχεία 
καταστράφηκαν από τους χριστιανούς, ενώ φόνοι διαπράχθηκαν εκατέρωθεν (Jones προς 
Neville, Turkey No. 2 [1889], 27-07-1889, 111· Brenton προς Neville, ό.π., 01-08-1889, 112-113· 
Biliotti προς μαρκήσιο του Salisbury, ό.π., 09-08-1889, 93 και 10-08-1889, 96). Για την οπτική 
της οθωμανικής διοίκησης, βλ. Said paşa προς Rüstem paşa, ό.π., 09-08-1889, 98-99. 
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διπλασιάζοντας τον αριθμό των κατοίκων. Στο Ρέθυμνο 1.750 περίπου 

οικογένειες μουσουλμάνων κατέφυγαν στην πόλη και στα γύρω προάστια.180 

Σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση ξέφευγε από τον έλεγχο των αρχών με 

αποτέλεσμα να λεηλατούνται σπίτια χριστιανών ως αντεκδίκηση κυρίως στα 

προάστια των πόλεων.181 Σε πολλές περιπτώσεις η λεηλασία αποτελούσε το 

μόνο μέσο διαβίωσης των κατώτερων στρωμάτων των προσφύγων, αφού 

πολλοί από αυτούς δεν είχαν προλάβει να πάρουν μαζί τους παρά μόνο 

ελάχιστα πράγματα.182 Συχνά οι μουσουλμανικές οικογένειες κατέλαβαν με 

τη βία και εγκαταστάθηκαν σε σπίτια χριστιανών.183 Η τρομοκρατία σε βάρος 

των χριστιανών που είχαν απομείνει στις πόλεις αντικατέστησε το κλίμα 

                                                 
180 Επίσης, εκατό περίπου οικογένειες χριστιανών προσέφυγαν στην πόλη από τα γύρω χωριά 
που βρίσκονταν στη διαχωριστική ζώνη που δημιουργήθηκε γύρω από τις πόλεις, ο έλεγχος 
των οποίων παρέμενε σε κάποιο βαθμό στα χέρια της διοίκησης. Το σύνολο του πληθυσμού 
του Ρεθύμνου μετά την εισροή των προσφύγων στην πόλη και γύρω από αυτή υπολογιζόταν 
περίπου σε 3.200 οικογένειες μουσουλμάνων και 700 χριστιανών (Brenton προς Hoskins, ό.π., 
19-08-1889, 134). 
181 Δεν έλειψαν λεηλασίες μουσουλμανικών περιουσιών από μουσουλμάνους, καθώς και 
επιθέσεις κατά περιουσιών μουσουλμάνων που ανήκαν στο κόμμα των μπέηδων και ως εκ 
τούτου θεωρήθηκαν από τα κατώτερα μουσουλμανικά στρώματα συνυπεύθυνοι της 
μετανάστευσής τους και της πολιτικής αναταραχής (Α.Ρ.Υ., 1889, αρ. 22, 14-07-1889 και 
Turkey No. 2 [1889], 31-07-1889, 82). Για παράδειγμα, οι σοδειές και οι περιουσίες των 
μουσουλμάνων και χριστιανών κατοίκων των Αρμένων λεηλατήθηκαν αδιακρίτως από τους 
μουσουλμάνους πρόσφυγες του Ρεθύμνου (Turkey No. 2 [1890], 30-12-1890, 162). 
182 Turkey No. 2 (1889), 17-08-1889, 125-126. 
183 Συχνές αναφορές υπάρχουν στα προξενικά έγγραφα Ρωσίας και Ελλάδας, όμως πολλές 
φορές καθίσταται δυσδιάκριτη η πραγματικότητα από την προπαγάνδα, καθώς οι δύο 
έλληνες στην καταγωγή υποπρόξενοι είτε μεγαλοποιούν τα γεγονότα υπέρ των χριστιανών 
είτε παραθέτουν αυτούσιες αναφορές ή φήμες χριστιανών χωρίς να τις ελέγχουν οι ίδιοι. 
Αντίθετα, πολύ πιο ισορροπημένες είναι οι αναφορές του άγγλου πρόξενου λόγω του ελέγχου 
των πληροφοριών που λάμβανε. Η Αγγλία επιθυμούσε τη διατήρηση του καθεστώτος έως τη 
δεκαετία του 1890 ως αντίβαρο στην επιρροή της Ρωσίας, ενώ στους κύκλους του Υπουργείου 
Εξωτερικών συζητιόταν η προοπτική δημιουργίας βρετανικού προτεκτοράτου στο πρότυπο 
της Κύπρου. Ο Biliotti εκτός από έλεγχο των πηγών προβαίνει σε κρίσεις και εκτιμήσεις της 
πολιτικής πραγματικότητας. Αντίθετα, οι έλληνες διπλωμάτες συχνά αναπαράγουν φήμες 
και δρούν εκτός της επίσημης πολιτικής γραμμής των προϊσταμένων τους, προσπαθώντας 
ακόμη και σε περιόδους ύφεσης να δημιουργήσουν εντάσεις. Για τη ριζοσπαστική δράση των 
ελλήνων προξένων εκτός της επίσημης ελληνικής γραμμής χαμηλών τόνων στη δεκαετία του 
1880, βλ. Περάκης, ό.π., 407-408. Για τα γεγονότα συνοπτικά, βλ. Turkey No. 2 (1889), 121-125, 
όπου καταγράφονται καταστροφές χριστιανικών περιουσιών σε κάποια χωριά γύρω από τις 
τρεις πόλεις και Turkey No. 2 (1890), 122-125. Για τις διαμαρτυρίες των συντηρητικών στην 
περιφέρεια Ρεθύμνου και τον έλεγχο της εγκυρότητάς τους από τον πρόξενο Biliotti, βλ. 
Turkey No. 2 (1890), 88-89 και 123-128. Χαρακτηριστικό του πολέμου προπαγάνδας είναι η 
υπόθεση της επίθεσης κατά των μουσουλμάνων του Αγίου Γεωργίου, που αναφέρθηκε 
παραπάνω. Από τους επιτιθέμενους φυγόδικους σκοτώθηκε ένας, τον οποίο παρουσίασαν εκ 
των υστέρων οι συντηρητικοί ως θύμα της μουσουλμανικής αυθαιρεσίας. Για την ένταση στις 
πόλεις ο Βενιζέλος γράφει ότι οι μουσουλμάνοι εγκαθίσταντο στα σπίτια των χριστιανών 
λέγοντάς τους «πηγαίνετε να κάτσετε στα σπίτια μας που αφήκαμε έξω» (Βενιζέλος, ό.π., 78). 
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τρομοκρατίας σε βάρος των μουσουλμάνων της υπαίθρου που είχε 

προηγηθεί.184 Γύρω από τις πόλεις πολλές χριστιανικές περιουσίες και οι 

εκκλησίες λεηλατήθηκαν από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου 1889. 

Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο με την αποστολή οθωμανικών στρατευμάτων 

και χωροφυλάκων από τη Συρία και τη Θεσσαλονίκη στις αρχές Αυγούστου 

και την κήρυξη στρατιωτικού νόμου από τον Σακίρ πασά, ο οποίος έφτασε 

στο νησί στις 11 Αυγούστου.185 Για πρώτη φορά μετά το 1868 η οθωμανική 

κυβέρνηση επέλεγε να αλλάξει πολιτική και να υιοθετήσει μεθόδους 

επιθετικής καταστολής και διαχείρισης μιας κρίσης στο νησί. Σύμφωνα με το 

στρατιωτικό νόμο όσοι συνέχιζαν να διαπράττουν δολοφονίες και λεηλασίες, 

χριστιανοί και μουσουλμάνοι, θα τιμωρούνταν από στρατιωτικό δικαστήριο, 

ενώ οι πρόσφυγες έπρεπε να προετοιμαστούν να επιστρέψουν στις εστίες τους. 

Ωστόσο η εγκατάσταση των προσφύγων στα χωριά τους προαπαιτούσε την 

ασφάλεια και τον έλεγχο της υπαίθρου, την αποφυγή αντεκδικήσεων από 

τους μουσουλμάνους και τέλος την αποκατάσταση των ζημιών. Το τελευταίο 

πρόβλημα ιδιαίτερα ήταν εκείνο που μπορούσε να προκαλέσει αντεκδικήσεις, 

καθώς πολλοί μουσουλμάνοι θα επεδίωκαν να βρουν τις κλεμμένες 

περιουσίες τους, θεωρώντας υπεύθυνους σε πολλές περιπτώσεις χριστιανούς 

συγχωριανούς τους, ενώ η έκταση των καταστροφών και των κλοπών δε θα 

επέτρεπε σε πολλούς να κατοικήσουν στα σπίτια ή να εξασφαλίσουν τα μέσα 

                                                 
184 Ο Γρυντάκης στηριζόμενος στις ελληνικές προξενικές πηγές, χωρίς να τις διασταυρώνει, 
παρουσιάζει στο άρθρο του για το 1889 μια υπερβολική πραγματικότητα με πολλά λάθη. 
Ταυτόχρονα, παραβλέπει τη δράση των χριστιανών ανταρτών και τον εκτοπισμό των 
μουσουλμάνων από την ύπαιθρο, ενώ μεγιστοποιεί την «τραγική» αφήγηση για τη θέση των 
χριστιανών. Έτσι, συσκοτίζεται η αιτιώδης σχέση των παραπάνω και χωρίς να αναφέρει 
τίποτα για τις καταστροφές και τις δολοφονίες σε βάρος των μουσουλμάνων και τα κίνητρα 
των κινηματιών ξεκινάει την αφήγησή του με τη φράση: «τον Ιούλιο ο τουρκικός όχλος είχε 
αποθρασυνθεί και με αφορμή μια συμπλοκή στους Αρμένους άρχισε να λεηλατεί τις 
χριστιανικές περιουσίες γύρω από την πόλη». Με αυτό τον τρόπο αφαιρείται κάθε πλαίσιο 
ερμηνείας της βίας των μουσουλμάνων πέραν του προαιώνιου μίσους και της καταπιεστικής 
μανίας του «φοβερού Τούρκου». Χαρακτηριστικό της αφήγησης αποτελεί η επιλεκτική χρήση 
των λέξεων «σκοτώνω» και «σφάζω». Η δεύτερη λέξη χρησιμοποιείται όποτε τα θύματα είναι 
χριστιανοί, για να περιγράψει τη δράση των μουσουλμάνων, ενώ όταν τα θύματα είναι 
μουσουλμάνοι χρησιμοποιείται η πρώτη λέξη. Επιπλέον, στο άρθρο αποσιωπούνται οι 
συνθήκες διαβίωσης των 1.750 μουσουλμανικών προσφυγικών οικογενειών του Ρεθύμνου, 
αλλά μεγιστοποιείται το δράμα των «γυναικόπαιδων» των εκατό χριστιανικών οικογενειών, 
που δε διέθεταν «τα προς το ζην» (Γρυντάκης, ό.π., 104-106). 
185 Για τη διακήρυξη του Σακίρ, βλ. Turkey No. 2 (1889), 14-08-1889, 128-129. 
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επιβίωσής τους. Από τα μέσα Αυγούστου καταγράφονται οι πρώτες συστάσεις 

ή αιτήσεις για αποζημιώσεις από διπλωμάτες ή μέλη της διοίκησης, έτσι ώστε 

η Πύλη να διευκολύνει την ομαλή επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους, 

αλλά και να ικανοποιήσει όσους ζημιώθηκαν από το κίνημα.186 Παράλληλα, 

ξεκίνησαν οι προσπάθειες αφοπλισμού των περιοχών που ήλεγχε η διοίκηση. 

Ο αφοπλισμός αυτός αφορούσε όμως, λόγω της ζώνης ελέγχου της διοίκησης, 

σχεδόν αποκλειστικά σε μουσουλμάνους,187 οι οποίοι χωρίς όπλα αρνούνταν 

να επιστρέψουν στα χωριά τους.188 Τα οθωμανικά στρατεύματα με απώλειες 

που υφίσταντο από φυγόδικους, επέκτειναν σταδιακά τη ζώνη ελέγχου τους 

στην ύπαιθρο με τη συνεργασία των κατοίκων των χωριών, οι οποίοι 

επιθυμούσαν την παρουσία τακτικού στρατού από φόβο για αντεκδικήσεις 

των ντόπιων μουσουλμάνων ατάκτων.189

Σε πολιτικό επίπεδο η κατάσταση στην ύπαιθρο δεν εξομαλύνθηκε 

πριν από την άνοιξη του 1890. Η διοίκηση, προσπαθώντας να επιβάλει την 

τάξη στο νησί, λειτούργησε στρατοδικεία για πολιτικά και ποινικά 

εγκλήματα,190 ενώ με το φερμάνι του Δεκεμβρίου του 1889 περιόρισε τα 

                                                 
186 Για παράδειγμα, ο διοικητής του αγγλικού στόλου στην περιοχή Brenton ανέφερε στον 
αρχιναύαρχο Hoskins ότι οι κατεστραμμένες περιουσίες των μουσουλμάνων στην ύπαιθρο 
ήταν πολλαπλάσιες των χριστιανικών γύρω από τις πόλεις και ο μόνος τρόπος για να 
επιστρέψουν οι πρόσφυγες ήταν η χορήγηση αποζημιώσεων, ζήτημα που έπρεπε να 
προβληματίσει την κυβέρνηση (Turkey No. 2 [1889], 19-08-1889, 133-134). 
187 Turkey No. 2 (1890), 27-08-1889, 3. 
188 Η προσπάθεια αφοπλισμού των χριστιανών δημιούργησε μεγαλύτερη ασφάλεια στους 
μουσουλμάνους, αλλά προκάλεσε τις αντιδράσεις των πρώτων (ό.π., 29-19-1889 και 02-10-
1889, 48-49). Αξίζει να τονιστεί ότι η διάδοση φημών για την αποστολή ένοπλων προσφύγων 
στο νησί από την Ελλάδα απέτρεπε πολλούς μουσουλμάνους να επιστρέψουν στα χωριά τους. 
Οι φήμες συνεχίστηκαν τουλάχιστον έως την άνοιξη του 1890, επειδή δεν είχε επιλυθεί ακόμη 
το ζήτημα της επιστροφής τους· βλ. Great Britain. Foreign Office. Turkey No. 4 (1891), 13-04-
1890, 25 (στο εξής Turkey No. 4 [1891]). 
189 Turkey No. 2 (1890), 27-08-1889, 3 και 02-09-1889, 4. 
190 Οι συντηρητικοί πολιτικοί που ηγήθηκαν του κινήματος καταδικάστηκαν για στάση. 
Πολλές καταδίκες αφορούσαν σε πυρπολήσεις σπιτιών και τραυματισμούς. Συχνά μάλιστα 
χριστιανοί ασκούσαν αγωγές ή συμμετείχαν ως μάρτυρες κατά χριστιανών. Ο Γρυντάκης 
σημειώνει ότι το στρατοδικείο δε δεχόταν μηνύσεις χριστιανών κατά μουσουλμάνων. Κάτι 
τέτοιο δεν προκύπτει από τις αποφάσεις του στρατοδικείου, στις οποίες καταδικάζονται 
μουσουλμάνοι για κλοπές ή βία σε βάρος χριστιανών· βλ., για παράδειγμα, «Κρήτη», 07-03-
1890, φ. 1159, 5 και 12-12-1889, φ. 1126. Με αμνηστία που δόθηκε ανά τακτά διαστήματα οι 
πολιτικοί κατάδικοι μπόρεσαν να επανέλθουν στο νησί. Τελευταία αμνηστία δόθηκε το 
Σεπτέμβριο του 1890 στους συντηρητικούς οπλαρχηγούς και ηγέτες που ηγήθηκαν του 
κινήματος του 1889. Εξαιρέθηκαν οι Δ. Παπαδάκης και Ε. Ορφανός, οι οποίοι είχαν 
καταδικαστεί για τη δολοφονία χριστιανού πολιτικού αντίπαλού τους· βλ. Turkey No. 4 
(1891), 07-09-1890, 106. 
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προνόμια της σύμβασης του 1878.191 Η απολυταρχική στροφή της Πύλης δεν 

εξουδετέρωσε τη δράση των φυγόδικων και οι εκατέρωθεν δολοφονίες 

συνεχίστηκαν. Η σταδιακή επιστροφή των μουσουλμάνων συνοδεύτηκε από 

αντεκδικήσεις, ενώ ο τακτικός στρατός απέφευγε να παρέμβει.192 Η 

εγκατάσταση των μουσουλμάνων έγινε με πολύ αργούς ρυθμούς, ενώ ο 

σουλτάνος υποσχέθηκε την αποστολή επτά φορτίων ξυλείας και ενός φορτίου 

προμηθειών προς αρωγή των ζημιωμένων.193 Η ξυλεία προοριζόταν για την 

επισκευή των σπιτιών, καθώς οι συνηθέστερες καταστροφές υπήρξαν η 

αφαίρεση των παραθύρων, θυρών και επίπλων. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε προκήρυξη με την οποία ζητούνταν η 

οικειοθελής επιστροφή των κλεμμένων περιουσιών χριστιανών και 

μουσουλμάνων έως τις 20 Σεπτεμβρίου χωρίς κυρώσεις.194 Στα μέσα 

Σεπτεμβρίου ορίστηκαν μικτές επιτροπές για την ανεύρεση και επιστροφή 

των κλεμμένων περιουσιών, καθώς η λύση του προβλήματος των κλοπών θα 

επέτρεπε την ομαλότερη επιστροφή των μουσουλμάνων στην ύπαιθρο, αν και 

τα περισσότερα μουσουλμανικά σπίτια στην ύπαιθρο είχαν καταστραφεί σε 

βαθμό που ήταν αδύνατη η χρήση τους.195 Επιπλέον, οι χριστιανοί 

ισχυρίζονταν ότι οι κλεμμένες περιουσίες και κυρίως η παραγωγή σταριού 

αποτελούσαν νόμιμη περιουσία τους. Από την άλλη, οι περισσότεροι 

μουσουλμάνοι στερημένοι για τρεις μήνες από τους πόρους τους 

αδυνατούσαν να πληρώσουν αποζημιώσεις για τις κατεστραμμένες 

                                                 
191 Για το περιεχόμενο του φερμανιού, βλ. Turkey No. 2 (1890), 139-143 και Πρεβελάκης, ό.π., 
175-182. 
192 Για τις αυθαιρεσίες του τακτικού στρατού ξεκίνησε ένας πόλεμος προπαγάνδας ανάμεσα 
στις ελληνικές εφημερίδες και την οθωμανική διοίκηση. Σε επιτόπια έρευνα των καταγγελιών 
από τις αγγλικές προξενικές αρχές διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες καταγγελίες ήταν 
υπερβολικές ή ανυπόστατες, ενώ η βία σχετιζόταν με αντεκδικήσεις ντόπιων μουσουλμάνων 
και όχι με αυθαιρεσίες της χωροφυλακής ή του στρατού· βλ. Brenton προς Hoskins, Turkey 
No. 2 (1890), 04-01-1890, 181-186 και 10-12-1889, 208-209, όπου ο Brenton παρομοιάζει τις 
υπερβολές με την παραβολή του ψεύτη βοσκού και επικροτεί τις ενέργειες του Biliotti για 
εξακρίβωση των πληροφοριών που διοχετεύονται στη δημοσιότητα. 
193 Ό.π., 13-09-1889, 19. Το 1897, όταν επαναλήφθηκε η καταστροφή περιουσιών, ο πρόξενος 
της Γαλλίας τόνιζε ότι ανάμεσα στα μέτρα που έπρεπε να παρθούν για την αποκατάσταση της 
τάξης ήταν η αποστολή ξυλείας από το σουλτάνο, όπως είχε γίνει το 1889. Αναφέρει ότι το 
1889 είχε στείλει πολλά πλοία φορτωμένα με ξύλα και σανίδες, που μοιράστηκαν δωρεάν 
(Bérard, ό.π., 141). 
194 «Κρήτη», 11-09-1889, φ. 1077, 1. 
195 Turkey No. 2 (1890), 14-10-1889, 70. 
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περιουσίες των χριστιανών γύρω από τις πόλεις. Εκτός αυτού, οι 

μουσουλμάνοι πρόσφυγες με την παραμονή τους στις πόλεις εμπόδιζαν την 

επανεγκατάσταση των χριστιανών προσφύγων στις πόλεις, καθώς σε μεγάλο 

βαθμό είχαν εγκατασταθεί προσωρινά στα σπίτια τους. 

Οι επιτροπές συνέχισαν το έργο τους έως το 1890 αλλά με πενιχρά 

αποτελέσματα, καθώς οι αιτήσεις για αποζημιώσεις υπήρξαν πάρα πολλές.196 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Biliotti, όλοι σχεδόν οι χριστιανοί της 

υπαίθρου και οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες των πόλεων συμμετείχαν λίγο ή 

πολύ στις αρπαγές, αλλά φυσικά θα ήταν αδύνατο όλοι να καταδικαστούν.197 

Στις αιτήσεις για αποζημιώσεις οι χριστιανοί συχνά παρουσιάζονταν ως 

μάρτυρες υπέρ των μουσουλμάνων λόγω των αντιθέσεων φιλελεύθερων-

συντηρητικών.198 Στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως θα φανεί παρακάτω, οι 

μουσουλμάνοι της υπαίθρου ανέκτησαν μέρος μόνο των περιουσιών τους από 

τους ομοχώριούς τους και μόνο ισχυρές μουσουλμανικές οικογένειες με 

πολιτική επιρροή κατόρθωσαν να αποσπάσουν μεγάλες αποζημιώσεις από 

αυτούς που έκλεψαν περιουσιακά τους στοιχεία ή διαχειρίστηκαν τους 

οικονομικούς τους πόρους.199 Από την άλλη, αρκετοί χριστιανοί πέτυχαν να 

κερδίσουν αποζημιώσεις, αλλά οι διαμαρτυρίες από τη μεριά τους 

συνεχίστηκαν για καταχρήσεις των μουσουλμάνων και για μεροληπτική 

στάση των επιτροπών.200 Μια πραγματικότητα που δημιουργούσε νέες 

                                                 
196 Στα τέλη Φεβρουαρίου 1890 η διοίκηση, βλέποντας ότι οι επιτροπές υπολειτουργούσαν 
προσανατολίστηκε στη σύσταση πρόσθετων επιτροπών (Turkey No. 4 [1891], 18-02-1890, 2). 
197 Turkey No. 2 (1890), 20-10-1889, 73. 
198 Βλ. την αναφορά για τον φιλελεύθερο έπαρχο Κισάμου (ό.π., 29-10-1889, 96). 
199 Σε πολλές περιπτώσεις οι πρόσφυγες μουσουλμάνοι εμπιστεύονταν σε χριστιανούς 
συγχωριανούς τους ζώα ή σοδειές. Υπάρχουν αναφορές πως η συμφωνία ήταν να 
παραδώσουν οι χριστιανοί συγχωριανοί, όταν οι μουσουλμάνοι επέστρεφαν, τη μισή 
γεωργική παραγωγή που είχε προκύψει βάσει των όσων τους είχαν εμπιστευτεί (ό.π., 14-10-
1889, 70). Αντίστοιχες περιπτώσεις χριστιανών γύρω από τις πόλεις υπήρξαν αρκετές· βλ., για 
παράδειγμα, Α.Ρ.Υ., 1889, αρ. 51, 31-07-1889 (ο Γεώργιος Σκουλούδης άφησε φύλακα και 
διαχειριστή της περιουσίας του στα Περιβόλια το Σελίμ Σκοτουλάκη). 
200 Για παράδειγμα, στο Καστέλι Κισάμου έως το Μάρτιο του 1890, από τις 250 αιτήσεις 
αποζημιώσεων είχαν εκδικαστεί μόνο 48. Οι 20 αφορούσαν σε χριστιανούς και οι 28 σε 
μουσουλμάνους. Ο μέσος όρος των επιδικασμένων ποσών ανερχόταν στα χίλια περίπου 
γρόσια τόσο για τους χριστιανούς όσο και για τους μουσουλμάνους. Σε όλες τις αιτήσεις οι 
αιτούντες διεκδικούσαν πολύ υψηλότερα ποσά. Σε άλλες επαρχίες όμως φαίνεται πως οι 
αποζημιώσεις των χριστιανικών περιουσιών που καταστράφηκαν καθυστερούσαν 
περισσότερο. Οι επιτροπές είχαν ως προτεραιότητα την αποκατάσταση των μουσουλμάνων 
προσφύγων στα σπίτια τους και, όπως προειπώθηκε, οι μουσουλμάνοι έβρισκαν ευκολότερα 
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εκκρεμότητες υπήρξε η σύναψη υποχρεωτικών ομολόγων χριστιανών προς 

μουσουλμάνους, όταν δεν ήταν εφικτή η άμεση πληρωμή αποζημίωσης ή η 

επιστροφή των κλεμμένων. Η σύναψη ομολόγων δημιουργούσε, όπως και 

στην περίπτωση των κρατικών οφειλετών που αναφέρθηκε προηγουμένως, 

μια εν δυνάμει ανατρεπτική ομάδα ατόμων. Στις περισσότερες διαμαρτυρίες 

επενέβαινε η διοίκηση προσπαθώντας να μη δίνει δικαιώματα για επικρίσεις 

στους προξένους των ξένων δυνάμεων και αποτρέποντας αφορμές για μια νέα 

κρίση.201 Αρκετά συχνά οι εμπλεκόμενες πλευρές έρχονταν σε συμβιβασμό. 

Όμως ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαμαρτυρίες δεν έλειπαν είτε για 

άσκηση πιέσεων από τους μουσουλμάνους είτε για μη εκτέλεση των 

συμφωνημένων.202 Τέλος, το κυριότερο εμπόδιο της καταβολής 

αποζημιώσεων πήγαζε από την αδυναμία εύρεσης επαρκών στοιχείων 

καταδίκης των εμπλεκομένων. Επιπλέον, αρκετά συχνά όσοι κατηγορούνταν, 

ερημοδικούσαν. Για παράδειγμα, στην εκδίκαση αποζημίωσης υπέρ των 

μουσουλμάνων του Αγίου Γεωργίου για τη λεηλασία και πυρπόληση των 

                                                                                                                                            
μάρτυρες. Οι χριστιανοί δε γνώριζαν ποιοι λεηλάτησαν τις περιουσίες τους, καθώς οι 
καταστροφές των χριστιανικών περιουσιών προήλθαν από επιδρομές προσφύγων 
μουσουλμάνων στις πόλεις. Συνεπώς, αδυνατούσαν να γνωρίζουν τον τόπο καταγωγής των 
δραστών. Επιπλέον, οι καταστροφές των μουσουλμανικών περιουσιών υπήρξαν 
υπερπολλαπλάσιες. Όλα τα παραπάνω βέβαια δεν αποκλείουν τη μεροληπτική λειτουργία 
των επιτροπών, η οποία πήγαζε από την πολιτική αντίληψη πως οι μόνοι που δεν έφεραν 
πολιτική ευθύνη για το κίνημα του 1889 ήταν οι μουσουλμάνοι. 
201 Σε επιτόπια εξέταση μιας τέτοιας περίπτωσης στις Βουκολιές Χανίων, ο Σακίρ πασάς 
αντικατέστησε τον ειρηνοδίκη και απελευθέρωσε επτά χριστιανούς που κατηγορούνταν για 
λεηλασία μουσουλμανικών περιουσιών. Παράλληλα, με διάταγμα όρισε να μη φυλακίζονται 
οι κατηγορούμενοι, αλλά η ποινή να είναι εκτελεστέα μόνο σε βάρος της περιουσίας του θύτη 
και όχι σε βάρος του φυσικού προσώπου· βλ. Turkey No. 4 (1891), 10-03-1890, 10. Σε μια άλλη 
περίπτωση καταγγελίας αυθαιρεσίας από την πλευρά των αρχών, η παρέμβαση του άγγλου 
υποπρόξενου και του διοικητή Ηρακλείου Αμπντούλ Κερίμ πασά απέτρεψε την καταβολή 
υψηλών αποζημιώσεων σε μουσουλμάνους εννέα χωριών του Καινούριου. Οι μουσουλμάνοι 
απαιτούσαν 400.000 γρόσια, ενώ η επίσημη εκτίμηση ανερχόταν στο ¼ του παραπάνω ποσού. 
Μάλλον πρόκειται για τα χωριά του Ζαρού, στα οποία οι καταστροφές των μουσουλμανικών 
περιουσιών αποτιμήθηκαν από το χριστιανό δήμαρχο της περιοχής σε 94.000 γρόσια. Βλ. για 
τη διαμαρτυρία Turkey No. 4 (1891), 25-03-1890, 20 και για την εκτίμηση, αρχείο Ι. Μιτσοτάκη, 
Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, φ. 26β, α.ε. 88 (στο εξής: αρ. Μιτσοτάκη). 
202 Η μικτή επιτροπή Ηρακλείου, για παράδειγμα, πέτυχε το συμβιβασμό για την κάλυψη των 
εξόδων αποκατάστασης των ζημιών τζαμιών και εκκλησιών από τις αντίθετες κοινότητες. 
Συμφωνήθηκε οι χριστιανοί να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα τζαμιά σε Μοίρες, Γληγοριά, 
Ρουφά και Καλύβια, ενώ οι μουσουλμάνοι στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη κοντά στο 
Χάνδακα. Στα Καλύβια οι χριστιανοί κάτοικοι δεν απεκατέστησαν τις ζημιές αλλά 
ισχυρίστηκαν ότι πλήρωσαν την εκτίμηση των 6.000 γροσίων που έγινε· βλ. Turkey No. 4 
(1891), 12-03-1890, 16. 
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σπιτιών και των περιουσιών τους, κατηγορήθηκαν δέκα άτομα από τα οποία 

μόνο τρία συνελήφθησαν. Στη λεηλασία είχαν λάβει μέρος πολύ περισσότεροι 

και το τελικό ποσό των 153.000 γροσίων που επιδικάστηκε ως αποζημίωση δεν 

πληρώθηκε από κανέναν.203 Όλες οι παραπάνω αδυναμίες και η δημιουργία 

ανισοτήτων, καθώς κάποιοι ικανοποιούνταν ατομικά, ενώ άλλοι δεν 

κατόρθωναν να αποζημιωθούν, προσανατόλισαν τη διοίκηση σε άλλες λύσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

                                                 
203 Ό.π., 14-03-1890, 18. 
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4. Οι καταστροφές περιουσιών στο κίνημα του 1889 
 

α. Γενικός απολογισμός των καταστροφών, σουλτανική αρωγή και 
οριστική σύσταση επιτροπών 

 

Το μέγεθος των καταστροφών δεν κατέστη δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια 

κατά το χρονικό διάστημα αμέσως μετά το κίνημα του 1889, καθώς η διοίκηση 

δεν επεδίωξε την κατάρτιση σχεδίου αποζημιώσεων, παρά μόνο διέταξε τις 

τοπικές αρχές να αναφέρουν το σύνολο των κατεστραμμένων σπιτιών. Οι 

πρώτες εκτιμήσεις ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 1889 και περιλάμβαναν 

τον αριθμό των δωματίων και των δημοσίων κτιρίων που καταστράφηκαν ή 

κάηκαν. Συχνά η άποψη των τοπικών αρχών συγκρουόταν με την άποψη των 

κατοίκων ως προς το μέγεθος των ζημιών. Για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι 

της Βιάννου, περίπου 250 οικογένειες, υποστήριζαν ότι όλες οι κατοικίες τους 

και χιλιάδες δέντρα καταστράφηκαν, ενώ η έκθεση του διοικητή Λασιθίου 

προς το γενικό διοικητή προσδιόριζε τους αντίστοιχους αριθμούς σε 93 σπίτια 

και 237 δέντρα.204

Οι καταστροφές όμως επεκτείνονταν όχι μόνο σε σπίτια και έπιπλα, 

αλλά στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και σε καλλιέργειες 

και μέσα-εργαλεία παραγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις η καταστροφή σήμαινε 

την καθολική αφάνιση του «εχθρού» και δεν περιοριζόταν σε απλή λεηλασία. 

Έτσι, επιδιώχθηκε με τη σύσταση μικτών επιτροπών για τα κλεμμένα, αλλά 

και για τα πυρπολημένα σπίτια, να επέλθει συμβιβασμός μεταξύ των 

εμπλεκομένων ή να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Οι μικτές επιτροπές εξέταζαν 

ατομικές αιτήσεις ανά περιοχή, ενώ η εκτίμηση των καταστροφών δεν 

ελεγχόταν από μια κεντρική υπηρεσία. Οι μικτές επιτροπές συνέχισαν να 

εκδικάζουν υποθέσεις, όπως φαίνεται, τουλάχιστον έως την άνοιξη του 

                                                 
204 Turkey No. 2 (1890), 17-10-1889, 72. Στην ίδια έκθεση καταγράφονται 46 κατεστραμμένα ή 
καμένα μουσουλμανικά σπίτια στο Λασίθι. Στην Ιεράπετρα και στη Σητεία δεν αναφέρονται 
καταστροφές σπιτιών. Στις επαρχίες αυτές ο καθολικός έλεγχος των φιλελεύθερων και η 
απουσία φυγόδικων δεν επέτρεψαν την πρόκληση καταστροφών. 
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1890.205 Όσον αφορά στους εμπρησμούς σπιτιών, η δράση των επιτροπών 

συνοδεύτηκε από αυστηρή νομοθεσία, η οποία είχε σκοπό να αποτρέψει 

κυρίως μελλοντικά τις πυρπολήσεις.206 Επίσης, ο καταλογισμός ατομικών ή 

συλλογικών ευθυνών και η υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης 

υιοθετήθηκαν από τη διοίκηση ως αποτρεπτικά μέσα για ανάλογα μελλοντικά 

περιστατικά. Ωστόσο τόσο η λειτουργία των επιτροπών όσο και οι μελλοντικές 

εξελίξεις ανέδειξαν την αναποτελεσματικότητα της αυστηρής νομοθεσίας 

αλλά και των ατομικών αποζημιώσεων ως προς την αποτροπή ή και τον 

περιορισμό αντίστοιχων φαινομένων.207

Το ίδιο χρονικό διάστημα οι πρόξενοι και η διοίκηση συγκέντρωναν 

πληροφορίες για το μέγεθος των καταστροφών και δέχονταν εκθέσεις των 

δημογεροντιών, αλλά και ατομικές αιτήσεις, χωρίς να μπορούν να ελέγξουν 

την αξιοπιστία τους. Εξετάζοντας τα δεδομένα αυτών των αναφορών σε 

γενικό επίπεδο, προκύπτει ότι η εικόνα που έδινε ο άγγλος πρόξενος Biliotti 

επαληθεύεται. Στα χωριά κοντά στις πόλεις και στην επαρχία Πεδιάδας οι 

χριστιανικές περιουσίες είχαν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές, ενώ σε όλη την 

υπόλοιπη ύπαιθρο με εξαίρεση τις επαρχίες Σητείας και Ιεράπετρας οι 

μουσουλμανικές περιουσίες, αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο, 

καταστράφηκαν. Η αναλυτικότερη εξέταση ανάλογων εκθέσεων ωστόσο 

καταδεικνύει τα προβλήματα των αναφορών σε επίπεδο εγκυρότητας των 

στοιχείων και κοινής συνισταμένης υπολογισμού των ζημιών. Έτσι, για 

παράδειγμα, αναλύοντας τις εκτιμήσεις των καταστροφών που συγκέντρωσε 

για την περιφέρεια Ηρακλείου ο υποπρόξενος της Ρωσίας Ιωάννης 

Μιτσοτάκης προκύπτουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς την εκτίμηση της 

αξίας των χριστιανικών και μουσουλμανικών οικημάτων, ενώ σε ορισμένες 

                                                 
205 Για τη σύσταση επιτροπών, βλ. ό.π., 08-11-1889, 94. Οι επιτροπές για τις πυρπολήσεις 
περιουσιών αποτελούνταν από 4 χριστιανούς και 4 μουσουλμάνους και συνεδρίαζαν τρεις 
φορές την εβδομάδα για να εξετάσουν τις αιτήσεις. Σε περίπτωση που ο αυτουργός δεν 
εντοπιζόταν, ολόκληρη η κοινότητα υποχρεωνόταν να πληρώσει αποζημίωση· βλ. «Κρήτη», 
03-03-1890, φ. 1154, 1. 
206 Turkey No. 2 (1890), 16-02-1890, 194  και «Κρήτη», 10-05-1890, φ. 1180, 1. 
207 Κατά τα γεγονότα των ετών 1895-1898 οι λεηλασίες και οι καταστροφές έλαβαν ακόμη 
μεγαλύτερη έκταση. 
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περιπτώσεις η καταγραφή των ζημιών είναι ιδιαίτερα αναλυτική.208 Πάντως, 

παρά την αποσπασματική συλλογή πληροφοριών από τα δεδομένα των 

φακέλων του Μιτσοτάκη, προκύπτει ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά κοντά 

στο Χάνδακα υπέστησαν ολική καταστροφή από τις αντεκδικήσεις των 

αποκλεισμένων στην πόλη μουσουλμάνων προσφύγων. Όπως φαίνεται, οι 

μουσουλμάνοι εκστράτευσαν εναντίον των χωριών της Πεδιάδας κατά τις 

πρώτες μέρες του Αυγούστου και λεηλάτησαν τις χριστιανικές κατοικίες 

πολλών χωριών.209 Ο Μιτσοτάκης ενδιαφέρθηκε να προσδιορίσει τις 

καταστροφές κυρίως χριστιανικών περιουσιών, γιατί οι καταγραφές 

υπογράφονται από τις χριστιανικές δημογεροντίες και δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην επαρχία Πεδιάδας και στα χωριά που υπέστησαν ζημιές από τις 

επιδρομές των μουσουλμάνων προσφύγων. Ωστόσο αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός πως σε πολλές περιπτώσεις οι χριστιανοί δημογέροντες δηλώνουν ότι 

οι περιουσίες των ομοχώριών τους μουσουλμάνων επιστράφηκαν.210 Τα 

στοιχεία που παρέχει το αρχείο Μιτσοτάκη, αν και αποσπασματικά και 

                                                 
208 Ως παράδειγμα ξεχωρίζει ο κατάλογος καταστροφών για το Ίνι Μονοφατσίου, στον οποίο 
απαριθμούνται ανά άτομο οι ζημιές που υπέστη το χωριό. Στον κατάλογο 
συμπεριλαμβάνονται γεωργική παραγωγή, δύο εκκλησίες, το σχολείο του χωριού και τα 
κυπαρίσσια (!) των εκκλησιών. Το συνολικό ποσό ανερχόταν σε 608.600 γρόσια και ήταν 
υπερβολικό, καθώς σε μουσουλμανικά χωριά ανάλογου μεγέθους, τα οποία κάηκαν και 
λεηλατήθηκαν, οι εκτιμήσεις καταστροφών δεν ξεπερνούσαν τα 100.000 γρόσια. Στα 
υπόλοιπα χωριά του Μονοφατσίου που καταγράφονται από το Μιτσοτάκη διακρίνεται 
μεγαλύτερη αρμονία στοιχείων από χωριό σε χωριό χωρίς μεγάλες αποκλίσεις. Τα σπίτια 
εκτιμώνται μέχρι 1.000 γρόσια, ενώ τα έπιπλα που κλάπηκαν από 200 έως 500 γρόσια. Η 
καταγραφή μάλλον ήταν αποσπασματική, διότι εμπεριέχονται μόνο 19 οικισμοί της 
επαρχίας· βλ. αρ. Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 85. Αντιστοίχως για την επαρχία Πεδιάδας τα 
στοιχεία που παραθέτει ο Μιτσοτάκης είναι ιδιαίτερα αναλυτικά για τα χωριά Παρασκιές και 
Κάτω Βαθειά (αρ. Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 84). Στην επαρχία Πεδιάδας, όπως και στο Ίνι, σε 
κάποια χωριά τα ποσά δε δικαιολογούνται ούτε ως προς το ύψος ούτε ως προς την παράθεση 
στοιχείων· βλ., για παράδειγμα, τα Πεζά Πεδιάδας με ποσό 592.962 γρόσια για 60 κατοικίες. 
209 Turkey No. 2 (1890), 28-11-1889, 128. Μεγαλύτερες καταστροφές υπέστησαν το Σκαλάνι και 
οι Αγίες Παρασκιές, όπου τα ¾ των σπιτιών καταστράφηκαν σύμφωνα με τον υποπρόξενο 
της Αγγλίας Καλοκαιρινό. Ενώ, σύμφωνα με τον Καλοκαιρινό, το Καινούριο Χωριό υπέστη 
μικρές ζημιές, οι χριστιανοί δημογέροντες δήλωσαν στο Μιτσοτάκη ότι κάηκαν και 
λεηλατήθηκαν τα σπίτια τους· βλ. αρ. Μιτσοτάκη, ό.π. Μεγάλες καταστροφές χριστιανικών 
περιουσιών σύμφωνα με το αρχείο Μιτσοτάκη παρουσιάζονται στα χωριά Βόνι, Επισκοπή, 
Πεζά, Μελέσες, Αϊτάνια, Καταλαγάρι και Κουνάβοι. Μεγάλες καταστροφές μουσουλμανικών 
περιουσιών σημειώθηκαν στα χωριά Παναγία και Έμπαρος. 
210 Στο Καινούριο Χωριό μάλιστα αναφέρεται ότι η μία μουσουλμανική κατοικία της οποίας 
αφαιρέθηκε η στέγη, επιδιορθώθηκε από τους ομοχώριους χριστιανούς, ενώ στις Βούτες 
Μαλεβιζίου οι χριστιανοί υποσχέθηκαν να επισκευάσουν τα μουσουλμανικά σπίτια που 
κάηκαν· βλ. αρ. Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 86. 
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επιλεκτικά, παρέχουν μια γενική εικόνα της πρώτης απόπειρας καταγραφής 

των ζημιών. Οσον αφορά στη γεωγραφία των καταστροφών, η εικόνα αυτή 

ταυτίζεται με τη γενική αναφορά των επάρχων προς τη γενική διοίκηση.211

Από τις γενικές εκθέσεις των επάρχων προς τη γενική διοίκηση 

καταρτίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, ο γενικός πίνακας των καταστροφών 

νοικοκυριών και δημοσίων κτιρίων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που 

έγιναν, η κεντρική εξουσία προσανατολιζόταν να δώσει αποζημιώσεις σε 

όσους υπέστησαν ζημιές. Με την πολιτική της καταβολής αποζημιώσεων τόσο 

σε χριστιανούς όσο και σε μουσουλμάνους επεδίωκε την εξομάλυνση της 

κατάστασης, αλλά και την προβολή ενός κοινωνικού προφίλ, το οποίο σε 

συνδυασμό με τον πολιτικό σουλτανικό λόγο, που θα εξετάσουμε παρακάτω, 

επιχειρούσε να ισχυροποιήσει τη σουλτανική εξουσία. 

Ο πίνακας δεν ήταν ονομαστικός και η κατάρτισή του στόχευε στην 

κατ’ αρχήν διερεύνηση της έκτασης των ζημιών και κατ’ επέκταση στην 

οριοθέτηση ενός κατά προσέγγιση ποσού που θα έπρεπε να αποδεσμευτεί από 

τα έσοδα του γενικού ταμείου ή να συγκεντρωθεί από πρόσθετες εισφορές ή 

φόρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έως το Νοέμβριο του 

1889, 6.440 νοικοκυριά (δωμάτια με κουζίνα) μουσουλμάνων υπέστησαν 

καταστροφές και 2.456 χριστιανών· ζημιές υπέστησαν επίσης 57 τζαμιά και 14 

                                                 
211 Στα χωριά του Καινούριου και του Μεραμπέλου καταγράφονται στο αρχείο Μιτσοτάκη 
καταστροφές μόνο μουσουλμανικών περιουσιών, όπως και στις επαρχιακές εκθέσεις· βλ. αρ. 
Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 88 και Turkey No. 2 (1890), 28-11-1889, 131. Για τα στοιχεία του 
πίνακα, όπως δημοσιεύονται στις αγγλικές προξενικές πηγές, βλ. παράρτημα, πίνακας 1. Ας 
σημειωθεί κάτι που είναι ενδεικτικό για την υποκειμενική εκτίμηση των ζημιών: τα καμένα 
σπίτια και τα ελαιόδεντρα των μουσουλμάνων στα χωριά Αμπελούζος, Μητρόπολη, 
Βουρβουλίτης, Συφεριανά, Μοίρες, Βρέλης, Απόλυχνος, Πλουτί, Γαλιά, Κυρμουσί, Ρουφάς, 
Ζαρό, Κούρτες, Μορόνι, Πανάσο, Μούλια και Ράπτη δεν ξεπερνούσαν σε αξία τις 300.000 
γρόσια. Το ίδιο ποσό καταγράφεται ως εκτίμηση για τις 44 χριστιανικές οικίες του χωριού 
Πατσίδερος. Εξίσου ενδεικτική είναι η περίπτωση του χωριού Καταλαγάρι Πεδιάδας: τα 
καμένα χριστιανικά σπίτια εκτιμώνται από τους χριστιανούς δημογέροντες σε 100 
οθωμανικές λίρες έκαστο, ενώ τα ερειπωμένα 50 λίρες έκαστο. Αντίθετα τα μουσουλμανικά 50 
λίρες στην πρώτη περίπτωση και 10 στη δεύτερη (αρ. Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 84). Ακόμη και 
αν υποθέσουμε ότι η πολυτέλεια των χριστιανικών σπιτιών υπήρξε πολύ μεγαλύτερη και τα 
χριστιανικά σπίτια περιλάμβαναν διπλάσια δωμάτια από τα μουσουλμανικά σπίτια, η 
απόκλιση της τάξης του 100% και 500% δε δικαιολογείται. Ωστόσο καταγράφονται και 
περιπτώσεις στις οποίες δε γίνεται διάκριση χριστιανικών ή μουσουλμανικών κατοικιών και 
εκτιμώνται οι ζημιές με κοινό μέτρο. Έτσι για παράδειγμα, στο χωριό Έμπαρος Πεδιάδας η 
αξία των ζημιών τόσο στα χριστιανικά όσο και στα μουσουλμανικά σπίτια υπολογίστηκε στα 
2.000 γρόσια ανά σπίτι. 
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εκκλησίες, καθώς και 37 μουσουλμανικά και 115 χριστιανικά σχολεία. 

Επιπλέον, σε χίλια περίπου χριστιανικά σπίτια έναντι 324 μουσουλμανικών 

αφαιρέθηκαν πόρτες και παράθυρα, τα οποία όμως επιστράφηκαν ή 

αντικαταστάθηκαν στις περισσότερες περιπτώσεις. Πολλές επίσης εκκλησίες ή 

ξωκλήσια λεηλατήθηκαν· τέλος, ένας τεκές κάηκε έξω από το Χάνδακα. 

Η γεωγραφική κατανομή των καταστροφών υποδηλώνει και τον 

αριθμό των οικογενειών που αντιμετώπισαν πρόβλημα στέγασης. Τα 

περισσότερα χριστιανικά σπίτια πέριξ των πόλεων διέθεταν τουλάχιστον τρία 

δωμάτια, ενώ τα μουσουλμανικά σπίτια των αγροτικών περιοχών δεν είχαν 

πάνω από δύο κατά μέσο όρο. Συνεπώς, με δεδομένο ότι ο υπολογισμός των 

ζημιών έγινε με βάση δωμάτια, ο αριθμός των μουσουλμανικών οικογενειών 

που ζημιώθηκαν ήταν μεγαλύτερος από ό,τι φαίνεται με την πρώτη ματιά. Ο 

Biliotti με βάση τα παραπάνω δεδομένα υπολόγισε ότι περίπου 3.200 

μουσουλμανικές οικογένειες αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα στέγασης 

έναντι 800 κατά προσέγγιση χριστιανικών.212 Από την άλλη, οι ατομικές 

αποζημιώσεις που δικαιούνταν οι χριστιανοί κατά μέσο όρο σε όλο το νησί θα 

έπρεπε να ξεπερνούν τις αντίστοιχες μουσουλμανικές, καθώς τα σπίτια τους 

σε πολλές περιπτώσεις ήταν πιο πολυτελή, με περισσότερα δωμάτια και 

πλουσιότερη επίπλωση, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμανικών 

σπιτιών της υπαίθρου αφορούσε σε αγροτικά νοικοκυριά. 

Οι πιο εκτεταμένες καταστροφές κατά το κίνημα του 1889 έγιναν στη 

διοίκηση του Χάνδακα. Η πλειονότητα των μουσουλμανικών οικιών στο 

Καινούριο, στη Μεσσαρά και στο Μονοφάτσι καταστράφηκαν. 

Καταγράφονται συνολικά 2.982 δωμάτια κατεστραμμένα ή πυρπολημένα και 

22 τζαμιά. Ο αριθμός των κατεστραμμένων μουσουλμανικών δωματίων στη 

Μεσσαρά και το Μονοφάτσι αποτελεί το 50% σχεδόν του συνολικού αριθμού 

των κατεστραμμένων μουσουλμανικών δωματίων σε όλο το νησί. Αντίστοιχα, 

οι καταστροφές των χριστιανικών περιουσιών στην επαρχία Πεδιάδας (996 

δωμάτια και 42 κτίρια σχολείων) αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο 

των κατεστραμμένων χριστιανικών νοικοκυριών στην Κρήτη. Όπως 

                                                 
212 Turkey No. 2 (1890), 28-11-1889, 132. 
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φανερώνουν τα παραπάνω στοιχεία, η δράση και η αντίδραση υπήρξαν 

ανάλογες: οι μουσουλμάνοι του Μονοφατσίου και της Μεσσαράς κατέφυγαν 

στο Χάνδακα κατά την έναρξη της έντασης. Οι περιουσίες τους λεηλατήθηκαν 

και καταστράφηκαν μαζικά σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι σε κάθε άλλη 

περιοχή της Κρήτης.213 Η λεηλασία της πλησιόχωρης του Χάνδακα επαρχίας 

με επιδρομές των μουσουλμάνων που είχαν καταφύγει στην πόλη δεν ήταν 

πράξη επιβίωσης, αλλά κυρίως μια μορφή μαζικής αντεκδίκησης. Οι 

καταστροφές των χριστιανικών περιουσιών στην επαρχία Πεδιάδας υπήρξαν 

τα αντίποινα από την πλευρά των μουσουλμάνων του Μονοφατσίου και της 

Μεσσαράς. 

Στη δυτική Κρήτη οι ζημιές ήταν μικρότερες, αλλά ο βαθμός τους 

ερμηνεύεται με βάση την πολιτική στάση και δράση των χριστιανών κατά 

περιοχή. Στον Αποκόρωνα, από όπου ξεκίνησε η δράση των κινηματιών, 

σχεδόν όλα τα μουσουλμανικά σπίτια υπέστησαν ζημιές.214 Σχεδόν όλα τα 

σπίτια καταστράφηκαν και στην επαρχία Κισάμου και την περιφέρεια των 

Χανίων. Αντίθετα στο Σέλινο καταστράφηκαν λιγότερα σπίτια 

μουσουλμάνων από τον Αποκόρωνα, αν και ο μουσουλμανικός πληθυσμός 

της περιοχής ήταν πολύ μεγαλύτερος.215 Η προσπάθεια ελέγχου των 

βιαιοπραγιών από τους φιλελεύθερους πολιτικούς αρχηγούς του Σέλινου δεν 

επέτρεψε τη μαζική καταστροφή μουσουλμανικών περιουσιών. Επιπλέον, οι 

                                                 
213 Ο πρόξενος της Αγγλίας σημειώνει πως οι μουσουλμανικές περιουσίες της Μεσσαράς και 
του Μονοφατσίου καταστράφηκαν στα τέλη Ιουλίου από ένοπλες ομάδες συντηρητικών με 
προέλευση κυρίως το Ρέθυμνο (ό.π., 28-11-1889, 123). Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, 
φιλελεύθεροι πολιτικοί αρχηγοί προσπάθησαν να περιορίσουν αυτή τη δραστηριότητα. Στο 
Μονοφάτσι τα μισά μουσουλμανικά σπίτια γλίτωσαν χάρη στις ενέργειες του πολιτικού των 
φιλελεύθερων Χαράλαμπου Αγγελίδη. Στην επαρχία Καινούριου όμως μόνο είκοσι από 
περίπου 500 σπίτια διασώθηκαν (ό.π., 14-10-1889, 70). 
214 Στον Αποκόρωνα 266 μουσουλμανικά δωμάτια υπέστησαν ζημιές. Ο μουσουλμανικός 
πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 1881 ανερχόταν σε 72 οικογένειες. Οι οικογένειες 
αυτές ζούσαν στα χωριά Καλύβες, Αρμένους, Φυλακή και Βάμο. Στο Βάμο μπορούμε να 
υποθέσουμε ότι διατηρούσαν κατοικίες και κάποιοι μουσουλμάνοι των Χανίων, που δεν 
καταγράφονται ως μόνιμοι κάτοικοι, καθώς το χωριό αποτελούσε το διοικητικό, στρατιωτικό 
και εμπορικό κέντρο του Αποκόρωνα. Αν συμπεριλάβουμε μια μικρή αύξηση του πληθυσμού 
κατά τη δεκαετία του 1880, τότε η αναλογία του 3,6 μουσουλμανικών οικογενειών-δωματίων 
αποδεικνύεται μικρότερη. 
215 Στο Σέλινο καταστράφηκαν 236 μουσουλμανικά δωμάτια έναντι 64 χριστιανικών. 
Επιπλέον, 132 σπίτια μουσουλμάνων λεηλατήθηκαν και 45 κάηκαν έναντι 16 και 28 
χριστιανικών αντίστοιχα· βλ. Turkey No. 2 (1890), 30-10-1889, 100. 
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μουσουλμάνοι του Σέλινου δεν εγκατέλειψαν την περιοχή και οχυρώθηκαν 

στην Κάντανο, στην οποία οι περιουσίες τους προστατεύτηκαν από τους 

ίδιους. Η εκτίμηση των ζημιών των χριστιανικών σπιτιών στη διοίκηση 

Χανίων οδηγεί σε ανάλογα συμπεράσματα με αυτά που ισχύουν για τη 

διοίκηση Χάνδακα: ελάχιστες ζημιές χριστιανικών σπιτιών σε Αποκόρωνα και 

Σέλινο, λίγες σε Κίσαμο και αρκετές στην περιφέρεια των Χανίων, όπου 

περιορίστηκε η δράση των μουσουλμάνων των Χανίων. Συγκριτικά όμως με 

το Χάνδακα οι αντεκδικήσεις και οι επιδρομές των μουσουλμάνων σε βάρος 

των χριστιανών υπήρξαν λιγότερες, όπως και οι καταστροφές των 

μουσουλμανικών περιουσιών συνολικά στην ύπαιθρο της διοίκησης Χανίων. 

Στο Ρέθυμνο οι καταστροφές μουσουλμανικών περιουσιών ήταν 

περιορισμένες κατά επαρχία, αλλά εκτεταμένες σε συγκεκριμένα χωριά. Στο 

Αμάρι και το Μυλοπόταμο καταγράφονται 209 και 50 κατεστραμμένα ή 

καμένα μουσουλμανικά δωμάτια, καθώς και επτά και δύο τζαμιά αντίστοιχα. 

Στις δύο επαρχίες σημειώνεται ένα μόνο νοικοκυριό χριστιανού 

κατεστραμμένο. Οι εκτιμήσεις εμφανίζονται περίπου ίδιες με τα ονομαστικά 

κατάστιχα αποζημιώσεων που καταρτίστηκαν το 1891. Σε αυτά, όπως θα 

δούμε παρακάτω, δικαιούνται αποζημιώσεις για καταστροφές σπιτιών δέκα 

χριστιανοί του Μυλοποτάμου αλλά καμένα χριστιανικά σπίτια 

καταγράφονται δύο· η απόκλιση από το ένα δωμάτιο του αρχικού πίνακα 

είναι μικρή γιατί το σύνολο των καταστροφών χριστιανικών σπιτιών ήταν 

μικρό.216 Η απόκλιση στα μουσουλμανικά σπίτια είναι περισσότερο εμφανής. 

Στο κατάστιχο του 1891 δικαιούνται αποζημιώσεις για τα κατεστραμμένα 

σπίτια τους περισσότεροι από 50 μουσουλμάνοι του Μυλοποτάμου, ενώ μόνο 

τα καμένα μουσουλμανικά σπίτια είναι 23. Αν υποθέσουμε πως κάποια 

περιλάμβαναν περισσότερα από ένα δωμάτιο, ο αριθμός των 50 δωματίων, 

που υπολογίστηκε στις αρχικές εκτιμήσεις της επαρχίας, μπορεί να θεωρηθεί 

                                                 
216 Στο γενικό κατάλογο του 1889 η εκτίμηση έγινε με βάση τα κατεστραμμένα δωμάτια. 
Αντίθετα, οι ειδικοί ονομαστικοί κατάλογοι αποζημιώσεων του 1891 καταρτίστηκαν στη 
βάση των οικοδομημάτων (bina) που καταστράφηκαν. Στην πρώτη περίπτωση η εκτίμηση σε 
δωμάτια βοηθούσε να υπολογιστεί ένα συνολικό ποσό ανάλογα με τα δωμάτια που κάηκαν. 
Αντίθετα, το σπίτι ως μονάδα δεν παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής μέσου όρου, διότι δεν 
είχαν όλα τα σπίτια τον ίδιο αριθμό δωματίων. 
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έγκυρος με την προϋπόθεση ότι η εκτίμηση έγινε στη βάση των καμένων 

σπιτιών και όχι με γνώμονα τις παντός τύπου καταστροφές σε σπίτια. Στο 

Μυλοπόταμο οι μουσουλμανικές περιουσίες σε κάποια χωριά δεν 

πειράχτηκαν και οι καταστροφές περιορίζονταν σε συγκεκριμένα χωριά της 

επαρχίας. Αντίθετα στην Αμπαδιά αποζημιώσεις δικαιούνταν, σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις του 1891, μουσουλμάνοι όλων των χωριών της περιοχής, 

γεγονός που καταδεικνύει πως η λεηλασία της περιοχής ήταν καθολική. Αν 

θεωρήσουμε ότι καταστροφές έγιναν σε όλο το Αμάρι, ο αριθμός των 209 

δωματίων της αρχικής εκτίμησης είναι πολύ μικρός. Στην επαρχία Ρεθύμνου 

καταστράφηκαν 115 μουσουλμανικά δωμάτια έναντι 16 χριστιανικών. Σε 

αυτά περιλαμβάνονται οι καταστροφές στον Άγιο Γεώργιο και την Επισκοπή, 

ενώ στα 16 χριστιανικά υπολογίζονται οι εμπρησμοί σε Ατσιπόπουλο και 

Άδελε.217

Στη Σητεία, την Ιεράπετρα και τα Σφακιά218 δεν καταγράφονται 

καθόλου ζημιές δωματίων και κτιρίων, ενώ μικρός αριθμός μουσουλμανικών 

σπιτιών καταστράφηκε στο Μεραμπέλο (34 δωμάτια).219 Στο Λασίθι η 

καθολική υπεροχή των φιλελεύθερων δεν επέτρεψε την καταστροφή των 

μουσουλμανικών περιουσιών. Αν και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της 

υπαίθρου κατέφυγαν μαζικά στα φρούρια της Σητείας και της Ιεράπετρας, οι 

πολιτικοί αρχηγοί των χριστιανών φρόντισαν να περιφρουρήσουν τις 

περιουσίες των μουσουλμάνων. Η επιστροφή των τελευταίων στα χωριά τους 

δε συνοδεύτηκε από αντεκδικήσεις και κατά συνέπεια δεν έγινε καμία δίωξη 

σε βάρος χριστιανών ή μουσουλμάνων με εξαίρεση ελάχιστες καταγγελίες 

χριστιανών σε βάρος ομόδοξών τους.220 Το Λασίθι αποτέλεσε τη μοναδική 

ειρηνική εξαίρεση στο κίνημα του 1889. 

                                                 
217 Στο Ατσιπόπουλο κάηκε ένα σπίτι, όπως και στο Άδελε. Το δεύτερο υπήρξε πολυτελές, 
συνεπώς αρκετά από τα 16 δωμάτια θα ανήκαν σε αυτό. Ο Γρυντάκης, αναπαράγοντας χωρίς 
έλεγχο τις εκθέσεις του έλληνα υποπρόξενου, αναφέρει πως κάηκε το Ατσιπόπουλο 
(Γρυντάκης, ό.π., 105). 
218 Στα Σφακιά δε σημειώθηκαν καταστροφές περιουσιών λόγω απουσίας μουσουλμανικού 
στοιχείου στην επαρχία αυτή. 
219 Σύμφωνα με την καταγραφή Μιτσοτάκη οι καταστροφές εντοπίζονται στα χωριά 
Πλατυπόδι, Χουμεριάκο και Βουλισμένη· βλ. αρ. Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 89. 
220 Για το κίνημα του 1889 στη Σητεία, βλ. Ε. Αγγελάκις, Σητειακά ήτοι συμβολή εις την ιστορίαν 
της Σητείας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, τ. 2, Αθήνα 1939, 209-212. 
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Το κόστος καταστροφής του κάθε δωματίου υπολογίστηκε στις δέκα 

αγγλικές λίρες περίπου, δηλαδή 1.100 γρόσια.221 Συνεπώς για την κάλυψη 

των ζημιών των 8.896 δωματίων χρειαζόταν η ανεύρεση περίπου 9.785.600 

γροσίων ή 98.000 οθωμανικών λιρών. Η Πύλη αδυνατώντας να πληρώσει 

άμεσα αποζημιώσεις, περιορίστηκε αρχικά στη αποστολή ξυλείας, ρυζιού και 

σιταριού. Σύμφωνα με τον Biliotti, η κυβέρνηση έστειλε 58.000 κομμάτια 

ξύλου για την επισκευή των σπιτιών, ενώ άλλα τόσα περίπου θα 

αποστέλλονταν αργότερα. Σκοπός της κυβέρνησης ήταν να διαθέσει 15 

ξύλινες δοκούς και 7 καδρόνια στέγης για κάθε δωμάτιο.222 Το νησί 

αποδεικνυόταν ζημιογόνο οικονομικά για την κεντρική κυβέρνηση,223 καθώς 

πέραν των τελωνειακών δασμών, μέρος των οποίων κατέληγε στο κεντρικό 

θησαυροφυλάκιο, και των έμμεσων φόρων καπνού, αλατιού και χαρτοσήμου, 

όλα τα υπόλοιπα έσοδα εισπράττονταν από το δημόσιο ταμείο του νησιού.224 

Επιπλέον, η Πύλη κάλυπτε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού του νησιού 

                                                 
221 Η εκτίμηση των δέκα αγγλικών λιρών κατά προσέγγιση ανά δωμάτιο ανήκει στο Biliotti. 
Οι αποκλίσεις δεν αποκλείεται να ήταν μεγάλες. Για παράδειγμα τα 53 χριστιανικά δωμάτια 
που καταστράφηκαν από μουσουλμάνους στο Καινούριο Χωριό Πεδιάδας εκτιμήθηκαν από 
τους χριστιανούς δημογέροντες δύο φορές πάνω από το μέσο όρο του Biliotti, δηλαδή 2.000 
γρόσια ανά δωμάτιο· βλ. αρ. Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 84. Η οθωμανική λίρα αντιστοιχούσε το 
1883 σε 117 γρόσια και η αγγλική σε 129 και 20 παράδες· βλ. meskukat στη “Vicdan”, 8 Teşrin-i 
evvel 1299, φ. 1, 4. Στους προϋπολογισμούς της Κρήτης της δεκαετίας του 1880 που 
καταγράφει ο Biliotti, η αγγλική λίρα αντιστοιχεί σε 110 γρόσια και η οθωμανική σε 100. Την 
παραπάνω ισοτιμία χρησιμοποιήσαμε στην παρούσα εργασία. 
222 Η ξυλεία στην Κρήτη ήταν σπάνια λόγω της απογύμνωσης των κρητικών βουνών και 
αποτελούσε εισαγόμενο προϊόν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1880. Η οικοδομική 
ξυλεία εισαγόταν κυρίως από την Τεργέστη. Βλ. Περάκης, ό.π., 301. 
223 Η Κρήτη ήταν απαλλαγμένη από φόρους επιτηδεύματος, ιδιοκτησίας, στρατιωτικής 
απαλλαγής, τους οποίους κατέβαλλαν άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας· βλ. Πρεβελάκης, 
ό.π., 172-173 και Turkey No. 2 (1890), 29-08-1889, 9. Για τη χαμηλή κατά κεφαλή φορολόγηση 
των Κρητών έναντι άλλων κατοίκων της αυτοκρατορίας, γεγονός που ομολογούνταν και από 
τους ίδιους τους χριστιανούς πληρεξούσιους στη γενική συνέλευση, βλ. Περάκης, ό.π., 453-454. 
Έως τη σύμβαση της Χαλέπας η Πύλη κάλυπτε τους συνεχείς ελλειμματικούς 
προϋπολογισμούς του νησιού με αποστολές χρημάτων από άλλες επαρχίες· βλ. White προς 
μαρκήσιο του Salisbury, Turkey No. 2 (1890), 14-09-1889, 26. 
224 Τα έσοδα για την Πύλη ανέρχονταν στα 2.500.000 γρόσια ετησίως (ό.π., 13). Μόνο τα ποσά 
που χρειάστηκε για τη μισθοδοσία της χωροφυλακής, την οποία το 1889 αναγκάστηκε να 
ανασυγκροτήσει προσλαμβάνοντας χωροφύλακες από άλλες επαρχίες, ξεπερνούσαν το ποσό 
αυτό. Αν συνυπολογίσουμε το κόστος αποστολής και διατήρησης στρατευμάτων και πλοίων 
γίνεται κατανοητό ότι η Πύλη όχι μόνο δεν αποκόμιζε οικονομικά κέρδη, αλλά αντίθετα 
ζημιωνόταν από τον έλεγχο του νησιού. Ο ετήσιος μέσος όρος εξόδων της Πύλης για στρατό, 
ναυτικό, συντήρηση οχυρώσεων και αποστολή στρατιωτικού υλικού αλλά και αποζημίωση 
της βακουφικής δεκάτης προς τους μουσουλμάνους του νησιού ανερχόταν σε 150.000 
οθωμανικές λίρες ή 15 εκατομμύρια γρόσια. Βλ. Turkey No. 4 (1891), 08-08-1890, 113. 

 80



έως το 1887 επιστρέφοντας τα μισά τελωνειακά έσοδα του νησιού στην τοπική 

διοίκηση. Μετά το 1887 καθιερώθηκε με φερμάνι το παραπάνω ποσό να 

καταλήγει στο νησί ακόμη και αν δεν υπήρχε έλλειμμα. Τέλος, η κεντρική 

κυβέρνηση πλήρωνε όλες τις στρατιωτικές δαπάνες φρουρών, πλοίων και 

στρατιωτικών κτιρίων. Η απόδοση αποζημιώσεων θα επιβάρυνε ακόμη 

περισσότερο τον κρατικό προϋπολογισμό, για αυτό αρχικά η διοίκηση και η 

κυβέρνηση προσανατολίστηκαν σε εσωτερική κάλυψη των ζημιών με τους 

τρόπους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Όταν διαπιστώθηκε ότι το σχήμα των 

συμβιβαστικών επιτροπών δε λειτουργούσε, αναζητήθηκε τρόπος να 

εξοικονομηθούν χρήματα με στόχο το ποσό των 60.000 λιρών για την 

αποζημίωση σπιτιών και ελιών, χωρίς να επιβαρυνθεί η τοπική οικονομία 

ούτε τα οικονομικά της αυτοκρατορίας.225 Ωστόσο η αύξηση της φορολογίας 

θα προκαλούσε αντιδράσεις και επιπλέον θα θεωρούνταν καταπάτηση των 

προνομίων.226 Έτσι αποφασίστηκε, μετά από πρόταση των προξένων, 

μουσουλμάνων προκρίτων και χριστιανών εκπροσώπων των Χανίων και των 

Σφακίων, η αύξηση των φόρων που προορίζονταν για την κεντρική διοίκηση, 

δηλαδή αλατιού, καπνού και χαρτοσήμου.227 Υπολογίστηκε ότι σε τέσσερα 

χρόνια θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν από την αύξηση 60.000 λίρες. Το 

Σεπτέμβριο του 1890 η σουλτανική κυβέρνηση κοινοποίησε τις αυξήσεις των 

φόρων για τέσσερα χρόνια «ως αντίτιμο των αποζημιώσεων των εμπρησμών 

και των καταστροφών λαβόντων χώραν εν Κρήτη κατά τας ανωμαλίας».228

Το διάταγμα για την κατάρτιση των επιτροπών εκτίμησης 

αποζημιώσεων υπογράφτηκε από το Τζεβντέτ πασά στις 18 Δεκεμβρίου 1890 

και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Κρήτη» δύο μέρες αργότερα.229 Στα 21 

                                                 
225 Ό.π., 05-04-1890, 29. 
226 Αν και με το φερμάνι του 1889 περιορίστηκαν πολλά προνόμια που είχαν κατοχυρωθεί με 
τη σύμβαση της Χαλέπας, δεν έγινε προσπάθεια αύξησης της φορολογίας. Το προνόμιο της 
επιβολής νέων φόρων στο νησί το διατηρούσε η γενική συνέλευση και ενδεχόμενη 
παρέμβαση της Πύλης θα αποτελούσε παραβίασή του που δεν δικαιολογούνταν από τις 
διατάξεις του φερμανιού του 1889. 
227 Οι χριστιανοί εκπρόσωποι πίστευαν ότι η αύξηση του φόρου του αλατιού δε θα 
προκαλούσε δυσαρέσκεια (ό.π., 08-06-1890, 62). 
228 «Κρήτη», φ. 1209, 17-09-1890, 2, κοινοποίηση 259/664. 
229 «Κρήτη», φ. 1220, 20-12-1890, 6-8. 
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άρθρα του διευκρινίζονταν οι όροι για τη σύσταση επιτροπών,230 ο τρόπος 

λειτουργίας τους και οι μέθοδοι καταγραφής και εκτίμησης των καταστροφών 

οικοδομών και ελιών,231 οι εκκρεμότητες με τις υπόλοιπες καταστροφές 

κινητής περιουσίας232 και οι αποζημιώσεις των υπαλλήλων των επιτροπών 

και των ζημιωθέντων.233 Ξεχωριστό άρθρο καθόριζε πως για τους ξένους 

υπηκόους θα παρίστατο κατά την εκτίμηση της καταστροφής υπάλληλος της 

αρμόδιας προξενικής αρχής. Τέλος, τα άρθρα 6 και 20 αποσκοπούσαν να 

αποτρέψουν τους εκτιμητές ή άλλους να αλλοιώσουν το ύψος της 

πραγματικής ζημιάς για οποιονδήποτε λόγο. 

Οι επιτροπές χωρίζονταν στις επιτροπές εκτίμησης των καταστροφών 

και στις εξελεγκτικές. Οι εξελεγκτικές συστήνονταν στις διοικήσεις των 

σαντζακιών και αποτελούνταν από τον τοπικό διοικητή, τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου, το γραμματέα του τοπικού λογιστηρίου και δύο 

μέλη του οικείου πρωτοδικείου, ένα χριστιανό και ένα μουσουλμάνο. Οι 

επιτροπές που θα προέβαιναν στον υπολογισμό των ζημιών απαρτίζονταν 

από δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σαντζακιού, δύο του οικείου 

πρωτοδικείου, δύο των επαρχιακών συμβουλίων, δύο παρέδρους 

ειρηνοδικείου της υπό εκτίμηση επαρχίας και δύο τεχνίτες ως εκτιμητές. Τα 
                                                 
230 Άρθρα 1-5. 
231 Άρθρα 7-13. 
232 Άρθρο 14. Σύμφωνα με απόφαση της διοίκησης, όλες οι ποινές και τα συμφωνητικά των 
πολιτικών δικαστηρίων και των μικτών επιτροπών που αφορούσαν σε καταστροφές ακίνητης 
περιουσίας ακυρώνονταν, καθώς η Πύλη αναλάμβανε να φροντίσει για τις αποζημιώσεις των 
παθόντων. Όσα ποσά όμως είχαν ήδη καταβληθεί έως εκείνο το χρονικό διάστημα θα 
αφαιρούνταν από την εκτίμηση της αποζημίωσης. Από τις εκτιμήσεις θα αφαιρούνταν και η 
αξία της ξυλείας που χορηγήθηκε από το σουλτάνο. Αντίθετα, δεν ακυρώνονταν οι 
αποφάσεις του στρατοδικείου για την υπόθεση του Αγίου Γεωργίου και για μία ή δύο 
αντίστοιχες περιπτώσεις· Turkey No. 5 (1891), 30-12-1890, 3. Η εξαίρεση των παραπάνω 
περιπτώσεων φανερώνει την πολιτική σημασία που έδινε η οθωμανική κυβέρνηση και η 
διοίκηση του νησιού στα πρώτα γεγονότα μαζικών καταστροφών. Ο σουλτανικός πολιτικός 
λόγος δικαιολόγησε την έκνομη συμπεριφορά των υπηκόων του, θεωρώντας πως 
παρασύρθηκαν από «κάποιους άθλιους». Με τις αμνηστίες και την ακύρωση των αποφάσεων 
των μικτών επιτροπών έστω και καθυστερημένα επιχειρούσε να επιδείξει κοινωνικό προφίλ 
και μέριμνα για όλους τους υπηκόους, ακόμη και αν «παραστράτησαν». Εξαιρούνταν από 
την «ευσπλαχνία» του σουλτάνου, όπως και στην περίπτωση του Αγίου Γεωργίου, οι 
υποκινητές και βασικοί αίτιοι των καταστροφών. Στην πραγματικότητα, ο σουλτανικός 
λόγος πήγαζε από την αδυναμία ελέγχου και τιμωρίας της πλειονότητας των κατοίκων του 
νησιού που συμμετείχαν σε έκνομες πράξεις, από την προσπάθεια νομιμοποίησής του σε μια 
επικράτεια στην οποία είχε ελάχιστο κύρος και από την αποτυχία ικανοποίησης όλων των 
πλευρών, χριστιανών και μουσουλμάνων, φιλελεύθερων και συντηρητικών. 
233 Άρθρα 15, 17-18. 
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δικαστικά μέλη, οι επαρχιακοί σύμβουλοι και οι τεχνίτες έπρεπε να είναι ένας 

χριστιανός και ένας μουσουλμάνος σε κάθε περίπτωση. Στις επιτροπές 

προέδρευε ο έπαρχος της κάθε επαρχίας, ενώ οι κατάλογοι που θα 

καταρτίζονταν έπρεπε να υπογραφτούν από τα μέλη των επιτροπών και από 

τους δημογέροντες των χωριών. Σε περίπτωση που κάποια μέλη 

διαφωνούσαν, οριζόταν να καταγράφεται η διαφωνία τους και η εκτίμησή 

τους. Η διοίκηση με την ίση εκπροσώπηση των δύο κοινοτήτων, με τον έλεγχο 

των επιτροπών από την ανώτερη επιτροπή του σαντζακιού και στο τέλος από 

ειδική ελεγκτική επιτροπή της ίδιας της διοίκησης, αλλά και με αυστηρούς 

γραφειοκρατικούς όρους, επιχειρούσε να κατοχυρώσει τις αποζημιώσεις 

απέναντι σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση και ταυτόχρονα να αποφευχθούν οι 

αυθαιρεσίες από ιδιώτες ή μέλη των επιτροπών. Η έναρξη των εργασιών των 

επιτροπών ορίστηκε στις 5 Ιανουαρίου 1891, ενάμιση χρόνο μετά τις πρώτες 

καταστροφές. Παράλληλα, η Πύλη πρότεινε στην τοπική διοίκηση να 

συνάψει δάνειο με την Οθωμανική Τράπεζα ύψους 50.000 λιρών, έτσι ώστε να 

καταβληθούν οι αποζημιώσεις άμεσα μετά την περάτωση των 

υπολογισμών.234

 

 

β. Οι καταστροφές σε Μυλοπόταμο και Αμάρι 
 

 Η επιτροπή εκτίμησης καταστροφών της επαρχίας Μυλοποτάμου 

(Milopotamo kazası keşif komisyonu) συνεδρίασε στο κτίριο της διοίκησης 

Ρεθύμνου (idare odasında akd-ı içtima eyledi) στις 12 Φεβρουαρίου 1891235 και 

ορίστηκαν τα μέλη της. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του διατάγματος για την 

κατάρτιση επιτροπών, πρόεδρος (reis) οριζόταν ο καϊμακάμης Καλοειδάς 

εφέντης και εκπρόσωποι της διοίκησης οι Χουσεΐν Μουραμπουτάκης ως 

                                                 
234 Turkey No. 5 (1891), 30-12-1890, 3. Η αδυναμία αποπληρωμής δανείου στο πρόσφατο 
παρελθόν έκανε τη διοίκηση του νησιού επιφυλακτική στην ανάληψη νέου δανείου. 
235 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ. 2868, 1 (komisyonun 13 Şubat sene 1306 tarihi içtiması). Το πρωτότυπο φύλλο 
με το κείμενο της συνεδρίασης εμπεριέχεται στο κατάστιχο και αντιγράφτηκε στην πρώτη 
σελίδα του καταστίχου από το γραμματέα του λογιστηρίου Ρεθύμνου. 
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βοηθός του καϊμακάμη (muavin) και ο Αντώνης Σαρρής ως μέλος της 

διοίκησης (idare a’zası). Από τους κρατικούς υπαλλήλους του Μυλοποτάμου 

συμμετείχαν στην επιτροπή τα μέλη του συμβουλίου της επαρχίας (meclis 

a’zaları Hüseyin ve Biraki efendiler) Χουσεΐν Ορφανουδάκης και Γιάννης 

Μπιράκης ως καταμετρητές (sayma a‛zası) και οι πάρεδροι του ειρηνοδικείου 

Μολά Μουσταφά Μεμισογλουδάκης και Νικόλαος Μελιδόνης ως βοηθοί τους 

(sayma a‛zası mülazimi).236 Τους παραπάνω πλαισίωναν οι δύο εκτιμητές των 

ζημιών, ένας χριστιανός και ένας μουσουλμάνος από τα χωριά Αχλαδέ και 

Σιριπιδιανά αντίστοιχα.237 Οι δύο εκτιμητές (muhammin) ορκίστηκαν να 

υποστηρίζουν το δίκαιο στη διαδικασία του υπολογισμού των ζημιών.238

 Η δεύτερη απόφαση της επιτροπής αφορούσε στη μισθοδοσία και την 

κάλυψη των οδοιπορικών των μελών της. Κατά το άρθρο 15 του διατάγματος 

περί αποζημιώσεων, προβλέπονταν αμοιβές αλλά και κάλυψη των εξόδων, τα 

οποία όμως θα αφαιρούνταν σε ποσοστό 5% από τη δαπάνη των 

αποζημιώσεων.239 Στην περίπτωση του Μυλοποτάμου τα μέλη της επιτροπής 

θα λάμβαναν ημερήσια αποζημίωση τριάντα γροσίων έναντι είκοσι πέντε των 

εκτιμητών και του γραμματέα.240 Τα ποσά μπορούν να θεωρηθούν αρκετά 

υψηλά: ο κατώτερος μηνιαίος μισθός στα τέλη της δεκαετίας του 1880 δεν 

ξεπερνούσε τα τριακόσια γρόσια·241 από την άλλη, ο συμβολαιογράφος 

Νικολακάκης, που αναφέρθηκε παραπάνω, χρέωνε περίπου 25 γρόσια κατά 

μέσο όρο για μια πράξη αγοραπωλησίας, ενώ για μια δήλωση αμειβόταν με 

περίπου πέντε γρόσια. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ανάλογα φαίνεται 
                                                 
236 Ο Μελιδόνης διέμενε στο Καστέλι (Πάνορμο) και ήταν έμπορος. 
237 Ήταν ο Γιάννης Πλαϊτάκης, μεταπράτης, και ο Γιουσούφ Πινιογλουλάκης (;). Ο πρώτος 
ωστόσο δε φαίνεται να υπογράφει κάπου στο κατάστιχο. Στη θέση του υπάρχει η υπογραφή 
άλλου χριστιανού εκτιμητή με το όνομα Ι. Μιαούλης, ένδειξη ότι ίσως αντικαταστάθηκε. 
238 “muamelat-ı keşfiyede iltizam-ı hakkaniyet edeceklerine dair olub meclis huzurında tahlifleri icra 
kılınmış”. 
239 Κατά τους πρώτους 11 μήνες εφαρμογής της αύξησης των φόρων χαρτοσήμου, αλατιού και 
καπνού συγκεντρώθηκε το ποσό των 847.188 γροσίων. Από αυτά αφαιρέθηκαν 67.188 γρόσια 
για τα έξοδα των επιτροπών. Τα υπόλοιπα μοιράστηκαν στις επαρχίες κατά αναλογία των 
εκτιμήσεων αποζημιώσεων. 
240 “keşfe gidecek olan a‛zaları beher nice günde otuzar katib ile muhamminlere dahi yirmibeşer guruş 
ücret kararlaştırmışdır”. 
241 Για παράδειγμα, ο μισθός του απλού χωροφύλακα ανερχόταν σε 280 γρόσια με το 
βοήθημα («Κρήτη», φ. 708, 10-07-1884). Έως τα τέλη της δεκαετίας δεν υπήρξαν σημαντικές 
μεταβολές (Δ. Παπάλας, «Το Β’ τάγμα της Κρητικής Χωροφυλακής. Νομός Σφακίων, 1884-
1889», Κρητολογικά Γράμματα, 19 [2004], 59). 
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πως ήταν τα ποσά που επιδικάζονταν από τα δικαστήρια ως ημερήσιες 

αποζημιώσεις για απώλεια ημερομισθίου.242 Κατά συνέπεια, η επιτροπή 

μάλλον όρισε το ύψος των χρημάτων που θα καταβάλλονταν στα μέλη της με 

λογική που συνήδε προς αυτή των δικαστηρίων. 

 Η καταγραφή γινόταν σύμφωνα με τις οδηγίες του διατάγματος, το 

οποίο επέβαλλε την ονομαστική καταγραφή των δικαιούχων αποζημίωσης 

για οικοδομές και ελαιόδεντρα. Η εκτίμηση επί των ελαιοδέντρων θα γινόταν 

με βάση την ηλικία τους, αφού εξεταζόταν ο εναπομένων φλοιός τους σε 

σχέση με τα γύρω δέντρα. Από το συνολικό κατάστιχο κάθε επαρχίας η 

εξελεγκτική επιτροπή της διοίκησης Ρεθύμνου ήταν υποχρεωμένη να τηρήσει 

αντίγραφα για κάθε δήμο (nahiye) ξεχωριστά σε δύο γλώσσες, τουρκικά και 

ελληνικά. Στα αντίγραφα σημειώνονταν κατά αύξοντα αριθμό οι 

υπολογισμοί αποζημιώσεων ανά άτομο μόνο για τις οικοδομές, ενώ σε ένα 

ξεχωριστό αντίγραφο σημειώνονταν οι εκτιμήσεις των ελαιοδέντρων. Το 

κατάστιχο του Μυλοποτάμου εμπεριέχει τις εκτιμήσεις για οικοδομές και 

ελαιόδεντρα, ενώ σώζονται στο Τουρκικό Αρχείο Χανίων και δύο αντίγραφα 

καταστροφών οικοδομών του αναλυτικού καταστίχου, ένα για το ναχιγιέ 

Μελιδονίου και ένα για το ναχιγιέ Μαργαριτών, τα οποία χρονολογούνται 

στις 12 Αυγούστου 1307 (1891). Τα αντίγραφα συντάχτηκαν από το 

γραμματέα της εξελεγκτικής επιτροπής της διοίκησης Ρεθύμνου και 

υπογράφτηκαν από τα μέλη της και τον πρόεδρο, δηλαδή το διοικητή 

Ρεθύμνου Εμίν μπέη. Το κατάστιχο της επιτροπής αποζημιώσεων 

Μυλοποτάμου, με βάση το οποίο έγιναν τα αντίγραφα, συντάχτηκε από τις 6 

Μαΐου έως τις 26 Ιουνίου, δηλαδή η διάρκεια των εργασιών της ξεπέρασε τον 

ενάμιση μήνα. 

 Το κατάστιχο της επαρχίας Μυλοποτάμου αποτελείται από είκοσι δύο 

κεφάλαια. Ένα από αυτά αφορά στις επιδιορθώσεις ενός πύργου, ο οποίος 

καταστράφηκε και βρισκόταν ανάμεσα στα χωριά Αλφά και Πρίνος. Τα 
                                                 
242 Για παράδειγμα, ο Χουρσίτ Σκουπτεδάκης καταδικάστηκε από το στρατοδικείο να 
καταβάλει στο Γιάγκο Φώτη από το Ρέθυμνο δύο οθωμανικές λίρες (200 γρόσια) ως 
αποζημίωση για τις οκτώ μέρες που ο δεύτερος δεν μπόρεσε να εργαστεί ένεκα τραυματισμού 
του από τον πρώτο, δηλαδή ημερήσια αποζημίωση 25 γροσίων («Κρήτη», φ. 1126, 12-12-1889, 
3). 
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χρήματα για την επιδιόρθωσή του θα δίνονταν στη στρατιωτική διοίκηση 

(cihet-i askeriye).243 Τα υπόλοιπα κεφάλαια αντιστοιχούν σε χωριά τριών 

δήμων του Μυλοποτάμου, των Μελιδονίου, Αβδανιτών και Μαργαριτών. Το 

σύνολο των χωριών είναι 17, αλλά για τέσσερα χωριά υπάρχουν στο τέλος του 

καταστίχου συμπληρωματικές καταχωρίσεις. Οι αποζημιώσεις καλύπτουν 

σπίτια (hane), ελαιοτριβεία (yağhane) και άλλες παραγωγικές μονάδες, τεμένη 

(cami‛) και ελαιόδεντρα (zeytun eşcarı). Το είδος της ζημιάς (suret-i tahribatı) 

χωριζόταν σε δύο κατηγορίες: καταστροφή ή ερείπωση (hedm) και εμπρησμός 

(ihrak). Ο προσδιορισμός του είδους της καταστροφής συνεπαγόταν ανάλογο 

τρόπο υπολογισμού της αποζημίωσης. Στις περιπτώσεις των κατεστραμμένων 

κτιρίων244 θεωρήθηκε ως κοινή βάση εκτίμησης της ζημιάς ο αριθμός των 

ημερομισθίων που χρειάζονταν για να ανοικοδομηθεί ή να επισκευαστεί. Αν 

το οικοδόμημα είχε πυρποληθεί, συνυπολογιζόταν η αξία όλων των ξύλινων 

τμημάτων του σπιτιού. Τις περισσότερες φορές ακόμα και στα σπίτια που δεν 

είχαν καεί, τα περισσότερα ξύλινα τμήματά τους είχαν αφαιρεθεί.245 Οι 

επιτροπές ήταν υποχρεωμένες να αφαιρέσουν την αξία της ξυλείας που είχαν 

τυχόν λάβει οι παθόντες από τα φορτία που απέστειλε η κεντρική κυβέρνηση. 

Το πρώτο χωριό που εκτιμήθηκε ήταν το Νταλαμπέλλο και η επιλογή 

δεν έγινε τυχαία, αφού δύο μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας του 

λογιστηρίου κατάγονταν από εκεί.246 Στο Νταλαμπέλλο κατοικούσαν 

                                                 
243 Ο πύργος στο ξεχωριστό αντίγραφο του ναχιγιέ Μαργαριτών καταγράφεται μεταξύ των 
χωριών Άλφά και Πρίνος στην τοποθεσία Γκραστοζάτι (;) (“mevki Grastozati”). Βλ. Τ.Α.Χ., 
Α.Α.Κ. 2616/3-4. 
244 “tahrib olunan ebniye nev‛i”. 
245 Μια από τις συνηθέστερες καταστροφές που είχαν γίνει στα σπίτια κατά τη διάρκεια των 
γεγονότων ήταν η αφαίρεση στέγης. Η στέγη αποτελούνταν από ξύλο στις περισσότερες 
περιπτώσεις και η αφαίρεσή της καθιστούσε το σπίτι μη κατοικήσιμο. Τα κατάστιχα δεν 
προσφέρουν ειδικότερες λεπτομέρειες, αλλά στις αναφορές των προξένων γίνεται συχνά 
λόγος για «ξεστεγασμένες» οικίες. Επίσης πολύ συχνά στις καταγραφές του Μιτσοτάκη 
διαβάζουμε για σπίτια που «εξεστεγάσθησαν» από χριστιανούς ή μουσουλμάνους. Για την 
έλλειψη ξυλείας στο νησί και κατά συνέπεια την αξία της αφαίρεσης της στέγης, βλ. 
παραπάνω υπ. 218. 
246 Από το χωριό κατάγονταν ο βοηθός του διοικητή Χασάν Μουραμπουτάκης, ο οποίος 
μάλιστα τον αντικατέστησε μόνο στην εκτίμηση του χωριού Νταλαμπέλλο (ενώ στα υπόλοιπα 
χωριά υπογράφει ο Καλοειδάς), ο διοικητικός σύμβουλος Χουσεΐν Ορφανουδάκης και ο 
γραμματέας και συγγενής του προηγούμενου Ιμπραΐμ Ορφανουδάκης. 
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μουσουλμάνοι και δύο ή τρεις χριστιανικές οικογένειες.247 Βρισκόταν 

βορειανατολικά των Αγγελιανών σε μία από τις ευφορότερες περιοχές του 

Κάτω Μυλοποτάμου.248 Οι κάτοικοι ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και 

κάποιοι διέθεταν περιουσίες στην ευρύτερη περιοχή.249 Στο κίνημα του 1889 

οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό τους, το οποίο, όπως φαίνεται από τις 

αποζημιώσεις, λεηλατήθηκε. Καταστράφηκαν 19 σπίτια, από τα οποία δύο 

πυρπολήθηκαν. Το ένα καμένο σπίτι ήταν του χριστιανού Μάρκου Σαριδάκη· 

εκτιμήθηκε δύο εβδομάδες μετά και καταγράφτηκε σε ξεχωριστό κεφάλαιο 

του καταστίχου.250 Το ποσό που εγκρίθηκε ισοδυναμούσε με τη συνολική αξία 

σχεδόν όλων των υπόλοιπων καταστροφών στο χωριό (15.935 γρόσια έναντι 

13.865 για τα υπόλοιπα σπίτια). Η πιθανότερη ερμηνεία της μεγάλης 

διαφοράς βρίσκεται στο γεγονός πως ο Σαριδάκης δε φαίνεται να είχε πάρει 

ξυλεία από το κράτος ή αποζημίωση από τους θύτες. Αντίθετα, στην 

καταληκτική πρόταση με την οποία επικυρώνονται οι εκτιμήσεις των ζημιών 

για τα υπόλοιπα σπίτια του χωριού σημειώνεται σε παρένθεση ότι αφαιρέθηκε 

η αξία του συμβιβασμού και της ξυλείας (bedel-i sulh ve kereste müstesna olmak 

üzere).251 Οι αποκλίσεις στα ποσά που εγκρίθηκαν για τους υπόλοιπους 

κατοίκους, πλην Σαριδάκη, είναι μικρότερες. Τα μεγαλύτερα ποσά (1.610 έως 

2.516 γρόσια ανά σπίτι) τα εξασφάλιζαν οι «ισχυροί του χωριού», δηλαδή οι 

οικογένειες του βοηθού του διοικητή και των διοικητικών υπαλλήλων. Μια 

άλλη κατηγορία ευνοημένων αποτελούσαν τα ορφανά του Αλί αγά 

Ορφανουδάκη και του Ισμαΐλ Ιμπραϊμαγαδάκη, που ανήκαν στις ίδιες 

                                                 
247 Στην απογραφή του 1881 στο χωριό κατοικούσαν 64 μουσουλμάνοι και 8 χριστιανοί (23 
και 2 οικογένειες αντίστοιχα). Δύο χριστιανοί που εντοπίστηκαν στα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα που αφορούν στο χωριό πριν από το 1890 καταγράφονται ως κτηματίες (Ι. 
Φραγκιαδάκης και Ι. Στεφαντωνάκης). 
248 Μετά τη φυγή των μουσουλμάνων το 1898, το χωριό εγκαταλείφθηκε και οι καλλιέργειες 
πέρασαν στα χέρια χριστιανών. Σήμερα είναι ακατοίκητο· σώζονται ερείπια λίγων κτιρίων, 
ενώ η περιοχή είναι γεμάτη ελαιοκαλλιέργειες. Για τη θέση του χωριού, βλ. παράρτημα, 
χάρτες. 
249 Σε Αγγελιανά, Ρουμελί και Κάμπου Μετόχια. 
250 Το κεφάλαιο της αποζημίωσης του Σαριδάκη καταχωρίστηκε ξεχωριστά ως συνέχεια της 
καταγραφής καταστροφών με τίτλο “Dalonbelo karyesine mahsus tahribatın maba‛di”· βλ. Τ.Α.Χ., 
Α.Α.Κ. 2868, 14. 
251 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ. 2868, 2. 
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οικογένειες.252 Δεν αποκλείεται ωστόσο οι υψηλές εκτιμήσεις να μην ήταν 

αποτέλεσμα πολιτικής επιρροής, αλλά να ανταποκρίνονταν στην κοινωνική 

πραγματικότητα, εφόσον οι περιουσίες των οικογενειών αυτών ήταν 

μεγαλύτερες και τα σπίτια τους καλύτερα. Τόσο οι Μουραμπουτάκηδες όσο 

και οι Ορφανουδάκηδες καταγράφονται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα ως 

κτηματίες και παρουσιάζονται να ενοικιάζουν περιουσίες τους σε 

χριστιανούς, να πουλούν κτήματα και να μεσολαβούν για υποθέσεις 

άλλων,253 χρησιμοποιώντας πιθανώς την πολιτική επιρροή και την 

οικονομική ισχύ τους. Ο Ιμπραΐμ Ορφανουδάκης διατηρούσε το μόνο 

ελαιοτριβείο που αναφέρεται στο χωριό και έλαβε αποζημίωση 1.170 γροσίων 

για αυτό.254 Οι αποζημιώσεις των υπόλοιπων μουσουλμάνων του χωριού δεν 

ξεπερνούσαν τα 500 γρόσια.255 Καθόλου συμπτωματικά κανείς δεν 

καταγράφεται ως κτηματίας ή αξιωματούχος· οι περισσότεροι ήταν 

γεωργοί.256 Στο Νταλαμπέλλο λειτουργούσε τζαμί, το οποίο καταστράφηκε 

και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αποζημιώσεων (1.504 γρόσια).257

Στα γειτονικά Αγγελιανά καταστράφηκαν τέσσερα μουσουλμανικά 

σπίτια. Όπως και στο Νταλαμπέλλο, ο αριθμός αντιστοιχεί στο 

                                                 
252 Ο Χουσεΐν Ορφανουδάκης υπηρετούσε ως διοικητικός σύμβουλος και βοηθός επάρχου από 
τη δεκαετία του 1880 έως και το 1893 τουλάχιστον και είχε σύζυγο τη Ραμπία 
Ιμπραϊμαγαδοπούλα, συγγενή του Ισμαΐλ. Μετά το θάνατο του Ισμαΐλ, ο Ορφανουδάκης 
ενεργούσε ως πληρεξούσιος επίτροπος της χήρας και των παιδιών του Αλί Μουσταφά και 
Ναζλί (ΜΥΛ ΝΙΚ Α 3591, 3646). Σε αρκετές περιπτώσεις τα ορφανά δικαιούνταν υψηλές 
επανορθώσεις, κάτι που υποδεικνύει ίσως ευνοϊκή μεταχείριση για μια ευαίσθητη ομάδα. 
253 ΜΥΛ ΝΙΚ Α 518, 583-84, 617, 998, 3643, 3700, 4618, 4808 κ.ά. 
254 Ο ίδιος νοίκιαζε υδρόμυλο και περιβόλι σε χριστιανούς από το χωριό Ρουμελί έναντι 
μεριδίου της παραγωγής· βλ. ΜΥΛ ΝΙΚ Α 4618. 
255 Εξαίρεση αποτελούσε το δεύτερο καμένο σπίτι του χωριού, του Αχμέτ Σκοτουλάκη, 
γεωργού, το οποίο εκτιμήθηκε στα 1.245 γρόσια. Ο Σκοτουλάκης έλαβε ξυλεία από το κράτος 
και αποκατέστησε πιθανώς τις καταστροφές από τον εμπρησμό σε μεγάλο βαθμό· για το λόγο 
αυτό το ποσό, αν και μεγαλύτερο από τα ποσά που εγκρίθηκαν για άλλα μουσουλμανικά 
σπίτια, είναι πολύ μικρότερο από αυτό που εγκρίθηκε για το σπίτι του Σαριδάκη. Μια 
απάντηση στη μεγάλη απόκλιση θα δινόταν εάν γνωρίζαμε το επάγγελμα του Σαριδάκη ή 
την οικονομική του επιφάνεια. Επειδή όμως τόσο υψηλά ποσά εγκρίνονταν για σπίτια 
ισχυρών οικονομικά προσώπων, πιθανολογούμε ότι ο Σαριδάκης ανήκε στην ισχυρή 
οικονομική ελίτ της περιοχής. Στον Σκοτουλάκη αναγνωρίστηκε αποζημίωση 300 γροσίων 
και για μια καμένη ελιά, πιθανώς στην αυλή του σπιτιού. 
256 Ένας από τους κατοίκους, ο Μερτζάν Γιουζμπασάκης, αναφέρεται ως χωροφύλακας, αλλά 
το 1892 καταγράφεται ως πλανόδιος· ΜΥΛ ΝΙΚ Α 620 και «Κρήτη», 27-03-1892, 40-41. 
257 Η καταγραφή του 1889 ανάφερε δύο κατεστραμμένα τζαμιά στο Μυλοπόταμο. Οι 
αναλυτικές εκτιμήσεις του 1891 συμπίπτουν με την πρώτη καταγραφή, καθώς 
αποζημιώνονται δύο τζαμιά. Το δεύτερο βρισκόταν στο Πέραμα. 
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μουσουλμανικό πληθυσμό του χωριού. Στην απογραφή του 1881 

κατοικούσαν στα Αγγελιανά τέσσερεις μουσουλμανικές οικογένειες.258 

Ανάλογες ήταν οι εκτιμήσεις για τα περισσότερα από τα υπόλοιπα χωριά που 

υπεστησαν καταστροφές, καθώς ο αριθμός των μουσουλμανικών οικογενειών 

σχεδόν συμπίπτει με τον αριθμό των κατεστραμμένων σπιτιών· στους 

Πασαλίτες καταστράφηκαν 7 σπίτια, ένα ελαιοτριβείο259 και δύο ελιές, στα 

Σιριπιδιανά καταστράφηκαν 4 σπίτια και κάηκε ένα ελαιοτριβείο260 και 5 

ελιές· στον Αμάραντο καταστράφηκαν 5 σπίτια και κάηκε ένα ελαιοτριβείο261, 

στον Αλφά ερειπώθηκαν 6 σπίτια και καήκε μια ελιά· στους οικισμούς Πρίνο, 

Καϊναρτζέ και Βιράν Επισκοπή ερειπώθηκαν 10 σπίτια. Συνολικά, ο 

πληθυσμός των παραπάνω χωριών δεν ξεπερνούσε τις 40 μουσουλμανικές 

οικογένειες κατά την απογραφή του 1881 και κατά το κίνημα του 1889 

καταστράφηκαν 32 σπίτια. Όπως γίνεται αντιληπτό, η συντριπτική 

πλειονότητα των μουσουλμανικών σπιτιών των παραπάνω χωριών 

υπέστησαν καταστροφές κατά το κίνημα του 1889. 

Η καταγραφή των καμένων σπιτιών επιτρέπει τον εντοπισμό των 

χωριών που κάηκαν κατά τα γεγονότα του Ιουλίου του 1889. Αν και κάποιες 

μεμονωμένες περιπτώσεις εμπρησμών σημειώθηκαν και σε άλλα χωριά, 

μαζικοί εμπρησμοί περιουσιών φαίνεται να έγιναν σε τρία χωριά.262 Στου 

Βραχήμου κάηκαν εννέα μουσουλμανικά σπίτια και καταστράφηκαν άλλα 

πέντε. Επίσης πυρπολήθηκε το ελαιοτριβείο (3.845 γρόσια) του Ιμπραΐμ 

                                                 
258 Τα ποσά που καταγράφηκαν είναι μικρά, αφού αφαιρέθηκε η αξία συμβιβασμού και 
ξυλείας, όπως σημειώνεται στο τέλος. Το μεγαλύτερο ποσό, 300 γρόσια, δικαιούνταν ο Ρετζέπ 
Κλιντανάκης, γεωργός. 
259 Ήταν το ελαιοτριβείο του Μουλά Μουσταφά Χαλιλάκη, κτηματία που δικαιούνταν τη 
μεγαλύτερη αποζημίωση στο χωριό. Οι υπόλοιποι μουσουλμάνοι αναφέρονται ως γεωργοί· 
για τα επαγγέλματα ορισμένων μουσουλμάνων της περιοχής, βλ. «Κρήτη», ό.π. 
260 Ανήκε στον Τζεμάλ Γεναράκη (2.392 γρόσια), κτηματία, ο οποίος τα επόμενα χρόνια 
εμφανίζεται ως τσαγκάρης, να χρωστάει σε μουσουλμάνο έμπορο. Τα κτήματά του 
εκποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 1895 και τα απέκτησε ο κτηματίας Ιμπραΐμ Ορφανουδάκης, 
ενώ άλλα πουλήθηκαν σε χριστιανούς. 
261 Ήταν ιδιοκτησία του Νουρί αγά Φακιολάκη (3.000 γρόσια). Μαζί με το ελαιοτριβείο 
κάηκαν δέντρα που εκτιμήθηκαν στα 3.500 γρόσια. 
262 Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώνονται και από άλλες πηγές: ο Biliotti γράφει ότι στις 21 
Ιουλίου 1889 τρία χωριά του Μυλοποτάμου λεηλατήθηκαν από τους χριστιανούς 
συντηρητικούς· βλ. Turkey No. 2 (1889), 13-08-1889, 121. 
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Βρετάκη και των συνεταίρων του (şürekâ).263 Το άλλο χωριό του 

Μυλοποτάμου στο οποίο πυρπολήθηκαν οι μουσουλμανικές περιουσίες ήταν 

οι Αβδανίτες, ο μόνος οικισμός της επαρχίας σε μακρινή απόσταση από τη 

θάλασσα και την πόλη του Ρεθύμνου που είχε διατηρήσει ισχυρή 

μουσουλμανική κατοίκηση.264 Αρκετοί μουσουλμάνοι του χωριού στη 

δεκαετία του 1880 παρουσιάζονται στα συμβολαιογραφικά έγγραφα να 

πουλούν κτήματά τους σε χριστιανούς ή μουσουλμάνους άλλων χωριών.265 

Μετά τη μαζική καταστροφή του 1889 η διαδικασία αυτή επιταχύνθηκε, ενώ 

μετά την επανάληψη των καταστροφών το 1898, αποδεχόμενοι ότι η 

κατάσταση δεν ήταν αναστρέψιμη, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι δεν 

επέστρεψαν στο χωριό. Συνολικά κάηκαν εννέα μουσουλμανικά σπίτια και 

άλλα εννέα καταστράφηκαν.266 Η μεγαλύτερη επανόρθωση επιδικάστηκε 

στον Αχμέτ Σακαλάκη (6.756 γρόσια), στο όνομα του οποίου καταγράφεται 

και το ελαιοτριβείο του χωριού, το οποίο κάηκε.267 Εκτός από τα 

μουσουλμανικά, καταστράφηκε και το σπίτι του Νικόλαου Γαραζανάκη. Η 

καταστροφή μίας επιλεγμένης χριστιανικής κατοικίας επιτρέπει την υπόθεση 

ότι τις λεηλασίες διέπραξαν χριστιανοί άλλων χωριών, καθώς είναι δύσκολο 

να αποδέχτηκαν οι χριστιανοί κάτοικοι του χωριού την καταστροφή σπιτιών 

χριστιανών συγχωριανών τους. Άλλωστε, τις περισσότερες φορές είτε λόγω 

συμβίωσης είτε λόγω φόβου αντιποίνων, οι καταστροφές διαπράττονταν από 

ένοπλες ομάδες από άλλα χωριά.268 Ωστόσο αυτή η υπόθεση δεν απαντά το 

ερώτημα γιατί επιλέχτηκε ένα μόνο σπίτι χριστιανού. Μια ενδιαφέρουσα 
                                                 
263 Ο Βρετάκης τη δεκαετία του 1880 αγόρασε ελαιόδεντρα, τα οποία εκμεταλλεύοταν μαζί με 
άλλους μουσουλμάνους γεωργούς του χωριού. Μάλιστα σε κάποια αγορά από κοινού με 
συγχωριανούς του πληρώνει τον πωλητή με λάδι (ΜΥΛ ΝΙΚ Α 776-77). 
264 Στην απογραφή του 1881 κατοικούσαν 72 μουσουλμάνοι και 27 χριστιανοί (20 και 6 
οικογένειες αντίστοιχα). 
265 Βλ., για παράδειγμα, ΜΥΛ ΝΙΚ Α 475, 480, 568, 650 κ.ά. 
266 Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ. 2868, 7. 
267 Ο Σακαλάκης αναφέρεται τη δεκαετία του 1880 ως γεωργός ενώ το 1893 ως σχοινάς. Ο γιος 
του Αλί το 1917, λίγα χρόνια πριν από την ανταλλαγή, πούλησε σε χριστιανούς κτήματα στο 
χωριό. 
268 Το ίδιο ίσχυε σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό - χωρίς να αποτελεί κανόνα - και για τους 
μουσουλμάνους, καθώς τις επιδρομές στα κοντινά στις πόλεις χωριά διέπρατταν 
μουσουλμάνοι των μακρινών επαρχιών και όχι συγχωριανοί των χριστιανών. Σε αυτό 
υπήρχαν και εξαιρέσεις αντεκδικήσεων. Για παράδειγμα, στο Βόνι και στις Μελέσες Πεδιάδας 
οι χριστιανοί ανέφεραν ότι τα σπίτια τους καταστράφηκαν από τους μουσουλμάνους 
συγχωριανούς τους· βλ. αρ. Μιτσοτάκη, φ. 26β, α.ε. 84. 
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συμβολαιογραφική πράξη παρέχει επιπλέον πληροφορίες.269 Το 1883 οι 

κάτοικοι του χωριού προσέφυγαν στα δικαστήρια για κτηματικές διαφορές 

που είχαν με τους κατοίκους του χριστιανικού χωριού Άγιος Μάμας. 

Πληρεξούσιοι των χριστιανών και μουσουλμάνων κατοίκων των Αβδανιτών 

είχαν οριστεί ο Αχμέτ Σακαλάκης και ο Νικόλαος Γαραζανάκης. Λίγους 

μήνες μετά οι κάτοικοι του Αγίου Μάμα όρισαν πληρεξούσιούς τους το 

δικηγόρο Μίνωα Πετυχάκη και το δικολάβο Θ. Παπαδάκη. Η πληροφορία, 

αν και δεν ενοχοποιεί με ασφάλεια τους κατοίκους του Αγίου Μάμα για τη 

λεηλασία του χωριού, δείχνει πως ο Γαραζανάκης αποτελούσε μια από τις 

ισχυρότερες προσωπικότητες των χριστιανών στο χωριό και το σπίτι του δεν 

καταστράφηκε τυχαία μαζί με τις μουσουλμανικές περιουσίες. 

Υψηλές αποζημιώσεις καταγράφονται επίσης για την οικογένεια 

Χατζημεβλουτάκη. Ο Μουσταφά έλαβε 4.061 γρόσια από τα οποία τα 2.000 

για καμένα ελαιόδεντρα270 και ο Ιμπραΐμ 3.009 μόνο για το σπίτι του. Ο 

δεύτερος, λίγες μέρες μετά την επικύρωση των αποζημιώσεων από τις 

εξελεγκτικές επιτροπές, τον Αύγουστο του 1891, δολοφονήθηκε από 

χριστιανούς, ενώ άλλοι δύο συγχωριανοί του γλίτωσαν.271 Αντίθετα, ο 

Μουσταφά παρά τις προσπάθειές του να διατηρήσει την περιουσία του τελικά 

πούλησε τον Αύγουστο του 1899 τα κτήματά του σε χριστιανό συγχωριανό 

του και σε χριστιανό μεταπράτη από την Ομάλα Μυλοποτάμου. Ο ίδιος είχε 

μεταναστεύσει ήδη στη Μικρά Ασία.272 Άλλα δύο μέλη της οικογένειας, ο 

Ισμαΐλ και ο Χασάν, των οποίων τα κατεστραμμένα σπίτια εντοπίζουμε στο 

κατάστιχο καταστροφών του 1889 στη δεκαετία του 1890, πούλησαν τα 

κτήματά τους σε χριστιανούς γεωργούς από τα χωριά Κάλυβο, Καστρί και 

Αβδελλά.273

                                                 
269 ΜΥΛ ΝΙΚ Α 364 και 423. 
270 Ο Μουσταφά στη δεκαετία του 1890 ενοικίασε το εισόδημα των ελαιοδέντρων του έναντι 
λαδιού σε χριστιανούς συγχωριανούς του. Με τον τρόπο αυτό εξασφάλιζε ότι δε θα του τα 
έκαιγαν και δε χρειαζόταν να παραμένει στο χωριό. Το ίδιο έκανε και ο Αλί Σακαλάκης, που 
προαναφέρθηκε· ΜΥΛ ΝΙΚ Α 4816, 4830. 
271 Γρυντάκης, ό.π., 122. 
272 ΜΥΛ ΜΑΤ 1 Β 318 και 322. 
273 Οι πωλήσεις των κτημάτων έγιναν από το 1895 έως το 1899. Οι συνθήκες πίεσης και η 
έλλειψη ρευστού που χαρακτήριζε τους περισσότερους γεωργούς οδήγησε τους 
Χατζημεβλουτάκηδες να πουλήσουν τα κτήματα με δάνειο. Έτσι, ο Ισμαΐλ θα έπαιρνε το ποσό 
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Η έδρα της επαρχίας, το Πέραμα, υπήρξε το τρίτο χωριό που 

πυρπολήθηκε. Όπως συνέβη στις Αβδανίτες, καταστράφηκαν και σπίτια 

χριστιανών. Για το κάψιμο του Περάματος γίνεται αναφορά στα προξενικά 

έγγραφα. Ο έλληνας υποπρόξενος Ρεθύμνου θεώρησε ότι η έδρα της επαρχίας 

πυρπολήθηκε από ανθρώπους που διεκδικούσαν τη μεταφορά της στο 

Καστέλι.274 Ο πρόξενος της Αγγλίας ανέφερε στον προϊστάμενό του πως η 

πυρπόληση του Περάματος, το κάψιμο των αρχείων του διοικητηρίου και 

περιουσιών αποτελούσαν πράξεις με πολιτικά κίνητρα των ένοπλων 

συντηρητικών που είχαν προβεί στο κίνημα του 1889 και αμφισβητούσαν την 

εκλογική νίκη των φιλελεύθερων. Ανάλογες κινήσεις από τους συντηρητικούς 

ένοπλους είχαν γίνει και σε άλλες επαρχίες κατά τα γεγονότα του Ιουλίου του 

1889 και συνοδεύονταν από πυρπόληση περιουσιών μουσουλμάνων ή 

χριστιανών πολιτικών τους αντίπαλων. Στο Πέραμα, εκτός από το επαρχείο 

(hükûmet konağı), κάηκαν τέσσερα μουσουλμανικά σπίτια και ένα χριστιανού, 

ενώ καταστράφηκαν άλλα τέσσερα και επτά αντίστοιχα, καθώς και το τζαμί 

του χωριού, το οποίο εκτιμήθηκε στα 5.360 γρόσια. Στο ίδιο κεφάλαιο 

καταχωρίστηκε αποζημίωση 6.696 γροσίων για την καταστροφή της 

βιοτεχνίας αλεύρων (dakik fabrikası) του Ζαχαρία Μαρούλη. Το σύνολο των 

επανορθώσεων για το Πέραμα έφτανε τα 75.023 γρόσια275 και αντιπροσώπευε 

το 1/3 των καταστροφών της επαρχίας. Από το παραπάνω ποσό τα 16.276 

γρόσια προορίζονταν για τα καμένα δέντρα και το σπίτι του κτηματία Αλί 

μπέη Αλμπανάκη. Η αποζημίωση ήταν η υψηλότερη που επιδικάστηκε σε 

ιδιώτη του Μυλοποτάμου και το σπίτι του εκτιμήθηκε σχεδόν όσο η οικία του 

Μάρκου Σαριδάκη από το Νταλαμπέλλο. Από τον αριθμό των σπιτιών που 

                                                                                                                                            
που είχε συμφωνηθεί, αν το επέτρεπαν οι συνθήκες, σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Αν και 
μάλλον είχαν εγκαταλείψει το χωριό κατά τη φυγή των μουσουλμάνων από την ύπαιθρο 
λόγω της επανάστασης του 1896-98, μόνο για το Χασάν μπορούμε να γνωρίζουμε ότι δεν 
επέστρεψε στο χωριό μετά το 1898· ΜΥΛ ΜΑΤ 1 Α 93, 280 και ΜΥΛ ΜΑΤ 1 Β 68. 
274 Ο Γρυντάκης γράφει για το περιστατικό: «οι χριστιανοί δεν μπορούσαν να παραμερίσουν 
τις τοπικές ή κομματικές διαφορές και να στραφούν ενωμένοι κατά των σφαγέων τους». 
Παρακάτω στο άρθρο του, ο Γρυντάκης ανακαλύπτει καταστροφή του τζαμιού του 
Περάματος από σύμπτωση, επειδή βρισκόταν κοντά στο επαρχείο (Γρυντάκης, «Το Ρέθυμνο 
στην επανάσταση», ό.π., 104). 
275 Το κόστος των ζημιών του επαρχείου υπολογίστηκε σε 34.210 γρόσια. 
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καταστράφηκαν ή κάηκαν συμπεραίνουμε ότι το σύνολο του χωριού υπέστη 

μεγαλύτερες ή μικρότερες ζημιές.276

Το δεύτερο μεγαλύτερο καταχωρισμένο ποσό για μουσουλμάνο ιδιώτη 

που καταστράφηκε το σπίτι του αφορούσε στο Φεΐμ αγά Χιντιράκη από τα 

Κεραμωτά του ναχιγιέ Αβδανιτών. Το ποσό των 12.000 γροσίων ως 

επανόρθωση είναι αρκετά υψηλό, αν συνυπολογίσουμε πως είχε αφαιρεθεί η 

αξία συμβιβασμού και ξυλείας, το είδος της ζημιάς ήταν ερείπωση και όχι 

κάψιμο και ο ίδιος δεν καταγράφεται στις πηγές ως εισοδηματίας ή 

αξιωματούχος. Ο Φεΐμ είναι ο μόνος γεωργός που δικαιούνταν να λάβει τόσο 

υψηλή αποζημίωση, αν και δεν κάηκε το σπίτι του. Ωστόσο μπορεί κανείς να 

είναι επιφυλακτικός για το αν το επάγγελμα που αναφέρεται στη μοναδική 

συμβολαιογραφική καταχώριση, στην οποία απαντά ο Φεΐμ αγάς, 

ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.277 Σε κάθε περίπτωση, ο Χιντιράκης 

και άλλα μέλη της οικογένειάς του τα επόμενα χρόνια πουλούν κτήματα σε 
                                                 
276 Στην απογραφή του 1881 απογράφηκαν 10 μουσουλμανικές και 4 χριστιανικές 
οικογένειες. Το 1893 ο Καλομενόπουλος αναφέρει ότι το χωριό είχε πολλά εγκαταλειμμένα 
σπίτια και μόνο οκτώ οικογένειες, τέσσερεις χριστιανικές και τέσσερεις μουσουλμανικές 
(Καλομενόπουλος, ό.π., 192). Η θέση του Περάματος ήταν στρατηγικής σημασίας γιατί 
βρισκόταν στο κέντρο της πεδιάδας Μυλοποτάμου σε ίση απόσταση από τη θάλασσα και τους 
ορεινούς όγκους. Η έδρα της διοίκησης Μυλοποτάμου μεταφέρθηκε μετά την πυρπόλησή της 
στο παραθαλάσσιο Καστέλι. Σε οικονομικό επίπεδο η μετακίνηση αυτή συμβόλιζε την 
υποχώρηση του αγροτικού κόσμου απέναντι στα κοινωνικά στρώματα που στηρίζονταν στο 
εμπόριο και σε άλλες αστικές δραστηριότητες. Το Καστέλι άρχισε να αναπτύσσεται στη 
δεκαετία του 1880 ως το λιμάνι του Μυλοποτάμου· εκεί είχε μεταφερθεί από το Μπαλί η 
τελωνειακή επιστασία της επαρχίας. Μικρές καταστροφές μουσουλμανικών περιουσιών 
σημειώθηκαν και στο Καστέλι. Τα κατεστραμμένα κτίρια χαρακτηρίζονται στο κατάστιχο ως 
paranga. Πρόκειται μάλλον για μικρές αποθήκες ή πρόχειρα καταλύματα, καθώς το Καστέλι 
δεν κατοικούνταν μόνιμα από μεγάλο πληθυσμό, αλλά αποτελούσε το επίνειο του 
Μυλοποτάμου από όπου διακινούνταν εμπορεύματα. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι με 
τόπο καταγωγής ή διαμονής το Καστέλι καταγράφονται ως έμποροι. Το μοναδικό σπίτι του 
Καστελίου για το οποίο εγκρίθηκε αποζημίωση ανήκε στον Αλί εφέντη Σελιμεφεντάκη (1.400 
γρόσια), ο οποίος ήταν κτηματίας με καταγωγή το Ρουμελί. Στη δεκαετία του 1890 εκλέχτηκε 
δημοτικός σύμβουλος και δήμαρχος του χωριού. Το 1899 πούλησε κτήματά του σε χριστιανό 
από το Ρουμελί. Οι συγγενείς του Χουσνί και Μεχμέτ Σελιμεφεντάκης, έμποροι στο Καστέλι, 
πούλησαν το 1895 τα κτήματά τους στο Πέραμα σε χριστιανό κτηματία από τον Αχλαδέ. 
Μάλιστα παραχώρησαν στον Ιμπραΐμ Ορφανουδάκη την απαίτηση του υπολοίπου που τους 
χρωστούσε ο αγοραστής. Ο Ορφανουδάκης συνέχιζε έως τα τέλη της δεκαετίας του 1890 να 
παίζει ρόλο διαμεσολαβητή σε υποθέσεις ομόθρησκών του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
φαίνεται πως πλήρωσε το υπόλοιπο στους εμπόρους, το οποίο του εξοφλήθηκε τρία χρόνια 
μετά, όταν και ο ίδιος είχε εγκαταλείψει το Νταλαμπέλλο και διέμενε στην πόλη του 
Ρεθύμνου· ΜΥΛ ΜΑΤ 1 Α 122, 130 και ΜΥΛ ΜΑΤ 1 Β 8 και 60. 
277 Συνήθως όσοι φέρουν τίτλους (αγάς, μπέης κ.λπ.) κατείχαν δημόσια αξιώματα ή είχαν 
οικονομική επιφάνεια. Ο τίτλος μας επιτρέπει να θεωρήσουμε πως το «γεωργός» στην 
περίπτωση Χιντιράκη αντιστοιχούσε σε γεωργοκτηματία και όχι σε μικροκαλλιεργητή. 
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χριστιανούς κτηματίες,278 επαληθεύοντας το μοτίβο που ήδη έχουμε 

περιγράψει. Αναλόγως και στους Έρφους, ένα κατά βάση μουσουλμανικό 

χωριό, οι μεγαλύτερες επανορθώσεις καταγράφονται υπέρ της οικογένειας 

Ντεντογλάκη, που ήταν κτηματίες. Ο γιος δικαιούται σύμφωνα με το 

κατάστιχο 665 γρόσια και ο πατέρας, του οποίου κάηκαν ελιές και 

καταστράφηκε το σπίτι, 2.045 γρόσια. Τα υπόλοιπα 18 μουσουλμανικά σπίτια 

του χωριού εκτιμώνται με ανάλογο ποσό, δηλαδή περίπου στα 2.000 γρόσια 

συνολικά. 

Συνολικά εγκρίθηκαν επανορθώσεις για 17 χωριά της επαρχίας 

Μυλοποτάμου ύψους 214.157 γροσίων από τα οποία 12.850 αφορούσαν σε 

ελαιόδεντρα. Στους συγκεκριμένους οικισμούς ο Καλομενόπουλος 

καταμέτρησε το 1893 141 μουσουλμανικές οικογένειες.279 Στο κατάστιχο 

αναφέρονται αποζημιώσεις σπιτιών για 127, δηλαδή η συντριπτική 

πλειονότητα των μουσουλμάνων των 17 χωριών υπέστησαν κάποιου είδους 

καταστροφή περιουσιακών τους στοιχείων. Δε σημειώθηκαν καταστροφές 

μουσουλμανικών περιουσιών στα χωριά Δαμαβόλου, Κρασούνα, Καλανταρέ, 

Λαγκά, Επισκοπή, Ρουμελί, Σκεπαστή και Σκουλούφια, όπου κατοικούσαν 

άλλες 97 οικογένειες μουσουλμάνων.280 Η πιθανότερη ερμηνεία σχετίζεται με 

τη στάση των χριστιανών στα χωριά αυτά, οι οποίοι φρόντισαν ή μπόρεσαν 

να προστατέψουν τις εγκαταλειμμένες περιουσίες των συγχωριανών τους. 

Αποζημιώσεις εγκρίθηκαν και για δέκα στο σύνολο χριστιανούς της επαρχίας 

Μυλοποτάμου.  

Οι ζημιές συγκριτικά με άλλες επαρχίες δεν μπορούν να θεωρηθούν 

μεγάλες. Η πολιτική φιλοσοφία και ο στόχος όμως τον οποίο εξυπηρετούσαν 

παρέμενε στην ουσία του ο ίδιος: η συμβίωση χριστιανών-μουσουλμάνων με 

ειρηνικούς όρους θεωρούνταν ανέφικτη και μια ριζοσπαστική μερίδα 

εξωθούσε την κατάσταση σε ακραίες, «τελικές», λύσεις.281 Η παραπάνω 

                                                 
278 ΜΥΛ ΝΙΚ Α 3789, 4529. Σε άλλες περιπτώσεις νοικιάζουν τα εισοδήματα των 
ελαιοδέντρων σε χριστιανούς έναντι λαδιού (ΜΥΛ ΜΑΤ 1 Α 309). 
279 Στην απογραφή του 1881 καταγράφηκαν στα ίδια χωριά 144 μουσουλμανικές οικογένειες. 
280 Στην απογραφή του 1881 καταγράφηκαν στα ίδια χωριά 100 μουσουλμανικές οικογένειες. 
281 Το ίδιο περίπου διάστημα ο Καλομενόπουλος, εκφράζοντας την αντίληψη του ελληνικού 
κράτους για την κάθαρση των μουσουλμάνων από την εθνική επικράτεια ως μη 
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διαπίστωση επαληθεύεται από την ανάγνωση του καταστίχου που αφορούσε 

στους εννέα οικισμούς στους οποίους κατοικούσαν μουσουλμάνοι στο ναχιγιέ 

Αποδούλου και στην Αμπαδιά. 

Οι επανορθώσεις καταστροφών οικοδομών που καταχωρίστηκαν στο 

αντίγραφο της εξελεγκτικής επιτροπής για τα χωριά του ναχιγιέ Αποδούλου 

έφταναν στο ύψος του συνόλου των αποζημιώσεων όλης της επαρχίας 

Μυλοποτάμου, αν αφαιρεθεί η αξία πυρπόλησης του επαρχείου στο 

Πέραμα.282 Συνολικά ανέρχονταν σε 177.597 γρόσια και στην περίπτωση 

αυτή, όπως και στο Μυλοπόταμο, είχε συνυπολογιστεί η αξία των 

συμβιβασμών και της ξυλείας που είχαν λάβει οι περισσότεροι δικαιούχοι, 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πραγματικές καταστροφές υπήρξαν πολύ 

μεγαλύτερες. 

Οι υψηλότερες αποζημιώσεις αφορούν στο μουσουλμανικό οικισμό 

Άρδακτος. Αν και ο μεγαλύτερος μουσουλμανικός πληθυσμός της Αμπαδιάς 

κατοικούσε στο γειτονικό Πλάτανο, στην Άρδακτο κάηκε όλο σχεδόν το 

χωριό. Αντίθετα στον Πλάτανο, όπου κατοικούσαν και πολλοί χριστιανοί, οι 

εμπρησμοί δεν υπήρξαν τόσο εκτεταμένοι. Ειδικότερα, στο πρώτο χωριό 

κάηκαν 14 σπίτια και ένα ελαιοτριβείο, ενώ άλλα δέκα σπίτια 

καταστράφηκαν.283 Στον Πλάτανο καταγράφηκαν 12 καμένα σπίτια, 21 

κατεστραμμένα, καθώς και τρία ελαιοτριβεία και το τζαμί του χωριού (450 

γρόσια).284 Παρότι σε απόλυτους αριθμούς οι ζημιές στον Πλάτανο ήταν 

μεγαλύτερες, εγκρίθηκαν μεγαλύτερες αποζημιώσεις στην Άρδακτο γιατί 

αφενός υπήρξαν περισσότεροι εμπρησμοί και αφετέρου οι κάτοικοι της 

Αρδάκτου δεν έλαβαν καμία αποζημίωση από τους καταστροφείς παρά μόνο 
                                                                                                                                            
ενσωματώσιμη ομάδα, γράφει για το 1821: «κατά την επανάστασιν οι Έλληνες του 
Μυλοποτάμου επεδίωξαν ευθύς εξαρχής την αποκάθαρσιν της χώρας αυτών από των 
Τούρκων ους πολλαχού επολιόρκησαν και άλλους μεν εφόνευσαν και άλλους εξεδίωξαν» 
(Καλομενόπουλος, ό.π., 189). 
282 Το κατάστιχο φέρει ημερομηνία 1 Αυγούστου 1307 (1891)· βλ. Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ. 795. Στα 
αντίγραφα οι εξελεγκτικές επιτροπές κατέγραφαν μόνο τις καταστροφές οικοδομών και 
κρατούσαν ξεχωριστό κατάλογο για τα ελαιόδεντρα· βλ. παραπάνω, σ. 81. 
283 Τα ποσά για τα καμένα σπιτια κυμαίνονταν από 450 έως 2.500 γρόσια, ενώ για τα 
ερειπωμένα από 150 έως 1.410. 
284 Το τζαμί του Πλάτανου βρισκόταν στη θέση του σημερινού ναού του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου (Ι. Βολανάκης, «Τα μικροτοπωνύμια των οικισμών της Αμπαδιάς», Κρητολογικά 
Γράμματα, 17 [2001], 284). 
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ξυλεία από το κράτος. Αντίθετα ορισμένοι μουσουλμάνοι του Πλατάνου 

εκτός από ξυλεία είχαν κατορθώσει να τους επιδικαστεί χρηματική 

αποζημίωση από τις επιτροπές συμβιβασμού, πιθανώς σε βάρος χριστιανών 

συγχωριανών τους. Η Άρδακτος ως αμιγώς μουσουλμανικό χωριό είχε 

εγκαταλειφθεί κατά τα γεγονότα του 1889 και οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να 

γνωρίζουν ποιοι ήταν οι καταστροφείς για να τους καταγγείλουν στις 

επιτροπές συμβιβασμού. 

Τα άλλα δύο αμιγώς μουσουλμανικά χωριά, η Σάτα και το Βαθειακό, 

καταστράφηκαν επίσης ολοσχερώς. Ειδικότερα, στον πρώτο οικισμό κάηκαν 

14 σπίτια και τα δύο ελαιοτριβεία του, ενώ τα υπόλοιπα πέντε σπίτια 

ερειπώθηκαν.285 Στο Βαθειακό βρισκόταν το δεύτερο τζαμί της περιοχής, το 

οποίο καταστράφηκε (600 γρόσια),286 όπως και η κρήνη του χωριού (225 

γρόσια). Επιπλέον, καταγράφηκαν 16 κατεστραμμένα σπίτια και δύο 

ελαιοτριβεία, καθώς και τέσσερα σπίτια και ένα ελαιοτριβείο καμένα. Η 

σημαντικότερη λεπτομέρεια του καταστίχου βρίσκεται στις παρατηρήσεις για 

τα ποσά που αφαιρέθηκαν από την εκτίμηση δίπλα σε κάθε όνομα 

δικαιούχου, κάτι που δεν τηρήθηκε στη σύνταξη των αντιγράφων του 

καταστίχου καταστροφών του Μυλοποτάμου. Στη Σάτα και το Βαθειακό, 

όπως και στην Άρδακτο που προαναφέρθηκε, οι κάτοικοι δεν κατόρθωσαν να 

διεκδικήσουν αποζημιώσεις από τους θύτες μέσω των επιτροπών 

συμβιβασμού ή να λάβουν μέρος της περιουσίας τους πίσω, αφού οι 

καταστροφείς προέρχονταν από άγνωστα για αυτούς χωριά ή ακόμα και 

επαρχίες. Στα τρία χωριά αφαιρέθηκε κατά την εκτίμηση των ζημιών μόνο η 

αξία της ξυλείας που έλαβαν οι κάτοικοι από το κράτος. Ωστόσο από τους 

συνολικά 63 δικαιούχους αποζημιώσεων αυτών των χωριών δεν έλαβαν όλοι 

                                                 
285 Στη Σάτα, σύμφωνα με το Βολανάκη, υπήρχε τζαμί (ό.π., 268), κάτι που δεν προκύπτει από 
το κατάστιχο. Αν υπήρχε, σίγουρα θα υπέστη ζημιές, αφού όλο το χωριό καταστράφηκε. 
286 Τα ερείπια του τζαμιού σώζονται σήμερα ανάμεσα σε αρκετά ερειπωμένα πέτρινα σπίτια. 
Το τζαμί εξυπηρετούσε τους μουσουλμάνους κατοίκους και του γειτονικού Αποδούλου. Το 
τζαμί ήταν μικρό σε μέγεθος, κάτι που μπορούμε να υποθέσουμε και για το τζαμί του 
Πλατάνου, αφού τα ποσά που εγκρίθηκαν είναι αρκετά μικρότερα από τα αντίστοιχα για τα 
δύο τζαμιά του Μυλοποτάμου, σε Πέραμα και Νταλαμπέλλο. Το χωριό έως το 1920 είχε 
εγκαταλειφθεί από τους μουσουλμάνους και εγκαταστάθηκαν σε αυτό χριστιανοί από γύρω 
χωριά. 
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ξυλεία για τις καταστροφές των σπιτιών τους. Αυτή η λεπτομέρεια, όσο και το 

γεγονός πως το 1894 μόνο 48 μουσουλμανικές οικογένειες αναφέρονται στα 

τρία χωριά, μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι αρκετοί μουσουλμάνοι δεν 

επέστρεψαν μετά τα γεγονότα του 1889 στα χωριά τους ή γύρισαν προσωρινά. 

Η απόσταση της Αμπαδιάς από τις ασφαλείς για τους μουσουλμάνους ζώνες 

ήταν μεγάλη σε αντίθεση με τον Κάτω Μυλοπόταμο, όπου οι μουσουλμάνοι, 

τουλάχιστον οι άντρες, έστω και προσωρινά επέστρεψαν σχεδόν όλοι στα 

σπίτια τους.287

Αντίθετα με τα αμιγώς μουσουλμανικά χωριά, στις Κουρούτες, το 

Χωριδάκι, τη Νίθαυρη και το Αποδούλου, στα οποία το χριστιανικό στοιχείο 

υπερτερούσε, οι περισσότεροι μουσουλμάνοι έλαβαν αποζημιώσεις από τους 

καταστροφείς καθώς και ξυλεία από το κράτος. Λίγοι μόνο δε φαίνεται να 

έλαβαν τίποτα από τα δύο. Χωρίς να αποτελεί κανόνα, οι περισσότεροι από 

αυτούς που δεν έλαβαν τίποτα, δικαιούνταν μεγαλύτερες επανορθώσεις από 

αυτούς που είχαν αποζημιωθεί μερικώς σύμφωνα με την επιτροπή εκτιμήσεων 

του 1891. Για παράδειγμα, στο Αποδούλου, στο οποίο καταστράφηκαν επτά 

σπίτια, ο Μερτζάν Βεϊσάκης, κάτοχος του ελαιοτριβείου που καταστράφηκε, 

δικαιούνταν, σύμφωνα με την εκτίμηση των ζημιών, 3.790 γρόσια, όσα οι 

άλλοι έξι συγχωριανοί του μαζί. Επιπλέον, για τους δύο από αυτούς τους έξι 

σημειώνονται ποσά πάνω από χίλια γρόσια, καθώς δεν πήραν ξυλεία. 

Αντίθετα, στους άλλους τέσσερεις επιδικάστηκαν μικρότερα ποσά επειδή 

αφαιρέθηκε από την εκτιμητική επιτροπή η αξία της κρατικής ξυλείας και των 

χρημάτων που είχαν λάβει από τους καταστροφείς. Εκτός του Αποδούλου δε 

σημειώθηκαν εμπρησμοί στη Νίθαυρη και το Χωριδάκι. Στον πρώτο οικισμό 

καταστράφηκαν 9 σπίτια και στο δεύτερο 12 σπίτια και ένα ελαιοτριβείο, το 

οποίο ανήκε από κοινού στον Αζίζ μπέη Καντζάκη και στα ορφανά του 

Καραβητάκη, τα οποία δικαιούνταν τη μεγαλύτερη αποζημίωση στο χωριό 

(4.752 γρόσια). Στις Κουρούτες σημειώθηκαν 16 ερειπώσεις και 10 

                                                 
287 Το 1891 πολλοί μουσουλμάνοι του Αμαρίου ή οι οικογένειές τους παρέμεναν στην πόλη 
για ασφάλεια, καθώς η δράση των φυγόδικων δεν τους επέτρεπε να εγκατασταθούν με 
ασφάλεια στα χωριά τους (Γρυντάκης, ό.π., 86-87). 
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πυρπολήσεις σπιτιών και καταστράφηκε ένα ελαιοτριβείο.288 Τέλος, στο 

μετόχι Καμάρα σημειώθηκαν ζημιές στον υδρόμυλο, το ελαιοτριβείο και το 

σπίτι του Ομερ Ατφή Ομεράκη. Ο Ομεράκης υπήρξε η ισχυρότερη πολιτική 

προσωπικότητα των μουσουλμάνων της περιοχής και εκλεγόταν εκπρόσωπός 

τους στη γενική συνέλευση του νησιού κατά τη δεκαετία του 1880.289 Το ποσό 

που εκτιμήθηκε για το σύνολο των ζημιών σε κτίρια της κυριότητας του 

Ομεράκη ανερχόταν στα 9.387 γρόσια, το μεγαλύτερο από κάθε άλλο ιδιώτη 

στην περιοχή της Αμπαδιάς. Τα περισσότερα προορίζονταν για το 

ελαιοτριβείο, ενώ για τον υδρόμυλο ο Ομεράκης είχε ήδη αποδεχτεί 

συμβιβαστικά 471 γρόσια από τους ζημιωτές του. 

Σε ολόκληρο το Αμάρι οι επιτροπές εκτίμησαν το ύψος των 

καταστροφών σε 377.556 γρόσια για τις οικοδομές και τα ελαιόδεντρα. Οι 

περισσότερες αναλογικά με τον πληθυσμό συνέβησαν στα χωριά του ναχιγιέ 

Αποδούλου. Στα χωριά που αναφέρθηκαν ο μουσουλμανικός πληθυσμός 

εκπροσωπούσε λιγότερο από το ¼ του συνολικού μουσουλμανικού 

πληθυσμού του Αμαρίου, ενώ ο αριθμός των εκτιμώμενων ζημιών - χωρίς να 

υπολογίζονται τα ελαιόδεντρα - ισοδυναμούσε με σχεδόν το 50% του συνόλου 

των ζημιών της επαρχίας. Το ύψος των ζημιών είναι μεγάλο και η καταγραφή 

τους δείχνει την καθολική καταστροφή των μουσουλμανικών περιουσιών σε 

αυτή την περιοχή. 

Η διοίκηση δεν υπολόγιζε πως το ύψος των εκτιμήσεων για όλο το νησί 

θα ήταν αδύνατο να καλυφτεί. Για το λόγο αυτό θεωρήθηκε πως οι 60.000 

λίρες που θα αποταμιεύονταν από τους έκτακτους φόρους θα μπορούσαν σε 

τέσσερεις δόσεις (μία ανά έτος) να καλύψουν το σύνολο των επανορθώσεων. 

Με την ολοκλήρωση των εργασίων των εξελεγκτικών επιτροπών τον 

Αύγουστο του 1891 κατέστη φανερό ότι κάτι τέτοιο ήταν ανέφικτο. Το 

συνολικό ύψος των εκτιμήσεων για όλο το νησί προσδιορίστηκε στα 

                                                 
288 Στο κατάστιχο λεηλασιών του 1867 μια καταχώριση αφορά στις Κουρούτες. Επτά 
μουσουλμάνοι του χωριού έπεσαν θύματα ληστείας από χριστιανούς ένοπλους των χωριών 
Φουρφουράς, Γερακάρι και Αποσέτι (Τ.Α.Χ. 32, 17). 
289 «Ίδη», 16-04-88, φ. 4, 2. Στις εκλογές του 1889 εκπρόσωπος των μουσουλμάνων του 
Αμαρίου στη γενική συνέλευση εκλέχτηκε ο Χασάν Αριφαγαδάκης. 
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12.794.729 γρόσια, δηλαδή σχεδόν 128.000 οθωμανικές λίρες.290 Τους πρώτους 

έντεκα μήνες εφαρμογής των έκτακτων φόρων αποταμιεύτηκαν μόνο 847.188 

γρόσια (8.471 λίρες), τα οποία προωθήθηκαν αναλογικά στις τοπικές 

διοικήσεις για να αποδοθούν στους δικαιούχους. Από αυτά 23.018 

προορίζονταν για το Αμάρι και 13.062 για το Μυλοπόταμο κατά αναλογία. Η 

διοίκηση αντιλαμβανόμενη ότι τα ποσά δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν 

κυρίως τις κοινωνικές ομάδες που ζημιώθηκαν περισσότερο και αδυνατούσαν 

να επισκευάσουν τα σπίτια τους, αποφάσισε τα ποσά να καταβάλλονται ανά 

τρίμηνο και όχι ετησίως, χωρίς όμως να τα αυξήσει. Παραδεχόταν όμως ότι οι 

δικαιούχοι αποζημιώσεων θα λάμβαναν μόνο το 38% περίπου της εκτίμησης, 

καθώς οι εκτιμήσεις των καταστροφών «υπερέβησαν και πλέον το αρχήθεν 

προϋπολογισθέν ποσόν». Με απόφασή της στις 12 Ιουλίου 1891 όριζε πως η 

πρώτη δόση θα καταβαλλόταν στους απόρους δικαιούχους και σε όσους δεν 

είχαν κατορθώσει ακόμη να επιδιορθώσουν τα σπίτια τους. Οι υπόλοιποι 

δικαιούχοι, καθώς και εκκλησίες, τζαμιά και δημόσια κτίρια, θα άρχιζαν να 

αποζημιώνονται από τις επόμενες δόσεις. Για να εξασφαλιστεί η δίκαιη 

διανομή των χρημάτων, αποφασίστηκε ο έπαρχος και δύο μέλη του 

επαρχιακού συμβουλίου, ένας χριστιανός και ένας μουσουλμάνος, να 

ελέγχουν την καταβολή των χρημάτων με τήρηση αποδείξεων.291

 

 

γ. Ρητορική των εγγράφων και σουλτανική νομιμοποίηση 
 

Στα τέλη του 19ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε ως 

βασικό πρόβλημα την πολιτική απονομιμοποίησή της ενώπιον των 

πληθυσμών που για αιώνες αποτελούσαν τους υπηκόους της. Η 

απονομιμοποίηση πήγαζε όχι από την αμφισβήτηση της μοναρχίας ως 

πολιτικού συστήματος, αλλά πρωτίστως από την επίδραση των δυνάμεων του 

εθνικισμού που κινητοποιούσαν τους χριστιανικούς πληθυσμούς της 

                                                 
290 «Κρήτη», 14-08-1891, φ. 1243, 2. 
291 Ό.π., 3. 
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αυτοκρατορίας. Ακόμα όμως και οι μουσουλμάνοι δεν παρέμεναν πειθήνιοι 

υπήκοοι του σουλτάνου, καθώς υπήρχαν κύκλοι που αντιλαμβάνονταν ότι 

μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση θα πετύχαινε να τους προστατέψει από 

την αμφισβήτηση των μη μουσουλμάνων και των ξένων δυνάμεων. 

Η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας το 19ο αιώνα, 

παρουσιάζει στοιχεία της απώλειας ελέγχου και νομιμοποίησης της κεντρικής 

εξουσίας απέναντι στο λαό. Οι κρατικές πηγές που αναφέρονται στα 

γεγονότα του 1889, στις καταστροφές και στην καταβολή επανορθώσεων 

φανερώνουν τις πολιτικές μεθόδους, την προβαλλόμενη ιδεολογία και τη 

ρητορική με την οποία το κεντρικό κράτος προσπαθούσε να σταθεροποιήσει 

την εξουσία του στο νησί. Οι αντιλήψεις φανερώνονται όχι μόνο στη γλώσσα 

του σουλτάνου και της τοπικής διοίκησης,292 αλλά και στη γραφή του 

κατώτερου δημόσιου λειτουργού. Στο παιχνίδι αυτό έμπαιναν εξάλλου οι 

δυνάμεις εκείνες που ήταν διατεθειμένες να αναπαραγάγουν αυτή την 

ιδεολογία, η μουσουλμανική ελίτ που ασπαζόταν πανισλαμιστικές ιδέες ή ο 

μουσουλμανικός έντυπος λόγος.293

Η Πύλη από την αρχή του κινήματος του 1889 τήρησε στάση άμυνας 

και συνδιαλλαγής απέναντι στην κρίση. Τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε 

πολιτικό επίπεδο αναζητήθηκαν τρόποι ήπιας αντιμετώπισης της 

αμφισβήτησης, καθώς η αδυναμία βίαιης επέμβασης εκ των πραγμάτων 

άφηνε ως μόνη επιλογή την πολιτική συνδιαλλαγή. Πέραν όμως της 

στρατιωτικής αδυναμίας η πολιτική διαπραγμάτευση φαίνεται να 

αποτελούσε σταθερή στρατηγική επιλογή της Πύλης στην αντιμετώπιση της 

αμφισβήτησής της από την πλευρά των χριστιανών μετά την παραχώρηση 

του Οργανικού Νόμου του 1868. Η παραχώρηση φορολογικών και πολιτικών 

                                                 
292 Όπως αναφέρει ο Deringil, «σε μία κατάσταση διαρκούς κρίσης ήταν επιβεβλημένο για το 
επιτελείο της αυτοκρατορίας από το μεγάλο βεζίρη μέχρι τον κατώτατο επαρχιακό 
καϊμακάμη να είναι εμποτισμένοι με την κατάλληλη ιδεολογία» (S. Deringil, Η καλά 
προστατευόμενη επικράτεια, μτφρ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2003, 472). 
293 Η έντυπη παραγωγή στο νησί αυξάνεται στο τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα και 
εκδίδονται στα τυπογραφεία των Χανίων, εκτός από εφημερίδες, πολλά πολιτικά έντυπα. Η 
παραγωγή αντανακλούσε τις συνθήκες που επικρατούσαν σε όλη την αυτοκρατορία και, 
παρά τη λογοκρισία που επιβλήθηκε το 1888 (Zürcher, ό.π.,130-131 και B. Lewis, Η ανάδυση 
της σύγχρονης Τουρκίας, τ. 1, μτφρ. Π. Κωνσταντέας, Αθήνα 2001, 384-395), η έκδοση εντύπων 
στη δεκαετία του 1890 στην Κρήτη υπήρξε μεγάλη. 
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προνομίων στο νησί, τα οποία θα ήταν αδιανόητα για άλλες επαρχίες της 

αυτοκρατορίας αλλά και για άλλες μοναρχίες της Ευρώπης, υπήρξε η 

συνέπεια αυτής της στρατηγικής επιλογής. Η παραχώρηση των προνομίων 

αποσκοπούσε στην ενσωμάτωση του χριστιανικού στοιχείου στην οθωμανική 

νομιμότητα και στην αντιμετώπιση των πιέσεων των δυτικών κυβερνήσεων.294 

Όμως η οθωμανική ελίτ ακόμα και στα τέλη του 19ου αιώνα αδυνατούσε να 

κατανοήσει τη δυναμική του εθνικισμού. Το κομμάτι της οθωμανικής ελίτ που 

αντιλαμβανόταν τη δυναμική αυτή, χωρίς όμως να μπορεί να προβλέψει τα 

όριά της, προσπάθησε να δημιουργήσει την οθωμανική εθνική ταυτότητα. 

Στο παραπάνω πολιτικό πλαίσιο ο λαός αντιμετωπιζόταν ως ένα 

σύνολο για το οποίο ο σουλτάνος, σύμφωνα με τον κρατικό πολιτικό λόγο, 

μεριμνούσε άνευ διακρίσεων. Ακόμη και όταν ο λαός έκανε λάθη ή 

οδηγούνταν σε παρεκτροπές, ο σουλτάνος φρόντιζε να είναι ανεκτικός και να 

συγχωρεί, προβάλλοντας μάλιστα με τους μηχανισμούς που διέθετε το 

ανάλογο προφίλ.295 Στην προκήρυξη της διοίκησης αμέσως μετά την 

αποκατάσταση της τάξης αναφερόταν, για παράδειγμα, ότι «φαύλοι τινές 

άνθρωποι μη δυνάμενοι να διακρίνωσι το καλόν από το κακόν296 διήρπασαν 

εκ των οικιών των Μουσουλμάνων και των Χριστιανών έπιπλα οικιακά και 

άλλα χρειώδη αντικείμενα» και δινόταν προθεσμία να επιστραφούν τα 

κλεμμένα. Οι λεηλασίες επισήμως αντιμετωπίζονταν όχι ως αποτέλεσμα 

πολιτικής αναταραχής, αλλά ως αποπροσανατολισμός από το καλό, αφού ο 

λαός σύμφωνα με τη σουλτανική αντίληψη ήταν πάντα καλός και πιστός 

απλώς ενίοτε παρασυρόταν από «φαύλους τινάς». Σε όσους παραστράτησαν 

από το δρόμο του καλού δινόταν η ευκαιρία να επανέλθουν στη νομιμότητα. 

Ο σουλτάνος σύμφωνα με τη ρητορική των εγγράφων που αφορούν στο 

κίνημα του 1889 θα τιμωρούσε μόνο όσους είχαν πρωτοστατήσει στις 

ανωμαλίες. Στους υπόλοιπους ο σουλτάνος είχε διατάξει «να φέρωνται 
                                                 
294 Οι μεταρρυθμίσεις στο Λίβανο και στην Κρήτη τη δεκαετία του 1860 υπήρξαν αποτέλεσμα 
των πιέσεων των μεγάλων δυναμεων προς την Πύλη. Είχε προηγηθεί εκτεταμένη βίαιη 
καταστολή των χριστιανικών κινημάτων από την πλευρά του κράτους. Βλ. Zürcher, ό.π., 103-
105. Για το Λίβανο ειδικότερα, βλ. En. Akarlı,The Long Peace: Ottoman Lebanon 1861-1920, 
Μπέρκλι 1993. 
295 Deringil, ό.π., 148-149. 
296 “nik ve bedi tefrik edemiyen ahali”. 
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ευσπλαχνικώς», γιατί οι καταστροφείς «ήσαν απλοϊκοί τινές μη εννοούντες 

και οι ίδιοι το αποτέλεσμα των πράξεών τους … παρακινηθέντες εκ των 

ολεθρίων εισηγήσεων των αθλίων» που είναι «άξιοι της κατάρας του λαού».297

Αντίθετα με αυτούς που ήθελαν το κακό του λαού, ο σουλτάνος με 

βάση τη γλώσσα της γραφειοκρατίας θα φρόντιζε τους υπηκόους του που 

«τους αγαπάει ως ίδια τέκνα του». Στον πρόλογο της εγκυκλίου για την 

καταβολή των αποζημιώσεων επαναλαμβάνεται η πολιτική αντίληψη για τα 

γεγονότα του 1889 μέσα από το φίλτρο της σουλτανικής ιδεολογίας. Ο 

ευεργετικός και ευσπλαχνικός μονάρχης αντιλαμβανόμενος ότι αθώες και 

πάμφτωχες οικογένειες υπέφεραν, απέστειλε μεγάλη ποσότητα ξυλείας, ρυζιού 

και σταριού και επήλθε αρωγός. Στο τέλος κάθε καταχώρισης των καταστίχων 

αποζημιώσεων η στερεοτυπική γραφειοκρατική φράση υπενθύμιζε την 

ευσπλαχνία του μονάρχη: zarf-ı padişahiden ihsan buyurılan kereste.  

Το κοινωνικό προφίλ του δίκαιου σουλτάνου ενισχυόταν από την 

πολιτική επιλογή να βοηθηθούν πρώτα οι πλέον φτωχοί. Το στερεότυπο της 

δικαιοσύνης που προστατεύει τους αδύναμους επαναλαμβάνεται στις πηγές 

με κάθε ευκαιρία. Επιπλέον η αντίληψη της προαγωγής του δικαίου 

διασφαλιζόταν με αυστηρές οδηγίες περί χρηστής συμπεριφοράς των 

υπευθύνων 298 ή έλεγχο από επιτροπές. Άλλες επιτροπές αναλάμβαναν το 

ρόλο του μεσολαβητή ανάμεσα στο λαό και την κυβέρνηση. Όταν 

δημιουργούνταν προστριβές ή όταν αμφισβητούνταν η σωστή λειτουργία της 

διοίκησης, μικτές επιτροπές με άτομα επιρροής προσπαθούσαν να 

αποκαταστήσουν το δίκαιο.299

                                                 
297 «Κρήτη», 20-12-1890, φ. 1219, 6. 
298 “iltizam-ı haκkaniyet edeceklerine”. 
299 Κατά τη διάρκεια των ετών 1889-1891, πάρα πολλές επιτροπές στάλθηκαν στην ύπαιθρο 
για να εξακριβώσουν αδικίες, παραβάσεις ή καταχρήσεις. Για κάθε περιστατικό ή φήμη ο 
σουλτάνος έπρεπε να να παρεμβαίνει με στόχο την αποκατάσταση του δικαίου. Η πολιτική 
αυτή δεν ήταν τόσο απόρροια ήπιας διαχείρισης των κρίσεων και νομιμοποίησης όσο ζήτημα 
διαχείρισης της εξωτερικής εικόνας του σουλτάνου, ο οποίος στην περίπτωση της Κρήτης 
διατελούσε υπό καθεστώς επιτήρησης από τις μεγάλες δυνάμεις. Οι πρόξενοί τους είχαν 
αναλάβει την προστασία του χριστιανικού πληθυσμού από τις αυθαιρεσίες της σουλτανικής 
εξουσίας ή της τοπικής διοίκησης. Πολύ συχνά η τελευταία λογοδοτούσε στους προξένους για 
οποιαδήποτε καταγγελία των χριστιανών του νησιού. Επιτροπές στέλνονταν ακόμη και σε 
περιπτώσεις ανοιχτής αμφισβήτησης από ένοπλες ομάδες, όπως στην αρχή των γεγονότων 
του 1889. Η πολιτική αυτή πέραν της αδυναμίας ανοιχτής στρατιωτικής επέμβασης στην 
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Οι επιτροπές αποζημιώσεων εντάσσονταν στη λογική της κοινωνικής 

μέριμνας του σουλτάνου. Η κατάρτισή τους αποτέλεσε μια ευκαιρία 

προβολής στο εξωτερικό μιας σύγχρονης διακυβέρνησης που προσέτρεχε 

αρωγός στους πολίτες και προς το εσωτερικό μιας δίκαιης αντιμετώπισης των 

ζημιωθέντων χριστιανών και μουσουλμάνων.300 Επιπλέον, οι επανορθώσεις 

στόχευαν να καταδείξουν ότι οι νομοταγείς υπήκοοι θα είχαν την κυβέρνηση 

βοηθό στις δύσκολες στιγμές. Όταν η πίστη τους στη νομιμότητα εκφραζόταν 

ενεργά, τότε η κυβερνητική ρητορική φρόντιζε να τους εξυμνεί και να τους 

παρουσιάζει ως παράδειγμα προς μίμηση.301 Θα επαναλάβουμε εδώ ότι η 

νομιμοποίηση του σουλτάνου ακόμα και στους κόλπους της μουσουλμανικής 

κοινότητας δεν ήταν a priori εξασφαλισμένη.302 Οι συμβολισμοί της χαμιτικής 

περιόδου εκφράστηκαν στο θέμα των αποζημιώσεων με έναν απλό τρόπο: η 

πρώτη δόση αποφασίστηκε να καταβληθεί την ημέρα της επετείου ανάρρησης 

του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίντ Β’ στο θρόνο.303

                                                                                                                                            
περίπτωση της Κρήτης ακολουθούνταν ως φτηνότερη και ενίοτε αποτελεσματικότερη, δηλαδή 
λιγότερο αποσταθεροποιητική από την άμεση στρατιωτική καταστολή. Βέβαια, όταν η 
πολιτική συγκυρία ευνοούσε την κρατική εξουσία, η τυχόν αποτυχία των επιτροπών αυτών 
συνεπαγόταν την αποστολή τιμωρητικών επιτροπών, όπως συνέβη στη διαχείριση της κρίσης 
με τους Αρμένιους από το 1894 και έπειτα. Για ένα παράδειγμα της λειτουργίας των 
επιτροπών αυτών (heyet-i teşimiye και heyet-i tedibiye), βλ. Deringil, ό.π., 229-245. 
300 Φυσικά το ύψος των αποζημιώσεων, όπως είδαμε, σχετιζόταν με την κοινωνική επιφάνεια 
του ιδιώτη. Για παράδειγμα, η εξελεγκτική επτροπή για το σπίτι του Γ. Χατζηγρηγοράκη, 
υπάλληλου του ρωσικού υποπροξενείου Ρεθύμνης, στα Ανώγεια Χρωμοναστηρίου ενέκρινε 
το εξαιρετικά υψηλό ποσό των 42.588 γροσίων· βλ. Α.Ρ.Υ., 1890, αρ. εγγράφου 53, 23-09-1891, 
όπου εμπεριέχεται η αναλυτική έκθεση των ζημιών του πολυτελούς σπιτιού του 
Χατζηγρηγοράκη. 
301 Πολλοί μουσουλμάνοι παραιτήθηκαν από το δικαίωμα είσπραξης αποζημιώσεων 
χαρίζοντας τα ποσά για έργα δημόσιου συμφέροντος. Αυτές οι ενέργειες διαφημίζονταν 
επαρκώς από την κυβέρνηση. Για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι των Βουκολιών και του 
Πυργοψηλονέρου Χανίων έδωσαν το 10% της πρώτης δόσης των αποζημιώσεων που έλαβαν 
για την ανέγερση στρατιωτικού πύργου, προφανώς για την ασφάλεια της περιοχής τους. Η 
«φιλοπατρία» τους έγινε αντικείμενο επαίνου από την εφημερίδα της διοίκησης· βλ. «Κρήτη», 
17-10-1891, φ. 1261, 1. 
302 Οι μουσουλμάνοι δυσανασχετούσαν, θεωρώντας ότι ο σουλτάνος αδυνατούσε να τους 
προστατέψει. Επιπλέον, στο θολό τοπίο των συγκρουόμενων συμφερόντων και κοινωνικών 
ομάδων στην Κρήτη τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Για παράδειγμα, ομάδες μουσουλμάνων και 
χριστιανών ληστών συνεργάζονταν διαφυλάσσοντας η μία τα κλεμμένα από ετερόδοξους της 
άλλης ομάδας. Ας δώσουμε άλλο ένα παράδειγμα: μουσουλμάνοι βαρκάρηδες στις 30 
Αυγούστου του 1889 φυγάδευσαν επί πληρωμή έντεκα χριστιανούς αντάρτες από το Μπαλί 
στη Σαντορίνη («Κρήτη», 29-11-1889, 3). 
303 Για το συμβολισμό και τη νομιμοποίηση της σουλτανικής εξουσίας γενικότερα στο 
χαμιτικό καθεστώς, βλ. Deringil, ό.π., 77-157. 
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Εκτός από προτρεπτικά, η ρητορική της εξουσίας λειτουργούσε και 

αποτρεπτικά σε άλλη κατεύθυνση. Οι καταστροφές (ihrakat ve itlafat) κατά την 

κρατική εξουσία συνέβησαν «άνευ λόγου και αιτίας» και ενώ το νησί 

«απολάμβανε ευρύτατα προνόμια». Κατά συνέπεια, τα κίνητρα των 

πρωτεργατών του κινήματος ήταν προσωπικά και δημιούργησαν μια 

κατάσταση ανωμαλίας και αναστάτωσης που δεν έπρεπε να επαναληφθεί. Το 

κίνημα του 1889 αποτυπώνεται στα έγγραφα με τους όρους iğtişaş και mesele, 

που μπορούν να ερμηνευθούν ως «διατάραξη της δημόσιας τάξης» και 

«ζήτημα-πρόβλημα» αντίστοιχα. Έτσι, σε ένα ολοένα εχθρικότερο περιβάλλον 

για τη νομιμοποίησή της, η μοναρχία έβλεπε απλά ένα ζήτημα διατάραξης 

της δημόσιας τάξης προσπαθώντας να αγνοήσει τα αίτια, να αποποιηθεί τις 

ευθύνες της και να αμβλύνει τις πολιτικές προεκτάσεις του κινήματος. Η 

εξουσία φρόντιζε να τονίζει μετά την καταστροφή του 1889 ότι η δύσκολη 

οικονομική και πολιτική κατάσταση στο νησί σχετιζόταν με τις συνθήκες που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας των κινηματιών. Παράλληλα, ομολογούσε την 

αποτυχία του φιλελεύθερου πειράματος της Χαλέπας ρίχνοντας τις πολιτικές 

ευθύνες σε όσους προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν τα προνόμια που είχε 

χορηγήσει η Πύλη. Με αυτό τον τρόπο η σουλτανική εξουσία κατόρθωνε να 

δικαιολογήσει την απολυταρχική πολιτική στροφή της με το πρόσχημα «…της 

προόδου, της ευημερίας και ευτυχίας του νησιού και την εξασφάλιση της 

ησυχίας και άνεσης των κατοίκων του…», η οποία είχε διαταραχθεί λόγω 

προσωπικών κομματικών παθών και ανταγωνισμών.304

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
304 Βλ. το φερμάνι του 1889 με το οποίο οριζόταν το νέο καθεστώς της Κρήτης, «Υψηλόν 
αυτοκρατορικόν φιρμάνιον της 1 Ρεβιούλ Αχήρ 1307 (1889)», Κρητικός Κώδιξ, τ. Α΄, Χανιά 
1893, 45. 
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Επίλογος 
 

Στην ελληνική βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος εκδόσεων, μελετών και 

αφηγήσεων με ηρωική ρητορική σε σχέση με τα «δεινά» των χριστιανών της 

Κρήτης από τους Τούρκους και με εκτεταμένη αναφορά σε κακοδιοίκηση και 

σφαγές. Οι κριτικές προσεγγίσεις των αιτιών της ριζοσπαστικοποίησης των 

δύο κοινοτήτων κατά το 19ο αιώνα και η προσπάθεια ερμηνείας της με όρους 

οικονομικούς και κοινωνικούς είναι ελάχιστες. Εξάλλου, η διατύπωση 

διαφορετικών από την κυρίαρχη απόψεων προκαλεί άμεσες αντιδράσεις.305

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να αναδειχτεί η φυγή των 

μουσουλμάνων από την ύπαιθρο με βάση την επιθετικότητα των χριστιανών. 

Η επιθετικότητα είχε πολιτικά και οικονομικά κίνητρα, όπως αποδεικνύει το 

πολιτικό πλαίσιο του κινήματος του 1889, και η συστηματική καταστροφή και 

λεηλασία των μουσουλμανικών περιουσιών. Αν για τις πρώτες κρητικές 

επαναστάσεις ισχύει η θεωρία πως ανάλογη δράση των 

ριζοσπαστικοποιημένων στοιχείων των χριστιανών υπήρξε απόρροια 

ανάγκης ανεφοδιασμού των άτακτων ή άμυνας με δημιουργία ζωνών ή 

ακόμα εκδίκησης που προερχόταν από προνεοτερικές αντιθέσεις, η 

πραγματικότητα των τελευταίων χριστιανικών κινημάτων στο νησί 

καταδεικνύει μια διαφορετική κατεύθυνση, μαζικότερη και πιο κοντά στη 

λογική επίτευξης του στόχου της πλήρους απαλλαγής του νησιού από τη 

μουσουλμανική παρουσία. 

 Οι χριστιανοί του νησιού μετέτρεψαν κατά το 19ο αιώνα την όποια 

μειονεκτική θέση τους των προηγούμενων αιώνων σε πλεονεκτική, 

συρρικνώνοντας οικονομικά και πληθυσμιακά το μουσουλμανικό στοιχείο 
                                                 
305 Βλ., για παράδειγμα, την κριτική του Στ. Αλεξίου κατά του Γ. Μαργαρίτη στην εισαγωγή 
των απομνημονευμάτων του Αγγελάκη (Εμμ. Αγγελάκις, Απομνημονεύματα 1856-1906, Αθήνα 
2004, 11-13). Ο Μαργαρίτης τόλμησε να εκφράσει την ένστασή του για την εκτεταμένη χρήση 
του όρου «σφαγή» στην ιστορία της Κρήτης και ειδικότερα για τη «σφαγή των χριστιανών» 
του Ηρακλείου του 1898 με θύματα 150 χριστιανούς και μερικές δεκάδες μουσουλμάνους. 
Παράλληλα, πολύ σωστά τόνισε πως, αν κάποιο γεγονός του 1896-1898 θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί σφαγή, θα ήταν η θανάτωση των 851 μουσουλμάνων της επαρχίας Σητείας 
που δεν κατέφυγαν στις πόλεις μετά την έναρξη των αναταραχών (Μαργαρίτης, ό.π., 104). 
Για μια οθωμανική πηγή σχετικά με την εκκαθάριση της Σητείας, βλ. Giridi H. Nesimi και M. 
Behcet, Girid Hailesi, τ. 3, Χανιά 1313, 33 και τον αναλυτικό ονομαστικό κατάλογο των 
θυμάτων ανά χωριό στις προηγούμενες 47 σελίδες με αλφαβητική αρίθμηση. 
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του νησιού. Για να γίνει κατανοητό το παραπάνω, αναλύθηκε η πληθυσμιακή 

συρρίκνωση του μουσουλμανικού στοιχείου κατά το 19ο αιώνα σε δύο 

περιοχές, Μυλοπόταμο και Αποδούλου Αμαρίου, για τις οποίες διαθέτουμε 

αναλυτικά στοιχεία για τις καταστροφές του 1889. Επιπλέον μελετήθηκε 

εκτενώς το πολιτικό πλαίσιο μετά τη σύμβαση της Χαλέπας, καθώς η 

πολιτειακή μεταβολή που εγκαινιάστηκε από το 1878 επιτάχυνε την 

ανατροπή των ισορροπιών στο νησί.306 Μετά τη σύμβαση της Χαλέπας η 

πίεση σε βάρος των μουσουλμάνων της υπαίθρου αυξήθηκε με αποκορύφωμα 

τα δύο τελευταία κινήματα του 1889 και του 1896-98 κατά τα οποία οι 

χριστιανοί στράφηκαν κατά των ιδιοκτησιών των μουσουλμάνων της 

υπαίθρου.307 Στα κινήματα προϋπήρχε μια κοινωνική δυσαρέσκεια που 

επενδυόταν από έναν δυτικοφανή φιλελεύθερο εθνικισμό. Η κοινωνική αυτή 

δυσαρέσκεια με όχημά της τον εθνικισμό στόχευε στην αναδιανομή του 

πλούτου και στη συνέχεια στη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην 

πολιτική διαχείριση και την εκμετάλλευση των οικονομικών πόρων. Η 

πραγματικότητα αυτή εξηγεί την ακόμη μαζικότερη ή και καθολική 

καταστροφή των μουσουλμανικών περιουσιών το 1896-1898.308 Παρά τις 

μεταρρυθμίσεις και τη χορήγηση προνομίων που υπαγορευόταν τόσο από τις 

διεθνείς πιέσεις όσο και από την αμφισβήτηση της οθωμανικής μοναρχίας εκ 

μέρους πολλών ομάδων, η κεντρική οθωμανική διοίκηση, πολλά χρόνια μετά 

την πρώτη επανάσταση, μπορούμε να υποθέσουμε πως αδυνατούσε να 

συλλάβει την παραπάνω κοινωνική πραγματικότητα, ενός επιθετικού 

                                                 
306 Ο Μπεράρ θεωρεί σημείο ανατροπής των ισορροπιών στο νησί το 1858 και την εφαρμογή 
του χατ-ι χουμαγιούν (Bérard, ό.π., 96), ενώ η συνθήκη της Χαλέπας εξασφάλιζε την «οριστική 
νίκη του χριστιανού κρητικού εναντίον του μουσουλμάνου» (ό.π., 185). 
307 Στα γεγονότα του 1896-1898, σύμφωνα με τον Γιάνναρη, καταστράφηκε περίπου το 12% 
του συνόλου των παραγωγικών δέντρων του νησιού, παρατήρηση που τον οδήγησε να 
χαρακτηρήσει το γεγονός «φρενοβλαβή δενδροφθορία». Βλ. Α. Ν. Γιάνναρης, Δημοσιολογική 
μελέτη περί της καταστάσεως της εν Κρήτη γεωργίας και εμπορίας: σύντομος και πρακτική μελέτη, 
Χανιά 1906, 13. 
308 Το 1898 το σχέδιο καταστροφών των μουσουλμανικών περιουσιών είχε οργανωμένο 
χαρακτήρα με στόχο να φύγουν οριστικά οι μουσουλμάνοι από το νησί· βλ., για παράδειγμα, 
Βικελαία Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Αρχείο Επιτροπής Αμύνης Αρχανών, τ. 7, Πρωτόκολλο 
Αλληλογραφίας, αρ. 610, 17-03-1898. 
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οικονομικού και πολιτικού εθνικισμού, που απέβλεπε όχι στην ισότητα αλλά 

στην υπεροχή και στην ένωση με την Ελλάδα.309

Στην ύπαιθρο ο επιθετικός εθνικισμός εκδηλώθηκε με τη βία και την 

καταστροφή ή λεηλασία περιουσιών. Η στέρηση πόρων και εστιών 

προκαλούσε απόγνωση και ριζοσπαστικοποίηση στους μουσουλμάνους. 

Συνεπώς, η καταστροφή του «άλλου» αποτελούσε ασφαλές εχέγγυο για όσους 

ήθελαν να φτάσουν την κατάσταση στα άκρα. Από τη μια, προκαλούσε 

απόγνωση και αντεκδίκηση, ενώ, από την άλλη, εξασφάλιζε, καθώς τις 

περισσότερες φορές το θύμα είτε δε γνώριζε τους θύτες είτε δεν μπορούσε να 

αποδείξει την ενοχή τους, πως η αντεκδίκηση θα εκδηλωνόταν τυφλά και με 

συλλογικούς όρους ευθύνης. Στο συμβολικό τομέα καθιστούσε σαφές πως ο 

«άλλος» είναι ανεπιθύμητος. Η καταστροφή της εστίας έκανε αδύνατη την 

επανεγκατάστασή του, ενώ η καταστροφή της περιουσίας τον απέκοπτε από 

τους πόρους για τη διαβίωσή του. Η εκτεταμένη πυρπόληση ελαιοδέντρων και 

ελαιοτριβείων καταδεικνύουν το βαθμό καταστροφής των οικονομικών 

βάσεων του «αντιπάλου». Τα ελαιόδεντρα χρειάζονται τουλάχιστον μια 

δεκαπενταετία για να αποδώσουν καρπό, ενώ η πυρπόληση του 

ελαιοτριβείου σήμαινε ολική καταστροφή, καθώς τα ελαιοπιεστήρια και ο 

εξοπλισμός ήταν από ξύλο.310 Η επανάληψη κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

του μοτίβου αυτού θα ανάγκαζε κάποια στιγμή το θύμα να αποχωρήσει από 

τον τόπο εγκατάστασής του· όπως σημειώνει ο Μαργαρίτης, η καταστροφή 

της περιουσίας του «θα έχει συρρικνώσει το περιεχόμενό της, μεταβάλει το 

πλαίσιο αξιολόγησης, ακυρώσει την ανάγκη χρήματος ή την εξουσία των 

όποιων αρμόδιων αρχών και κυρίως θα την έχει καταστήσει πιο ανοικτή στην 

καταπάτηση και λιγότερο επιθυμητή από τους έχοντες».311

Η κεντρική διοίκηση αποδείχτηκε ανίκανη να προσφέρει βιώσιμες 

λύσεις στη μαζική καταστροφή περιουσιών του 1889. Τόσο η διαχείριση του 

προβλήματος αρχικά εσωτερικά με τη δημιουργία συμβιβαστικών επιτροπών 
                                                 
309 Βλ. και R. H. Davison, “Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim Equality in the 
Nineteenth Century”, American Historical Review, 54 (1954), 844-864. 
310 Μετά το 1900 οι ξύλινες πρέσες άρχισαν να αντικαθιστώνται με σιδερένιες στο νησί 
(Περάκης, ό.π., 131). 
311 Μαργαρίτης, ό.π., 108. 
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όσο και η έγκριση αποζημιώσεων με καθυστέρηση δύο χρόνων, επί της ουσίας 

απέτυχαν. Στην πρώτη περίπτωση δημιουργήθηκαν νέες αντιπαραθέσεις και 

ίσως αυθαιρεσίες σε βάρος χριστιανών. Στη δεύτερη περίπτωση, που 

εξετάσαμε στην παρούσα εργασία, αποδείχτηκε ότι οι αποζημιώσεις που 

εγκρίθηκαν θα καταβάλλονταν μόνο μερικώς, καθώς το μέγεθος των 

καταστροφών ήταν πολύ μεγαλύτερο από το προσδοκώμενο και τα 

οικονομικά του νησιού αδυνατούσαν να το καλύψουν. Παράλληλα, παρά τη 

ρητορεία της διοίκησης για απόδοση των αποζημιώσεων στους πλέον 

αδύναμους οικονομικά, φαίνεται ότι μέχρι το 1895 το πρόβλημα καταβολής 

επανορθώσεων απασχολούσε τη γενική συνέλευση και υπήρχαν ενδείξεις για 

καταβολή τους στους οικονομικά και κοινωνικά ισχυρούς.312

Με αφορμή το παραπάνω σχόλιο πρέπει να σημειωθεί ότι η 

παράλληλη αντιθετική σχέση «χριστιανοί-μουσουλμάνοι» παρουσίαζε και στο 

εσωτερικό της κάθε κοινότητας έντονες κάθετες διαβαθμίσεις. Παρατηρώντας 

τις κοινωνικές ομάδες που ζημιώθηκαν ή ευνοήθηκαν από την πολιτική και 

πολεμική αντιπαράθεση, όπως το κίνημα του 1889, διαπιστώνουμε ότι η 

πλειονότητα του αγροτικού μουσουλμανικού πληθυσμού ουσιαστικά 

καταστράφηκε. Αντίθετα, κατώτερα κοινωνικά μουσουλμανικά στρώματα 

των πόλεων, όπως οι χαλικούτιοι δεν έχασαν και πολλά. Εξάλλου, ένα μέρος 

της μουσουλμανικής ελίτ των πόλεων κατόρθωνε να ευνοείται πολιτικά από 

τη συσπείρωση που δημιουργούσε η αντιπαράθεση και οικονομικά από την 

εκμετάλλευση των τρομοκρατημένων μουσουλμανικών ομάδων της υπαίθρου 

στις οποίες προσέφεραν στέγαση ή οικονομική αρωγή.313 Η αγροτική επίσης 

                                                 
312 Για παράδειγμα, στη συνεδρία της 27ης Μαΐου 1895 με αφορμή την καταβολή της 
τελευταίας δόσης των αποζημιώσεων, ο πληρεξούσιος Εμμ. Λογιάδης ανέφερε ότι κατά τη 
διανομή των αποζημιώσεων των καταστροφών του 1889 οι αδύνατοι αδικήθηκαν και ενώ είχε 
αποφασιστεί να δοθεί το 38% των εκτιμήσεων (βλ. παραπάνω σ. 99) σε όλους, κάποιοι, 
ανάμεσά τους και οι ξένοι υπήκοοι, κατόρθωσαν να λάβουν το 100% της εκτίμησης για τις 
καταστροφές που υπέστησαν τη στιγμή που άλλοι δεν έλαβαν τίποτα. Βλ. Ν. Ι. Παπαδάκις, 
Ζημίαι και αποζημιώσεις κρητικών επαναστάσεων (1866-1898): μελέτη ιστορικοπολιτική και 
οικονομολογική (εις δύο μέρη), Χανιά 1934, 24. 
313 Οι συνθήκες που διαμορφώνονται σε καταστάσεις έντασης ευνοούσαν τα οικονομικά 
ισχυρά στρώματα των πόλεων. Για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι της υπαίθρου 
αναγκάζονταν να μεταφέρουν μέρος της σοδειάς τους, όσο μπορούσαν να κουβαλήσουν σε 
συνθήκες βιαστικής αποχώρησης, το οποίο θα πουλούσαν σε εμπόρους τόσο για την 
εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων επιβίωσης όσο και λόγω αδυναμίας αποθήκευσης των 
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ελίτ των μουσουλμάνων, μέλη της οποίας αναγνωρίσαμε στα κατάστιχα, 

κατόρθωνε να επιβιώνει σε συνθήκες πίεσης λόγω της πολιτικής επιρροής της 

έως το 1895. Αυτή η επιρροή της ενισχύθηκε από την απολυταρχική στροφή 

της Πύλης με το φερμάνι του 1889, καθώς μέλη της παραπάνω ελίτ, 

ταυτιζόμενα με τις πολιτικές επιλογές της εξουσίας, μπόρεσαν να 

εκμεταλλευτούν την κρίση διατηρώντας ή αποκτώντας αξιώματα και 

χρησιμοποιώντας την ισχύ τους για τη διασφάλιση οικονομικών συμφωνιών. 

Ο πλούτος τους τους έδινε τη δυνατότητα σε συνθήκες οικονομικής πίεσης να 

δανείζουν χρήματα με υψηλό τόκο ελλείψει μάλιστα ανταγωνισμού και 

πιστωτικών ιδρυμάτων ή να υποθηκεύουν περιουσίες μικροκαλλιεργητών ή 

να λειτουργούν ως μεσάζοντες. Τα παραπάνω αίτια μας επιτρέπουν να 

κατανοήσουμε την επιβίωση ισχυρών μουσουλμανικών οικογενειών, όπως οι 

Ορφανουδάκηδες στο Μυλοπόταμο, σε συνθήκες αντίξοες για τους 

περισσότερους μουσουλμάνους της υπαίθρου. Επιπλεόν οι καταστροφές του 

1889, αν και προσωρινά τους ζημίωσαν, έδωσαν σε κάποιους από αυτούς τη 

δυνατότητα να διατηρήσουν την οικονομική και κοινωνική δύναμή τους για 

λίγα χρόνια ακόμα, μέχρι το 1895.  

Ως προς τους χριστιανούς, από την άλλη, είναι φανερό ότι οι ενεργές 

πολεμικά και διπλωματικά ομάδες επωφελήθηκαν από την αρπαγή ή την 

οικειοποίηση των μουσουλμανικών περιουσιών. Επιπλέον, όπως είδαμε, οι εν 

δυνάμει αγοραστές των μουσουλμανικών περιουσιών ήταν κατά βάση 

χριστιανοί ακόμα και όταν δε διέθεταν οικονομική ρευστότητα. Ωστόσο από 

τη διαδικασία φυγής των μουσουλμάνων περισσότερο ωφελήθηκαν τα 

χριστιανικά κοινωνικά στρώματα που είχαν τη δυνατότητα να δανείσουν ή 

να αγοράσουν σε χαμηλές τιμές, δηλαδή κατά βάση κτηματίες και έμποροι. 

Ακόμη όμως και οι μικροκαλλιεργητές επωφελήθηκαν είτε διαχειριζόμενοι τις 

περιουσίες των ανασφαλών μουσουλμάνων ως ενοικιαστές σε είδος, είτε 

αγοράζοντας από τους μουσουλμάνους με δάνειο συχνά άτοκο που τους 

παραχωρούσαν οι τελευταίοι. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι οι πηγές 
                                                                                                                                            
προϊόντων. Οι έμποροι εκμεταλλευόμενοι τις περιστάσεις αγόραζαν σε πολύ χαμηλές τιμές 
και ως διαχειριστές αποθηκών είχαν τη δυνατότητα να πουλήσουν το προϊόν πολύ 
ακριβότερα την κατάλληλη χρονική στιγμή. 
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εισοδήματος τόσο των ορεινών χριστιανικών πληθυσμών όσο και των 

χριστιανικών αστικών στρωμάτων δεν απειλήθηκαν. Μάλιστα, μέρος των 

μουσουλμάνων, που οι οικονομικοί τους πόροι καταστράφηκαν και οι ίδιοι 

προλεταριοποιήθηκαν, βρέθηκαν στη δύσκολη θέση του δανεισμού από 

χριστιανούς πιστωτές. Ασφαλώς, μικρή μερίδα χριστιανών που δεν 

ενεπλάκησαν ενεργά πολιτικά και οικονομικά στις ζυμώσεις της εποχής, 

ενίοτε ζημιώθηκαν· αναφερόμαστε κυρίως στα κατώτερα κοινωνικά 

χριστιανικά στρώματα των πόλεων που πιθανώς δε διέθεταν μεγάλη 

οικονομική ρευστότητα για να μετοικήσουν σχετικά «ανώδυνα» τα χρόνια 

των ανωμαλιών. Ενδεχομένως, απώλειες να υπέστησαν και οι χριστιανοί των 

πεδινών περιοχών που βρίσκονταν κοντά στις πόλεις και καταστράφηκαν οι 

περιουσίες τους το 1889. 

Η σουλτανική εξουσία αδυνατώντας να αντιμετωπίσει την 

απονομιμοποίησή της έδωσε έμφαση σε παραδόσεις που ενίσχυαν την εξουσία 

της ή τη νομιμοποιούσαν απέναντι σε ανταγωνιστικά σύμβολα. Στην 

περίπτωση της Κρήτης ο ανταγωνισμός αυτός είναι έκδηλος και φανερώνεται 

από την προσπάθεια της διοίκησης τόσο στον επίσημο πολιτικό λόγο όσο και 

στην πράξη (απαλλαγές, αποζημιώσεις) να καταδείξει τη νομιμοποίηση και 

την υπεροχή της σουλτανικής εξουσίας. Όμως η ισχύς των ανταγωνιστικών 

συμβόλων, ελληνικό έθνος-κράτος και βασιλιάς των Ελλήνων, συνήθως 

υπερέβαινε εκείνη των σουλτανικών συμβόλων, τουλάχιστον στη συνείδηση 

των χριστιανών αστών του νησιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

ανταγωνισμού είναι ο χαρακτήρας των δύο έντονα ανταγωνιστικών 

εορτασμών τη δεκαετία του 1880 στην Κρήτη. Από τη μια, τα γενέθλια του 

σουλτάνου, η επίσημη γιορτή της αυτοκρατορίας, και, από την άλλη, η 

ονομαστική γιορτή του έλληνα βασιλιά Γεωργίου, η οποία εκτός από μεγάλη 

χριστιανική γιορτή αποκτούσε πολιτικό συμβολικό χαρακτήρα. Άλλα 

αντίστοιχα παραδείγματα αποτελούν τα γενέθλιά του βασιλιά Γεωργίου314 

και ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου, ο οποίος πάλι υπό τη σκέπη της ελευθερίας 

                                                 
314 Για τον εορτασμό των γενεθλίων του Γεωργίου, βλ. Turkey No. 5 (1891), 12-05-1891, 54 και 
για τη γιορτή του, βλ. Turkey No. 4 (1891), 08-05-1890, 46. 

 110



της θρησκευτικής έκφρασης (Ευαγγελισμός Θεοτόκου) αποκτούσε «εθνικό 

νόημα» για τους χριστιανούς Κρήτες.315 Η φιλελευθεροποίηση που επέφερε η 

σύμβαση της Χαλέπας επέτρεπε τις παραπάνω πολιτικές εκφράσεις και η 

πολιτική δράση των χριστιανών απέκτησε έντονο χαρακτήρα με σοβαρούς 

κοινοβουλευτικούς όρους και καθαρή αμφισβήτηση της μοναρχίας. Η 

πολιτική δράση δεν περιοριζόταν μόνο στους χριστιανούς αλλά και στους 

μουσουλμάνους, οι οποίοι δεν αποτελούσαν ένα εύκολα διοικούμενο σώμα, 

αλλά, αντιθέτως, μια σύνθετη κοινότητα με διεκδικήσεις και αμφισβήτηση του 

κατά πόσο ήταν ικανή η κεντρική σουλτανική εξουσία να τους προστατέψει 

στις νεοτερικές συνθήκες. Κάτω από αυτό το πρίσμα οι προοπτικές 

διαγράφονταν δυσμενείς τόσο για την οθωμανική κρατική εξουσία όσο και 

για το μουσουλμανικό πληθυσμό της Κρήτης, όπως επιβεβαιώθηκε από τα 

γεγονότα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
315 Βλ. και Deringil, ό.π., 111. Για παράδειγμα, το 1885, μετά τη δοξολογία του Ευαγγελισμού 
στα Χανιά, το πλήθος συνόδεψε τον έλληνα πρόξενο έως το προξενείο «ζητωκραυγάζοντας 
υπέρ του Ελληνικού έθνους» («Αρκάδιον», φ. 24, 06-04-1885, 1). 
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Παράρτημα 
 

Κατάστιχο Α.Α.Κ. 2868, σελίδες 4, 5 και 7, στις οποίες καταγράφονται οι 

αποζημιώσεις για τις καταστροφές στα χωριά Πέραμα, Πραχήμου και 

Αβδανίτες Μυλοποτάμου. 

 

Perama karyesine mahsus tahribat keşif defteridir 

Hükûmet konağı ihrak 34210 

‛Ali beğ Albanaki hane ihrak 15076 

‛Ali beğ Albanaki zeytun 7 ihrak 1200  zeytun eşcar [;] senelikdir 

İbrahim Bakoğlaki hane ihrak 688 

‛Ali Bakoğlaki hane hedm 300  

Mercan Buşinaki hane ihrak 525 

‛Ali Haňotaki hane ihrak 346 

Molla Mustafa Fafulaki hane hedm 656 

Cami‛ hedm 5360 Cami‛-i şerife 

Kamber Karaibrahimaki hane hedm 1055 

Rızvan ağa Berberaki hane hedm 3413 

Nuri Garazanaki zeytun 2 ihrak 400 zeytun eşcarı [;] senelikdir 

Kosta Ankurizaki hane hedm 587 

Marko Kaliyanaki hane hedm 610 

Yorgi Skinaki hane hedm 488 

Nıkola Perakaki hane hedm 229 

Dimitri Zafnomili hane hedm 221 

Dimitri Yerarhaki hane hedm 889 

Kosta Nikolakaki hane ihrak 1120 

Yorgi Laguzaki hane hedm 654 

Zaharia Maruli dakik fabrikası hedm 6996 

75043 

Mezkûr Perama karyesi dahilinde kâin olub geçen iğtişaş zamanında tahribat 

olunan hanelerle ihrak olunan zeytun eşcarının (bedel-i sulh ve zarf-ı 
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padişahiden ihsan buyurılan kereste müstesna olmak üzere) bedel-i tazmin 

mezkûr yetmiş beş bin kırk üç guruş idüği netice tahmininde anlaşılmağın fi 9 

ve 10 mayıs [1]307. 

 

Perama muhtarları Berberaki Rızvan ağanın [δυσανάγνωστα] 

İdare kâtibi Orfanuzaki İbrahim 

Muhamminler Ι. Μιαούλης [σφραγίδα] ‛Abd Yusuf 

Milopotamo kaymakamı Α. Καλοειδάς 

 

Praşimo karyesine mahsus tahribat keşif defteridir 

İbrahim Vretaki hane ihrak 1922 

‛Ali Ksizaki hane ihrak 252 

İbrahim Kalyoncaki hane ihrak 220 

Murad Mavromataki hane hedm 600 

Mercan Boşinaki hane hedm 600 

Molla Salı Vretaki hane hedm 627 

İbrahim Vretaki yağhane ve şürekâ ihrak 3845 

Yusuf ‛Osmanaki hane ihrak 442 

‛Osman Yusufaki hane ihrak 700 

‛Osman Yusufaki zeytun 1 ihrak 200 zeytun eşcarı yüz [;] senelikdir 

Timur Bekraki hane hedm 1022 

Usta Hasan Kaçalazaki hane hedm 400 

Mustafa Kaçalazaki hane ihrak 657 

Hasan Rüstemaki hane ihrak 434 

Hüseyin Rüstemaki hane ihrak 1000 

‛Ali Rüstemaki hane ihrak 855 

‛Ali Kalyoncaki hane hedm 1024 

‛Ali Kalyoncaki zeytun 1 ihrak 250 zeytun eşcar yüz senelikdir 

15150 

Mezkûr Praşimo karyesi dahilinde kâin olub geçen iğtişaş zamanında tahribat 

olunan hanelerle ihrak olunan zeytun eşcarının (bedel-i sulh ve zarf-ı 
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padişahiden ihsan buyurılan kereste müstesna olmak üzere) bedel-i tazmin 

mezkûr on beş bin yüz elli guruş idüği netice tahmininde anlaşılmağın fi 11 

ve 12 mayıs [1]307. 

 

Praşimo muhtarları [σφραγίδα] Hüseyin 

İdare kâtibi Orfanuzaki İbrahim 

Muhamminler Ι. Μιαούλης [σφραγίδα] ‛Abd Yusuf 

Sayma a‛zası [;] 

İdare a‛zası Α. Σαρής 

Milopotamo kaymakamı Α. Καλοειδάς 

 

Avdaňites karyesine mahsus tahribat keşif defteridir 

Nahiye Avdaňites 

Muharrem Vretaki hane ihrak 1932 

Muharrem Vretaki zeytun 11 ihrak 1100 zeytun eşcar yüz elli senelikdir 

Mustafa Karalaki hane hedm 776 

Mustafa Karalaki zeytun 5 ihrak 1000 zeytun eşcar ikiyüz senelikdir 

Fatma Havacana hane hedm 930 

Fatma Havacana zeytun 1 ihrak 500 zeytun eşcar ikiyüz senelikdir 

Abdurrahman Bıçakcaki hane ihrak 180 

Abdurrahman Bıçakcaki zeytun 1 ihrak 250 zeytun eşcar yüz elli senelikdir 

‛Ali Karalaki hane ihrak 798 

Mehmed Lazaki hane ihrak 1139 

Hasan Hacimevludaki hane hedm 423 

Ahmed Hacimevludaki hane ihrak 960 

Receb Hacimevludaki hane ihrak 850 

Hasan Mesaritaki hane hedm 700 

Süleyman Süleymanaki hane ihrak 812 

Süleyman Süleymanaki zeytun 1 ihrak 200 zeytun eşcar yüz senelikdir 

Ahmed Süleymanaki hane ihrak 360 

İbrahim Hacimevludaki hane hedm 3009 
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İsma‛il Hacimevludaki hane hedm 1378 

Ahmed Sakalaki hane ihrak 1630 

Ahmed Sakalaki zeytun 1 ihrak 200 zeytun eşcar yüz senelikdir 

İsma‛il Delihüseyinaki hane hedm 1126 

İsma‛il Delihüseyinaki zeytun 1 ihrak 200 zeytun eşcar yüz senelikdir 

Ahmed Sakalaki yağhane ve şürekâ ihrak 4926 

Mustafa Hacimevludaki hane hedm 2061 

Mustafa Hacimevludaki zeytun 10 ihrak 2000 zeytun eşcar yüz senelikdir 

İbrahim Süleymanaki hane hedm 1700 

İbrahim Süleymanaki zeytun 1 ihrak 300 zeytun eşcar iki yüz senelikdir 

Ramazan Harakanaki zeytun 3 ihrak 600 zeytun eşcar iki yüz senelikdir 

Nikola Garazanaki hane hedm 600 

Yekûn 32540 guruş 

Mezkûr Avdaňites karyesi dahilinde kâin olub geçen iğtişaş zamanında 

tahribat olunan hanelerle ihrak olunan zeytun eşcarının (bedel-i sulh ve zarf-ı 

padişahiden ihsan buyurılan kereste müstesna olmak üzere) bedel-i tazmin 

mezkûr otuz iki bin beş yüz kırk guruş netice tahmininde anlaşılmağın 14 

mayıs [1]307. 

 

Avdaňites muhtarları [σφραγίδα] ‛Abd Mustafa 

İdare katibi Orfanuzaki İbrahim 

Muhamminler Ι. Μιαούλης [σφραγίδα] ‛Abd Yusuf 

Sayma a‛zası Orfanuzaki Hüseyin 

İdare a‛zası Α. Σαρής 

Milopotamo kaymakamı Α. Καλοειδάς 
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Χάρτης 4 
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Πίνακας 1 
 

Περιοχή Μουσουλμανικά δωμάτια Τζαμιά Σχολεία Χριστιανικά δωμάτια Εκκλησίες Σχολεία 

Επαρχία Χανίων             

Περίχωρα Χανίων 450 1 5 705 2 36 

Κίσαμος 838 1 6 224 0 1 

Σέλινο 236 1 4 64 0 0 

Σύνολο 1524 3 15 993 2 37 

              

Επαρχία Σφακίων             

Αποκόρωνας 266 2 2 2 0 0 

Άγιος Βασίλειος 23 0 0 0 0 0 

Σύνολο 289 2 2 2 0 0 

              

Επαρχία Ρεθύμνου             

Περίχωρα Ρεθύμνου 115 7 4 16 9 32 

Μυλοπόταμος 50 2 2 1 0 0 

Αμάρι 209 7 0 0 0 0 

Σύνολο 374 16 6 17 9 32 

              

Επαρχία Χάνδακα             

Καινούριο-Μεσσαρά 1.990 13 7 0 0 0 

Μονοφάτσι 982 9 3 170 1 0 

Πεδιάδα 823 10 3 996 1 42 

Μαλεβίζι 414 4 1 278 1 4 

Σύνολο 4.209 36 14 1444 3 46 

              

Επαρχία Λασιθίου             

Μεραμπέλο 34 0 0 0 0 0 

              

Γενικό σύνολο 6440 57 37 2456 14 115 

 
Πίνακας 2 
Ύψος (σε γρόσια) εκτιμήσεων καταστροφών περιουσιών στα χωριά του Μυλοποτάμου 

Ναχιγιές Μελιδονίου Μουσουλμανικές Χριστιανικές Δημόσια κτίρια Τζαμιά Σύνολο 

Νταλαμπέλλο 15.585 15.935 0 1.504 33.024 

Σιριπιδιανά 3.933 0 0 0 3.933 

Πέραμα 23.659 11.794 34.210 5.360 75.023 

Πραχήμου 15.050 0 0 0 15.050 

Χουμέρι 3.632 200 0 0 3.832 

Μελισσουργάκι 1.250 0 0 0 1.250 

Πασαλίτες 2.340 0 0 0 2.340 

Καστέλι 7.667 0 0 0 7.667 

Αγγελιανά 762 0 0 0 762 
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Ναχιγιές Μαργαριτών           

Αλφά 3.096 0 0 0 3.096 

Πρίνος 578 0 0 0 578 

Καϊναρτζέ 3.134 0 0 0 3.134 

Βιράν Επισκοπή 1.660 0 0 0 1.660 

Έρφοι 6.055 0 0 0 6.055 

Στρατιωτικός πύργος     3.000   3.000 

            

Ναχιγιές Αβδανιτών           

Αβδανίτες 31.940 600 0 0 32.540 

Κεραμωτά 12.250 0 0 0 12.250 

Αμάραντος 8.963 0 0 0 8.963 

Σύνολο Μυλοποτάμου 141.554 28.529 37210 6.864 214.157 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 3 

Ύψος (σε γρόσια) εκτιμήσεων καταστροφών περιουσιών στα χωριά του Αποδούλου 

Ναχιγιές Αποδούλου Μουσουλμανικές Τζαμιά Δημόσια κτίρια  

Πλάτανος 32.140 450 0 32.590 

Άρδακτος 38.815 0 0 38.815 

Σάτα 29.598 0 0 29.598 

Βαθειακό 19.823 600 225 20.648 

Αποδούλου 9.716 0 0 9.716 

Νίθαυρη 6.392 0 0 6.392 

Κουρούτες 20.481 0 0 20.481 

Καμάρα 9.387 0 0 9.387 

Χωριδάκι 9.970 0 0 9.970 

Σύνολο ναχιγιέ 176.322 1050 225 177.597 
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Πηγές-Βιβλιογραφία 
 

Αδημοσίευτες πηγές 

Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Τουρκικό Αρχείο Χανίων (T.A.X.), Αύξων Αριθμός 

Καταγραφής (Α.Α.Κ.) 2868, 1891 (1307). 

T.A.X., Α.Α.Κ. 2616, 1891 (1307). 

T.A.X., Α.Α.Κ. 795, 1891 (1307). 

Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ. 32, 1867-68 (1283-1284). 

Τ.Α.Χ., Α.Α.Κ. 2939, 1884-1896, λυτά έγγραφα. 

Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, Αρχείο Ι. Μιτσοτάκη, φ. 82-89, 1889. 

Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, Αρχείο Ρώσου Υποπρόξενου στο Ρέθυμνο, 

φάκελοι 1889, 1890, 1891. 

Γενικά Αρχεία Κράτους, Νομός Ρεθύμνης, Ευρετήρια συμβολαιογράφου 

Μυλοποτάμου Ι. Νικολακάκη, 1879-1898. 

Γενικά Αρχεία Κράτους, Νομός Ρεθύμνης, Αρχείο Συμβολαιογράφου 

Μυλοποτάμου Ματθαίου Ματθαιουδάκη, Πρωτόκολλο Συμβολαιογραφικών 

Πράξεων 1 (1895-1902) 

 

Δημοσιευμένες πηγές 

Great Britain. Foreign Office. Turkey No. 2 (1889). Correspondence Respecting the 

Affairs of Crete, Λονδίνο 1889. 

Great Britain. Foreign Office. Turkey No. 2 (1890), Further Correspondence 

Respecting the Affairs of Crete, Λονδίνο 1890. 

Great Britain. Foreign Office. Turkey No. 4 (1891), Further Correspondence 

Respecting the Affairs of Crete, Λονδίνο 1891. 

Great Britain. Foreign Office. Turkey No. 5 (1891), Further Correspondence 

Respecting the Affairs of Crete, Λονδίνο 1891. 

Κρητικός Κώδιξ (περιέχων τα από του έτους 1868 μέχρι σήμερον χορηγηθέντα εις την 

Κρήτην προνόμια μετά των σχετικών αυτοκρατορικών φιρμανιών, άπασαν την εν ισχύι 
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κρητικήν νομοθεσίαν, διατάγματα τινά της γενικής διοικήσεως και εγκυκλίους αυτής τε 

και της εισαγγελίας εφετών), τ. Α΄, Χανιά 1893. 

 

Εφημερίδες 

Vicdan, 1883-88 

Αρκάδιον, 1884-86 

Ίδη, 1888-89 

Κρήτη, 1877-91 

Λευκά Όρη, 1889 

Νέος Ραδάμανθυς, 1881-84 

Παρρησία, 1885-89 
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Μνήμων, 26 (2004), 63-94. 
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Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2006. 

Adıyeke, Nükhet και Nuri Adıyeke, «Οι αποστασίες από το ισλάμ στην 

Κρήτη στη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης», μτφρ. Η. Κολοβός, 

Κρητολογικά Γράμματα 19 (2004), 33-41. 

Ασδραχάς, Σπύρος, «Όχι στις εθνικιστικές ή αντιεθνικιστικές διαχειρίσεις της 

ιστορίας του 1821», εφ. Αυγή, 07-04-2006. 

Βενιζέλος, Ελευθέριος, Η κρητική επανάσταση του 1889: ένα άγνωστο ιδιόγραφο 

κείμενο του εθνάρχου, Άπτερα, Αθήνα 1971. 
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μεταρρυθμίσεις: η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877, Εστία, Αθήνα 1988. 

Καλομενόπουλος, Νικόστρατος, Κρητικά. Ήτοι τοπογραφία και οδοιπορικά της 

νήσου Κρήτης, Βλαστός, Αθήνα 1894. 

Καραντζίκου, Ελένη και Πηνελόπη Φωτεινού, Ιεροδικείο Ηρακλείου. Τρίτος 

κώδικας (1669-1673 και 1750-1767), επιμ. Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Βικελαία 

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2003. 

Κοκκινάκης, Γιάννης, «Πολιτικές και κοινωνικές όψεις της μουσουλμανικής 

παρουσίας στην αυτόνομη Κρήτη (1898-1913)», Αντικείμενα 1 (2001), 33-40. 

Κολοβός, Ηλίας, «Ο ναχιγιές του Μυλοποτάμου το 1671: τα νέα δεδομένα της 

οθωμανικής κατάκτησης» στο Ο Μυλοπόταμος από την αρχαιότητα έως σήμερα, 

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου, Ρέθυμνο 2006, 151-173. 

Κωφός, Ευάγγελος, Ο ελληνισμός την περίοδο 1869-1881: από το τέλος της 

κρητικής επανάστασης στην προσάρτηση της Θεσσαλίας, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 

1981. 

 130



Lewis, Bernard, Η ανάδυση της σύγχρονης Τουρκίας, 2 τόμοι, μτφρ. Π. 

Κωνσταντέας-Σ. Παπαγεωργίου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2001-02. 

Λουκάτος, Σπύρος, «Η Κρήτη κατά την κρίση του Ανατολικού Ζητήματος» 

στο Πεπραγμένα Ζ’ Κρητολογικού Συνεδρίου, τόμος Γ1, Δήμος Ρεθύμνης – 

Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 1995, 187-206. 

Μαργαρίτης, Γιώργος, «Η Κρήτη στα 1896-1898: κοινωνικές αναταράξεις» στο 

Η τελευταία φάση του κρητικού ζητήματος, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών 

Μελετών, Ηράκλειο 2001, 103-108. 

Μήλλας, Ηρακλής, Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2001. 

Μουρέλλος, Ιωάννης Δ., Ιστορία της Κρήτης, 4 τόμοι, Ελεύθερη Σκέψη, 

Ηράκλειο 1931-34, 1950. 

Bonneval, Philippe de και Mathieu Dumas, Αναγνώριση της νήσου Κρήτης: μια 

ανέκδοτη μυστική έκθεση του 1783, μτφρ. Γ. Νικολάου-Μ. Πεπονάκης, Μίτος, 

Ρέθυμνο 2000. 

Bérard, Victor, Κρητικές υποθέσεις, μτφρ. Γ. Μοραγλής, Τροχαλία, Αθήνα 1994. 

Dakin, Douglas, Η ενοποίηση της Ελλάδας 1770-1923, μτφρ. Α. Ξανθόπουλος, 

ΜΙΕΤ, Αθήνα 1989. 

Deringil, Selim, Η καλά προστατευόμενη επικράτεια, μτφρ. Σ. Π. Παπαγεωργίου, 

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 2003. 

Παπαδάκις, Ν. Ι., Ζημίαι και αποζημιώσεις κρητικών επαναστάσεων (1866-1898): 

μελέτη ιστορικοπολιτική και οικονομολογική (εις δύο μέρη), Τυπογραφείο 

«Εφεδρικού Αγώνος», Χανιά 1934. 

Παπαδοπετράκης, Γρηγόριος, Ιστορία των Σφακίων, ήτοι μέρος της κρητικής 

ιστορίας, Βλαστός, Αθήνα 1888. 

Pashley, Robert, Ταξίδια στην Κρήτη, 2 τόμοι, μτφρ. Δ. Γ. Γόντικα, Βικελαία 

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 1991. 

Πεπονάκης, Μανόλης Γ., Εξισλαμισμοί και επανεκχριστιανισμοί στην Κρήτη (1645-

1899), Νέα Χριστιανική Κρήτη, Ρέθυμνο 1997. 

---------------, «Η τουρκοκρητική μετανάστευση του 1897-99» στο Η τελευταία 

φάση του κρητικού ζητήματος, Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Ηράκλειο 

2001, 127-145. 

 131



Περάκης, Μάνος, Έρευνες για την οικονομία και την κοινωνία της Κρήτης του 19ου 

αιώνα: οι οικονομικοί, κοινωνικοί και πολιτικοί όροι κατάρρευσης της «Χαλέπας», 

1878-89, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 2005. 

Πεσμαζόγλου, Στέφανος, Ευρώπη-Τουρκία: αντανακλάσεις και διαθλάσεις, 2 τόμοι, 

Θεμέλιο, Αθήνα 1993. 

Poulton, Hugh, Ημίψηλο, γκρίζος λύκος και ημισέληνος, μτφρ. Εύα Παππά, 

Οδυσσέας, Αθήνα 2000. 

Πρακτικίδης, Ζαχαρίας, Χωρογραφία της Κρήτης συνταχθείσα τω 1818, Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, Ηράκλειο 1983. 

Πρεβελάκης, Ελευθέριος, «Το καθεστώς της Χαλέπας και το φιρμάνι του 

1889», Κρητικά Χρονικά, 1 (1963), 163-182. 

---------------, Η μεγάλη κρητική επανάσταση 1866-1869, Γενική Ένωσις Κρητών, 

Αθήνα 1966. 

Σκοπετέα, Έλλη, Η δύση της Ανατολής: εικόνες από το τέλος της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, Γνώση, Αθήνα 1992. 

Σταυράκης, Νικόλαος, Στατιστική του πληθυσμού της Κρήτης, μετά διαφόρων 

γεωγραφικών, εκκλησιαστικών κτλ. ειδήσεων περί της νήσου, [χ.ε.], Αθήνα 1890. 

Σταυρινίδης, Νικόλαος, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων 

εις την ιστορίαν της κρήτης, 5 τόμοι, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 

1975-1985. 

Τσαντηρόπουλος, Αριστείδης, «Χωριά και οικισμοί της επαρχίας 

Μυλοποτάμου. Μέρος Β’», Κρητολογικά Γράμματα, 11 (1995), 113-128. 

---------------, Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή Κρήτη, Πλέθρον, Αθήνα 2004. 

Τσιριντάνης, Νικόλαος, Η πολιτική και η διπλωματική ιστορία της εν Κρήτη 

εθνικής επαναστάσεως 1866-1868, [χ.ε.], Αθήνα 1950-51. 

Zürcher, Erik J., Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, μτφρ. Β. Κεχριώτης, 

Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2004. 

Τωμαδάκης, Νικόλαος, Η κρητική επανάστασις 1866-1869, Φιλολογικός 

Σύλλογος Χρυσόστομος, Χανιά 1966. 

 132



Χιδίρογλου, Παύλος, «Εξισλαμισμοί στην Κρήτη» στο Πεπραγμένα Δ’ Διεθνούς 

Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Γ, Πανεπιστήμιον Κρήτης, Αθήνα 1981, 336-350. 

Ψιλάκης, Βασίλειος, Ιστορία της Κρήτης, 4 τόμοι, Αρκάδι, Αθήνα 1909. 

 

Adıyeke, Ayşe Nükhet και Nuri Adıyeke, The Annexation of Crete to Greece: A 

Historical Case in Understanding the Cyprus Question, SAEMK/TYYK, Άγκυρα 

2003. 

---------------, Fethinden Kaybına Girit, Babıalı Kültür Yayıncılığı, Ισταμπούλ 

2006. 

Akarlı, Engin, The Long Peace: Ottoman Lebanon 1861-1920, University of 

California Press, Μπέρκλι 1993. 

Banoğlu, Niyazi Ahmet, Tarihte Girit ve Osmanlılar Dönemi, Kırmızı-beyaz, 

Ισταμπούλ 2005. 

Davison, Roderic H., “Turkish Attitudes Concerning Christian-Muslim 

Equality in the Nineteenth Century”, American Historical Review, 54 (1954), 

844-864. 

Dimitriadis, Vassilis, “Conflicts of Interests in Crete, between local Muslims 

and the central government in Istanbul during the Greek War of 

Independence, 1821-1828” στο Ottoman Rule and the Balkans, 1760-1850· 

Conflict, Transformation, Adaptation, επιμ. A. Anastasopoulos και E. Kolovos, 

Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 2007, 205-211. 

Erdem, Hakan, ““Perfidious Albanians” and “Zealous Governors”: Ottomans, 

Albanians and Turks in the Greek War of Independence” στο Ottoman Rule 

and the Balkans, 1760-1850. Conflict, Transformation, Adaptation, επιμ. A. 

Anastasopoulos και E. Kolovos, Πανεπιστήμιο Κρήτης-Τμήμα Ιστορίας 

Αρχαιολογίας, Ρέθυμνο 2007, 213-240. 

İnalcık, Halil, “Application of the Tanzimat and its Social Effects”, Archivum 

Ottomanicum, 5 (1973), 97-127. 

Karpat, Kemal, The Turks of Bulgaria: History, Culture and Political Faith of a 

Minority, The Isis Press, Ισταμπούλ 1990. 

Koloğlu, Orhan, “Girit’te Türkçe Basın”, Tarih ve Toplum, 48 (1987), 329-332. 

 133



Κωφός, Ευάγγελος, Greece and the Eastern Crisis, 1875-1878, ΙΜΧΑ, 

Θεσσαλονίκη 1975. 

Lacroix, Louis, Iles de la Grèce, Firmin Didot Frères, Παρίσι 1853. 

Lewis, Bernard, La formation du moyen-orient moderne, μτφρ. J. Carnaud, 

Aubier, Παρίσι 1995. 

Makdisi, Ussama, The Culture of Sectarianism: Community History and Violence 

in Nineteenth Century Ottoman Lebanon, University of California Press, 

Μπέρκλι 2000. 

McCarthy, Justin, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of the Ottoman Muslims, 

1821-1922, Darwin Press, Πρίνστον 1995. 

Olivier, Guillaume-Antoine, Voyage dans l’Empire ottoman, l’Egypte et la Perse, 2 

τόμοι, Agasse, Παρίσι 1801. 

Perrot, Georges, L’île de Crète. Souvenirs de voyage, Hachette, Παρίσι 1867. 

Shaw, Stanford και Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern 

Turkey, 2 τόμοι, Cambridge University Press, Κέμπριτζ 1977. 

[Vely pacha], La vérité sur les événements de Candie, [χ.ε.], Παρίσι 1858. 

 

 134


	Πρόλογος
	Εισαγωγή
	1. Το ιστορικό πλαίσιο και η επιδείνωση της θέσης των μουσουλμάνων της υπαίθρου στην Κρήτη


	α. Προς τη σύμβαση της Χαλέπας
	β. Η δεκαετία του 1880
	γ. Η καλά προστατευμένη επικράτεια σε αναρχία: οι κρίσεις των ετών 1883-84 και 1887-89


	δ. Η θέση των γυναικών στις εντάσεις
	2. Οι μουσουλμάνοι Μυλοποτάμου και Αμαρίου: πληθυσμός, μείωση και φυγή το 19ο αιώνα
	α. Οι μουσουλμάνοι του Μυλοποτάμου έως το κίνημα του 1889

	β. Οι μουσουλμάνοι του Αμαρίου έως το κίνημα του 1889
	3. Το κίνημα του 1889


	4. Οι καταστροφές περιουσιών στο κίνημα του 1889
	α. Γενικός απολογισμός των καταστροφών, σουλτανική αρωγή και οριστική σύσταση επιτροπών
	β. Οι καταστροφές σε Μυλοπόταμο και Αμάρι


	γ. Ρητορική των εγγράφων και σουλτανική νομιμοποίηση
	Επίλογος

	Παράρτημα
	Πηγές-Βιβλιογραφία


