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ΠΡΟΛΟΓΟ  

 
Με ηελ εξγαζία απηή θιείλεη έλαο θχθινο πξνζσπηθφο θαη επηζηεκνληθφο. Ζ θνίηεζή 

κνπ ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο Σνπξθνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ήξζε 

ζε κηα δχζθνιε πξνζσπηθή κνπ ζηηγκή θαη κνπ άλνημε πνιινχο λένπο νξίδνληεο.  

Ζ πνξεία απηή μεθίλεζε ην επηέκβξε ηνπ 2012 κε κηα αμέραζηε εηζαγσγηθή 

εμέηαζε θαη νινθιεξψλεηαη αξθεηά ρξφληα κεηά, κε ηελ παξνχζα εξγαζία.  

Οη επραξηζηίεο πνπ νθείισ είλαη πνιιέο θαη ζε πνιινχο.  

 

Καηαξράο  ζηνπο δηδάζθνληεο, θαζεγεηέο ηνπ Π.Μ.. ζηελ Σνπξθνινγία, θα. Gülsün 

Aivali, θ. Γηάλλε Βηζθαδνχξν, θ. Ζιία Κνινβφ θαη θ. Μαξίλν αξεγηάλλε θαη ηδίσο 

ζηνλ θ. Αληψλε Αλαζηαζφπνπιν γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζαλ λα 

παξαθνινπζήζσ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη γηα φιεο ηηο δηεπθνιχλζεηο, πξαθηηθέο 

θαη επηζηεκνληθέο, πνπ κνπ παξείραλ. Δπραξηζηψ επίζεο γηα ηηο επηζηεκνληθέο αιιά 

θαη γηα ηηο θηιηθέο πηα ζπδεηήζεηο πνπ είρα θαη ειπίδσ λα ζπλερίζσ λα έρσ καδί ηνπο. 

Οθείισ ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζην Η.Σ.Δ. γηα ηελ ππνηξνθία πνπ ιάκβαλα γηα δχν 

ρξφληα, ε νπνία έιπζε πνιιά απφ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα.  

Δπίζεο ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηνπο θίινπο θαη ζπκκαζεηέο Κσζηή Καλάθε, 

Ησάλλα Καηζάξα θαη Γηάλλε Πνιπρξνλφπνπιν γηα φιεο ηηο ζηηγκέο πνπ πεξάζακε 

καδί ηα δχν ρξφληα ησλ ζπνπδψλ καο. 

Οη επραξηζηίεο πξνο ηελ νηθνγέλεηά κνπ, ηνπο θίινπο κνπ, ην Γηεπζπληή κνπ (θ. Α. 

Αγγειφπνπιν) θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρνιείν φπνπ εξγάδνκαη (ηδίσο ηνλ θ. 

Αληψλε Βαιεξγάθε) πνπ ζπλφδεςαλ απηή ηε δχζθνιε πνξεία είλαη απηνλφεηεο θαη 

απφιπηα εηιηθξηλείο. 

 

Γηα ηελ εξγαζία κνπ ρξεζηκνπνίεζα ηηο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ζην Ρέζπκλν, ηε Βηθειαία Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε Ζξαθιείνπ θαη ηε Βηβιηνζήθε ηεο πλαγσγήο Etz Hayyim ζηα Υαληά. 

Δπραξηζηψ φιν ην πξνζσπηθφ ησλ ηδξπκάησλ απηψλ γηα ηε βνήζεηά ηνπο. 

 

Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη νη Δβξαίνη ηνπ Ζξαθιείνπ απφ ην 1670 σο ην 1763 κέζα 

απφ ηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Οη Δβξαίνη πάληα αζθνχζαλ κηα 

έιμε ζε κέλα, ήδε απφ ηα λεαληθά κνπ ρξφληα ζηα Υαληά. Πνηνη ήηαλ απηνί νη 

άλζξσπνη; Γηαηί δελ ππάξρνπλ πηα εδψ; Γηαηί δελ κηιάκε γη‟ απηνχο; Ση απέγηλαλ ηα 

κλεκεία θαη νη πεξηνπζίεο ηνπο; Πεξλψληαο ηα ρξφληα, νη απνξίεο κνπ γηα ηελ 

«εμαθάληζε» ησλ Δβξαίσλ απαληήζεθαλ, αιιά έκελαλ ηα εξσηήκαηα γηα ηελ 

«εκθάληζε» θαη ηε δσή ηνπο ζηελ Κξήηε. Έηζη ζέιεζα λα αζρνιεζψ καδί ηνπο, γηα 

λα ιχζσ ηηο δηθέο κνπ απνξίεο γηα ηελ νκάδα απηή ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ ηεο 

Κξήηεο. 

Διπίδσ ε εξγαζία απηή λα δίλεη κηα αθνξκή γηα πεξηζζφηεξε κειέηε θαη ζπδήηεζε 

πάλσ ζην ζέκα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ηεο ζπλχπαξμεο δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

αλζξψπσλ ζηνλ ίδην ρψξν, ζε κηα επνρή πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη πνιιά ηέηνηα 

δεηήκαηα. 
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ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ  

 

Ζ εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ Ζξαθιείνπ γηα θαζαξά 

πξαθηηθνχο ιφγνπο. Γηα ηηο άιιεο πφιεηο ηνπ λεζηνχ νη ζσδφκελεο πεγέο είλαη 

ειάρηζηεο θαη δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ επαξθή εηθφλα. ην Ζξάθιεην ηα 

ηεξνδηθαζηηθά θαηάζηηρα είλαη κηα αλεμάληιεηε πεγή πιεξνθνξηψλ πνπ δέρεηαη 

πνιιαπιέο εξκελείεο θαη αλαγλψζεηο θαη ζε απηήλ επηθέληξσζα ηελ έξεπλά κνπ. 

Ζ βηβιηνγξαθία πνπ ζπκβνπιεχηεθα είλαη ειιελφθσλε θαη αγγιφθσλε. Ζ απφδνζε 

ησλ νζσκαληθψλ αιιά θπξίσο ησλ εβξατθψλ φξσλ πνπ ρξεζηκνπνηψ ζην θείκελφ 

κνπ, είλαη ζχκθσλε κε ηελ απφδνζε ησλ φξσλ απηψλ ζηηο πεγέο πνπ κειέηεζα. 

 

ε φιε ηελ εξγαζία, φηαλ αλαθέξνκαη ζε θνηλφηεηα, ελλνψ ηελ εβξατθή θαη 

ρξεζηκνπνηψ ηνλ φξν «ελνξία» γηα ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ «kehilla – qehillah ζηνλ 

εληθφ – kehillot ζηνλ πιεζπληηθφ».  

Δπίζεο πξνθξίλσ ηελ απφδνζε ησλ εκεξνκεληψλ ζην γξεγνξηαλφ εκεξνιφγην έλαληη 

ηνπ ηζιακηθνχ γηα ιφγνπο επθνιίαο. 

Γξάθσ ηνλ φξν Δβξαίνο κε αξρηθφ θεθαιαίν γξάκκα, ζεσξψληαο φηη αθνξά κία  

δηαθξηηή εζλνηηθή –θπιεηηθή νκάδα παξά κηα ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα, κε πνιιά 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο δηαθξίλνπλ απφ ηηο άιιεο ζξεζθεπηηθέο 

θνηλφηεηεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Ζ θνηλή θαηαγσγή θαη ε ζξεζθεία ηνπο 

δελ ηνπο επέηξεςαλ λα αθνκνησζνχλ εληειψο ζε θακία απφ ηηο ρψξεο πνπ 

εγθαηαζηάζεθαλ θαη πάληα απνηεινχζαλ έλα ζηνηρείν δηαθξηηφ.       

 

Ζ εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ πεξίνδν 1670-1763. Σν 1669 είλαη ην έηνο θαηάθηεζεο 

ηνπ Υάλδαθα απφ ηνπο Οζσκαλνχο, νπφηε αιιάδεη νξηζηηθά ν ηξφπνο δηνίθεζεο ηεο 

Κξήηεο θαη αξρίδεη ε θαηαγξαθή ππνζέζεσλ ζην ηεξνδηθείν Ζξαθιείνπ. ην έηνο 

1763 ζηακαηνχλ νη δηαζέζηκεο κεηαθξάζεηο ζηα ειιεληθά ησλ ηεξνδηθαζηηθψλ 

θαηαρσξίζεσλ ηνπ Ζξαθιείνπ.   
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ζ εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαγξάςεη ηελ παξνπζία ησλ Δβξαίσλ ζηνλ 

νζσκαληθφ Υάλδαθα ηελ πεξίνδν 1670-1763 κέζα απφ ηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο. 

Γηα λα θηάζνπκε φκσο ζην ζεκείν απηφ, ζεσξήζακε απαξαίηεην λα μεθηλήζνπκε 

δίλνληαο κηα πην γεληθή εηθφλα γηα ηνπο Δβξαίνπο, πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Ζξαθιείνπ. 

 

ην θεθ. 1 ινηπφλ, θαηαγξάθνπκε ηηο πεγέο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ηζηνξία ησλ 

Δβξαίσλ, ηηο δηάθνξεο νκάδεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ (ξσκαληψηεο –ζεθαξαδίηεο θ.ά) θαη δίλνπκε θάπνηα ζηνηρεία ηεο 

ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ κε έκθαζε ζηε βελεηηθή θαη ηελ νζσκαληθή πεξίνδν.  

ην θεθ. 2 πξνρσξάκε ζηελ θαηαγξαθή ηεο νξγάλσζεο θαη θάπνησλ βαζηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ ελνξία, ηνπο 

ξαβίλνπο, ηα επαγγέικαηα θαη ηε θνξνινγία, ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ δνχισλ, 

ηα ελδχκαηα, ηα νλφκαηα θαη ηηο ζπλαγσγέο. 

ην θεθ. 3 πεξηγξάθνπκε ην θαζεζηψο ησλ δηκκήδσλ θαη ηε ζέζε ησλ Δβξαίσλ ζην 

νζσκαληθφ θξάηνο.  

ην θεθ. 4 εκβαζχλνπκε ζηελ πεξηγξαθή ηνπ νζσκαληθνχ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο ζέζεο ησλ Δβξαίσλ κέζα ζε απηφ. 

ην θεθ. 5 γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ζρέζεσλ Δβξαίσλ, κνπζνπικάλσλ 

θαη ρξηζηηαλψλ κέζα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, δίλνληαο έκθαζε ζε ζέκαηα 

θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο θαη θνπιηνχξαο.  

Σα πέληε απηά θεθάιαηα κηινχλ γεληθφηεξα γηα ηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα, δίλνληαο 

κηα πην γεληθή εηθφλα γηα ηνπο Δβξαίνπο. ηε ζπλέρεηα ε εξγαζία εκβαζχλεη ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλφηεηα ηνπ Ζξαθιείνπ.   

ην θεθ. 6 παξνπζηάδνληαη ν ρψξνο θαη ε ζέζε ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο ηνπ 

Ζξαθιείνπ θαη θαηαγξάθνληαη φζα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία ππάξρνπλ. 

ην θεθ. 7 γίλεηαη κηα ζχγθξηζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ Ζξαθιείνπ κε ηηο θνηλφηεηεο 

άιισλ πφιεσλ ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ πξσηεχνπζα 

Κσλζηαληηλνχπνιε θαη θηάλνληαο ζηηο ππφινηπεο πφιεηο ηεο Κξήηεο.  

ην θεθ. 8 γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζρνιηαζκνχ θαη νκαδνπνίεζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη 

αθνινπζνχλ θάπνηεο ηειηθέο ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο. 

ε παξάξηεκα δίλνληαη ζε πεξίιεςε νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ Δβξαίνπο θαη 

θαηαγξάθνληαη ζηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηάκε. 

 

Ζ εξγαζία θιείλεη κε κηα ζεηξά ζηαηηζηηθψλ θαη ρξνλνινγηθψλ πηλάθσλ, εηθφλσλ, ηε 

δεκνζίεπζε ησλ κεηαγξαθψλ δχν ππνζέζεσλ απφ ηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο, κε 

έλα γισζζάξη νζσκαληθψλ θαη εβξατθψλ φξσλ πνπ ν αλαγλψζηεο ζπλαληά κέζα ζην 

θείκελν θαη ηε βηβιηνγξαθία.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΧΝ ΔΒΡΑΗΧΝ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ 

1.1  Πεγέο ηεο εβξατθήο ηζηνξίαο 
 

Ζ εξγαζία ζηεξίδεηαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπλ νη θαηαγξαθέο ηνπ ηεξνδηθείνπ 

Ζξαθιείνπ γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο. Υξεζηκνπνηνχκε κηα πεγή πνπ 

πξνέξρεηαη απφ άιιν ιαφ, άιιε ζξεζθεία θαη άιιε γιψζζα γηα λα κειεηήζνπκε ηελ 

εβξατθή θνηλφηεηα ηεο πφιεο. Γη‟ απηφ, ηα ηεξνδηθαζηηθά θείκελα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππ‟ φςε κε αξθεηή πξνζνρή. Πξνηηκφηεξν ζα ήηαλ λα πξνζεγγίδακε ηελ 

εβξατθή θνηλφηεηα θαη κέζα απφ ηε δηθή ηεο ηζηνξηθή κλήκε θαη παξαγσγή. κσο 

κηα ηέηνηα απφπεηξα αληηκεησπίδεη πνιιέο αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο. 

Ωο ην 16ν αηψλα δελ ππάξρεη ζεκαληηθή εβξατθή ηζηνξηνγξαθηθή παξαγσγή, θπξίσο 

γηαηί νη Δβξαίνη αξθνχληαη ζηα ηεξά ηνπο θείκελα θαη εμεγνχλ ηα ζχγρξνλά ηνπο 

γεγνλφηα κε αλαγσγέο ζηα βηβιηθά θείκελα. Ζ ηζηνξηνγξαθία ζεσξείηαη ππνδεέζηεξε 

ζε ζρέζε κε ηε κειέηε ησλ ηεξψλ θεηκέλσλ θαη ζεσξείηαη φηη δελ πξνζθέξεη ηίπνηα 

νπζηαζηηθφ πέξα απφ επράξηζηεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηεο.
1
 

 

Μεηά ηελ εθδίσμε ησλ Δβξαίσλ απφ ηελ Ηβεξηθή ην 1492, αιιάδεη ε νπηηθή ηνπο γηα 

ηνλ θφζκν θαη ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα κειεηνχλ ηα ζχγρξνλά ηνπο γεγνλφηα, αθνχ 

απηά επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Βαζηθφ ζρεηηθφ θείκελν γηα ηελ Κξήηε 

είλαη ην έξγν ηνπ θξεηηθνχ Δβξαίνπ Διηγηά (Ζιία) Καςάιε, Seder Eliyahu Zuta.  

Σν έξγν απηφ εληάζζεηαη ζε κηα ζεηξά κεζζηαληθψλ εβξατθψλ θεηκέλσλ, πνπ 

εξκελεχνπλ ηα ζχγρξνλά ηνπο γεγνλφηα σο επαιεζεχζεηο βηβιηθψλ πξνθεηεηψλ. 

Αθνινπζεί ηππνινγηθά θαη γισζζηθά ηηο θφξκεο ηέηνησλ θεηκέλσλ.
2
 

Ο Καςάιεο πεξηγξάθεη ηελ νζσκαληθή εμάπισζε ζηελ Πεινπφλλεζν, ηελ 

θαηάθηεζε απφ ηνπο Οζσκαλνχο ηεο Δχβνηαο, ηεο Μεζψλεο, ηεο Κνξψλεο θαη ηεο 

Ρφδνπ θαη ηελ επηδεκία παλψιεο ζηελ Κξήηε ην 1523 γηα ηελ νπνία θαηεγνξήζεθε ε 

εβξατθή θνηλφηεηα.
3
 

Γειψλεη φηη έρεη ζπιιέμεη φιεο ηηο Taqqanot 
4
 κε ζθνπφ λα παξάζρεη έλα θείκελν 

λνκηθψλ ζπκβνπιψλ γηα ηνπο Δβξαίνπο φηαλ απεπζχλνληαη ζηηο βελεηηθέο αξρέο.
5
 

Οη Taqqanot είλαη κηα λνκνινγία πνπ θαιχπηεη θάζε πηπρή ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ βίνπ. Πξφθεηηαη γηα θείκελα ζπλήζσο γξακκέλα απφ ξαβίλνπο, ηα νπνία 

εγθισβίδνπλ ηνπο Δβξαίνπο ζε έλα πιέγκα απζηεξψλ θαλφλσλ θαη επηηαγψλ. 

Δγθαζηζηνχλ έλα είδνο επηηήξεζεο θαη εθαξκφδνληαη παληνχ, ζην λαφ, ζην ζρνιείν, 

                                                           
1
 Y. H. Yerushalmi, “Clio and the Jews: Reflections on Jewish historiography in the sixteenth century”, 

Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 46-47 (1978-1979), 607-638. 
2
 .π., 624-627. 

3
 A. Shmuelevitz, “ Jewish sources for the history and society of Greece and its Jewish communities in 

the 15
th

 and 16
th

 centuries” , ζην The Jewish communities of southeastern Europe from the fifteenth 

century to the end of World War II, επηκ. Η.Κ. Hassiotis, Θεζζαινλίθε 1997, 495-500.  
4
 Γηα ηνπο εβξατθνχο φξνπο βι. ζην γισζζάξη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. Ζ ιέμε απαληά κε πνιιέο 

δηαθνξεηηθέο νξζνγξαθίεο.  
5
 G.. Corazzol, “On the sources of Elijah Capsali's chronicle of the „Kings‟ of Venice”, Mediterranean 

Historical Review, 27/2(2012), 157. 
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ζην ζπίηη, ζηελ αγνξά. Ωο ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηψλα νη απνθάζεηο απηέο είλαη πνιιέο 

θαη δείρλνπλ κηα γφληκε αλαλέσζε.
6
 

 

Γηα ηελ εβξατθή ηζηνξία σο ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο θαηάθηεζεο, ζεκαληηθέο 

πεγέο απνηεινχλ θαη ηα ξαβηληθά λνκηθά θείκελα. Σν ξαβηληθφ δίθαην θαζνξίδεη 

πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο αθφκα θαη ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ Δβξαίσλ. Ζ εβξατθή 

παξαγσγή θεηκέλσλ αθνξά θείκελα κε ζρφιηα ζηε Βίβιν, νκηιίεο θαη ζπκβνπιεπηηθά 

εζηθά θείκελα. Ηδηαίηεξε ζέζε θαηέρνπλ νη ξεζπφλζα. Απηέο είλαη θείκελα ζηα νπνία 

άηνκα ή θνηλφηεηεο απεπζχλνπλ εξσηήζεηο ζε θάπνην ξαβίλν ζπλήζσο πάλσ ζε 

θάπνην πξαθηηθφ δήηεκα. Ζ απάληεζε ηνπ ξαβίλνπ έρεη πξαθηηθή αμία θαη απνθηά 

θχξνο λνκηθνχ θεηκέλνπ.
7
 

Οη ξεζπφλζα είλαη ην αληίζηνηρν ηνπ κνπζνπικαληθνχ θεηβά θαη ηα θείκελα απηά 

ζπγθεληξψλνληαη ζε ηφκνπο, ιεηηνπξγψληαο έηζη σο ζπκβνπιεπηηθά λνκηθά 

εγρεηξίδηα. Πνιιέο απφ ηηο ξεζπφλζα είλαη εληειψο ζεσξεηηθέο απαληήζεηο πάλσ ζε 

δηάθνξα ζέκαηα ή αθφκα εξκελεχνπλ παιαηά θείκελα, αιιά πνιιέο απαληνχλ ζε 

πξαγκαηηθέο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο.
8
 

Οη ξαβίλνη κέζσ ησλ ξεζπφλζα ιεηηνπξγνχλ θαη σο δηθαζηέο, αθνχ ε απάληεζε ηνπ 

ξαβίλνπ ζε θάπνηα λνκηθή εξψηεζε γίλεηαη ζεβαζηή απφ ηελ θνηλφηεηα ή ην άηνκν 

πνπ ηελ απεχζπλε. Ο αξηζκφο ηέηνησλ θεηκέλσλ πνπ έρνπλ δηαζσζεί είλαη κεγάινο 

(δεθάδεο ρηιηάδεο) ζε ρεηξφγξαθε ή έληππε κνξθή. Αληίζεηα δελ δηαζψδεηαη θακία 

ζεηξά εγγξάθσλ απφ πξαθηηθά εβξατθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα 

ηνπιάρηζηνλ θαηά ην 16ν θαη 17ν αηψλα.
9
 

 

Oη Δβξαίνη, ελψ παξέρνπλ αξθεηέο γξαπηέο πεγέο γηα ηελ θνηλφηεηά ηνπο επί 

βελεηνθξαηίαο, ζηνπο αηψλεο ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο ζρεδφλ ζησπνχλ.
10

  

Σα νζσκαληθά θαηάζηηρα είλαη ε κφλε πεγή γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο Κξήηεο ην 17ν θαη 

ην 18ν αηψλα, αθνχ νη ίδηνη νη Δβξαίνη δελ έρνπλ αθήζεη ζρεδφλ θακία γξαπηή 

καξηπξία. Σα ηεξνδηθαζηηθά θαηάζηηρα ζπάλε ηε ζησπή γηα ηελ εβξατθή παξνπζία 

ζηνλ νζσκαληθφ Υάλδαθα θαη δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα φςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

ησλ αλζξψπσλ απηψλ θαη ησλ δηαθνηλνηηθψλ ζρέζεσλ, αθνχ αλαθέξνληαη ζε πνηθηιία 

ζεκάησλ θαη επηηξέπνπλ ηελ εμαγσγή έκκεζσλ ζπκπεξαζκάησλ αθφκα θαη γηα ηελ 

αξηζκεηηθή δχλακε ηεο θνηλφηεηαο ή γηα ηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε.
11 

Σα ηεξνδηθαζηηθά θείκελα πεξηιακβάλνπλ θαηαγξαθέο επίζεκσλ δηαηαγψλ απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε πξνο ηηο ηνπηθέο αξρέο, αιιά ην πην ελδηαθέξνλ κέξνο ηνπο είλαη νη 

θαηαγξαθέο ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο δίλνπλ ζηνηρεία γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή, 

ηα νπνία δελ ζα γλσξίδακε απφ άιιεο πεγέο. ζνλ αθνξά ζηηο κε κνπζνπικαληθέο 

θνηλφηεηεο, ηα αξρεία απηά δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηνπο νπνίνπο 

ππφθεηληαη, ηε θνξνινγία, ηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ζηξαηεγηθέο, ηα δηθαηψκαηα 

θαηνρήο πεξηνπζίαο θαη άιια δεηήκαηα θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο ησλ ξαγηάδσλ.  

                                                           
6
 Γ. Νερακά, Ιζηνξία ηωλ ηζξαειηηώλ ηεο αινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2000,η. 1, 188.  

7
 M. Angel “The responsa literature in the Ottoman Empire as a source for the study of Ottoman 

Jewry”, ζην The Jews of the Ottoman Empire, επηκ. A. Levy, Πξίλζηνλ θαη Οπάζηλγθηνλ 1994, 669. 
8
 S. D. Goitein, A Mediterranean society: The Jewish communities of the Arab world as portrayed in 

the documents of the Cairo Geniza, η. 1, Μπέξθιευ 1967-1993, 13.  
9
 J. R. Hacker, “Jewish autonomy in the Ottoman Empire: Its scope and limits. Jewish courts from the 

sixteenth to the eighteenth centuries”, ζην The Jews of the Ottoman Empire, επηκ. Levy, φ.π., 181.  
10

 Σν ζέκα ησλ απφςεσλ πεξί ηεο αθκήο θαη ηεο παξαθκήο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο θαηά ην 

17
ν
 αηψλα δελ ζα απαζρνιήζεη ηελ εξγαζία απηή, θαζψο μεπεξλά ηα φξηα ηεο ζεκαηηθήο ηεο.  

11
 Z. Ankori, “Jews and the Jewish community in the history of medieval Crete”, ζην Πεπξαγκέλα Β΄ 

Γηεζλνύο Κξεηνινγηθνύ πλεδξίνπ, η. 3, Αζήλα 1968, 364. 
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Δηδηθφηεξα γηα ηνπο Δβξαίνπο αληινχκε πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηνπνγξαθία ηεο 

ζπλνηθίαο ηνπο, ηελ χπαξμε θαη ηελ επηζθεπή ησλ ζπλαγσγψλ θαη ηε δξάζε ηνπο ζε 

ζπλνηθίεο ηεο πφιεο έμσ απφ ηελ εβξατθή. Παξέρνληαη θνξνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

νδεγνχλ ζε ππνζέζεηο γηα ηνλ ζπλνιηθφ εβξατθφ πιεζπζκφ θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ Δβξαίσλ θαη νδεγνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο ζρέζεηο κε ηηο 

άιιεο θνηλφηεηεο.
12

 

Σα δεηήκαηα γάκσλ θαη πξνίθαο δελ θαίλνληαη ζηα ηεξνδηθαζηηθά θείκελα, αθνχ 

απηέο νη ππνζέζεηο ηαθηνπνηνχληαλ απφ ηα ξαβηληθά δηθαζηήξηα θαη πιεξνθνξίεο γηα 

ζέκαηα φπσο ε ειηθία ησλ λενλχκθσλ ή ηα πξνηθνζχκθσλα έρνπκε απφ ηηο 

ξεζπφλζα.  

 

εκαληηθέο πεγέο γηα ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ είλαη νη πξνεξρφκελεο απφ ηα 

θεληξηθά νζσκαληθά αξρεία. Σα tapu tahrir defterleri, πνπ είλαη γεληθέο απνγξαθέο ηεο 

θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, δίλνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εβξατθή 

θνηλφηεηα αθφκα θαη ζε επίπεδν αηφκσλ. Σα cizye defterleri δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

θπξίσο θνξνινγηθέο αιιά θαη δεκνγξαθηθέο. Σα mühimme defterleri θαη άιιεο 

ζπλαθείο θαηεγνξίεο θαηαζηίρσλ, φπσο ηα ahkam defterleri, πεξηέρνπλ δηαηαγέο ηεο 

Πχιεο πξνο ηηο επαξρίεο.
13

 

πλνιηθά oη νζσκαληθέο πεγέο είλαη πνιχηηκεο γηα ηελ εβξατθή ηζηνξία θαη θακία 

έξεπλα γηα ηνπο Οζσκαλνχο Δβξαίνπο δελ κπνξεί λα ηηο αγλνήζεη.  

 

Πιεξνθνξίεο κπνξεί θαλείο λα αληιήζεη αθφκα απφ ηαμηδησηηθέο πεξηγξαθέο φπσο 

ηνπ Δβιηγηά Σζειεκπί αιιά θαη επξσπαίσλ πεξηεγεηψλ, πξνζθπλεηψλ, εκπφξσλ, 

δηπισκαηψλ, ζηξαηησηηθψλ, αξραηνιφγσλ θαη κειεηεηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ 

νζσκαληθή επηθξάηεηα, απφ επξσπατθά πξνμεληθά θαη εκπνξηθά αξρεία, αθφκα θαη 

απφ εβξατθέο ηαθφπιαθεο.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Z. Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi: The Jewish Quarter of Candia in the seventeenth 

century (A chapter in the history of Cretan Jewry under Muslim rule)”, ζην Salo Wittmayer Baron 

Jubilee Volume-English Section, επηκ. S. Lieberman , Ηεξνπζαιήκ 1975, 77-78. 
13

B. Lewis, The Jews of Islam, Πξίλζηνλ 1984, 114. 
14

A. Cohen, “Ottoman sources for the history of Ottoman Jews: how important?”, ζην The Jews of the 

Ottoman Empire, επηκ. Levy, φ.π., 691-692. Σν άξζξν ππάξρεη θαη ζην Cohen, Studies on Ottoman 

Palestine, Μπέξιηγθηνλ 2011. 
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1.2 Γηάθξηζε ησλ εβξατθψλ νκάδσλ  

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε παξνπζίαζε ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ ή ζε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ζρνιηαζκνχ ηεο παξνπζίαο θαη ηεο δξάζεο ησλ Δβξαίσλ 

ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ζεσξνχκε απαξαίηεηε κηα πξψηε παξνπζίαζε ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ δηαθξηηψλ νκάδσλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ κέζα ζηηο εβξατθέο 

θνηλφηεηεο. Οη Δβξαίνη δελ απνηεινχζαλ πνηέ κηα εληαία νκάδα-θνηλφηεηα θαη νη 

κεηαμχ ηνπο δηαθξίζεηο θαη αληηζέζεηο ζπρλά δεκηνπξγνχζαλ πνιιά εζσηεξηθά 

πξνβιήκαηα αιιά θαη πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηηο αξρέο. 

Οη Δβξαίνη ηνπ ζεκεξηλνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ αλήθνπλ θπξίσο ζε δχν κεγάιεο νκάδεο: 

ξσκαληψηεο θαη ζεθαξαδίηεο. Παιαηφηεξνη, αιιά ιηγφηεξνη είλαη νη ξσκαληψηεο. 

Πνιινί απφ απηνχο πηζηεχνπλ φηη έιθνπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο απφ Δβξαίνπο πνπ 

κεηαλάζηεπζαλ απφ ηελ Παιαηζηίλε, κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ δεχηεξνπ λανχ ηεο 

Ηεξνπζαιήκ απφ ηνπο Ρσκαίνπο ην 70 κ.Υ. Οη ξσκαληψηηθεο θνηλφηεηεο ζην 

Γηδπκφηεηρν, ηηο έξξεο, ηε Βέξνηα, ηε Θεζζαινλίθε, ηα Γηάλλελα, ηελ Πεινπφλλεζν, 

ηε Υάιθε θαη πνιιά ειιεληθά λεζηά ζεσξνχληαη ζρεδφλ γεγελείο ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

Ο φξνο ξσκαληψηεο απφ ην 16
ν
 αηψλα ζεκαίλεη ηνλ κε ζεθαξαδίηε, ηνλ «ληφπην» 

Δβξαίν.
15

 

εκαληηθή ηνκή ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ απνηειεί ε εθδίσμή ηνπο απφ 

ηελ Ηζπαλία κεηά ην 1492. Οη Δβξαίνη βνήζεζαλ νηθνλνκηθά ηνπο βαζηιείο ηεο 

Ηζπαλίαο ζηελ αλαθαηάιεςε ηεο Γξαλάδαο απφ ηνπο Άξαβεο θαη αηθληδηάζηεθαλ απφ 

ηελ απφθαζε εθδίσμήο ηνπο απφ ηε ρψξα. Ο αξηζκφο ησλ εθδησρζέλησλ θπκαίλεηαη 

θαη‟ εθηηκήζεηο απφ 50.000 σο 400.000, αιιά πην πηζαλφο είλαη έλαο αξηζκφο 

αλάκεζα ζε 100.000 θαη 150.000.
16

 

Ζ πξνζδνθία ησλ Ηζπαλψλ βαζηιέσλ ήηαλ ε κεηαζηξνθή ησλ Δβξαίσλ ζην 

ρξηζηηαληζκφ. ηαλ απηφ δελ έγηλε, πξνρψξεζαλ ζηελ απέιαζή ηνπο. εθαξάλη ζηα 

εβξατθά ζεκαίλεη Ηζπαλία, απφ φπνπ πξνθχπηεη θαη ε νλνκαζία ζεθαξαδίηεο.
17

 

 

Οη ζεθαξαδίηεο θαηέθπγαλ καδηθά ζηα νζσκαληθά εδάθε. Ο ζνπιηάλνο Βαγηαδίη Β΄ 

(1481-1512) πξνζδνθνχζε λα επαλαθέξεη ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηζνξξνπία θαιψληαο εχπνξνπο Δβξαίνπο απφ ηελ Ηζπαλία. 

Γη‟ απηφ, κεηά ηηο επηηπρείο αιιά εμαληιεηηθέο θαηαθηήζεηο ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ 

Μερκέη Β΄, εμέδσζε έλα δηάηαγκα κε ην νπνίν θαισζφξηδε ηνπο ζεθαξαδίηεο ζηα 

νζσκαληθά εδάθε.Οη ξσκαληψηεο αξρηθά βνήζεζαλ θαη θαινδέρηεθαλ ηνπο 

ζεθαξαδίηεο, θαηά ηα κέηξα ηνπ δπλαηνχ, παξέρνληαο θάζε δπλαηή βνήζεηα.  

                                                           
15

 K.E. Fleming, Ιζηνξία ηωλ ειιήλωλ εβξαίωλ, κηθξ. Νίθνο Γάζπαξεο, Αζήλα 2009, 25-27, 75. Γηα ην 

ίδην ζέκα βι. A. Levy, The Sephardim in the Ottoman Empire, Πξίλζηνλ 1992 θαη E. S. Artom θαη 

H.M.D. Cassuto (επηκ.), Registry of protocols and regulations of Kandia, Ηεξνπζαιήκ 1943. 
16

 E. Benbassa θαη A. Rodrigue, Sephardi Jewry: A history of the Judeo-Spanish community, 14th-20
th

 

centuries, Μπέξθιευ 2000, XXX.  
17

 .. Μνληεθηφξε, Ιεξνπζαιήκ: Η βηνγξαθία, Αζήλα 2014, 413. Βι. θαη S. Shaw, The Jews of the 

Ottoman Empire and the Turkish Republic, Λνλδίλν 1989, 11-15, γηα ηελ εθδίσμε ησλ Δβξαίσλ απφ 

ηελ Ηζπαλία. 
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Οη ζεθαξαδίηεο, φληαο πεξηζζφηεξνη, πξννδεπηηθά πξνζπάζεζαλ λα επηβιεζνχλ 

πνιηηηζκηθά αιιά θαη ζεζκηθά ζηηο θνηλφηεηεο θαη ζηα θνηλά δηνηθεηηθά φξγαλα.  

Οη ξσκαληψηεο πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ, κάηαηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ 

ηδηαίηεξε ηαπηφηεηά ηνπο. Τπάξρνπλ φκσο αξθεηά παξαδείγκαηα πξνζπαζεηψλ 

ζπλεξγαζίαο ησλ δχν νκάδσλ θαη ίδξπζεο θνηλψλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ, πνπ ζα 

ξχζκηδαλ θνξνινγηθά θπξίσο ζέκαηα θαη ηηο ζρέζεηο κε ηηο αξρέο.
18

 

 

Ζ ζεκαζία ησλ ζεθαξαδηηψλ γηα ηελ ηφλσζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ζηελ Αλαηνιή 

είλαη κεγάιε. Οη ξσκαληψηεο Δβξαίνη αζρνινχληαλ κε ην ηνπηθφ εκπφξην πην πνιχ, 

ελψ νη ζεθαξαδίηεο κεηά ην 1492 κε ηηο γλψζεηο πνπ κεηέθεξαλ, ηφλσζαλ ην 

πηζησηηθφ ζχζηεκα, δηεχξπλαλ ηα εκπνξηθά δίθηπα θαη αλαβάζκηζαλ ηελ εβξατθή 

παξνπζία ζην δηεζλέο εκπφξην κε ηηο γλψζεηο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.
19

 

Έλαο κηθξφο αξηζκφο αζθελάδη – Δβξαίσλ απφ ηελ Κεληξηθή θαη ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε – δνχζαλ επίζεο ζηε Βαιθαληθή ρεξζφλεζν απφ ην 1400, φηαλ εθδηψρζεθαλ 

απφ ην Βαζίιεην ηεο Βαπαξίαο. Ραβηληθά έγγξαθα ησλ αξρψλ ηνπ 16
νπ

 αηψλα απφ ηελ 

Κξήηε δείρλνπλ πσο ηελ επνρή εθείλε δνχζαλ ζην λεζί αζθελάδη.  

 

Σν 17ν αηψλα έξρνληαη ζηελ Απηνθξαηνξία πεξηζζφηεξνη Δβξαίνη αζθελάδη απφ ηελ 

θεληξηθή Δπξψπε.
20

 Ζ νκάδα απηή είλαη ηδηαίηεξα εζσζηξεθήο θαη ζπληεξεηηθή θαη 

δελ αθνκνηψλεηαη εχθνια απφ ηηο ππάξρνπζεο εβξατθέο θνηλφηεηεο. Γεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζπκβίσζεο θαη δηαηξέζεηο κέζα ζηηο θνηλφηεηεο. Οη αζθελάδη είλαη κηα 

νκάδα κε πνιχ πην απζηεξά ήζε ζε ζέκαηα δηαηξνθήο. Γέρνληαη ηελ πνιπγακία, ελψ 

ηηκσξνχλ κε αθνξηζκφ φπνηνλ θαηαθχγεη ζηα θξαηηθά δηθαζηήξηα. 

 Σν κεηαλαζηεπηηθφ απηφ ξεχκα έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηε κεηαλάζηεπζε ησλ 

ζεθαξαδηηψλ πνπ έδσζε πνιιά ζεηηθά ζηνηρεία ζηελ εμέιημε ησλ Δβξαίσλ ζηελ 

νζσκαληθή επηθξάηεηα. Οη απφςεηο απηέο κπνξεί βεβαίσο θαη λα αλαπαξάγνπλ 

ζηεξεφηππα ησλ ζεθαξαδηηψλ πνπ δελ απνδέρηεθαλ πάληα θαη πιήξσο ηηο θνηλφηεηεο 

ησλ αζθελάδη.
21

 

Ζ δηαθνξεηηθή πξνέιεπζε ησλ Δβξαίσλ δεκηνπξγνχζε εληάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο γηα 

δηάθνξα ζέκαηα λνκηθά, εζηκηθά π.ρ. γηα ην kashrut (ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο).  

Ζ αληίζεζε απηή θξάηεζε γηα έλαλ πεξίπνπ αηψλα, κέρξη λα επέιζεη εμηζνξξφπεζε 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ηάζεηο.  

Ζ δηαίξεζε απηή ησλ Δβξαίσλ εμεγεί θαη γηαηί δελ ππάξρεη θνηλή θνηλνηηθή εμνπζία 

ζε φιε ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, αθνχ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά έζηκα, 

παξαδφζεηο, εζηκηθφ δίθαην, αθφκα θαη γιψζζα αλάκεζα ζηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο.
22

 

 

                                                           
18

 Η. ηκπή, Η έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο, αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, 

Αζήλα 2008, 165. ην ίδην γηα ηηο εζηκηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζε ξσκαληψηεο θαη ζεθαξαδίηεο. 

Αθνξνχλ έζηκα ηνπ γάκνπ, ηα πξνζφληα ησλ ξαβίλσλ, ηε δηαλνκή ηεο θιεξνλνκηάο, ηε ζθαγή ησλ 

δψσλ (ζει. 145-152). 
19

 Γ. Πινπκίδεο, «Δβξαίνη έκπνξνη ηεο Κξήηεο θαη ηεο Πφιεο (1587-1590)», ζην Άλζε Χαξίηωλ, επηκ. 

Ν. Παλαγησηάθεο, Βελεηία 1998, 641. 
20

 Αζθελάδ είλαη ε κεζαησληθή νλνκαζία ηεο Ρελαλίαο. Ο Μνληεθηφξε, φ.π., 418, αλαθέξεη φηη ην 

φλνκα ησλ αζθελάδη πξνέξρεηαη απφ ηνλ Αζρελάδ, έλαλ απφγνλν ηνπ Νψε ζηε Γέλεζε, πνπ 

ζεσξνχληαλ πξνπάηνξαο ησλ βφξεησλ ιαψλ. 
21

 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, φ.π, 124-127. 
22

 J. Barnai, “On the history of the Jews in the Ottoman Empire”, ζην Sephardi Jews in the Ottoman 

Empire; Aspects of material culture, επηκ. E. Juhasz, Ηεξνπζαιήκ, 1990, 20. 
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H γιψζζα ησλ ζεθαξαδηηψλ είλαη ηα Ladino ή Judezmo, πνπ κνηάδνπλ γξακκαηηθά 

κε ηα ηζπαληθά ηεο Καζηίιιεο ηνπ 15νπ αηψλα, αιιά κε πνιιά δάλεηα απφ άιιεο 

ξσκαληθέο γιψζζεο αιιά θαη απφ ηα εβξατθά, ηα αξακατθά θαη αξγφηεξα απφ ηα 

ειιεληθά, ηα ηνπξθηθά θαη ηηο ζιαβηθέο γιψζζεο ησλ πεξηνρψλ φπνπ εγθαηαζηάζεθαλ 

Δβξαίνη. Σππψλνληαη ζε κηα κνξθή ηεο εβξατθήο γξαθήο πνπ ιέγεηαη rashi θαη 

γξάθνληαη ζε κηα γξαθή πνπ νλνκάδεηαη soletreo.
23

 Οη αζθελάδη, απφ ηελ πιεπξά 

ηνπο, κηινχλ γίληηο, κηα δηάιεθην κε πνιιά γεξκαληθά ζηνηρεία. Οη ξσκαληψηηθεο 

θνηλφηεηεο ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ηηο ηνπηθέο γιψζζεο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ.  

 

ηα φξηα ηεο Απηνθξαηνξίαο, γηα πξψηε θνξά γηα πάλσ απφ ρίιηα ρξφληα, ήξζαλ ζε 

άκεζε επαθή εβξατθέο θνηλφηεηεο κε ηφζν δηαθνξεηηθά έζηκα θαη γιψζζεο. 

Υξεζηκνπνηνχλ ηα εβξατθά σο γιψζζα ηεο ζξεζθείαο, αιιά πέξα απφ απηφ έρνπλ 

πνιιέο δηαθνξέο ζε πνιιά δεηήκαηα θαη ε ελνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απηψλ 

ηνπηθψλ παξαδφζεσλ δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε.
24

 

Πέξα απφ ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο αζθελάδη θαη ζεθαξαδηηψλ, ππάξρεη θαη 

νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο αλάκεζά ηνπο, αθνχ θάζε νκάδα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

νξηζκέλα επαγγέικαηα θαη αζρνιίεο θαη δελ επηηξέπεη ηελ εηζρψξεζε άιισλ αηφκσλ 

ζηηο δηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο.
25

 

 

Μηα άιιε μερσξηζηή νκάδα Δβξαίσλ απνηεινχλ νη Καξαΐηεο. Σν φλνκά ηνπο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εβξατθή ιέμε kara, πνπ ζεκαίλεη δηαβάδσ θαη ζε γεληθφηεξε 

έλλνηα ζεκαίλεη απηνχο πνπ απνδέρνληαη σο αιεζή κφλν ηα θείκελα ηεο Παιαηάο 

Γηαζήθεο. Απνξξίπηνπλ φια ηα άιια γξαπηά εβξατθά θείκελα θαη ηδίσο ηηο ξαβηληθέο 

απνθάζεηο σο γξαπηφ λφκν. Σηο δέρνληαη κφλν σο πξνθνξηθή παξάδνζε. Δζλνινγηθά 

πξνέξρνληαη απφ θπιέο ηνπξθηθήο θαηαγσγήο πνπ δνχζαλ ζηε Υαδαξία (λφηηα Ρσζία 

θαη Κξηκαία) θαη αζπάζηεθαλ ηνλ ηνπδατζκφ ηνλ 8ν αηψλα κ.Υ. Ζ θνηλφηεηα απηή 

είλαη πην απζηεξή θαη απνκνλσκέλε θαη απνηειεί αληηθείκελν απνζηξνθήο απφ ηνπο 

ππφινηπνπο Δβξαίνπο. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο αξγίεο θαη δηαθνξεηηθά ηειεηνπξγηθά ζην 

γάκν, ζπλεπψο θαη πξαθηηθά ε ζπκβίσζή ηνπο κε άιινπο Δβξαίνπο είλαη πεξίπινθε. 

Πξέπεη λα πξνζεχρνληαη ζε δηαθνξεηηθή ζπλαγσγή θαη λα κελ θάλνπλ γάκνπο κε κε 

θαξαΐηεο Δβξαίνπο, νχηε αθφκα λα ηξψλε θαη λα πίλνπλ καδί ηνπο.
26

 

Ίζσο εγθαηαζηάζεθαλ πην καδηθά ζε κέξε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο κεηά ηελ 

πξνζάξηεζε ηεο Κξηκαίαο ζηε Ρσζία ην 1783.
27

 

 

ηα ηέιε ηνπ 17
νπ

 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 αηψλα εληνπίδεηαη έλα θχκα κεηαλάζηεπζεο 

Δβξαίσλ πξνο ηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα απφ ηηο θαζνιηθέο επξσπατθέο ρψξεο. 

Πξφθεηηαη γηα ιίγα άηνκα κε πςειή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζέζε, θπξίσο 

                                                           
23

 J. Phillips Cohen θαη S. Abrevaya Stein, Sephardi lives: A documentary history, 1700-1950, 

ηάλθνξλη 2014, 6-7. 
24

 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, φ.π, 45-46. Γίλεη θαη παξαδείγκαηα 

δηαθνξψλ αζθελαδί-ζεθαξαδηηψλ ζην δηαδχγην θαη ηε δηαηξνθή. 
25

 Z. Keren, “On the history of the Jewish community in Vidin”, Etudes Balkaniques, 1 (1996), 85. 
26

 A. Zajaczowski, “Karaims: origin and history”, ζην Turkish-Jewish encounters. Studies on Turkish-

Jewish relations through the ages, επηκ. M. Tütüncü, Υάαξιεκ 2001, 53-54, 73, 

Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, φ.π, 47. Γηα ηελ θαξατηηθή πίζηε θαη 

ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ηα έζηκα βι. ζην ίδην, Μ. Gammer, “The Karaites of Crimea during the 

Crimean War: a French report”, 66. 
27

 D. Shapira, “A Karaim poem in Crimean Tatar from Mangup: a source for Jewish-Turkish history”, 

ζην Turkish-Jewish encounters, φ.π., 89. 
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εκπφξνπο, πνπ δηαηεξνχλ ηελ ππεθνφηεηα ηεο ρψξαο πξνέιεπζήο ηνπο θαη 

εμαηξνχληαη απφ ηελ νζσκαληθή θνξνινγία. Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ κεηαλαζηεχνπλ 

κεηά ηελ παξαρψξεζε ησλ Γηνκνινγήζεσλ απφ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία.  

Δίλαη γλσζηνί κε ηνλ φξν francos = ειεχζεξνη ζηα ηζπαληθά, ή απφ ηε ιέμε frenci = ν 

πξνεξρφκελνο απφ θαζνιηθή ρψξα, ζηα νζσκαληθά ηνπξθηθά.
28

 

ηελ νκάδα απηή εληάζζνληαη θαη γεγελείο Δβξαίνη πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

αληηπξφζσπνη επξσπαίσλ εκπφξσλ, απνιακβάλνληαο, σο αληάιιαγκα γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο, ηε δηπισκαηηθή πξνζηαζία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ.
29

 

Οη Δβξαίνη πνπ γίλνληαλ ππήθννη μέλεο ρψξαο πιήξσλαλ ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ 

απφθηεζε απηήο ηεο πξνζηαζίαο θαη νλνκάδνληαλ κπεξαηιήδεο. Απηνί κε επίζεκν 

νζσκαληθφ έγγξαθν εμαηξνχληαλ απφ ηνπο νζσκαληθνχο θφξνπο, ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ ελδπκαζία θαη δελ ππάγνληαλ ζηελ νζσκαληθή δηθαηνζχλε. Πξνθαινχζαλ ηε 

δπζαξέζθεηα ησλ νκνεζλψλ ηνπο ζπρλά, επεηδή ε απνρψξεζή ηνπο απφ ην πιαίζην 

ηεο θνηλφηεηαο επηβάξπλε ηα ππφινηπα κέιε κε ην πνζφ ησλ θφξσλ ηνπο.  

Σν θαηλφκελν εληνπίδεηαη θπξίσο κεηά ην 1720.
30

  

 

Οη λνκηθέο θαη θνξνινγηθέο εμαηξέζεηο ησλ κπεξαηιήδσλ δεκηνπξγνχζαλ 

αληαγσληζκνχο αλάκεζα ζε εκπφξνπο, πνπ, ελψ αζθνχλ ην ίδην επάγγεικα, 

ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθφ λνκηθφ πιαίζην. Ζ παξνρή πξνζηαζίαο είλαη κηα πξψηε 

κνξθή απνηθηαθνχ ηχπνπ εηζβνιήο ησλ Δπξσπαίσλ ζηα ηζιακηθά εδάθε.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
28

 Μ. Rozen, “The Ottoman Jews”, ζην The Cambridge history of Turkey. Volume 3: The later Ottoman 

Empire, 1603-183, επηκ. S. N. Faroqhi, Καίκπξηηδ 2006, 256. 
29

 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, φ.π., 141-144. Ο νξηζκφο γηα ηνπο 

francos είλαη δηαθνξεηηθφο ζην Rozen, “The Ottoman Jews”, ό.π., 259. ε απηφ αλαθέξεηαη πσο κε ηελ 

νλνκαζία francos ελλννχληαη νη Δβξαίνη πνπ ήξζαλ απφ ην Ληβφξλν ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

θαη δηαηήξεζαλ ηελ ηδηαίηεξε ηηαιηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη γιψζζα γηα δεθαεηίεο. 
30

 M. Mazower, Θεζζαινλίθε, πόιε ηωλ θαληαζκάηωλ: ρξηζηηαλνί, κνπζνπικάλνη θαη εβξαίνη, 1430-

1950, κηθξ. Κ. Κνπξεκέλνο, Αζήλα 2006, 164. 
31

 B. Ye‟or, The Dhimmi: Jews and Christians under Islam, Ράδεξθνξλη θαη Λνλδίλν 1985, 80-86. 
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1.3  Απφ ηελ Αξραηφηεηα σο θαη ην Βπδάληην 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηνπο Δβξαίνπο ηδίσο ηεο Κξήηεο θαηά ηελ 

αξραηφηεηα θαη ηε βπδαληηλή πεξίνδν είλαη πνιχ ιίγεο θαη απνζπαζκαηηθέο. Κακία 

κλεία δελ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία γηα ηνπο Δβξαίνπο ζηα ρξφληα ηεο αξαβηθήο 

θαηάθηεζεο ηεο Κξήηεο. 

Ζ αξραηφηεξε ζπλαγσγή ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν βξίζθεηαη ζηε Γήιν. Σν θηίξην, πνπ 

αλήθεη ζηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν, δελ παξνπζηάδεη θάπνην ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ, αθνχ γεληθά ε ζπλαγσγή είλαη πεξηζζφηεξν ρψξνο κειέηεο θαη 

ζπγθέληξσζεο ηεο θνηλφηεηαο παξά ρψξνο ηειεηνπξγηψλ κε θαζνξηζκέλε 

αξρηηεθηνληθή δνκή.
32

 

Ζ παιαηφηεξε καξηπξία γηα Δβξαίνπο ζηελ Κξήηε ζεσξείηαη κηα εγθχθιηνο επηζηνιή 

ππέξ ησλ Δβξαίσλ ηνπ 142 π.Υ. πνπ απεπζχλεηαη απφ ηε ξσκατθή Γεξνπζία πξνο 

δηάθνξεο ρψξεο, έπεηηα απφ αίηεζε θάπνηνπ πκεψλ ηνπ Υαζκαλαίνπ. Ζ εγθχθιηνο 

ζηάιζεθε θαη ζηελ θξεηηθή Γφξηπλα, άξα πξνθαλψο ππήξρε εθεί εβξατθή 

θνηλφηεηα.
33

  

Απφ ηελ άιιε, ν Ηνπδαίνο Φίισλ καξηπξεί παξνπζία Δβξαίσλ ζηελ Κξήηε απφ ηνλ 

1
ν
 αηψλα κ.Υ.

34
 

Σν 440 κ.Υ. αλαθέξεηαη κηα πεξίπησζε νκαδηθήο απηνθηνλίαο Κξεηψλ Δβξαίσλ 

αθνχ αθνινχζεζαλ ηηο πξνηξνπέο ελφο ςεπδν-Μεζζία.
 35

 

Δβξαίνη δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο απφ ηελ 

αξραηφηεηα θαη σο έκπνξνη αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Ζ παξνπζία απηή ζεσξείηαη πσο 

εμαθαλίδεηαη πξννδεπηηθά, αθνχ νη Δβξαίνη δελ αηζζάλνληαη αζθαιείο ζηελ χπαηζξν, 

σο κηθξή θαη επάισηε κεηνλφηεηα θαη δνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά 

ζρεδφλ ζηηο πφιεηο. πσο παξαηεξνχκε φκσο παξαθάησ, εβξατθή παξνπζία ζηελ 

χπαηζξν παξαηεξείηαη θαη θαηά ηε βελεηηθή πεξίνδν. Δπνκέλσο, ε αθξίβεηα απηήο ηεο 

εθηίκεζεο ειέγρεηαη. 

Ζ εβξατθή ζπλνηθία ηνπ Ζξαθιείνπ ηνπνζεηείηαη ήδε απφ ηνλ 9ν αηψλα ζην 

παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο, ζηνλ θφιπν ηνπ Γεξκαηά. Ζ ζέζε ηεο εβξατθήο 

ζπλνηθίαο είλαη επάισηε, αθνχ βξίζθεηαη έμσ απφ ηα ηείρε θαη κπνξεί λα δερζεί 

επίζεζε θαη απφ ηε ζάιαζζα θαη απφ ηελ μεξά. Απηφ αιιάδεη, φηαλ θαηαζθεπάδνληαη 

νη βελεηηθέο νρπξψζεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη ηηο ζπλνηθίεο πνπ ήηαλ έμσ απφ ηα 

βπδαληηλά ηείρε.
36 

 

Δπί Βπδαληίνπ νη Δβξαίνη απνηεινχζαλ κηα κεζαία ηάμε ζηελ Κξήηε, αλάκεζα ζηελ 

πνιππιεζή κάδα ησλ θαηνίθσλ θαη ηελ αξηζηνθξαηία. Γηαηεξνχζαλ ηελ θνηλνηηθή 

                                                           
32

 N. Stavroulakis –T. De Vinney, Jewish sites and synagogues in Greece, Αζήλα 1993, 12. 
33

 Σν νινθαύηωκα ηωλ Διιήλωλ Δβξαίωλ: κλεκεία θαη κλήκεο, Αζήλα 2007, 178. 
34

 Α. Λακπξνπνχινπ, «Ζ εβξατθή παξνπζία ζηελ Πεινπφλλεζν θαηά ηε βπδαληηλή πεξίνδν», ζην Οη 

εβξαίνη ζηνλ ειιεληθό ρώξν: δεηήκαηα ηζηνξίαο ζηε καθξά δηάξθεηα, Πξαθηηθά ηνπ Α΄ πκπνζίνπ 

Ιζηνξίαο, Θεζζαινλίθε, 23-24 Ννεκβξίνπ 1991, επηκ. Δ. Αβδειά θαη Ο. Βαξψλ-Βαζάξ, Αζήλα 1995, 

45. 

ε επίζθεςή κνπ ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Κηζζάκνπ εληφπηζα ηελ επηγξαθή Δ16 ηνπ 1
νπ

 ή 2
νπ

 

αηψλα κ.Υ., κε ην εμήο θείκελν: «νθία Γνξηπλία πξαζβπηέξα θε αξρηζπλαγψγηζζα Κηζάκνπ έλζα 

κλήκεο δηθέαο ηο εψλα ακήλ». Ζ επηγξαθή ηεθκεξηψλεη ηελ παξνπζία Δβξαίσλ ζηελ Κξήηε ηελ 

πεξίνδν απηή, αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε Γφξηπλα είλαη κάιινλ ην θέληξν ηεο παξνπζίαο απηήο, αθνχ ε 

Γνξηχληα νθία ηνπνζεηείηαη επηθεθαιήο ηεο ζπλαγσγήο ηεο Κηζζάκνπ. Δληχπσζε πξνθαιεί ην 

ειιεληθφ φλνκα ηεο Δβξαίαο γπλαίθαο θαη ν ξφινο ηεο σο αξρεγνχ ηεο ζπλαγσγήο. 
35

 Σν νινθαύηωκα ηωλ Διιήλωλ Δβξαίωλ, φ.π., 178. 
36

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 80-83.  
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ηνπο νξγάλσζε θαη δξαζηεξηνπνηνχληαλ σο ηξαπεδίηεο, θαιιηηέρλεο, δηθεγφξνη, 

γηαηξνί αιιά θαη ζίγνπξα ζε πην «ηαπεηλά» επαγγέικαηα ηα νπνία φκσο δελ 

θαηαγξάθνληαη ζηηο πεγέο ηφζν εκθαλψο. Ενπλ ζε νξηζκέλε ζπλνηθία θαη θνξάλε 

δηαθξηηηθά ζεκεία ζηελ ελδπκαζία ηνπο.
37

 

 

Ζ ζέζε ηεο Κξήηεο ζην δξφκν γηα ην πξνζθχλεκα ζηελ Παιαηζηίλε θαη ε εγγχηεηά 

ηεο κε ηελ Αθξηθή θαη ηε Μηθξά Αζία είλαη παξάγνληεο πνπ επλφεζαλ ηελ 

εγθαηάζηαζε Δβξαίσλ ζην λεζί είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά. 

Σν Ζξάθιεην πξνζειθχεη Δβξαίνπο κεηαλάζηεο. Απηνί πξνέξρνληαη είηε απφ ηελ 

Δπξψπε είηε απφ άιιεο βπδαληηλέο επαξρίεο. κσο εξρφκελνη ζην Ζξάθιεην 

ζπλαληνχλ κηα εδξαησκέλε θνηλφηεηα ειιελφθσλε, πνπ ηεξεί ην ειιεληθφ – 

ξσκαληψηηθν ηππηθφ, ε νπνία κάιινλ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηεγθαηάζηαζε Δβξαίσλ 

απφ ηε Γφξηπλα, ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ηνπ λεζηνχ απφ ην λφην 

ζην βνξξά.
38

  

Ζ εβξατθή ζπλνηθία ηνπ Ζξαθιείνπ σο παιαηφηεξε θαη πην ζπλδεδεκέλε κε ηε 

βπδαληηλή πνιενδνκηθή κνξθή ηεο πφιεο ζπγθξηλφκελε κε ηηο άιιεο πφιεηο ηνπ 

λεζηνχ, ίζσο απερεί ηδέεο ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ, φηαλ νη Δβξαίνη ζε πνιιέο πφιεηο 

είραλ εγθαηαζηαζεί ζε παξάιηεο πεξηνρέο, φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηε 

βπξζνδεςία. Ζ εγθαηάζηαζε Δβξαίσλ ζε ζπλνηθίεο κε βπξζνδεςεία θαη ε 

ελαζρφιεζή ηνπο κε ην επάγγεικα απηφ είλαη κηα γεληθεπκέλε βπδαληηλή πξαθηηθή 

δηαθξίζεσλ εηο βάξνο ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηελ 

ππνρξεσηηθή κεηεγθαηάζηαζε ηνπο ζην Πέξα. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζην Γεξκαηά δειψλεη κηα βπδαληηλή πνιηηηθή επαλαθαζνξηζκνχ ηεο 

δνκήο ηεο πφιεο. Οη Βπδαληηλνί θαζφξηζαλ δειαδή σο εβξατθή ζπλνηθία ην Γεξκαηά 

γηα ηελ ήδε ππάξρνπζα ζην Ζξάθιεην εβξατθή θνηλφηεηα. Δίλαη θάπσο πεξίεξγν 

Δβξαίνη θαηλνχξηνη θάηνηθνη (κεηαλάζηεο απφ άιια κέξε) λα επέιεγαλ απφ κφλνη 

ηνπο ηελ πεξηνρή απηή πνπ είλαη καθξηά απφ ην ιηκάλη θαη ηηο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, αλ θαη δελ πξέπεη αζθαιψο λα ζεσξνχκε εμ νξηζκνχ πσο φινη νη 

Δβξαίνη ήηαλ ζε φιεο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο πξσηίζησο ή απνθιεηζηηθά έκπνξνη..
39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, φ.π., 24. 
38

 Ankori, “Jews and the Jewish community”, φ.π., 343 θαη 351. 
39

 .π., 328, 346, 350.  
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1.4  Βελεηνθξαηία 1204-1669  

α. 1204-1492  

 

H βελεηηθή πεξίνδνο είλαη κηα πεξίνδνο κε αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο γηα ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Κξήηεο. Δλψ δηαηεξείηαη ε βαζηθή θνηλνηηθή θαη νηθνλνκηθή δνκή ηεο 

βπδαληηλήο πεξηφδνπ σο ην 1492 ηνπιάρηζηνλ, ε έιεπζε ησλ Ηζπαλψλ Δβξαίσλ 

πξνθαιεί ζεηξά αιιαγψλ ζε θάζε επίπεδν.  

Θεηηθή ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ε πνιηηηθή ηεο Βελεηίαο πξνο ηνπο Δβξαίνπο 

ζπγθξηλφκελε κε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, αθνχ 

απνζθνπνχζε θπξίσο ζηε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ εβξατθψλ θεθαιαίσλ, ζηε 

θνξνιφγεζή ηνπο θαη ζηε ζπκβνιή ηνπο ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ 

αζηηθψλ θέληξσλ. 

Απφ ηελ άιιε, ε ζεηηθή πνιηηηθή δελ ζεκαίλεη πσο έιεηπαλ ζνβαξνί πεξηνξηζκνί θαη 

δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ Δβξαίσλ. Γηα παξάδεηγκα, νη Δβξαίνη θαηνηθνχλ ζε ηδηαίηεξα 

ηκήκαηα ησλ πφιεσλ, έμσ απφ ηα νπνία δελ είραλ δηθαίσκα θαηνρήο αθηλήησλ, ελψ 

παξάιιεια είλαη νξγαλσκέλνη ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο κε εθιεγκέλνπο αμησκαηνχρνπο, 

νη νπνίνη ηνπο εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ ησλ βελεηηθψλ αξρψλ.
40

 Δπίζεο, ην 1394 ε 

Βελεηία εμνξίδεη απφ ηελ επεηξσηηθή ηεο επηθξάηεηα ηνπο Δβξαίνπο, αιιά φρη απφ ηα 

λεζηά πνπ δηνηθεί.
41

 

 

Δπί βελεηνθξαηίαο νη Δβξαίνη έκπνξνη αζρνινχληαλ κε ην εμαγσγηθφ εκπφξην 

ζηηεξψλ απφ ηελ Κξήηε. Αζρνινχληαη επίζεο κε ηελ παξαγσγή θαη πψιεζε ηπξηνχ 

ζχκθσλα κε ηα έζηκα ηνπ θφζεξ. Ζ πιεηνλφηεηα είλαη ηερλίηεο θαη ππάξρνπλ θαη 

άηνκα κε πςειή επαγγεικαηηθή ζέζε (γηαηξνί, δηθεγφξνη).
42

 

Μεηά ηηο ηαπξνθνξίεο νη ρξηζηηαλνί επξσπαίνη αζρνιήζεθαλ μαλά κε ην εκπφξην ηεο 

Αλαηνιήο, εθηνπίδνληαο ηνπο Δβξαίνπο εκπφξνπο. Απηνί ζηξάθεθαλ απφ ηφηε θαη ζε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νη ηξαπεδηθέο.
43

 

 

Αξθεηνί Δβξαίνη ξαβίλνη απφ ηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία πεξλνχλ απφ ηελ Κξήηε 

πεγαίλνληαο ζηελ Παιαηζηίλε γηα πξνζθχλεκα κεηά ηηο ηαπξνθνξίεο πνπ άλνημαλ ην 

δξφκν γηα ηέηνηα ηαμίδηα. Οη Γεξκαλνί θπξίσο ηαμηδηψηεο ζεψξεζαλ ηε δσή ησλ 

Δβξαίσλ ηεο Κξήηεο κάιινλ αζεβή θαη αλήζηθε, ζπγθξίλνληαο κε ηα απζηεξά δηθά 

ηνπο έζηκα. Οη Κξήηεο Δβξαίνη θαηεγνξνχληαη φηη δελ πεγαίλνπλ ηφζν ηαθηηθά ζηε 

ζπλαγσγή θαη δελ ηεξνχλ ηφζν απζηεξά ηελ αξγία ηνπ αββάηνπ. Σν 1238 ν ξαβίλνο 

Baruch ben Isaac απφ ηε Worms ηεο Γεξκαλίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηαμηδηνχ ηνπ πξνο 

ηελ Παιαηζηίλε, πέξαζε απφ ηελ Κξήηε θαη γξάθεη ηηο Σakkanoth Candia, θείκελν κε 

δέθα εληνιέο γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Δβξαίσλ ηεο Κξήηεο.
44

 

                                                           
40

 Α. Λακπξνπνχινπ θαη Κ. Σζηθλάθεο (επηκ.), Η εβξαϊθή παξνπζία ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (4
νο

-19
νο

 αη.), 

Αζήλα 2008, 14.  
41

 Benbassa θαη Rodrigue, Sephardi Jewry, φ.π., XXX θαη Α. Αλδξεάδεο, «Πεξί ηνπ αλ ππήξρνλ 

Δβξαίνη ελ Κξήηε όηε νη Βελεηνί θαηέιαβνλ ηελ Μεγαιφλεζνλ», Πξαθηηθά ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, 4 

(1929), 36. 
42

 Κ. Υξεζηάθεο, Κξεηώλ επηρεηξείλ: ηζηνξία θαη εκπόξην ζηελ Κξήηε από ηελ πξνϊζηνξία έωο ηηο αξρέο 

ηνπ 20νύ αηώλα, Ζξάθιεην 2008, 178, 192.  
43

 L. Finkelstein, Jewish self government in the Middle Ages, Νέα Τφξθε 1924, 39-40. 
44

 .π., 82-83. Οη δηαηάμεηο ησλ Σakkanoth ππάξρνπλ ζην ίδην, 265 θαη 276. Γηα ηηο Takkanoth Candia 

βι. θαη Ankori, “Jews and the Jewish community”, φ.π., 345 θαη Stavroulakis – De Vinney, Jewish sites 

and synagogues in Greece, φ.π., 89 θαη J. Starr, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, 

Proceedings of the American Academy of Jewish Research, 12 (1942), 96. 
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Οη Δβξαίνη είλαη αζηνί, ππάξρνπλ φκσο ζπνξαδηθά ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμή ηνπο ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ελδνρψξαο ηνπ Ζξαθιείνπ, π.ρ. ηνπσλχκηα φπσο Σζηθνχη 
45

 

Καζηέιιη ζηελ πεξηνρή Castelnuovo (Κάζηξν Καηλνπξίνπ, ζηελ πεξηνρή ηεο 

Φαηζηνχ). Ζ αζηηθή εγθαηάζηαζε θάλεη ηνπο Δβξαίνπο πην επάισηνπο ζηηο δηαζέζεηο 

ησλ εθάζηνηε αξρψλ, αθνχ είλαη ζπγθεληξσκέλνη ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο θαη άξα 

είλαη επθνιφηεξα ειεγρφκελνη θαη ηαπηφρξνλα εμαξηψκελνη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ 

θπβεξλεηψλ. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ηελ αγξνηηθή ελδνρψξα ηεθκεξηψλνληαη θαη 

απφ λνηαξηαθά έγγξαθα. Απφ απηά ηα λνηαξηαθά έγγξαθα ηεθκεξηψλεηαη θαη ε 

ειιελνγισζζία ησλ Κξεηψλ Δβξαίσλ, αθνχ ηα νλφκαηα πνπ αλαθέξνληαη είλαη 

θπξίσο ειιεληθά.
46

 

 

Αθνχ νη Δβξαίνη αζρνιήζεθαλ κε ην εκπφξην, κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο ιάκβαλε ρψξα ζην ιηκάλη. Ζ ζπλνηθία ηνπο άξρηζε λα επεθηείλεηαη 

πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ ιηκαληνχ, αιιά ηνπο επηβιήζεθαλ πην απζηεξά πεξηνξηζηηθά 

κέηξα θαη ε ζπλνηθία αλαδηπιψζεθε ζην ρψξν πνπ θαηαιάκβαλε αξρηθά θαη απφ ηνλ 

νπνίν δελ μέθπγε κέρξη ην ηέινο ηεο ζηνλ 20φ αηψλα.
47

 

 

ηελ Κξήηε κεηαλάζηεπζαλ αξθεηνί Δβξαίνη απφ ηε Γεξκαλία ή ηελ Ηζπαλία, θαη 

αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο Δβξαίσλ πνπ έκεηλαλ ζηελ Κξήηε κεηά ηελ απειεπζέξσζή 

ηνπο απφ ηνπο πεηξαηέο. Πνιιέο θνξέο νη Δβξαίνη ηεο Κξήηεο πξνζθέξνπλ ρξήκαηα 

θαη θηινμελία ζε Δβξαίνπο πξνζθπλεηέο ή ζε Δβξαίνπο ζχκαηα ησλ πεηξαηψλ.
48

 

 

Κάπνηνη Κξήηεο Δβξαίνη ξαβίλνη είραλ ζπνπδάζεη ζε ξαβηληθά ζρνιεία ζηε Γεξκαλία. 

Μαξηπξείηαη ε ίδξπζε ζπλαγσγήο ησλ αζθελάδη ζην Ζξάθιεην κεηά ην 1360-1370.
49

 

Σν 1369 αλαθέξνληαη νη ζπλαγσγέο Kritiko θαη Soiletiko. Σν 1400 ρηίζηεθε ε 

Allemaniko απφ ηελ νηθνγέλεηα Delmedigo, πνπ ήηαλ γεξκαληθήο θαηαγσγήο. 

Αλαθέξνληαη επίζεο ε ζπλαγσγή ησλ Ηεξέσλ θαη ε Istrobileitiko. 

Σν 1481 αλαθέξνληαη ηέζζεξεηο ζπλαγσγέο, φιεο ζηνλ θεληξηθφ δξφκν ηεο ζπλνηθίαο. 

Ωο ην 1529 ηα νλφκαηα ησλ ζπλαγσγψλ έρνπλ αιιάμεη. Αλαθέξνληαη ε Μεγάιε, ησλ 

Ηεξέσλ, ε Γεξκαληθή θαη ε Τςειή. Ζ νλνκαζία Kritiko ηεθκεξηψλεη φηη ζ‟ απηή 

ηνπιάρηζηνλ ηε ζπλαγσγή θπξηαξρνχζαλ ειιελφθσλνη Δβξαίνη.
50

 

                                                           
45

  φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ Δβξαίσλ, κε ππνηηκεηηθή ρξνηά. 
46

 Αλάκεζα ζηηο δηαζήθεο ππάξρεη απηή ηεο Καιήο Καςάιε (11 Ηνπλίνπ 1510), ζπδχγνπ ηνπ ξαβίλνπ 

Λένληα Καςάιε, ηεο νηθνγέλεηαο πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ ζηελ Κξήηε. 

Σν θείκελν ππάξρεη ζην . Καθιακάλεο θαη . Λακπάθεο, Μαλνπήι Γξεγνξόπνπινο, λνηάξηνο Χάλδαθα 

1506-1532. Γηαζήθεο – απνγξαθέο – εθηηκήζεηο, Ζξάθιεην 2003, 34. 
47

 Ankori, “Jews and the Jewish community”, φ.π., 329, 355-57.  

O ίδηνο ζπγγξαθέαο ζην Ankori, “The living and the dead: The story of Hebrew inscriptions in Crete”, 

Proceedings of the American Academy of Jewish Research, 38-39 (1970-71), 1-100, αλαιχεη επηγξαθέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηε βελεηηθή πεξίνδν φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα επψλπκα ησλ πξνζψπσλ, π.ρ. Κνχιε. 

ηα ηεξνδηθαζηηθά θείκελα γξάθεηαη κφλν ην κηθξφ φλνκα, νπφηε είλαη δχζθνιε ε παξαθνινχζεζε ηεο 

πνξείαο πξνζψπσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε βελεηηθή πεξίνδν θαη θαηά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν, 

εθηφο αλ ην φλνκα είλαη θάπσο αζπλήζηζην, π.ρ. Υαΐκ Γατηάλεο. Αλ πξφθεηηαη γηα θνηλά νλφκαηα, φπσο 

Γαβίδ, Αβξαάκ, ε ηαχηηζε δπζθνιεχεη. ηηο θαηαρσξίζεηο ακέζσο κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε 

ππάξρνπλ θαη επψλπκα Δβξαίσλ. Αξγφηεξα θαηαγξάθεηαη κφλν ην φλνκα φπσο γίλεηαη θαη κε ηνπο 

κνπζνπικάλνπο.  
48

 Starr, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, φ.π., 104. 
49

 I. Ta Shma, “Rabbinic literature in the Late Byzantine and Early Ottoman periods”, ζην Jews, Turks, 

Ottomans. A shared history, 15
th

 through the 20
th

 century, επηκ. Α. Levy, ίξαθηνπδ 2002, 53, 56.  
50

 Starr, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, φ.π, 98-99. 
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Σν 1481 ν Μεζνπιάκ απφ ηε Volterra κηιά γηα 600 νηθνγέλεηεο θαη 4 ζπλαγσγέο ζην 

Ζξάθιεην (Μεγάιε, Κναλίκ, Αζθελαδίκ, Τςίζηε).
51

 

 

Οη θνηλφηεηεο ησλ Δβξαίσλ πιήξσλαλ εηήζηα εηζθνξά ζην θξάηνο, αλάινγε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Οη Δβξαίνη ηεο Κξήηεο ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά σο 

πνιινί, ηζρπξνί θαη πινχζηνη θαη θαηέβαιιαλ εμαηξεηηθά πςειέο εηζθνξέο. Σν 1431 

δεηήζεθε απφ ηνπο Δβξαίνπο ηεο Κξήηεο ην πνζφ ησλ 20.000 δνπθάησλ θαη ην 1439 

έθηαθηε εηζθνξά 12.000 δνπθάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Λνκβαξδηθνχ Πνιέκνπ, φηαλ 

φινο ν ππφινηπνο πιεζπζκφο θιήζεθε λα πιεξψζεη 27.000 δνπθάηα.
52

 

 

 

β.  1492 – 1669 

  

Ο εξρνκφο ησλ ζεθαξαδηηψλ απνηειεί ηνκή γηα ηελ ηζηνξία ησλ Δβξαίσλ. Οη Δβξαίνη 

ηεο Κξήηεο θξνληίδνπλ ηνπο ζεθαξαδίηεο πνπ θηάλνπλ ζην λεζί, αθφκα θαη 

πνπιψληαο ηα ηεξά αληηθείκελα ησλ ζπλαγσγψλ. Πνιιά νλφκαηα Δβξαίσλ ηεο 

Κξήηεο επί βελεηνθξαηίαο δείρλνπλ θαηαγσγέο απφ δηαθνξεηηθά κέξε ηεο Δπξψπεο 

(θπξίσο Ηηαιία θαη Ηζπαλία). κσο ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ απηψλ δελ είλαη ηέηνηνο 

ψζηε λα αιιάμεη ηε ξσκαληψηηθε θχζε ηεο θνηλφηεηαο. ε έγγξαθα ηνπ 1536 

θαίλεηαη αθφκα ε πιεηνλφηεηα ησλ Δβξαίσλ λα είλαη ξσκαληψηεο. Οη κεηαλάζηεο 

θέξνπλ νλφκαηα θαη επψλπκα θαζαξά μεληθά, ελψ νη ξσκαληψηεο αλαθέξνληαη 

ζπλήζσο κφλν κε ην παηξψλπκν.  

Οη ζεθαξαδίηεο κεηαλάζηεο αθνινπζνχλ ηα «ειιεληθά» έζηκα θαη πξννδεπηηθά κε 

επηγακίεο εληάζζνληαη νινθιεξσκέλα ζηελ θνηλφηεηα. Γελ έξρνληαη καδηθά ζε 

νξγαλσκέλεο νκάδεο θαη άξα δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηελ εγεκνλία ηεο 

θνηλφηεηαο, παξά κφλν εληαζζφκελνη ζε απηήλ.
53

 

 

Ζ εβξατθή ζπλνηθία παξνπζηάδεη πνιχ βειηησκέλε εηθφλα ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο 

πεξηφδνπο, αθνχ γχξσ ζην 1550 παξακέλεη θνληά ζηε ζάιαζζα, αιιά κε πην φκνξθα 

ζπίηηα θαη θηίξηα. Απηή ε εηθφλα αθνξά φκσο ηα ζπίηηα ησλ εχπνξσλ Δβξαίσλ θαη 

ζίγνπξα φρη φιε ηε ζπλνηθία. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ζηε ζπλνηθία απηή ππάξρεη κεγάιν πξφβιεκα ρψξνπ, 

αθνχ κεγάινο αξηζκφο θαηνίθσλ δεη ζε πνιχ κηθξφ ρψξν, φπνπ ππάξρνπλ 

θαηαζηήκαηα θαη ζπλαγσγέο. Ο ζπλσζηηζκφο είλαη ηφζν έληνλνο ψζηε δεκηνπξγεί 

πνιιά δεηήκαηα γηα ηελ πγηεηλή δηαβίσζε ησλ θαηνίθσλ πνπ απμάλνληαη κε ηε 

κεηαλάζηεπζε Δβξαίσλ απφ άιιεο πεξηνρέο.
54

 

 

Ζ θνηλφηεηα δηνηθείηαη απφ έλα ζπκβνχιην επηά ή νθηψ αηφκσλ, ζεζκφο πνπ ππάξρεη 

σο ην ηέινο ηεο βελεηνθξαηίαο θαη εθιέγεη ηνλ condestabulo (θνληφζηαπινο). Έρνπλ 

                                                           
51

 Σν νινθαύηωκα ηωλ Διιήλωλ Δβξαίωλ, φ.π, 178. ην Stavroulakis – De Vinney, Jewish sites and 

synagogues in Greece, φ.π., 89, αλαθέξνληαη ηέζζεξεηο ζπλαγσγέο επίζεο, αιιά 400 νηθνγέλεηεο. Σα 

ίδηα νλφκαηα ζπλαγσγψλ καξηπξεί θαη ν Κ. Γ. Σζηθλάθεο, «Oη Δβξαίνη ηνπ Υάλδαθα ην 16
ν
 αηψλα», 

ζην Ο ειιεληθόο εβξαϊζκόο. Δπηζηεκνληθό ζπκπόζην (3 θαη 4 Απξηιίνπ 1998), Αζήλα 1999, 227. 
52

 Ν. Μνζρνλάο, « Ζ εβξατθή δηαζπνξά ζην Ηφλην», ζην Η εβξαϊθή παξνπζία ζηνλ ειιαδηθό ρώξν (4
νο

-

19
νο

 αη.), επηκ. Λακπξνπνχινπ θαη Σζηθλάθεο, φ.π., 110. 
53

 A. J. Schoenfeld, “Immigration and assimilation in the Jewish community of late Venetian Crete 

(15
th

-17
th

 centuries)”, Journal of Modern Greek Studies, 25/1 (2007), 4-9.  
54

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 83-85. Γηα εβξατθά νηθήκαηα ζην Ζξάθιεην θαη 

θσηνγξαθίεο ηνπο βι. G. Gerola, Βελεηηθά κλεκεία ηεο Κξήηεο (εθθιεζίεο), κηθξ. η. παλάθεο, 

Ζξάθιεην 1993, ηφκ. Η, LII θαη 200. 
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ζσζεί πνιιά εβξατθά ρεηξφγξαθα θαη επηζηνιέο ή άιια θείκελα πνπ δείρλνπλ φηη ε 

εγεζία ηεο θνηλφηεηαο ήηαλ αξθεηά θαιιηεξγεκέλε θαη είρε επαθέο λνκηθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο κε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ ειιελνβαιθαληθνχ θαη ηνπ επξσπατθνχ 

ρψξνπ.
55

 

Ο Schoenfeld θαηαγξάθεη ηα νλφκαηα φζσλ έγηλαλ θνληφζηαπινη θαη ζρεδφλ φινη 

αλήθνπλ ζε ξσκαληψηηθεο νηθνγέλεηεο ή ζε νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ γηα αηψλεο ζηελ 

Κξήηε. Τπήξραλ θαη άιινη αμησκαηνχρνη, φπσο ν hashbanin πνπ ήηαλ ππεχζπλνο γηα 

ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο.
56

 

 

Σν 1523 ν Γάιινο έκπνξνο Jaques Le Saige δεκνζίεπζε ζε πνιχ πεξηνξηζκέλα 

αληίηππα ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ απφ ην ηαμίδη ηνπ ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 

1518 πεξηεγήζεθε ηνλ Υάλδαθα θαη αλαθέξεη: «ζηελ πφιε θαη ηα πξνάζηηα 

θαηνηθνχλ πνιινί Δβξαίνη ηνπο νπνίνπο ζπλαληνχζακε αξθεηά ζπρλά. Νηχλνληαη 

φπσο νη άιινη Κξεηηθνί, αιιά ηνπο δηαθξίλνπκε απφ ηνλ θίηξηλν ζθνχθν πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ. Πιεξψλνπλ θφξν ζηνπο Βελεηνχο θαη αζρνινχληαη κε ηελ 

ηνθνγιπθία θαη ην εκπφξην ηνχξθηθσλ ραιηψλ».
57

 

 

Οη Δβξαίνη ηεο Κξήηεο δάλεηδαλ κεγάια πνζά ζε Βελεηνχο επγελείο θαη απηφ 

ζπλέβαιε ζηελ θαηνρή κεγάισλ αθίλεησλ πεξηνπζηψλ απφ Δβξαίνπο (νη πεξηνπζίεο 

είραλ ππνζεθεπηεί σο εγγπήζεηο γηα ηα δάλεηα) θαη έηζη ζηελ πξάμε νη Δβξαίνη 

παξαβίαδαλ ηηο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζηα φξηα ηεο ζπλνηθίαο ηνπο.  

Οη βελεηηθέο αξρέο έιαβαλ κέηξα πεξηνξηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ θαη απαίηεζαλ ηελ 

πψιεζε φζσλ αθηλήησλ είραλ απνθηήζεη Δβξαίνη κε ηνλ ηξφπν απηφ. Οη Δβξαίνη 

γίλνληαλ ζπρλά ζπλέηαηξνη κε αιιφζξεζθνπο ζε επηρεηξήζεηο, ψζηε λα παξαθάκπηνπλ 

ηηο απαγνξεχζεηο ησλ βελεηηθψλ λφκσλ γηα ηελ θαηνρή αθηλήησλ θαη επηρεηξήζεσλ 

έμσ απφ ηα φξηα ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο. Σν ζέκα ησλ ρξεψλ ησλ Βελεηψλ επγελψλ 

πξνο Δβξαίνπο δαλεηζηέο ηαιαλίδεη ηηο αξρέο γηα πνιιά ρξφληα θαη δελ βξίζθεηαη 

νξηζηηθή ιχζε.
58

 

 

Οη Βελεηνί θάλνπλ δηαθξίζεηο ελαληίνλ ησλ Δβξαίσλ θαη ηνπο θαηεγνξνχλ φηη 

επλννχλ ηνπο Οζσκαλνχο. Δπηβάιινληαη δηαξθψο πεξηνξηζκνί ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

Δβξαίσλ θαη είλαη αξθεηά ζπρλέο νη βίαηεο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηνπο. Δπεηδή 

ζεσξνχληαη ππνζηεξηθηέο ησλ Οζσκαλψλ, ηνπο επηβάιιεηαη λα πιεξψζνπλ σο 

«ηηκσξία» ηα έμνδα ησλ Βελεηψλ γηα ηνλ πφιεκν κε απηνχο ην 1538.
59

 

Σφηε νη Δβξαίνη θαηεγνξήζεθαλ φηη θξχβνπλ κνπζνπικάλνπο θαηαζθφπνπο ζηε 

ζπλνηθία ηνπο θαη νη ρξηζηηαλνί ηνπο επηηέζεθαλ. Γελ ππήξμαλ ζχκαηα, αιιά ην 

γεγνλφο έγηλε αθνξκή γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπηθήο ενξηήο (πνπξίκ) γηα ηε ζσηεξία 

ηεο θνηλφηεηαο.
60

 

 

Οη Δβξαίνη είραλ λα αληηκεησπίζνπλ ηαπηφρξνλα ηελ θαηαπίεζε ησλ βελεηηθψλ 

αξρψλ, πνπ επέβαιιαλ έθηαθηε θνξνινγία θαη άιια πεξηνξηζηηθά κέηξα, θαη ηηο 
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56
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th

 -17
th

 

centuries)” , φ.π., 11. 
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 I. Βηγγνπνχινπ, «Μαξηπξίεο γηα Δβξαίνπο ζε πεξηεγεηηθά θείκελα ηνπ 16
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 αηψλα», ζην Η εβξαϊθή 
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θαηεγνξίεο ησλ νξζνδφμσλ ρξηζηηαλψλ Κξεηηθψλ γηα βεβήισζε ησλ ρξηζηηαληθψλ 

ζπκβφισλ, γηα ηειεηνπξγηθνχο θφλνπο παηδηψλ θ.ά. Οη εγέηεο ησλ Δβξαίσλ 

βξίζθνληαλ αλάκεζα ζε δηαζηαπξνχκελα ππξά θαη έπξεπε ζπρλά λα δηαιέμνπλ 

αλάκεζα ζην κηθξφηεξν θαθφ γηα ην ζπκθέξνλ ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

Σν 1567 ν κεηξνπνιίηεο Μεηξνθάλεο εθδίδεη εγθχθιην δεηψληαο ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε ησλ Δβξαίσλ, παξέρνληαο πξνζηαζία απφ άδηθεο θαηεγνξίεο θαη 

απνηξέπνληαο ηελ θαθή ηνπο κεηαρείξηζε απφ ηελ πιεπξά ησλ νξζφδνμσλ 

ρξηζηηαλψλ. 

ζν γηα ηε ζηάζε ησλ βελεηηθψλ αξρψλ, νη Δβξαίνη θαηεγνξνχληαη θαη επίζεκα σο 

ππνθηλεηέο ηνπ βελεηνηνπξθηθνχ πνιέκνπ ην 1570-1573 απφ ηνλ δφγε Alvise 

Mocenigo.
61

  

Ο Giacomo Foscarini (γεληθφο πξνβιεπηήο ηεο Κξήηεο ηελ πεξίνδν 1574-1577) 

επηβάιιεη απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο ζηνπο Δβξαίνπο, πνπ ππνρξεψλνληαη είηε λα 

γίλνπλ ρξηζηηαλνί είηε λα δνπλ ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, ρσξίο απηέο νη 

απεηιέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηειηθά.
62

 

 

ψδεηαη θαηάινγνο κε νλφκαηα ζηξαηεπζίκσλ ηνπ 1536 απφ ηα Υαληά, ζηνλ νπνίν 

αλαθέξνληαη 83 εβξατθά νλφκαηα. Άξα νη Δβξαίνη ππεξεηνχλ ζην βελεηηθφ ζηξαηφ, 

αληίζεηα κε φ,ηη ζπλέβαηλε επί Οζσκαλψλ. 

ην Υάλδαθα ιεηηνπξγνχζε Ραβηληθή Αθαδεκία, πνπ πξνθαλψο ζπλέβαιιε ζηελ 

πλεπκαηηθή θίλεζε ηεο θνηλφηεηαο.
63

 Ζ Ραβηληθή Αθαδεκία δελ θαίλεηαη φκσο λα 

ιεηηνπξγεί κεηά ην 1669 θαη ε θνηλφηεηα «εηζάγεη» ξαβίλνπο απφ ηελ Ηηαιία.
64

 

 

Καηά ην 16
ν
 αηψλα νη πεγέο ζεκεηψλνπλ κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Καηαγξάθεηαη σο 

πηζαλφο πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο πεξί ην ηέινο ηνπ 16νπ αηψλα ηα 1160 άηνκα 

ζπλδπάδνληαο ηελ απνγξαθή ηνπ Καζηξνθχιαθα θαη απηή ηνπ 1627 ηνπ δνχθα 

Gradenigo.
65

 

 

Δπηδεκίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ νθείινληαλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηηο θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη δηαβίσζεο θαη γη‟ απηφ νη αξρέο επέβαιιαλ 

απζηεξνχο θαλφλεο θαζαξηφηεηαο. Οη ζπλζήθεο πγηεηλήο ζην Υάλδαθα ζίγνπξα 

ρεηξνηέξεςαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νζσκαληθήο πνιηνξθίαο. Οη Δβξαίνη αλαθέξνληαη 

ρσξηζηά ζε δχν βελεηηθά δηαηάγκαηα γηα ηελ θαζαξηφηεηα, επεηδή ε ζπλνηθία ηνπο 

αληηκεησπίδεη έληνλα πξνβιήκαηα ζηελφηεηαο ρψξνπ θαη γεηηνλεχεη κε ηελ πεξηνρή 

ηνπ Γεξκαηά, φπνπ αζθείηαη ε βπξζνδεςία.
66

 

 

Πνιινί Δβξαίνη παξέρνπλ ηαηξηθέο ππεξεζίεο. Τπάξρνπλ πνιιέο νηθνγέλεηεο κε 

καθξαίσλε παξάδνζε ζηελ ηαηξηθή θαη αλαθέξεηαη π.ρ. ν Elqanah Circoletto πνπ 

κεηά ην 1649 πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Υνπζεΐλ Παζά.
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Δβξαίνη κεηνίθεζαλ ζηε Βελεηία ή ζηε Εάθπλζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κξεηηθνχ 

Πνιέκνπ, κε ζέινληαο λα θηλδπλεχζνπλ πεξηζζφηεξν παξακέλνληαο ζε κηα πφιε πνπ 

ζα άιιαδε θχξην. Πνιινί Δβξαίνη είραλ φκσο ήδε αλαπηχμεη ζρέζεηο κε ηνπο 

Οζσκαλνχο, φπσο ν Joseph Jacut πνπ θαηεγνξήζεθε αλνηρηά σο θίινο ησλ 

Οζσκαλψλ θαηά ηελ πνιηνξθία ηνπ Υάλδαθα.
68

 

 

πλνςίδνληαο, ε βελεηηθή πεξίνδνο είλαη κηα πεξίνδνο κε έληνλα πνιηηηθά θαη 

πνιεκηθά γεγνλφηα, κε αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο εβξατθήο 

θνηλφηεηαο, πνπ δηαηεξεί φκσο κηα ζηαζεξή παξαδνζηαθή δνκή ζηε δηνίθεζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Αλάινγα κε ηα δηεζλή πνιηηηθά γεγνλφηα, επηζεκαίλνπκε έλα άλνηγκα 

ζην ρψξν θαη ηε δξάζε ηεο θνηλφηεηαο, φηαλ νη ζπλζήθεο επλννχλ, θαη αληίζηνηρα κηα 

εζσζηξέθεηα θαη ζπληεξεηηθφηεηα, φηαλ νη θαηαζηάζεηο ην επηβάιινπλ.  

Οη Δβξαίνη, ζπλεζηζκέλνη ζε αλαθαηαηάμεηο θαη αιιαγέο, πξνζαξκφδνληαη ζηα 

δεδνκέλα ηνπ ηφπνπ θαη ηεο επνρήο κε ζθνπφ ηελ επηβίσζε θαη ηελ πξφνδφ ηνπο.  
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1.5  Οζσκαληθή πεξίνδνο σο ζήκεξα 

Οη Οζσκαλνί εμαπιψζεθαλ ζηα Βαιθάληα θαη ηε Μέζε Αλαηνιή ηδξχνληαο κηα 

ζηαζεξή Απηνθξαηνξία θαη έλαλ εληαίν ρψξν νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηνπο 

ππεθφνπο ηνπο. Απφ ηελ νξηζηηθή θαηάθηεζε ηνπ επεηξσηηθνχ ειιαδηθνχ ρψξνπ σο 

θαη ηελ θαηάθηεζε ηνπ Υάλδαθα ην 1669 κεζνιαβνχλ δχν ή πεξηζζφηεξνη αηψλεο, 

θαηά ηνπο νπνίνπο νη Κξήηεο, ρξηζηηαλνί θαη Δβξαίνη, βξίζθνληαη απνθνκκέλνη απφ 

ηνλ ππφινηπν ειιελνβαιθαληθφ ρψξν, θάησ απφ βελεηηθή δηνίθεζε. Ζ Κξήηε ζε απηή 

ηελ πεξίνδν βηψλεη ηελ Αλαγέλλεζή ηεο, πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλε κε ηε Γχζε, θαη 

κεηά ην 1669 επαλεληάζζεηαη ζηνλ ειιελνβαιθαληθφ θφζκν θαη αθνινπζεί ηελ 

ηζηνξηθή θαη νηθνλνκηθή πνξεία ηνπ. Οη Κξήηεο Δβξαίνη ζα θιεζνχλ κεηά ην 1669 λα 

δήζνπλ θάησ απφ ην θαζεζηψο πνπ νξγάλσζαλ νη Οζσκαλνί, ην νπνίν έρεη ήδε 

δηακνξθσζεί γηα ηνπο Δβξαίνπο ηεο ππφινηπεο Απηνθξαηνξίαο. Ζ πνιηηηθή ησλ 

Οζσκαλψλ πξνο ηνπο Δβξαίνπο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηή ησλ 

ρξηζηηαληθψλ επξσπατθψλ ρσξψλ ηεο πεξηφδνπ απηήο. εκαληηθφ ξφιν 

δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θέξλνπλ αιιαγέο ζηελ 

πνιηηηθή ηεο Απηνθξαηνξίαο απέλαληη ζηνπο Δβξαίνπο.
69

 

Οη Οζσκαλνί εθάξκνζαλ αλαθνξηθά κε ηνπο Δβξαίνπο, αξθεηέο θνξέο ηελ πνιηηηθή 

ηνπ sürgün ζηηο πεξηνρέο πνπ θαηαθηνχζαλ. Ο ζεζκφο ηνπ sürgün δηαθξίλεηαη ζε δχν 

βαζηθέο κνξθέο. 1. ηελ εμνξία απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ, ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νκάδαο αηφκσλ σο επηβνιή ηηκσξίαο,  

2. ηελ κεηεγθαηάζηαζε αηφκσλ ζε κηα πεξηνρή πνπ κφιηο θαηαθηήζεθε κε ζηφρν ηελ 

ελίζρπζε ηνπ πιεζπζκνχ. Απηή ε δεχηεξε κνξθή έρεη πνιιαπινχο ζηφρνπο φπσο ηελ 

ηφλσζε ηνπ πιεζπζκνχ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ππνθέξεη απφ πνιέκνπο θαη κάρεο θαη 

ηελ αιινίσζε ηεο ζξεζθεπηηθήο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Απηέο νη ελέξγεηεο δελ 

ζηνρεχνπλ ελαληίνλ κηαο νξηζκέλεο ζξεζθεπηηθήο ή εζληθήο θνηλφηεηαο. Ζ πνιηηηθή 

απηή εθαξκφζηεθε καδηθά κεηά ην 1453 απφ ηνλ ζνπιηάλν Μερκέη Β΄, πνπ κεηέθεξε 

νιφθιεξεο θνηλφηεηεο ζηελ εξεκσκέλε πξσηεχνπζα, πξνζθέξνληαο ζεηξά πξνλνκίσλ 

ζηνπο λένπο θαηνίθνπο.  

Ο Καςάιεο πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηε δηαδηθαζία ηνπ sürgün ησλ Δβξαίσλ απφ φιε 

ηελ επηθξάηεηα πξνο ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ιέγνληαο φηη ν Μερκέη Β΄ παξείρε 

αζθαιέο θαηαθχγην ζηνπο Δβξαίνπο, πνπ θάησ απφ ηελ εμνπζία ηνπ δνχζαλ εηξεληθά 

θαη κπφξεζαλ λα πξννδεχζνπλ νηθνλνκηθά. Αλαθέξεη παξάιιεια φηη ε κεηνίθεζε 

απηή επηβάιιεηαη ζηνπο Δβξαίνπο, κφιηο κηα λέα πεξηνρή θαηαθηεζεί απφ ηνπο 

Οζσκαλνχο, θάηη πνπ δελ θαίλεηαη λα είλαη αιεζέο. ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε 

κεηαθέξζεθαλ ζρεδφλ φιεο νη εβξατθέο θνηλφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, νπφηε νη 

Δβξαίνη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο δηαηεξνχλ κηα ξσκαληψηηθε θαηαγσγή θαη 

ρσξίδνληαη ζε αληίζηνηρεο ελνξίεο, κέρξη ηνλ εξρνκφ ησλ ζεθαξαδηηψλ απφ ηελ 

Ηβεξηθή. ηαλ ήξζαλ νη ζεθαξαδίηεο, δελ ζπλάληεζαλ πνπζελά, εθηφο ηεο 

πξσηεχνπζαο, ζεκαληηθή εβξατθή παξνπζία θαη γη‟ απηφ θαηάθεξαλ εχθνια λα 

επηβάινπλ ηηο παξαδφζεηο θαη ηε γιψζζα ηνπο. Οη Δβξαίνη απφ ηελ Ηζπαλία πνπ 

θαηέθπγαλ ζηα νζσκαληθά εδάθε κεηά ην 1492 ππνινγίδνληαη ζε 250.000. 
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Λφγσ ηεο κεηαθίλεζεο απηήο ζηελ πξσηεχνπζα ππάξρεη θαη ν ζεζκφο ησλ ελνξηψλ, 

αλάινγα κε ηνλ αξρηθφ ηφπν θαηαγσγήο. Ζ νξγάλσζε ησλ Δβξαίσλ ζε ηέηνηεο 

ελνξίεο ζπλεπψο πξνεγείηαη ηνπ εξρνκνχ ησλ ζεθαξαδηηψλ, πνπ κάιινλ 

ζπκβηβάζηεθαλ κε κηα θαηάζηαζε πνπ ήδε ππήξρε.
70

 

 

Σν θαζεζηψο ηνπ sürgün επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηηο κεηαθηλήζεηο, ζηε θνξνινγία 

θαη ζηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ πνπ 

βίσζαλ ην sürgün αλήθε ζηηο παιηέο ξσκαληψηηθεο θνηλφηεηεο ησλ Βαιθαλίσλ. Οη 

ζεθαξαδίηεο δελ είραλ απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο κεηαθίλεζεο θαη ε δηαθνξά απηή 

ίζσο βνήζεζε ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεζή ηνπο έλαληη ησλ παιαηψλ θαηνίθσλ.
71

 

Σν κέηξν απηφ επηβάιιεηαη απφ ηηο αξρέο ζηνπο θαηνίθνπο. Μπνξεί λα ηνπο δίλνληαη 

πξνλφκηα ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηνπο (θνξνινγηθά ή επαγγεικαηηθά), αιιά 

ηαπηφρξνλα ράλνπλ ππέξ ηνπ θξάηνπο φπνηα πεξηνπζία είραλ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο 

ηνπο. Ζ απφθαζε γηα κεηνηθεζία ελαπφθεηηαη ζηνλ εγεκφλα, θαη απηφ δεκηνπξγεί 

ςπρνινγηθή αλαζθάιεηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα επελδχζνπλ ζην 

καθξηλφ κέιινλ. Έηζη ίζσο εμεγείηαη θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα θαηνρή 

αθηλήησλ θαη κεγάιεο επελδχζεηο, αθνχ φια απηά μαθληθά κπνξεί λα ραζνχλ.
72

 

 

Οη Δβξαίνη απνδέρνληαη πξφζπκα ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε θαη κάιηζηα πξνζπαζνχλ 

λα βξνπλ ηξφπνπο ψζηε λα νξγαλψζνπλ θαιχηεξα ηελ θνηλνηηθή ηνπο δηνίθεζε κέζα 

ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ νη νζσκαληθέο αξρέο.  

Ο ξαβίλνο ηεο Αδξηαλνχπνιεο Yitzhak Şarfati θαιεί ζηα κέζα ηνπ 15νπ αηψλα ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο Γεξκαλίαο λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηα νζσκαληθά εδάθε ιέγνληαο «...θαη 

εγψ ήξζα ζηα ηνπξθηθά εδάθε πνπ είλαη επινγεκέλα απφ ην Θεφ θαη γεκάηα κε φια 

ηα θαιά. Δδψ βξήθα αλάπαπζε θαη επηπρία. Ζ Σνπξθία κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ζαο ε 

γε ηεο εηξήλεο. Δδψ ζηε ρψξα ησλ Σνχξθσλ δελ έρνπκε θαλέλα παξάπνλν. Έρνπκε 

κεγάιεο πεξηνπζίεο, πνιχο ρξπζφο θαη άξγπξνο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα καο. Γελ 

πηεδφκαζηε απφ βαξείο θφξνπο θαη ην εκπφξηφ καο είλαη ειεχζεξν θαη αλεκπφδηζην, 

πινχζηνη είλαη νη θαξπνί ηεο γεο. Σα πάληα είλαη θζελά θαη ν θαζέλαο καο δεη ζε 

εηξήλε θαη ειεπζεξία...». Σνλίδεη επίζεο φηη ηα νζσκαληθά εδάθε είλαη ζρεηηθά θνληά 

ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη φηη ην ηαμίδη σο ηελ ηεξή γε ησλ Δβξαίσλ κπνξεί λα γίλεη 

εχθνια απφ ηελ μεξά κέζα απφ ηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα.
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Ο Μνδέ (Μσπζήο) Καςάιεο
74

 ζπκθσλεί ζηελ θαηαβνιή ηνπ rav akçesi σο 

αληαιιάγκαηνο γηα ηελ αλαγλψξηζή ηνπ σο αξρηξαβίλνπ ακέζσο κεηά ην 1453 θαη 

θαηά ην πξφηππν ησλ νξζνδφμσλ Παηξηαξρψλ. Ο ξαβίλνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

απνθηά ηππηθά εγεηηθή ζέζε γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηεο επηθξάηεηαο. Σν αμίσκα απηφ 

δελ θαίλεηαη πάλησο σο μεθάζαξα αλαγλσξηζκέλν απφ ηηο αξρέο θαη ζηηο πεγέο 

ππάξρνπλ αληηθξνπφκελεο καξηπξίεο γηα ηελ ηζρχ θαη ηα θαζήθνληά ηνπ.
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Αξρηξαβίλνο παχεη λα ππάξρεη ην 1517 θαη ν ζεζκφο επαλεκθαλίδεηαη φηαλ νη 

Οζσκαλνί αλαγλψξηζαλ ην 1834 ηνπο Δβξαίνπο σο δηαθξηηφ κηιιέη κε επηθεθαιήο 

ηνλ αξρηξαβίλν ηεο πξσηεχνπζαο (hahambaşı). Αο ζεκεησζεί πάλησο πσο ππάξρνπλ 

δηαθσλίεο αλ απηή ε αλαγλψξηζε έγηλε φλησο ήδε απφ ην Μερκέη Β΄ηνλ Πνξζεηή, 

ζην πξφζσπν ηνπ Μνδέ Καςάιε. 

 

Οη δηάθνξεο νκάδεο ησλ Δβξαίσλ δελ είλαη πάληα ζε αξκνληθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο 

θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηηο πξνζθσλήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο, φπσο 

θαηαγξάθνληαη ζηηο πεγέο. Οη ηζπαλνεβξαίνη απνθαινχλ ηνπο ξσκαληψηεο Δβξαίνπο 

toshavim, ger, griegos, ληφπηνπο ή Έιιελεο, κε θάπσο ππνηηκεηηθή ρξνηά. Καη νη 

ξσκαληψηεο ηνπο απνθαινχλ κε ηε ζεηξά ηνπο megorashim, πνπ ζεκαίλεη «νη 

εθδησρζέληεο».
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Μεηά ην 1492 νη θνηλφηεηεο ησλ Δβξαίσλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία 

εμαηξνχληαη απφ ηελ θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία θαη ην παηδνκάδσκα θαη ζπρλά 

θαηέβαιιαλ κφλν ηνλ θεθαιηθφ θφξν.
77

 

Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία επέηξεπε νη κε κνπζνπικάλνη ππήθννί ηεο λα ιχλνπλ 

ηηο ελδνθνηλνηηθέο ηνπο δηαθνξέο κε ηε κεζνιάβεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηνπο εγεηψλ. 

Έηζη νη Δβξαίνη δεκηνχξγεζαλ ηα θνηλνηηθά ηνπο ζξεζθεπηηθά δηθαζηήξηα, ηα Batte 

din. Ζ ιεηηνπξγία ησλ δηθαζηεξίσλ απηψλ ζπλερίζηεθε σο θαη ηνλ 20
φ
 αηψλα θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο θαζνξίδνληαλ απφ λφκνπο ηνπ νζσκαληθνχ αιιά θαη ηνπ 

ειιεληθνχ θξάηνπο αξγφηεξα.
78

 

 

Κάπνηνη Δβξαίνη απνθηνχλ κεγάιε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη είλαη απηνί πνπ έθεξαλ 

ηελ ηππνγξαθία ζηα εδάθε ηεο Απηνθξαηνξίαο ην 1494, φηαλ νη αδειθνί Ναρκία 

ηχπσζαλ έλαλ ηεηξάηνκν θψδηθα ζξεζθεπηηθψλ λφκσλ, γξακκέλν απφ ηνλ Rabbi 

Jacob ben Asher ηνπ Σνιέδν (1270-1340). εκαληηθή κνξθή ηεο παξνπζίαο ησλ 

Δβξαίσλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία είλαη ε Dona Gracia Mendes (1510-1566), 

conversνs απφ ηελ Πνξηνγαιία, γελλεκέλε σο Beatrice De Luna, πνπ έγηλε πινχζηα 

κε ηηο εκπνξηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ρξεκαηνδφηεζε 

ζρνιεία, ηππνγξαθεία, λνζνθνκεία θαη ζπλαγσγέο. Ο γακπξφο ηεο Don Τνsef Nasi 

είρε κεγάιε επηξξνή ζηελ απιή ηνπ ειίκ Β΄.
79

 

Ο Don Yosef Nasi εμάγεη θξαζί απφ ηελ Κξήηε ζηε Μνιδαβία θαη αξγφηεξα 

αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε ησλ θφξσλ ζην θξαζί πνπ εμάγεηαη απφ ηε Μεζφγεην πξνο 

ηε Μαχξε Θάιαζζα. Ζ νηθνγέλεηα Νasi απνθηά ηελ απνθιεηζηηθφηεηα γηα ην 

εμαγφκελν θξαζί απφ ηελ Κξήηε. Κεξδίδεη πεξί ηα 15.000 δνπθάηα ην ρξφλν ην 

1575.
80
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ε φιν ην θξάηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Jacob Barnai, νη Δβξαίνη ππνινγίδνληαη ζε 

150.000, πεξίπνπ 3% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Καηά ην 16
ν
 θαη 17

ν
 αηψλα νη 

Δβξαίνη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο απνηεινχλ ηoλ πνιππιεζέζηεξν αιιά θαη 

ηνλ πην αθκάδνληα εβξατθφ πιεζπζκφ ζε φιν ηνλ θφζκν.
81

 

Με ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ ζπγθξνχνληαη Δβξαίνη κε δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, 

δηαθνξεηηθφ επάγγεικα, δηαθνξεηηθφ ηφπν θαηνηθίαο. Οη νηθνγελεηαθνί δεζκνί είλαη 

ηδηαίηεξα ηζρπξνί. πάληα νη ζπγθξνχζεηο γεληθεχνληαη ή παίξλνπλ βίαηε κνξθή.
82

 

 

Οη Δβξαίνη είλαη ιίγνη, δελ έρνπλ ζπκκάρνπο θαη, ιφγσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηηο 

νζσκαληθέο αξρέο, ζπρλά απνηεινχλ εχθνια ζχκαηα γηα ηνπο εμεγεξκέλνπο 

ρξηζηηαληθνχο πιεζπζκνχο ζε φια ηα Βαιθάληα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εζληθναπειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ σο θαη ηνλ 20
φ
 αηψλα. Ζ αλαζθάιεηα πνπ 

επηθξαηεί, πεξηνξίδεη ηνπο Δβξαίνπο, πνπ ήηαλ κεηαθηλνχκελνη έκπνξνη. Αλαθέξνληαη 

πνιιέο πεξηπηψζεηο επηζέζεσλ ζε Δβξαίνπο εκπφξνπο.  

 

Ζ νηθνλνκηθή παξαθκή ησλ θνηλνηήησλ πεξηνξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θαη 

θηιαλζξσπηθή ηνπο δξάζε, δεκηνπξγψληαο πνιιά πξνβιήκαηα κέζα ζηηο θνηλφηεηεο 

θαη επηθέξεη θαη πνιηηηζκηθή παξαθκή. Οη Δβξαίνη έγηλαλ πην εζσζηξεθείο θαη 

έςαρλαλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο ζηε ζξεζθεία θαη ζηνλ απφιπην ζεβαζκφ 

απζηεξψλ θαλφλσλ δηαηξνθήο, έλδπζεο θαη ζπκπεξηθνξάο.  

Οη πξννδεπηηθέο, θηιειεχζεξεο, εμειηζζφκελεο εβξατθέο θνηλφηεηεο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, 

έγηλαλ ζπληεξεηηθέο θαη ζξεζθφιεπηεο, δίλνληαο κεγαιχηεξε εμνπζία ζηνπο 

ξαβίλνπο. Ζ ζέζε ησλ γπλαηθψλ ρεηξνηεξεχεη θαη ε δεκφζηα παξνπζία ηνπο ζρεδφλ 

απαγνξεχεηαη. Καη νη άλδξεο παξάιιεια είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζέβνληαη θαη λα 

ηεξνχλ ζεηξά εζίκσλ θαη ηειεηψλ θαη λα είλαη παξφληεο ζε φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηέο.
83

 

 

Οη Δβξαίνη ιφγσ ησλ πεξηπεηεηψλ πνπ βίσλαλ σο έζλνο, αλέπηπμαλ κηα έληνλε ηάζε 

πξνο ην κπζηηθηζκφ θαη ηηο κεζζηαληθέο ζεσξίεο. Πίζηεπαλ φηη νη ηαιαηπσξίεο θαη νη 

δηψμεηο πνπ βίσλαλ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ ακαξηηψλ ηνπο. Έηζη αλέπηπμαλ 

κπζηηθηζηηθέο ζεσξίεο φπσο ε Kaballah, γηα λα ππνκέλνπλ επθνιφηεξα ηηο δπζθνιίεο  

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.  

Ζ εθπαίδεπζή ηνπο πεξηνξίδεηαη πηα ζηα ζξεζθεπηηθά ζέκαηα ζπκβάιινληαο έηζη 

ζηελ απνκφλσζε ησλ λέσλ Δβξαίσλ απφ ην επξχηεξν πιαίζην ηνπ θξάηνπο.  

Πνιινί λένη δελ έρνπλ ηε κφξθσζε θαη ηα πξνζφληα ψζηε λα αζθήζνπλ επαγγέικαηα 

πνπ ζα ηνπο θέξλνπλ ζε επαθή κε αιιφζξεζθα άηνκα. Πεξηνξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηαο. Δγθαηαιείπνπλ ην δηεζλέο εκπφξην θαη ζηξέθνληαη ζε πην ηαπεηλά 

επαγγέικαηα θαη ζην ηνπηθήο εκβέιεηαο εκπφξην.
84

 

Σελ πεξίνδν 1666-1676 θνξπθψλεηαη ην θίλεκα ηνπ ακπαηάη εβί, πνπ πξνθαιεί 

δηραζκνχο ζηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ 
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ληνλκέδσλ (dönme), θνηλφηεηαο πνπ θπξηαξρεί ζηελ νηθνλνκηθή δσή θπξίσο ηεο 

Θεζζαινλίθεο.
85

 

Σν θίλεκα ηνπ εβί αλαζηάησζε ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο ζε φιε ηελ Απηνθξαηνξία. 

Έδσζε ειπίδεο γηα κηα δηαθνξεηηθή δσή θαη κεηά ην 1666, πξνθάιεζε κηα θξίζε 

ηαπηφηεηαο ζε φιν ηνλ νζσκαληθφ εβξατζκφ θαη ιφγσ ηεο δηάζπαζεο ησλ 

θνηλνηήησλ.
86

 

 

Οη εμηζιακηζκνί Δβξαίσλ ζηελ Κξήηε πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο ηεξνδηθαζηηθέο 

θαηαρσξίζεηο πνπ κειεηάκε, δελ είλαη θνληά ρξνλνινγηθά κε ην θίλεκα ηνπ εβί, πνπ 

έγηλε κνπζνπικάλνο ην 1666. Ο εβί πεζαίλεη ην 1676 ζηελ Αιβαλία.  

Άξα ην θίλεκά ηνπ καο αθνξά γηα ηηο ςπρνινγηθέο ζπλέπεηέο ηνπ ζηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Ζξαθιείνπ. Αλ, δειαδή, επέθεξε δηαρσξηζκνχο θαη δηακάρεο, παξ‟ φιν πνπ 

νξγαλσκέλε θνηλφηεηα ληνλκέδσλ ζηελ Κξήηε δελ είλαη θαλεξή απφ ηηο πεγέο.
87

 

 

Δμαηηίαο ηνπ εβί θαη ηεο αλαηαξαρήο πνπ πξνθαιεί ην θίλεκά ηνπ, θάζε ζνβαξή 

πξνζπάζεηα γηα πλεπκαηηθή αλαλέσζε ζηακαηά. Καλείο δελ πξνζπαζεί λα 

θαηλνηνκήζεη. Αθνινπζνχλ ηελ πεπαηεκέλε ρσξίο λα παξεθθιίλνπλ. πνηνο 

πξνηείλεη θάηη λέν ζεσξείηαη αηξεηηθφο θαη θαηαξακέλνο. Οη Δβξαίνη πάζρνπλ απφ κηα 

«πεξίηξαλε αδηαθνξία» γηα φ,ηη δελ έρεη ζρέζε κε ηε ζξεζθεία θαη ηε ιαηξεία.  

Αξθεηνί ληνλκέδεο θαηαθεχγνπλ απφ ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Κξήηε, ψζηε εθεί φπνπ 

δελ γλσξίδεη θαλείο ην παξειζφλ ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ εβξατθή ζξεζθεία 

(θπξίσο κεηά ην 1700). Σα πξψηα ρξφληα κεηά ηε κεηαζηξνθή ζην ηζιάκ πξνθχπηνπλ 

πνιιά πξνβιήκαηα λνκηθήο θαη εζηθήο θχζεο αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο ησλ Δβξαίσλ 

θαη ησλ ληνλκέδσλ π.ρ. θιεξνλνκηθά, δηαδχγηα θ.ά. πνπ απαηηνχλ απαληήζεηο απφ 

ηνπο ξαβίλνπο. Σν 18ν αηψλα νη δχν νκάδεο απνκαθξχλνληαη νξηζηηθά θαη δνπλ 

εληειψο δηαρσξηζκέλα.
88

 

Tν θίλεκα ηνπ εβί ίζσο έδξαζε θαη πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε 

«απειεπζεξψλνληαο» θάπσο θάπνηνπο απφ ηνπο Δβξαίνπο απφ ηελ απφιπηε 

πξνζήισζε ζηε ξαβηληθή παξάδνζε θαη άλνημε λένπο δξφκνπο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πξνζθπγή ζηα νζσκαληθά δηθαζηήξηα θαη φρη 

κφλν ζηα ξαβηληθά, ιεηηνχξγεζε σο ηξφπνο ελζσκάησζεο ζε κηα θπξίαξρε ηζιακηθή 

θνηλσλία. Οη νπαδνί ηνπ εβί ζπρλά θαηεγνξνχληαλ γηα ζεμνπαιηθή ειεπζεξηφηεηα. 

Σνπο θαηεγνξνχζαλ γηα δηάθνξεο αλήζηθεο πξαθηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλσλ 

γηνξηψλ (ελαιιαγή εξσηηθψλ ζπληξφθσλ θαηά ηελ ενξηή ηνπ Ακλνχ). Σν θίλεκα ηνπ 

εβί είλαη κηα κνξθή «παξάθακςεο» ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κηιιέη θαη απνδεηθλχεη 

ζηελ πξάμε ηελ πνηθηινκνξθία πνπ ππήξρε ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία θαη ην 

γεγνλφο φηη δελ ππήξραλ απφιπηα ζηεγαλά αλάκεζα ζηηο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.  
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Ζ κεηαζηξνθή ζην ηζιάκ βέβαηα εμππεξεηνχζε θαη νηθνλνκηθά θίλεηξα, φπσο ε 

απνθπγή θνξνινγίαο ή ε θνηλσληθή αλέιημε ηνπ αηφκνπ.
89

 

 

Οη ζρέζεηο κε ηηο άιιεο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο δελ είλαη πάληα αξκνληθέο. 

Οη θπζηθέο θαηαζηξνθέο πξνθαινχλ έμαξζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο, αθνχ 

ζεσξνχληαη ηηκσξία ηνπ Θενχ γηα ηηο ακαξηίεο ησλ αλζξψπσλ. πρλά νη Δβξαίνη ηεο 

Κξήηεο ζεσξήζεθαλ αίηηνη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Τπάξρεη ζε ρεηξφγξαθν ζην 

Ζξάθιεην (ΗΜΚ 669), ν ιφγνο ηνπ Μειεηίνπ, Παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο, θαηά ησλ 

Δβξαίσλ κε ρξνλνινγηθή έλδεημε 1683. Πξφθεηηαη γηα απνινγεηηθφ θείκελν, ππέξ ηεο 

ρξηζηηαληθήο πίζηεο θαη θαηά ησλ Δβξαίσλ κε αξθεηή δηάδνζε ζηηο ζιαβηθέο θαη 

ειιεληθέο ρψξεο.
90

 

 

Kαηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821, νη Δβξαίνη αληηκεησπίζηεθαλ σο ζπλεξγάηεο ησλ 

Οζσκαλψλ θαη ππέζηεζαλ βάξβαξε κεηαρείξηζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Αξθεηφο 

εβξατθφο πιεζπζκφο ζθνηψζεθε θαη πνιινί επηδήζαληεο θαηέθπγαλ ζηα ππφ 

νζσκαληθή δηνίθεζε εδάθε, γηα πξνζηαζία. Αξθεηέο εβξατθέο θνηλφηεηεο ηεο λφηηαο 

θαη θεληξηθήο Διιάδαο δελ επαλήιζαλ πνηέ κεηά απφ απηήλ ηελ πεξίνδν.
91

 

Ζ θνηλφηεηα ηνπ Ζξαθιείνπ ζηνλ επφκελν αηψλα παξαθκάδεη αξηζκεηηθά θαη 

θηάλνπκε λα κηιάκε ην 1913 ζε νιφθιεξε ηελ Κξήηε γηα 400 Δβξαίνπο. Σν ηέινο ηεο 

θνηλφηεηαο είλαη παξφκνην κε πνιιψλ επξσπατθψλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ, αθνχ νη 

Δβξαίνη ηνπ Ζξαθιείνπ επηβηβάδνληαη ζην πινίν ΣΑΝΑΪ ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1944 γηα ην 

ηαμίδη πξνο ην Άνπζβηηο. Σν πινίν ρηππήζεθε απφ βξεηαληθή ηνξπίιε θαη βπζίζηεθε 

αλνηθηά ηεο Φνιεγάλδξνπ ζηηο 8 Ηνπλίνπ. Γελ δηαζψζεθε θαλείο.
92

 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ε εβξατθή θνηλφηεηα δελ είλαη κηα εληαία νκάδα ζε θακία 

πφιε ηεο Απηνθξαηνξίαο, νχηε ζην κηθξφ ζρεηηθά Ζξάθιεην. Σν γεγνλφο φηη νη 

Δβξαίνη πξνέξρνληαη απφ ηφζν δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη παξαδφζεηο, δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζπλνρήο ησλ θνηλνηήησλ. Απηφ ηνπο θαζηζηά πην αδχλακνπο θαη πην 

εχθνια ειεγρφκελνπο απφ ηηο αξρέο. Οη αληηζέζεηο απηέο εληνπίδνληαη ζε θάζε ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα. Οη θνηλφηεηεο, γηα λα δηαθπιάμνπλ ηηο παξαδφζεηο ηνπο, γίλνληαη πην 

ζπληεξεηηθέο, εζσζηξεθείο θαη απνκνλσκέλεο απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  2 

ΟΡΓΑΝΧΖ  ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΒΡΑΨΚΧΝ 

ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ 

 

2.1  Ζ ελνξία  
 

Έλαο πιεζπζκφο νξίδεηαη σο θνηλφηεηα φηαλ δηαθξίλεηαη απφ ηνπηθή ελφηεηα, 

ρξνληθή ζπλέρεηα, έληνλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο, πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, ηδηαίηεξε 

ζεζκηθή δνκή, θνηλέο αμίεο, θνηλφ ηξφπν δσήο θαη απηνπξνζδηνξηζκφ. 

Ζ θνηλφηεηα ησλ Δβξαίσλ ιεηηνπξγεί απφ ηελ αξραηφηεηα ζηε Γηαζπνξά. 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο είλαη αλεθηή απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο θάζε ρψξαο, σο δηάκεζνο 

αλάκεζα ζηελ φπνηα εμνπζία θαη ηε κάδα ησλ Δβξαίσλ. Έρεη θαζήθνληα θαη εμνπζίεο 

πνπ πξνζαξκφδνληαη πάληα ζηα δεδνκέλα θαη ζηα θαζεζηψηα ηεο θάζε ρψξαο.
93

 

 

Οη Οζσκαλνί άθεζαλ ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο λα δηνηθνχληαη απηφλνκα, φπσο 

γηλφηαλ ήδε επί Βπδαληίνπ. ηαλ θαηέιαβαλ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη ηελ 

επνίθηζαλ κε φινπο ζρεδφλ ηνπο Δβξαίνπο ησλ Βαιθαλίσλ, δεκηνχξγεζαλ κηα 

θνηλφηεηα κε πνιιέο εζσηεξηθέο δηαθνξνπνηήζεηο θαη γη‟ απηφ «επέηξεςαλ» ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ θεληξηθνχ ξαβίλνπ ηεο πξσηεχνπζαο. Ζ άθημε ησλ 

ζεθαξαδηηψλ αιιάδεη εληειψο ηε δνκή ηεο θνηλνηηθήο δηνίθεζεο θαη, ελψ ν 

αξρηξαβίλνο δηαηεξεί ηελ πλεπκαηηθή εγεζία ηεο θνηλφηεηαο, νξίδνληαη άιια 

πξφζσπα πνπ αζρνινχληαη κε ηε θνξνινγία θαη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα.
94

 

 

Οη θνηλφηεηεο ρσξίδνληαη ζε ελνξίεο, αλάινγα κε ηελ αξρηθή θαηαγσγή ησλ κειψλ 

ηνπο. Κάζε ηέηνηα ελνξία δηαηεξεί ρσξηζηή ζπλαγσγή. Ο δηαρσξηζκφο απηφο ήηαλ 

πνιχ έληνλνο αξρηθά, αιιά ππνρσξεί απφ ηνλ 17
ν 

αηψλα, φπνηε ηα παιαηά νλφκαηα 

ησλ ελνξηψλ πνπ ζχκηδαλ ηνπο αξρηθνχο ηφπνπο θαηαγσγήο δελ είραλ ζρέζε κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Απφ ην 17
ν
 αηψλα αλαδεηείηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο θνηλφηεηεο κηα κνξθή 

θεληξηθήο νξγάλσζεο. Έηζη νη ηνπηθέο ελνξίεο αζρνινχληαη πηα κε ζέκαηα ηειεηψλ 

θαη θαζεκεξηλήο ζξεζθεπηηθήο πξαθηηθήο, ελψ ε θεληξηθή εγεζία δηαρεηξίδεηαη ηηο 

ππνζέζεηο ηεο θνηλφηεηαο κε ηηο νζσκαληθέο αξρέο θαη ηνπο θνξνεηζπξάθηνξεο, 

αζρνινχκελε κε λνκηθά θαη θνξνινγηθά ζέκαηα. Μφλν ζηα ρξφληα ακέζσο κεηά ηελ 

Άισζε θαη ζηνλ πξνρσξεκέλν 19
ν
 αηψλα ππήξμε εληαία εγεζία απνδεθηή απφ φινπο 

ηνπο Δβξαίνπο ηεο Απηνθξαηνξίαο.  

 

ε θάζε θνηλφηεηα ππάξρεη ν ξαβίλνο (hakhamim ή marbizei Torah), νη ma‟arikhim 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε θνξνινγία, νη ka(k)hya πνπ κεζνιαβνχλ πξνο ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο. ε θάζε θνηλφηεηα ππήξρε ην Ma‟amad, έλα ζπκβνχιην απφ εθιεγκέλα 

πξφζσπα πνπ αζρνινχληαλ κε λνκηθά δεηήκαηα. Βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

ζπκβνπιίνπ απηνχ είλαη ε ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη ε επηινγή ξαβίλνπ γηα ηελ 

θνηλφηεηα. ε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα επηθξαηεί ηζφηεηα ζηηο απνθάζεηο, αιιά ζε 

νηθνλνκηθά ζαθψο βαξχλεη πεξηζζφηεξν ε γλψκε πξνζψπσλ κε νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα. Σειηθά νη απνθάζεηο παίξλνληαη, φπσο ζε κηα νηθνγέλεηα, κε ηελ νκφθσλε 
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ιίγν πνιχ ζησπεξή θαη άξξεηε ζπλαίλεζε ησλ ζπλειεχζεσλ. Γηα ηελ εθινγή ησλ 

ζπκβνπιίσλ δελ ππάξρεη πάγηα θαη νκνηφκνξθε δηαδηθαζία. Δπηιέγνληαη ηα πην 

ρξήζηκα άηνκα ζην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαηαιήγνληαο έηζη ζε κηα κνξθή 

αξηζηνθξαηηθήο δηαθπβέξλεζεο.
95

 

 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα γεληθά εκθαλίδεηαη σο αξθεηά δεκνθξαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ 

επνρή ηεο. κσο θαιχηεξα ζα ιέγακε φηη είλαη νιηγαξρηθή-αξηζηνθξαηηθή, αθνχ ε 

επηινγή αμησκαηνχρσλ πεξηνξίδεηαη αλάκεζα ζε ιίγεο νηθνγέλεηεο πνπ ειέγρνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή δσή ηεο θνηλφηεηαο. Οη νηθνγέλεηεο απηέο δελ επηηξέπνπλ λα εηζέιζεη 

εχθνια θάπνηνο ζηνπο θχθινπο ηεο δηνίθεζεο. Ζ εθινγή λέσλ κειψλ πξέπεη λα 

εγθξηζεί απφ ηνπο παιηνχο. Ζ νηθνλνκηθή επηθάλεηα είλαη ζεκαληηθφ θξηηήξην 

απφδεημεο ηθαλνηήησλ, αιιά ε εμαγνξά θνηλνηηθψλ αμησκάησλ ζεσξείηαη εληειψο 

αλήζηθε.
96

 

Σν ζπκβνχιην ησλ memunim-parnassim αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, 

π.ρ. θαλφλεο ελδπκαζίαο, θνζκήκαηα πνπ επηηξέπεηαη λα θνξάλε νη γπλαίθεο, ην 

κήθνο ησλ γελεηάδσλ ησλ αλδξψλ, ηα ηαθηθά έζηκα, ηηο δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 

γηνξηέο θαη πιήζνο άιια παξφκνηα. Σα άηνκα γεληθά αηζζάλνληαη πνιχ πην άκεζα ηελ 

εμνπζία ηεο θνηλφηεηαο, παξά ησλ νζσκαληθψλ αξρψλ, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αθ‟ 

πςεινχ επφπηεο ηνπ φινπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο.
97

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο θνηλφηεηεο δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα ηα θαζήθνληα 

θάζε αμησκαηνχρνπ θαη πνιιέο θνξέο ην ίδην άηνκν παίξλεη πνιιά αμηψκαηα 

ηαπηφρξνλα ή αιιάδεη αμίσκα ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ.
98

 

 

Οη ξαβίλνη ζπρλά κνηξάδνληαη ηελ εμνπζία κε άιινπο θνηλνηηθνχο θνξείο, αιιά πάληα 

απηνί έρνπλ ηελ αλψηεξε ζέζε. ηηο θνηλφηεηεο ππάξρεη ε γεληθή ηάζε λα κελ 

δίλνληαη ζέζεηο επζχλεο ζε κεκνλσκέλα άηνκα. Πξνηηκάηαη ε χπαξμε ζπκβνπιίσλ ή 

επηηξνπψλ, φπνπ θαλέλα κέινο δελ ζα έρεη απφιπηε εμνπζία. Οη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία αθφκα θαη ζε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα θαη εθδίδνληαη 

γξαπηέο απνθάζεηο (haskamah). Απηέο νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα έρνπλ 

θαη ξαβηληθή έγθξηζε, αιιά αθφκα θαη ηφηε θάπνηα κεηνςεθηθή νκάδα κπνξεί λα 

αξλεζεί λα ηηο εθαξκφζεη, αλ είλαη αληίζεηεο κε ηα νηθνλνκηθά θπξίσο ζπκθέξνληά 

ηεο. Γεληθά θαλέλαο θνξέαο δελ έρεη απφιπηε εμνπζία, θαη έηζη ν έλαο θνξέαο ειέγρεη 

θαη πεξηνξίδεη ηνλ άιιν, γηα ην ζπλνιηθφ θαιφ ηεο θνηλφηεηαο.
99

 

 

Ζ γεληθή ηάζε είλαη ην 16
ν
 αηψλα λα ππάξρεη κηα εγεζία ζηεξηδφκελε ζε 

παξαδνζηαθέο θφξκεο, π.ρ. ζπκβνχιην ησλ γεξφλησλ, ρσξίο επαθξηβψο θαζνξηζκέλα 

θαζήθνληα θαη εμνπζίεο. Σν 17
ν
 αηψλα θαζνξίδεηαη κηα πην ηππηθή θαη νξγαλσκέλε 

δηαδηθαζία θαη ζεζκνζεηνχληαη θνξείο θαη κνξθέο εμνπζίαο κε πην θαζνξηζκέλα 

θαζήθνληα. 

Σν 17
ν
 αηψλα ν ηξφπνο εθινγήο θαη ε ζέζε ησλ αηφκσλ απηψλ είλαη πην ζαθήο θαη 

κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο θαη σο πξνο ηηο νζσκαληθέο αξρέο. Τπάξρεη  αλάγθε 

γηα πην ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο, πνπ μεπεξλνχλ ην πιαίζην θάζε ελνξίαο θαη 

                                                           
95

 Νερακά, Ιζηνξία ηωλ ηζξαειηηώλ ηεο αινλίθεο, φ.π., η. 1, 303-304. Γηα ην ζπκβνχιην ma‟amad θαη 

ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ βι. θαη ηκπή, Η έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο, φ.π., 313. 
96

 Μ. Rozen, Jewish identity and society in the seventeenth century, Σχκπηγθελ 1992, 112. 
97

 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, φ.π., 64-65. 
98

 Goitein, A Mediterranean society, φ.π., η. 2, 89. 
99

 Angel,“The responsa literature in the Ottoman Empire”, φ.π., 674-675. 



31 

 

έρνπλ εμνπζία ζε νιφθιεξε ηελ θνηλφηεηα ησλ κεγάισλ πφιεσλ. Μέζα ζην πιαίζην 

ησλ ζπιινγηθψλ απηψλ νξγάλσλ θαίλνληαη αθφκα θαη νη αληαγσληζκνί ζεθαξαδηηψλ 

– ξσκαλησηψλ θαη ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θάζε ελνξίαο.  

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηνίθεζε ηεο θνηλφηεηαο ππάξρνπλ πνιινί βνεζνί ησλ 

αμησκαηνχρσλ ζε ζέζεηο φπσο ςάιηεο, ζθαγέαο, γξακκαηέαο θ.ά.  

Δπίζεο ν Shaykh al-yahud κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επζχλε γηα θάπνηα ελέξγεηα ή 

ρξένο ηεο θνηλφηεηαο. Δπεηδή νη Δβξαίνη δελ νπινθνξνχλ, πξνζιακβάλνπλ 

κνπζνπικάλνπο θχιαθεο-αζηπλφκνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλνηθηψλ ηνπο.  

Γελ είλαη απφιπηα δηαθξηηέο νη αξκνδηφηεηεο ησλ αμησκαηνχρσλ ζε θνζκηθέο θαη 

ζξεζθεπηηθέο.
100

 

ε κεγάιεο θνηλφηεηεο ππήξρε ην αμίσκα ηνπ γξαθέα ηεο ελνξίαο, πνπ θαηέγξαθε ηελ 

επίζεκε αιιεινγξαθία ηνπ ξαβίλνπ θαη ησλ άιισλ αμησκαηνχρσλ, αιιά θαη ηηο 

απνθάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ. Απηφ δηλφηαλ ζπρλά ζε κέιε ηεο 

ίδηαο νηθνγέλεηαο, αθνχ απαηηνχζε καθξφρξνλε εθπαίδεπζε θαη πείξα ζηελ 

θαηαγξαθή ησλ επίζεκσλ θεηκέλσλ.
101

 

Κέληξν ηεο θνηλφηεηαο πάληα ήηαλ ε ζπλαγσγή, πνπ ήηαλ πέξα απφ λαφο θαη ρψξνο 

κειέηεο ή ζπγθεληξψζεσλ. Ζ θνηλφηεηα δηαηεξνχζε ζπρλά θαη εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα (yeshivot).
102

 

 

Οη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ ζπκκεηείραλ ζε δηαθνξεηηθνχο δηνηθεηηθνχο κεραληζκνχο, 

αλάινγα κε ηε ζπλνηθία πνπ θαηνηθνχζαλ, ηε ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ζπληερλία ζηελ νπνία αλήθαλ. Οη Δβξαίνη, σο απνθιεηζηηθά ζρεδφλ 

θάηνηθνη ησλ πφιεσλ, είραλ ζπρλή ηξηβή κε απηνχο ηνπο κεραληζκνχο ηνπηθήο 

δηνίθεζεο, αλ θαη ζπρλά δελ είραλ ρσξηζηέο εβξατθέο ζπλνηθηαθέο ή ζπληερληαθέο 

δνκέο ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο αξηζκνχ.
103

 

 

Απφ ην 17
ν
 αηψλα δεκηνπξγνχληαη ελνξίεο αλάινγα κε ην επάγγεικα, ηελ νηθνλνκηθή 

ή ηελ θνηλσληθή ζέζε ησλ αηφκσλ. Ζ ελνξία παχεη λα είλαη ηφζν ζεκαληηθή θαη 

θπξηαξρεί ν ζεζκφο ηεο ζπληερλίαο. Κάζε ελνξία αθνινπζεί δηθφ ηεο θαηαζηαηηθφ 

θαλφλσλ, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί ζε φινπο, είλαη έγγξαθνη, έρνπλ αλαγλσζζεί ζηε 

ζπλαγσγή θαη έρνπλ επηθπξσζεί κε φξθν απφ φια ηα κέιε. Ζ αζέβεηα ζηνπο θαλφλεο 

ηηκσξείηαη θαη ε αιιαγή ηνπο απνηειεί δχζθνιε δηαδηθαζία. ηα θαηαζηαηηθά απηά 

θαζνξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ ππαιιήισλ ηεο θνηλφηεηαο, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

θαηαβνιήο ησλ θφξσλ, ε απαιιαγή απφ ηνπο θφξνπο ησλ θησρψλ αιιά θαη ησλ 

δαζθάισλ θαη ησλ ζπνπδαζηψλ. Σν άγξαθν εζηκηθφ δίθαην θαζνξίδεη απζηεξά ηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ θαη έηζη δελ ππάξρεη αλάγθε γηα θαηαγξαθή ησλ 

θαλφλσλ εζηθήο.
104

 

 

Ζ νζσκαληθή δηνίθεζε δείρλεη αλνρή, αθφκα θαη εχλνηα, ζηελ θνηλνηηθή νξγάλσζε 

ησλ Δβξαίσλ, φζν απηή δελ παξαβαίλεη ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη φζν παξέρεη έλα 
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κεραληζκφ ζπιινγήο ησλ θφξσλ. Ζ εζσηεξηθή δηνίθεζε ησλ ελνξηψλ θαη ησλ 

θνηλνηήησλ ζε θάζε πφιε δελ αθνξά ηελ θεληξηθή νζσκαληθή δηνίθεζε. Απηή ε 

ζπιινγηθή θαηαλνκή ησλ θφξσλ είλαη ε αηηία πνπ «αλάγθαζε» ηηο δηάθνξεο ελνξίεο 

λα ελσζνχλ ζε πην κεγάιεο ζπιινγηθφηεηεο, π.ρ. ζηηο θνηλφηεηεο αλά πφιε. Οη ελνξίεο 

απνηεινχλ ηελ πξψηε βαζκίδα θαηαγξαθήο ησλ αηφκσλ ζε θνξνινγηθνχο 

θαηαιφγνπο. Έηζη, αλ έλα άηνκν αιιάμεη ελνξία, επηβαξχλεη κε ηε θνξνινγία ηνπ ηελ 

πξνεγνχκελε ελνξία ηνπ, κέρξη λα θαηαγξαθεί απφ ηηο αξρέο ζηε λέα ηνπ ελνξία.  

Γη‟ απηφ νη εγέηεο ησλ ελνξηψλ πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 

αλζξψπσλ απφ ελνξία ζε ελνξία.
105

 

Οη ελνξίεο ιεηηνπξγνχζαλ σο πξνζηάηεο επαγγεικαηηψλ πνπ δελ έρνπλ δηακνξθψζεη 

ηζρπξέο ζπληερλίεο θαη ζπρλά παξεκβαίλνπλ ζε νηθνλνκηθά δεηήκαηα, φπσο ν 

θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ ή ν απνθιεηζκφο εκπφξσλ θαη ηερληηψλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ 

ελνξία. Οη ελνξηαθέο αξρέο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο Οζσκαλνχο γηα ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ, ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ θαη ηε γεληθφηεξε εθαξκνγή ησλ 

λφκσλ. Οη ελνξίεο ζηηο κεγάιεο πφιεηο δεκηνπξγνχλ πην ζπιινγηθά φξγαλα δηνίθεζεο 

(ζπκβνχιηα) πνπ δελ έρνπλ φκσο κεγάιε εμνπζία. Λεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν 

ζπκβνπιεπηηθά ζε πεξηπηψζεηο θνηλήο δξάζεο ησλ ελνξηψλ, φπσο ε εθπξνζψπεζε 

ζηηο νζσκαληθέο αξρέο ή ε δηνξγάλσζε θνηλψλ εθδειψζεσλ.
106

 

Ζ έιιεηςε αλψηεξεο δηαθνηλνηηθήο εβξατθήο εγεζίαο δίλεη κηα αίζζεζε θνηλνηηθήο 

απηνλνκίαο, αθνχ θάζε ηνπηθή θνηλφηεηα είλαη ειεχζεξε λα επηιέμεη ηνπο εγέηεο ηεο 

θαη λα επηιχζεη ηα δηθά ηεο δεηήκαηα, ρσξίο λα θαηαθεχγεη ζε αλψηεξεο 

ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο αξρέο.
107

 

Οη αξρέο ζπρλά εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο ελδνθνηλνηηθέο δηαθνξέο, γηα λα ειέγρνπλ ηηο 

εβξατθέο θνηλφηεηεο.
108

 

Οη εγέηεο ηεο θνηλφηεηαο ζεσξνχληαη απφ ηνπο Οζσκαλνχο ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ή άιισλ ππνρξεψζεσλ ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηηο αξρέο. 

Ζ κεζνιάβεζε αλάκεζα ζηα ζπκθέξνληα ησλ αξρψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο δελ είλαη 

εχθνιε πάληα θαη γίλεηαη κε πνιιέο κεζφδνπο (ζπκβηβαζκνχο, δσξνδνθίεο). Σα φπνηα 

πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ, ιχλνληαη ζπλήζσο κέζα ζηηο θνηλφηεηεο θαη ε πξνζθπγή 

ζην ηζιακηθφ δηθαζηήξην είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην. Ζ εμνπζία πνπ έρνπλ νη εγέηεο 

απηνί είλαη πξντφλ ηεο απνδνρήο ηνπο απφ ηελ θνηλφηεηα θαη γη‟ απηφ είλαη ζπάληεο νη 

πεξηπηψζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ ηε ζέζε θαη ηελ 

εμνπζία ηνπο γηα πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο. Οη εγέηεο επηιέγνληαη αλάκεζα ζηνπο πην 

εζηθνχο θαη πινχζηνπο ηεο θνηλφηεηαο θαη νη Οζσκαλνί απιά ελεκεξψλνληαη γηα ηνλ 

νξηζκφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ σο εθπξνζψπσλ ησλ Δβξαίσλ. Δπεηδή ε ζέζε απηή 

εκπεξηέρεη θαη πνιινχο θηλδχλνπο, ε θνηλφηεηα δειψλεη πξφζπκα ηελ ππαθνή θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε ηα άηνκα απηά, ψζηε επηθαλή άηνκα λα δερζνχλ κηα ηέηνηα επζχλε.  

Κάζε ελνξία είλαη θιεηζκέλε ζε «αδηαπέξαζηα ηείρε». Αληί λα εξγάδνληαη γηα ηε 

ζπζπείξσζε ησλ δπλάκεψλ ηνπο, νη ζπλαγσγέο απνκνλψλνληαη θαη θαηαιήγνπλ 
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ζπρλά ζε αληαγσληζκνχο θαη δηρφλνηεο. Ζ ζπλεξγαζία γηα θάπνην θνηλφ ζηφρν είλαη 

ζπάληα. Απηφο ν θαηαθεξκαηηζκφο αθήλεη ηνπο Δβξαίνπο ζπρλά αλππεξάζπηζηνπο 

απέλαληη ζηελ απιεζηία ησλ νζσκαλψλ ππαιιήισλ.
109

 

Ζ ελνξία θξνληίδεη γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία ησλ κειψλ ηεο. Λεηηνπξγνχλ 

ζπρλά θνηλνηηθά λνζνθνκεία, αθνχ πνιινί Δβξαίνη είλαη γηαηξνί. εκαληηθφ θαζήθνλ 

απνηειεί ε θξνληίδα γηα ηελ ζσζηή, θαηά ηα έζηκα, ηαθή ησλ λεθξψλ κειψλ, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ζ θνηλφηεηα θξνληίδεη γηα ηελ 

θαηαβνιή ιχηξσλ θαη ηελ απειεπζέξσζε εβξαίσλ ζθιάβσλ, θπξίσο λέσλ γπλαηθψλ 

πνπ ζα είραλ ρεηξφηεξε κνίξα αλ παξέκελαλ ζθιάβεο.
110

 

Τπάξρεη θαη κηα επηηξνπή ζηηο θνηλφηεηεο πνπ θξνληίδεη γηα ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ, 

ηελ ηήξεζε ησλ ηαθηθψλ εζίκσλ θαη ηα λεθξνηαθεία (Hebra kadisha).
111

 

H ηαθή ησλ λεθξψλ είλαη βαζηθφ θαζήθνλ ηεο θνηλφηεηαο. Ζ Hebra Kadisha είλαη ε 

νξγάλσζε πνπ αλαιακβάλεη ηηο λεθξψζηκεο ηειεηέο θαη ππάξρεη ζε θάζε εβξατθή 

θνηλφηεηα. Σα κέιε ηεο νκάδαο νλνκάδνληαη rohatsim θαη είλαη εζεινληέο, πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο.
112

 

ε αξθεηέο πφιεηο ππάξρεη ην Σαικνχδ Σνξά, πνπ είλαη έλα θνηλνηηθφ ίδξπκα φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη νη πλεπκαηηθνί εγέηεο απφ φιεο ηηο ζπλαγσγέο θάζε πφιεο γηα λα 

ζπζθεθζνχλ ζε ζέκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. Σα έμνδα γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ 

ρψξνπ απηνχ επηβαξχλνπλ φιεο ηηο ελνξίεο.
113

 

Σα έζνδα ησλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ πξνέξρνληαη απφ ην θφξν επί ηεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο (qitzvah) θαη ην θφξν επί ηεο θαηαλάισζεο εηδψλ δηαηξνθήο (gabela). 

Δλψ αξρηθά νη πινχζηνη επηβαξχλνληαλ κε ηα έμνδα ηεο θνηλφηεηαο, ε ηάζε είλαη λα 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο θαηαλάισζεο, ψζηε νη θησρνί 

λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν ζηα έμνδα ηεο θνηλφηεηαο.
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2.2  Ραβίλνο  

 
Ζ εβξατθή ζξεζθεία δελ έρεη έλαλ αλψηεξν εγέηε, παξά κφλν ηνπηθνχο εγέηεο κε 

κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε επηξξνή, ε νπνία εμαξηάηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο θχξνο 

θαη ηε κφξθσζή ηνπο. Απηφ νθείιεηαη θαη ζηε κεγάιε δηαζπνξά ησλ θνηλνηήησλ, πνπ 

ήηαλ δχζθνιν λα έρνπλ έλαλ θνηλφ εγέηε πνπ ζα απνθάζηδε γηα φινπο. 

ε θάζε θνηλφηεηα ππήξρε ζξεζθεπηηθφ δηθαζηήξην (bet din) κε δηθαζηή ην ξαβίλν, 

αιιά ζπλήζσο απηφ απνηεινχληαλ απφ ηξεηο δηθαζηέο, πνπ επηιέγνληαη απφ ηα 

επηθαλή πξφζσπα ηεο θνηλφηεηαο.  

Σν εβξατθφ δίθαην κνηάδεη κε ην ηζιακηθφ, αθνχ θαζνξίδεη θάζε εθδήισζε ηεο δσήο 

ησλ αλζξψπσλ θαη επηηξέπεη πεξηπηψζεηο φπνπ ην θξαηηθφ ηζιακηθφ δίθαην 

ππεξηζρχεη, αθφκα θαη αλ είλαη αληίζεην κε ην εβξατθφ. Σν δίθαην απηφ ζηεξίδεηαη ζε 

γξαπηέο δηαηάμεηο, ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε θαη ζηα ηνπηθά έζηκα.
115

 

Σν ξαβηληθφ δηθαζηήξην ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πεξηιάκβαλε ηκήκαηα, φπσο ην 

dayanei hahazaqot (δηθαζηήξην γηα κηθξέο ππνζέζεηο ), ην beit din isur ve-heter, πνπ 

αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηήξεζεο ησλ δηαηξνθηθψλ θαλφλσλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηψλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 17
ν
 αηψλα, αιιά θαη ηκήκαηα 

πνπ αζρνινχληαλ κε ζέκαηα εζηθήο, ήδε απφ ην 16
ν
 αηψλα.
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Ο ξαβίλνο είλαη εξκελεπηήο θαη δάζθαινο ηεο Σνξά (marbitz Torah) θαη posek, 

δειαδή παίξλεη απνθάζεηο ζε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. Πξνζιακβάλεηαη κε ζπκβφιαην 

θαη πιεξψλεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα θαη νη απνθάζεηο ηνπ είλαη ηειεζίδηθεο.  

Οη ξαβίλνη δελ έρνπλ ηεξαηηθφ ζρήκα. Δίλαη κειεηεηέο ησλ θεηκέλσλ θαη έηζη ε ζέζε 

ηνπο πεξηβάιιεηαη απφ ην ζεβαζκφ πνπ απνπλένπλ νη ίδηνη σο άηνκα θαη φρη απφ ην 

αμίσκά ηνπο. Πεξηγξάθνληαη ζε θείκελα πνιινί «αθαηάιιεινη» ξαβίλνη πνπ 

απνδεζκεχνληαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ή πεξηπηψζεηο αληαγσληζκψλ γηα ηελ 

θαηάιεςε πξνλνκηαθψλ ζέζεσλ απφ ξαβίλνπο. Καη ηα ξαβηληθά δηθαζηήξηα 

αθνινπζνχλ ηελ νξγάλσζε ζε ελνξίεο. Κάζε ελνξία έρεη δηθαζηηθή εμνπζία ζηα κέιε 

ηεο θαη ζεσξείηαη κε πξέπνλ λα θαηαθχγεη έλα άηνκν ζε δηθαζηήξην άιιεο ελνξίαο ή 

δηθαζηήξην λα εθδψζεη απφθαζε γηα άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ. 

Κάπνηα δηθαζηήξηα φπσο ηνπ αθέλη ζηελ Παιαηζηίλε ζεσξνχληαλ σο έρνληα 

παγθφζκηα δηθαηνδνζία ζηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο.
117

 

Σα θχξηα θαζήθνληα ηνπ ξαβίλνπ είλαη ην θήξπγκα ηνπ Νφκνπ, ηα δηθαζηηθά 

θαζήθνληα, ε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ, ε επηβνιή ηηκσξηψλ, ν δηνξηζκφο ππαιιήισλ 

ηεο ελνξίαο. Πνιιέο θνξέο ηα θαζήθνληα απηά εμαξηηφληαλ απφ ην θχξνο ηνπ θάζε 

ξαβίλνπ θαη απφ ην ζεβαζκφ πνπ είρε απφ ηα κέιε ηεο ελνξίαο ηνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ 

εγθξίλεηαη απφ ηηο αξρέο θαη αξρηθά αληηκεησπηδφηαλ σο ππεχζπλνο ηεο θνηλφηεηαο 

πξνο ηνπο Οζσκαλνχο, ζε αλαινγία κε ηε ζέζε ησλ ρξηζηηαλψλ ηεξέσλ.
118

 

Αθξηβψο επεηδή ε ζέζε ηνπ ξαβίλνπ εκπεξηέρεη θηλδχλνπο, αθνχ πηζαλά απηφο ζα 

έξζεη ζε αληίζεζε κε ηηο νζσκαληθέο αξρέο, αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο ζπκβνιαίσλ 

αλάκεζα ζηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ππνςήθηνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ξαβίλνπ, φπνπ 
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αλαθέξνληαη ξεηά ηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ ξαβίλνπ θαη ηνπ ζεβαζκνχ πνπ ε 

θνηλφηεηα ζα νθείιεη ζηηο απνθάζεηο ηνπ θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο θνηλφηεηαο πξνο 

απηφλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ David ibn Abi Zimra ην 1558 ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ, φπνπ ε θνηλφηεηα ππφζρεηαη λα πιεξψζεη θαη φπνηα νηθνλνκηθή δεκηά 

έρεη ν ξαβίλνο απφ ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηελ πηζαλή ζχγθξνπζε κε 

ηηο αξρέο. 

 

Ζ φπνηα θνηλνηηθή αξρή πξέπεη λα έρεη θάπνηα κνξθή επίζεκεο αλαγλψξηζεο απφ ηηο 

νζσκαληθέο αξρέο, έζησ θάπνην έγγξαθν δηνξηζκνχ. Γελ είλαη ζπάλην κέζα ζην 

πιαίζην ησλ ελδνθνηλνηηθψλ αληηζέζεσλ θαη αληαγσληζκψλ, Δβξαίνη λα θαηαθεχγνπλ 

ζηα ηζιακηθά δηθαζηήξηα, θαηεγνξψληαο ηνπο ξαβίλνπο γηα δηάθνξεο παξαβάζεηο 

π.ρ., φηη ιεηηνπξγνχλ σο δηθαζηέο ρσξίο λα έρνπλ ηέηνηα δηθαηνδνζία. Σέηνηα είλαη ε 

πεξίπησζε ηνπ ξαβίλνπ Jacob Samot ην 1587 ζηε Θεζζαινλίθε, πνπ θαηεγνξείηαη 

ζηηο νζσκαληθέο αξρέο φηη εθδηθάδεη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο, ελέξγεηα πνπ 

απαγνξεχεηαη, θαη φηη απνηξέπεη ηνπο Δβξαίνπο απφ ηελ πξνζθπγή ζηα ηζιακηθά 

δηθαζηήξηα. Οη Δβξαίνη ζπρλά φξηδαλ σο ξαβίλνπο πξφζσπα πνπ είραλ ηελ εχλνηα ησλ 

Οζσκαλψλ, γηα λα επηηπγράλνπλ επλντθέο απνθάζεηο γηα ηηο ππνζέζεηο ηνπο.
119

 

Γηα ηε ζέζε απηή πξνηηκνχληαη παληξεκέλνη άλδξεο, ψζηε ε ζχδπγφο ηνπο λα 

δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή-πξνηχπνπ γηα ηηο άιιεο γπλαίθεο θαη 

ηαπηφρξνλα απηφο σο νηθνγελεηάξρεο λα κελ «απεηιεί» ηηο γπλαίθεο ηεο θνηλφηεηαο. 

Ο ξαβίλνο απνηειεί ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δηθαζηεξίνπ θαη δηθάδεη 

εξκελεχνληαο ηηο ξεζπφλζα θαη ηηο takkanot. Δπηβάιιεη πνηλέο θαη απνθαζίδεη ζε 

ζέκαηα δηαδπγίσλ θαη θιεξνλνκηψλ. Απνθεχγεηαη ε επηβνιή ζσκαηηθψλ πνηλψλ θαη 

ζπλήζσο απηή ε αξκνδηφηεηα αθήλεηαη ζηνπο Οζσκαλνχο. Ο ξαβίλνο πξέπεη λα 

ηζνξξνπεί αλάκεζα ζε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε 

θαηαζηάζεηο, ψζηε λα δηαηεξεί ην θχξνο θαη ηελ εμνπζία ηνπ. πρλά είλαη ηα 

θαηλφκελα ακθηζβήηεζεο ξαβηληθψλ απνθάζεσλ απφ ηηο θνηλφηεηεο, αθφκα θαη 

απνπνκπήο ξαβίλσλ πνπ νη απνθάζεηο ηνπο δελ ηαπηίδνληαη κε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

θνηλφηεηαο. Οη ξεζπφλζα δίλνπλ απαληήζεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα. Ζ απνδνρή ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ επηξξνή πνπ έρεη ην πξφζσπν, ν ξαβίλνο, πνπ ηηο εθδίδεη.
120

 

Ο ξαβίλνο είλαη ην κφλν πξφζσπν κε εμνπζία λα ιχλεη πξνβιήκαηα κέζα ζηηο 

εβξατθέο θνηλφηεηεο, αθνινπζψληαο ηε λνκηθή παξάδνζε αιιά θαη ηα ηνπηθά έζηκα. 

Σν εβξατθφ δίθαην εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε halakhah (λνκηθή παξάδνζε-

ζρνιή) ηελ νπνία πξεζβεχεη θάζε ξαβίλνο θαη βέβαηα, απφ ην αλ είλαη ζεθαξαδίηεο, 

αζθελάδη ή ξσκαληψηεο. ε φιε ηελ έθηαζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο δελ 

ππάξρεη εληαίν εβξατθφ δίθαην θαη ζπρλά επηθξαηνχλ ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη έζηκα.
121

 

 

ε ζνβαξά δεηήκαηα θιεξνλνκηθνχ δηθαίνπ ή δηθαησκάησλ νκάδσλ πνπ έξρνληαη 

ζηελ Αλαηνιή απφ ηελ Δπξψπε, πεξηνξίδνληαη νη απζηεξέο δηαηάμεηο θαη πξνβάιιεηαη 

κηα εηθφλα απνδνρήο ησλ λενθεξκέλσλ θαη εηζδνρήο ηνπο ζηηο θνηλφηεηεο παξά ηα 

δηαθνξεηηθά έζηκα ή απφςεηο. Πξνηείλεηαη σο ζπκπεξηθνξά ε επίιπζε ησλ φπνησλ 

δηαθνξψλ ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηαο, πξηλ θάπνην κέινο πξνζθχγεη ζηα 

κνπζνπικαληθά δηθαζηήξηα.
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Γελ έρεη ζσζεί θαλέλα αξρείν απφ εβξατθφ δηθαζηήξην ζε φιε ηελ νζσκαληθή 

επηθξάηεηα ην 16
ν
-17

ν
 αηψλα. Σα ζσδφκελα θείκελα είλαη απνζπαζκαηηθά, θαιχπηνπλ 

κηθξέο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πφιεηο.
123

 

 

ηηο κεγάιεο πφιεηο θάζε ξαβίλνο κπνξεί λα εμεηδηθεπφηαλ ζε θάπνην ηνκέα 

ππνζέζεσλ, αιιά απηφ δελ γηλφηαλ ζε κηθξέο θνηλφηεηεο. Αξγφηεξα, ην 17
ν
 αηψλα, 

ππήξμε ε ηάζε γηα ίδξπζε εβξατθψλ δηθαζηεξίσλ κε εμνπζία ζε φιε ηελ πφιε. 

Πξνηηκνχληαλ πάληα ε δηαδηθαζία ηεο δηαηηεζίαο. Οη αληίδηθνη θαινχζαλ θάπνηνλ 

κεζνιαβεηή θαη νξθίδνληαλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζα ζέβνληαλ ηελ εηπκεγνξία ηνπ 

δηαηηεηή.
124

 

Γηα λα κελ πξνθαινχλ αδηθίεο, ζηεξίδνληαη πνιχ ζηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο.
125

 

Βαζηθή ηηκσξία είλαη ν αθνξηζκφο (herem ή nid duy). Ζ πνηλή απηή κπνξεί λα είλαη 

πξνζσξηλή ή κφληκε θαη ηζνδπλακεί κε θνηλσληθφ ζάλαην γηα ην άηνκν. 

Ωο πνηλέο επηβάιινληαη επίζεο ελέξγεηεο πνπ ζηνρεχνπλ ζην δεκφζην επηειηζκφ ηνπ 

αηφκνπ, π.ρ. λα θαζίζεη ην άηνκν αλάπνδα πάλσ ζε γάηδαξν θαη λα πεξηθέξεηαη ζηελ 

πφιε, λα ηνπ θφςνπλ ηα γέληα, λα ηνπ θξεκάζνπλ πηλαθίδα κε ην ακάξηεκά ηνπ, ή 

θάπνην ρξεκαηηθφ πξφζηηκν πξνο φθεινο ηεο θνηλφηεηαο. 

Αθξηβψο επεηδή ππνζέζεηο αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ηηκήο έρνπλ ζπλέπεηεο ζηε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο θνηλφηεηαο, απηέο ζπλήζσο εθδηθάδνληαη ζηα θνηλνηηθά 

δηθαζηήξηα θαη φρη ζηα κνπζνπικαληθά.
126

 

Ο αθνξηζκφο έρεη δχν κνξθέο. Ζ πην ήπηα θξαηά ηξηάληα κέξεο θαη απαηηνχζε απφ 

ηνλ ππαίηην λα κεηαλνήζεη, λα θνξά παιηά ξνχρα, λα κείλεη αμχξηζηνο θαη μππφιπηνο. 

Ζ πην βαξηά κνξθή απαγνξεχεη ζην άηνκν απηφ λα έρεη νπνηαδήπνηε επαθή κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ, λα αγνξάζεη ηξφθηκα ή λα κηιήζεη ζε άιινλ Δβξαίν. Πνιινί 

άλζξσπνη, αληί λα ππνζηνχλ ηελ αηίκσζε απηή, πξνηηκνχζαλ λα αιιάμνπλ πίζηε.
127

 

Ο αθνξηζκφο αθνξά άηνκν πνπ είλαη παξφλ θαη απνδέρεηαη ηελ ηηκσξία, ή άηνκν πνπ 

ιείπεη απφ ην δηθαζηήξην, νπφηε ε ηηκσξία πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηελ θνηλφηεηα ή 

ζε άιιεο θνηλφηεηεο κε επίζεκα έγγξαθα θαη δεκφζηα αλάγλσζή ηνπο ζηε  

ζπλαγσγή. 
128

 

 

Ο ξαβίλνο πξέπεη λα αζθεί θαη θάπνην επάγγεικα πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδεη ην 

βηνπνξηζκφ. Γελ πξέπεη λα δεη απφ ηελ «ηεξνζχλε». Σα ξαβηληθά θαζήθνληα απαηηνχλ 

πνιιέο ψξεο πξνζήισζεο, αιιά πξέπεη λα παξέρνληαη δσξεάλ. Έηζη ν ξαβίλνο 

ζεσξεηηθά κπνξεί λα αζθεί θξηηηθή ζηα πινχζηα κέιε ηεο ελνξίαο. Ο ξαβίλνο πνπ 

δηδάζθεη επί πιεξσκή, βξίζθεηαη αξθεηά ρακειά ζηελ θνηλσληθή ηεξαξρία θαη 

πξνθαιεί νίθην θαη πεξηθξφλεζε.
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H δηαδηθαζία ηεο εβξατθήο δίθεο αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: παξνπζίαζε ηεο 

ππφζεζεο, πξνζπάζεηα ζπκβηβαζκνχ, εμέηαζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, απφθαζε. 

Ο φξθνο ζεσξείηαη αξθεηή απφδεημε θαη ν ςεχηηθνο φξθνο ηηκσξείηαη κε αθνξηζκφ.  

πλήζσο νη δίθεο γίλνληαλ Γεπηέξεο θαη Πέκπηεο, αθνχ απηέο ηηο κέξεο πήγαηλαλ 

ζπλήζσο νη πηζηνί ζηε ζπλαγσγή, ψζηε νη δίθεο λα γίλνληαη πην δεκφζηεο θαη λα 

ππάξρεη πιήζνο ζεαηψλ θαη πηζαλψλ καξηχξσλ ζε θάζε ππφζεζε.
130

 

 

2.3  Δπαγγέικαηα - θνξνινγία  
 

Οη Δβξαίνη αζρνινχληαη ιίγν πνιχ κε φια ηα επαγγέικαηα. Δίλαη ειάρηζηα ηα 

επαγγέικαηα ζηα νπνία δελ θαηαγξάθνληαη Δβξαίνη. Σν πιηθφ ησλ πεγψλ αξλείηαη λα 

αλαπαξαγάγεη ηελ ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ εβξαίνπ εκπφξνπ, επηβεβαηψλεη αληίζεηα 

ηελ ελαζρφιεζε κε πιήζνο «ηαπεηλψλ» επαγγεικάησλ πνπ επηηξέπνπλ κηα θησρηθή 

επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Οη Δβξαίνη ίζσο δηαθαηέρνληαλ απφ ζπλαίζζεκα 

αλαζθάιεηαο γηα ην κέιινλ. Ζ αλαζθάιεηα απηή δχζθνια δηθαηνινγείηαη, αθνχ νη 

Δβξαίνη ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο γηα αηψλεο ζπκβίσζαλ κε ρξηζηηαλνχο θαη 

κνπζνπικάλνπο.
131

 

Ο Δβξαίνο ζπάληα ζα αζρνιεζεί κε επαγγέικαηα πνπ απαηηνχλ ζθιεξή ρεηξσλαθηηθή 

πξνζπάζεηα ή καθξνρξφληα καζεηεία. Αζθεί επαγγέικαηα ζηα νπνία ην θέξδνο είλαη 

εχθνιν θαη ε επζηξνθία ακείβεηαη.
132

 

 

Δίλαη πνιχ ζχλεζεο λα ελψλνληαη κε γάκνπο νηθνγέλεηεο πνπ αζθνχλ ην ίδην 

επάγγεικα. Έηζη πξνζηαηεχνληαη ηα θιεξνλνκηθά θαη ηα ζπληερληαθά ηνπο 

δηθαηψκαηα. Γελ κπνξεί λα αζθήζεη θαλείο ην φπνην επάγγεικα, αλ δελ έρεη 

ζπγγεληθνχο δεζκνχο κε θάπνην άηνκν, ήδε κέινο ηεο ζπληερλίαο. 

Ζ ζπληερλία ζηα εβξατθά νλνκάδεηαη ‟edah θαη ζηα ηνπξθηθά esnaf (ππάξρνπλ θαη νη 

αξαβηθήο πξνέιεπζεο ιέμεηο hirfet θαη taife). Ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ζηελ εβξατθή 

ζξεζθεία είλαη ηα επαγγέικαηα ηνπ ζθαγέα δψσλ θαη ηνπ θξενπψιε, αθνχ ε ζθαγή 

ησλ δψσλ θαη ε πψιεζε θξέαηνο πξέπεη λα ηεξεί ζεηξά απζηεξψλ ζξεζθεπηηθψλ 

θαλφλσλ. Ο ζθαγέαο δελ κπνξεί λα εκπνξεχεηαη θξέαο. Δθηειεί άιιεο εξγαζίεο θαη, 

αλ εκπνξεπζεί θξέαο, ηηκσξείηαη πνιχ απζηεξά απφ ηηο ξαβηληθέο αξρέο.  

Οη ζπληερλίεο ιεηηνπξγνχλ κε απζηεξή ηεξαξρία θαη δελ επηηξέπνπλ ηελ είζνδν λέσλ 

κειψλ πνπ δελ είλαη ζπγγελείο ησλ ήδε αζθνχλησλ ην επάγγεικα, αιιά παξάιιεια 

ιεηηνπξγνχλ σο πξνζηαηεπηηθνί ζεζκνί ζε πεξηπηψζεηο αζζελεηψλ ή αηπρεκάησλ ησλ 

κειψλ ηνπο. Ζ ζπληερλία έρεη αθφκα θαη ηηκσξεηηθή δξάζε, φηαλ ηα κέιε ηεο 

παξαβηάδνπλ θαλφλεο. 

Οη θξενπψιεο ζεσξνχληαη σο ελδηάκεζνη αλάκεζα ζηελ αλψηεξε ξαβηληθή νκάδα 

πνπ επηβάιιεη θφξνπο θαη δηαηξνθηθνχο θαλφλεο θαη ζηνπο θησρνχο θαηαλαισηέο, 

πνπ επηβαξχλνληαη κε ηνπο θφξνπο. Ο θφξνο επί ηνπ θξέαηνο (gabela) απνηειεί 

βαζηθή πεγή εζφδσλ ηεο θνηλφηεηαο θαη απφ απηφλ θαιχπηνληαη ηα έμνδα γηα 

ζρνιεία, δαζθάινπο, ππαιιήινπο.
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Ζ ηππηθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζηηο αγνξαπσιεζίεο είλαη ε εμήο: αξρηθά 

εθδίδεηαη έγγξαθν, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ην πξνο πψιεζε νίθεκα ή θηήκα κε 

ιεπηνκεξή ηξφπν (κέγεζνο, ηξφπνο πιεξσκήο). Οη ζπκβαιιφκελνη πξνζθεχγνπλ ζην 

ηεξνδηθείν δεηψληαο ηελ λνκηθή επηθχξσζε ηεο αγνξαπσιεζίαο κε ηελ έθδνζε ηίηισλ 

ηδηνθηεζίαο. Ο θαδήο ζηε ζπλέρεηα ζηέιλεη εκπεηξνγλψκνλεο (mimar = αξρηηέθηνλαο, 

mevlana= ηίηινο θαδή, mütevelli= δηαρεηξηζηήο βαθνπθηνχ) πνπ ζα επηβεβαηψζνπλ 

φζα γξάθνληαη ζην αξρηθφ έγγξαθν. Σειηθά ην δηθαζηήξην εθδίδεη ρνηδέηη (hüccet) 

πνπ ιεηηνπξγεί σο ηίηινο ηδηνθηεζίαο θαη ε ζπλαιιαγή θαηαγξάθεηαη ζηνπο 

ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο, δειαδή ην αξρείν ηνπ δηθαζηεξίνπ.
134

 

 

Δβξαίνη αζρνινχληαη κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην εκπφξην θξεηηθνχ θξαζηνχ απφ 

εκπφξνπο ηεο Ρφδνπ ή ην εκπφξην καιιηνχ απφ ηε Θεζζαινλίθε.
135

 

Δβξαίνη γπξνιφγνη έκπνξνη γπξλνχζαλ ζηα ρσξηά ζε φιε ηελ Απηνθξαηνξία, 

πνπιψληαο πθάζκαηα θαη «ςηιηθά» θαη αγνξάδνληαο πξψηεο χιεο (καιιί, κεηάμη, 

βακβάθη, γεσξγηθά πξντφληα, κέιη, θ.ά.) πνπ ηηο κεηαπνηνχζαλ ζηηο πφιεηο.  

Οη έκπνξνη απηνί ήηαλ εχθνια ζχκαηα ιεζηψλ θαη καξηπξνχληαη πνιιέο ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο θφλσλ, πνπ ίζσο έρνπλ θαη έλα αληηζεκηηηθφ κήλπκα πέξα απφ ηε 

ιεζηεία.
136

 

Ο ζεζκφο gedik (γεδίθη) είλαη επίζεο κηα ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε. Ζ ιέμε ζεκαίλεη 

φξπγκα, ηξχπα, αιιά θαη εμαίξεζε, πξνλφκην. Παξαπέκπεη ζην δηθαίσκα άζθεζεο 

ελφο επαγγέικαηνο ζε έλαλ νξηζκέλν ρψξν, θαηάζηεκα ή εξγαζηήξην. Σα gedik 

δίλνληαλ ζπλήζσο απφ βαθνπθηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία αλήθαλ ηα θαηαζηήκαηα απηά. 

Γηαθξίλνληαη ζε havai, πνπ απιά επηηξέπνπλ ηελ άζθεζε θάπνηνπ επαγγέικαηνο 

ρσξίο λα θαζνξίδνπλ ην ρψξν, θαη ζε müştakar, πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλν 

θαηάζηεκα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. Ο ηερλίηεο πνπ απνθηά gedik γίλεηαη mutasarrıf, 

δειαδή θάηνρνο ηζνβίσο ηνπ θαηαζηήκαηνο θαη ησλ θηλεηψλ πξαγκάησλ πνπ 

πεξηείρε. 

Ο ηερλίηεο θαηαβάιιεη ζην βαθνχθη απφ ην νπνίν κηζζψλεη ην θαηάζηεκά ηνπ έλα 

αξρηθφ πνζφ γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο (icare-i mu‟accele) θαη κεηά έλα κεληαίν 

κίζζσκα (icare-i mu‟eccele). Έηζη είλαη πάληα ζαθέο φηη ην αθίλεην αλήθεη ζην 

βαθνχθη θαη ν ηερλίηεο δελ απνθηά δηθαηψκαηα ρξεζηθηεζίαο. ηαλ ν ηερλίηεο 

πεζαίλεη, κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην γεδίθη ν γηνο ηνπ, αλ είλαη ήδε ηερλίηεο. 

Γηαθνξεηηθά ην γεδίθη θεξχζζεηαη θελφ, ρεξεχνλ (mahlul) θαη πξνηείλεηαη ζε άιινλ 

ηερλίηε.
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εκαληηθνί ήηαλ νη Δβξαίνη ζαξάθεδεο πνπ νη αξκνδηφηεηέο ηνπο ήηαλ λα θαζνξίδνπλ 

ηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ, λα πσινχλ θαη λα αγνξάδνπλ ζπλάιιαγκα, λα ειέγρνπλ 

ηε λνκηκφηεηα ησλ λνκηζκάησλ θαη λα ρνξεγνχλ δάλεηα. Δλψ δελ πξφθεηηαη γηα 

επίζεκν αμίσκα, ηα πξφζσπα απηά πεξηβάιινληαη κε πςειφ θνηλσληθφ θχξνο. 

                                                                                                                                                                      
ηηο εβξατθέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ηνπο ζρεηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Αθνξά ηελ πξσηεχνπζα. ην 

Ζξάθιεην είλαη κάιινλ απίζαλν λα ππήξραλ πνιινί Δβξαίνη θξενπψιεο. 
134

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 95. 
135

 M. Δπζπκίνπ, Δβξαίνη θαη ρξηζηηαλνί ζηα ηνπξθνθξαηνύκελα λεζηά ηνπ Ν.Α. Αηγαίνπ: νη δύζθνιεο 

πιεπξέο κηαο γόληκεο ζπλύπαξμεο, Αζήλα 1992, 170 θαη Rozen, “Individual and community in the 

Jewish society”, φ.π., 248-249. 
136

 ηκπή, Η έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο, φ.π., 588. 
137

 Αλαζηαζηάδνπ, Θεζζαινλίθε, 1830-1912, φ.π., 289-293, 451-458. Βι. θαηαρσξίζεηο (θψδηθαο 2
νο

, 

485 θαη 526, 3
νο

 347 θαη 4
νο

 47). 



39 

 

ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα αξθεηνί Δβξαίνη γίλνληαλ κηζζσηέο θφξσλ ή 

θνξνεηζπξάθηνξεο, απνθηψληαο κεγάιεο πεξηνπζίεο.
138

 

πρλά νη πεγέο ππεξβάιινπλ γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζεκαζία ησλ Δβξαίσλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο εθκίζζσζεο θφξσλ, φκσο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε εθκίζζσζε δελ 

απνηεινχζε εβξατθφ κνλνπψιην θαη γηλφηαλ πάληα κε ζπκβφιαην θαη γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπιάρηζηνλ σο ην 1695, φηαλ εηζάγνληαη ηα ηζφβηα 

ζπκβφιαηα.
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εκαληηθέο εβξατθέο νηθνγέλεηεο κηζζψλνπλ θφξνπο πξντφλησλ θαη ηεισλεηαθψλ 

εζφδσλ, ήδε απφ ην 15
ν
 αηψλα θαη λσξίηεξα, άξα ην γεγνλφο δελ ζπλδέεηαη απφιπηα 

κε ηνπο πινχζηνπο ζεθαξαδίηεο πνπ ήξζαλ ην 1492. Δβξαίνη κηζζσηέο θφξσλ 

καξηπξνχληαη ζε πνιιέο πεξηνρέο (Άγθπξα, Θεζζαινλίθε, Αίγππηνο, Πξνχζα) θαη ζε 

κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. Ζ αζρνιία απηή είλαη απφ ηηο πην ζπλήζεηο θαη απφ ηηο 

πην επηθεξδείο γηα ηνπο Δβξαίνπο. ηηο γξαπηέο πεγέο, εβξατθέο ή νζσκαληθέο, 

θαηαγξάθνληαη ζηα ζπκβφιαηα νη ιεπηνκέξεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ, φπσο 

ζπλεηαηξηζκνί, δηαλνκή ησλ θεξδψλ θ.ά. Ζ κίζζσζε αθήλεη θέξδε ζηνπο κηζζσηέο, 

αιιά ηαπηφρξνλα είλαη κηα επέλδπζε κε κεγάιν ξίζθν. Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ 

δηαθσλίεο αλάκεζα ζηνπο κηζζσηέο θαη ηνπο θνξνινγνχκελνπο, πνπ θαηαιήγνπλ ζηα 

δηθαζηήξηα. ε απηέο ηηο δηαθσλίεο, ε εβξατθή θαηαγσγή ησλ κηζζσηψλ δελ απνηειεί 

κεηνλέθηεκα. Δλψ ην 16
ν
 αηψλα ππάξρνπλ πνιινί πινχζηνη Δβξαίνη πνπ κηζζψλνπλ 

θφξνπο, θαηά ην 17
ν
 αηψλα ν αξηζκφο ηνπο κεηψλεηαη ζεκαληηθά, αθνχ 

παξακεξίδνληαη απφ ηνπο αζθεξί, νη νπνίνη εθκεηαιιεχνληαη θαη ηηο δηνηθεηηθέο ηνπο 

ζέζεηο, γηα λα εμαζθαιίζνπλ εθείλνη ηα ζπκβφιαηα κίζζσζεο θφξσλ. Έηζη νη Δβξαίνη 

ζηξέθνληαη ζε άιιεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
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Δβξαίνη αλαθέξνληαη θαη σο πηζησηέο κνπζνπικάλσλ. κσο ην θαηλφκελν είλαη 

πεξηζηαζηαθφ θαη δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε γλψκε φηη νη Δβξαίνη αζρνινχληαλ 

ζπζηεκαηηθά κε ηέηνηεο «ηξαπεδηθέο» δξαζηεξηφηεηεο. ζν ην εκπφξην θαη νη 

ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο εθηείλνληαη ζε φιε ηελ Απηνθξαηνξία, είλαη πην ζχλεζεο 

έκπνξνη λα δαλείδνπλ ρξήκαηα ν έλαο ζηνλ άιιν, κε ηφθν ή κε αληαιιάγκαηα ζε 

είδνο. Τπάξρεη έλα είδνο «εκπηζηνζχλεο» ζηηο ζπλαιιαγέο, αθνχ θάζε 

ζπκβαιιφκελνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηηο δηθαζηηθέο αξρέο θαη λα δηεθδηθήζεη ηελ 

θαηαβνιή ησλ ρξσζηνχκελσλ πνζψλ. Σα δάλεηα πξνηηκάηαη λα είλαη απφ Δβξαίν ζε 

Δβξαίν θαη, αλ επηβιεζεί ηφθνο, αληηκεησπίδεηαη σο αλαγθαίν θαθφ. πρλά φκσο ζε 

δεηήκαηα ρξεκαηηθά, παξαθάκπηνληαη νη ελδνθνηλνηηθνί πεξηνξηζκνί.  

Ο ηφθνο, ζχκθσλα κε ην θαλνχλ, ζεσξείηαη απφιπηα λφκηκνο, γεγνλφο πνπ 

ηεθκεξηψλεη ηελ πξαγκαηηζηηθή αληίιεςε ησλ Οζσκαλψλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή.  

Μηα πξαθηηθή πνπ απαγνξεχεηαη απφ ηε ζξεζθεία, θαη ηελ εβξατθή θαη ηελ ηζιακηθή, 

επηηξέπεηαη απφ ην θνζκηθφ δίθαην, αθνχ απηφ επηηάζζεη ε νηθνλνκία. Τπάξρεη ν 

ζεζκφο ηνπ istiğlal, πνπ είλαη θάηη ζαλ δάλεην, κε ππνζήθε θάπνην αθίλεην θαη είλαη 

έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο παξάθακςεο ηεο επηβνιήο ηφθνπ, πνπ δελ είλαη αξεζηή νχηε 

ζην εβξατθφ νχηε ζην ηζιακηθφ δίθαην. Δπηθξίλεηαη ζε πνιιέο ξεζπφλζα ε απφδνζε 
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ζηνλ δαλεηζηή αθίλεηεο πεξηνπζίαο ή αθφκα θαη θνζκεκάησλ ή άιισλ αληηθεηκέλσλ 

σο εγγχεζεο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ. Πξνηείλεηαη επίζεο ν ηφθνο λα 

πξνζθεξζεί ζηελ θνηλφηεηα γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ νξθαλψλ ή λα νξίδεηαη σο 

«πξφζηηκν» γηα ηελ κε έγθαηξε επηζηξνθή ηνπ δαλείνπ. Ζ γεληθή εηθφλα είλαη φηη νη 

Δβξαίνη δαλείδνπλ ρξήκαηα ζε εκπνξηθνχο ηνπο ζπλεηαίξνπο ή ζε δηάθνξα άιια 

πξφζσπα, φπσο θαίλεηαη απφ έγγξαθα ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο Απηνθξαηνξίαο, αιιά 

ηα ζηνηρεία δελ είλαη επαξθή γηα λα ηεθκεξηψζνπλ κηα επαγγεικαηηθή ζπζηεκαηηθή 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Δβξαίσλ σο δαλεηζηψλ.
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Καη νη κνπζνπικάλνη αζρνινχληαη κε ην δαλεηζκφ, ζπλεπψο δελ είλαη απφιπηα ζσζηή 

ε ηδέα ηεο απνθιεηζηηθήο ελαζρφιεζεο ησλ Δβξαίσλ κε ηνλ ηνκέα απηφ. Οη Δβξαίνη 

ζαθψο έρνπλ ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά φρη ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ ηηο άιιεο 

ζξεζθεπηηθέο νκάδεο.
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Οη Δβξαίνη αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία κπαραξηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ, 

ζπλεξγαδφκελνη κε ηνπο γηαηξνχο. Τπάξρεη σο λφκνο ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία φηη νη 

κεηνλφηεηεο αζρνινχληαη θαη γίλνληαη πεηπρεκέλεο ζε επαγγέικαηα λέα, κε ηα νπνία 

δελ αζρνιείηαη ε θπξίαξρε πιεζπζκηαθή νκάδα.
143

 

Ζ παξαγσγή θξαζηνχ επηηξέπεηαη ζηνπο Δβξαίνπο, γηα ρξήζε ζε ζξεζθεπηηθέο 

ηειεηέο αιιά θαη γηα θαηαλάισζε, ελψ απαγνξεχεηαη ε πψιεζε θξαζηνχ ζε 

κνπζνπικάλνπο ή ε θαηαλάισζή ηνπ ζε δεκφζηα ζέα, γηα λα κελ πξνθαινχλ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο.
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Σν 16
ν
 αηψλα νη Δβξαίνη αθφκα θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

ηεο Απηνθξαηνξίαο. Λεηηνπξγνχλ είηε κέζσ εβξατθψλ δηθηχσλ ζε άιιεο ρψξεο είηε 

ειέγρνληαο ηα νζσκαληθά ηεισλεία θαη ηνπο θνξνινγηθνχο δαζκνχο. Έηζη έξρνληαη 

ζε ζπρλέο αληηπαξαζέζεηο κε επξσπαίνπο εκπφξνπο, πνπ πξνζπαζνχλ λα εηζέιζνπλ 

ζην εκπφξην ηεο Αλαηνιήο. Αξγφηεξα φκσο νη Δβξαίνη, σο θαιχηεξνη γλψζηεο ηεο 

ηνπηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνπινη-κεζίηεο ησλ επξσπαίσλ 

εκπφξσλ σο ην 1650, φηαλ πξννδεπηηθά παξακεξίδνληαη απφ Έιιελεο θαη Αξκέληνπο. 

Οη Δβξαίνη έκπνξνη κεηά ην 1650 δελ είλαη ηφζν δξαζηήξηνη ζην δηεζλέο εκπφξην. 

Αξθεηνί κεηαλαζηεχνπλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε (Λνλδίλν, Άκζηεξληακ). ε πνιιέο 

βαιθαληθέο πφιεηο ην πνζνζηφ ησλ Δβξαίσλ απμάλεηαη απφ ην 1560 σο ην 1660, γηα 

λα κεησζεί κεηά. Πηζαλά αίηηα γηα ηελ εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε είλαη ε πεξηθνπή ηνπ 

εκπνξίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο ιφγσ ηνπ Κξεηηθνχ Πνιέκνπ θαη ε παξαθκή πφιεσλ, 

φπσο ην Νηνπκπξφβληθ. Ζ άλζεζε ηνπ βαιθαληθνχ εκπνξίνπ ην 18
ν
 αηψλα δελ 

νδήγεζε ζε επηζηξνθή ησλ απνδήκσλ, αιιά ηφλσζε ηε κεηαλάζηεπζε. Ζ πεξηζηνιή 

ησλ επθαηξηψλ θαη νη επεθηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο Διιήλσλ θαη άιισλ βαιθάλησλ 

εκπφξσλ νδήγεζαλ πνιινχο Δβξαίνπο ζηελ έμνδν απφ ην βαιθαληθφ εκπφξην.
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Οη Δβξαίνη ην 18
ν
 αηψλα αζθνχλ αθφκα ην επάγγεικα ηνπ εκπνξνκεζίηε. Δπεηδή 

γλσξίδνπλ ηηο ηνπηθέο γιψζζεο θαη ηηο εκπνξηθέο δηαδηθαζίεο, αλαιακβάλνπλ λα 
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δξνπλ σο κεζνιαβεηέο επξσπαίσλ εκπφξσλ. Υσξίο ηε δξάζε ησλ Δβξαίσλ απηψλ, νη 

Δπξσπαίνη δελ κπνξνχλ λα πνπιήζνπλ ή λα αγνξάζνπλ αγαζά ή λα θιείζνπλ 

ζπκθσλίεο. Οη Δβξαίνη κεζνιαβεηέο είλαη πνιχηηκνη ζπλεξγάηεο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν απνθηά μαλά ε εβξατθή θνηλφηεηα κηα επαθή κε ηελ Δπξψπε.  

 

Παξάιιεια επηζεκαίλνπκε ηνλ αληαγσληζκφ ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαηά ην β΄ 

κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα. Οη Γάιινη πξνζηαηεχνπλ ηνπο Δβξαίνπο θαη νη Ρψζνη ηνπο 

νξζφδνμνπο. Σν εβξατθφ ζηνηρείν βξίζθεηαη ζε δπζρεξή ζέζε, αθνχ νη νξζφδνμνη 

ζαθψο είλαη πεξηζζφηεξνη.
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Ζ Γαιιία αλαιακβάλεη δηαθξηηφ ξφιν ζην εκπφξην ηεο Αλαηνιήο, ηδηαίηεξα κεηά ην 

1669, φηαλ ε Μαζζαιία απνθηά εηδηθφ θαζεζηψο θαη κεηά ην 1673, φηαλ νη Γάιινη 

θεξδίδνπλ μαλά Γηνκνινγήζεηο κε πνιιά πξνλφκηα ζην νζσκαληθφ έδαθνο. 

Γεκηνπξγείηαη εηαηξία γαιιηθνχ εκπνξίνπ ζηελ Αλαηνιή. Ζ Γαιιία δίλεη ζε εβξαίνπο 

εκπφξνπο ηα ίδηα πξνλφκηα πνπ έρνπλ θαη νη γάιινη έκπνξνη. Ζ Γαιιία απνθηά ην 

δηθαίσκα λα πξνζηαηεχεη κέζα ζηελ Απηνθξαηνξία άηνκα ησλ νπνίσλ νη ρψξεο 

θαηαγσγήο δελ έρνπλ δηπισκαηηθή αληηπξνζσπεία ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

ζνη απνθηνχλ ηε γαιιηθή πξνζηαζία, θαηαβάιινπλ έλα πνζφ ζην γαιιηθφ 

πξνμελείν. Σα ρξήκαηα απηά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ «επηβίσζε» ησλ γάιισλ 

εθπξνζψπσλ ζηελ Απηνθξαηνξία. Οη Δβξαίνη δελ επηηξέπεηαη λα εκπνξεπζνχλ άκεζα 

κε ηε Γαιιία, νπφηε δεκηνπξγνχλ ζπλεηαηξηζκνχο κε γάιινπο εκπφξνπο, γηα λα 

παξαθάκςνπλ ηελ απαγφξεπζε.  

Οη Δβξαίνη πιεξψλνπλ αδξά γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Δπξσπαίσλ θαη ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ θάλνπλ «έξεπλα αγνξάο» αλάκεζα ζηα πξνλφκηα πνπ ηνπο 

πξνζθέξνπλ ηα δηάθνξα πξνμελεία. Απεηινχλ ηνπο Γάιινπο φηη ζα δεηήζνπλ 

πξνζηαζία απφ ηνπο Άγγινπο, αλ δελ γίλεη κείσζε ζην πξνμεληθφ ηέινο. Μεηά ην 

1747 νη Άγγινη εθηνπίδνπλ ηνπο Γάιινπο ζηελ Αλαηνιή.
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Γελ είλαη ζαθέο αλ ε θνξνινγία επηβάιιεηαη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ζπλνιηθά ή αλ 

ππάξρεη θαηαλνκή αλά ελνξίεο απφ ηνπο Οζσκαλνχο. Αξθεηέο είλαη νη πεξηπηψζεηο 

κεηαθίλεζεο αηφκσλ ή θαη νιφθιεξσλ νκάδσλ, ψζηε λα απνθχγνπλ ηε θνξνιφγεζε. 

Έηζη είλαη ζπρλφ αίηεκα ησλ θνηλνηήησλ ε αλαλέσζε ησλ θνξνινγηθψλ θαηαζηίρσλ, 

ψζηε λα αληηζηνηρνχλ θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ πιεζπζκφ αιιά θαη ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ησλ θαηνίθσλ.
148

 

 

Τπάξρνπλ νη meharihim (θαηαλεκεηέο θφξσλ), επηιεγκέλνη απφ ηελ θνηλφηεηα, απφ 

ηα πην έληηκα κέιε ησλ ζσκαηείσλ, πνπ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εθηηκήζνπλ ηηο 

πεξηνπζίεο θαη λα θαηαλείκνπλ αλάινγα ηνπο θφξνπο. Φξνληίδνπλ γηα ηελ αλαινγηθή 

θαηαλνκή ησλ θφξσλ θαη νξθίδνληαη φηη ζα εθπιεξψζνπλ ην θαζήθνλ ηνπο έληηκα 

θαη ρσξίο πξνζσπηθά πάζε. Ζ θαηαλνκή γίλεηαη θάζε θνξά πνπ ε θπβέξλεζε αιιάδεη 

ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ ραξαηζηνχ. Ζ πεξίνδνο απηή θπκαίλεηαη απφ ηξία σο ην πνιχ 
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δέθα έηε. ε δηάθνξα ρξνληθά ζεκεία ε θνηλφηεηα δπζθνιεχεηαη λα θαηαβάιεη ηνπο 

θφξνπο θαη δεηά εμαηξέζεηο ή επθνιίεο πιεξσκήο. Αξθεηέο θνξέο πσινχλ αθφκα θαη 

ιαηξεπηηθά αληηθείκελα απφ ηηο ζπλαγσγέο γηα λα πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο. 

Ζ θνηλφηεηα δαλείδεηαη θαη ππάξρνπλ αληαγσληζκνί γηα ην πνηνη εμαηξνχληαη ηεο 

θνξνινγίαο (ξαβίλνη, γηαηξνί θαη Δβξαίνη μέλεο ππεθνφηεηαο). Οη εβξαίνη μέλνη 

ππήθννη εμαηξνχληαη απφ ην ραξάηζη, αιιά ππνρξεψλνληαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

θνηλνηηθά έμνδα, αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θνηλνηηθέο παξνρέο, π.ρ. ζρνιεία, 

λεθξνηαθεία, θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα θ.ά.
149

 

 

Οη εθηηκεηέο δηνξίδνληαλ απφ ηελ θνηλφηεηα θαη νξθίδνληαλ φηη δελ ζα απνθαιχςνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ ειεγρφκελσλ πξνζψπσλ θαη δελ ζα εθηηκήζνπλ ηηο 

πεξηνπζίεο ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Τπήξρε δηθαίσκα έλζηαζεο απφ ηνλ θνξνινγνχκελν. 

Πάληα ππήξραλ αληαγσληζκνί θαη δηαθσλίεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θφξσλ θαη ε 

γεληθή ηάζε ήηαλ νη πινχζηνη λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο απαιιαγήο απφ ηνπο θφξνπο, 

πνπ ηειηθά επηβάξπλαλ ηε κεζαία ηάμε, αθνχ νη θησρνί ζπλήζσο εμαηξνχληαλ ησλ 

θφξσλ.
150

 

Σν ζχζηεκα ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ κεηαξξπζκίδεηαη ην 1695 θαη δεκηνπξγνχληαη ηξία 

επίπεδα θνξνιφγεζεο. Σν αηνκηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα επηθξαηήζεη ζε ζρέζε κε 

ην θφξν ηνπ λνηθνθπξηνχ, φκσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ κε κνπζνπικάλσλ 

ελειίθσλ αλδξψλ ζα εληαρζεί ζηε κεζαία θνξνινγηθή θαηεγνξία.
151

 

Ζ θνξνινγία επηβάιιεηαη αλά ελνξία, νπφηε θάζε ελνξία πξνζπαζεί λα θξαηήζεη ηα 

κέιε ηεο, ψζηε ην θνξνινγηθφ βάξνο λα επηκεξίδεηαη ζε πεξηζζφηεξα πξφζσπα.  

Απφ ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα είλαη πην ζπρλέο νη αηηήζεηο ησλ Δβξαίσλ γηα κείσζε 

ησλ θφξσλ αθνχ δελ κπνξνχλ λα ηνπο θαηαβάινπλ ζην θξάηνο.
152

 

πσο ζεκεηψζεθε θαη παξαπάλσ νη εγέηεο ησλ θνηλνηήησλ, ζπλήζσο πινχζηνη 

Δβξαίνη, πξνζπαζνχλ λα επηβάινπλ θφξνπο φρη ζηελ πεξηνπζία, άξα ζηνπο 

πινχζηνπο, αιιά ζε βαζηθά είδε πνπ θαηαλαιψλνπλ φινη νη άλζξσπνη.
153

 

 

Οη Δβξαίνη πιήξσλαλ θαη εηήζην θφξν ζηελ θνηλφηεηα (νλνκάδεηαη aritha ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε), ζχκθσλα κε θαηαιφγνπο πνπ θαηέγξαθαλ ηελ πεξηνπζία ησλ 

κειψλ. Οη επηζθέπηεο δελ θνξνινγνχληαη, αθνχ πιεξψλνπλ θφξν ζηνλ ηφπν κφληκεο 

δηακνλήο ηνπο. Αλάινγα φκσο κε ην ρξφλν δηακνλήο ζε έλαλ ηφπν, πξννδεπηηθά 

απμάλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ επηζθεπηψλ πξνο ηελ θνηλφηεηα, δειαδή ηα πνζά πνπ 

ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ, απμάλνληαη αλάινγα κε ην ρξφλν δηακνλήο ηνπο ζηνλ 

ηφπν απηφ.
154

 

Ζ ηδηνθηεζία γεο είλαη επηζθαιήο θαη θνξνινγείηαη θαη ε θαηνρή αθηλήησλ ζπρλά 

πξνζθξνχεη ζηηο δηαηάμεηο ηεο hazaka πνπ πεξηνξίδνπλ ηε δπλαηφηεηα θέξδνπο.
155

 

Ο ζεζκφο hazaka είλαη ε αιιειεγγχε αλάκεζα ζε Δβξαίνπο, ψζηε λα κελ δηεθδηθεί ν 

έλαο ην αθίλεην πνπ ελνηθηάδεη άιινο Δβξαίνο θαη έηζη λα απνθεχγεηαη ε άλνδνο ησλ 

ηηκψλ ησλ ελνηθίσλ.
156
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2.4  Θέζε ησλ γπλαηθψλ 
 

H εβξατθή θνηλσλία είλαη παηξηαξρηθή. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ γπλαηθψλ έρεη ζπλέπεηεο 

γηα ηε θήκε ηεο νηθνγέλεηαο θαη γεληθά νη γπλαίθεο έρνπλ πεξηνξηζκέλα δηθαηψκαηα 

ζε ζέκαηα δηαδπγίνπ ή θιεξνλνκηάο. Ζ ρήξα γπλαίθα κπνξεί λα ζηεξεζεί ηα αξζεληθά 

ηεο παηδηά, ηα νπνία αλαηξέθεη ε νηθνγέλεηα ηνπ λεθξνχ ζπδχγνπ. Ο γάκνο απνηειεί 

θαζαξά νηθνλνκηθή ζπλαιιαγή, αθνχ, κέζσ ηεο πξνίθαο, ζεκαίλεη ζεκαληηθή 

κεηαηφπηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ κηα νηθνγέλεηα ζε κηα άιιε. 

πλήζσο πξνηηκνχληαη γάκνη κε άηνκα ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο γηα λα απνθεπρζεί 

απηή ε κεηαηφπηζε.
157

 

ηα εβξατθά λνκηθά θείκελα νη γπλαίθεο αληηκεησπίδνληαη σο θαηψηεξεο απφ ηνπο 

άλδξεο θαη ζεσξνχληαη ηζφηηκεο λνκηθά κε ηνπο δνχινπο θαη ηα παηδηά. Οη πεγέο πνπ 

έρνπκε, πξνέξρνληαη φκσο πάληα απφ άλδξεο, νπφηε δείρλνπλ ηελ νπηηθή ησλ αλδξψλ 

θαη επηβεβαηψλνπλ ηελ θνηλσληθή θπξηαξρία ησλ αλδξψλ ζηε δσή θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ γπλαηθψλ. Απηέο ινηπφλ αλακέλεηαη λα είλαη θαιέο ζχδπγνη, 

κεηέξεο θαη λνηθνθπξέο. Αλαγλσξίδεηαη φηη ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ είλαη ζεκαληηθφο 

γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσλίαο, αθφκα θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλφηεηαο θαη 

ηεο ζξεζθείαο. Σα λνκηθά θείκελα ππνζηεξίδνπλ φηη «πξνζηαηεχνπλ» ηε ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ, απνθιείνληάο ηηο απφ δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο.  

Ζ «πξνζηαζία» απηή βέβαηα νδεγεί καθξνρξφληα ζηελ θαζηέξσζε θαη ηελ απνδνρή 

ηεο θαηψηεξεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο. Ζ γεληθή ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα εβξατθά 

λνκηθά θείκελα είλαη, φζν πεξλάεη ν θαηξφο, λα ρεηξνηεξεχεη ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη 

λα πεξηνξίδνληαη ηα λνκηθά ηνπο δηθαηψκαηα ζε δεηήκαηα θιεξνλνκηάο ή 

δηαδπγίσλ.
158

 

Γηα λα θαηαιήμνπκε ζε αθξηβέζηεξν ζπκπέξαζκα γηα ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ ίζσο 

πξέπεη λα εμεηάζνπκε αλ απηή ε ζέζε επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ θαηαγσγή ησλ 

εβξαίσλ γπλαηθψλ. Αλ δειαδή κηιάκε γηα ζεθαξαδίηεο, πνπ δηαηεξνχλ πην πνιιά 

επξσπατθά ζηνηρεία, ή γηα άιιεο νκάδεο Δβξαίσλ (π.ρ. αξαβνεβξαίνη), πνπ ζίγνπξα 

ζα έρνπλ πην πνιιέο επηξξνέο απφ ην ηζιάκ.
159

 

 

Ζ θνηλφηεηα κπνξεί λα παξέκβεη ζε δεηήκαηα γάκσλ, ζπλήζσο πξνζηαηεχνληαο ηα 

δηθαηψκαηα θαη ηελ εζηθή ησλ γπλαηθψλ, θαζνξίδνληαο ηνπο φξνπο ηνπ γάκνπ ζαλ 

ζπκθσλία αλάκεζα ζε νηθνγέλεηεο.
160
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ε έλα θήξπγκα ηνπ ξαβίλνπYizhaq Caro, ηνπ 16νπ αηψλα, πεξηγξάθεηαη ε ηδαληθή 

γπλαίθα σο απηή πνπ ζα πξνζθέξεη αξζεληθνχο απνγφλνπο ζην ζχδπγφ ηεο θαη ζα ηνπ 

παξέρεη ςπρηθή εξεκία, ψζηε απηφο λα κπνξεί λα αθνζησζεί ζηε κειέηε ησλ ηεξψλ 

θεηκέλσλ θαη ζηε ιαηξεία ηνπ Θενχ.
161

 

Ζ ηδαληθή εβξαία γπλαίθα, φπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηα βηβιηθά θείκελα (Παξνηκίεο 

31:10-31), πξέπεη λα είλαη κηα αθαλήο ήξεκε παξνπζία, πνπ ζα ππεξεηεί ηελ 

νηθνγέλεηα θαη ην ζχδπγφ ηεο. θνπφο ηεο χπαξμήο ηεο είλαη ε θξνληίδα γηα ηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη ε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξε 

δηθή ηεο πξνζσπηθή παξνπζία ζηελ θνηλσλία. Αθφκα θαη ε ππεξβνιηθή νκνξθηά 

ζεσξείηαη πξφθιεζε θαη ζηνηρείν επηβαξπληηθφ γηα ηελ αξεηή κηαο ζσζηήο γπλαίθαο. 

Οη γπλαίθεο ζε ζεηξά λνκηθψλ θαη βηβιηθψλ θεηκέλσλ ζεσξνχληαη αλαμηφπηζηεο θαη 

αζηαζείο ζπλαηζζεκαηηθά, νπφηε δελ ηνπο αλαγλσξίδνληαη δηθαηψκαηα ζηελ θαηνρή 

θαη δηαρείξηζε πεξηνπζίαο, αθνχ ζεσξνχληαη αλάμηεο γηα ηέηνηα δηθαηψκαηα. 

Ζ γπλαίθα αληηκεησπίδεηαη απφ ην λφκν ηαπηφρξνλα σο επηθίλδπλε, πνλεξή θαη 

βιαβεξή γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ αλδξψλ, αιιά θαη σο πξφζσπν πνπ, ιφγσ ηεο 

θαηψηεξεο θχζεο ηνπ, πξέπεη λα απνιακβάλεη ηελ πξνζηαζία θαη ηε θξνληίδα ησλ 

αλδξψλ. Θεσξείηαη θαζήθνλ ηνπ ζπδχγνπ θαη ηηκεηηθφ γηα απηφλ ε γπλαίθα ηνπ λα δεη 

θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηνπο απνδεθηνχο θαλφλεο θαη λα ηεξεί ηα 

θνηλσληθά φξηα πνπ ηεο επηβάιιεη ε ζέζε ηεο. 

Σν ηδαληθφ είλαη ν γάκνο ζε λεαξή ειηθία, ψζηε θαη λα πξνζηαηεπζεί ε αξεηή ηεο 

θνπέιαο απφ πηζαλνχο πεηξαζκνχο θαη ν λεαξφο άλδξαο λα θάλεη νηθνγέλεηα κε κηα 

γπλαίθα πνπ ζα θξνληίδεη φια ηα δεηήκαηα ηνπ ζπηηηνχ, ψζηε απηφο λα κπνξεί λα 

αθνζησζεί ζηε κειέηε ηεο Σνξά. 

χκθσλα κε ηνλ εβξατθφ λφκν, ε ζχδπγνο δελ έρεη δηθαίσκα θιεξνλνκηάο ζηελ 

πεξηνπζία ηνπ λεθξνχ ζπδχγνπ. πρλά φκσο ν ζχδπγνο θάλεη δηαζήθε θαη αθήλεη ηελ 

πεξηνπζία ηνπ ζηε ζχδπγφ ηνπ, κε ηε κνξθή δσξεάο πξνο απηήλ. Σέηνηεο δσξεέο 

αξθεηέο θνξέο πξνζβάιινληαη ζηα ξαβηληθά δηθαζηήξηα απφ ηνπο λφκηκνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ λεθξνχ.
162

 

 

Σν ζέκα ηεο θιεξνλνκηάο απνηειεί πάληα ζνβαξφ δήηεκα θαη πάλσ ζε απηφ 

ζπγθξνχνληαη νη δηαθνξεηηθέο εβξατθέο παξαδφζεηο (ζεθαξαδίηεο-κσζάξαβεο),
163

 

αιιά θαη ην εβξατθφ κε ην ηζιακηθφ δίθαην.  

Τπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ηνπηθά έζηκα πνπ δίλνπλ δηθαηψκαηα ζηε ρήξα 

γπλαίθα πάλσ ζηελ πεξηνπζία ηνπ λεθξνχ ζπδχγνπ. Ζ γπλαίθα κπνξεί λα απνθηήζεη 

μαλά σο πξνζσπηθή πεξηνπζία ηε γακήιηα δσξεά (ketubah), αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη 

λα παληξεπηεί μαλά ή λα δεη ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ αξζεληθψλ θιεξνλφκσλ-

ζπγγελψλ ηνπ ζπδχγνπ ηεο. 

Υήξεο πξνζθεχγνπλ ζε ηεξνδηθεία, αθνχ ην ηζιακηθφ δίθαην ηηο επλνεί θαη ηνπο 

απνδίδεη ην 1/8 ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπδχγνπ, αλ ππάξρνπλ παηδηά, θαη ην 1/4 ηεο 

πεξηνπζίαο, αλ δελ ππάξρνπλ παηδηά.  
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Ζ ρεξεία ζεσξνχληαλ ζπρλά έλα «δηαβαηήξην πξνο ηελ ειεπζεξία» γηα ηηο γπλαίθεο. 

Γελ ήηαλ πηα θάησ απφ ηελ θεδεκνλία ηνπ παηέξα ή ηνπ ζπδχγνπ θαη κπνξνχζαλ 

κφλεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ή θαη λα μαλαπαληξεπηνχλ, αλ ήζειαλ. 

Ζ ρήξα γπλαίθα κπνξεί λα επελδχζεη ρξήκαηα ή λα θάλεη δσξεέο. Μπνξεί λα 

δηαηεξήζεη αθφκα θαη κέξνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο, ζε πεξίπησζε δεχηεξνπ γάκνπ.  

Δίλαη αξθεηέο νη πινχζηεο Δβξαίεο ρήξεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο, 

δαλείδνληαο ρξήκαηα απφ ηελ πεξηνπζία ηνπο. Πνιιέο ρήξεο φκσο είλαη θησρέο 

γπλαίθεο πνπ αλαγθάδνληαη λα εξγαζηνχλ ζε έλα αλδξνθξαηνχκελν θνηλσληθφ 

πιαίζην γηα λα επηβηψζνπλ. Ζ πξνζηαζία ησλ γπλαηθψλ απηψλ είλαη θαζήθνλ ηεο 

θνηλφηεηαο θαη πνιιέο θηιαλζξσπηθέο ελέξγεηεο γίλνληαη γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο. πρλά απαιιάζζνληαη απφ θφξνπο, πνπ πιεξψλεη ε 

θνηλφηεηα εθ κέξνπο ηνπο. ηα έγγξαθα φκσο θαίλεηαη φηη επηζπκνχλ λα 

μαλαπαληξεπηνχλ, ζπλεπψο ε θνηλσληθή ζέζε θαη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο 

παληξεκέλεο γπλαίθαο είλαη ζαθψο πξνηηκφηεξε απφ κηαο ρήξαο.
164

 

χκθσλα κε ηνλ εβξατθφ λφκν, ε θφξε δελ θιεξνλνκεί κεξίδην απφ ηελ παηξηθή 

πεξηνπζία. Απηφ δηθαηνινγείηαη ζε ξεζπφλζα ηνπ 16νπ αηψλα κε ηε ινγηθή φηη ε 

εβξατθή νηθνγέλεηα είλαη ηφζν δεκέλε πνπ θαλέλαο Δβξαίνο δελ ζα αθήζεη ηηο 

γπλαίθεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ρσξίο θξνληίδα θαη ρσξίο λα εμαζθαιίζεη ην κέιινλ 

ηνπο. κσο ζπρλά Δβξαίεο πξνζθεχγνπλ ζηα ηεξνδηθεία δεηψληαο ηελ θαηνρχξσζε 

κεξηδίνπ απφ ηελ παηξηθή ηνπο πεξηνπζία. Γηα λα απνθχγνπλ ηελ πξαθηηθή απηή, 

αξθεηέο θνξέο νη ξαβίλνη δίλνπλ κεξίδην θιεξνλνκηάο ζηηο θφξεο κε ηε κνξθή δσξεάο 

ή κε άιιν ηξφπν πνπ παξαθάκπηεη λνκφηππα ην απζηεξφ εβξατθφ δίθαην.
165

 

 

Αλ Δβξαία πεζάλεη, ν ζχδπγφο ηεο θιεξνλνκεί ηελ πεξηνπζία ηεο αθφκα θαη αλ δελ 

ππάξρνπλ παηδηά απφ ην γάκν. κσο ζε πνιιέο ξεζπφλζα νη ξαβίλνη δίλνπλ 

δηθαηψκαηα θιεξνλνκηάο ζηνπο ζπγγελείο ηεο λεθξήο, ζπλήζσο ζηνλ παηέξα ηεο, 

ψζηε λα επηζηξέθεη ε πεξηνπζία ζηελ νηθνγέλεηα ηεο λεθξήο θαη ηαπηφρξνλα λα δίλεη 

θίλεηξν ζηνπο παηέξεο λα πξνηθίδνπλ θαιά ηηο θφξεο ηνπο, αθνχ, αλ απηέο πεζάλνπλ, 

ε πξνίθα ζα επηζηξέςεη ζηνλ παηέξα. 

Αλ έρεη απνθηήζεη παηδηά, ν ζχδπγνο θξαηά φιε ηελ πεξηνπζία ηεο λεθξήο. Αλ έρεη 

πεζάλεη φκσο πξηλ απφ ηελ απφθηεζε παηδηψλ, ηφηε ε πεξηνπζία ηεο κνηξάδεηαη 

αλάκεζα ζην ζχδπγν θαη ηνπο θιεξνλφκνπο απφ ηελ παηξηθή ηεο νηθνγέλεηα. 

Τπάξρνπλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα ηνπηθά έζηκα γηα ηα πνζνζηά πνπ δηθαηνχηαη θάζε 

θιεξνλφκνο. Σν ζεθαξαδίηηθν έζηκν πξνηείλεη λα κνηξάδεηαη ν ζχδπγνο ηελ πεξηνπζία 

ηεο λεθξήο είηε κε ηνπο ζπγγελείο ηεο είηε κε ηα παηδηά ηνπ θαη άξα λα κελ είλαη πνηέ 

απνθιεηζηηθφο δηθαηνχρνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ.
166

 

Μηα ππφζεζε ηνπ 1695 απφ ηελ Κξήηε είλαη ηδηαίηεξε πεξίπησζε,
167

 γηαηί δελ 

αλαθέξεηαη ε χπαξμε παηδηψλ θαη ηαπηφρξνλα ν παηέξαο ηεο λεθξήο Δβξαίαο έρεη 

εμηζιακηζζεί, νπφηε ε δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο ηεο λεθξήο γίλεηαη κε ζπκβηβαζκφ ησλ 

κεξψλ ζην ηεξνδηθείν, ρσξίο λα αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο γηα ην κέγεζνο ηεο 

πεξηνπζίαο. πλήζσο ζε ηέηνηεο θαηαρσξίζεηο ε θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ ή ηεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο είλαη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο. Γελ μέξνπκε αλ ν εμηζιακηζκφο ηνπ 
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παηέξα πξνεγήζεθε ηνπ ζαλάηνπ ηεο θφξεο θαη αλ απηφ ηνπ δίλεη πιενλεθηηθή ζέζε 

ζε ζρέζε κε ηε δηεθδηθνχκελε πεξηνπζία. 

Δβξαίεο θαηαγξάθνληαη ζε έγγξαθα σο εγγπεηέο γηα δάλεηα πνπ παίξλνπλ νη ζχδπγνη 

ή νη γηνη ηνπο κε εγγχεζε ηελ πξνίθα ηνπο. Ζ θαηνρή θνζκεκάησλ, θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο ρεξείαο ή δηαδπγίνπ, ζεσξείηαη έλα κέζν νηθνλνκηθήο εμαζθάιηζεο ηεο 

γπλαίθαο. Αλ θνξάεη φκσο απηά ηα θνζκήκαηα ζπρλά, κπνξεί θαη λα θαηεγνξεζεί γηα 

ππεξβνιηθή επίδεημε. 

Γπλαίθεο αλαθέξνληαη σο δηαρεηξίζηξηεο αθίλεησλ πεξηνπζηψλ, ζπλήζσο σο 

ηδηνθηήηξηεο ζπηηηψλ ηα νπνία ελνηθηάδνπλ ή πσινχλ. Λίγεο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ φηη 

δξνπλ σο επαγγεικαηίεο, αθνχ ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα γπλαίθεο πνπ έρνπλ έλα 

εηζφδεκα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θάπνηνπ αθηλήηνπ πνπ θαηέρνπλ. 

Αξθεηέο γπλαίθεο δξαζηεξηνπνηνχληαη σο δαλεηζηέο ρξεκάησλ, δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζεσξείηαη αζθαιήο θαη επηθεξδήο γηα απηέο. Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο δελ ζεσξνχληαη 

αλήζηθεο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηαπηφρξνλα δελ απαηηνχλ ηδηαίηεξε εθπαίδεπζε, αθνχ ε 

κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ γπλαηθψλ δελ είρε θακία ηδηαίηεξε κφξθσζε. Απηέο νη 

δξάζεηο θαηαγξάθνληαη ζην ηεξνδηθείν. αθψο νη Δβξαίεο αζρνινχληαη θαη κε πιήζνο 

άιισλ εξγαζηψλ πνπ δελ θαίλνληαη ζηα έγγξαθα (π.ρ., κηθξεκπφξην, ρεηξνηερλίεο, 

ηέρλεο, πνξλεία).  

ε πεξηπηψζεηο εμηζιακηζκνχ Δβξαίσλ, πξνθχπηνπλ δεηήκαηα γηα ηε ζέζε ησλ 

γπλαηθψλ ηνπο. Σν εβξατθφ δίθαην ηνπο δίλεη ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ δηαδχγην θαη λα 

κπνπλ ζην θαζεζηψο ηνπ yibum πξνθεηκέλνπ λα κελ γίλνπλ θαη νη ίδηεο 

κνπζνπικάλεο.
168

 

Οη γπλαίθεο αζρνινχληαη κε εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο απνθέξνπλ κηθξά έζνδα, 

αλ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Οη γπλαίθεο δνπλ κέζα ζε κηα 

αλδξνθξαηνχκελε θνηλσλία, αιιά βξίζθνπλ ηξφπνπο θαη ρψξνπο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά ην δπλαηφλ απηφλνκα. Οη γπλαίθεο ζπλαληηνχληαη ζηα 

ζπίηηα ηνπο, ζηε ζπλαγσγή, ζην παδάξη, ζηα ινπηξά. πκκεηέρνπλ ζηα γεγνλφηα ησλ 

νηθνγελεηψλ (γάκνη, θεδείεο). Δπηζθέπηνληαη θίιεο θαη ζπγγελείο. Έηζη δεκηνπξγνχλ 

έλαλ παξάιιειν δηθφ ηνπο θνηλσληθφ ρψξν. Ζ επξχηεξε νηθνγέλεηα θαηνηθεί ζπρλά 

καδί ζην ίδην νίθεκα. Σα ζπίηηα επεθηείλνληαη, ψζηε λα δνπλ νη γνλείο καδί κε ηηο 

νηθνγέλεηεο ησλ παληξεκέλσλ παηδηψλ ηνπο. Ζ επξχηεξε νηθνγέλεηα, πνπ θαηνηθεί 

ζηνλ ίδην ρψξν θαη αζθεί ην ίδην επάγγεικα, είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλν κνηίβν.
169

 

Ο γάκνο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ θνηλφηεηα ρσξίο 

αλάκεημε ησλ κνπζνπικαληθψλ αξρψλ. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο δηαθσλίαο ή 

παξαβίαζεο ησλ εβξατθψλ εζίκσλ ππάξρεη πξνζθπγή ζε ηεξνδηθείν. Άξα ε κειέηε 

ησλ εζίκσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ γάκνπ αθνξά ην εβξατθφ δηθαζηήξην.  
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2.5  Οη δνχινη  

Γεληθά δελ επλνείηαη απφ ηνλ ηζιακηθφ λφκν ε θαηνρή δνχισλ απφ δηκκήδεο. 

Τπάξρνπλ φκσο αξθεηέο «εμαηξέζεηο», αθνχ θαηαγξάθνληαη Δβξαίνη λα δηαηεξνχλ 

δνχιεο. Δπίζεο είλαη πηζαλφ νη αξρέο λα κελ είραλ πιήξε εηθφλα γηα ην ζέκα θαη ε 

θαηνρή δνχισλ λα είλαη θάπσο θξπθή ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ θαηαγξάθεηαη ζηα 

επίζεκα έγγξαθα. Δβξαίνη θαίλεηαη λα δσξνδνθνχλ ηηο αξρέο γηα λα ηνπο επηηξέςνπλ 

ηελ θαηνρή δνχισλ ή λα πξνβάιινληαη ζηα έγγξαθα κνπζνπικάλνη σο ηδηνθηήηεο 

ησλ δνχισλ πνπ παξαρσξνχληαη ή δαλείδνληαη ζε Δβξαίνπο. Σειηθά κεηά ην 1570, νη 

αξρέο ραιαξψλνπλ ηελ απαγφξεπζε θαηνρήο δνχισλ απφ δηκκήδεο θαη απιά 

επηβάιινπλ θφξν ζηνπο ηδηνθηήηεο. Απηνί, αθνχ ζπλήζσο είλαη εχπνξνη, δελ θέξλνπλ 

αληίξξεζε ζην κέηξν απηφ πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηαηεξνχλ ζηελ ππεξεζία ηνπο κε 

κνπζνπικάλνπο δνχινπο. Τπάξρνπλ θαη ιίγεο πεξηπηψζεηο κνπζνπικάλσλ δνχισλ, 

πνπ εγείξνπλ εξσηήκαηα, γηαηί απηνί νη δνχινη δελ θαηέθεπγαλ ζηηο αξρέο ψζηε λα 

θαηαγγείινπλ ηελ παξάλνκε δνπιεία ηνπο, αθνχ ε θαηνρή κνπζνπικάλσλ δνχισλ 

απφ Δβξαίνπο απαγνξεχεηαη απζηεξά. 

Τπάξρνπλ ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξίζεηο απφ ηεξνδηθεία, π.ρ. ηνπ Υάζθηντ ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηηο νπνίεο πεξηγξάθνληαη ππνζέζεηο ηδηνθηεζίαο δνχισλ απφ 

Δβξαίνπο. πλήζσο πξφθεηηαη γηα έγγξαθα απειεπζέξσζεο γπλαηθψλ δνχισλ απφ 

ηνπο θπξίνπο ηνπο. Μηα ηέηνηα λνκηθή πξάμε απαηηεί επίζεκε έγγξαθε ηεθκεξίσζε 

θαη γηα απηφ ηα εκπιεθφκελα άηνκα πξνζθεχγνπλ ζην ηεξνδηθείν. πλήζσο πξφθεηηαη 

γηα γπλαίθεο δνχιεο ζιαβηθήο θαηαγσγήο, πνπ αζθνχλ νηθηαθά θαζήθνληα. 

Πεξηγξάθνληαη σο φκνξθεο γπλαίθεο πνπ πηζαλφηαηα πξνζθέξνπλ θαη ζεμνπαιηθέο 

ππεξεζίεο ζηνπο θπξίνπο ηνπο. 

 

Ζ θαηνρή δνχισλ είλαη θαη έλα είδνο θνηλσληθήο επίδεημεο θαη γηα απηφ πξνηηκνχληαη 

ζπλήζσο δνχιεο κε θαιή εκθάληζε. Πξφθεηηαη γηα ρξηζηηαλέο δνχιεο, απφ ηηο νπνίεο 

θάπνηεο αζπάδνληαη ηνλ ηνπδατζκφ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα νλφκαηά ηνπο. 

Σα έγγξαθα απειεπζέξσζεο αθνινπζνχλ ηππηθή γιψζζα θαη είλαη ζπλήζσο ζαλ 

ηχπνο ζπκβνιαίνπ πνπ πεξηιακβάλεη φξνπο, πνπ, αλ εθπιεξσζνχλ, ζπλεπάγνληαη ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο δνχιεο (πιεξσκή θάπνηνπ πνζνχ ή παξνρή ππεξεζηψλ γηα 

νξηζκέλν δηάζηεκα). Απειεπζέξσζε γίλεηαη θαη κε ην ζάλαην ηνπ ηδηνθηήηε, ζαλ 

πξάμε θηιαλζξσπίαο.  

Θεσξείηαη θαιή πξάμε (zehout) ε απειεπζέξσζε δνχινπ θαη γίλεηαη κε ηελ 

παξαρψξεζε ελφο εγγξάθνπ απειεπζέξσζεο (ghet) θαη κηα ζρεηηθή ηειεηή εηθνληθήο 

πψιεζεο, φπνπ ν δνχινο «εμαγνξάδεη» ηελ ειεπζεξία ηνπ. 

Ζ κεηαζηξνθή ηεο δνχιεο ζην ηζιάκ ζεκαίλεη φηη απηή απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ 

Δβξαίν θχξηφ ηεο θαη κπνξεί είηε λα απειεπζεξσζεί είηε λα πσιεζεί ζε 

κνπζνπικάλν. Οη Δβξαίνη πεξηζζφηεξν αζρνινχληαη κε ηελ θαηαβνιή ιχηξσλ γηα ηελ 

απειεπζέξσζε αηρκαισηηζκέλσλ Δβξαίσλ παξά κε ην εκπφξην δνχισλ.
170

 

Σν ηακείν αξσγήο νλνκάδεηαη Pidion Chevouyim.
171

 

Ζ επηθεξδήο κεηαπψιεζε δνχισλ απαηηεί ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζε νηθηαθέο εξγαζίεο, 

ζε ηέρλεο (κνπζηθή, ρνξφο) αθφκα θαη ζηα εβξατθά δηαηξνθηθά έζηκα.  
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1950, φ.π., 28, φπνπ αλαθέξεηαη πεξίπησζε απειεπζέξσζεο Δβξαίνπ δνχινπ ζηε Θεζζαινλίθε ην 

1700 απφ ηνλ κνπζνπικάλν ηδηνθηήηε ηνπ. Σα αλαθεξφκελα πξφζσπα δελ θαηάγνληαη απφ ηε 

Θεζζαινλίθε, αιιά απφ ηελ Κξηκαία.  
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Έηζη νη δνχιεο παξέκελαλ γηα αξθεηφ δηάζηεκα ζε εβξατθά ζπίηηα κέρξη λα 

κεηαπσιεζνχλ ζε άιινπο Δβξαίνπο. 

Ζ κεζαία θαη αλψηεξε ηάμε ησλ Δβξαίσλ ζπρλά θαηείρε δνχιεο, φπσο θαίλεηαη θαη 

απφ ηα ηεξνδηθαζηηθά θείκελα, αιιά θαη απφ ηηο ξεζπφλζα, φπνπ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο πνπ επηηξέπνπλ ζε Δβξαίνπο ηελ θαηνρή 

δνχισλ.
172

 

 

H θαηνρή δνχισλ απφ Δβξαίνπο εγείξεη ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα, φπσο αλ νη δνχινη 

επηηξέπεηαη λα εξγάδνληαη ην άββαην ή αλ ην θαγεηφ πνπ εηνηκάδνπλ είλαη ζχκθσλν 

κε ηηο εβξατθέο δηαηξνθηθέο παξαδφζεηο. Πην ζεκαληηθφ βέβαηα είλαη ην ζέκα ησλ 

ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο δνχιεο, αθνχ ε εβξατθή παξάδνζε είλαη πνιχ απζηεξή 

θαη ζηα εξσηηθά δεηήκαηα θαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ πνπ γελληνχληαη απφ 

απηέο ηηο ζρέζεηο. Απηά ηα ζέκαηα απαληψληαη κε ξεζπφλζα αλά πεξίπησζε. Πάλησο 

ππάξρεη κηα επίδξαζε απφ ηα ηζιακηθά έζηκα πνπ είλαη ιηγφηεξν απζηεξά ζηα ζέκαηα 

απηά. 

Ζ εβξατθή ζξεζθεία θαηαδηθάδεη πνιχ απζηεξά ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο κε δνχιεο 

θαη πξνβιέπεη απζηεξέο ηηκσξίεο. κσο, αθνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλέβαηλαλ 

ζπρλά ηέηνηεο ζρέζεηο θαη ν ηζιακηθφο λφκνο δελ ηηο θαηαδηθάδεη, νη εβξαίνη ξαβίλνη 

απνδεηθλχνληαη αξθεηά ξεαιηζηέο θαη δελ γλσκνδνηνχλ ηφζν απζηεξά ζηα ζέκαηα 

απηά. Πξνζπαζνχλ λα πξνηείλνπλ ξεαιηζηηθέο ιχζεηο, πνπ δελ ζα πξνθαιέζνπλ 

αληηδξάζεηο ζηελ θνηλσλία. Tα παηδηά Δβξαίνπ κε δνχιε είλαη λφκηκα θαη ειεχζεξα 

άηνκα θαη θιεξνλφκνη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ παηέξα. 

Αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη ζρέζεηο ηνπ θπξίνπ κε θάπνηα δνχιε, δεκηνπξγνχλ 

δεηήκαηα ζηελ νηθνγελεηαθή δσή (π.ρ., αληηξξήζεηο ηεο λφκηκεο ζπδχγνπ). Oη δνχιεο 

είλαη εχθνια ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο, αιιά δελ πξέπεη λα 

μερλάκε φηη ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ γεληθά δελ είλαη ηζρπξή, νπφηε νη δηαθνξέο ζηα 

δηθαηψκαηα ησλ λφκηκσλ ζπδχγσλ θαη ησλ δνχισλ δελ είλαη θαη ηφζν εληππσζηαθέο.  

Tα δηθαηψκαηα ησλ δνχισλ δελ είλαη απνιχησο θαζνξηζκέλα. Πεξηγξάθνληαη ζηα 

έγγξαθα πεξηπηψζεηο, φπνπ νη δνχινη παίξλνπλ δψξα απφ ηνπο θπξίνπο ηνπο ή 

θιεξνλνκνχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Αλ νη δνχινη αζπαζηνχλ ηελ εβξατθή ζξεζθεία, 

ζαθψο απνθηνχλ θαιχηεξε ζέζε κέζα ζηελ νηθία, αιιά θαη ζηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα.
173

 

Αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο πνπ ν θχξηνο παληξεχηεθε ηε δνχιε, φηαλ ηνπ γέλλεζε γην 

ή ηελ έδησμε αθξηβψο γηα ηνλ ίδην ιφγν.
174

 

Δίλαη απξεπέο αθφκα θαη λα βξίζθεηαη εβξαίνο άλδξαο ζηνλ ίδην ρψξν κε δνχιε αλ 

δελ είλαη παξφληα θαη άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Αλ ππάξμεη παξάβαζε, ε δνχιε 

πσιείηαη θαη ηα ρξήκαηα κνηξάδνληαη ζηνπο θησρνχο θαη ν άλδξαο απεηιείηαη αθφκα 

θαη κε αθνξηζκφ. 

Οη Δβξαίνη θαίλεηαη απφ ηηο πεγέο λα έρνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπο πην πνιχ γπλαίθεο 

δνχιεο γηα ηηο νηθηαθέο εξγαζίεο παξά άλδξεο δνχινπο.  
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2.6 Άιια πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά    

      (ελδπκαηνινγηθέο ζπλήζεηεο, ηηκή, νλνκαηνδνζία, νκνθπινθηιία) 

 
Οη θαλφλεο ελδπκαζίαο ησλ Δβξαίσλ είλαη αξθεηά ιεπηνκεξεηαθνί.  

Γεληθά πξνηηκνχληαη ζθνχξα ρξψκαηα, θπξίσο καχξν θαη καθξηά παλσθφξηα, πνπ 

δειψλνπλ δηαθξηηηθή παξνπζία ζην δεκφζην ρψξν. Δβξαίνη πνπ θαηάγνληαη απφ 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο είλαη ινγηθφ λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο ελδπκαζίεο, αλ θαη ε ηάζε 

ησλ Οζσκαλψλ είλαη λα ππάξρεη νκνηφκνξθε μεθάζαξε ελδπκαζία αλάινγα κε ηελ 

θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη θάζε άηνκν. Οη ξαβίλνη ζπρλά επηβάιινπλ πην 

απζηεξνχο ελδπκαηνινγηθνχο θαλφλεο απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο.
175

 

 

Οη Δβξαίνη ληχλνληαλ θαηά ηε ζπλήζεηα ηνπ ηφπνπ φπνπ θαηνηθνχλ, αιιά δελ θνξνχλ 

ξνχρα απφ καιιί θαη ιηλάξη. Κάησ απφ ηα θνηλά θνξέκαηα θνξνχζαλ έλα κηθξφ 

έλδπκα ζαλ πνπθάκηζν. Ο θίηξηλνο ζθνχθνο πνπ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα θνξνχλ θαη 

κε ηνλ νπνίν αλαγλσξηδφηαλ ε εβξατθή θνηλφηεηα ζηα εδάθε ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο, κλεκνλεχεηαη θαη απφ πεξηεγεηέο φπσο ν Belon, ν Nicolay, ν 

Dernschwam θ.ά, θαηά ην 16
ν
 αηψλα. ηαλ φκσο θπθινθνξνχζαλ ζε ηηαιηθέο 

θηήζεηο, θνξνχζαλ άζπξν ζθνχθν, πνπ ήηαλ δηαθξηηηθφ ησλ κνπζνπικάλσλ, 

ππνδεηθλχνληαο ηα εδάθε πξνέιεπζήο ηνπο θαη πεηπραίλνληαο λα θπθινθνξνχλ κε 

κεγαιχηεξε ζηγνπξηά θαη θχξνο.
176

 

 

Οη Δβξαίεο γπλαίθεο κνηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηηο κνπζνπικάλεο, 

πηνζεηψληαο παξφκνηα ελδχκαηα.
177

  

Παξαδίδεηαη πσο ζηα δεκφζηα ινπηξά νη άλδξεο έπξεπε λα θνξάλε έλα θακπαλάθη 

ζην ιαηκφ ζαλ θφζκεκα, πνπ ζα πξνεηδνπνηνχζε ηνπο κνπζνπικάλνπο γηα ηελ 

παξνπζία Δβξαίνπ ζην ρψξν.
178

 

Ζ εβξατθή ελδπκαζία δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ησλ κνπζνπικάλσλ, παξά κφλν 

ζηα ρξψκαηα. Οη γεληθέο ηάζεηο είλαη ε κίκεζε ηεο νζσκαληθήο ειίη θαη ε 

δηαθξηηηθφηεηα, φζνλ αθνξά ηε γπλαηθεία ελδπκαζία. Πξνηηκνχληαη θαιπκκέλα 

ζψκαηα θαη θνζκήκαηα πνπ δελ θαίλνληαη ζην δεκφζην ρψξν.
179

 

ην ζέκα ησλ θαλφλσλ ελδπκαζίαο ζπρλφηεξα θαηεγνξνχληαη Δβξαίνη, φηη ληχλνληαη 

κε πνιπηειή ελδχκαηα πξνθαιψληαο ηνπο κνπζνπικάλνπο παξά φηη παξαβηάδνπλ 

ηνπο θαζηεξσκέλνπο ελδπκαηνινγηθνχο λφκνπο, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηα ρξψκαηα θαη 

ηα ζρέδηα ησλ ελδπκάησλ.
180

 

Γηα ηνπο Δβξαίνπο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε ηδέα ηεο ηηκήο (ζηα εβξατθά kavod, 

ζηα ηζπαλνεβξατθά onor), ηδέα πνπ εληνπίδεηαη ζηηο ελδνθνηλνηηθέο ζρέζεηο ησλ 

Δβξαίσλ, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ θπξίαξρε κνπζνπικαληθή νκάδα. 

Ωο δηκκήδεο, νη Δβξαίνη ήδε αληηκεησπίδνληαη σο θαηψηεξνη ππήθννη, νπφηε 

δηαηεξνχλ ηελ αμία ηεο ηηκήο, θπξίσο κέζα ζην πιαίζην ηεο θνηλφηεηάο ηνπο θαη κε 
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ζηφρν νη πξάμεηο ηνπο λα κελ πξνθαινχλ ηε δπζαξέζθεηα ηεο κνπζνπικαληθήο 

δηνίθεζεο. 

 

Ζ ηηκή ζπλίζηαηαη ζηελ δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ, ζην ζεβαζκφ ζηηο 

παξαδφζεηο θαη ζηελ έληηκε άζθεζε εμνπζίαο πνιηηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο. 

Ζ αλδξηθή ηηκή ζπλίζηαηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ άλδξα λα πξνζηαηεχεη ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ, ηελ πεξηνπζία ηνπ θαη ηε θήκε ηνπ. χκβνιν ηεο αλδξηθήο ηηκήο είλαη ε 

δηαηήξεζε γελεηάδαο. Ζ γπλαίθα απνθηά ηηκή πεξηζζφηεξν σο κέινο κηαο νηθνγέλεηαο 

παξά σο ρσξηζηφ πξφζσπν.  

Ζ αηνκηθή θήκε είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αιιά αθφκα πην ζεκαληηθή είλαη ε θήκε ηεο 

θνηλφηεηαο. Καλέλα άηνκν δελ πξέπεη λα βιάπηεη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ απηή ηε 

ζπιινγηθή θήκε, αθνχ νη Δβξαίνη, σο κηθξή πιεζπζκηαθή νκάδα, εμαξηνχλ ηελ 

χπαξμε θαη ηελ θαιή ηνπο δηαβίσζε απφ ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο θήκεο ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο. 

Τπάξρνπλ θνηλνηηθά ζπκβνχιηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εζηθή ησλ αηφκσλ 

(Memunei Averot), θπξίσο ζηηο θνηλφηεηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Ηβεξηθή. 

Ζ απψιεηα ηεο ηηκήο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα απφ ηηο πην απζηεξέο ηηκσξίεο πνπ 

κπνξεί λα επηβάιεη ε θνηλφηεηα ζε θάπνηνλ. Οη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλεπάγνληαη 

ηέηνηα απψιεηα, πνηθίιινπλ (π.ρ. αθφκα θαη ην δηαδχγην ζεσξείηαη «αλέληηκε» 

πξάμε). Ζ θηψρεηα ζπρλά ζεσξείηαη ζηνηρείν θαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη «αηηκίαο», 

νπφηε νη Δβξαίνη ζεσξνχλ ηε ζσζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, αθφκα θαη ηελ έγθαηξε 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ, δείγκα έληηκεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα είλαη κηα αζηηθή, ηαμηθά ηεξαξρεκέλε θνηλσλία, πνπ δίλεη 

κεγάιε αμία ζηελ θαηαγσγή θαη ηνλ πινχην. Ζ θνηλσληθή ηάμε θαζνξίδεηαη απφ 

απζηεξνχο θαλφλεο πνπ δελ πξέπεη λα παξαβηάδνληαη.
181

 

 

Οη Δβξαίνη δίλνπλ ζην λενγέλλεην αγφξη ζπλήζσο ην φλνκα ηνπ παππνχ ηνπ, άζρεηα 

αλ απηφο είλαη δσληαλφο ή φρη. Σα επψλπκα ζπρλά πξνέξρνληαη απφ θάπνην θπζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θάπνηνπ πξνγφλνπ, ζπκίδνπλ θάπνηα επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή 

ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο νηθνγέλεηαο.  

Σα θνξίηζηα νλνκαηίδνληαη απφ ηνπο παηέξεο ηνπο. Γελ κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε 

φηη ζηα ζειπθά παηδηά δίλνληαη νλφκαηα ησλ ζειπθψλ ηνπο πξνγφλσλ.
182

 

Οη ζπιιαβέο “Δι” θαη “Γηα” αληηθαζηζηνχλ ην φλνκα ηνπ Θενχ, πνπ δελ κπνξεί λα 

εηπσζεί απφ θαλέλαλ. Έηζη έρνπκε ζεηξά νλνκάησλ φπσο π.ρ. ακνπέι = άθνπζα ην 

Θεφ, Μηθαέι = πνηνο ζαλ ην Θεφ, αιηηέι = ξψηεζα ην Θεφ, Ραθαέι = ν Θεφο 

ζεξάπεπζε, Ηζξαέι = Ο Θεφο έδσζε δχλακε, Γαληέι = ν Θεφο έθξηλε, Διράη = ν Θεφο 

δεη, Διηγηά (Ληάθνο) = Ο Θεφο κνπ Θεφο (ζπλδπάδεη ηηο δχν ζπιιαβέο). 

 

Σν φλνκα Λεβή πξνέξρεηαη απφ ηελ ηεξαηηθή θπιή ησλ Λεβή, πνπ έρνπλ σο γελάξρε 

ηνλ ηξίην γην ηνπ Ηαθψβ θαη αζθνχζαλ ηεξαηηθά θαζήθνληα ζην Ναφ. Σν φλνκα 

Μπελαξφγηα πξνέξρεηαη απφ ρσξηά ηεο επαξρίαο ηεο Κφξδνβα. 

 

Δπίζεο ζπρλά είλαη ηα νλφκαηα, Αζέξ = Δπηχρηνο, Αβξαάκ = παηέξαο πνιιψλ ιαψλ, 

Βεληακίλ = αγαπεηφο γηνο, Γαβξηήι = ζεναλδξεησκέλνο, Γαβίδ = αγαπεηφο, Ηζαάθ = 

γειαζηφο, Ησζήθ (Γηαζίθ) = πξφζζεηνο, Μαξηάκ = πνζεηή, Μελαρέκ = παξεγνξηά 
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(νλνκάδνληαλ έηζη παηδηά πνπ γελληνχληαλ ηηο 9 πξψηεο κέξεο ηνπ κήλα Αβ), 

Μσπζήο = απηφο πνπ ζψζεθε απφ ην λεξφ, αινκψλ = Δηξελαίνο, ακπεηάη = απηφο 

πνπ γελλήζεθε άββαην, εληφξα ή ηληνξίηα = θπξία ζηα Ηζπαληθά, Υαΐκ = απηφο 

πνπ ζψζεθε απφ ζνβαξή αζζέλεηα. 

Οη αζθελάδη δελ είραλ επίζεηα σο πξηλ δχν αηψλεο θαη κεηά πηνζέηεζαλ ηπραία 

επίζεηα (-επαγγεικαηηθά ή ηνπηθά).
183

 

Ζ έληαμε ησλ Δβξαίσλ ζηελ νζσκαληθή θνηλσλία θαίλεηαη θαη απφ ηελ πηνζέηεζε 

κνπζνπικαληθψλ νλνκάησλ απφ απηνχο.
184

 

Σν εβξατθφ δίθαην δελ δηαθξίλεη ηηο νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο σο ηδηαίηεξε θαηεγνξία 

εζηθψλ παξαβάζεσλ, ηνπιάρηζηνλ σο ην 19
ν
 αηψλα. Δληάζζεη ηέηνηεο πξαθηηθέο ζην 

γεληθφηεξν πιαίζην ησλ αλήζηθσλ πξάμεσλ, φπσο ε κνηρεία θαη επηβάιιεη αληίζηνηρεο 

ηηκσξίεο. Οη νκνθπινθηιηθέο ζρέζεηο είλαη «αλεθηέο» θαη δελ ηηκσξνχληαη απζηεξά, 

επεηδή ζεσξνχληαη αλαγθαίν θαθφ γηα ηε ζεμνπαιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλδξψλ, αθνχ 

νη γπλαίθεο δελ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζεμνπαιηθά πξηλ θαη εθηφο ηνπ γάκνπ ηνπο. 

πάληα θαηεγνξνχληαη άλδξεο ζηα ξαβηληθά δηθαζηήξηα γηα νκνθπινθηιία θαη απηφ 

γίλεηαη ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε γπλαίθα δεηά δηαδχγην θαη επηθαιείηαη ηέηνηα 

ζηνηρεία εηο βάξνο ηνπ ζπδχγνπ ή φηαλ ε θαηεγνξία αθνξά επηθαλέο πξφζσπν θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηνηρείν πνπ δείρλεη έιιεηςε γεληθφηεξεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Οη Δβξαίνη δελ είλαη ηφζν επηθξηηηθνί ζην ζέκα απηφ, αιιά κέλνπλ ζην επίπεδν ηνπ 

εζηθνχ ζρνιηαζκνχ θαη ζηηγκαηηζκνχ ησλ αηφκσλ. Οη ππνζέζεηο απηέο αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ηα ξαβηληθά δηθαζηήξηα θαη δελ ππάξρεη θακία ηέηνηα ζε ηεξνδηθείν.
185

 

 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, αιιά θαη ζηηο κεγάιεο επαξρηαθέο πφιεηο ηεο 

Απηνθξαηνξίαο, καξηπξνχληαη νκάδεο Δβξαίσλ λεαξψλ ρνξεπηψλ, πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε ηδησηηθέο γηνξηέο. ε θείκελα πεξηγξάθεηαη ε ελδπκαζία θαη ν ρνξφο ηνπο, αιιά 

ζπρλά θαηεγνξνχληαη γηα νκνθπινθηιηθή πνξλεία.
186
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2.7  πλαγσγέο θαη άιια νηθήκαηα 
 

Οη Δβξαίνη αθνινπζνχλ απζηεξνχο θαλφλεο γηα ηε ζσκαηηθή πγηεηλή, επηζθεπηφκελνη 

είηε ηα ρακάκ είηε ηα mikve (ηα ηειεηνπξγηθά ινπηξά ησλ ζπλαγσγψλ).
187

 

 

Oη ζπλαγσγέο παίξλνπλ ην φλνκά ηνπο απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο ησλ κειψλ ηνπο, απφ 

ηνλ ηξφπν άθημήο ηνπο ζηελ Απηνθξαηνξία (π.ρ. kendi gelen), απφ ηελ νζσκαληθή 

νλνκαζία ηεο ζπλνηθίαο φπνπ βξίζθνληαη, απφ ην επάγγεικα ησλ κειψλ, απφ ην 

φλνκα ησλ ηδξπηψλ ηνπο, απφ θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηηξίνπ ή ηεο 

πεξηνρήο (π.ρ. Παιηά θαη Νέα πλαγσγή ή Άλσ θαη Κάησ πλαγσγή ζην Ζξάθιεην), 

απφ ην ζθνπφ ηεο ίδξπζήο ηνπο (π.ρ. ζπλαγσγέο κε ην φλνκα shalom = εηξήλε). 

Τπήξραλ ζπλαγσγέο ζε καθξηλά πξνάζηηα ή πφιεηο, πνπ ζπγθέληξσλαλ φινπο ηνπο 

Δβξαίνπο ηεο πεξηνρήο ρσξίο δηαθξίζεηο. 

Ζ ζπλαγσγή είλαη ην θέληξν ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο. πγθεληξψλεη πιήζνο 

ιεηηνπξγηψλ, αθνχ αθφκα θαη ε θνηλνηηθή θπιαθή ζπλήζσο είλαη θάησ απφ ηε 

ζπλαγσγή. 

 

Σα βαζηθά κέξε κηαο ζπλαγσγήο είλαη: 

1. ην Βήκα (teva), απφ φπνπ ν ξαβίλνο ή θάπνην άιιν πξφζσπν δηαβάδεη ηελ Σνξά. 

πλήζσο είλαη μχιηλν θαη βξίζθεηαη είηε ζην θέληξν ηεο ζπλαγσγήο είηε ζην δπηηθφ 

ηνίρν. 

 

2. ην Δηράι (hekhal), ην κέξνο φπνπ θπιάζζνληαη νη θχιηλδξνη ηεο Σνξά. Βξίζθεηαη 

ζηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν θαη θαζνξίδεη ηελ πξνζεπρή πξνο ηελ Ηεξνπζαιήκ. Έρεη ηε 

κνξθή κηθξήο ληνπιάπαο ζηνλ ηνίρν ή κηθξνχ δσκαηίνπ κε ξάθηα. Δίλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν αληηθείκελν ηεο ζπλαγσγήο θαη νλνκάδεηαη aron kodesh ζηα γίληηο.  

 

3. ην Παξνρέη (parochet), ην παξαπέηαζκα πνπ ρσξίδεη ην εηράι απφ ηνλ ππφινηπν 

ρψξν.  

4. ππάξρεη απιή πνπ ιεηηνπξγεί σο ρψξνο ηειεηνπξγηψλ θαη ζπλαζξνίζεσλ θαη 

γπλαηθσλίηεο σο ππεξπςσκέλν κπαιθφλη κέζα ζηε ζπλαγσγή. 

Θξεζθεπηηθά θείκελα νξίδνπλ ηα κέξε ηεο ζπλαγσγήο θαη ηηο επηηξεπφκελεο 

ελέξγεηεο κέζα ζε θάζε ρψξν, φκσο νη θαλφλεο απηνί πξνζαξκφδνληαη ζηα δεδνκέλα 

θάζε πφιεο θαη επνρήο. Π.ρ., ν θαλφλαο ιέεη φηη ε ζπλαγσγή πξέπεη λα είλαη ην 

κεγαιχηεξν θαη πην εκθαλέο θηίξην ζηε ζπλνηθία. Απηφ δελ κπνξεί λα ζπκβεί ζε 

θακία νζσκαληθή πφιε, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινπλ νη Οζσκαλνί. 

Ζ ζπλαγσγή πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζε ηξερνχκελν λεξφ, γηα λα γίλεηαη ην κηθβέ, 

ν ηειεηνπξγηθφο θαζαξκφο ησλ Δβξαίσλ.
188

 

ηε ζπλαγσγή ππάξρεη θαη ην midrash, έλαο δηαθξηηφο ρψξνο γηα πξνζεπρή θαη 

κειέηε. Οη ζέζεηο θνληά ζην hekhal ζεσξνχληαη ηηκεηηθέο θαη θιεξνδνηνχληαη ή 

πσινχληαη ζε πςειέο ηηκέο.
189
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 ζηνλ 20
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 Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, φ.π., 66-70. 
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Ζ πψιεζε ηνπ δηθαηψκαηνο αλάγλσζεο ηεο Σνξά θάζε άββαην κεηά απφ 

δεκνπξαζία απνηεινχζε ζεκαληηθφ έζνδν ηεο ζπλαγσγήο.
190

 

Σν Βήκα απφ φπνπ δηαβάδεηαη δπλαηά ν Νφκνο, ζπκβνιίδεη ην φξνο ηλά απφ φπνπ ν 

Μσπζήο απνθάιπςε ην Νφκν ζηνπο Δβξαίνπο. Δπεηδή ζπλήζσο είλαη μχιηλν, δελ 

ππάξρνπλ πνιιά ζσδφκελα δείγκαηα.
191

 

Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ πξψησλ ζπλαγσγψλ ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ αθνινπζεί 

ειιεληζηηθά πξφηππα, ηα νπνία δαλείζηεθαλ νη ρξηζηηαλνί ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

εθθιεζηψλ θαη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ επέζηξεςαλ μαλά ζηελ εβξατθή 

αξρηηεθηνληθή, π.ρ. άκβσλαο. Σηο θαζεκεξηλέο γίλνληαη αθνινπζίεο ζηε ζπλαγσγή 

ηξεηο θνξέο ηε κέξα. Γελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζέιεπζε ζε φιεο ηηο ηειεηέο θαη 

επηηξέπεηαη θαη ε ηδησηηθή πξνζεπρή. Κάζε Γεπηέξα θαη Πέκπηε δηαβάδνληαη 

απνζπάζκαηα απφ ηελ Σνξά θαη ε πξνζέιεπζε θφζκνπ είλαη ζαθψο κεγαιχηεξε.
192

 

πλήζσο είλαη θηίξηα κε παξαιιειφγξακκν ζρήκα. Ζ θεληξηθή είζνδνο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο άλδξεο, ελψ ππάξρεη πιεπξηθή είζνδνο γηα ην γπλαηθσλίηε. 

Γεληθά ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη εβξατθέο ζπλνηθίεο αθνινπζνχζαλ έλαλ ακπληηθφ 

ηξφπν δφκεζεο, κε ζηελνχο δξφκνπο, κηθξέο πιαηείεο, εθαπηφκελα θηίξηα θαη εχθνιε 

απνκφλσζε κε ηείρε απφ ηελ ππφινηπε πφιε. Μέζα ζηε ινγηθή απηή, νη ζπλαγσγέο 

δελ μερσξίδνπλ απφ ηα άιια νηθήκαηα θαη πνιιέο θνξέο δελ είλαη αθξηβή ηα ζηνηρεία 

πνπ έρνπκε γηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ηνπο. εκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ απνηειεί ε εγγχηεηα κε ην ιηκάλη ή κε ηελ θεληξηθή 

αγνξά ηεο πφιεο.
193

 

Οξίδνληαη δχν βαζηθνί ηχπνη ζπλαγσγψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν ζηνπο λεψηεξνπο 

ρξφλνπο: 

1) Ο δηπνιηθφο ηχπνο, πνπ έρεη ην Βήκα ζην δπηηθφ ηνίρν. πλδέεηαη κε ηε 

ξσκαληψηηθε παξάδνζε, αιιά απαληά θαη ζε κεζαησληθέο ζπλαγσγέο ηεο Ηηαιίαο 

θαη ηεο Ηζπαλίαο. 

2) Ο νζσκαληθφο ή ηεηξάππινο ηχπνο, πνπ είλαη θηίξην παξαιιειφγξακκν κε 

ηέζζεξεηο θνιψλεο ζην θέληξν ηεο αίζνπζαο. ηνλ θεληξηθφ απηφ ρψξν ζπλήζσο 

ππήξρε ην Βήκα. Ο ηχπνο πηζαλά πξνέξρεηαη απφ ηα ηζιακηθά ηδακηά ή αθφκα θαη 

απφ ηηο βπδαληηλέο εθθιεζίεο.
194

 

ηε ζπλαγσγή ππεξεηεί θαη ν shammash, επηζηάηεο ηεο ζπλαγσγήο. Δίλαη ν 

άλζξσπνο πνπ θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα, γηα ηε θχιαμε ηνπ ρψξνπ θαη γηα ηε 

ζσζηή ηέιεζε ησλ ηειεηψλ. Δθηειεί θαζήθνληα επηζηάηε, εηζπξάθηνξα, 

αγγειηαθφξνπ, δήκηνπ, αζηπλφκνπ, αθφκα θαη λεθξνζάθηε ζε κηθξέο θνηλφηεηεο.
195
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Ζ ζπλαγσγή ιεηηνπξγεί θαη σο ρψξνο δηδαζθαιίαο, κειέηεο, θηινμελίαο απφξσλ θαη 

κεηαλαζηψλ.
196

 

Δπηθεθαιήο ζε θάζε yeshiva είλαη ν Gaon, πξφζσπν αμηνζέβαζην, πνπ δίλεη 

απαληήζεηο θαη ζε λνκηθά πξνβιήκαηα. Γεληθά ηα πξφζσπα απηά δελ εθιέγνληαη, 

αιιά επηιέγνληαη, κέζα απφ νηθνγέλεηεο πνπ παξαδνζηαθά αζθνχλ ηέηνηα θαζήθνληα 

ζε θάζε θνηλφηεηα.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  3 

ΘΔΖ ΣΧΝ ΔΒΡΑΗΧΝ ΣΟ ΟΘΧΜΑΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ – 

ΕΗΜΜΖΓΔ 

 

3.1  Tν θαζεζηψο ησλ δηκκήδσλ 

Σν Κνξάλη δέρεηαη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζε άλδξεο-γπλαίθεο, ειεχζεξνπο-ζθιάβνπο 

θαη πηζηνχο-άπηζηνπο. Γελ δέρεηαη ηελ χπαξμε αξηζηνθξαηψλ ή άιισλ θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ. Σα ηζιακηθά θξάηε δελ ιεηηνπξγνχλ απφιπηα ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο 

απηνχο θαη ζηελ πξάμε εθαξκφδνπλ θαη άιιεο δηαθξίζεηο. Ζ ζέζε ησλ κε 

κνπζνπικάλσλ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία είλαη πάληα θαηψηεξε, αιιά 

αθνινπζεί θαλφλεο. 

Οη κε κνπζνπικάλνη ηεο Απηνθξαηνξίαο δελ είλαη ζχκαηα δηψμεσλ, φπσο ζπλέβαηλε 

ζηελ Δπξψπε ηελ ίδηα επνρή. Ο άπηζηνο επηθξίλεηαη ηδενινγηθά γηαηί παξακέλεη απφ 

επηινγή ηνπ καθξηά απφ ηελ αιήζεηα ηνπ ηζιάκ. Ζ γπλαίθα θαη ν ζθιάβνο δελ έρνπλ 

επηινγή λα αιιάμνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε.
198

 

 

Ο ίδηνο ν Μσάκεζ έθαλε ηηο πξψηεο ζπκθσλίεο (dhimma) κε εβξατθέο θπιέο ζηελ 

Αξαβία. Ο φξνο ζεκαίλεη ηελ άληζε ζπκθσλία, πνπ θαζνξίδεη ηηο ζρέζεηο αλάκεζα 

ζηνλ θαηαθηεηή θαη ηνλ θαηαθηεκέλν. Ο εηηεκέλνο δέρεηαη ηελ αλσηεξφηεηα ηνπ 

ηζιάκ θαη ν θαηαθηεηήο πξνζηαηεχεη ηε δσή, ηε ζξεζθεία θαη ηελ πεξηνπζία ησλ 

θαηαθηεκέλσλ. Οη ζπκθσλίεο απηέο εξκελεχνληαη κέζα ζηελ ηδενινγία ηνπ ηεξνχ 

πνιέκνπ, σο κηα πξνζσξηλή αλαθσρή κέρξη ηελ ηειηθή επηθξάηεζε ηνπ ηζιάκ ζε φιν 

ηνλ θφζκν.  

Σν λνκηθφ θαζεζηψο ησλ δηκκήδσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ είλαη γλσζηνί 

σο «χκθσλν ηνπ Οπκάξ» θαη απνδίδνληαη είηε ζηνλ Οπκάξ Α΄ (634-644) είηε ζηνλ 

Οπκάξ Β΄ (717-720). Σν θαζεζηψο απηφ θαηαξγείηαη ηειηθά ην 1856 κε ην ραη-η-

ρνπκαγηνχλ.
199

 

 

ε πξνλεσηεξηθέο απηνθξαηνξίεο, φπσο ε Οζσκαληθή, είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν 

λα ππάξρνπλ πνιιαπιά ζπζηήκαηα, νηθνλνκηθά, λνκηζκαηηθά θαη λνκηθά, εμ αηηίαο 

ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ επέθηαζεο ηνπ θξάηνπο, ηεο θαηάθηεζεο λέσλ πεξηνρψλ θαη 

ηεο ελζσκάησζεο δηαθνξεηηθψλ ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο 

νδεγνχλ ζηε δηαηήξεζε ή ζηε ζπλερή αληηπαιφηεηα ησλ θνηλνηήησλ θαη ίζσο ηειηθά 

θαη ζηελ απνζχλζεζε ηνπ θξάηνπο.
200

 

Ζ ζξεζθεία θαη φρη ε εζλνηηθή θαηαγσγή θαζνξίδεηαη σο θξηηήξην έληαμεο ζηελ 

«αλψηεξε» νκάδα θαη απηφ επηηξέπεη ζε θάζε άηνκν λα εηζρσξήζεη ζηελ νκάδα απηή. 

Δίλαη δήηεκα επηινγήο ηνπ αηφκνπ ε παξακνλή ηνπ ζηηο «θαηψηεξεο» νκάδεο.
201
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Ζ ζξεζθεία είλαη πάληα βαζηθφ θξηηήξην δηάθξηζεο, αιιά κπνξεί λα ππάξρνπλ 

δηαθξίζεηο αλάινγα κε ην επάγγεικα ή ην θχιν ηνπ αηφκνπ. Κάζε θνηλσληθή νκάδα 

είλαη ειάρηζηα νκνηνγελήο θαη παξνπζηάδεη πνηθηιία φζνλ αθνξά ηνλ πινχην θαη ηελ 

θνηλσληθή ζέζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ακθηζβεηείηαη ε θπξηαξρία ησλ 

κνπζνπικάλσλ, αθνχ π.ρ. έλαο πινχζηνο ρξηζηηαλφο έκπνξνο έρεη κεγαιχηεξν θχξνο 

θαη επηξξνή απφ έλαλ θησρφ κνπζνπικάλν ζηξαηηψηε. Ζ ζξεζθεία είλαη κηα απφ ηηο 

πνιιέο ηδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηα άηνκα.
202

 

Οη δηκκήδεο απνιακβάλνπλ ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία, αιιά ππφ απζηεξνχο φξνπο.  

Οη ρψξνη ιαηξείαο πξέπεη λα είλαη δηαθξηηηθνί θαη λα κελ πξνθαινχλ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο (π.ρ. λα κελ ππάξρνπλ δηαθξηηηθά ζχκβνια ζηα θηίξηα, λα κελ 

αθνχγνληαη πξνζεπρέο θαη ιεηηνπξγίεο δεκφζηα ή ν ήρνο ηνπ εβξατθνχ shofar). 

Ζ αλέγεξζε ή ε επηζθεπή ζπλαγσγψλ επηηξέπεηαη κφλν κεηά απφ άδεηα ησλ αξρψλ 

γηα ηελ νπνία ε θνηλφηεηα θαηαβάιιεη ρξεκαηηθφ πνζφ.  

Τπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα ελδχκαηα, ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο θαη ζηηο νηθίεο ησλ 

δηκκήδσλ. ινη απηνί νη πεξηνξηζκνί βέβαηα δελ ηεξνχληαη πάληα κε ηελ ίδηα 

απζηεξφηεηα.  

Οη θνηλνηηθνί εγέηεο ησλ δηκκήδσλ ζπρλά ιεηηνπξγνχλ σο πξνζηάηεο θαη 

κεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο θαη ηηο αξρέο. Γελ ιείπνπλ πεξηπηψζεηο φκσο, 

φπνπ ηέηνηα άηνκα εθκεηαιιεχνληαη ηε ζέζε ηνπο θαη θαηαπηέδνπλ ηνπο δηκκήδεο, 

πξνζθέξνληαο «ππεξεζίεο» ζηνλ θαηαθηεηή.
203

 

 

Οη Οζσκαλνί, ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο επέθηαζήο ηνπο, είλαη ιίγνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

αιιφζξεζθνπο πιεζπζκνχο πνπ θαηαθηνχλ θαη πξέπεη λα βξνπλ έλαλ ηξφπν 

ζπλχπαξμεο κε ηηο αιιφζξεζθεο θνηλφηεηεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο.  

Σα πην ζεκαληηθά κέηξα ελαληίνλ ησλ δηκκήδσλ απφ ηελ νζσκαληθή εμνπζία ήηαλ νη 

πξαθηηθέο ηνπ sürgün (πνπ αθνξά φκσο θαη κνπζνπικάλνπο) θαη ηνπ devşirme πνπ 

επηβαιιφηαλ φιν θαη ιηγφηεξν φζν πεξλνχζαλ νη αηψλεο. Σν devşirme πνιχ ζπάληα 

αθνξά Δβξαίνπο θαη είλαη ζεζκφο ζηα φξηα ηεο ηζιακηθήο λνκηκφηεηαο, αθνχ 

απαγνξεχεηαη λα πάξεηο ζθιάβνπο απφ ιαφ πνπ ήδε έρεη γίλεη ππήθνφο ζνπ. 

Γηα ηνπο ππεθφνπο ηνπ ζνπιηάλνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ιέμε reaya, πνπ αξρηθά 

ζεκαίλεη ην πνίκλην θαη αθνξά φινπο ηνπο ππεθφνπο πνπ δελ αλήθνπλ ζην ζηξαηφ. 

Γελ έρεη ππνηηκεηηθή ρξνηά θαη αληαλαθιά ηελ εηθφλα ηνπ εγέηε-πνηκέλα, πνπ 

θξνληίδεη γηα ηελ επεκεξία ηνπ ιανχ ηνπ. Ζ αξλεηηθή ρξνηά ηεο ιέμεο εκθαλίδεηαη ην 

18ν αηψλα.
204

 

 

Οη δηκκήδεο ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θνξνινγηθέο θαηεγνξίεο, αλψηεξνπ, κέζνπ θαη 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Ο δηαρσξηζκφο γηλφηαλ απφ ηηο εγεζίεο ησλ θνηλνηήησλ θαη 

θαηαγξαθφηαλ ζε θαηάζηηρα πνπ έπξεπε λα εγθξηζνχλ απφ ηνλ ηνπηθφ θαδή. 

Οη θαηάινγνη απηνί δελ είλαη απφιπηα αθξηβείο ψζηε λα δηαηππψζνπκε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ πιεζπζκφ ή ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο. 

Αξθεηά άηνκα επέιεγαλ αθφκα θαη ηνλ εμηζιακηζκφ γηα λα απνθχγνπλ ηελ θαηαβνιή 
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ησλ θφξσλ. Σν θξάηνο δελ επέβαιιε εμηζιακηζκνχο ζε κεγάινπο αξηζκνχο, γηαηί έηζη 

δεκησλφηαλ νηθνλνκηθά. Βίαηνη εμηζιακηζκνί γίλνληαλ ζε πεξηφδνπο ζξεζθεπηηθήο 

έληαζεο ή ηαξαρψλ. 

Γεληθά ζηηο νζσκαληθέο πφιεηο δελ ππάξρεη απφιπηνο δηαρσξηζκφο ησλ ζπλνηθηψλ 

αλάινγα κε ηε ζξεζθεία. κσο, ελψ δελ απαγνξεχεηαη λα δεη θάπνηνο ζε γεηηνληά 

αιιφζξεζθσλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα έρεη επαθέο κε ηνπο αιιφζξεζθνπο γείηνλεο. 

Γελ ελζαξξχλνληαη νη κεηθηνί γάκνη θαη νη επαθέο ησλ θνηλνηήησλ δελ μεπεξλάλε 

θάπνηα θνηλψο απνδεθηά φξηα.
205

 

ε θάζε νζσκαληθή πφιε ππάξρεη κηα κεγάιε θεληξηθή αγνξά, ζηελ νπνία ζίγνπξα 

έξρνληαλ ζε επαθή θαη ζπλαιιάζζνληαλ άλζξσπνη δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ. 

ε κηθξέο πφιεηο ή ζε θησρέο ζπλνηθίεο, βιέπνπκε ζε πσιεηήξηα ζπηηηψλ λα 

αλαγξάθνληαη σο γείηνλεο Δβξαίσλ, ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη. ηελ αγνξά 

θπξηαξρεί ν επαγγεικαηηθφο δηαρσξηζκφο θαη φρη ν ζξεζθεπηηθφο.
206

 

 

Δίλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο αιιφζξεζθσλ θνηλνηήησλ ζε θνηλά 

αηηήκαηα πξνο ηηο αξρέο. πλήζσο θάζε θνηλφηεηα ιεηηνπξγεί αθφκα θαη εηο βάξνο 

ησλ άιισλ, γηα λα πξνσζήζεη ηα δηθά ηεο ζπκθέξνληα. Π.ρ., ζε πεξηπηψζεηο δηαλνκήο 

θνξνινγηθψλ βαξψλ, θάζε θνηλφηεηα πξνζπαζεί λα απνδείμεη ηελ αδπλακία ηεο λα 

πιεξψζεη, κε ζηφρν λα επηβαξχλεη ηηο άιιεο θνηλφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

επηθαινχληαη αθφκα θαη ςεχηηθα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία.
207

 

 

Οη δηκκήδεο απαγνξεχεηαη λα νπινθνξνχλ θαη γη‟ απηφ πέθηνπλ ζπρλά ζχκαηα 

επηζέζεσλ, αθνχ δελ κπνξνχλ λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Ζ πξνζηαζία ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο αλαγθαζηηθά πξνζθεχγνπλ. 

Ζ χπαξμε ηνπ ηεξνδηθείνπ αιιά θαη ηνπ δηνηθεηή, πνπ κπνξεί λα έρεη θαη δηθαζηηθφ 

ξφιν, επηηξέπεη αξθεηέο θνξέο ζε δηκκήδεο λα θαηαθχγνπλ ζηε κηα αξρή, δεηψληαο 

πξνζηαζία απφ ηηο απζαηξεζίεο ηεο άιιεο. Μπνξνχλ λα θαηαγγείινπλ έλαλ θαδή ζην 

δηνηθεηή ή ην αληίζεην θαη ηειηθά λα ιάβνπλ κηα απφθαζε πνπ ζα πξνζηαηεχεη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο.
208

 

 

Οη θνηλφηεηεο ησλ δηκκήδσλ ζίγνπξα απνιάκβαλαλ ζξεζθεπηηθέο ειεπζεξίεο θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ ζρεηηθά απηφλνκα ζε ζέκαηα ζξεζθείαο, αιιά είλαη ζπδεηήζηκν πφζε 

απηνλνκία είραλ ζε ζέκαηα δηθαζηηθά θαη πνηα είλαη ε ζρέζε ησλ θνηλνηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ κε ηα θξαηηθά. Δίλαη αμηνζεκείσηε αληίθαζε φηη Δβξαίνη πξνζθεχγνπλ 

ζηνλ θαδή αθφκα θαη γηα πξνζσπηθέο ππνζέζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζεσξνχλ, φπσο 

καξηπξείηαη ζε ξαβηληθά θείκελα, ηα κνπζνπικαληθά δηθαζηήξηα δηεθζαξκέλα θαη 

αλαμηφπηζηα. 

Ζ ζχγρξνλε ηζηνξηνγξαθία ακθηζβεηεί φηη ην ζχζηεκα ησλ κηιιέη, ησλ ρσξηζηψλ 

δειαδή ζξεζθεπηηθψλ θνηλνηήησλ κέζα ζην νζσκαληθφ θξάηνο, ππήξρε απφ ηα 

πξψηα ζηάδηα νξγάλσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ζπλεπψο ε νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ζα 

έπξεπε λα έρεη θάπνηα άιιε κνξθή. κσο δελ ακθηζβεηείηαη ε λνκηθή ειεπζεξία πνπ 

απνιάκβαλαλ νη θνηλφηεηεο.
209
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Γελ έρνπκε αθξηβή ρξνλνινγηθά ζηνηρεία γηα ηελ ίδξπζε ησλ κηιιέη, αιιά ππάξρνπλ 

πεξηγξαθέο φπσο ηνπ D‟Ohsson ησλ αξρψλ ηνπ 18νπ αηψλα, πνπ θαηαγξάθνπλ ην 

ζχζηεκα απηφ αλαιπηηθά. Γελ κπνξνχκε λα απνθιείζνπκε ηελ χπαξμε ηνπ ζεζκνχ 

λσξίηεξα απφ φζν νη πεγέο ηψξα επηηξέπνπλ, αιιά δελ έρνπκε αθξηβή ζηνηρεία γηα ην 

πψο θαη πφηε απηφο ηδξχζεθε.
210

 

 

Ζ κειέηε ηνπ Ronald Jennings γηα ηελ πφιε ηεο Καηζάξεηαο (Kayseri) πξνζθέξεη 

αξθεηά ζηνηρεία γηα ηε ζέζε ησλ δηκκήδσλ ζην νζσκαληθφ θξάηνο. ε θηξκάλη ηνπ 

1625 αλαθέξεηαη φηη νη δηκκήδεο ηεο πφιεο πξέπεη λα πιεξψζνπλ θφξν πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 5.000 άηνκα, αλεμάξηεηα αλ ν πιεζπζκφο ηεο πφιεο είλαη ηφζνο.  

Οη αξρέο νξίδνπλ έλαλ αξηζκφ θαη νη θάηνηθνη απιά επηβαξχλνληαη κε ην πνζφ. 
Μειεηψληαο ηηο πεξηπηψζεηο δαλείσλ θαη πηζηψζεσλ ηεθκεξηψλεηαη φηη ππήξραλ 

πνιιέο ζπλαιιαγέο ηέηνηνπ ηχπνπ, αλάκεζα ζε άηνκα δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ. 

Απφ ηηο αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ θαίλεηαη φηη νη δηκκήδεο αγνξάδνπλ αθίλεηα θαη 

δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζε πνηα ζπλνηθία ζα αγνξάζνπλ ή ζα θαηνηθήζνπλ. 

Οη δηκκήδεο πξνζθεχγνπλ ζην ηεξνδηθείν γηα θάζε κνξθήο ππφζεζε, θαη εκθαλίδνληαη 

σο κάξηπξεο ζε ππνζέζεηο αθφκα θαη κνπζνπικάλσλ. 

Γελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη νη δηκκήδεο πνπ πξνζθεχγνπλ ζην ηεξνδηθείν 

γηα ζέκαηα νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, ηειηθά εθαξκφδνπλ ηελ απφθαζε ηνπ θαδή νχηε 

αλ απηή γίλεηαη απνδεθηή ζην πιαίζην ηεο θιεηζηήο θνηλφηεηαο. Ζ απφθαζε ηνπ θαδή 

ιεηηνπξγεί σο επίζεκε θαηαγξαθή ηεο ππφζεζεο, αιιά ηειηθά ην εζηκηθφ δίθαην ίζσο 

επηθξαηεί.
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3.2  Οη Δβξαίνη σο δηκκήδεο  

 
ηα εδάθε ησλ Βαιθαλίσλ ην εβξατθφ ζηνηρείν είρε γηα αηψλεο ζπλππάξμεη κε ηνπο 

θπξίαξρνπο πιεζπζκνχο. Ζ καθξηά απηή ζπλχπαξμε είρε επεξεάζεη ηα έζηκα θαη ηε 

γιψζζα ησλ θνηλνηήησλ απηψλ, πνπ παξνπζηάδνληαη ειιελφθσλεο ζρεκαηίδνληαο 

ηελ νκάδα ησλ ξσκαλησηψλ Δβξαίσλ. Οη Οζσκαλνί πξνζέθεξαλ ζηηο θνηλφηεηεο 

απηέο έλα επλντθφ πιαίζην δσήο, αθνινπζψληαο ηηο πξνδηαγξαθέο ζπλχπαξμεο κε 

ηνπο «ιανχο ηεο Βίβινπ», πνπ ε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία επηβάιιεη γηα ηνπο πηζηνχο 

ηεο. Οη Οζσκαλνί παξαρσξνχζαλ ειεπζεξία άζθεζεο ησλ ζξεζθεπηηθψλ 

θαζεθφλησλ θαη ησλ θνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ, κέζα ζε έλα πιαίζην δεζκεχζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ ησλ ππεθφσλ πξνο ην θξάηνο θαη σο πξνο ην θπξίαξρν ζε απηφ 

κνπζνπικαληθφ ζηνηρείν. 

Ζ νζσκαληθή απηή αληίιεςε θαη πξαθηηθή, πνπ απνθξπζηαιιψζεθε ηειηθά ζηελ 

επίζεκε νξγάλσζε ησλ κηιιέη θαη ε ζρεηηθή πξνζηαζία πνπ απηή παξείρε ζηε 

δηαθχιαμε ηεο δσήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ ππεθφσλ, απνηέιεζε απφ λσξίο ην 

ζεκαληηθφηεξν πφιν έιμεο ησλ θαηαδησθφκελσλ απφ ηελ θαζνιηθή Δπξψπε 

Δβξαίσλ.  

Οη Οζσκαλνί κπφξεζαλ γξήγνξα λα δηαθξίλνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ Δβξαίσλ γηα ηελ 

νηθνλνκία θπξίσο ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη λα ηνπο επηθπιάμνπλ ηδηαίηεξε κεηαρείξηζε. 

Οη Δβξαίνη δελ ζπλδένληαη νχηε κε ηελ Οξζνδνμία νχηε κε ηνλ Καζνιηθηζκφ. 

Βξίζθνπλ ζηνπο Οζσκαλνχο έλαλ πξνζηάηε θαη ππνζηεξηθηή θαη νη Οζσκαλνί ζηνπο 

Δβξαίνπο κηα πνιχηηκε νκάδα πηζηψλ αιιφζξεζθσλ ππεθφσλ. Ωο sadik millet, πηζηφ 

δειαδή, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο Οζσκαλνχο ην εβξατθφ κηιιέη θαη ζπλδέεηαη ζηελά 

κε ην κνπζνπικαληθφ.  

Ζ θνηλσληθή ζέζε ηνπ ξσκαληψηε Δβξαίνπ δελ δηέθεξε ζεκαληηθά απφ απηή ησλ 

νξζνδφμσλ γεηηφλσλ ηνπ, ην 14
ν
 θαη 15

ν
 αηψλα. Έρνπλ ζξεζθεπηηθά δηθαηψκαηα θαη 

θνηλνηηθή ειεπζεξία, αιιά αλήθνπλ ζην ρψξν ησλ «άπηζησλ» δηκκήδσλ, κε φιεο ηηο 

θνηλσληθέο δηαθξίζεηο πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη: Απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο αιφγνπ, ξνχρα 

ιηγφηεξν πνιπηειή, θαηνηθίεο ηαπεηλφηεξεο απφ ησλ κνπζνπικάλσλ, κηθξφηεξε ηζρχο 

ηεο καξηπξίαο ηνπο ζηα κνπζνπικαληθά δηθαζηήξηα, πςειφηεξα ηεισλεηαθά ηέιε απφ 

απηά ησλ κνπζνπικάλσλ εκπφξσλ.
212

 

 

Ζ απνδνρή απφ ηνπο Οζσκαλνχο ηεο θνηλνηηθήο-ελνξηαθήο νξγάλσζεο ησλ Δβξαίσλ 

είλαη έλα αθφκα δείγκα ηεο ξεαιηζηηθήο πνιηηηθήο ησλ Οζσκαλψλ, απέλαληη ζε 

ζέκαηα θαζεκεξηλήο δσήο. Αθνχ ην ζχζηεκα απηφ εμππεξεηεί θαη ηνπο Δβξαίνπο, 

ζεβφκελν ηηο παξαδφζεηο ηνπο, αιιά θαη ηηο νζσκαληθέο αξρέο ζηελ επηβνιή ειέγρνπ 

θαη ηε ζπιινγή ησλ θφξσλ, δελ ππάξρεη ιφγνο λα αιιάμεη.
213

 

 

Ζ ζέζε ησλ Δβξαίσλ ζηελ Απηνθξαηνξία είλαη πάληα απηή ησλ ππεθφσλ δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο, φπσο είλαη θπζηθφ κέζα ζην πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δηαθξηηψλ 

θνηλνηήησλ. κσο πνιιέο θνξέο νη καξηπξίεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ θαθή απηή ζέζε, 

ίζσο λα πξνέξρνληαη απφ άηνκα πνπ ζέινπλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ 

επξσπαίσλ Δβξαίσλ γηα ηελ θαθή ζέζε ησλ νζσκαλψλ Δβξαίσλ ή λα πξνέξρνληαη 
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απφ άηνκα πνπ δελ θαηαλννχζαλ επαθξηβψο ηε ιεηηνπξγία ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο 

θαη έηζη θαηαιήγνπλ ζε ακθηιεγφκελα ζπκπεξάζκαηα (πξφμελνη, πεξηεγεηέο θ.ά.).
214

 

 

Οη Δβξαίνη εμαηξνχληαη απφ ην devşirme ήδε απφ ην 1497. ψδνληαη επηζηνιέο 

Δβξαίσλ απφ ηα ιαηηλνθξαηνχκελα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Κξήηε, πνπ 

πεξηγξάθνπλ κε ζιίςε ηα βάζαλα ησλ ξσκαλησηψλ Δβξαίσλ, πνπ ππνρξεψζεθαλ ζε 

κεηνίθεζε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. Άξα ε αξρηθή εηθφλα ησλ Δβξαίσλ γηα ηνπο 

Οζσκαλνχο δελ είλαη ζεηηθή. Απηφ αιιάδεη κεηά ην 1492. Κάπνηεο θνηλφηεηεο 

εμαηξέζεθαλ απφ ην sürgün επεηδή παξαδφζεθαλ ζηνπο Οζσκαλνχο π.ρ. Γηάλλελα.
215

 

Ζ εβξατθή θνηλσλία είλαη παξαδνζηαθή θαη ζπληεξεηηθή. Ο πνιηηηζκφο ηεο είλαη έλα 

πβξίδην, πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία ηζπαληθά, βπδαληηλά, αξαβηθά, ηνπξθηθά. Δπηθξαηεί 

γισζζηθή δηάζπαζε θαη παξάιιειε ρξήζε πνιιψλ γισζζψλ, αλάινγα κε ηελ 

πεξίζηαζε. Ζ ζξεζθεία θαζφξηδε ηε δσή ηεο θνηλφηεηαο. εκαληηθέο απνθάζεηο 

ιακβάλνληαλ ζε κέξεο ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ, φηαλ φιε ε θνηλφηεηα ήηαλ ζηε 

ζπλαγσγή. 

πρλά ζε εβξατθά θείκελα δηαηππψλεηαη κηα ηδενινγία αλσηεξφηεηαο πξνο ηηο άιιεο 

ζξεζθείεο. Οη Δβξαίνη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πην πηζηνχο, εζηθνχο, ελάξεηνπο. 

Πεξηραξαθψλνληαη πίζσ απφ ηηο παξαδφζεηο ηνπο, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

θαζαξφηεηά ηνπο, φκσο ηαπηφρξνλα ππάξρνπλ θσλέο πνπ «δηακαξηχξνληαη» γηα ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηελ απνκφλσζε πνπ βηψλεη ε θνηλφηεηα. Γεληθά θπξηαξρεί 

δηάζπαζε θαη αληηζέζεηο αλάκεζα ζε ξσκαληψηεο-ζεθαξαδίηεο, αλάκεζα ζε 

Θεζζαινλίθε θαη Κσλζηαληηλνχπνιε, αλάκεζα ζε επαγγεικαηηθέο ζπληερλίεο.
216

 

 

Οη Δβξαίνη δνπλ κέζα ζην νζσκαληθφ θξάηνο κηα δσή κε δχν φςεηο. Ενπλ θαη 

ζπκβηψλνπλ κε ηνπο ππφινηπνπο ππεθφνπο ηνπ θξάηνπο, ππαθνχνπλ ζηνπο λφκνπο 

θαη ζηελ θξαηηθή εμνπζία, ελψ ηαπηφρξνλα πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

πνιηηηζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή ηνπο ηδηαηηεξφηεηα ζην πιαίζην ησλ ηδηαίηεξα 

εζσζηξεθψλ θνηλνηήησλ ηνπο. Ζ αλάκεημε κε ηνπο άιινπο πιεζπζκνχο ζεσξείηαη 

δείγκα ρακειήο εζηθήο. Π.ρ. Δβξαίεο πνπ κηιάλε ηνπξθηθά ή ειιεληθά, 

απνδνθηκάδνληαη ζε ξαβηληθέο ξεζπφλζα. Γεληθά πάλησο, επεηδή απνηεινχλ 

κεηνλφηεηα, είλαη ινγηθφ λα επεξεάδνληαη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο πιεηνλφηεηαο.
217

 

Οη Δβξαίνη αξρηθά είλαη «νρπξσκέλνη» ζηηο θνηλνηηθέο ηνπο δνκέο, αιιά αξγφηεξα, 

φζν εληάζζνληαη ζην νζσκαληθφ πιαίζην, δέρνληαη επηξξνέο απφ ηνλ θπξίαξρν 

ηζιακηθφ πνιηηηζκφ. Απηφ εληνπίδεηαη ζε ηνκείο φπσο ε έληαμε ζε επαγγεικαηηθέο θαη 

φρη απνθιεηζηηθά ζξεζθεπηηθέο ζπληερλίεο, ζηε κνπζηθή, ζηε δηαθφζκεζε θαη ηε 

δνκή ησλ ζπηηηψλ.
218

  

ε πνιιέο ρψξεο απαγνξεπφηαλ ε ηδηνθηεζία γεο απφ Δβξαίνπο. ηελ Οζσκαληθή 

Απηνθξαηνξία νη Δβξαίνη κπνξνχζαλ λα θαηέρνπλ γε ή λα θαιιηεξγνχλ γε πνπ 

ελνηθίαδαλ θαη απφ αιιφζξεζθνπο ηδηνθηήηεο. πλήζσο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηελ 

ακπεινπξγία θαη ηελ παξαγσγή θξαζηνχ.
219
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Οη Δβξαίνη γηαηξνί κέζα ζηελ Απηνθξαηνξία ην 15
ν
 θαη 16

ν 
αηψλα δελ ππφθεηληαη ζε 

πεξηνξηζκνχο ζηελ έξεπλά ηνπο θαη γη‟ απηφ έρνπλ αλαπηχμεη ηελ αλαηνκία θαη ηε 

ρεηξνπξγηθή πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο επξσπαίνπο γηαηξνχο ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. 

Έηζη παξέρνπλ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο θαη απνθηνχλ 

ηδηαίηεξν θχξνο ζηελ νζσκαληθή θνηλσλία.
220

 

Γελ απαληνχλ Δβξαίνη έκπνξνη δεκεηξηαθψλ, δψσλ ή φπισλ. Ίζσο απηά 

απαγνξεχνληαλ ζ‟ απηνχο, ζεσξνχκελα σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο αγαζά γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ θξάηνπο.
221

 

ηα δεηήκαηα ρξεκαηηθνχ δαλεηζκνχ νη Δβξαίνη δελ αληηκεησπίδνληαη σο δηκκήδεο, 

αθνχ ν ηεξφο λφκνο δελ θάλεη ζξεζθεπηηθέο δηαθξίζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Πξνζθεχγνπλ ζηα ηεξνδηθεία θαη επηηπγράλνπλ επλντθέο γηα απηνχο απνθάζεηο αθφκα 

θαη ελαληίνλ κνπζνπικάλσλ.
222

 

Θεσξείηαη ζεκείν δηάθξηζεο φηη ζε πνιιά νζσκαληθά έγγξαθα νη ρξηζηηαλνί 

νλνκάδνληαη απιά άπηζηνη (kefere), ελψ νη Δβξαίνη πάληα νλνκαηίδνληαη σο 

Δβξαίνη.
223

 

Σν θαζεζηψο ησλ δηκκήδσλ δεκηνπξγεί θαζνξηζκέλεο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα δήζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ νη εβξατθέο θνηλφηεηεο. αθψο δεκηνπξγεί 

πνιινχο πεξηνξηζκνχο ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα θαηνρπξψλεη θαη θάπνηα δηθαηψκαηα πνπ δελ ήηαλ πάληα ζεβαζηά 

νχηε ζηα ρξηζηηαληθά θξάηε ηεο επνρήο. Οη Δβξαίνη, σο κηθξή κεηνλνηηθή νκάδα, 

δείρλνπλ ζπλήζσο ζεβαζκφ ζην λνκηθφ απηφ θαζεζηψο, κε ζηφρν ηε δηαθξηηηθή 

παξνπζία ησλ Δβξαίσλ ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα. Οη Δβξαίνη δέρνληαη ηελ 

πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη ην θαζεζηψο ησλ δηαθξηηψλ θνηλνηήησλ θαη επηδηψθνπλ 

θπξίσο ηελ αηνκηθή ηνπο νηθνλνκηθή πξφνδν, ρσξίο λα έρνπλ βιέςεηο γηα αλαηξνπή 

ηεο ηζρχνπζαο θαηάζηαζεο. Σν θαζεζηψο ησλ δηαθξηηψλ θνηλνηήησλ δίλεη ζηνπο 

νζσκαλνχο Δβξαίνπο αζθάιεηα θαη πξνλφκηα πνπ δελ απνιάκβαλαλ νη Δβξαίνη ζε 

άιιεο ρψξεο. 

 

Οη Δβξαίνη δελ έγηλαλ ζχκαηα καδηθψλ δηψμεσλ πνηέ ζην νζσκαληθφ θξάηνο. κσο 

ζηε ιατθή παξάδνζε ε εηθφλα ηνπ Δβξαίνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθή. Οη 

κνπζνπικάλνη έρνπλ πξνθαηαιήςεηο ελαληίνλ ηνπο θαη π.ρ. νξθίδνληαη «αλ ιέλε 

ςέκαηα, λα κεηακνξθσζνχλ ζε Δβξαίνπο». 

ε κχζνπο, ηξαγνχδηα, αθφκα θαη ζην ζέαηξν ζθηψλ, ν Δβξαίνο είλαη θαθφβνπινο, 

θνβεηζηάξεο, ηζηγθνχλεο, δελ κηιάεη θαιά ηνπξθηθά ή ειιεληθά, δεη απνκνλσκέλνο 

θαη απηφ δεκηνπξγεί ππνςίεο θαη θφβν γηα ηηο θαθέο ηνπ πξνζέζεηο. 

Σνπο αλαγλσξίδεηαη πάλησο σο ζεηηθή ε πξνζήισζε ζηε ζξεζθεία θαη ηελ παξάδνζή 

ηνπο. Παξά ηηο φπνηεο δηαθξίζεηο θαη ζηεξεφηππα, νη Δβξαίνη είλαη εληαγκέλνη ζηελ 

θνηλσληθή δσή ησλ πφιεσλ θαη θπξίσο ζηελ νηθνλνκία. πλεξγάδνληαη κε 

αιιφζξεζθνπο, γλσξίδνπλ ην λνκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο θαη πξνζθεχγνπλ ζηηο αξρέο 

φηαλ ρξεηάδεηαη.
224
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Σα ζπλαηζζήκαηα ησλ κνπζνπικάλσλ γηα ηνπο Δβξαίνπο ίζσο ήηαλ αξλεηηθά, αιιά 

φρη ερζξηθά. Ο Δβξαίνο κπνξεί λα είλαη επηδέμηνο, παλνχξγνο, κλεζίθαθνο αιιά ζε 

θακία πεξίπησζε άηνκν άμην θφβνπ. Ο Δβξαίνο κπνξεί λα είλαη γεινίνο, κίδεξνο, 

παξαδφπηζηνο αιιά φρη επίθνβνο.
225

 

 

Οη Δβξαίνη δηαηεξνχλ πξνθαηαιήςεηο γηα ηνπο Οζσκαλνχο. κσο απηφ εμεγείηαη αλ 

ζθεθηνχκε φηη ιηγφηεξν έξρνληαλ ζε επαθή κε απινχο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο, 

αιιά πην ζπρλά κε θξαηηθνχο ππαιιήινπο.
226

 

Ρεζπφλζα ηνπ 16νπ αηψλα ηνπ Shemuel de Medina απφ ηε Θεζζαινλίθε ιέεη φηη 

Δβξαίνο δελ πξέπεη λα παξαδίδεη άιινλ Δβξαίν ζηηο νζσκαληθέο αξρέο, αθφκα θαη αλ 

γλσξίδεη φηη απηφο έρεη δηαπξάμεη έγθιεκα ζχκθσλα κε ηνλ ηζιακηθφ λφκν. 

Ζ θνηλφηεηα πξνεγείηαη αθφκα θαη ηεο ππαθνήο ζηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο.
227

  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ  4       ΟΘΧΜΑΝΗΚΟ ΓΗΚΑΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

4.1.  Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ νζσκαληθψλ δηθαζηεξίσλ 

H Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία δελ είλαη ζενθξαηηθή. Σν νζσκαληθφ ηζιάκ είλαη 

πνιηηηθφ, ππνηάζζεηαη ζηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο. ην λνκηθφ ζχζηεκα ζπλππάξρεη ην 

ζνπιηαληθφ δίθαην (kanun) κε ηνλ ηεξφ λφκν (şeriat, ζαξία). Ζ ζαξία αζρνιείηαη ζε 

γεληθέο γξακκέο κε νηθνγελεηαθά θαη πξνζσπηθά ζέκαηα, ελψ ην ζνπιηαληθφ δίθαην 

κε δεηήκαηα θνξνινγίαο θαη ηδηνθηεζίαο. Ο θαδήο αλά πεξίπησζε δηθάδεη 

ρξεζηκνπνηψληαο θαη ηα δχν είδε δηθαίνπ ηαπηφρξνλα. O θαδήο είλαη ν κεζνιαβεηήο 

αλάκεζα ζην θξάηνο θαη ην ιαφ. Δίλαη ζεβαζηφ πξφζσπν θαη νη απνθάζεηο ηνπ πνιχ 

ζπάληα αλαηξέπνληαη απφ άιινπο αμησκαηνχρνπο, εθηφο απφ ηνλ ίδην ην ζνπιηάλν. 

Απνηειεί ην ζχλδεζκν αλάκεζα ζην ιαφ, ηε ζξεζθεία θαη ην επίζεκν θξάηνο.
228

 

 

O ζνπιηάλνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηεξνχ λφκνπ ζε φιε ηελ 

επηθξάηεηα. Οη επαξρηαθνί θαδήδεο δηθάδνπλ ζχκθσλα κε ηνλ ηεξφ λφκν, 

πξνζπαζψληαο λα κελ παξαβαίλνπλ ηα ηνπηθά έζηκα. Αλ κηα ππφζεζε απαηηεί λνκηθή 

εξκελεία, νη αληίδηθνη θαηαθεχγνπλ ζηνπο κνπθηήδεο, πνπ εθδίδνπλ θεηβάδεο. 

Σα έγγξαθα απηά γίλνληαη απνδεθηά ζην δηθαζηήξην, αθνχ εξκελεχνπλ ηνλ ηζιακηθφ 

λφκν θαη δίλνπλ έλα ηεθκήξην ζηνλ θαδή, γηα λα εθδψζεη απφθαζε. 

Oη κνπθηήδεο ιεηηνπξγνχλ σο ζεσξεηηθνί εξκελεπηέο ηνπ ηεξνχ λφκνπ θαη σο 

ζχκβνπινη ησλ θαδήδσλ, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξαθηηθή επηβνιή ηνπ λφκνπ θαη 

ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο ζηελ ηζιακηθή θνηλσλία. Οη θαδήδεο είλαη νη πξψηνη πνπ 

αληηκεησπίδνπλ λέεο θαη δχζθνιεο ππνζέζεηο, νη νπνίεο ρξεηάδνληαη εξκελεία απφ 

ηνπο κνπθηήδεο.
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O θαδήο παξέρεη έγγξαθα ζηνπο αληηδίθνπο θαη κεηά απφ αίηεκά ηνπο αληίγξαθν ηεο 

απφθαζήο ηνπ. Δθδίδεη απνθάζεηο ή θαηαγξάθεη θαη επηζεκνπνηεί εμσδηθαζηηθνχο 

ζπκβηβαζκνχο. Ο ππήθννο πνπ πξνζθεχγεη ζην ηεξνδηθείν πιεξψλεη έλα πνζφ γηα ηα 

έμνδα ηεο δίθεο θαη γηα λα ιάβεη αληίγξαθν ηεο απφθαζεο.
230

 

Πνιιέο ππνζέζεηο ιχλνληαη κε ζπκβηβαζκφ (sulh) ησλ αληηδίθσλ κε ηε κεζνιάβεζε 

άιισλ αηφκσλ. Ζ κεζνιάβεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα ζπκβηβαζηνχλ νη 

αληίδηθνη. ηαλ ζπκθσλεζεί θάηη ηέηνην, δελ είλαη απαξαίηεην λα απνδεηρζεί ε ελνρή 

ή ε αζσφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ζ κέζνδνο απηή επηιέγεηαη ζπλήζσο, φηαλ δελ 

κπνξεί λα απνδεηρζεί ε ελνρή θάπνηνπ κε απηφπηεο κάξηπξεο. 

 

Ο θαδήο κπνξεί λα αλαηξέςεη απνθάζεηο άιισλ θαδήδσλ, αθφκα θαη αλψηεξσλ 

αμησκαηνχρσλ, αλ απνδεηρζεί φηη νη απνθάζεηο έρνπλ ζηεξηρζεί ζε ιάζνο ζηνηρεία ή 

έρνπλ πξνθχςεη κεηά απφ θαθνδηθία ή δφιν (δσξνδνθία). Αξθεηά εγθιήκαηα 

δηθάδνληαλ απφ ηνλ δηνηθεηή. Ζ δνινθνλία ζεσξείηαη «ηδησηηθφ έγθιεκα» θαη 

εθδηθάδεηαη αλάκεζα ζηα πξφζσπα πνπ αθνξά (ην δνινθφλν θαη ζπλήζσο ηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ ζχκαηνο). Σν θαλνχλ λνκηκνπνηεί ηε ρξήζε βαζαληζηεξίσλ ψζηε λα 

απνζπαζηεί νκνινγία, ελψ ην ζεξηάη απνξξίπηεη ηέηνηεο πξαθηηθέο.  

 

πλήζσο νη πνηλέο ηνπ ηεξνδηθείνπ είλαη ρξεκαηηθέο, ζσκαηηθέο ή εμνξία. 

Ζ ζσκαηηθή ηηκσξία ηνπ ελφρνπ δελ σθειεί ην ζχκα ζε ηίπνηα, ελψ ν νηθνλνκηθφο 

ζπκβηβαζκφο κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα αλαθνχθηζε, π.ρ., ζε κηα γπλαίθα πνπ ν 

άληξαο ηεο δνινθνλήζεθε.
231

 

Οη πνηλέο πνπ επηβάιιεη ν θαδήο εθηεινχληαη απφ ηνλ ζνχκπαζε, αμησκαηνχρν κε 

αζηπλνκηθά θαζήθνληα. 

O θαδήο ζεσξείηαη εθπξφζσπνο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη πνιιέο θνξέο 

ζπγθξνχεηαη κε ηνλ ηνπηθφ δηνηθεηή. Δπίζεο ζπρλά νη θάηνηθνη θαηαθεχγνπλ ζηνλ 

θαδή, δεηψληαο πξνζηαζία απφ ηηο απζαηξεζίεο άιισλ αμησκαηνχρσλ.
232

 

 

Ο θαδήο ζην πιαίζην ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο είρε πνιχπιεπξεο θαη ζεκαληηθέο 

αξκνδηφηεηεο. Διέγρεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ καξηχξσλ, ιεηηνπξγεί σο κεζνιαβεηήο ζε 

ζπκβηβαζκνχο, εξεπλά ν ίδηνο ηδηαίηεξα ζνβαξέο ππνζέζεηο θαη δελ κπνξεί λα 

εκπνδίζεη θαλέλαλ λα πξνζθχγεη ζε αλψηεξα δηθαζηήξηα ή αθφκα θαη ζηηο 

ζνπιηαληθέο αξρέο. 

Αζρνινχληαλ κε πνηθηιία ππνζέζεσλ π.ρ. εγθιήκαηα, αζηηθέο θαη εκπνξηθέο 

ππνζέζεηο, κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηψλ, δάλεηα, εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ππνζέζεηο 

θνξνινγίαο. Δπίζεο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηα βαθνχθηα ηεο πεξηνρήο ηνπ, κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζνπιηαληθψλ δηαηαγκάησλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ηελ θαζαξηφηεηα ηεο 

πφιεο, ηελ επαξθή παξνρή ηξνθήο, ηελ επηζθεπή θαη ηελ θαηαζθεπή δεκφζησλ θαη 

ζξεζθεπηηθψλ θηηξίσλ.  

Δίρε αξκνδηφηεηα ζε ππνζέζεηο γάκσλ, δηαδπγίσλ, θιεξνλνκηψλ, δηνξηζκνχ 

επηηξφπσλ αλειίθσλ, δηαρείξηζεο αδηάζεησλ θιεξνλνκηψλ, ππνζέζεηο αλειίθσλ θ.ά. 

Οη δηθαηνδνζίεο απηέο δηαηεξήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο.
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Ο θαδήο είλαη απφθνηηνο ηεξνδηδαζθαιείνπ. Τπεξεηεί ζηελ ίδηα ζέζε γηα έλα σο ηξία 

ρξφληα. Οη θαδήδεο ιακβάλνπλ ακνηβή γηα ηελ έθδνζε ρνηδεηηψλ. Πέξα απφ ην κηζζφ 

θαη ηηο ακνηβέο γηα ηελ παξνρή εγγξάθσλ, θάπνηνη θαδήδεο ζπγθεληξψλνπλ κεγάιε 

πεξηνπζία, π.ρ., σο δηαρεηξηζηέο βαθνπθηθψλ πεξηνπζηψλ. Ο θαδήο ζπγθεληξψλεη ηε 

δηθαζηηθή εμνπζία θαη επνπηεχεη ην δηθαζηήξην (mahkeme) κε ηε βνήζεηα 

ηνπνηεξεηψλ (λαΐπεδεο). Οη λαΐπεδεο (naib) είλαη ζπλήζσο ληφπηνη θαη αζθνχλ 

θαζήθνληα γηα κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα απφ ηνπο θαδήδεο. Ζ χπαξμή ηνπο βνεζά ηελ 

νξγάλσζε ησλ δηθαζηεξίσλ θαη ηελ επαθή ηνπ απινχ ιανχ κε ηηο αξρέο, αθνχ απηνί 

γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν ηεξνδηθείν απαζρνιεί αθφκε 

γξακκαηηθνχο (katib), θιεηήξεο (muhzır) θαη αγγειηαθφξνπο (çukadar), ίζσο θαη 

δηεξκελείο (tercüman), αλ ρξεηαδφηαλ. 

 

Οη αιιφζξεζθνη δελ ππφθεηληαη ζηε δηθαηνδνζία ηνπ θαδή ζε δεηήκαηα 

νηθνγελεηαθνχ δηθαίνπ, αλ απηά δελ αθνξνχζαλ θαη κνπζνπικάλνπο θαη εθφζνλ απηνί 

δελ πξνζέθεπγαλ κε ηε ζέιεζή ηνπο ζην ηεξνδηθείν.  

Πξψηνο θαδήο ηνπ Υάλδαθα αλαθέξεηαη ν Μνπζηαθά Δθέληεο, γηνο ηνπ Μνπζιή 

Μνπζηαθά Σζανχο. Ο θαδήο ηνπ Υάλδαθα αλήθεη ηεξαξρηθά θαη απφ άπνςε ακνηβήο 

ζηελ ηξίηε θαηεγνξία θαδήδσλ (ζηελ ίδηα κε απηνχο ηεο Άγθπξαο, ηεο Υίνπ, ηεο 

Λεπθσζίαο). 

Ζ δηθαηνδνζία ηνπ θαδή ηνπ Υάλδαθα πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο 

Κξήηεο (λνκνί Ζξαθιείνπ, Λαζηζίνπ) θαη αληαγσλίδεηαη γηα ην Μπινπφηακν κε ηνλ 

θαδή ηνπ Ρεζχκλνπ.
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4.2  Οη Δβξαίνη ζην ηζιακηθφ λνκηθφ ζχζηεκα 

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα πνιιά είδε δηθαζηεξίσλ 

θαη θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζε φπνην απφ απηά ζεσξεί φηη ζα ηνλ 

αληηκεησπίζεη δηθαηφηεξα. ην νζσκαληθφ θξάηνο κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 

«λνκηθφ πινπξαιηζκφ». 

Σν νζσκαληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα δηαθξίλεηαη απφ αλεθηηθφηεηα, αθνχ νχηε ηα 

ηεξνδηθεία είραλ ηελ απνθιεηζηηθφηεηα εθδίθαζεο ππνζέζεσλ αλάκεζα ζε 

κνπζνπικάλνπο. Αθνχ ινηπφλ θαη ε ίδηα ε ηζιακηθή παξάδνζε επηηξέπεη ηελ 

πξνζθπγή ησλ πηζηψλ ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ δηθαζηήξηα, δηαθνξεηηθψλ λνκηθψλ 

ζρνιψλ, δελ είλαη παξάινγν απηφ λα επηηξαπεί θαη ζηνπο κεηνλνηηθνχο 

πιεζπζκνχο.
235

 

 

Oη αιιφζξεζθνη νξθίδνληαλ κε ηειεηνπξγηθφ πξνζαξκνζκέλν ζηελ θάζε ζξεζθεία. 

Σν ηζιακηθφ δηθαζηήξην ηείλεη λα γίλεη έλαο «θξαηηθφο» ζεζκφο αλνηρηφο ζε φινπο 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη φρη έλα απζηεξά θιεηζηφ δηθαζηήξην κφλν γηα 

ηνπο κνπζνπικάλνπο. Σειηθά νη αιιφζξεζθνη κάιινλ σθεινχληαη απφ ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ, αθνχ έρνπλ κηα κνξθή επηινγήο επλντθνχ 

δηθαζηεξίνπ γηα ηα ζπκθέξνληά ηνπο.
236

 

Σν ηεξνδηθείν είλαη ν ρψξνο ζηνλ νπνίν επηιχνληαη δηαθνηλνηηθέο δηαθνξέο. 

Πξνζθέξεη θχξνο θαη εθδίδεη απνθάζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απνδεθηέο απφ ηνπο 

αληηδίθνπο. Δθεί πξνζθεχγνπλ άηνκα θαη θνηλφηεηεο φηαλ έρνπλ εμαληιήζεη φινπο 

ηνπο άιινπο ηξφπνπο επίιπζεο ησλ δηαθνξψλ ηνπο. Απφ ηα θαηάζηηρα θαίλεηαη θαη ην 

εχξνο ησλ ζρέζεσλ ησλ Δβξαίσλ κε ηηο άιιεο θνηλφηεηεο.
237

 

 

Οη Δβξαίνη θαηαθεχγνπλ ζηα κνπζνπικαληθά δηθαζηήξηα γηα λα εληζρχζνπλ ηελ 

απφθαζε ελφο ξαβηληθνχ δηθαζηεξίνπ, γηα λα ηεθκεξηψζνπλ δηθαηψκαηα ζε αθίλεηα ή 

ζε ρξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο ή φηαλ ν ηζιακηθφο λφκνο είλαη ππέξ ηνπο, αληίζεηα κε ηνλ 

εβξατθφ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο απεηιή αλάκεζα ζε αληίδηθνπο ε πξνζθπγή ζην 

ηζιακηθφ δηθαζηήξην ψζηε λα ιπζεί ε φπνηα δηαθνξά εληφο ηεο θνηλφηεηαο. 

Δβξαίνη θαηαθεχγνπλ ζηνλ θαδή γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηίηινπο ηδηνθηεζίαο ησλ 

αθηλήησλ ηνπο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ χπαξμε λφκηκσλ θιεξνλφκσλ, ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηελ παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζε θιεξνλνκηθά δεηήκαηα. Τπάξρεη ν 

ζεζκφο ηνπ beytülmal, πνπ είλαη ε επηβνιή απφ ηνλ θαδή, κνπζνπικάλσλ 

δηαρεηξηζηψλ ζε πεξηνπζίεο ρσξίο θιεξνλφκνπο. Ζ γεληθή ηάζε ινηπφλ είλαη λα 

πξνζηαηεχεηαη ε εβξατθή ηδηνθηεζία θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηείηαη ην πην 

επλντθφ ζχζηεκα δηθαίνπ αλά πεξίπησζε.
238

 

 

Σν νζσκαληθφ θξάηνο επηηξέπεη ηελ εθδίθαζε θάζε είδνπο ππφζεζεο απφ ηα εβξατθά 

δηθαζηήξηα, εθηφο απφ εγθιήκαηα ή άιιεο ζνβαξέο πνηληθέο ππνζέζεηο αλάκεζα ζε 

Δβξαίνπο ή αλάκεζα ζε άηνκα θαη ηελ ππφινηπε εβξατθή θνηλφηεηα. κσο επηβάιιεη 
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ηνλ φξν φηη ε θνηλφηεηα δελ κπνξεί λα απαγνξεχζεη ζε θαλέλαλ λα πξνζθχγεη ζην 

ηζιακηθφ δηθαζηήξην. Σν λα πξνζθχγνπλ φκσο δχν Δβξαίνη αληίδηθνη ζε ηζιακηθφ 

δηθαζηήξην, γηα κηα ππφζεζε πνπ ζα κπνξνχζε λα δηθαζηεί ελδνθνηλνηηθά, ζεσξείηαη 

ζνβαξφ παξάπησκα απφ ην εβξατθφ δίθαην. Ζ ηηκσξία ηέηνησλ αλζξψπσλ πξέπεη λα 

κείλεη θξπθή απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο. Αλ νη απνθάζεηο ηνπ θαδή ζπκθσλνχλ κε ην 

εβξατθφ δίθαην, δελ ππάξρεη ζνβαξφ δήηεκα. Πξφβιεκα πξνθχπηεη φηαλ νη δχν 

λνκηθέο παξαδφζεηο ζπγθξνχνληαη θαη νη ξαβίλνη πξέπεη λα απνδερζνχλ απνθάζεηο 

ηνπ θαδή αληίζεηεο κε ηελ εβξατθή παξάδνζε. 

 

Οη θνηλνηηθνί εγέηεο άιινηε ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά κε ηνπο θαδήδεο, άιινηε 

ηθαλνπνηνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο απαηηήζεηο γηα λα απνζπάζνπλ θάπνηα επλντθή 

απφθαζε θαη άιινηε θαηαθεχγνπλ ζε αλψηεξεο αξρέο ελαληίνλ θαδήδσλ πνπ 

θαηαπηέδνπλ ηνπο Δβξαίνπο. Τπάξρνπλ αξθεηά παξαδείγκαηα θπιάθηζεο εβξαίσλ 

θνηλνηηθψλ εγεηψλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο, γηα ηελ απνπιεξσκή αηνκηθψλ ή 

θνηλνηηθψλ ρξεψλ ή γηα ηελ εμαζθάιηζε θάπνηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ ηνπο 

Δβξαίνπο.
239

 

 

Οη Δβξαίνη κπνξνχλ λα είλαη κάξηπξεο ζε ηεξνδηθείν παξά ηελ αληίζεηε επηθξαηνχζα 

άπνςε. ηα έγγξαθα θαίλνληαη θάπνηεο θνξέο λα θαηαζέηνπλ καξηπξίεο πνπ γίλνληαη 

δεθηέο απφ ηνλ θαδή, αθφκα θαη ζε ππνζέζεηο ελαληίνλ κνπζνπικάλσλ. 

Σφηε ε καξηπξία πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιια ζηνηρεία (έγγξαθα ή άιιεο 

καξηπξίεο). Ηδίσο αλ ν Δβξαίνο νξθηζηεί ζην δηθαζηήξην, ε καξηπξία ηνπ εληζρχεηαη. 

Αλ φκσο αξλεζεί λα νξθηζηεί, απηφ ζεσξείηαη ελνρνπνηεηηθφ ζηνηρείν. Αθφκα θαη 

έγγξαθα ζηα εβξατθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζην 

ηεξνδηθείν, π.ρ. ζπκβφιαηα γάκσλ. Μπνξεί λα δεηεζεί θαη ε παξνπζία δηεξκελέα αλ 

νη Δβξαίνη δελ γλσξίδνπλ ηνπξθηθά ή αξαβηθά.
240

 

 

Γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ απεπζχλνληαη ζηα ηεξνδηθεία ππάξρεη ν φξνο masgirim (ή 

malshinim), πνπ θαηά ιέμε ζεκαίλεη απηφλ πνπ έρεη παξαδνζεί ζε κηα μέλε εμνπζία. 

Σέηνηα πξφζσπα έρνπλ πηζαλά σο θίλεηξα ηελ ηαρχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηεξνδηθείσλ 

ζε ζρέζε κε ηα ξαβηληθά δηθαζηήξηα, ηελ πηζαλφηεηα επίηεπμεο πην επλντθήο 

απφθαζεο ίζσο θαη ιφγσ πξνζσπηθψλ επαθψλ κε ηηο νζσκαληθέο αξρέο ή αθφκα θαη 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξε δεκηά ζε άιινπο Δβξαίνπο έρνληαο 

ηαπεηλά πξνζσπηθά θίλεηξα εθδίθεζεο. Αξθεηά ζπρλά Δβξαίνη απεηινχλ ηνπο 

ξαβίλνπο κε πξνζθπγή ζην ηεξνδηθείν, ψζηε λα πεηχρνπλ πην θαιή γηα απηνχο 

απφθαζε απφ ην θνηλνηηθφ δηθαζηήξην. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπκε ππ‟ φςε φηη ν ξαβίλνο δηνξίδεηαη απφ ηα κέιε 

ηεο ελνξίαο ηνπ. Έηζη νη άλζξσπνη απηνί πεξηκέλνπλ λα ηνπο αληηκεησπίδεη επλντθά, 

ζε δηακάρεο ηνπο κε κέιε άιισλ ελνξηψλ. Ζ πξνζθπγή ζην ηεξνδηθείν κπνξεί λα έρεη 

σο θίλεηξν θαη ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζε ζπγθεθξηκέλν ξαβίλν σο δίθαην θξηηή. 

Αθφκα θαη νιφθιεξεο ελνξίεο έρνπλ πξνζθχγεη ζην ηεξνδηθείν ελαληίνλ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ξαβίλνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπ.
241
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Tν ηεξνδηθείν ζηα εβξατθά αλαθέξεηαη σο Arhaot shel Goyim.
242

 

ε πνιιά έγγξαθα, γηα λα είλαη θαλεξή ε θαηαγσγή ησλ αηφκσλ πνπ πξνζθεχγνπλ 

ζην ηεξνδηθείν, νλφκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε κνπζνπικάλνπο θαη Δβξαίνπο δίλνληαη κε 

θάπσο δηαθνξεηηθή κνξθή π.ρ. Γηάζεθ αληί Γηνπζνχθ. Τπάξρνπλ αξθεηά θνηλά 

νλφκαηα π.ρ. Μνζέ, Γηαθφβ, Ηηζράθ θ.ά. ε έγγξαθα εμηζιακηζκψλ θαηαγξάθνληαη 

ππνηηκεηηθνί ραξαθηεξηζκνί γηα ηελ εβξατθή ζξεζθεία.
243

 

 

Δίλαη δχζθνιν κέζα απφ ηα νζσκαληθά έγγξαθα λα αθνινπζεζεί ε πνξεία 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ, αθνχ απηνί θαηαγξάθνληαη απφ κνπζνπικάλνπο γξαθείο, 

πνπ πηζαλά λα κελ γλσξίδνπλ ηα εβξατθά νλφκαηα επαθξηβψο θαη έηζη λα θάλνπλ 

ιάζε. Αλαθέξεηαη ζην έγγξαθν ην φλνκα θαη ην παηξψλπκν θαη ζπάληα θάπνηα 

πεξηγξαθή πνπ αθνξά ζην επάγγεικα ή ζε θάπνην θπζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

αηφκνπ. Δπίζεο νη αξρέο ζπλήζσο δελ ελδηαθέξνληαη γηα ηα άηνκα, ηδίσο ζε 

θνξνινγηθά έγγξαθα, αιιά γηα ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θνξνινγνπκέλσλ, νπφηε νη 

θαηαγξαθέο ησλ εβξατθψλ νλνκάησλ δελ είλαη απφιπηα αθξηβείο.
244

 

 

Τπνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο θαη αιιφζξεζθνπο (ρξηζηηαλνχο ή κνπζνπικάλνπο) 

εθδηθάδνληαλ ζηα ηζιακηθά δηθαζηήξηα. Αλ αληηδηθεί Δβξαίνο νζσκαλφο ππήθννο κε 

μέλν ππήθνν ή Δβξαίνο κε άιινλ κε κνπζνπικάλν, ε καξηπξία ηνπ Δβξαίνπ γίλεηαη 

απνδεθηή. ε αληηδηθίεο Δβξαίσλ κε ρξηζηηαλνχο δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο θαλφλαο 

θαη ν θαδήο απνθαζίδεη θαηά πεξίπησζε. πάληα ρξηζηηαλνί θαη κνπζνπικάλνη 

θαηέθεπγαλ ζηα ξαβηληθά δηθαζηήξηα. 

Αλαθέξνληαη πεξηπηψζεηο φπνπ δχν Δβξαίνη αληηδηθνχλ ζην κνπζνπικαληθφ 

δηθαζηήξην θαη ν θαδήο ηνπο ζηέιλεη ζην ξαβίλν λα νξθηζηνχλ, ή πεξηπηψζεηο 

δηαδπγίσλ ζην ηζιακηθφ δηθαζηήξην πνπ πξέπεη λα επηθπξσζνχλ θαη απφ ην ξαβίλν. 

Οη Δβξαίνη γεληθά ζέβνληαη ηα κνπζνπικαληθά δηθαζηήξηα, γηαηί απηά εθδίδνπλ 

γξαπηέο απνθάζεηο πνπ γίλνληαη ζεβαζηέο ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ. Ζ παξνρή γξαπηήο απφθαζεο ζεσξείηαη απφ ηνπο Δβξαίνπο εγγχεζε γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηδίσο ζε αληηδηθίεο κε 

αιιφζξεζθνπο. Ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο αγνξαπσιεζίαο, δαλείσλ, πιεξσκήο ρξεψλ ή 

ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ, ε θαηαγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο πνπ γίλεηαη ζηα κνπζνπικαληθά 

δηθαζηήξηα είλαη αξεζηή ζηνπο Δβξαίνπο θαη δελ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην 

ζξεζθεπηηθφ ηνπο αίζζεκα. Σαπηφρξνλα φκσο ππάξρνπλ θαη αληηιήςεηο φηη ζηα 

κνπζνπικαληθά δηθαζηήξηα θπξηαξρεί ε δσξνδνθία ηδίσο κεηά ηα κέζα ηνπ 16
νπ

 

αηψλα.
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Oη Δβξαίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ ηζιακηθφ λφκν φπνπ ηνπο εμππεξεηνχζε θαη απφ ην 

18
ν
 αηψλα απεπζχλνληαη ρσξίο ελδνηαζκνχο θαη ζηα επξσπατθά πξνμεληθά 

δηθαζηήξηα, αλ μέξνπλ φηη ην εθεί εθαξκνδφκελν λνκηθφ ζχζηεκα ηνπο επλνεί.
246

 

Ζ πξνζθπγή ζην ηεξνδηθείν δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηηο αξρέο θαη ηνπο θξαηηθνχο 

ζεζκνχο θαη παξάιιεια δείρλεη κηα ηάζε αηνκηθφηεηαο, αθνχ ην άηνκν μεθεχγεη απφ 
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ην απζηεξφ πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη ρξεζηκνπνηεί φπνην κέζν ππάξρεη 

γηα λα πξνσζήζεη ην αηνκηθφ ηνπ ζπκθέξνλ.
247

 

 

Οη Δβξαίνη θαηαλννχλ φηη ζην νζσκαληθφ θξάηνο ην ηζιακηθφ ζξεζθεπηηθφ δίθαην 

είλαη ηαπηφζεκν κε ην θξαηηθφ δίθαην θαη γη‟ απηφ δελ αληηδξνχλ ζηηο απνθάζεηο ησλ 

ηεξνδηθείσλ, αθφκα θαη αλ είλαη αληίζεηεο κε ην εβξατθφ δίθαην. Πνιινί Δβξαίνη 

καξηπξνχλ φηη ν λφκνο ηνπ θξάηνπο είλαη αλψηεξνο θαη πξέπεη λα ηνλ ζέβνληαη 

αθφκα θαη αλ είλαη αληίζεηνο κε ηελ εβξατθή παξάδνζε.
248

 

 

Ζ πξνζθπγή ζε ηεξνδηθείν είλαη αθξηβή, αθνχ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ηέιε θαη 

ακνηβέο ζηνπο εκπιεθφκελνπο ππαιιήινπο ή αθφκα θαη δσξνδνθίεο. Αληίζεηα ε 

πξνζθπγή ζην εβξατθφ δηθαζηήξην είλαη δσξεάλ, πέξα απφ ηελ ακνηβή ηνπ γξαθέα 

πνπ εηνηκάδεη ηα θείκελα ηεο θάζε ππφζεζεο, π.ρ. απνθάζεηο, ζπκβφιαηα.
249

 

 

Οη Δβξαίνη σο κηθξή θαη επάισηε θνηλφηεηα παξνπζηάδνληαη πην ζπρλά σο ζχκαηα ζε 

εγθιήκαηα παξά σο ζχηεο. Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηεινχλ ηα εγθιήκαηα θαηά 

Δβξαίσλ εκπφξσλ πνπ ηαμηδεχνπλ αλά ηελ επηθξάηεηα. Σν δηθαζηήξην επηδηθάδεη 

πνζφ απνδεκίσζεο γηα ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζχκαηνο απφ ηνπο δνινθφλνπο ή ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο φπνπ βξέζεθε ην πηψκα. ε πεξηπηψζεηο ιεζηείαο, αλ δελ 

βξεζεί ν έλνρνο, ζπιιακβάλνληαη θαη αλαθξίλνληαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο φπνπ 

έγηλε ην ζπκβάλ. Ζ δίθε θαηαιήγεη ζπλήζσο ζε ζπκβηβαζκφ γηα ην ηειηθφ πνζφ.
250

 

 

Οη Δβξαίνη πξνηηκνχλ λα θάλνπλ εμσδηθαζηηθνχο ζπκβηβαζκνχο γηα ζέκαηα 

θιεξνλνκηάο. Αλ ηειηθά πξνζθχγνπλ ζηνλ θαδή, είλαη αλαπφθεπθην λα ράζνπλ κέξνο 

ηεο δηεθδηθνχκελεο πεξηνπζίαο γηα ηα έμνδα ηνπ δηθαζηεξίνπ ή γηα ηηο ακνηβέο θαη ηε 

δσξνδνθία ησλ δηαθφξσλ αμησκαηνχρσλ.
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Ο ηζιακηθφο λφκνο γηα ηελ θιεξνλνκηά επηβάιιεη ηε δηαλνκή ησλ αγαζψλ αλάκεζα 

ζηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο, κε θξηηήξηα ην θχιν θαη ην βαζκφ ζπγγέλεηαο κε ην λεθξφ. 

Απηφ απερεί κηα «λνκαδηθή» αληίιεςε δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο, πνπ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηηο αξραίεο λνκαδηθέο αξαβηθέο παξαδφζεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο. Αληίζεηα 

ν εβξατθφο λφκνο ππνζηεξίδεη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ θιεξνλνκηά, ζε 

κηα πξνζπάζεηα λα δηαηεξεζεί εληαία ε νηθνγελεηαθή πεξηνπζία γηα ηηο επφκελεο 

γεληέο. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην γεγνλφο φηη νη Δβξαίνη ήηαλ ιαφο κε κφληκε 

εγθαηάζηαζε θαη αγξνηηθή νηθνλνκία απφ ηα αξραία ρξφληα.
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Οη εβξαίεο γπλαίθεο θαηαζέηνπλ, δηθάδνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη ζην ηεξνδηθείν.  

Ζ γπλαίθα κπνξεί λα πάεη ζην ηεξνδηθείν γηα δηθή ηεο ππφζεζε ή ζαλ εθπξφζσπνο 

ησλ αλήιηθψλ παηδηψλ ηεο ή ηνπ λεθξνχ ζπδχγνπ ηεο, αλ έρεη αλαιάβεη ηελ 
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επηρείξεζε ή ηα ρξέε ηνπ. Ο εμηζιακηζκφο ησλ γπλαηθψλ κπνξεί λα απνηξέςεη 

θαηεγνξίεο θπξίσο εζηθήο θχζεο. 

Αλαθέξνληαη επίζεο θαη γπλαίθεο σο ηδηνθηήηξηεο ζπηηηψλ. Ο θαδήο εθδίδεη θαη άδεηεο 

γηα ηελ επηζθεπή νηθηψλ, αθνχ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηνπο αιιφζξεζθνπο ππεθφνπο 

ζε ηέηνηα δεηήκαηα. Γελ ππάξρεη εκθαλήο πεξηνξηζκφο ζηελ πψιεζε αθηλήησλ 

κεηαμχ αιινζξήζθσλ. Οη Δβξαίνη πνιιέο θνξέο θέξνληαη σο ελνηθηαζηέο νηθηψλ ή 

θαηαζηεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζε βαθνχθηα. Σν ζπκβφιαην ελνηθίαζεο γίλεηαη ζπρλά 

ζην ηεξνδηθείν γηα λα απνθεπρζνχλ κειινληηθέο ακθηζβεηήζεηο ή αθφκα θαη 

δηεθδίθεζε ηνπ νηθήκαηνο απφ ηνλ ελνηθηαζηή. Ζ πεξίνδνο ελνηθίαζεο πνηθίιιεη απφ 

ηξία σο θαη δέθα ρξφληα. Αλ ν ηδηνθηήηεο είλαη βαθνχθη, ην ελνηθηαζηήξην κπνξεί λα 

είλαη αθφκα θαη γηα εθαηφ ρξφληα. Σα ζπκβφιαηα ελνηθίαζεο ζπρλά επηηξέπνπλ ηελ 

ππελνηθίαζε, νπφηε πηζαλά λα εληνπίδνπκε θαη ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ζηηο θαηαρσξίζεηο 

θαη φρη Δβξαίνπο ηδηνθηήηεο αθηλήησλ. Μέζα απφ ηα ζπκβφιαηα αληινχκε πνιιέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε κνξθή ησλ θηηξίσλ, ην κέγεζνο, ηελ αμία ηνπο, ηνλ εληνπηζκφ 

ηνπο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. Ζ αζθάιεηα πνπ παξέρεη ην νζσκαληθφ θξάηνο, σζεί 

πξννδεπηηθά ηνπο Δβξαίνπο λα επελδχζνπλ ζε αγξνηηθή γε, καθξηά απφ ηηο πφιεηο.
253

 

 

Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο θνηλνηηθήο αιιειεγγχεο σο εγγχεζεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ απφ απφζηαζε, γηα ηα εκπνξηθά δίθηπα ησλ Δβξαίσλ 

κέζα ζηελ Απηνθξαηνξία. Ο Δβξαίνο έκπνξνο εκπηζηεχεηαη ηνλ επίζεο Δβξαίν θαη 

μέξεη φηη ζε πεξίπησζε παξαλνκίαο ή δηαθσλίαο, κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην θνηλνηηθφ 

ή αθφκα θαη ζην κνπζνπικαληθφ δηθαζηήξην, αθνχ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

Απηνθξαηνξίαο ηζρχνπλ νη ίδηνη εκπνξηθνί θαλφλεο θαη λφκνη. Οη εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο θαη αιιφζξεζθνπο επηθπξψλνληαη απφ ηνλ θαδή.
254

 

 

Τπνζέζεηο πνπ αθνξνχλ Δβξαίνπο γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κελ εθδηθάδνληαη άββαην, 

γηα λα κελ πξνθαινχλ αληηδξάζεηο απφ ηνπο αληηδίθνπο. Ο θαλφλαο δελ είλαη 

απφιπηνο θαη δίθεο Δβξαίσλ θαηεγνξνπκέλσλ καξηπξνχληαη άββαην. Αλ Δβξαίνο 

δελ ζέιεη λα παξαζηεί ζε δίθε εκέξα αββάηνπ, κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί απφ 

κνπζνπικάλν. 

 

ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 17
νπ

 αηψλα ε θνηλφηεηα εθιέγεη – επηιέγεη εθπξφζσπν, πνπ 

πξνζπαζεί λα πεηχρεη πην επλντθέο απνθάζεηο απφ ηηο αξρέο γηα ηα ζέκαηα ηεο 

θνηλφηεηαο, θπξίσο ζέκαηα θνξνινγίαο ή θνηλψλ ελεξγεηψλ φπσο ε ρσξνζέηεζε 

λεθξνηαθείσλ ή νη επηζθεπέο ζπλαγσγψλ. Σα άηνκα απηά κπνξεί λα θεξδίζνπλ 

κεγάια πνζά ή λα έρνπλ πςειέο ζέζεηο θαη γφεηξν ζηελ θνηλσλία, αιιά ηαπηφρξνλα, 

αλ μεπεξάζνπλ ηα ζεζπηζκέλα απφ ηηο αξρέο φξηα, ηηκσξνχληαη απφ απηέο θαη ράλνπλ 

φια ηνπο ηα πξνλφκηα (νηθνλνκηθά ή θνηλσληθά).  

Σα πξφζσπα πνπ επηιέγνληαη σο εθπξφζσπνη είλαη ζπλήζσο άηνκα κε θχξνο, κε 

νηθνλνκηθή δχλακε, ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ έθηαθηεο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο 

ή λα πάξνπλ δάλεηα κε εγγχεζε ηελ πεξηνπζία ηνπο θαη κε θαιέο ζρέζεηο κε ηηο 

νζσκαληθέο αξρέο ή κε ηηο αιιφζξεζθεο θνηλφηεηεο. 

Ζ επηινγή ηέηνησλ πξνζψπσλ ίζσο είλαη θαη κηα αξρηθή κνξθή απηνδηνίθεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο κηαο θνηλήο αζηηθήο θνπιηνχξαο. Υξεηάδεηαη ζπδήηεζε αλ ηα πξφζσπα 

απηά απνηεινχλ κηα επηινγή ηεο θνηλφηεηαο ή είλαη πξφζσπα πνπ «πξνσζνχληαη» 

απφ ηηο αξρέο θαη θαηά θάπνην ηξφπν επηβάιινληαη εθ ησλ άλσ. πλήζσο πάλησο νη 
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νπ

 αηψλα. 
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αξρέο δελ θαίλεηαη λα αλακεηγλχνληαη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ.
255

 

Οη Δβξαίνη γηα κηα πεξίπνπ δεθαεηία κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ηνπ Ζξαθιείνπ, 

δηαηεξνχλ κηα εζσζηξέθεηα, πξνηηκψληαο ηνπο δηθνχο ηνπο δηθαζηηθνχο ζεζκνχο 

παξά ην ηεξνδηθείν. Μεηά έρνπκε ππνζέζεηο πνπ αιιάδνπλ αξθεηά απηή ηελ εηθφλα.
256

 

 

Σν νζσκαληθφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα ελδηαθέξεηαη γηα ηε γξήγνξε απνλνκή 

δηθαηνζχλεο. Πξνθξίλεη ζχληνκεο δηαδηθαζίεο θαη εθδίδεη απνθάζεηο κε ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή εξεκία. ηφρνο είλαη ε επεκεξία ησλ ππεθφσλ, ρσξίο νη Οζσκαλνί λα 

εκπιέθνληαη, φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, ζηα εζσηεξηθά δεηήκαηα ησλ αιιφζξεζθσλ, ηα 

νπνία θαη πηζαλά δελ γλσξίδνπλ επαξθψο. Οη Οζσκαλνί ζέινπλ λα έρνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ αιιφζξεζθσλ ππεθφσλ, ψζηε λα κελ πξνθαινχληαη δηακαξηπξίεο 

θαη ηαξαρέο. Οη ππήθννη πάιη βιέπνπλ λα ππάξρεη έλα ζηαζεξφ δηθαζηηθφ ζχζηεκα, 

ζην νπνίν κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ γηα φπνην ζέκα ηνπο απαζρνιεί.  

Βέβαηα ε πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη ηφζν εηδπιιηαθή, αθνχ πάληα ππάξρνπλ 

παξαβάζεηο, παξαλνκίεο, θαθή ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη άιια πξνβιήκαηα, πνπ 

φκσο δελ νθείινληαη ηφζν ζηε δνκή θαη ηε θηινζνθία ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

φζν ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε δξάζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ. ίγνπξα ππήξραλ 

θαδήδεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχζαλ απφιπηα εζηθά θαη απηφ δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα 

ζηνπο θαηνίθνπο αιιά θαη ζηηο αξρέο.  

Οη αιιφζξεζθνη ππήθννη κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ην δίθην ηνπο θαη ζηα ηεξνδηθεία, 

δψληαο πάληα θάησ απφ ην θαζεζηψο ηνπ δηκκή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  5 

ΥΔΔΗ ΔΒΡΑΗΧΝ – ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΧΝ – ΥΡΗΣΗΑΝΧΝ 

 

5.1  ρέζεηο Δβξαίσλ – κνπζνπικάλσλ  

 

α. Θξεζθεία – θαζεκεξηλή δσή 

 
Ζ εβξατθή θαη ε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία κνηξάδνληαη αξθεηά θνηλά ζεκεία φπσο ν 

απζηεξφο κνλνζετζκφο θαη ε θνηλή ηνπο θαρππνςία ελαληίνλ ησλ ρξηζηηαλψλ γηα 

απφθιηζε απφ ηνλ κνλνζετζκφ ιφγσ ηεο πίζηεο ηνπο ζηελ Αγία Σξηάδα. Δπίζεο νη 

«ηεξείο» δελ ιεηηνπξγνχλ σο θνξείο ηνπ ζείνπ, αιιά σο θνξείο ζενινγηθψλ γλψζεσλ. 

Τπάξρνπλ επίζεο θνηλέο πξαθηηθέο, φπσο ν ζεβαζκφο ζηνπο ειηθησκέλνπο, ε 

πεξηηνκή θαη παξαπιήζηεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. 

Οη κνπζνπικάλνη δελ αηζζάλνληαλ πξνο ηνπο Δβξαίνπο ηα ίδηα αηζζήκαηα άκπλαο 

πνπ ηνπο πξνθαινχζαλ νη ρξηζηηαλνί θαη ε πνιηηηθή πξαθηηθή ησλ ρξηζηηαληθψλ 

θξαηψλ. Ο εβξατζκφο ήηαλ ε ζξεζθεία κηαο δηαζθνξπηζκέλεο, ρσξίο θξαηηθή 

θάιπςε, αλζξψπηλεο νκάδαο, ερζξηθήο πξνο ην ρξηζηηαληζκφ θαη αλήκπνξεο λα 

αληαγσληζζεί ην ηζιάκ.
257

 

 

Οη Δβξαίνη επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θπξίαξρε κνπζνπικαληθή θνπιηνχξα ζε πνιιά 

ζέκαηα. Ζ επηξξνή απηή θαίλεηαη θαη ζηηο κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ φπσο ην Κνξάλη θαη 

ε Βίβινο απφ ηα εβξατθά ζηα ηνπξθηθά ή αληίζηξνθα. 

Δπεξεάδνληαη επίζεο ζε ζέκαηα ιατθήο θνπιηνχξαο, κνπζηθήο, κχζσλ θαη πνίεζεο 

θαη ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο δσήο φπσο ε ζέζε ησλ γπλαηθψλ, ε ηηκή, ε γελεηάδα ησλ 

αλδξψλ. Τπάξρνπλ φκσο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ δχν πνιηηηζκψλ θαη 

ζξεζθεηψλ ζε ζέκαηα θπξίσο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο, π.ρ. νη απφςεηο γηα ηελ 

νκνθπινθηιία,
258

 νη ζρέζεηο κε ζθιάβνπο ή ην αλ επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζε εκέξα 

λεζηείαο (αθνχ ην ηζιάκ ζεσξεί ην ηζηγάξν ηξφθηκν). 

Οη Δβξαίνη πηνζεηνχλ ζεζκνχο θαη πξαθηηθέο ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο, πνπ 

εμππεξεηνχλ ηελ θνηλνηηθή δσή ζε ζέκαηα θνξνινγίαο ή βαθνπθηψλ. 

Τηνζεηνχλ ηε θηιαλζξσπία σο ηδαληθφ (επηξξνή ηνπ ηζιάκ) θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

θνηλέο ηειεηέο κε άιιεο ζξεζθείεο (θνηλά πξνζθπλήκαηα ζε ηεξνχο ηφπνπο). 

ε ζέκαηα ιατθήο ηαηξηθήο ή πξνιήςεσλ είλαη θνηλή πξαθηηθή ε πηνζέηεζε εζίκσλ 

ηεο άιιεο θνηλφηεηαο-ζξεζθείαο. Δλδηαθέξεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φρη ηφζν ν 

ζεβαζκφο ζηε ζξεζθεία. Κπξίσο ε επηθνηλσλία ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη αλάκεζα ζε 

Δβξαίνπο θαη κνπζνπικάλνπο. 

Οη Δβξαίνη ζπρλά πηνζεηνχλ ηελ ηζιακηθή ελδπκαζία γηα λα ελζσκαησζνχλ ζην 

θνηλσληθφ πιαίζην ή λα απνθχγνπλ ηελ άκεζε ηαχηηζε κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα.  

Π.ρ. απνθεχγνπλ λα έρνπλ payot γηα λα κελ θαίλεηαη ακέζσο φηη είλαη Δβξαίνη. 

Τηνζεηνχλ ηζιακηθά πξφηππα ζηηο θαηνηθίεο, ηελ επίπισζε, αθφκα θαη ζηα ηαθηθά 

κλεκεία. 

 

Τπάξρνπλ θνηλέο αληηιήςεηο ζηηο δχν ζξεζθείεο γηα ηε κνίξα, ηε κεηά ζάλαηνλ δσή, 

ηε κεηά ζάλαην θήκε ηνπ λεθξνχ, ηε θηιαλζξσπία σο θαιή πξάμε. Άξα ε ζπκβίσζε 
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ησλ θνηλνηήησλ δελ είλαη αδχλαηε, αθνχ ππάξρνπλ θνηλέο απφςεηο ζε βαζηθά 

ζέκαηα.
259

 

Οη Δβξαίνη πηνζέηεζαλ ηελ νζσκαληθή κνπζηθή θαη κε ηελ πάξνδν ησλ αηψλσλ ήηαλ 

φιν θαη πην ζπρλφ λα πξνζαξκφδνληαη εβξατθνί ζηίρνη θαη ζξεζθεπηηθνί χκλνη ζε 

νζσκαληθνχο κνπζηθνχο δξφκνπο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε ηειεηή ή γεγνλφο.  

Ζ εβξατθή κνπζηθή, θνζκηθή θαη ζξεζθεπηηθή, απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

παξάδνζεο θαη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο. Αθφκα θαη ε ζξεζθεπηηθή 

κνπζηθή ησλ Δβξαίσλ έρεη πνιιέο επηξξνέο απφ ηελ θιαζηθή νζσκαληθή κνπζηθή.
260

 

Ζ νζσκαληθή θνπιηνχξα, αθνχ επεξεάδεη ηνπο Δβξαίνπο ζηε γιψζζα, ηε κνπζηθή, ηε 

ιατθή κπζνινγία, ηηο πξνιήςεηο, ηε ζέζε ησλ γπλαηθψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ, ηελ 

εζηθή, ηε δηαθξηηηθή ελδπκαζία, ηε θηιαλζξσπία, ηα ηαθηθά έζηκα, δεκηνπξγεί 

ζπγθξίζεηο ζε πνιιά ζέκαηα. Οη ίδηνη νη Δβξαίνη ζπλέθξηλαλ π.ρ. ηελ ήξεκε πξνζεπρή 

ησλ κνπζνπικάλσλ κε ηε θαζαξία ηεο ζπλαγσγήο.
261

 

Πνιινί Δβξαίνη αηζζάλνληαη πην θνληά ζην ηζιάκ φπσο θαίλεηαη π.ρ. απφ ην θείκελν 

ηνπ Μ. Καςάιε, πνπ αλαθέξεη ηελ ζετθή απνζηνιή πνπ εθηειεί ν Πνξζεηήο, 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ θαηαθχγην νη Δβξαίνη θαη λα πξνεηνηκαζζεί ε έιεπζε ηνπ 

Μεζζία, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ επθνξία πνπ θαηείρε κεγάιν αξηζκφ Δβξαίσλ ηεο 

επνρήο, γηα ηηο λίθεο ησλ Οζσκαλψλ.
262

 

 

β. Δμηζιακηζκνί  

Oη καξηπξίεο γηα ηνλ εμηζιακηζκφ Δβξαίσλ δελ είλαη πνιιέο, επεηδή πξφθεηηαη γηα κηα 

ελέξγεηα πνπ θπξίσο έρεη νηθνλνκηθά θαη φρη απζηεξά ζξεζθεπηηθά θίλεηξα θαη γηα 

ηελ νπνία ην άηνκν δελ αηζζάλεηαη ηφζν πεξήθαλν, ψζηε λα ηελ θαηαγξάςεη σο 

αλάκλεζε. πλήζσο ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο θαηαθεχγνπλ άλδξεο κεζαίαο ηάμεο. 

Λείπνπλ καξηπξίεο γηα γπλαίθεο ή γηα εγέηεο εβξατθψλ θνηλνηήησλ. 

Γηα ηνπο Δβξαίνπο, ζχκθσλα κε θείκελν ηνπ Ματκσλίδε 
263

, είλαη πην απνδεθηή ε 

κεηαζηξνθή ζην ηζιάκ παξά ζην ρξηζηηαληζκφ, ηνλ νπνίν ζεσξεί εηδσινιαηξία. 

Δπίζεο κέζα ζην νζσκαληθφ πιαίζην είλαη λνκηθά πην εχθνινο ν εμηζιακηζκφο, παξά 

ε πξνζρψξεζε ζην ρξηζηηαληζκφ. 

Σν θαηλφκελν ησλ εμηζιακηζκψλ δελ είλαη παξάδνμν, αθνξά θπξίσο πξφζσπα κε 

θηινδνμίεο γηα αλέιημε ζηελ ηζιακηθή θνηλσλία θαη εληνπίδεηαη ζε δηθαζηηθά 

έγγξαθα. Καηαγξάθνληαη θαη πεξηπηψζεηο καδηθήο κεηαζηξνθήο νιφθιεξσλ 

θνηλνηήησλ.  

Κίλεηξα γηα ηνλ εμηζιακηζκφ αλδξψλ Δβξαίσλ κπνξεί λα είλαη:  

1. Ζ πξνζδνθία θνηλσληθήο αλφδνπ ζηελ νζσκαληθή δηνίθεζε θαη ηεξαξρία. πρλά νη 

Οζσκαλνί «πξνηείλνπλ» ζε άηνκα ηνλ εμηζιακηζκφ, σο ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

θαηάιεςε ζέζεσλ ζηελ θξαηηθή δηνίθεζε. 
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2. Ζ επηζπκία λα αθνινπζήζνπλ ζηξαηησηηθή θαξηέξα, πεξίπησζε ζπάληα φκσο. 

3. Ο γάκνο κε κνπζνπικάλα, αθνχ ν ηζιακηθφο λφκνο απαγνξεχεη ζε κνπζνπικάλα 

λα δεη κε κε κνπζνπικάλν ζχδπγν. 

4. Οηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο, φπσο ε ιήςε δηαδπγίνπ, πεξηπηψζεηο θιεξνλνκηθψλ 

δηαθνξψλ ή σο ηξφπνο παξάθακςεο απζηεξψλ ζξεζθεπηηθψλ θαλφλσλ (απαγφξεπζε 

δεχηεξνπ γάκνπ θ.ά.). 

5. Πεξηπηψζεηο κνηρείαο πνπ νδεγνχζαλ ηα άηνκα ζε απνβνιή απφ ηελ θνηλφηεηα, 

άξα ε αιιαγή ζξεζθείαο είλαη απιά ηξφπνο λα γίλεη απνδεθηφ ην άηνκν ζε κηα άιιε 

θνηλφηεηα.  

6. Οηθνλνκηθνί ιφγνη. Απνθπγή θνξνινγίαο ή θάπνηνπ πξνζηίκνπ. Σν θξάηνο έδηλε 

ρξήκαηα ζε φζνπο εμηζιακίδνληαλ γηα λα αγνξάζνπλ θαηλνχξηα ξνχρα, ηα νπνία ζα 

ήηαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ ίζρπαλ γηα ηελ ελδπκαζία θάζε ζξεζθεπηηθήο 

νκάδαο (kisve bahşı ή kisve bedeli). πρλά πξνζθέξνληαη ρξεκαηηθά δψξα θαη απφ 

ηδηψηεο ζε εμηζιακηζκέλνπο. 

7. Θξεζθεπηηθνί ιφγνη. Απηφ βέβαηα δελ κπνξεί λα θαηαγξαθεί ζηηο πεγέο θαη είλαη 

δχζθνιν λα δηαπηζησζεί. Λίγνη Δβξαίνη κηιάλε ηνπξθηθά ή αξαβηθά, νπφηε είλαη 

δχζθνιν λα κειεηήζνπλ ην Κνξάλη θαη λα δηδαρζνχλ ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία. 

Γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ζπαληφηεξνο ν εμηζιακηζκφο, αθνχ απηέο είλαη πην 

πξνζεισκέλεο ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηηο παξαδφζεηο, ζπλεπψο δελ έρνπλ ιφγνπο λα 

αιιάμνπλ ζξεζθεία, αθνχ θάηη ηέηνην δελ ζα πξνζέθεξε θάηη ζηε δσή ηνπο. 

Αλαθέξνληαη σο πηζαλέο νη εμήο πεξηπηψζεηο: 

1. Μνηρεία θαη πνξλεία. Οη γπλαίθεο απηέο πηζαλά αιιάδνπλ πίζηε θαη ηφπν δηακνλήο 

γηα λα μεθχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

2. Οηθνγελεηαθέο δηαθνξέο, απαίηεζε δηαδπγίνπ. 

3. Δμηζιακηζκφο ηνπ ζπδχγνπ θαη ζπλεπψο θαη ε γπλαίθα αθνινπζεί. 

Γεληθά ν εμηζιακηζκφο ρξεζηκνπνηείηαη σο απεηιή απφ άηνκα πξνο ηελ θνηλφηεηα γηα 

λα ηθαλνπνηεζεί θάπνην αίηεκα. 

ηα ηεξνδηθεία θαηαγξάθεηαη ν εμηζιακηζκφο αιιά φρη ε αηηία ηνπ, νπφηε είλαη 

δχζθνιν λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα ή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

Ο εμηζιακηζκφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο ψζηε λα κελ ζεσξείηαη ν Δβξαίνο ππήθννο 

δεχηεξεο θαηεγνξίαο. Ζ δηαδηθαζία είλαη πνιχ απιή. Απιά επαλαιακβάλεη κηα 

επίζεκε δήισζε πίζηεο (şehadet) κπξνζηά ζε κάξηπξεο ή αθφκα θαη κπξνζηά ζηνλ 

θαδή. Σειεηνπξγηθά αθαηξεί ην θίηξηλν ηνπξκπάλη ή ην πνπιάεη ζε άιινλ Δβξαίν.  

Οη Δβξαίνη πνπ γίλνληαη κνπζνπικάλνη επηηξέπεηαη λα θξαηήζνπλ ην εβξατθφ φλνκά 

ηνπο. Γελ είλαη απαξαίηεην λα θχγνπλ απφ ηελ εβξατθή ζπλνηθία, αλ θαη απηφ κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο.  

Σα πξφζσπα απηά ζπρλά ιεηηνπξγνχλ σο κεζνιαβεηέο αλάκεζα ζηηο δχν ζξεζθείεο 

θαη δελ απνθφπηνπλ εληειψο ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηελ εβξατθή θνηλφηεηα.
264
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Αλ ν άλδξαο αζπαζηεί ην ηζιάκ, πξνθχπηνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα γηα ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ. Ζ ζχδπγφο ηνπ κπνξεί λα απαηηήζεη δηαδχγην, κπνξεί λα κείλεη καδί ηνπ ρσξίο λα 

γίλεη κνπζνπικάλα ή κπνξεί λα αζπαζηεί ην ηζιάκ θαη απηή. 

Αλ ν παηέξαο γίλεη κνπζνπικάλνο θαη ε κεηέξα παξακείλεη Δβξαία, ηα παηδηά ηνπο 

ζεσξνχληαη κνπζνπικάλνη λνκηθά, αιιά απηφ δελ εθαξκνδφηαλ απζηεξά. 

ηα εβξατθά θείκελα ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο meshumad, απνζηάηεο, γηα ηνπο 

εμηζιακηζκέλνπο. Πξνθχπηνπλ ζέκαηα γηα ηελ ηδηνθηεζία ή ηελ πψιεζε αθηλήησλ 

ζχκθσλα κε ηνλ ηζιακηθφ ή ηνλ εβξατθφ λφκν. 

Οη αιιαγέο ζξεζθείαο είλαη ζπλήζσο αηνκηθέο ππνζέζεηο θαη δελ απεηινχλ ηε ζπλνρή 

ή ηε ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο. Σν πξνθίι ηνπ «απνζηάηε» είλαη ζπλήζσο, απηφ ηνπ 

λένπ άλδξα ρακειήο θνηλσληθήο ζέζεο, πνπ δεη κφλνο καθξηά απφ ηνλ ηφπν 

θαηαγσγήο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. 

Οη ξαβίλνη δελ ηνικνχλ λα κηιήζνπλ αλνηρηά ελαληίνλ ησλ εμηζιακηζκέλσλ, αθνχ 

απηνί πηα αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε νκάδα ηνπ θξάηνπο. Αληίζεηα είλαη πην επηθξηηηθνί 

γηα φζνπο Δβξαίνπο αζπάδνληαη ην ρξηζηηαληζκφ.
265

 

 

5.2 ρέζεηο Δβξαίσλ – ρξηζηηαλψλ  

 
Ζ θαηάζηαζε ησλ Δβξαίσλ ζπρλά βειηηψζεθε κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, αθνχ 

νη ρξηζηηαλνί (πξψελ θαηαπηεζηέο ησλ Δβξαίσλ) μέπεζαλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε κε ηα 

ζχκαηά ηνπο. Οη Δβξαίνη ζπρλά ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο αξηζκνχ ζεσξνχληαλ κηα κε 

απεηιεηηθή θνηλφηεηα γηα ηνπο λένπο θαηαθηεηέο.
266

 

 

Ζ βαζηθή αηηία ηεο αληίζεζεο ηνπ ρξηζηηαληθνχ ζηνηρείνπ γεληθφηεξα, αιιά ηδηαίηεξα 

ηνπ ειιεληθνχ πξνο ην εβξατθφ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ θνηλσληθή θαη 

νηθνλνκηθή ηξηβή θαη ζηε ζπλχπαξμε ησλ δχν απηψλ νκάδσλ. Οη Δβξαίνη θαη νη 

Έιιελεο βξέζεθαλ ζηνλ θνηλφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζηίβν κηαο θξαηαηήο, εληαίαο 

θαη εθηεηακέλεο απηνθξαηνξίαο, πνπ πξνζέθεξε κεγάιεο δπλαηφηεηεο δξάζεο ζηνπο 

νηθνλνκηθά ελεξγνχο ππεθφνπο ηεο. Γηα ηνπο ρξηζηηαλνχο, ν Δβξαίνο είλαη πηα θαη 

αληαγσληζηήο ζε νηθνλνκηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Έρεη ην ίδην λνκηθφ 

θαζεζηψο ηνπ νζσκαλνχ ππεθφνπ θαη γη‟ απηφ ν Δβξαίνο ζεσξείηαη έμππλνο θαη 

παλνχξγνο, αθεξέγγπνο θαη δεηιφο, άμηνο πεξηθξφλεζεο θαη επηθίλδπλνο.  

Ο αληαγσληζκφο ρξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ κέζα ζην πιαίζην ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο 

γηα ηελ θαηάιεςε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ, νηθνλνκηθψλ πξνλνκίσλ ή επαγγεικαηηθήο 

αλφδνπ, νδεγεί αξθεηέο θνξέο ζε ελέξγεηεο φπσο νη ιεζηξηθέο επηζέζεηο ελαληίνλ 

εβξαίσλ εκπφξσλ θαη αξγπξακνηβψλ. Σέηνηεο πξάμεηο είλαη θνηλά πνηληθά εγθιήκαηα, 

αιιά δείρλνπλ θαη κηα ηάζε αληηζεκηηηζκνχ. Ο αληαγσληζκφο απηφο απμάλεηαη 

θπξίσο ην 18
ν
 αηψλα.
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Οη Δβξαίνη πιεξψλνπλ πεξηζζφηεξνπο θφξνπο απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο θαη ηνπο 

επηβάιινληαη ζπρλά αγγαξείεο. Δίλαη ην εχθνιν ζχκα ησλ φπνησλ δηαθξίζεσλ. 

Σνπηθνί αμησκαηνχρνη απαηηνχλ πνζά σο δψξα απφ ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο γηα λα 

ηνπο παξέρνπλ πξνζηαζία. πρλά νη νπαδνί δηαθφξσλ «επαλαζηαηηθψλ» θηλεκάησλ 

θαηαιήγνπλ λα ιεειαηνχλ ηηο εβξατθέο ζπλνηθίεο. πρλά ζεσξνχληαη νη Δβξαίνη 

ππαίηηνη γηα φπνηα ζηξαηησηηθή ήηηα ή θπζηθή θαηαζηξνθή ζπκβαίλεη ζηε ρψξα.
268

 

Ζ άλνδνο ησλ ρξηζηηαλψλ ήηαλ θπζηθφ λα νδεγήζεη ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο, πνπ 

ήηαλ ήδε ζπληεξεηηθέο θαη εζσζηξεθείο, λα δεηήζνπλ πξνζηαζία απφ ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο θαη έηζη λα απνθφπηνληαη αθφκα πην πνιχ απφ ηηο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ησλ 

πφιεσλ.
269

 

 

ηηο ζρέζεηο ρξηζηηαλψλ θαη Δβξαίσλ ηα ηζιακηθά δηθαζηήξηα παίδνπλ έλα ξφιν 

κεζνιαβεηή-εγγπεηή φηη θαη νη δχν πιεπξέο ζα ηεξήζνπλ φ,ηη έρεη ζπκθσλεζεί ζε 

έλα νπδέηεξν δηθαζηήξην.
270

 

Οη ρξηζηηαλνί επίζθνπνη νξίδνληαη απφ ηηο αλψηεξεο εθθιεζηαζηηθέο αξρέο θαη ν 

πιεζπζκφο δελ έρεη ιφγν ζηελ εθινγή ηνπο. Αληίζεηα νη εβξατθέο θνηλφηεηεο 

επηιέγνπλ ηνπο ξαβίλνπο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπο θαη κε έγγξαθα δεηνχλ ηελ 

αλαγλψξηζε ηεο επηινγήο ηνπο απφ ηηο αξρέο.
271

 

Οη αληηιήςεηο ησλ ρξηζηηαλψλ γηα ηνπο Δβξαίνπο ζηελ Κξήηε θαίλνληαη θαη απφ 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί. 

ε ξηδίηηθν ηξαγνχδη πεξηγξάθεηαη ν έξσηαο ρξηζηηαλνχ λένπ κε Δβξαία πνπ δελ έρεη 

θαιφ ηέινο. 

                « Ρσκεφπνπιν αγάπεζε κηα ζθχια Οβξενπνχια 

                   θαη ε γ‟ Οβξενπνχια ηνπ ιεγε ζπρλά παξάγγελέ ηνπ 

                   λα βιέπεζαη Ρσκεφπνπιν, αββάη‟αξγά κελ έξζεηο 

                   γηαηί έρνπλ ζθφιελ νη γη Οβξίνη θαη ζα ζε θαηαιχζνπλ.  

                   Μα θείλνλ επαξάθνπζε αββάη‟ αξγά θαη πάεη 

                   πηάλνπλ κπηζηαγθσλίδνπλ ην θαη παλ λα ην θνπξθίζνπλ.  

                   Οη Σνχξθνη πγρηαίλαλε νκπξφο θ νμαπνπίζσ Οβξαίνη 

                   ζηε κέζε ην Ρσκεφπνπιν ζα κήιν καξακέλν....».  

ην ηξαγνχδη πνπ είλαη άγλσζηεο ρξνλνινγίαο θαη πξνέιεπζεο, θαίλνληαη νη 

πεξηνξηζκνί αλάκεζα ζηηο θνηλφηεηεο ζε ζέκαηα εξσηηθά, αιιά θαη ην γεγνλφο ηεο 

παξέκβαζεο ησλ νζσκαληθψλ αξρψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εζηθήο ηάμεο. Οη Δβξαίνη 

θαηαθεχγνπλ ζηηο αξρέο, ψζηε απηέο λα επηβάινπλ ηελ ηάμε θαη λα ηηκσξήζνπλ ηνλ 

παξαβάηε εξσηεπκέλν λέν. Οη ρξηζηηαλνί ζπρλά πηζηεχνπλ φηη νη Δβξαίνη είλαη 

επλννχκελνη ησλ Οζσκαλψλ θαη ζπλεξγάηεο ηνπο ζε πνιιά δεηήκαηα. 

ε άιιν ξηδίηηθν ηξαγνχδη, Δβξαίνο πνπ θηλδπλεχεη ζε λαπάγην, γίλεηαη ρξηζηηαλφο γηα 

λα δεηήζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ Υξηζηνχ. Λέεη ν εβξαίνο πξακαηεπηήο, επηβάηεο ηνπ 

πινίνπ πνπ θηλδπλεχεη: 

                     «Πάςε Υξηζηέ ηηο ζάιαζζεο θαη ηζη βαξέο θνπξηίλαηο  
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                        λα βαθηηζηψ ζηε ράξε ζνπ θαη εγψ θαη ηα παηδηά κνπ. 

                        Να θέξσ νθάδεο ην θεξί θαη κίζηαηα ην ιάδη 

                        θαη κε ην πεηξνθφθηλν η‟ αξζεληθφ ιηβάλη. 

                        Παχεη ν Υξηζηφο ηζη ζάιαζζεο θαη ηζη βαξηέο θνπξηίλαηο.  

                        Καη πήγε θαη βαθηίζηεθε ζηνλ Άγην Κσλζηαληίλν. 

                        Καη εβγάιαλ ηφλε Θφδσξν θαη ην παηδί ηνπ Γηψξγε 

                        θαη η άιιν ην κηθξφηεξν ην βγάιαλε Μαλψιε 

                        θαη ηε γπλαίθα ηνπ Μαξηψ».
272

 

Καη απφ απηφ ην ηξαγνχδη θαίλεηαη φηη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο ζξεζθείεο δελ είλαη 

ζηεγαλά θαη απξνζπέιαζηα θαη νη άλζξσπνη άιιαδαλ ζξεζθεία, αλ είραλ θάπνην 

ζνβαξφ θίλεηξν, νηθνλνκηθφ ή άιιν φπσο ζπκβαίλεη εδψ. Δπίζεο δηαθξίλεηαη κηα 

έληνλε ηάζε αλσηεξφηεηαο ηεο ρξηζηηαληθήο ζξεζθείαο, αθνχ νη ρξηζηηαλνί θαίλεηαη 

λα πηζηεχνπλ φηη ν δηθφο ηνπο Θεφο είλαη πην ηζρπξφο απφ ην Θεφ ησλ Δβξαίσλ.    

Αλαθέξνληαη επίζεο θξεηηθέο παξνηκίεο πνπ ηαπηίδνπλ ηνλ Δβξαίν κε ην θηιάξγπξν 

ηνθνγιχθν. ε άιια δεκνηηθά ηξαγνχδηα αλαθέξνληαη νη εβξαίεο γπλαίθεο σο 

φκνξθεο, αιιά άηηκεο. Οη λένη ηηο πνζνχλ αιιά δελ κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ ηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Π.ρ.: 

                         «Σεο Οβξηνπνχιαο ην θηιί γιπθφ λαη ζαλ ην κέιη, 

                            ηζε Ρσκηνπνχιαο πην γιπθφ γηαη‟ είλαη βαθηηζκέλε».
273

 

Γηα ηηο ζρέζεηο Δβξαίσλ-ρξηζηηαλψλ, ν νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο ζεσξείηαη σο 

βαζηθφ αίηην ησλ θαθψλ ζρέζεσλ, φπσο θαη ν αληαγσληζκφο ησλ δχν νκάδσλ γηα ηελ 

απφζπαζε πξνλνκίσλ απφ ηνπο Οζσκαλνχο.
274

 

 

Οη Δβξαίνη θαηεγνξήζεθαλ γηα απαζή ζηάζε, αθφκα θαη σο πξνδφηεο ησλ ειιεληθψλ 

επαλαζηαηηθψλ θηλεκάησλ, θαη φηη δελ ελζσκαηψζεθαλ πνηέ ζηελ ηνπηθή ειιεληθή 

θνηλσλία.
275
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 Δ. Φξφληκνο, «Ζ Κξήηε θαη νη Δβξαίνη», Κξεηηθή Δζηία, Ζ΄/65(1956), 14-15. Ο Ankori, “Jews and 

the Jewish community ”, φ.π., 343, ζρνιηάδεη ηα ξηδίηηθα ηξαγνχδηα ηνπ Φξφληκνπ ιέγνληαο φηη δελ 

αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πφιε θαη επνρή ζεσξψληαο πσο ηέηνηα ζπκβάληα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
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ζε φιν ην λεζί. 
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ηξαγνχδη, άγλσζηεο ρξνλνινγίαο: 
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                                    θη νη Οβξηνπνχιεο πέξδηθεο θη εγψ πεξδηθνιφγνο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ   6        ΖΡΑΚΛΔΗΟ  

 

6.1  Υψξνο θαη δνκή ηεο θνηλφηεηαο 
 

Ζ πεξηγξαθή ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο ηνπ Ζξαθιείνπ αλαγθαζηηθά ζηεξίδεηαη κφλν ζε 

γξαπηέο καξηπξίεο. Γελ ππάξρεη ζρεδφλ θαλέλα κλεκεηαθφ θαηάινηπν ζηελ πφιε, πνπ 

λα ζπκίδεη ηελ χπαξμε ησλ αλζξψπσλ απηψλ. Καλέλα θηίξην, νχηε ιαηξεπηηθφο 

ρψξνο, νχηε δεκφζην ή ηδησηηθφ νίθεκα δελ έρεη δηαζσζεί θαη ππάξρνπλ ειάρηζηα 

κηθξά πιηθά δείγκαηα ηεο παξνπζίαο ησλ Δβξαίσλ ζην Ζξάθιεην, δηαηεξεκέλα ζηα 

κνπζεία ηεο πφιεο. 

Οη Δβξαίνη θαη ζηηο ηξεηο βφξεηεο πφιεηο ηεο Κξήηεο δνπλ θνληά ζηελ αθηή θαη θνληά 

ζην ιηκάλη, αθνχ κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζρεηίδεηαη κε ην ζαιάζζην 

εκπφξην. Ζ ζπλνηθία ηνπ Ζξαθιείνπ αλαθέξεηαη σο Ηνπδατθή, Δβξατθή ή Οβξατθή 

(ζην ηνπηθφ ηδίσκα) θαη είλαη ε παιαηφηεξε ηεο Κξήηεο. 

Οη Βελεηνί παίξλνπλ ηνλ ειιεληθφ φξν Δβξατθή θαη ηνλ πξνζαξκφδνπλ ζε Iudaica, 

Judecca ή Judayca, Giudecca ή Giudaicha, Zudecha ή Zudecca, Hebraica ή Hebraca. 

Οη ίδηνη νη Δβξαίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν Kahal, πνπ ζεκαίλεη απιά θνηλφηεηα. 

Ο φξνο κεηά ηελ εηζξνή ησλ Δβξαίσλ ηεο Ηβεξηθήο απνθηά πην πνιχ κηα έλλνηα πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο θνηλφηεηαο θαη φρη κφλν ην ρψξν θαη πξνθέξεηαη 

πηα σο Kehal. 

 

Ζ ζπλνηθία ηνπ Ζξαθιείνπ είλαη εθηεζεηκέλε ζε επηζέζεηο απφ ηε ζηεξηά (δπηηθά) θαη 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο (βφξεηα). Ζ αλάγθε γηα βειηίσζε ηεο νρχξσζεο θαη 

παξάιιεια γηα παξνρή ρξεκάησλ θαη ππεξεζηψλ απφ ηνπο Δβξαίνπο ηνπ Ζξαθιείνπ 

γηα ηελ άκπλα ηεο ζπλνηθίαο απαληά ζπρλά ζηα βελεηηθά έγγξαθα. 

κσο ε ζπλνηθία ηνπ Ζξαθιείνπ, ελψ είλαη πάλσ ζηελ αθηή, δελ είλαη ηφζν θνληά 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ιηκαληνχ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο άιιεο δχν πφιεηο ηεο Κξήηεο. 

 

Οη Σakkanoth Candia αλαθέξνπλ, ζε ζρέζε κε ηε βελεηηθή πεξίνδν, φηη ε αξγία ηνπ 

αββάηνπ ζην Ζξάθιεην μεθηλά φηαλ νη θακπάλεο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ ζεκάλνπλ ηνλ 

εζπεξηλφ ηεο Παξαζθεπήο. Δίλαη εληππσζηαθή ε ζπλχπαξμε ησλ ζξεζθεηψλ ζε ηφζν 

πεξηνξηζκέλν ρψξν θαη ν θαζνξηζκφο ηεο εβξατθήο αξγίαο απφ κία αιιφζξεζθε 

πξαθηηθή. Ο λαφο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ είλαη ην ζχλνξν ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο. 

Σν εβξατθφ «ηελφλ», ε θχξηα νδφο ηεο ζπλνηθίαο, δελ ζψδεηαη. σδφηαλ σο ην 1968 

κφλν ε πξφζνςε κηαο νηθίαο απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεγέο σο πεξηθαιιή 

παξαιηαθά θηίζκαηα. 

 

Ζ θχξηα ζπλαγσγή βξηζθφηαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ζήκεξα θαηεδαθηζκέλνπ μελνδνρείνπ 

Ξελία, πάλσ ζην παξαιηαθφ κέησπν ηεο πφιεο. ηα εβξατθά έγγξαθα δίλνληαη 

νλφκαηα έμη ζπλαγσγψλ επί βελεηνθξαηίαο. Κάπνηα απφ απηά είλαη δηαθνξεηηθέο 

νλνκαζίεο ησλ ίδησλ ζπλαγσγψλ θαη ηειηθά θαηαιήγνπκε ζε ηέζζεξεηο. 

ηηο Σakkanoth Candia ηνπ 1529 (άξζξν 107), ε Άλσ πλαγσγή αλαθέξεηαη σο Βeth 

ha-Knesseth ha-Gavoah, πνπ ζεκαίλεη απηφ αθξηβψο. 

Σα νζσκαληθά έγγξαθα αλαθέξνπλ ηε ιεηηνπξγία δχν κφλν ζπλαγσγψλ.  

Ζ γλσζηή σο «Μεγάιε» ζπλαγσγή (δει. ε Κάησ πλαγσγή), πνπ ήηαλ ξπζκνχ 

ηξίθιηηεο βαζηιηθήο, ρηηζκέλε ην 15
ν
 αηψλα, ππέζηε θζνξέο απφ ηνπο βνκβαξδηζκνχο 

θαηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηειηθά θαηεδαθίζηεθε ην 1941. πρλά ην δάπεδν 

ησλ ζπλαγσγψλ είλαη ρακειφηεξα απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο, νπφηε νπζηαζηηθά ε 
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αλσδνκή ηεο ζπλαγσγήο απηήο έρεη ζαθηεί θάησ απφ ην έδαθνο. Πηζαλά ζψδνληαη 

ιείςαλα ηνπ θηηξίνπ θάησ απφ ηε ζεκεξηλή πιαηεία –πάξθν κπξνζηά απφ ην Ηζηνξηθφ 

Μνπζείν Κξήηεο. Ζ πχιε ηεο ζπλνηθίαο επίζεο δελ ζψδεηαη.
276

 

 

Ζ είζνδνο ηεο ζπλαγσγήο ήηαλ απφ λφηηα. Πάλσ απφ ηε δπηηθή θηνλνζηνηρία ππήξρε 

mehitza, ρσξηζηφο ρψξνο γηα ηηο γπλαίθεο ζαλ κπαιθφλη, κε ρσξηζηή είζνδν. 

Ζ Κηβσηφο θπιαζζφηαλ ζε αςίδα, πνπ θαηλφηαλ ζηνλ εμσηεξηθφ αλαηνιηθφ ηνίρν. 

Πξφθεηηαη γηα θηίξην κε πνιιά αξρατθά παξαδνζηαθά ζηνηρεία. 

Αλήθε ζε κηα νκάδα θηηξίσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ βξίζθνληαη ζε πφιεηο κε 

έληνλε βελεηηθή επηξξνή (Υαληά, Πάηξα, Εάθπλζνο, Κέξθπξα). Ζ ζπλαγσγή ήηαλ 

ζηνλ πάλσ φξνθν, ελψ ην ηζφγεην απνηεινχληαλ απφ ρψξνπο γηα γξαθεία θαη γηα ηνλ 

επηζηάηε ηνπ ρψξνπ (shamash). Ζ δηαξξχζκηζή ηεο επέηξεπε ηελ πεξηθνξά ηεο Σνξά, 

ηε ζπκκεηνρή ησλ πηζηψλ ζε ηειεηέο είηε ζην δπηηθφ ηκήκα είηε ζην αλαηνιηθφ, πνπ 

πξέπεη λα είλαη ζηξακκέλν πξνο ηελ Ηεξνπζαιήκ. Οη ζπλαγσγέο ηέηνηνπ ηχπνπ 

ζεσξνχληαη ηηαινβελεηηθέο, αλ θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ην αξρηθφ πξφηππν είλαη 

ηζπαληθφ.
277

 

ηα νζσκαληθά ρξφληα, ε εβξατθή ζπλνηθία απνηειεί βαθνχθη ηνπ ηδακηνχ ηεο 

Βαιηληέ νπιηάλαο θαη αθφκα θαη νη ζπλαγσγέο πιεξψλνπλ εκεξήζην ελνίθην ζην 

βαθνχθη (ε Άλσ πλαγσγή 3 αθηζέ θαη ε Κάησ 5 αθηζέ). Ζ δηαθνξά νθείιεηαη ζην 

κέγεζνο ησλ δχν θηηξίσλ, αθνχ ε Κάησ πλαγσγή ήηαλ ην θέληξν ηεο εβξατθήο δσήο 

ηεο πφιεο, ελψ ε Άλσ πλαγσγή δελ έρεη αθήζεη θαλέλα ίρλνο.
278

 

 

Ο παλάθεο ηνπνζεηεί ηελ εβξατθή ζπλνηθία ζηελ πεξηνρή ηνπ ζεκεξηλνχ Ηζηνξηθνχ 

Μνπζείνπ θαη παξαζέηεη ζρέδην ηεο Κάησ ζπλαγσγήο ηνπ 1941, πνπ έγηλε κεηά ην 

βνκβαξδηζκφ, αιιά πξηλ απφ ηελ θαηεδάθηζε ηνπ θηηξίνπ. ρνιηάδεη φηη ε ζπλαγσγή 

βνκβαξδίζηεθε ην 1941 θαη θαηεδαθίζηεθε θαη ην νηθνδνκηθφ ηεο πιηθφ δηαξπάρζεθε 

απφ ηνπο «θαινχο Έιιελαο».
279

 

 

Ο Δβιηγηά Σζειεκπί κηιάεη γηα επηά ζπλαγσγέο ζην Ζξάθιεην 
280

 θαη αλαθέξεη σο 

φγδνε ηε ζπλαγσγή ησλ Καξατηψλ. Ο Starr ππνζηεξίδεη φηη πξφθεηηαη γηα 

δηαθνξεηηθά νλφκαηα ησλ ηεζζάξσλ ζπλαγσγψλ ηεο πφιεο. Σν 1739 ν Richard 

Pococke, άγγινο πεξηεγεηήο, αλαθέξεη φηη ζην Ζξάθιεην ιεηηνπξγεί κία ζπλαγσγή, 

κία αξκεληθή εθθιεζία θαη πεξίπνπ 14 ηδακηά. 

ηα βαθνπθηθά έγγξαθα ηνπ ηδακηνχ ηεο Βαιηδέ νπιηάλαο, αλαθέξνληαη δχν 

ζπλαγσγέο πνπ πιεξψλνπλ ελνίθην ζην βαθνχθη. ε έγγξαθν ηνπ 1843 

                                                           
276

 Ankori, “Jews and the Jewish community”, φ.π., 313-314, 326, 330-333. Ο Ankori γξάθεη ην 1968. 

Γελ κπφξεζα λα δηαπηζηψζσ αλ ππάξρεη αθφκα ε πξφζνςε ηεο νηθίαο πνπ πεξηγξάθεη, παξά ηελ 

εθηεηακέλε πεξηδηάβαζή κνπ ζηελ πεξηνρή. Βι. θαη Gerola, Βελεηηθά κλεκεία ηεο Κξήηεο (εθθιεζίεο), 

φ.π., η. Η, φπνπ δίλεη θσηνγξαθίεο εβξατθψλ ζπηηηψλ πνπ δελ ζψδνληαη ζήκεξα.  
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 Stavroulakis – De Vinney, Jewish sites and synagogues in Greece, φ.π., 15, 236. 
278

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 96. 
279

 . παλάθεο, Σν Ηξάθιεην ζην πέξαζκα ηωλ αηώλωλ, Ζξάθιεην 1990, 129. Γηα ράξηεο κε ηηο 

ζπλνηθίεο ηνπ Ζξαθιείνπ, βι. Δ. Καξαληδίθνπ, Οη ζπλνηθίεο ηνπ ηνπξθνθξαηνύκελνπ Χάλδαθα (1670-

1673), αδεκνζίεπηε ηειηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία, Ρέζπκλν 1999 θαη Ankori, “From Zudecha to 

Yahudi Mahallesi”, φ.π. 
280

 Γ. Λνχπεο, Δβιηά Σζειεκπί. Οδνηπνξηθό ζηελ Διιάδα, 1668-1671. Πεινπόλλεζνο, λεζηά Ινλίνπ, 

Κξήηε, Κπθιάδεο, λεζηά Αλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, Αζήλα 1994, 210. Ζ αλαθνξά βξίζθεηαη ζην θεθάιαην 

VIΗI, 514 ζην θείκελν ηνπ Δβιηγηά. 
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θαηαγξάθνληαη σο Yahudilerin kadim havraları (νη αξραίεο-παιαηέο ζπλαγσγέο ησλ 

Eβξαίσλ). Αλαθέξνληαη επίζεο σο Yukarıki Havra θαη Aşağı Havra.
281

 

 

ψδνληαη κεξηθέο εβξατθέο επηγξαθέο ζην Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο, ην νηθφζεκν 

ηεο νηθνγέλεηαο Shaltiel θαη κηα ηαθφπιαθα ηνπ 1740, ε κφλε πνπ ζψδεηαη απφ ην 

εβξατθφ λεθξνηαθείν, ην νπνίν πηα δελ ππάξρεη. Δπίζεο ζψδνληαη πιάθεο κε 

νηθφζεκα εβξατθψλ νηθνγελεηψλ (Franco) θαη επηηχκβηα κλεκεία ηεο νηθνγέλεηαο 

Cassani ησλ εηψλ 1590 θαη 1645.
282

 

Καηά ηελ πεξίνδν ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Ζξαθιείνπ, ην λεθξνηαθείν δελ κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ιφγσ απφζηαζεο απφ ηελ πφιε θαη έηζη νη λεθξνί ζάβνληαη θαη 

ηηκνχληαη κε επηηχκβηεο πιάθεο κέζα ζηε ζπλνηθία, ζε εξεηπσκέλεο νηθίεο ή ζηελ 

απιή ηεο ζπλαγσγήο.
283

 

 
Δηθ. 2: Σν νηθφζεκν ηεο νηθνγέλεηαο Shaltiel. Πξνέιεπζε: εβξατθφ λεθξνηαθείν. 16

νο
 

-17
νο

 αηψλαο.
 284
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 Ankori, “The living and the dead”, φ.π., 20-21, 29. Σν έγγξαθν ηνπ 1843 βξίζθεηαη ζην defter  

no 87. fol 42.  
282

 Ο Ankori, “Jews and the Jewish community”, φ.π., 334-336, αλαθέξεη φηη ην λεθξνηαθείν έγηλε 

ζηάδην. Πξνθαλψο κηιά γηα ην γήπεδν ηνπ Ο.Φ.Ζ. 
283

 Ankori, “The living and the dead”, φ.π., 43. 
284

 Γηα ηελ νηθνγέλεηα Shaltiel, βι. 

http://www.shealtiel.com/shealtiel/thereunions/the_shealtiels_of_crete.pdf 

http://www.shealtiel.com/shealtiel/thereunions/the_shealtiels_of_crete.pdf
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 Δηθ. 3: Δπηηχκβην κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο Cassani ηνπ 1590. Πξνέιεπζε: 

εβξατθφ λεθξνηαθείν. 

 

                                                                                                                                                                      
http://www.shealtiel.com/shealtiel/history/crete_minutes.pdf 

http://www.shealtiel.com/shealtiel/reunions/crete_24_to_29_june_2009_programme.pdf  

θαη ηε ζειίδα ηεο ζπλαγσγήο Υαλίσλ, http://www.etz-hayyim-hania.org/saltiel-family-gathering-at-etz-

hayyim-26-29-june-2009/ 

  

 

http://www.shealtiel.com/shealtiel/history/crete_minutes.pdf
http://www.shealtiel.com/shealtiel/reunions/crete_24_to_29_june_2009_programme.pdf
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Δηθ. 4: Δπηηχκβην κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο Cassani ηνπ 1645. Αλαθέξεη ην 

ζάλαην ηεο ρήξαο ηνπ γηαηξνχ Cassani (Kazani). Πξνέιεπζε: εβξατθφ 

λεθξνηαθείν. 

 
Δηθ. 5: Xάξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο επί Βελεηνθξαηίαο. ρέδην ηνπ 

Μαλέα Κιφληδα, πεξ. 1630. Δηθνλίδεηαη ε πχιε ηνπ Γεξκαηά, ν Άγηνο Πέηξνο 

θαη ε θξήλε ησλ Δβξαίσλ. 
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Δηθ. 6: Λεπηνκέξεηα ηεο ηνηρνγξαθίαο ηεο εηθ. 1, ε πεξηνρή ηεο εβξατθήο 

ζπλνηθίαο.
285

 

 

H αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο, ησλ νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζπλνηθία, ε χπαξμε ησλ ζπλαγσγψλ «εκπνδίδνπλ» ηνπο 

Δβξαίνπο λα εγθαηαζηαζνχλ ζε άιιεο ζπλνηθίεο. Δίλαη γεγνλφο βέβαηα φηη ε 

πιεηνλφηεηα ησλ Δβξαίσλ δελ κπνξνχζε λα αγνξάζεη νηθίεο ζε άιιεο «θαιχηεξεο» 

γεηηνληέο, ιφγσ ηεο ρακειήο ηεο νηθνλνκηθήο δχλακεο. Ζ επέθηαζε ηεο εβξατθήο 

ζπλνηθίαο γίλεηαη πξνο ηα δπηηθά, ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεξκαηά, πνπ ήηαλ πάληα έμσ 

απφ ηα ηεηρηζκέλα φξηα ηεο πφιεο. Ζ εγθαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ίζσο δείρλεη 

ελαζρφιεζε ησλ Δβξαίσλ κε ηε βπξζνδεςία. Ζ πεξηνρή είλαη ππνβαζκηζκέλε ιφγσ 

ηεο βηνηερληθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αθφκα απφ ηα βπδαληηλά ή βελεηηθά ρξφληα 

επηηξεπφηαλ ε εγθαηάζηαζε Δβξαίσλ εθεί. Δπηπιένλ ηεθκήξην γηα ηελ θαηνίθεζε ηεο 

πεξηνρήο, ηνπιάρηζηνλ απφ ην 16
ν
 αηψλα, είλαη θαη ε ίδξπζε θξελψλ πνπ εμππεξεηνχλ 

ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

 

Ο Ankori ππνζέηεη φηη νη Δβξαίνη ηνπ Γεξκαηά είλαη κεηαλάζηεο απφ άιιεο πεξηνρέο 

ή ληφπηνη Δβξαίνη απφ ηα ρσξηά πνπ κεηνηθνχλ ζηελ πφιε ή αθφκα θαη Καξαΐηεο. 

Σελ χπαξμε ηεο ηδηαίηεξεο απηήο νκάδαο επηβεβαηψλεη ν Δβιηγηά Σζειεκπί, φηαλ 

αλαθέξεη φηη ππάξρεη κηα ζπλνηθία κε επηά ελνξίεο, ελψ νη Καξαΐηεο Δβξαίνη δνπλ ζε 

άιιε ζπλνηθία. Γηα ηελ χπαξμε απηήο ηεο νκάδαο Δβξαίσλ ζην Ζξάθιεην, νη 

καξηπξίεο είλαη ειάρηζηεο.
286
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 Οη θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ εξγαζία, ηξαβήρηεθαλ ζην Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο απφ 

ηνλ γξάθνληα, ηελ άλνημε ηνπ 2015 θαη δεκνζηεχνληαη κε άδεηα ηεο Δ.Κ.Η.Μ.  
286

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 111-112, 116. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Καξαΐηψλ 

ζην Ζξάθιεην δελ κπνξεί λα νξηζηεί αθξηβψο ρξνλνινγηθά. Οη καξηπξίεο γηα ηελ νκάδα απηή είλαη 

αζαθείο.   
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ε έγγξαθν ηνπ 1719,
287

 αλαθέξνληαη 13 Δβξαίνη σο ελνηθηαζηέο ζπηηηψλ θαη 

θαηαζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γεξκαηά πνπ αλήθνπλ ζε βαθνχθη. Γχν Δβξαίνη 

πιεξψλνπλ 12 αθηζέ εκεξεζίσο, ελλέα Δβξαίνη πιεξψλνπλ έλα αθηζέ ηε κέξα, έλαο 

Δβξαίνο βπξζνδέςεο πιεξψλεη 2 αθηζέ (ην πνζφ έρεη δηνξζσζεί πάλσ ζην έγγξαθν) 

θαη έλαο πιεξψλεη 20 αθηζέ εηεζίσο. Ζ πεξηνρή ηνπ Γεξκαηά αλήθεη ζην ηδακί ηνπ 

Balta Ahmet Ağa. Σα ελνίθηα είλαη ηδηαίηεξα ρακειά θαη δελ αλαθέξνληαη νχηε φια ηα 

νλφκαηα ησλ αλζξψπσλ (αλαθέξεηαη π.ρ. ν Δβξαίνο βπξζνδέςεο), γεγνλφο πνπ 

δείρλεη ηε ρακειή ηνπο θνηλσληθή ζηάζκε. O Ankori ππνζέηεη φηη νη δχν Δβξαίνη πνπ 

πιεξψλνπλ πςειφ ελνίθην είλαη πινχζηνη, αιιά Καξαΐηεο, ζηνπο νπνίνπο δελ 

επηηξέπεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζηε ζπλνηθία.
288

 

Θεσξείηαη πάλησο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ Δβξαίσλ ηνπ Ζξαθιείνπ είλαη 

ξσκαληψηεο.
289

 

Ο Δβιηγηά Σζειεκπί, πεξηγξάθνληαο ηελ πνιηνξθία ηνπ Υάλδαθα, αλαθέξεη:  

«Ο βεδίξεο ηεο πξίαο, ληεθηεξληάξεο Ηκπξαρήκ Παζάο κε νρηψ ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο 

κπήθε ζηα ραξαθψκαηα κπξνο απφ ηηο ηάπηεο Δβξατθή θαη Παγθξαηίνπ πξνο ηα 

βφξεηα....». 

Γξάθεη επίζεο πσο νη ρξηζηηαλνί απφ ηε ζιίςε ηνπο πνπ ν Υάλδαθαο θαηαθηήζεθε 

«ζξελνχζαλ θη έθιαηγαλ κελ κπνξψληαο λα πηζηέςνπλ ηη είρε ζπκβεί. Έραζαλ ην 

κπαιφ ηνπο θαη γχξηζαλ ηελ πίζηε ηνπο γηα λα γίλνπλ Δβξαίνη». Ζ θξάζε απηή δείρλεη 

πφζν δηαπεξαηά ήηαλ ηα φξηα αλάκεζα ζηηο ζξεζθείεο. 

Τπνζηεξίδεη αθφκα πσο θαηά ηελ ηειηθή πνιηνξθία ηνπ Υάλδαθα «θξχθηεθαλ θάησ 

απφ ηε γε ηξηαθφζηνη Ηζξαειηλνί Δβξαίνη, πνπ εκθαλίζηεθαλ κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ 

θάζηξνπ».
290

 

ζν γηα ηελ εβξατθή ζπλνηθία, γξάθεη: «Τπάξρεη θαη κηα εβξατθή γεηηνληά κε εθηά 

ελνξίεο. Οη Δβξαίνη δνπλ ζε κηα μερσξηζηή γεηηνληά. Μέλνπλ ζε ηξηαθφζηα κηθξά θαη 

κεγάια ζπίηηα. Απηνί φινη ηνπο γηα εθηά κήλεο είραλ θξπθηεί κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

κέζα ζην θάζηξν θαη εκθαλίζηεθαλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ. Μφιηο είδαλ ηνπο 

κνπζνπικάλνπο, έπεζαλ ζην ρψκα θαη ηνπο επραξηζηνχζαλ. Ζ γεηηνληά πνπ 

θαηνηθνχζαλ θαζαξίζηεθε θαη εηνηκάζηεθε απφ ην ζηξαηφ κε επηθεθαιήο έλαλ 

αξρηηζνξκπαηδή». 

Αλαθέξεη επίζεο φηη ππήξρε ρακάκ ζηελ εβξατθή γεηηνληά. Ο Δβιηγηά Σζειεκπί 

βξέζεθε ζην Ζξάθιεην απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1668 σο ηηο 30 Μάε ηνπ 1670 θαη 

πεξηγξάθεη ηελ θαηάιεςε ηεο πφιεο θαη ηε κεηαηξνπή ηεο απφ βελεηηθή ζε 

κνπζνπικαληθή. Πεξηγξάθεη ηα ηδακηά, ηνπο ηεθέδεο, ηηο θξήλεο, ην θξνχξην, ηηο 

αγνξέο, ηηο ζπλνηθίεο, αθφκα θαη ηνπο αλεκφκπινπο θαη πνιιά άιια.
291

 

Ο Δβιηγηά Σζειεκπί επηβεβαηψλεη φηη ε ζπλνηθία απνηειείηαη απφ κηα πξφζνςε 

σξαίσλ επαχιεσλ, πνπ πίζσ ηνπο θξχβνπλ κηθξνχο θαη ζηελνχο δξφκνπο κε θησρηθά 
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 ην «defter no15, p. 254-56». Ζ παξαπνκπή βξίζθεηαη ζην βηβιίν ηνπ Ankori. Πξνθαλψο κηιάεη γηα 

ηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο ηνπ Ζξαθιείνπ. Σ.Α.Ζ. 15, 254-256. Ζ δηαθνξά ζηηο ηηκέο ησλ ελνηθίσλ 

είλαη εληππσζηαθή. Ο ηξφπνο παξαπνκπήο ηνπ Ankori ζε θαηαρψξηζε είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνπ 

ηαπξηλίδε, νπφηε ε ηαχηηζε ηεο θαηαρψξηζεο είλαη κφλν πηζαλή.  
288

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π.,119-120. Γελ κπφξεζα λα εληνπίζσ ηελ 

θαηαρψξηζε απηή ζηηο κεηαθξάζεηο ηνπ ηαπξηλίδε θαη γη‟ απηφ δελ ηελ ρξεζηκνπνηψ ζηηο πεξηιήςεηο 

ησλ θαηαρσξίζεσλ παξαθάησ.  
289

 ηκπή, Η έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο ζηνπο Δβξαίνπο ηεο Διιάδαο, φ.π., 136. 
290

 Λνχπεο, Δβιηά Σζειεκπί, φ.π., 129,171,185.Σα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ παξαζέηεη ν Δβιηγηά 

Σζειεκπί κφλν σο ελδείμεηο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππ‟ φςε θαη φρη σο αθξηβή ζηνηρεία. 
291

 .π., 205, 210. Β. Γεκεηξηάδεο, «Μλεκεία ηνπ Ζξαθιείνπ θαηά ηνλ Evliya Celebi», Αξηάδλε, 6 

(1993), 214. 
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ζπίηηα (κηιά γηα 300 νηθήκαηα κε κηθξνχο θήπνπο). Ο πεξηνξηζκφο ησλ Δβξαίσλ ζηελ 

πεξηνρή απηή ίζσο είλαη θαη κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ νη Δβξαίνη είδαλ ζεηηθά ηελ 

νζσκαληθή θαηάθηεζε, σο ειπίδα ραιάξσζεο ησλ απζηεξψλ πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ 

ησλ Βελεηψλ, θπξίσο σο πξνο ηελ νηθηζηηθή ηνπο εγθαηάζηαζε θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζηελ εβξατθή ζπλνηθία. 

 

Πξάγκαηη, νη Δβξαίνη εθκεηαιιεχηεθαλ ην θελφ πνπ άθεζαλ φζνη θάηνηθνη έθπγαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κξεηηθνχ Πνιέκνπ θαη επεθηάζεθαλ νηθηζηηθά πέξα απφ ηα 

φξηα ηεο ζπλνηθίαο ηνπο. Ζ εβξατθή ζπλνηθία βξίζθεηαη ζε κηα πεξηνρή πνπ 

απνηεινχζε ζηφρν ησλ πνιηνξθεηψλ, νπφηε είλαη δεδνκέλν φηη πνιιά απφ ηα θηίξηά 

ηεο ζα είραλ ππνζηεί πνιιέο δεκηέο. 

Οη Δβξαίνη απμάλνληαη αξηζκεηηθά κεηά ηελ θαηάθηεζε θαη νη Οζσκαλνί ηνπο 

επηηξέπνπλ λα εγθαηαζηαζνχλ θαη ζε άιιεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο. Έηζη απφ ηα πξψηα 

ρξφληα κεηά ηελ θαηάθηεζε βιέπνπκε Δβξαίνπο λα αγνξάδνπλ νηθήκαηα ζε άιιεο 

ζπλνηθίεο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο, αθνχ πιεξψλνπλ θφξνπο. 

Ζ ζπλνηθία ηνπο παχεη λα είλαη θιεηζηφ γθέην θαη νλνκάδεηαη ζηα ηνπξθηθά Yahudi 

Mahallesi ή Sultan İbrahim Mahallesi απφ ηνλ θνληηλφ λαφ ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ηδακί πξνο ηηκή ηνπ ζνπιηάλνπ Ηκπξαήκ (1640-1648), ζηα ρξφληα 

ηνπ νπνίνπ μεθίλεζε ε πνιηνξθία ηνπ Ζξαθιείνπ.
292

 

Σν 1694 καξηπξείηαη ε χπαξμε εβξατθνχ θαηαζηήκαηνο ζηελ θεληξηθή νδφ ηνπ 

Ζξαθιείνπ.
293

 

 

Ζ εβξατθή ζπλνηθία ζηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ θαηάθηεζε δηαηεξεί θαη ην φλνκα 

ζπλνηθία ηνπ Υξηζηνχ θνπινχδε. ηηο θαηαρσξίζεηο πνπ θαηαγξάθνπλ 

αγνξαπσιεζίεο ζπηηηψλ ζηε ζπλνηθία απηή, φινη ζρεδφλ νη αγνξαζηέο θαη νη 

ζπλνξάηνξέο ηνπο είλαη Δβξαίνη. Ζ ζπλνηθία ηνπ Υξηζηνχ θνπινχδε εθηεηλφηαλ 

ζηελ παξάθηηα δψλε ηνπ φξκνπ ηνπ Γεξκαηά, θνληά ζην ιηκάλη. ηηο θαηαρσξίζεηο ε 

ζπλνηθία δηαηεξεί ην φλνκα ηνπ Υξηζηνχ θνπινχδε, σο ην 1671. Μεηά αλαθέξεηαη 

απιά σο εβξατθή. 

 

O πεξηεγεηήο Randolph γξάθεη ιίγα ρξφληα κεηά ηελ θαηάθηεζε, ιέγνληαο φηη πξνο 

ην δπηηθφ κέξνο ηεο πφιεο ππάξρεη κηα ζρεδφλ εξεηπσκέλε ζπλνηθία ζηελ νπνία 

θαηνηθνχλ νη Δβξαίνη ηεο πφιεο, ζε κεγάια ζπίηηα, ζε πνιιά απφ ηα νπνία δελ 

ππάξρεη θακία πξνθχιαμε απφ ηνλ θαηξφ, παξά κεξηθά πξφρεηξα θαιχκκαηα 

ζηεξηγκέλα ζε παζζάινπο. Ζ μπιεία ησλ παιαηψλ ζπηηηψλ, επεηδή είλαη θαιήο 

πνηφηεηαο, πσιείηαη θαη έρεη θηάζεη λα εμάγεηαη ζηε Βελεηία, ηε Εάθπλζν, σο θαη 

ζηελ Αγγιία.
294

 

Οη Δβξαίνη ηεο Κξήηεο δελ είραλ ιφγνπο λα είλαη ερζξηθνί πξνο ηνπο Οζσκαλνχο, 

αθνχ απηνί γεληθά είραλ δείμεη εχλνηα πξνο ην εβξατθφ ζηνηρείν ζε ζρέζε κε ηνπο 

Βελεηνχο. Ζ θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο μαλαελψλεη πνιηηηθά φιν ην ρψξν ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θάησ απφ ηελ ίδηα εμνπζία θαη ζπλδέεη 

μαλά ηελ θνηλφηεηα ηεο Κξήηεο κε ηηο ξσκαληψηηθεο θνηλφηεηεο ηεο επεηξσηηθήο 
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 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 86-87, 91-92.  
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 M. Greene, A shared world: Christians and Muslims in the early modern Mediterranean, Πξίλζηνλ 

2002, 86. Καηά ηνλ Ankori, ην θαηάζηεκα απηφ ππήξρε ζην Kemer Altı bazarı (πξφθεηηαη γηα νλνκαζία 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο). 
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 B. Randolph, The present state of the islands in the Archipelago (or Arches) sea of Constantinople, 

and Gulph of Smyrna with the islands of Candia and Rhodes (1687), Αζήλα 1983, 83. 
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ρψξαο. Ζ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία πξνζέθεξε ζηνπο Δβξαίνπο έλαλ εληαίν ρψξν 

δηαβίσζεο θαη δξάζεο ζε φια ηα Βαιθάληα, ηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ηε Μέζε 

Αλαηνιή. Γηα πξψηε θνξά εβξατθέο θνηλφηεηεο κε δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή 

παξάδνζε βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ίδηα θξαηηθή εμνπζία. Οη Δβξαίνη ηεο Κξήηεο 

είραλ επαθέο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο κε ηηο θνηλφηεηεο ζην ππφινηπν θξάηνο θαη 

ηδίσο ζηελ Παιαηζηίλε. 

Οη Κξήηεο εβξαίνη έκπνξνη έξρνληαλ ζε επαθή κε ηνπο Δβξαίνπο ηνπ νζσκαληθνχ 

θξάηνπο, αξθεηά πξηλ απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο Κξήηεο, αθνχ εμάγνπλ ζηηο εβξατθέο 

αγνξέο ηεο Αλαηνιήο αγξνηηθά πξντφληα ηνπ λεζηνχ, θπξίσο θξαζί θαη ηπξί, αιιά σο 

ππήθννη ηεο Βελεηηθήο Γεκνθξαηίαο. Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο επλννχληαλ φηαλ νη 

ζρέζεηο ησλ θξαηψλ ήηαλ εηξεληθέο. Οηθνγέλεηεο Κξεηψλ Δβξαίσλ 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηα νζσκαληθά εδάθε θαη απνθηνχλ αμηψκαηα θαη νηθνλνκηθή 

δχλακε: π.ρ., Καςάιεο, Κνχιεο, Νηεικέληηγθν, Καληηψηεο. 

Σα πξψηα εθαηφ ρξφληα ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο θχιεζαλ ζρεηηθά ήξεκα, φπσο 

θαίλεηαη θαη απφ ην αξρεηαθφ πιηθφ ηνπ ηεξνδηθείνπ.
295

 

 

6.2 Πιεζπζκηαθά ζηνηρεία 

Tν 1481, ζχκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ ηνπ Mesulam ben Menahem Volterra ε 

εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ Υάλδαθα αξηζκνχζε εμαθφζηεο νηθνγέλεηεο (3000 άηνκα) θαη 

ζηα 1571 ν Λνξέληδν ληα Μνιίλ (Da Molin) αλαθέξεη φηη νη νθηαθφζηνη Δβξαίνη 

θαηνηθνχζαλ ζηελ θαιχηεξε ζπλνηθία ηεο πφιεο, θνληά ζηε ζάιαζζα, ζε πεξηνρή κε 

σξαίεο νηθίεο θαη θαηαζηήκαηα. Γηα φιε ηελ Κξήηε κηιάεη γηα 1.500 άηνκα (300 ζηα 

Υαληά).
296

 

 

Σν 1588, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ Καζηξνθχιαθα, ζην Υάλδαθα 

καξηπξνχληαη 950 Δβξαίνη.
297

 

Αλάκεζα ζηα ζχκαηα ηεο επηδεκίαο παλνχθιαο ηνπ 1591 αλαθέξεη 294 Δβξαίνπο, ζε 

ζχλνιν ζπκάησλ 8.600 θαη ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ηνπ Ζξαθιείνπ 15.747 (απνγξαθή 

ηνπ 1583).
298

 

 

ηελ απνγξαθή ηνπ Γξαδελίγνπ ηνπ 1627 γηα φιν ην λεζί, νη Δβξαίνη είλαη 1.160 ζε 

ζχλνιν πιεζπζκνχ 197.725. Σνλ ηειεπηαίν αηψλα ηεο βελεηηθήο πεξηφδνπ, ν εβξατθφο 

πιεζπζκφο δελ απμάλεηαη, αιιά αληίζεηα θζίλεη, είηε ιφγσ ησλ λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ 

πνπ επηβάιινληαη ζηνπο Δβξαίνπο είηε ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο πνπ νδεγεί 

ηνπο Δβξαίνπο ζηε κεηαλάζηεπζε. Δβξαίνη επηζηξέθνπλ ζην λεζί κεηά ην ηέινο ηνπ 

βελεηννζσκαληθνχ πνιέκνπ απφ νζσκαληθέο πεξηνρέο πηα.
299

 

 

                                                           
295

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π, 72-76. 
296

 Starr, “Jewish life in Crete under the rule of Venice”, φ.π., 63· Ξαλζνπδίδεο, «Οη Δβξαίνη ελ Κξήηε 

επί Δλεηνθξαηίαο», φ.π., 222 θαη Gerola, Βελεηηθά κλεκεία ηεο Κξήηεο (εθθιεζίεο), φ.π., 381. 

Ο Da Molin θαηαγξάθεηαη κε δηαθνξεηηθή κνξθή ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζε θάζε πεγή, αθφκα θαη σο Νηα 

Μνχια. Βι. θαη Σζηθλάθεο, «Οη Δβξαίνη ηνπ Υάλδαθα ην 16
ν
 αηψλα», φ.π., 225 

297
 ππξηδάθεο, «Οη Δβξαίνη εηο ηελ θξεηηθήλ ιανγξαθίαλ», φ.π., 75. 

298
 παλάθεο, Σν Ηξάθιεην ζην πέξαζκα ηωλ αηώλωλ, φ.π., 57.Ο παλάθεο δίλεη ρξνλνινγία ηεο 

απνγξαθήο ην 1583 θαη ζηε ζειίδα 139 κηιά γηα 850 Δβξαίνπο. 
299

 Ξαλζνπδίδεο, «Οη Δβξαίνη ελ Κξήηε επί Δλεηνθξαηίαο», φ.π., 223 θαη Θ. Γεηνξάθεο, Ιζηνξία ηεο 

Κξήηεο, Ζξάθιεην 1990, 207. 
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Δβξαίνη απφ ηελ Κξήηε θαηαθεχγνπλ ζηε Εάθπλζν θαη ηδξχνπλ εθεί ζπλαγσγή ην 

1669. Ο εβξατθφο πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ απμάλεηαη απφ 385 ζε 1000 άηνκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Κξεηηθνχ Πνιέκνπ. 
300

 

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ νζσκαληθή πεξίνδν, απφ ηηο θαηαρσξίζεηο ηνπ ηεξνδηθείνπ δελ 

κπνξνχκε λα έρνπκε ζαθή εηθφλα γηα ην κέγεζνο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο ζην 

Υάλδαθα θαη νη φπνηεο πιεξνθνξίεο είλαη έκκεζεο. 

εκαληηθή είλαη ε απνγξαθή πνπ έγηλε ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε ηνπ Υάλδαθα θαη 

δίλεη έλα αξηζκφ 26 νηθνγελεηψλ πνπ πξέπεη λα πιεξψζνπλ θφξν ζηηο νζσκαληθέο 

αξρέο.  

ε απηή θαηαγξάθνληαη 26 νλφκαηα: 

 

11 πξφζσπα αλήθνπλ ζηελ θαηψηεξε θνξνινγηθή βαζκίδα: νισκφο Ρνχζνο, 

Μσπζήο Μνληάγνο;, Γατηάλεο, νισκφο Ρνχζνο, Διηγηά (Η)ζπαλφο, Ακπξάκνο 

Αληδνιέηνο, ακνπήι Νηηάλνο, Πεξέρ Πεξέρ, Γαβίδ Πεξέρ, Μελαρίκ Πεηζάρ;, Διηγηά 

γηνο Ηζαάθ. 

 

6 αλήθνπλ ζηε κεζαία θνξνινγηθή βαζκίδα: νισκφο (Η)ζπαλφο, Διηγηάθεο 

Μάξηδεο;, αθνπέι Μνπζηάθεο;, ακνπήι;, Ηζαάθ Πεξνχθνο;, νισκφο ακπεηάη. 

 

9 αλήθνπλ ζηελ αλψηεξε θνξνινγηθή βαζκίδα: Ηνχδαο Φξάγθνο, Μσπζήο Γαληήι, 

ακπάην Αξρήο, ακπάην;, ακνπήι Ρνπζάλνο, Μσπζήο Πεξέρ, δπζαλάγλσζην 

φλνκα, Γαβίδ, Ακπξάκνο Μεζνχλεο.
301

 

 

Απφ ηα νλφκαηα απηά θαίλεηαη φηη αξθεηνί απφ ηνπο Δβξαίνπο ηνπ Ζξαθιείνπ 

θαηάγνληαλ απφ ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία (Ρνχζνο, Μνληάγνο, Γατηάλεο, Ηζπαλφο, 

Αληδνιέηνο, Φξάγθνο, ακπάην). 

Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά νλφκαηα θνηλά ζε φινπο ηνπο Δβξαίνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

δειψζνπλ μεθάζαξα ηφπν θαηαγσγήο (Διηγηά, ακνπήι, Πεξέρ, Γαβίδ, Μελαρίκ, 

αθνπέι, Ηζαάθ, ακπεηάη, Μσπζήο). 

 

Αλαθέξεηαη θαη κία πξνθνξηθή καξηπξία, θαηά ηελ νπνία νη κφλνη άλζξσπνη πνπ 

ππήξραλ ζηελ πφιε ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζή ηεο ζηνπο Οζσκαλνχο, ήηαλ δχν 

παπάδεο, κία γπλαίθα θαη ηξεηο Δβξαίνη.
302

 Αξρηθή πεγή ηεο ηζηνξίαο απηήο ζεσξείηαη 

                                                           
300

 Greene, A shared world, φ.π., 82.  
301

 Ζ. Κνινβφο – Μ. αξεγηάλλεο, «Οζσκαληθέο πεγέο γηα ηνλ Κξεηηθφ πφιεκν: κηα επηζθφπεζε», ζην 

Ο Κξεηηθόο πόιεκνο από ηελ ηζηνξία ζηε ινγνηερλία, επηκ. . Καθιακάλεο, Ζξάθιεην 2008, 207. Βι. 

θαη Δ. Εαραξηάδνπ, «Πξφζζεηεο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Υάλδαθα κεηά ηελ παξάδνζή 

ηνπ», ζην Ατβαιή, αξεγηάλλεο, Φσηεηλνχ, Υαηξέηε, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ, Σέηαξηνο θώδηθαο, φ.π., 

26-29. Ο θαηάινγνο κε ηα νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ην αξρείν ηεο Σνπξθηθήο 

Πξσζππνπξγίαο: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, θαηάζηηρν ΣΣ 980, ζει 157. 
302

 Εαραξηάδνπ, «Πξφζζεηεο παξαηεξήζεηο γηα ηνλ πιεζπζκφ ηνπ Υάλδαθα», φ.π., 25. Σελ  απνγξαθή 

ακέζσο κεηά ηελ θαηάθηεζε αλαθέξεη θαη ν παλάθεο, Σν Ηξάθιεην ζην πέξαζκα ηωλ αηώλωλ, φ.π., 

81. Ο Ν. ηαπξηλίδεο, Μεηαθξάζεηο ηνπξθηθώλ ηζηνξηθώλ εγγξάθωλ, αθνξώληωλ εηο ηελ ηζηνξία ηεο 

Κξήηεο. Σφκνο Β΄. Έγγξαθα ηεο πεξηόδνπ 1672-1694, Δγίξαο 1083-1105, Ζξάθιεην 1986, 128, 

(θαηαρψξηζε 699, Σ.Α.Ζ. 4, 273, ηνπ 1671), αλαθέξεη «θάηνηθνη θξνπξίνπ Υάλδαθνο κεηά ησλ 

Ηνπδαίσλ, 12 πινχζηνη, 15 κεζαίνη, 12 πησρνί εξγαδφκελνη», ζχλνιν 39. Πψο ν παλάθεο αλαθέξεη 78 

άηνκα;  
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ν Battista Nani. Ζ καξηπξία επαλαιακβάλεηαη απφ ηνπο Rycaut θαη Bernard 

Randolph.
303

 

 

Γηα λα πξνζειθχζνπλ πιεζπζκφ ζηελ εξεκσκέλε πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ, νη Οζσκαλνί 

πνπινχζαλ κε επλντθνχο φξνπο πεξηνπζίεο κέζα ζηελ πφιε. ηα ηεξνδηθαζηηθά 

θείκελα καξηπξνχληαη ηέηνηεο ζπλαιιαγέο. Π.ρ., ην 1670 Δβξαίνη αγνξάδνπλ 

ηέζζεξεηο ηδηνθηεζίεο, πνπ είραλ εγθαηαιεηθζεί απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο ηδηνθηήηεο ηνπο. 

Δπηπιένλ ηεο ηηκήο ησλ 100 γξνζίσλ, πιεξψλνπλ ηέζζεξα αθηζέ εκεξεζίσο ζην 

βαθνχθη ηεο Βαιηδέ νπιηάλαο.
304

 

 

Μεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε, ν άγγινο πεξηεγεηήο Randolph δίλεη γηα ην έηνο 

1680 έλα ζχλνιν 80.000 θαηνίθσλ γηα φιε ηελ Κξήηε (50.000 ρξηζηηαλνί θαη 30.000 

κνπζνπικάλνη) θαη 10.000 θαηνίθσλ γηα ην Ζξάθιεην. Ο αξηζκφο ζεσξείηαη 

ππεξβνιηθά κηθξφο.  

ηελ απνγξαθή ηνπ 1693, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ, αλαθέξνληαη 

κέζα ζηελ πφιε ηνπ Υάλδαθα 426 νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί, 40 Αξκέληνη θαη 126 

Δβξαίνη κε ππνρξέσζε θαηαβνιήο θφξνπ. Γηπιάζηνο αξηζκφο Δβξαίσλ κέλεη εληφο 

ηνπ θάζηξνπ, απ‟ φ,ηη ζηα πξνάζηηα (85 εληφο ηνπ θάζηξνπ – 41 εθηφο). Οη εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δβξαίσλ επηβάιινπλ ηελ παξνπζία ηνπο θνληά ζην ιηκάλη θαη ηηο 

εκπνξηθέο ζπλνηθίεο. Σν 1693 κηιάκε γηα πεξίπνπ 2.000-2.500 νξζφδνμνπο 

ρξηζηηαλνχο, Δβξαίνπο θαη Αξκέληνπο θαη αλάκεζα ζε 4.000 σο 10.000 

κνπζνπικάλνπο.
305

 

 

Ο L. Pitton de Tournefort ην 1699 κηιάεη γηα 1.000 Δβξαίνπο, 800 Έιιελεο 

(νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο) θαη 2.000 Σνχξθνπο (κνπζνπικάλνπο) ζην Ζξάθιεην. Δίλαη 

ε κφλε καξηπξία πνπ δίλεη κεγαιχηεξν εβξατθφ απφ ρξηζηηαληθφ πιεζπζκφ. Ίζσο 

πεξηιακβάλεη θαη εβξαίνπο εκπφξνπο, πνπ απιά βξίζθνληαλ ζην Ζξάθιεην ηελ 

πεξίνδν απηή θαη φρη ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο πφιεο.
306

 

Ο αξηζκφο ησλ εκπφξσλ, αλ πξάγκαηη ηνπο ζπλππνινγίδεη, θαίλεηαη πάλησο λα είλαη 

ππεξβνιηθά πςειφο. 

Ο Olivier ην 1795 ππνζηεξίδεη έλαλ αξηζκφ 240.000 θαηνίθσλ (κηζνί ρξηζηηαλνί, 

κηζνί κνπζνπικάλνη). 

Ο Raulin πνπ επηζθέπηεηαη ηελ Κξήηε ην 1845, ζεσξεί φηη ζηα κέζα ηνπ 16νπ αηψλα 

κπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα 260.000 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο βελεηηθέο 

απνγξαθέο.
307
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Greene, A shared world, φ.π., 81. H αξρηθή πεγή είλαη ην Historia Venetta di Nani, Βελεηία 1687, 2: 

518-19. O Nani ήηαλ πξεζβεπηήο ηεο Βελεηίαο ζηε Γαιιία θαη ηε Γεξκαλία θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Κξεηηθνχ πνιέκνπ θαη δελ ήηαλ απηφπηεο κάξηπξαο ηεο ζπλζεθνιφγεζεο ηνπ Ζξαθιείνπ. 
304

 .π., 85, θαηαρψξηζε Σ.Α.Ζ. 2,137. 
305

 .π., 96-97, 100. Σν έγγξαθν είλαη ην Maliyeden Müdevver, αξ. 745, φπνπ νη Δβξαίνη αλαθέξνληαη 

σο “defter-i cizye-i gebran taife-i Yahudiyan sakin der derun-i kala'-i Kandiye” θαη σο “defter-i 

perakende taife-i Yahudiyan ma'a sibyan”. H Greene δελ αλαθέξεη αλαιπηηθά πνηεο πεξηνρέο ελλνεί σο 

πξνάζηηα. Βι. θαη Γεηνξάθεο, Ιζηνξία ηεο Κξήηεο, φ.π., 286. 
306

  .π., 96-97, 100. Ο Φξφληκνο, «Ζ Κξήηε θαη νη Δβξαίνη», φ.π., 13, ιέεη φηη ν Νηάπεξ, Οιιαλδφο 

ζπγγξαθέαο πεξηεγεηηθψλ θαη γεσγξαθηθψλ θεηκέλσλ ηνπ 17
νπ

 αηψλα, δίλεη πιεξνθνξία γηα δχν 

Δβξαίνπο, πνπ έκεηλαλ ζην Ζξάθιεην θαηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε θαη γηα ηνλ Tournefort 

ππνζηεξίδεη αξηζκφ 100 Δβξαίσλ ζην Ζξάθιεην ην 1700.  
307

 Ν. ηαπξάθεο, ηαηηζηηθή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Κξήηεο, κεηά δηαθόξωλ γεωγξαθηθώλ, ηζηνξηθώλ, 

αξραηνινγηθώλ, εθθιεζηαζηηθώλ θηι εηδήζεωλ πεξί ηεο λήζνπ, Αζήλα 1890, 188.  
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ηελ απνγξαθή ηνπ 1858 αλαθέξνληαη γηα φιε ηελ Κξήηε 907 Δβξαίνη ζε ζχλνιν 

278.908 θαηνίθσλ. ηελ επίζεκε εηήζηα νζσκαληθή επεηεξίδα ηνπ 1875, 

αλαθέξνληαη 284 Δβξαίνη ζε ζχλνιν 227.870 θαηνίθσλ θαη ζε απηή ηνπ έηνπο 1876, 

345 Δβξαίνη ζε ζχλνιν 227.871 θαηνίθσλ. Σν Almanach de Gotha ηνπ 1881 δίλεη 

3.200 Δβξαίνπο ζε ζχλνιν 275.253 θαηνίθσλ. Ζ απνγξαθή ηνπ 1881, δίλεη 279.165 

θαηνίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο 647 είλαη Δβξαίνη. ινη νη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο κηινχλ 

ειιεληθά. ηνλ πίλαθα 6 πνπ παξαζέηεη ν ηαπξάθεο, νη 647 Δβξαίνη ηεο απνγξαθήο 

ηνπ 1881 θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 485 ζηα Υαληά, 42 ζηνλ ππφινηπν λνκφ Υαλίσλ, 31 

ζην Ρέζπκλν, 51 ζην Ζξάθιεην, 30 ζηελ Ηεξάπεηξα θαη 8 ζηε εηεία. ηνλ πίλαθα 8 

ηνπ ηαπξάθε αλαθέξνληαη επίζεο 182 Δβξαίνη αιινδαπνί (μέλεο ππεθνφηεηαο), πνπ 

θαηαλέκνληαη 156 ζηα Υαληά, 14 ζην Ρέζπκλν, 6 ζην Ζξάθιεην θαη 6 ζην Λαζίζη.
308

 

 

Οη δηαθνξέο ζηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζηηο πεγέο πνπ αθνξνχλ ζην 19
ν
 αηψλα είλαη 

πηζαλφηεξν λα νθείινληαη ζηελ αλαμηνπηζηία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ή ζηελ 

αλεπάξθεηα πιεξνθνξηψλ, παξά ζηελ πξαγκαηηθή απμνκείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

Δβξαίσλ ηεο Κξήηεο. 

                                                           
308

 .π., 3, 201. ίγνπξα ζηελ νκάδα απηή αλήθνπλ θαη ληφπηνη Δβξαίνη πνπ απέθηεζαλ ππεθνφηεηα 

μέλεο ρψξαο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Καηά ην Οινθαχησκα, αξθεηνί θάηνρνη ππεθνφηεηαο ρσξψλ 

νπδέηεξσλ ή θηιηθψλ πξνο ηε Γεξκαλία (Ηζπαλία, Αξγεληηλή) δηαζψζεθαλ. Βι. Π. Δλεπεθίδεο, Σν 

Οινθαύηωκα ηωλ Δβξαίωλ ηεο Διιάδνο 1941-1944, Αζήλα 1996.   
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Δηθ. 7: Ζ πχιε ηνπ Γεξκαηά, 2015. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  7 

ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΛΛΔ ΠΟΛΔΗ ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΥΔ 

Σν Ζξάθιεην είλαη κηα κηθξή ζρεηηθά πφιε κέζα ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα. Γελ 

ππάξρνπλ πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ Ζξαθιείνπ, αιιά είλαη 

ινγηθφ θαη ζεκηηφ λα ζεσξήζνπκε φηη νη εβξατθέο θνηλφηεηεο ζε φιε ηελ 

Απηνθξαηνξία δηέπνληαλ απφ πεξίπνπ ην ίδην λνκηθφ θαζεζηψο, είραλ ηηο ίδηεο 

ππνρξεψζεηο θαη δηθαηψκαηα θαη ιεηηνπξγνχζαλ κε παξφκνην ηξφπν. 

αθψο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ην κέγεζνο ηεο θάζε 

πφιεο, ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. κσο νη βαζηθέο αξρέο είλαη παξφκνηεο θαη απηφ 

επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πεγέο πνπ αλαθέξνληαη ζε άιιεο πφιεηο γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζε ππνζέζεηο θαη γηα ην Ζξάθιεην. Tν πξφηππν φισλ ησλ εβξατθψλ 

θνηλνηήησλ είλαη ε Κσλζηαληηλνχπνιε. ινη νη λένη λφκνη εθαξκφδνληαη πξψηα εθεί 

θαη νη λέεο ζπλήζεηεο θαη κφδεο μεθηλνχλ απφ ην θέληξν πξνο ηηο επαξρίεο. 

Πξέπεη βέβαηα λα ιάβνπκε ζνβαξά ππ‟ φςε ηε δηαθνξά κεγέζνπο ηεο πξσηεχνπζαο 

κε ην Ζξάθιεην, θαη λα επηζεκαίλνπκε ζπλερψο πσο φ,ηη εθαξκφζηεθε ζηελ 

πξσηεχνπζα, δελ ζεκαίλεη φηη εθαξκνδφηαλ θαη ζηηο επαξρίεο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Σν Ζξάθιεην εληάρζεθε ζρεηηθά αξγά ζηελ Απηνθξαηνξία, φηαλ νη ζεζκνί θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο είραλ ήδε δηακνξθσζεί απφ αηψλεο. Γεδνκέλνπ φηη ην 

Ζξάθιεην είλαη κηα κηθξή επαξρηαθή λεζησηηθή, εκπνξηθή πφιε, κπνξεί λα ζπγθξηζεί 

θαιχηεξα κε άιιεο αλάινγεο πφιεηο.
309

 

7.1  Κσλζηαληηλνχπνιε  

Ζ πξσηεχνπζα ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο είλαη κηα πνιχ κεγάιε πφιε κε 

ζεκαληηθή αξηζκεηηθά εβξατθή θνηλφηεηα, νπφηε φιεο νη ζπγθξίζεηο θαη νη αλαινγίεο 

κε ηε κηθξή θνηλφηεηα ηνπ Ζξαθιείνπ ρξεηάδνληαη πξνζνρή. 

H εβξατθή θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ρσξηδφηαλ ζε ελνξίεο Καξατηψλ θαη 

Ραβηληηψλ Δβξαίσλ.
310

 ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξννδεπηηθά νη ξσκαληψηηθεο 

ελνξίεο ζπξξηθλψλνληαη αξηζκεηηθά ζε ζρέζε κε ηηο ζεθαξαδίηηθεο.
311

 

 

ηελ πξσηεχνπζα, νη ελνξίεο δηαθξίλνπλ ηνπο θαηνίθνπο πεξηζζφηεξν ζχκθσλα κε 

ηελ θαηαγσγή ηνπο θαη φρη ζχκθσλα κε ηελ πεξηνρή δηακνλήο ηνπο. Απηφ φκσο είλαη 

πην ινγηθφ ζηελ πξσηεχνπζα παξά ζην Ζξάθιεην, φπνπ νη Δβξαίνη είλαη ιίγνη θαη δελ 

ρσξίδνληαη ζε ηφζεο πνιιέο ελνξίεο. 

Καη ζηελ πξσηεχνπζα, νη εβξατθέο ζπλνηθίεο πεξηγξάθνληαη σο κηθξέο ζε έθηαζε, 

άξα κε πεξηνξηζκέλν ρψξν γηα επέθηαζε. Ζ κφλε δηέμνδνο ήηαλ ε αλέγεξζε 

πνιπψξνθσλ θηηξίσλ, φπνπ ζηνπο πςειφηεξνπο νξφθνπο θαηνηθνχλ νη αλψηεξεο 
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θεηκέλσλ. 
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θνηλσληθέο νκάδεο. ηαλ νη νηθηζηηθνί πεξηνξηζκνί ραιαξψλνπλ, ηφηε νη πινχζηνη 

Δβξαίνη κεηαθνκίδνπλ ζε θαιχηεξεο ζπλνηθίεο θαη ν δηαρσξηζκφο πηα γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ηαμηθφο-νηθνλνκηθφο, παξά ζξεζθεπηηθφο-εζλνηηθφο. Οη πινχζηνη 

Δβξαίνη απνθηνχλ θαηνηθίεο ζην Βφζπνξν. Οη Κξήηεο Δβξαίνη, ζε πνιχ κηθξφηεξν 

βαζκφ βέβαηα, απνθηνχλ θηήκαηα ζηελ ελδνρψξα ηνπ λεζηνχ. 

Σα εβξατθά ζπίηηα ηεο πξσηεχνπζαο είλαη ζπλήζσο μχιηλα θηίζκαηα κε δχν, ηξεηο ή 

πεξηζζφηεξνπο νξφθνπο. πλήζσο είραλ εζσηεξηθέο απιέο θαη θάζε φξνθνο είρε 

βεξάληεο πξνο ηελ απιή. ηελ απιή κπνξεί λα ππήξραλ δέληξα, ζηέξλα θαη θνχξλνο. 

Οη νηθνγέλεηεο πνπ δνχζαλ ζην θηίξην, είραλ πξφζβαζε ζε απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο. 

Οη ηνπαιέηεο ήηαλ θνηλφρξεζηεο, βξίζθνληαλ ζηνλ πξψην φξνθν θαη δελ ππήξραλ 

ηδησηηθέο ζε θάζε «δηακέξηζκα». Παξάζπξα θαη πφξηεο άλνηγαλ πξνο ηελ εζσηεξηθή 

απιή. Σα ζπίηηα είραλ παξάζπξα θαη πξνο ην δξφκν, αιιά ρσξίο κπαιθφλη θαη κε 

θαηαζθεπέο, πνπ εκπφδηδαλ ηνπο πεξαζηηθνχο λα δνπλ κέζα ζην ζπίηη. Σα ζπίηηα είραλ 

επίζεο gardak, ηε γλσζηή μχιηλε πξνέθηαζε πξνο ην δξφκν.  

Ζ ηδηνθηεζία ηεο γεο αλήθε ζπλήζσο ζε βαθνχθηα, νπφηε νη θάηνηθνη ήηαλ 

«ελνηθηαζηέο» ησλ ζπηηηψλ. Δπίζεο πνιιέο θνξέο ηα θηίζκαηα μεθηλνχζαλ σο 

κνλψξνθα θαη επεθηείλνληαλ θάζε θνξά πνπ έλα κέινο παληξεπφηαλ, αιιά ηειηθά κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο κεηαβηβάζεηο πεξηνπζηψλ δελ ήηαλ θαλφλαο φηη φζνη 

δνχζαλ ζην ίδην θηίζκα ήηαλ ζπγγελείο. Σα πινχζηα εβξατθά ζπίηηα αθνινπζνχζαλ ηε 

κνπζνπικαληθή δηαίξεζε ζε haremlik θαη selamlık, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ Δβξαίσλ ζηελ θπξίαξρε ηζιακηθή θνπιηνχξα. Σα ζπίηηα 

απηά αλαθέξνληαη ζηηο πεγέο σο yahudihane. Λφγσ ηνπ ζπλσζηηζκνχ, είλαη 

αλαπφθεπθηε ε έιιεηςε ηδησηηθφηεηαο κε ηε ζχγρξνλε έλλνηα ζηηο ζπλνηθίεο απηέο.
312

 

Κάπνηνη Δβξαίνη ζηελ πξσηεχνπζα αζρνινχληαη κε ηελ θνπή λνκηζκάησλ, ηελ 

θαηαζθεπή θαη εκπνξία θνζκεκάησλ θαη πνιχηηκσλ ιίζσλ, ηελ αληαιιαγή 

λνκηζκάησλ, εξγαζίεο πνπ αθήλνπλ πνιιά θέξδε, αιιά θαη εκπεξηέρνπλ ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ ξίζθν. Σν Ζξάθιεην φκσο είλαη πνιχ κηθξφ γηα ηέηνηεο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε κεγάιε έθηαζε. 

 

Οη Δβξαίνη αζρνινχληαη κε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπλήζσο θαηέρνπλ 

θαηαζηήκαηα ζηηο εβξατθέο γεηηνληέο ή ζηα παδάξηα ησλ πφιεσλ, φπνπ εκπνξεχνληαη 

δηθά ηνπο πξντφληα ή κεηαπσινχλ αγαζά πνπ εηζάγνπλ απφ άιια κέξε. Αζρνινχληαη 

κε ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, αξρηθά σο έκπνξνη πνπ κεηαθηλνχληαη νη ίδηνη απφ 

πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη ζηελ πνξεία δεκηνπξγψληαο ζρέζεηο κέζσ εηαηξηψλ ή 

αληηπξνζψπσλ κε εκπφξνπο άιισλ πφιεσλ ή θαη θξαηψλ. 

 

Οη θησρνί Δβξαίνη ηεο πξσηεχνπζαο είλαη ζπλήζσο εξγάηεο πνπ παιεχνπλ γηα ηελ 

θαζεκεξηλή επηβίσζε. Ενπλ ζε δσκάηηα κηθξψλ ζπλήζσο μχιηλσλ ζπηηηψλ, καδί κε 

άιιεο νηθνγέλεηεο. Έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηδησηηθή δσή, δνπλ ζε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο 

θαη απεηινχληαη απφ ππξθαγηέο θαη αζζέλεηεο. Έρνπλ ειάρηζηα ελδχκαηα θαη έπηπια, 

ηξέθνληαη άζρεκα θαη είλαη ηπρεξνί αλ δχν απφ ηα δέθα ηνπο παηδηά ελειηθησζνχλ.  

Αλ θηάζνπλ ηελ ειηθία ησλ 45-50 εηψλ, ζεσξνχληαη γέξνη. 

 

ηελ πξσηεχνπζα ππήξραλ ζίγνπξα επαθέο ησλ Δβξαίσλ κε ηηο άιιεο θνηλφηεηεο 

ζηνπο δεκφζηνπο ρψξνπο ηεο πφιεο, αιιά απηφ αθνξά πην πνιχ ηνπο άλδξεο. Γηα ηηο 
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γπλαίθεο νη πεξηνξηζκνί είλαη πεξηζζφηεξνη θαη κάιηζηα απμάλνληαη φζν νη Δβξαίνη 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηελ ηζιακηθή θνπιηνχξα. 

Οη άλδξεο Δβξαίνη, ιφγσ ηεο δεκφζηαο δσήο ηνπο, ζα έπξεπε ηνπιάρηζηνλ λα 

θαηαιαβαίλνπλ ηνπξθηθά, ελψ νη γπλαίθεο ζηνλ νηθηαθφ ρψξν ζα δηαηεξνχζαλ ηελ 

ηζπαλνεβξατθή γιψζζα, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη γλψζεηο ηνπξθηθψλ. ην Ζξάθιεην ε 

ξσκαληψηηθε θνηλφηεηα είλαη θπξίσο ειιελφθσλε. Οη θαηαρσξίζεηο ηνπ ηεξνδηθείνπ 

δελ επηηξέπνπλ πάλησο λα πηζηνπνηήζνπκε ηε γισζζνκάζεηα ησλ θαηνίθσλ. 

Οη εβξατθέο ελδπκαζίεο ηείλνπλ λα κνηάδνπλ κε ηηο κνπζνπικαληθέο, κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ. Οη γπλαίθεο ληχλνληαη πην δηαθξηηηθά θαη ζεκλά, γηα λα κελ πξνθαινχλ 

φηαλ βξίζθνληαη ζε δεκφζην ρψξν.
313

 

ηελ θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, ηα πξψηα ρξφληα κεηά ηελ θαηάθηεζε, νη 

πινχζηνη Δβξαίνη έθεξαλ φιν ην βάξνο ησλ εμφδσλ ηεο θνηλφηεηαο. κσο απφ ην 17
ν
 

αηψλα, ε θνξνινγία δελ αθνξνχζε κφλν ηνπο πινχζηνπο, αιιά φινπο ηνπο Δβξαίνπο. 

Έηζη σο ην 18
ν
 αηψλα, νη πινχζηνη είραλ θαηαθέξεη λα κεηψζνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηα έμνδα ηεο θνηλφηεηαο ζην κηζφ, αθνχ ε θνξνιφγεζε φισλ ησλ θαηνίθσλ 

πξνζέθεξε ηα ππφινηπα έζνδα. Ζ θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο επηβάιιεη θφξν 

ζηελ θαηαλάισζε θξέαηνο (gabela) θαη ν θφξνο απηφο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

εζφδσλ ηεο θνηλφηεηαο, πνπ επηηξέπεη ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηλνηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ. Ο θφξνο απηφο ζπλήζσο 

πξνπιεξσλφηαλ απφ θάπνηνλ πινχζην ζηελ θνηλφηεηα θαη απηφο κεηά είρε ηελ επζχλε 

ηεο ζπιινγήο ησλ πνζψλ απφ ηνπο ηδηψηεο θξενπψιεο. Ο θφξνο απηφο ππάξρεη θαη 

ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ην 19
ν
 αηψλα, αιιά θαη παιαηφηεξα.

314
 

 

7.2 Θεζζαινλίθε  

Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ηζηνξηθή πνξεία κε ηνπο 

Δβξαίνπο ζε φιε ηελ Απηνθξαηνξία, αιιά ηαπηφρξνλα απνηεινχλ κηα ηδηάδνπζα 

πεξίπησζε. Ζ Θεζζαινλίθε είλαη ε κφλε πφιε ζηελ νπνία νη Δβξαίνη δελ είλαη κηα 

κηθξή θνηλφηεηα, αιιά αληηζέησο απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ. ε φπνηα ζχγθξηζε ή αλαινγία θαη λα θαηαθχγνπκε, ε πεξίπησζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο δελ παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηηο κηθξέο θνηλφηεηεο πφιεσλ 

φπσο ην Ζξάθιεην. 

Οη Δβξαίνη ηεο Θεζζαινλίθεο αζρνινχληαη κε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ έρνπλ 

αλάινγν ζε φιε ηελ Απηνθξαηνξία, π.ρ πθάζκαηα, κεηαιιεία, ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαη απηφ είλαη άιινο έλαο ιφγνο γηα ηε κνλαδηθφηεηα ηεο θνηλφηεηαο 

ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη νη λενθεξκέλνη λα πξνζαξκφδνληαη 

ζηηο ζπλήζεηεο ησλ παιαηψλ θαηνίθσλ. Απηφ φκσο δελ ίζρπζε ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, αθνχ νη ζεθαξαδίηεο πνπ ήξζαλ απφ ηελ Ηβεξηθή ήηαλ πνιχ πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο ληφπηνπο Δβξαίνπο.
315

 

 

                                                           
313

 Rozen, A history of the Jewish community in Istanbul, φ.π., 231-233, 236, 241, 280, 282-283, 286-

87. ια φζα αλαθέξνληαη αθνξνχλ ηελ πξσηεχνπζα σο ην 1566. 
314

 Μ. Rozen, The last Ottoman century and beyond: The Jews of Turkey and the Balkans, 1808-1945 I, 

Σει Αβίβ 2005, 91-92. 
315

 Mazower, Θεζζαινλίθε, πόιε ηωλ θαληαζκάηωλ, φ.π., 80-81, 85. 



93 

 

Σα επαγγέικαηα πνπ αζθνχλ νη Δβξαίνη πνηθίιινπλ, απφ ηε δηαηήξεζε εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ σο ηελ παξαγσγή πθαζκάησλ. Γελ ππάξρεη θακία απαγφξεπζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ ζξεζθείαο, απιά θαίλνληαη θάπνηεο ηάζεηο 

απνθιεηζηηθήο ελαζρφιεζεο ζπγθεθξηκέλεο ζξεζθεπηηθήο νκάδαο κε θάπνην 

επάγγεικα, π.ρ. νη Δβξαίνη είλαη γπξνιφγνη, έκπνξνη θαη παξάγνπλ ηζφρα ζηε 

Θεζζαινλίθε. Απφ ην 1515 νη αλάγθεο ηνπ ζηξαηνχ ζε ηζφρα θαιχπηνληαη απφ ηελ 

παξαγσγή ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. Απφ ην 1565 ν θεθαιηθφο θφξνο ησλ 

Δβξαίσλ ηεο πφιεο πιεξψλεηαη ζε χθαζκα. Σν πξνλφκην απηφ θαηαξγείηαη ην 

1830.
316

 

 

Οη Δβξαίνη εμαηξνχληαη απφ άιιεο έθηαθηεο εηζθνξέο ζηε Θεζζαινλίθε, αιιά 

ππάξρνπλ δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηελ αηηία ηεο εμαίξεζεο απηήο. Σειηθά θαίλεηαη φηη 

ε παξαγσγή ηζφραο είλαη κηα ζπιινγηθή ππνρξέσζε (hizmet) ηεο θνηλφηεηαο ηεο 

Θεζζαινλίθεο πνπ αθνξά φια ηα κέιε ηεο. Οη αξρέο βνεζνχλ ηνπο Δβξαίνπο λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο θαη νη Δβξαίνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαδίδνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο πθάζκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλφηεηαο λα απαζρνιείηαη ζηελ παξαγσγή απηή, πνπ 

φκσο δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα θέξδνπο, αθνχ ειέγρεηαη απζηεξά απφ ην θξάηνο. 

Δπίζεο νη αξρέο δελ είλαη επέιηθηεο ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ή ησλ απαηηνχκελσλ 

πνζνηήησλ, αλ πξνθχςνπλ έθηαθηεο πεξηζηάζεηο (π.ρ. επηδεκίεο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο). Δπεηδή νη αξρέο ήηαλ πνιχ απζηεξέο ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 

πνζφηεηαο ηεο παξαγφκελεο ηζφραο, νη ίδηνη νη Δβξαίνη επέβαιιαλ ζηνπο 

νκφζξεζθνχο ηνπο ζεηξά πεξηνξηζκψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή ζρέζε κε ηηο 

νζσκαληθέο αξρέο ρσξίο αληηδξάζεηο θαη πξνβιήκαηα.
317

 

Γηαρσξηζκνί ζίγνπξα ππάξρνπλ ζε θαηαζηήκαηα ηξνθίκσλ, αθνχ θάζε ζξεζθεία 

επηβάιιεη δηαθνξεηηθνχο θαλφλεο δηαηξνθήο. Έηζη θάζε θάηνηθνο ινγηθφ είλαη λα 

πξνκεζεχεηαη ηα ηξφθηκά ηνπ απφ ηα θαηαζηήκαηα ησλ νκφζξεζθψλ ηνπ. 

Παξάιιεια δελ ηεθκεξηψλεηαη ην γεγνλφο φηη ζε θάζε ζπλνηθία νη θαηαζηεκαηάξρεο 

αλήθνπλ ζηελ θπξίαξρε ζξεζθεπηηθή νκάδα ηεο πεξηνρήο.
318

 

Σα ζπίηηα ηεο Θεζζαινλίθεο είλαη ππθλά ρηηζκέλα, ζηελφρσξα, δίρσο απιέο θαη είλαη 

εζσηεξηθά βακκέλα γαιάδηα γηα λα ζπκίδνπλ ηνλ νπξαλφ. Ζ πξνζκνλή ηεο σηεξίαο 

είλαη πάληα έληνλε ζηελ εβξατθή ζθέςε θαη γη‟ απηφ μεζπνχλ ζπρλά κεζζηαληθά 

θηλήκαηα ζηελ θνηλφηεηα. Ο Μεζζίαο ζπρλά είλαη ε Γε ηεο Δπαγγειίαο. 

Καη ζηε Θεζζαινλίθε ε βπδαληηλή εβξατθή εγθαηάζηαζε-ζπλνηθία, εληνπίδεηαη ζην 

παξάιην κέησπν ηεο πεξηνρήο ηνπ Ηππνδξνκίνπ.
319

 

 

Οη πιεζπζκηαθέο αιιαγέο νδεγνχλ ηηο δηάθνξεο θνηλφηεηεο ζε δηακαξηπξίεο ζηηο 

αξρέο, γηα ηελ θαηαλνκή ηεο θνξνινγίαο, ην 18
ν
 αηψλα. Σν 17

ν
 αηψλα νη θφξνη 

θαηαλέκνληαη θαηά 1/4 ζηνπο κνπζνπικάλνπο θαη ην ππφινηπν απφ κηζφ ζε 
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ρξηζηηαλνχο θαη Δβξαίνπο. Σν 1707 ην κεξίδην ησλ Δβξαίσλ εμηζψλεηαη κε ησλ 

κνπζνπικάλσλ. Σν 1717, κεηά απφ απνγξαθή, κνηξάδνληαη 2.500 δειηία θεθαιηθνχ 

θφξνπ ζηνπο νξζφδνμνπο ρξηζηηαλνχο θαη 1.500 ζηνπο Δβξαίνπο. Σν 1720 φκσο νη 

Δβξαίνη επαλέξρνληαη, ηζρπξηδφκελνη φηη νη ρξηζηηαλνί είλαη δηπιάζηνη θαη φηη νη ίδηνη 

είλαη απαιιαγκέλνη απφ άιιεο εηζθνξέο ζχκθσλα κε ηα πξνλφκηα πνπ είραλ απφ ην 

1568. Σν 1731 νη ρξηζηηαλνί ιέλε φηη νη Δβξαίνη πιεζαίλνπλ θαη απμάλνληαη, φκσο ην 

ίδην έηνο ην ηεξνδηθείν πηζηνπνηεί φηη «νη Ηζξαειίηεο είλαη άπνξνη σο επί ην πιείζηνλ 

θαη κε πνιπκειείο νηθνγέλεηεο». Σν κνηίβν ηεο απνξίαο ησλ Δβξαίσλ θαηά ην 18
ν
 

αηψλα, απαληά θαη ζε θνξνινγηθά έγγξαθα ζην Ζξάθιεην.
320

 

 

Οη ζπλαγσγέο ζπλήζσο δελ είλαη ηφζν εκθαλείο ζηνλ αζηηθφ ρψξν, φζν νη 

ιαηξεπηηθνί ρψξνη ησλ άιισλ ζξεζθεηψλ. Πξηλ απφ ηε κεηαλάζηεπζε ησλ 

ζεθαξαδηηψλ ζηε Θεζζαινλίθε, ππήξραλ κφλν ηξεηο ζπλαγσγέο, κε παιαηφηεξε απηή 

ησλ ξσκαλησηψλ (νλνκαδφηαλ Δηδ Αραΐκ = ην δέληξν ηεο δσήο). Δλψ αξρηθά θάζε 

νκάδα Δβξαίσλ πξνζπάζεζε λα δηαηεξήζεη ηα ηδηαίηεξα έζηκα ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο 

ηεο, ήδε απφ ην 17
ν
 αηψλα επηθξαηνχλ ηα ζεθαξαδίηηθα ιαηξεπηηθά ηππηθά. 

Κάζε ζπλαγσγή απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν πνίκλην, πνπ δηαθξίλεηαη απφ ηελ 

θνηλή ηνπ αξρηθή θαηαγσγή, απφ ην επάγγεικά ηνπ θαη απφ ηελ ζπλεπαγφκελε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπ ζέζε. Έηζη άιιεο ζπλαγσγέο είλαη πνιχ θησρηθέο, ελψ 

άιιεο θαιχπηνπλ κε άλεζε ηηο αλάγθεο ηνπο, αθνχ απεπζχλνληαη ζε πην εχπνξα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σα θηίξηα απηά αξρηηεθηνληθά δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ, πξσηνζηαηνχλ φκσο ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο. 

Οη Δβξαίνη ζηε Θεζζαινλίθε δελ πεξηνξίδνληαη ζε ζπλνηθίεο-γθέην, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ ηνπο αξηζκνχ. Απνηεινχλ ην 44,6% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πφιεο ζχκθσλα κε 

ηελ απνγξαθή ηνπ 1831. Οη εβξατθέο ζπλνηθίεο θαη εδψ είλαη νη πξψηεο πνπ ζπλαληά 

φπνηνο έξρεηαη ζηελ πφιε απφ ηελ πιεπξά ηεο ζάιαζζαο. Ηζρχεη θαη εδψ φηη είλαη 

ζπλνηθίεο πνιππιεζείο, κε θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ ηεηρψλ 

πνπ δελ επηηξέπνπλ ηνλ εμαεξηζκφ ησλ ζηελψλ δξφκσλ. Οη ζπλνηθίεο ησλ Δβξαίσλ 

δελ θαηέρνπλ κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο, παξά ηελ αξηζκεηηθή ππεξνρή ηνπ εβξατθνχ 

ζηνηρείνπ. Οη ζπλνηθίεο είλαη ηδηαίηεξα ππθλνθαηνηθεκέλεο θαη ηα ζπίηηα ζπλήζσο 

ζηεγάδνπλ αξθεηέο νηθνγέλεηεο ην θαζέλα.
321

 

ηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη θνηλνηηθφ ζπκβνχιην ησλ ελνξηψλ πνπ απνθαζίδεη γηα ηηο 

θνηλέο ππνζέζεηο, αιιά θάζε ελνξία δηαηεξεί αξθεηή απηνλνκία.
322

 

 

ηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνιπάξηζκε θνηλφηεηα 

πξνζήιπησλ ζην ηζιάκ Δβξαίσλ, νπαδψλ ηνπ ακπαηάη εβί. Οη ληνλκέδεο είλαη κηα 

δηαθξηηή θνηλφηεηα ζηε δσή ηεο πφιεο, αιιά δελ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαζαξά 

ζηηο πεγέο (π.ρ. ζηα ηεξνδηθεία), αθνχ ρξεζηκνπνηνχλ κνπζνπικαληθά νλφκαηα θαη 

έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο ππφινηπνπο κνπζνπικάλνπο. Ζ δηπιή ζξεζθεπηηθή 

ηνπο ηαπηφηεηα πξνθαιεί ζρφιηα απφ ηηο ππφινηπεο θνηλφηεηεο γηα έθιπην βίν θαη 

αλήζηθε δσή.
323

 

Σα λνκηθά ξαβηληθά θείκελα γξάθνληαη ζηα εβξατθά, ηα νπνία κπνξνχζε λα 

θαηαλνήζεη αξθεηά κεγάινο αξηζκφο ησλ Δβξαίσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. ηελ 

                                                           
320

 .π., 41. 
321

 Αλαζηαζηάδνπ, Θεζζαινλίθε, 1830-1912, φ.π., 90-92, 98. 
322

 Δpstein, “The leadership of the Ottoman Jews”, φ.π., 109. Βι. ζην Μεζζίλαο, Οη πλαγωγέο ζηελ 

Διιάδα, φ.π., 95-120, αλαιπηηθά γηα ηηο εβξατθέο ζπλνηθίεο ηεο Θεζζαινλίθεο. 
323

 Αλαζηαζηάδνπ, Θεζζαινλίθε, 1830-1912, φ.π., 115-117. 



95 

 

θαζεκεξηλή δσή φκσο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηα ηζπαληθά ηεο 

Καζηίιιεο.
324

 

Οη ηνπηθέο νζσκαληθέο αξρέο δξνπλ πην αλεμάξηεηα ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηηο αξρέο 

ηεο πξσηεχνπζαο θαη είλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη Δβξαίνη ησλ επαξρηψλ λα πέθηνπλ 

ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο απφ ηνπηθνχο αμησκαηνχρνπο ή λα πιήξσζαλ ηνλ 

αληαγσληζκφ ηνπηθψλ αξρφλησλ. 

ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε πξνσζήζεθε ην κνληέιν κηαο ζπιινγηθήο εγεζίαο απφ φιεο 

ηηο ελνξίεο. Αληίζεηα ζηε Θεζζαινλίθε δηαηεξήζεθε ε απηνλνκία ησλ ελνξηψλ, πνπ 

ζπλδένληαη πνιχ πην ραιαξά ζε φξγαλα πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα θνηλά 

ζέκαηα.
325

 

Σειηθά θπξηαξρνχλ δχν βαζηθά κνληέια θνηλνηηθήο νξγάλσζεο. Απηφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, φπνπ θάζε ελνξία ιεηηνπξγεί απηφλνκα θαη ρσξίο λα δεζκεχεηαη απφ 

ζπιινγηθέο απνθάζεηο, θαη απηφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, φπνπ ζπιινγηθά 

πιεηνςεθηθά φξγαλα κπνξνχλ λα επηβάιινπλ απνθάζεηο ζε κεκνλσκέλεο ελνξίεο.
326

 

Ζ πνιπδηάζπαζε απηή θαζηζηά ηηο ελνξίεο αδχλακεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, ηφζν πξνο ηελ θνηλφηεηα φζν θαη πξνο ηηο αξρέο θαη λα αζθήζνπλ 

ζσζηά ην εθπαηδεπηηθφ θαη θηιαλζξσπηθφ ηνπο έξγν.
327 

 

 

7.3  Βνπιγαξία  

Οη θνηλφηεηεο ησλ βαιθαληθψλ πφιεσλ κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ην Ζξάθιεην σο 

πξνο ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηνπο, αιιά παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Σα Βαιθάληα σο εληαίνο επεηξσηηθφο ρψξνο 

πξνζθέξνληαη γηα εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πην εχθνιεο κεηαθηλήζεηο απφ ηε 

κηα πφιε ζηελ άιιε. 

Γηα ηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Βνπιγαξίαο ηεθκεξηψλνληαη απφ ηηο πεγέο νη 

κεηαλαζηεπηηθέο θηλήζεηο ησλ Δβξαίσλ απφ ηελ Δπξψπε θαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπο 

κέζα ζηα φξηα ηεο Απηνθξαηνξίαο γηα αλαδήηεζε θαιχηεξσλ φξσλ δηαβίσζεο. 

Βέβαηα ε Βνπιγαξία είλαη πην πξνζηηή ζε κεηαθηλνχκελνπο εκπφξνπο απφ φ,ηη ε 

Κξήηε θαη απηφ θαίλεηαη ζηηο κεηαθηλήζεηο εβξατθψλ πιεζπζκψλ απφ πφιε ζε πφιε 

ή ζηελ απμνκείσζε ηνπ κεγέζνπο ησλ θνηλνηήησλ αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθέο ή 

πνιεκηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή. 

Σν Βηδίλη δελ είλαη πνιχ θαιφ παξάδεηγκα γηα ζχγθξηζε, γηαηί είλαη κηα ζπλνξηαθή 

πφιε, ζηελ ελδνρψξα ησλ Βαιθαλίσλ, πνπ εκπνξεχεηαη κε ηελ θεληξηθή Δπξψπε θαη 

ηα Βαιθάληα. Μφλν επεηδή ε θνηλφηεηα δελ είλαη κεγάιε πιεζπζκηαθά κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κε ην Ζξάθιεην. Οη Δβξαίνη ηνπ Βηδηλίνπ δνπλ ζην βαξφζη, ηελ πεξηνρή έμσ 

απφ ηελ νρχξσζε ηεο πφιεο, φπσο θαίλεηαη ζε έγγξαθν ηνπ 1775. 
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ιεο νη κηθξέο εβξατθέο θνηλφηεηεο αθνινπζνχλ πεξίπνπ ηα ίδηα κνληέια. Δίλαη 

ζπλήζσο εζσζηξεθείο θνηλφηεηεο κε ιίγα κέιε. Λχλνπλ ηηο κηθξέο δηαθνξέο ηνπο 

ελδνθνηλνηηθά θαη κφλν γηα ζνβαξά δεηήκαηα θαηαθεχγνπλ ζηηο νζσκαληθέο αξρέο ή 

ζε αλψηεξεο εβξατθέο αξρέο. Ο ζεβαζκφο ζηηο παξαδφζεηο θαη ν ζπληεξεηηζκφο 

επέηξεςαλ ζηηο θνηλφηεηεο απηέο λα κελ αθνκνησζνχλ θαη λα επηβηψζνπλ απηφλνκα, 

ρσξίο λα έρνπλ ηε ζηήξημε θάπνηνπ θξάηνπο επλντθνχ πξνο ηνπο Δβξαίνπο.
328

 

 

χκθσλα κε ηε Rossitsa Gradeva, ζηηο θαηαρσξίζεηο ηνπ ηεξνδηθείνπ ηεο φθηαο ην 

17
ν
 αηψλα, νη Δβξαίνη θαηαγξάθνληαη φρη σο δηκκήδεο, αιιά σο δηαθξηηή νκάδα κε 

ηνλ φξν cemaat-i yahudiyan. πάληα αλαθέξεηαη ν ηφπνο πξνέιεπζεο ησλ Δβξαίσλ 

θαη νη δηαθξίζεηο πνπ απηφο ζπλεπαγφηαλ κέζα ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα (ηφπνο 

αξρηθήο θαηαγσγήο π.ρ. alaman, frenk). Οη Οζσκαλνί ηνπο αληηκεησπίδνπλ σο εληαίν 

ζχλνιν, ηδίσο ζηα θνξνινγηθά έγγξαθα.  

πρλά παξαιείπνληαη αξθεηά ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ Δβξαίσλ, φπσο π.ρ. 

παηξψλπκα θαη αθξηβήο ηφπνο δηακνλήο. Απηφ ίζσο δείρλεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο 

απφ ηηο νζσκαληθέο αξρέο γηα ηελ απφιπηα αθξηβή θαηαγξαθή ησλ κε 

κνπζνπικαληθψλ πιεζπζκψλ. Έηζη είλαη δχζθνιν λα εληνπίζνπκε ηελ πνξεία 

ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ ή ηελ νηθνγελεηαθή ηνπο θαηάζηαζε ή αθφκα λα 

δηαθξίλνπκε πξφζσπα κε φκνηα νλφκαηα. Σν παηξψλπκν ζπλνδεχεη ε ιέμε veled (γηνο 

ζηα πεξζηθά) θαη φρη ε αξαβηθή ιέμε bin πνπ αλαθέξεηαη ζε κνπζνπικάλνπο. 

Οη Δβξαίνη αλαθέξνληαη ρσξηζηά απφ ηνπο άιινπο δηκκήδεο. Καηέρνπλ ζθιάβνπο, αλ 

βέβαηα θαηαβάινπλ ηνπο αλάινγνπο θφξνπο. Οη απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

λνκηθά ή ζξεζθεπηηθά θείκελα γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ Δβξαίσλ, δελ θαίλεηαη λα 

εθαξκφδνληαη απφιπηα πηζηά απφ ηηο αξρέο, ηδίσο αλ αθνξνχλ εχπνξα άηνκα. 

 

Οη θνξνινγηθνί θαηάινγνη είλαη πηζαλφ λα κελ είλαη πιήξεηο, αθνχ νη θνηλνηηθέο 

αξρέο ίζσο λα κελ θαηέγξαθαλ φια ηα κέιε ηνπο, κε ζθνπφ λα απνθχγνπλ θάπνην 

θφξν ή ζε πεξηπηψζεηο κεηνηθήζεσλ νη λένη θάηνηθνη κηαο πφιεο λα έρνπλ θαηαγξαθεί 

ζηα θνξνινγηθά θαηάζηηρα ηνπ παιαηνχ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο. 

Οη Δβξαίνη κεηαθηλνχκελνη έκπνξνη είλαη άιιε κηα πξνβιεκαηηθή πεξίπησζε ζηνπο 

θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο. Αλαθέξνληαη σο πξνζσξηλνί θάηνηθνη ησλ πφιεσλ ζηηο 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη, αιιά νη νηθνγέλεηέο ηνπο δνπλ ζε άιιεο πφιεηο. 

ηηο εκπνξηθέο πφιεηο ησλ Βαιθαλίσλ ππήξραλ εβξατθά ράληα γηα ηελ πξνζσξηλή 

δηακνλή ησλ εκπφξσλ. Απηά νλνκάδνληαλ yahudihane θαη κνηάδνπλ κε ηα cortijo, ηα 

ζπίηηα κε εζσηεξηθή απιή ηεο Ηβεξηθήο. ην ηζφγεην ππήξραλ θαηαζηήκαηα θαη 

εξγαζηήξηα θαη ζηνπο αλψηεξνπο νξφθνπο ρψξνη δηακνλήο. Οη Δβξαίνη ζπλήζσο 

αλαθέξνληαη σο ελνηθηαζηέο νηθηψλ, αθνχ ε αθίλεηε πεξηνπζία ζπλήζσο αλήθεη ζε 

βαθνχθηα. Γεληθά νη φπνηνη πεξηνξηζκνί ππήξραλ ζηελ εγθαηάζηαζε Δβξαίσλ ζε 

άιιεο ζπλνηθίεο ησλ πφιεσλ δελ ηεξνχληαη επιαβηθά απφ ηηο αξρέο, αλ θαη 

απνθεχγεηαη θαηά ην δπλαηφ ε ίδξπζε ρψξσλ ιαηξείαο δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ ζε 

πνιχ θνληηλή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ζπγθαηνίθεζε δελ είλαη πάληα αξκνληθή θαη εληνπίδνληαη ζηηο πεγέο πεξηπηψζεηο 

αληηδηθηψλ γηα ηελ ηδηνθηεζία αθηλήησλ ή αθφκα θαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε άιιεο 
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ζπλνηθίεο Δβξαίσλ, πνπ αληηκεησπίδνληαη κε θαρππνςία θαη αληαγσληζκφ απφ ηηο 

άιιεο θνηλφηεηεο. Καη ζην Ζξάθιεην έρνπκε παξαδείγκαηα αληηδξάζεσλ ιφγσ ηεο 

εγθαηάζηαζεο αηφκσλ ζε δηαθνξεηηθή ζπλνηθία απφ απηήλ φπνπ δνπλ νη νκφζξεζθνί 

ηνπο. 

ηηο βνπιγαξηθέο θαη ηηο βαιθαληθέο πφιεηο γεληθφηεξα, νη Δβξαίνη ζπρλά, σο πηζηνί 

ππήθννη ηνπ θξάηνπο, επηηξέπεηαη λα κείλνπλ εληφο ησλ ηεηρψλ ησλ πφιεσλ, ελψ νη 

ρξηζηηαλνί απσζνχληαη ζε ζπλνηθίεο εθηφο ηεο ηεηρηζκέλεο πφιεο.  

ε ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηνπ 1550 θαη ηνπ 1605 απφ ηε φθηα, ην πνζνζηφ 

ησλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξά Δβξαίνπο είλαη 3% (12 απφ 392 ππνζέζεηο) θαη 2% (2 απφ 

90) αληίζηνηρα. Γηα ηελ πεξίνδν 1611-1620 ην πνζνζηφ είλαη 4,3% (55 απφ 1284). Σν 

1680/81 ην πνζνζηφ είλαη 3,3% (8 απφ 244) θαη ην 1683/84 έρνπκε πνζνζηφ 1,7% (5 

απφ 295 ππνζέζεηο).
329

 

Σα πνζνζηά απηά πεξηιακβάλνπλ ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο αιιά θαη 

ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο θαη άιιεο θνηλφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο 

(38) αθνξνχλ δαλεηζκφ ρξεκάησλ απφ Δβξαίνπο. 11 ππνζέζεηο αθνξνχλ εκπνξηθέο 

ζπκθσλίεο πνπ θαηαιήγνπλ ζην ηεξνδηθείν γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Πην ζπρλέο είλαη 

ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο, παξά ζπκθσλίεο κε αιιφζξεζθνπο εκπφξνπο. 

Αζρνινχληαη κε ηελ εκπνξία πθαζκάησλ, ηε ζπιινγή θφξσλ, ελψ ζπάληα θαηέρνπλ 

αγξνηηθέο εθηάζεηο ή εκπνξεχνληαη αγξνηηθά πξντφληα, εθηφο απφ θξαζί. 

17 ππνζέζεηο αθνξνχλ ηδηνθηεζία, πψιεζε ή ελνηθίαζε αθηλήηνπ ή γεο. 

Παξαθνινπζψληαο ηα θείκελα απηά θαίλεηαη ε ηάζε εγθαηάζηαζεο ησλ Δβξαίσλ ηεο 

φθηαο ζε δηάθνξεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο.  

Σα εγθιήκαηα δηθάδνληαη ππνρξεσηηθά ζην ηεξνδηθείν θαη έρνπκε θαη εδψ πεξίπησζε 

επίζεζεο ζε Δβξαίν έκπνξν πνπ κεηαθηλνχληαλ ζηελ χπαηζξν. Δπίζεο ππάξρεη 

ππφζεζε επηζθεπήο θνηλνηηθνχ θηηξίνπ, πνπ αθνινπζεί ην ηππηθφ ηεο επίζθεςεο 

εκπεηξνγλσκφλσλ ηνπ ηεξνδηθείνπ θαη ηελ επαθφινπζε έθδνζε άδεηαο επηζθεπψλ 

ρσξίο επέθηαζε ηνπ αξρηθνχ θηίζκαηνο. πάληα πξνζέξρνληαη Δβξαίνη κάξηπξεο ζην 

ηεξνδηθείν.  

ηηο ππνζέζεηο θφλσλ ην ηεξνδηθείν πξνζπαζεί λα θαζνξίζεη πνηνο ζα πιεξψζεη ηελ 

απνδεκίσζε, «ην θφξν αίκαηνο», ζηνπο ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ. Σν ξαβηληθφ 

δηθαζηήξην δίλεη έκθαζε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο λνκηθήο ζέζεο ηεο ρήξαο ζπδχγνπ θαη 

ζηα δεηήκαηα θιεξνλνκηάο. πλήζσο νη ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζην ηεξνδηθείν αθνξνχλ Δβξαίνπο απφ δηαθνξεηηθέο ελνξίεο.  

Ζ παξάθακςε ηνπ ξαβηληθνχ δηθαζηεξίνπ ηηκσξείηαη θαη ζηε Βνπιγαξία κε 

αθνξηζκφ. Οη εβξατθέο θνηλφηεηεο είλαη κηθξέο αξηζκεηηθά θαη αζηηθέο, ζπλεπψο 

είλαη επθνιφηεξν λα νξγαλσζνχλ θαη λα δηνηθεζνχλ ζσζηά απφ ηηο ξαβηληθέο 

αξρέο.
330
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7.4  Πξνχζα – κχξλε 

Ζ Πξνχζα, σο πξψηε πξσηεχνπζα ησλ Οζσκαλψλ, είλαη κηα πφιε κε ηδηαίηεξν 

ζπκβνιηζκφ πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη θαη εθεί 

ππάξρεη εβξατθή θνηλφηεηα κε έληνλε νηθνλνκηθή δξάζε. Απφ ηα αξρεία ηνπ 17
νπ

 

αηψλα θαίλεηαη φηη ε γεληθφηεξε ηάζε είλαη λα δαλείδνληαη νη Δβξαίνη απφ 

αιιφζξεζθνπο, παξά λα είλαη νη ίδηνη δαλεηζηέο. Οη Δβξαίνη φρη κφλν δελ είλαη 

απηάξθεηο, αιιά ζπρλά γίλνληαη νθεηιέηεο ρξηζηηαλψλ ή κνπζνπικάλσλ.
331

 

Σν 1598/99 νη θνξνινγνχκελνη Δβξαίνη αλήθνπλ θαηά πνζνζηφ 48% ζηελ αλψηεξε 

βαζκίδα, 31% ζηε κεζαία θαη 21% ζηελ θαηψηεξε. Σν 1688/89 νη Δβξαίνη 

θνξνινγνχκελνη αλήθνπλ: ζηελ αλψηεξε βαζκίδα ην 11%, ζηε κεζαία ην 54% θαη 

ζηελ θαηψηεξε ην 35%. Σα πνζνζηά ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζεκαληηθή αξηζκεηηθή 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ. ηελ Πξνχζα θαη ζε αλάινγεο πφιεηο είλαη εληππσζηαθή ε 

κείσζε ηεο αλψηεξεο ηάμεο αιιά αθφκα είλαη αξθεηά ηζρπξή ε κεζαία ηάμε.
332

 

Γηα ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε θαηαγξάθνληαη ζηελ Πξνχζα ην 1688 741 Δβξαίνη θαη 

ην 1696 795. Ζ θνηλφηεηα έθηαλε ηα 2.520 κέιε ην 1583. 

ηελ Πξνχζα νη Δβξαίνη αζρνινχληαη κε ηελ ππελνηθίαζε θφξσλ σο ηα κέζα ηνπ 

17
νπ

 αηψλα, κε ην εκπφξην θξαζηνχ, πθαζκάησλ θαη κε άιιεο αζρνιίεο πνπ δείρλνπλ 

φηη είλαη εληαγκέλνη ζηνλ ηζηφ ηεο πφιεο θαη δελ είλαη κηα απνκνλσκέλε θνηλφηεηα, 

θιεηζκέλε ζηνλ εαπηφ ηεο. Τπάξρνπλ πνιιά έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ καθξνρξφληα 

δάλεηα ή εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ππήξρε ζηαζεξφηεηα ζην 

θξάηνο, αιιά θαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ.
333

 

H θνηλφηεηα ηεο κχξλεο αθνινπζεί ηελ πνξεία αλάπηπμεο θαη παξαθκήο ησλ 

ππφινηπσλ θνηλνηήησλ ηεο Απηνθξαηνξίαο. Οη Δβξαίνη ηεο πφιεο θαηά ην 17
ν
 αηψλα 

αζθνχλ εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο αθφκα θαη ζην εμσηεξηθφ, απ‟ φπνπ πξνέξρνληαη 

πνιινί απφ απηνχο. ηα κέζα ηνπ 17
νπ

 αηψλα απνηεινχλ ην 8% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

πφιεο. Ζ κχξλε ζηηο αξρέο ηνπ 17
νπ

 αηψλα έρεη κία ζπλαγσγή (άξα θαη ελνξία), ελψ 

ζηα ηέιε ηνπ αηψλα έρεη ελλέα. Κάζε λέα ζπλαγσγή νπζηαζηηθά δειψλεη λέν θχκα 

κεηαλαζηψλ πξνο ηελ πφιε. 

Ζ χπαξμε πνιιψλ ζπλαγσγψλ θάλεη απαξαίηεηε ηε ζέζπηζε κηαο αλψηεξεο 

θνηλνηηθήο δηνίθεζεο ζηελ νπνία ζα πεηζαξρνχλ φιεο νη ελνξίεο. Δθεί πξνθχπηνπλ 

αληαγσληζκνί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλψηεξσλ απηψλ ζέζεσλ. ε δηάθνξα πξαθηηθά 

ζέκαηα, π.ρ. θαλφλεο δηαηξνθήο, επηζεκαίλεηαη έλαο αληαγσληζκφο αλάκεζα ζε 

νκάδεο πνπ πξεζβεχνπλ κηα πξνζήισζε ζε παιαηά έζηκα (άηνκα πξνεξρφκελα απφ 

ηελ θνηλφηεηα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο) ή κηα πην «ειεχζεξε» θαζεκεξηλφηεηα, 

απαιιαγκέλε απφ ηφζνπο πεξηνξηζκνχο (εξρφκελνη απφ ηε Θεζζαινλίθε ή Δβξαίνη 

απφ ηελ Πνξηνγαιία). 

Σν 15
ν
 θαη ην 16

ν
 αηψλα ε ζπιινγή ησλ θφξσλ είλαη επζχλε ηεο θάζε ελνξίαο. Σν 17

ν
, 

νη θφξνη ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνλ αξρηξαβίλν ηεο πφιεο. Απηφ δείρλεη κηα ηάζε 

κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ απφ ηηο ελνξίεο ζε κηα αλψηεξε αξρή θαη άξα κηα ηάζε 
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πξνο κηα πην απζηεξά δνκεκέλε ηεξαξρία. Οη αληαγσληζκνί θαη ε δηαίξεζε ηεο 

θνηλφηεηαο θξαηάεη σο ην Σαλδηκάη.
334

 

Ζ θνηλφηεηα ηεο κχξλεο, παξ‟ φιν πνπ ηδξχζεθε αξγφηεξα απφ ηηο άιιεο ηεο 

Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αθνινπζεί ην ίδην δηνηθεηηθφ κνληέιν. Πνιιέο ελνξίεο 

κε απηνλνκία, ζπκβνχιηα γηα ηελ θνηλή δξάζε ησλ ελνξηψλ θαη ζεηξά αμησκαηνχρσλ 

κε θαζήθνληα πνπ θπκαίλνληαη απφ ηε ζπιινγή θφξσλ σο ηηο επαθέο κε ηηο αξρέο. 

Ηδηαίηεξε νκάδα απνηεινχλ νη Πνξηνγάινη Δβξαίνη Marranos, πνπ είραλ αζπαζζεί 

ηνλ θαζνιηθηζκφ θαη επέζηξεςαλ ζηελ εβξατθή ζξεζθεία κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο 

ζηα αζθαιή νζσκαληθά εδάθε. Πηζαλή αηηία ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ακπαηάη εβί 

ζεσξνχληαη θαη νη αληηζέζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο εβξατθέο νκάδεο ηεο 

κχξλεο.
335

 

 

7.5  Παιαηζηίλε 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ζπάληα αλαθέξεηαη ζε ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξίζεηο ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ σο νληφηεηα. πλήζσο θάζε ππφζεζε αθνξά ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ην 

νπνίν πξνζθεχγεη ζηνλ θαδή θαη ε δηθαζηηθή απφθαζε αθνξά πάιη ην άηνκν απηφ. 

Σν φλνκα ηνπ πξνζψπνπ πάληα θαηαγξάθεηαη ζην θείκελν. Μφλν ζε πεξηπηψζεηο 

επηζθεπψλ θηηξίσλ ή θνξνινγηθψλ αηηεκάησλ εκθαλίδεηαη ε θνηλφηεηα σο νιφηεηα. 

Οη Δβξαίνη αληηκεησπίδνληαη απφ ηηο αξρέο σο εληαίν ζχλνιν ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Οη Οζσκαλνί δελ εκπιέθνληαη ζηνπο εζσηεξηθνχο δηαρσξηζκνχο ησλ 

θνηλνηήησλ ζε κηθξφηεξεο νκάδεο. Οη δηαθξίζεηο απηέο είλαη γλσζηέο ζηηο αξρέο, 

αιιά αθφκα θαη νη ίδηνη νη Δβξαίνη πξνηηκνχλ λα απεπζχλνληαη ζηηο αξρέο σο εληαία 

νκάδα. Απηφ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνπο θνξνινγηθνχο θαηαιφγνπο, φπνπ νη Δβξαίνη 

θαηαγξάθνληαη σο κία νκάδα θνξνινγνπκέλσλ. Ζ ζπιινγηθή επζχλε ηεο θνηλφηεηαο 

επεθηείλεηαη θαη ζε πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ αδηθεκάησλ: π.ρ., ε εμηρλίαζε θφλνπ 

«βαξχλεη» φιε ηελ θνηλφηεηα. ηελ Ηεξνπζαιήκ ηνπ 16
νπ

 αηψλα δελ ππάξρεη 

μεθάζαξα κία εβξατθή ζπλνηθία. Οη Δβξαίνη είλαη κνηξαζκέλνη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηεο πφιεο θαη δελ αθνινπζείηαη ην πξφηππν ηεο ελνξίαο, αλάινγα κε ηνλ αξρηθφ ηφπν 

θαηαγσγήο ησλ Δβξαίσλ.
336

 

 

ηα ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηεο Ηεξνπζαιήκ, εληνπίδνληαη πξφζσπα πνπ 

ζεσξνχληαη εθπξφζσπνη ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο πξνο ηηο αξρέο. Σν βαζηθφ ηνπο 

θαζήθνλ ήηαλ ε ζπιινγή ησλ θφξσλ θαη ν θαηακεξηζκφο ηνπ πνζνχ ζηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. Έδηλαλ ζε θάζε άηνκν έλα έγγξαθν, φπνπ αλαγξαθφηαλ ην νθεηιφκελν 

πνζφ, θαη, φηαλ απηφ πιεξσλφηαλ, ην έγγξαθν ζθξαγηδφηαλ θαη ιεηηνπξγνχζε σο 

απφδεημε είζπξαμεο.  

Ζ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ είλαη αηνκηθή ππφζεζε εληαζζφκελε φκσο ζε έλα επξχηεξν 

θνηλνηηθφ πιαίζην.  

 

Ζ θνηλφηεηα ηεο Ηεξνπζαιήκ ην 1560 ελνηθηάδεη γε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

λεθξνηαθείν απφ νζσκαληθφ βαθνχθη. ην θείκελν αλαθέξνληαη ηξία άηνκα σο 
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εγγπεηέο, νη νπνίνη πξνζέξρνληαη ζην ηεξνδηθείν φηαλ πξνθχπηνπλ δηακάρεο γηα ηα 

φξηα ηεο ελνηθηαδφκελεο πεξηνρήο ή γηα ην χςνο ηνπ ελνηθίνπ. Σα ηξία απηά άηνκα δελ 

ζεσξνχληαη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο, αθνχ ε θνηλφηεηα δελ ππάξρεη σο λνκηθφ 

πξφζσπν ζχκθσλα κε ην ηζιακηθφ δίθαην, παξά ζε αξθεηά κεηαγελέζηεξν ρξνληθφ 

ζηάδην. Δπεηδή δελ ππάξρεη θνηλνηηθή εγεζία, θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλφηεηαο 

«επηβαξχλεη» λνκηθά ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα. Αλ ε θνηλφηεηα π.ρ. δαλεηζηεί ρξήκαηα, 

θάπνηνο ηδηψηεο νξίδεηαη σο λνκηθά ππεχζπλνο γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ θαη 

απηφο ζα ππνζηεί ηηο φπνηεο θπξψζεηο απφ ηε κε ηήξεζε ησλ ζπκθσλεκέλσλ.
337

 

ηηο ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξίζεηο ηεο Ηεξνπζαιήκ, δίλνληαη επίζεο ζηνηρεία γηα ην 

θφξν ηδίδηε (θεθαιηθφο θφξνο). Σν πνζφ απμάλεηαη γηα ηνπο Δβξαίνπο απφ 60 άζπξα 

κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ζε 214 άζπξα επί Μερκέη Γ΄ (1595-1603).  

Ζ αξηζκεηηθή απηή αχμεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππνηίκεζε ηνπ νζσκαληθνχ 

λνκίζκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

Οη θνξνινγηθνί θαηάινγνη δελ ελεκεξψλνληαη πνιχ ηαθηηθά θαη ν πξαγκαηηθφο 

πιεζπζκφο κάιινλ είλαη ιηγφηεξνο απφ ηελ θαηαγξαθή ζηα θαηάζηηρα. Ο θφξνο φκσο 

δελ ζεσξείηαη ππεξβνιηθφο θαη γη‟ απηφ δελ επηζεκαίλνληαη δηακαξηπξίεο ησλ 

Δβξαίσλ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ή γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ θαηαζηίρσλ, ψζηε λα κελ 

επηβαξχλεηαη ε θνηλφηεηα κε ππεξβνιηθά πνζά γηα άηνκα πνπ δελ δνπλ ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ πηα ή έρνπλ πεζάλεη.
338

 

Καηαγξάθνληαη ζηνπο ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο ηεο Ηεξνπζαιήκ πάλσ απφ 50 

ππνζέζεηο κε Δβξαίνπο αλά έηνο, φιν ην 16
ν
 αηψλα. πλνιηθά εληνπίδνληαη πάλσ απφ 

4.000 θαηαρσξίζεηο γηα φιν ην 16
ν
 αηψλα. Ζ ζεκαηνινγία ησλ ππνζέζεσλ κπνξεί λα 

αθνξά: 

1. νηθνγελεηαθέο ππνζέζεηο, γάκνπο θαη δηαδχγηα, θιεξνλνκηέο, εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ, ζρέζεηο ησλ ζπδχγσλ, 

2. δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηάζεηο, 

3. νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, ρξέε, κεζηηείεο, δεηήκαηα 

ζπληερληψλ, θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο, 

4. ζξεζθεπηηθά ζέκαηα, ζπλαγσγέο, λεθξνηαθεία, έζηκα θαη ηειεηέο, 

ζξεζθεπηηθνχο ιεηηνπξγνχο, 

5. δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο, ζρέζεηο κε ηηο αξρέο ή κε άιιεο εβξατθέο θνηλφηεηεο, 

6. ηελ θνηλνηηθή δσή θαη δξάζε, θνηλνηηθνχο ζεζκνχο θαη ηελ θνηλσληθή 

δηαζηξσκάησζε, 

7. ζέκαηα γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ, ρξήζε ηεο εβξατθήο ή άιισλ γισζζψλ, 

νλνκαηνινγία ησλ πξνζψπσλ.
339

 

Tα θαηαζηήκαηα θαη ηα ράληα ηεο αγνξάο ηεο Ηεξνπζαιήκ αλήθνπλ σο βαθνχθηα ζην 

Θφιν ηνπ Βξάρνπ (δειαδή ζην ηέκελνο Αι Αθζά). Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ βαθνπθηνχ 

δηακαξηχξνληαη ζηελ Πχιε, ιέγνληαο φηη ηα θαηαζηήκαηα έρνπλ κεγάια θέξδε θαη γη‟ 

απηφ δεηάλε λα ηνπο επηηξαπεί ε αχμεζε ηνπ ελνηθίνπ πνπ θαηαβάιινπλ νη 
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ελνηθηαζηέο-θαηαζηεκαηάξρεο ην 1566. Οη 20 παξάδεο σο εηήζην ελνίθην απφ θάζε 

θαηάζηεκα ζεσξνχληαη κηθξφ αληίηηκν πηα.
340

 

Οη ζπληερλίεο δελ είραλ κέιε κφλν άηνκα πνπ αλήθαλ ζηελ ίδηα ζξεζθεία. 

ηελ Ηεξνπζαιήκ ηνπ 1632 αλαθέξεηαη ε ζπληερλία ησλ θνζκεκαηνπσιψλ λα έρεη 

κέιε 6 Δβξαίνπο θαη 4 ρξηζηηαλνχο θαη ζε άιιε θαηαρψξηζε 4 Δβξαίνπο, 4 

ρξηζηηαλνχο θαη 2 κνπζνπικάλνπο. Αθφκα θαη ζηηο εγεηηθέο ζέζεηο ελαιιάζζνληαη 

άηνκα απφ δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο: π.ρ., ην 1592 ηα κέιε δεηνχλ ηελ απνκάθξπλζε 

ηνπ κνπζνπικάλνπ επηθεθαιήο θαη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε έλαλ Δβξαίν.
341

 

 

Σν 1563 κνηξάδνληαη απφ ηηο αξρέο ηα 40 θαηαζηήκαηα ηεο λέαο αγνξάο ηεο 

Ηεξνπζαιήκ. ηα έγγξαθα θαηαγξάθνληαη 13 ρξηζηηαλνί, 13 Δβξαίνη θαη 14 

κνπζνπικάλνη ελνηθηαζηέο. Σν γεγνλφο είλαη ελδεηθηηθφ γηα ηε ζπλχπαξμε 

αιιφζξεζθσλ εκπφξσλ ζηελ ίδηα αγνξά θαη γηα ηελ αλεθηηθφηεηα ησλ αξρψλ θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ 

πφιεσλ.
342

 

Ο φξνο κηιιέη δελ απαληά ζε έγγξαθα ηεο Ηεξνπζαιήκ πξηλ απφ ην 19
ν
 αηψλα θαη, γηα 

λα δεισζεί ε έλλνηα ηεο ρσξηζηήο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο 

taifa ή ta‟ifa ή tawa‟if (ζηνλ πιεζπληηθφ).
343

 

ηελ Ηεξνπζαιήκ φινη νη Δβξαίνη εληάζζνληαη ζηε ρακειφηεξε θαηεγνξία γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ. Απνθιείεηαη φκσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα είλαη 

φινη θησρνί. Οη Δβξαίνη, φηαλ ε θνηλφηεηα απνθηήζεη λνκηθή ππφζηαζε, νξίδνπλ έλα 

πξφζσπν σο εθπξφζσπν ηεο θνηλφηεηαο γηα απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Φέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ Shaykh al-yahud θαη είλαη απνδεθηφο απφ ηνλ θαδή ηεο πφιεο.  

Ο δηνξηζκφο ηνπ επηθπξψλεηαη απφ ηνλ θαδή θαη ν κηζζφο ηνπ πιεξψλεηαη απφ ηελ 

θνηλφηεηα. Αζθεί πιήζνο δξαζηεξηνηήησλ, απφ ηε ζπιινγή θφξσλ σο ηνπο γάκνπο 

θαη ηηο θεδείεο. Ο dayyan είλαη ν ξαβίλνο-δηθαζηήο. Με απηφλ ηνλ φξν θαηαγξάθεηαη 

ζηα νζσκαληθά έγγξαθα θαη αζρνιείηαη κε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα. 

Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ ζπκπίπηνπλ πνιιέο θνξέο κε ηνπ Shaykh al-yahud κε ηνλ νπνίν 

ζπλεξγάδνληαη σο ηζφηηκνη.
344

  

Απαληάηαη θαη ν φξνο mutakallim, πνπ ζεκαίλεη απηνχο πνπ κηινχλ εθ κέξνπο 

θάπνηνπ. Ο φξνο πεξηγξάθεη γεληθά ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ Δβξαίσλ πξνο ηηο αξρέο. 

Αλαθέξνληαη αξθεηνί Δβξαίνη ππνδεκαηνπνηνί ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη ππάξρνπλ 

πνιινί Δβξαίνη γηαηξνί ζηελ πφιε. ηα έγγξαθα, ζπρλά κνπζνπικάλνη πειάηεο ησλ 

γηαηξψλ απηψλ δειψλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο 

ζεξαπείαο δελ ζα ζεσξεζεί ππεχζπλνο νχηε ν γηαηξφο αιιά νχηε ε εβξατθή θνηλφηεηα 
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σο ζχλνιν. Οη γηαηξνί ζεσξνχληαη πξφζσπα κε θχξνο, απνθηνχλ ζεκαληηθέο 

πεξηνπζίεο θαη κπαίλνπλ εγγπεηέο ζε δάλεηα θνηλνηηθά ή αηνκηθά.
345

 

Ζ θνηλφηεηα ηεο Ηεξνπζαιήκ ην 1690-91 αξηζκεί 910 άηνκα. Αλαθέξνληαη 182 

θνξνινγνχκελνη. Λίγνη ζεσξνχληαη πινχζηνη, 30 αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε θαη ε 

πιεηνλφηεηα είλαη θησρνί. Ζ θνηλφηεηα ηεο Ηεξνπζαιήκ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη 

πνιιά άηνκα είλαη κεγάιεο ειηθίαο, πνπ επηιέγνπλ λα δήζνπλ εθεί απνζπξφκελνη απφ 

ηελ πξνεγνχκελε δσή ηνπο ζηελ Δπξψπε. Γελ αζρνινχληαη ηφζν κε παξαγσγηθά 

επαγγέικαηα, αιιά επηβηψλνπλ κε ηε θηιαλζξσπία ησλ πξνζθπλεηψλ ή ησλ 

θνηλνηήησλ ηεο Γηαζπνξάο.
346

 

 

7.6  Ρφδνο – επεηξσηηθή Διιάδα – ππφινηπε Κξήηε 

Οη Δβξαίνη ζηε Ρφδν θαηνηθνχζαλ κέζα ζην θάζηξν, καδί κε ηνπο κνπζνπικάλνπο, 

ελψ νη ρξηζηηαλνί απαγνξεπφηαλ λα δηαλπθηεξεχζνπλ ζηελ ηεηρηζκέλε πφιε σο θαη ην 

19
ν
 αηψλα. Ζ εβξατθή ζπλνηθία ηεο Ρφδνπ πεξηγξάθεηαη σο δσληαλή θαη ζνξπβψδεο, 

αιιά κε θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Ο εβξατθφο πιεζπζκφο ηεο Ρφδνπ αθνινπζεί 

πεξίπνπ ηελ ίδηα πνξεία κε απηφλ ηεο Κξήηεο. Μεηψλεηαη ιίγν πξηλ ηελ νζσκαληθή 

θαηάθηεζε ιφγσ κεηαλάζηεπζεο ή εθρξηζηηαληζκψλ. Μεηά ην 1522 έξρνληαη Δβξαίνη 

απφ άιια κέξε ηεο Απηνθξαηνξίαο, θπξίσο απφ ηε Θεζζαινλίθε, θαη ππάξρεη απφ 

ηφηε αξγή απμεηηθή ηάζε. Σν 1757 αλαθέξνληαη 100 νηθνγέλεηεο θαη δχν ζπλαγσγέο. 

Γίλνληαη 1.000 άηνκα ην πξψην ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη θηάλνπλ ηνπο 3.600 ην 

1900, πνζνζηφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. ηε Ρφδν νη Δβξαίνη αζρνινχληαλ θαη 

κε ηελ παξαγσγή πθαζκάησλ κάιιηλσλ θαη ιηλψλ, ηα νπνία πσινχζαλ ζηελ Αίγππην 

θαη ηε Μηθξά Αζία ήδε απφ ην 16
ν
 αηψλα.

347
 

Kαη ε Ρφδνο αθνινπζεί ηα κνηίβα ηνπ ππφινηπνπ ειιεληθνχ ρψξνπ. Πξφθεηηαη γηα 

αξραία ξσκαληψηηθε θνηλφηεηα, πνπ δέρεηαη ζεθαξαδίηεο κεηαλάζηεο, νη νπνίνη 

πξννδεπηηθά επηβάιινπλ ηε γιψζζα θαη ηελ θνπιηνχξα ηνπο.
348

 

Οη εβξατθέο ζπλνηθίεο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα βξίζθνληαη είηε κέζα είηε έμσ απφ ηα 

ηείρε ησλ πφιεσλ, ρσξίο λα ππάξρεη θαλφλαο. κσο είλαη πάληα θνληά ζηηο αγνξέο 

ηεο θάζε πφιεο. Οη ιφγνη πνπ επέβαιιαλ αξρηθά ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ Δβξαίσλ ζε 

ρσξηζηέο ζπλνηθίεο είλαη πνηθίινη. Κπκαίλνληαη απφ ηε ζπιινγηθή ζπγθέληξσζε θαη 

ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ αλά ζξεζθεπηηθή νκάδα, έσο ηελ επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ 

θνηλνηήησλ λα αζθνχλ εζηθφ έιεγρν ζηα κέιε ηνπο.
349
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Σν 1770 ιφγσ ηεο επαλάζηαζεο ησλ Οξισθηθψλ, νη Έιιελεο εηζέβαιαλ θαη 

πξνθάιεζαλ θαηαζηξνθέο ζηηο εβξατθέο ζπλνηθίεο ηεο Πάηξαο, ηεο Υαιθίδαο, ηεο 

Ναππάθηνπ, ηνπ Μπζηξά, ηνπ Ναππιίνπ, ηεο Θήβαο. Οη Δβξαίνη θαηεγνξήζεθαλ θαη 

απφ ηηο δχν πιεπξέο σο ζπλεξγαδφκελνη κε ηνλ ερζξφ θαη βξέζεθαλ αλάκεζα ζε 

δηαζηαπξνχκελεο θαηεγνξίεο. Σν γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεη κηα αιιαγή ζηηο ζρέζεηο 

θαη ζηε ζέζε ησλ Δβξαίσλ κέζα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.
350

 

Ωο πξνο ηελ Κξήηε, ην Ζξάθιεην δηαηεξεί θάπνηα ζηνηρεία πνιενδνκίαο απφ ηελ 

αξαβηθή πεξίνδν, ελψ ην ζρέδην ησλ Υαλίσλ θαη ηνπ Ρεζχκλνπ είλαη θπξίσο βελεηηθφ. 

Ζ εβξατθή ζπλνηθία ηνπ Ζξαθιείνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηελ αθηνγξακκή, ελψ ζηηο 

άιιεο δχν πφιεηο απηφ δελ ηζρχεη απφιπηα. Οη αηηίεο δελ είλαη ζαθείο, αλ δειαδή 

είλαη επηινγή ησλ Δβξαίσλ ή ππαγνξεχεηαη απφ ηηο αξρέο ε κε άκεζε γεηηλίαζε ησλ 

ζπλνηθηψλ κε ηε ζάιαζζα.
351

 

Σα εβξατθά λεθξνηαθεία ζηηο πφιεηο ηεο Κξήηεο βξίζθνληαη εθηφο ησλ ηεηρψλ, ζε 

πεξηνρέο αξθεηά καθξηά απφ ηηο θαηνηθεκέλεο. Απνηεινχλ πεξηνρέο πνπ ζε επνρέο 

πνιηνξθίαο ησλ πφιεσλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο ερζξνχο. Αθφκα θαη ην 

πιηθφ ησλ λεθξνηαθείσλ κπνξεί λα έρεη ηέηνηα ηχρε. Αιιά θαη ζε εηξεληθέο επνρέο, ε 

κεηάβαζε ζε κηα αξθεηά απνκαθξπζκέλε πεξηνρή δελ ήηαλ πάληα αζθαιήο γηα ηνπο 

Δβξαίνπο, πνπ πξνηηκνχζαλ λα ηηκνχλ ηνπο λεθξνχο ζε ηειεηέο κέζα ζηα 

πξνθπιαγκέλα φξηα ησλ ζπλνηθηψλ ηνπο, παξά λα κεηαβαίλνπλ εθηφο πφιεσο, 

δηαθηλδπλεχνληαο πξνθιεηηθέο ελέξγεηεο απφ ηνπο αιιφζξεζθνπο. Σα λεθξνηαθεία 

απηά ζήκεξα δελ ζψδνληαη, αθνχ βξίζθνληαλ πάλσ ζηνπο νδηθνχο άμνλεο πνπ έλσζαλ 

κεηαγελέζηεξα ηηο πφιεηο ηνπ λεζηνχ.
352

 

Tα Υαληά θαη ην Ρέζπκλν δηαηήξεζαλ ηνλ εβξατθφ πιεζπζκφ ηνπο κεηά ηελ 

νζσκαληθή θαηάθηεζε.
353

 

Ζ ζπλαγσγή ησλ Υαλίσλ ζπρλά αλαθέξεηαη σο «Εαθπλζηλή», καξηπξψληαο επαθέο 

αλάκεζα ζηα δχν λεζηά.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8      

ΥΟΛΗΑΜΟ ΣΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΣΟΤ ΗΔΡΟΓΗΚΔΗΟΤ 

ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΔΒΡΑΗΟΤ   
 

Οη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ζπλνιηθά 75. Γελ είλαη εχθνιν 

λα ππνινγίζνπκε κε αθξίβεηα ζε πνην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

απαζρφιεζαλ ην ηεξνδηθείν Ζξαθιείνπ αληηζηνηρνχλ, αθνχ δελ γλσξίδνπκε πνηνο 

είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηαρσξίζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο ζρεηηθνχο 

θψδηθεο ηνπ ηεξνδηθείνπ Ζξαθιείνπ. Δλδεηθηηθά κφλν αλαθέξνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ 

κεηαθξάζεσλ ηνπ ηαπξηλίδε είλαη 2.840 θαη ηεο ζχγρξνλεο ζεηξάο ησλ 

κεηαθξάζεσλ ησλ θσδίθσλ ηεο Βηθειαίαο είλαη 3.732.  

Ο ηαπξηλίδεο έρεη κεηαθξάζεη επηιεθηηθά θάπνηεο θαηαρσξίζεηο ησλ θσδίθσλ ηνπ 

ηεξνδηθείνπ. Έηζη ην πνζνζηφ ησλ εβξατθψλ ππνζέζεσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

θαιχπηνπλ νη κεηαθξάζεηο δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί. Αληίζεηα ζηε λέα ζεηξά ηεο 

Βηθειαίαο, νη θψδηθεο κεηαθξάδνληαη πιήξσο, νπφηε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην 

πνζνζηφ ησλ εβξατθψλ ππνζέζεσλ ζην ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ πνπ απαζρφιεζαλ ην 

ηεξνδηθείν ηελ πεξίνδν απηή. Έηζη πξνθχπηεη ν πίλαθαο: 

 

ΚΩΓΗΚΑ ΤΝΟΛΟ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΤΠΟΘΔΔΗ ΔΒΡΑΗΩΝ ΠΟΟΣΟ 

2
νο

  
355

 617 7 1,13% 

3
νο

 933 12 1,28% 

4
νο

 1.230 9 0,73% 

5
νο

 952 9 0,94% 

ΤΝΟΛΟ 3.732 37 0,99% 

 

Οη αλαθνξέο ζηνπο Δβξαίνπο ζπλεπψο απνηεινχλ έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ππνζέζεσλ πνπ θηάλεη ζε γεληθέο γξακκέο ην 1%.
356

 

                                                           
355

 Δπηζεκαίλνπκε φηη δελ έρεη κεηαθξαζηεί ην ζχλνιν ηνπ 2
νπ

 θψδηθα, αιιά έλα κέξνο ηνπ, απηφ πνπ 

αθνξά ηα έηε 1661-1665 θαη 1670-1671. 
356

 ηαπξηλίδεο, Μεηαθξάζεηο ηνπξθηθώλ ηζηνξηθώλ εγγξάθωλ, φ.π.  

                            ΣΟΜΟ Α΄   έηε 1657 – 1672     θαηαρσξίζεηο  1-532 

                            ΣΟΜΟ Β΄   έηε 1672 – 1694     θαηαρσξίζεηο  533-1152 

                            ΣΟΜΟ  Γ΄  έηε 1694 – 1715     θαηαρσξίζεηο  1153-1892 

                 (αλ θαη ζην εμψθπιιν γξάθεη σο 1715 έρεη κέζα θαηαρσξίζεηο θαη ηνπ 1716-1717) 

                            ΣΟΜΟ Γ΄   έηε 1715 – 1752     θαηαρσξίζεηο  1893-2488  

                            ΣΟΜΟ Δ΄   έηε 1752-  1765      θαηαρσξίζεηο  2490-2840  

Ατβαιή, αξεγηάλλεο, Φσηεηλνχ, Υαηξέηε, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Σέηαξηνο θώδηθαο, φ.π. 

Γθ, Ατβαιή, Ζι. Κνινβφο, Μ. αξεγηάλλεο, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Γεύηεξνο θώδηθαο 1661-1665 θαη 

1670-1671, επηκ. Δι. Α. Εαραξηάδνπ, Ζξάθιεην 2014 

Βαξνχρα, αξεγηάλλεο, Υαηξέηε, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Πέκπηνο θώδηθαο, φ.π. 

Καξαληδίθνπ, Φσηεηλνχ, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Σξίηνο θώδηθαο, φ.π. 

2
νο

    1661 – 1670    θαηαρσξίζεηο   617 

3
νο

    1671 – 1672    θαηαρσξίζεηο   726 ,  1750 - 1767     θαηαρσξίζεηο   207 

4
νο

    1672 – 1674    θαηαρσξίζεηο    776 , 1683 – 1686     θαηαρσξίζεηο   454 

5
νο

    1673 – 1675    θαηαρσξίζεηο    647,  1688 – 1689     θαηαρσξίζεηο   305 

Αλ ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ησλ εβξατθψλ ππνζέζεσλ ζηηο κεηαθξάζεηο ηνπ ηαπξηλίδε, έρνπκε 38 

ππνζέζεηο ζε ζχλνιν 2.840, πνζνζηφ 1,33%, ην νπνίν δελ είλαη πνιχ καθξηά απφ ηα πνζνζηά ησλ 

λεφηεξσλ κεηαθξάζεσλ.  

Βι. ζειίδα 97 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γηα ηα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηε φθηα. 
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Ζ πξψηε ρξνλνινγηθά εθδεδνκέλε ππφζεζε θαηαγξάθεηαη ζηηο 27 Απγνχζηνπ 1670 

θαη ε ηειεπηαία ζηηο 9 Οθηψβξε 1763. Καιχπηνπλ δειαδή ιίγν ιηγφηεξν απφ έλαλ 

αηψλα. 

 

Ζ θαηαλνκή ηνπο αλά έηε είλαη ε εμήο: 

 

ΔΣΟ ΑΡΗΘΜΟ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

1670 4 

1671 8 

1672 5 

1673 2 

1674 4 

1684 4 

1685 2 

1688 1 

1689 4 

1692 1 

1693 2 

1694 5 

1695 5 

1696 1 

1698 1 

1704 2 

1708 2 

1709 1 

1719 1 

1721 1 

1722 1 

1728 1 

1740 1 

1741 2 

1750 5 

1755 1 

1756 2 

1759 1 

1761 1 

1763 1 

Υσξίο ρξνλνινγία 3 

ΤΝΟΛΟ 75 

 

 

Γελ γλσξίδνπκε αλ απηφ νθείιεηαη ζηελ κε νινθιεξσκέλε κεηάθξαζε φισλ ησλ 

θσδίθσλ ή ζηελ επηινγή ηνπ ηαπξηλίδε σο πξνο ην πνηεο θαηαρσξίζεηο επέιεμε λα 

κεηαθξάζεη θαη λα δεκνζηεχζεη. Αλ πξάγκαηη νη ππνζέζεηο πνπ έξρνληαη ζην 

ηεξνδηθείν κε ηελ πξσηνβνπιία Δβξαίσλ κεηψλνληαη ηνλ 18
ν
 αηψλα, ηφηε απηφ κπνξεί 

λα δειψλεη πσο νη Δβξαίνη δείρλνπλ κηα ηάζε ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ηεξνδηθείνπ λα απεπζχλνληαη ζε απηφ κε ζηφρν ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο 
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θαη ηε λνκηκνπνίεζή ηνπο θάησ απφ ην λέν θαζεζηψο, ελψ αξγφηεξα απηή ε ηάζε 

ζρεδφλ εμαθαλίδεηαη. Γηα αξθεηά ρξφληα ζε φιν ην 18
ν
 αηψλα, επηζεκαίλνπκε κηα 

ππφζεζε αλά έηνο. Απνθιείεηαη νη Δβξαίνη ηνπ Ζξαθιείνπ λα κελ είραλ λνκηθά 

ζέκαηα πξνο επίιπζε, αιιά ίζσο ηα έιπλαλ κέζα απφ ηνπο δηθνχο ηνπο λνκηθνχο 

ζεζκνχο –πνπ είραλ νξγαλσζεί ζην κεηαμχ - θαη δελ απεπζχλνληαλ πηα ζην 

κνπζνπικαληθφ ηεξνδηθείν. Δπηζεκαίλνπκε πάλησο πσο ε θχζε ηνπ δηαζέζηκνπ 

αξρεηαθνχ πιηθνχ είλαη ηέηνηα πνπ δελ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ· κπνξνχκε φκσο λα δηαηππψζνπκε ππνζέζεηο. Γηα παξάδεηγκα απφ 

ην έηνο 1750, πνπ αλήθεη ζην πιηθφ ηνπ 3
νπ

 θψδηθα, ν νπνίνο έρεη κεηαθξαζηεί 

πιήξσο, πξνέξρνληαη πέληε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ Δβξαίνπο, αξηζκφο πνπ μεπεξλάεη 

θαηά πνιχ ηνλ κέζν φξν πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ. Με εμαίξεζε ην έηνο 1671, πέληε 

είλαη ην κέγηζην ππνζέζεσλ κε Δβξαίνπο θαη‟ έηνο θαη ηνλ 17
ν
 αηψλα. 

 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη αλαθνξέο ζε ηφπνπο θαη πεξηνρέο.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ππνζέζεηο απιά αλαθέξεηαη ε πφιε ηνπ Υάλδαθα (34 ππνζέζεηο). 

ε αξθεηέο επίζεο απιά γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εβξατθή ζπλνηθία (18 ππνζέζεηο). 

Δληνπίδνπκε αλαθνξέο θαη ζηηο εμήο ζπλνηθίεο ηνπ Ζξαθιείνπ:  

Βαιηδέ νπιηάλ (7· είλαη ινγηθφ λα έρνπκε πην ζπρλέο αλαθνξέο αθνχ ε εβξατθή 

ζπλνηθία αλήθε σο βαθνχθη ζην ηδακί ηεο Βαιηδέ), νπιηάλ Ηκπξαήκ (6· είλαη ινγηθφ 

λα έρνπκε ζπρλέο αλαθνξέο, αθνχ είλαη ε δηθή ηνπο ζπλνηθία), ζπλνηθία ηνπ 

Μεγάινπ Βεδίξε (3· είλαη ε θεληξηθφηεξε ζπλνηθία ηεο πφιεο), ζπλνηθία ηνπ Υξηζηνχ 

θνπινχδε (2· είλαη πάιη ε δηθή ηνπο ζπλνηθία) θαη απφ κία αλαθνξά ζηηο ζπλνηθίεο 

Υαηδή Αιή Παζά, Κεραγηά Μπέε, Ρεΐο Δθέληε, Υνπλθηάξ ηδακί, Κηδίι ηάκπηα.  

Οη Δβξαίνη δηακέλνπλ θπξίσο ζηε δηθή ηνπο ζπλνηθία, πνπ αλαθέξεηαη σο ζπλνηθία 

ηνπ Υξηζηνχ θνπινχδε θαη κεηαγελέζηεξα σο νπιηάλ Ηκπξαήκ, αιιά εμ αξρήο 

αλνίγνληαη ζην ρψξν θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζην θέληξν ηεο πφιεο, ζηε ζπλνηθία 

ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε θαη ζε άιιεο ζπλνηθίεο.  

 

Αξθεηέο αλαθνξέο έρνπκε ζε ρσξηά ηεο ελδνρψξαο ηνπ Ζξαθιείνπ. Αλαθέξεηαη 

γεληθά ν θαδάο Υάλδαθα ζε ηξεηο ππνζέζεηο, νη Αξράλεο ζε δχν θαη απφ κία θνξά ηα 

ρσξηά Καινί (Καιφο) Σεκέλνπο, Άγηνο Μχξσλαο, Πχξγνο, Αζηξαθνί Πεδηάδνο, 

Γέξγεξε. Ο Υνπκεξηάθνο Μεξακπέιινπ αλαθέξεηαη ζε κία ππφζεζε θφλνπ. 

Οη αλαθνξέο απηέο είλαη ιίγεο θαη ζρεηίδνληαη πην ζπρλά κε ππνζέζεηο θφλσλ θαη 

θινπψλ δηεξρφκελσλ Δβξαίσλ θαη ζπαληφηεξα κε πεξηνπζίεο Δβξαίσλ ζηελ επαξρία. 

 

Λίγεο είλαη θαη νη αλαθνξέο ζε άιια κέξε ηεο Κξήηεο. Σν Ρέζπκλν αλαθέξεηαη ζε κία 

ππφζεζε κφλν, φπσο θαη ηα ρσξηά Μαξγαξίηεο θαη Μνλαζηεξάθη Ακαξίνπ. 

Σα Υαληά αλαθέξνληαη κφλν ζε ηξεηο ππνζέζεηο. Απηφ εμεγείηαη θαη απφ ηελ απνπζία 

κεγάισλ εβξατθψλ θνηλνηήησλ ζηηο πφιεηο ηεο Κξήηεο, αιιά θαη απφ ηελ εθδίθαζε 

ησλ ππνζέζεψλ ηνπο ζηα ηνπηθά δηθαζηήξηα, νπφηε δελ ππήξρε αλάγθε πξνζθπγήο 

ζην ηεξνδηθείν ηνπ Ζξαθιείνπ. 

 

ε ζεηξά ππνζέζεσλ καξηπξνχληαη ηφπνη εθηφο Κξήηεο, ζηνηρείν ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ γηα λα δείμεη ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο επαθέο ησλ Δβξαίσλ θαηά ηελ πεξίνδν 

πνπ κειεηάκε, αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νζσκαληθνχ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

δηθάδεη ζην Ζξάθιεην ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ αλζξψπνπο πνπ βξέζεθαλ έζησ θαη γηα 

ιίγν ζηελ πφιε ή έρνπλ λνκηθέο δηαθσλίεο κε ληφπηνπο κέζα απφ εκπνξηθέο 

ζπλεξγαζίεο ή άιιεο ζπλαιιαγέο. Πξφθεηηαη γηα ππνζέζεηο παιαηψλ ρξεψλ εκπφξσλ 

πνπ θαηάγνληαη απφ δηάθνξα κέξε ηεο Απηνθξαηνξίαο θαη δηεθδηθνχλ ην 
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δηαθαλνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο δηαθνξψλ κε Δβξαίνπο ηνπ Υάλδαθα ή θαη κε 

κνπζνπικάλνπο, αιιά θαη κε πξφζσπα πνπ βξίζθνληαη πηα ζε άιια κέξε ηεο 

Απηνθξαηνξίαο. Σα ρξέε απηά έρνπλ πξνθχςεη θπξίσο απφ αηηίεο φπσο ην εκπφξην θαη 

ν δαλεηζκφο. Αμίδεη λα ηνληζηεί ε πεξίπησζε Δβξαίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ έρεη ήδε 

θαηαδηθαζηεί κε απηνθξαηνξηθή δηαηαγή ζε εθηνπηζκφ ζηελ Κξήηε.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ε πξνζθπγή Δβξαίνπ πνπ θαηάγεηαη απφ ηε 

Βελεηία αιιά δεη ζηα Υαληά θαηά κνπζνπικάλνπ αμησκαηνχρνπ ησλ Υαλίσλ θαη ε 

ππφζεζε Δβξαίνπ πνπ θαηαβάιιεη ρξεκαηηθφ πνζφ ζε ρξηζηηαλνχο ζην Ναχπιην γηα 

λα απειεπζεξψζνπλ κνπζνπικάλνπο αηρκαιψηνπο. Οη ππνζέζεηο αθνξνχλ γεγνλφηα 

πνπ έρνπλ ζπκβεί πξηλ απφ αξθεηφ θαηξφ θαη εθδηθάδνληαη ηειηθά ζην Υάλδαθα.  

ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα θαίλεηαη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο ζξεζθείεο θαη ηηο θνηλφηεηεο 

λα είλαη αξθεηά δηαπεξαηά. Αλαθέξνληαη ινηπφλ απφ κηα θνξά ε Ρφδνο, ε Μήινο, ε 

Υίνο, ην Ναχπιην, ηα Ησάλληλα, ε Αιεμάλδξεηα, ε Αίγππηνο, ε κχξλε, ε Βνζλία, ε 

Βελεηία θαη κφλν ε Θεζζαινλίθε απαληά ζε δχν ππνζέζεηο.         

 

Σα πιεζπζκηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

ζπλδπαδφκελα κε ηηο καξηπξίεο ησλ θνξνινγηθψλ θαηαιφγσλ ηνπ ηεξνδηθείνπ, δίλνπλ 

ζηνηρεία πνπ δελ είλαη επαξθή, αιιά ζπκθσλνχλ ζην φηη ε εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ 

Ζξαθιείνπ δελ ήηαλ πνηέ κεγάιε ζε πιεζπζκφ. Γηα ηελ νζσκαληθή πεξίνδν 

πξνθχπηνπλ ζπγθεληξσηηθά ηα παξαθάησ πιεζπζκηαθά δεδνκέλα. 

 

ΔΣΟ ΠΛΖΘΤΜΟ ΔΒΡΑΗΩΝ ΣΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 

1669 26 νηθνγέλεηεο 

1671 78 θνξνινγνχκελνη Δβξαίνη θαη Αξκέληνη καδί 

1693 126 θνξνινγνχκελνη, αλαθέξνληαη 45 Υαληψηεο Δβξαίνη ζην Ζξάθιεην 

1694 151 θνξνινγνχκελνη  

1695 85 θνξνινγνχκελνη θαη ζε άιιε θαηαρψξηζε 150 

1699 1.000 άηνκα 

 

 

Oη γπλαίθεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ππνζέζεηο είλαη ζπλνιηθά 21. Πξφθεηηαη γηα 13 

Δβξαίεο, ηέζζεξεηο κνπζνπικάλεο, ηξεηο ρξηζηηαλέο θαη κία άγλσζηεο ζξεζθείαο. 

Οη δχν ρξηζηηαλέο αλαθέξνληαη σο θάηνηθνη ή αγνξαζηέο νηθηψλ ζηελ εβξατθή 

ζπλνηθία. ηε κηα απφ ηηο δχν ππνζέζεηο ε ρξηζηηαλή θαηεγνξείηαη φηη νθείιεη 

ρξήκαηα ζε κνπζνπικάλν έκπνξν. Αλαθέξεηαη θαη κηα ρξηζηηαλή ζθιάβα πνπ 

πσιείηαη ζε Δβξαίν. 

Μία κνπζνπικάλα θαηεγνξείηαη φηη δηακέλεη παξάλνκα ζε νηθία πνπ αλήθεη ζε 

Δβξαίνπο. Μία άιιε κνπζνπικάλα αλαθέξεηαη σο ζθιάβα πνπ παξάλνκα πσιήζεθε 

ζε Δβξαίν θαη απηφο πξέπεη λα επηζηξέςεη ην αληίηηκν ηεο πψιεζεο, θαζψο ε θαηνρή 

κνπζνπικάλαο ζθιάβαο απφ Δβξαίν απαγνξεχεηαη. Οη άιιεο δχν κνπζνπικάλεο είλαη 

ηδηνθηήηξηεο νηθηψλ θαη θαηεγνξνχλ Δβξαίνπο φηη έθιεςαλ πξάγκαηα απφ ηα ζπίηηα 

ηνπο. Ζ κηα επηθαιείηαη σο κάξηπξα άιιε γπλαίθα άγλσζηνπ ζξεζθεχκαηνο.
357

 

Ζ κηα δηθαηψλεηαη απφ ην ηεξνδηθείν (Ρακπηά), ε άιιε φκσο (Ατζέ) θαηεγνξείηαη σο 

ζπθνθάληεο θαη ην ηεξνδηθείν ηελ επηπιήηηεη. 
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 Ολνκάδεηαη Μεξηέκ, φλνκα πνπ κπνξεί λα αλήθεη ζε εβξαία αιιά θαη ζε κνπζνπικάλα. 
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Σέζζεξεηο Δβξαίεο γπλαίθεο αλαθέξνληαη ζηηο θαηαρσξίζεηο σο θφξεο ή ζχδπγνη 

αλδξψλ πνπ έρνπλ θάπνην λνκηθφ δήηεκα, ρσξίο νη ίδηεο λα εκπιέθνληαη ζηελ 

ππφζεζε. 

Πέληε ππνζέζεηο αθνξνχλ ρξεκαηηθέο νθεηιέο, δχν αθνξνχλ αθίλεηε πεξηνπζία, κία 

αθνξά θινπή θαη κία αθνξά ηαηξηθή ζεξαπεία. Οη εβξαίεο γπλαίθεο είλαη θαη 

θαηεγνξνχκελεο θαη θαηήγνξνη (απφ ηέζζεξεηο ζε θάζε πεξίπησζε).  

Σξεηο θαηεγνξνχληαη γηα ηε κε απνπιεξσκή δαλείσλ ή εκπνξεπκάησλ πνπ έρνπλ 

ιάβεη νη ίδηεο ή νη ζχδπγνί ηνπο θαη κία θαηεγνξείηαη σο ζπλεξγφο ζε θινπή.  

Γχν κφλν εκθαλίδνληαη σο δαλείζηξηεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή ηδηνθηήηξηεο νηθηψλ ζηηο 

νπνίεο νθείινληαη ρξήκαηα. Μία γπλαίθα ζπληάζζεη αγσγή καδί κε ηνλ αδειθφ ηεο, 

ελψ ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηειεί ε Καιή, ζχδπγνο Δβξαίνπ εκπφξνπ πνπ 

θνλεχζεθε, ε νπνία θαηαθεχγεη ζην ηεξνδηθείν γηα λα δεηήζεη ηε λφκηκε απνδεκίσζε 

γηα ην θφλν ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Ζ Καιή εκθαλίδεηαη θαη σο ππεξαζπηζηήο ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηεο ηηκήο ησλ δχν αλήιηθσλ παηδηψλ ηεο. 

Σα νλφκαηα ησλ γπλαηθψλ απηψλ δελ επηηξέπνπλ πνιιά ζρφιηα γηα ηελ θαηαγσγή 

ηνπο. Αξθεηέο θέξνπλ ηππηθά εβξατθά νλφκαηα (Ραρήι, Ρεβέθθα, Σνχηα), άιιεο 

θέξνπλ νλφκαηα κε πην ειιεληθφ ραξαθηήξα (Καιή) θαη κία θέξεη θαζαξά ηζπαληθφ 

φλνκα (ηληνξίηα).  

 

Ζ καξηπξία ησλ Δβξαίσλ ζην ηεξνδηθείν δελ γίλεηαη πάληα δεθηή σο απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν. Έηζη πνιιέο θνξέο γηα λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ ππφζεζή ηνπο κπξνζηά ζηνλ 

θαδή, επηθαινχληαη αιιφζξεζθνπο κάξηπξεο. Δληνπίζακε δχν ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο 

επηθαινχληαη ρξηζηηαλνχο θαη ελλέα ζηηο νπνίεο επηθαινχληαη κνπζνπικάλνπο. 

Οη καξηπξίεο ησλ ρξηζηηαλψλ αθνξνχλ ην θφλν Δβξαίνπ εκπφξνπ ζην Μεξακπέιιν. 

Οη κνπζνπικαληθέο καξηπξίεο αθνξνχλ νηθνλνκηθά ζέκαηα. Δπηά απφ απηέο αθνξνχλ 

ηελ ηεθκεξίσζε δαλείσλ ή άιισλ ρξεκαηηθψλ νθεηιψλ, κία αθνξά ηελ θαηνρή νηθίαο 

απφ Δβξαίν θαη κία αθνξά ηελ αίηεζε ηεο θνηλφηεηαο λα κεησζνχλ νη θφξνη πνπ 

θαηαβάιιεη, ιφγσ ηεο αλέρεηαο ηνπ εβξατθνχ πιεζπζκνχ. Δίλαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

φηη νη Δβξαίνη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο επηθαινχληαη κνπζνπικάλνπο ππήθννπο, 

νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ ηνπο Δβξαίνπο ζην αίηεκά ηνπο γηα κείσζε ησλ θφξσλ απφ ην 

θξάηνο. Ζ ππφζεζε απηή δείρλεη φηη ηα φξηα αλάκεζα ζηηο ζξεζθείεο κπνξεί λα κελ 

είλαη ηφζν ζηεγαλά θαη λα θπξηαξρνχλ, ζε θάπνηεο έζησ πεξηπηψζεηο, νη ηνπηθέο 

ζρέζεηο θαη επαθέο ησλ αλζξψπσλ. Γελ κπνξεί βέβαηα λα απνθιεηζηεί θαη ε 

πεξίπησζε εμαγνξάο ησλ κνπζνπικάλσλ καξηχξσλ απφ ηελ θνηλφηεηα. 

 

Απφ ηηο θνξνινγηθέο θαηαρσξίζεηο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ζηνηρεία γηα ην 

Ζξάθιεην ζε ζχγθξηζε κε ηελ Πξνχζα θαη ηελ Ηεξνπζαιήκ. Ζ Πξνχζα ηνπ 1598 δελ 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο. Ο αξηζκφο ησλ «πινπζίσλ» 

Δβξαίσλ ζεσξείηαη ππεξβνιηθά πςειφο θαη ε θνηλφηεηα αξηζκεί πνιιά κέιε. Αλ ηα 

ζηνηρεία είλαη ζσζηά, κηιάκε γηα κηα αθκάδνπζα δπλακηθή θνηλφηεηα. Σα ζηνηρεία γηα 

ηελ Ηεξνπζαιήκ είλαη δπζεξκήλεπηα, αθνχ δίλνπλ πεξηγξαθηθνχο φξνπο θαη φρη 

αξηζκνχο. Πξέπεη λα ηνληζηεί ε ηδηαηηεξφηεηα ηεο πφιεο σο θαηαθχγην θησρψλ 

Δβξαίσλ πξνζθπλεηψλ θαη ε ζρεδφλ ίδηα αξηζκεηηθή δχλακε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ 

Ζξαθιείνπ κε απηή ηεο Ηεξνπζαιήκ. Σν Ζξάθιεην ηνπ 1694 είλαη αξθεηά θνληά ζηελ 

εηθφλα ηεο Ηεξνπζαιήκ, κε ηνπο πνιινχο θησρνχο θαηνίθνπο.
358

 

                                                           
358

 Γηα ηελ Πξνχζα βι. Gerber, Crossing borders, φ.π., 67, 83 θαη γηα ηελ Ηεξνπζαιήκ βι. Cohen, 

“New evidence on demographic change”, φ.π., 63. 
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Τπάξρεη κεγάιε αξηζκεηηθή δηαθνξά ζηα δεδνκέλα ηνπ Ζξαθιείνπ απφ ην έλα έηνο 

ζην επφκελν, γεγνλφο πνπ δελ κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε, αιιά ηα πνζνζηά πνπ 

δίλνληαη γηα ην 1695 είλαη πνιχ πην θνληά ζηελ εηθφλα ηεο Πξνχζαο ηεο ίδηαο πεξίπνπ 

επνρήο. Οη πφιεηο απηέο δηαηεξνχλ ζρεηηθά κηθξέο εβξατθέο θνηλφηεηεο θαη γη‟ απηφ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ. Σα ζηνηρεία απηά πξνθχπηνπλ βάζεη ησλ επίζεκσλ 

εγγξάθσλ ησλ ηεξνδηθείσλ. Γελ κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε αλ αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απφιπηα, νχηε κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο 

θνξνινγίαο ζηα άηνκα. Απηφο δελ αθνξά ην ηεξνδηθείν, αιιά είλαη εζσηεξηθή 

ππφζεζε ησλ θνηλνηήησλ. 

 

 Πξνχζα Πξνχζα Ηεξνπζαιήκ Ζξάθιεην Ζξάθιεην Ζξάθιεην 

Έηνο 1598 1688 1690 1694 1695 Υσξίο 

ζηνηρεία 

Κάηνηθνη 2520 

(απνγξαθή 

ηνπ 1583) 

741- 795 910    

Φνξνινγνχκελνη   182 151 85 150 

Πνζνζηφ 

δειηίσλ 

θεθαιηθνχ 

θφξνπ 

      

Α΄ θαηεγνξίαο 48% 11% Λίγνη 5,3%  

(8 άηνκα) 

20% 

(17 άηνκα) 

 

Β΄ θαηεγνξίαο  31% 54% 30 άηνκα 20,5%  

(31 άηνκα) 

60% 

(51 άηνκα) 

 

Γ΄ θαηεγνξίαο  21% 35% Πνιινί 74,2% 

(112 άηνκα) 

20% 

(17 άηνκα) 

 

 

ηηο θαηαρσξίζεηο σο ην 1671, νη άλδξεο Δβξαίνη θαηαγξάθνληαη κε ηα επψλπκά 

ηνπο: π.ρ., ακνπήι, Γαεηάλεο, Μάξηδνο, Μελαρέκ, Καιάηο, Πξεο, Μνδέι, Καπνχγηα, 

Ναζνχκα, Υάθηνο θ.ά. 

Κάπνηα απφ απηά αλαθέξνληαη θαη ζηνλ θνξνινγηθφ θαηάινγν ηνπ 1669-1670, 
359

 θαη 

έηζη ηεθκεξηψλεηαη φηη νηθνγέλεηεο πνπ δνχζαλ ζηελ πφιε ην 1669 ζπλερίδνπλ λα 

δνπλ εθεί θαη ην 1671. Απφ ην 1671 θαη κεηά, ζηηο ηεξνδηθαζηηθέο θαηαρσξίζεηο 

θαηαγξάθνληαη κφλν ηα βαθηηζηηθά νλφκαηα ησλ πξνζψπσλ θαη ηα παηξψλπκά ηνπο. 

Έηζη γίλεηαη ζρεδφλ αδχλαην λα εληνπίζνπκε ηε ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο εβξατθψλ 

νηθνγελεηψλ ζηελ πφιε. Οη άλδξεο θέξνπλ, φπσο είλαη ινγηθφ, ηα πνιχ θνηλά εβξατθά 

νλφκαηα φπσο Ηζαάθ (18 αλαθνξέο), νινκψλ (17), Μνπζά – Μσπζήο – Μνδέ (16), 

Ζιίαο (13) θαη κε ηε κνξθή Ληάθνο ή Ληα (5), Αβξαάκ (11), Ησζήθ – Γηαζέθ (10), 

Ηαθψβ – Γηαθφ (9), Γαβίδ (9), Μελαρίκ (8), ακπαηάη (8), Ραθαήι (6), Γαληήι – 

Νηαληέι (5), Ηνχδαο (5) θαη σο Γηερνχληα (1),
360

 ηκφλ (4), Υαΐκ (4), Ναζάλ – Ναηάλ 

(3), ακνπήι (3), Αξζιάλ – Αζιάλ (2), Γαβξηήι (2), ακαξηά (2), Μαηάλαο (2).  

Απηά ηα νλφκαηα είλαη πνιχ θνηλά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ κνπζνπικάλνπο θαη 

δελ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θαηαγσγή ησλ πξνζψπσλ 
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 Βι. ζει. 86 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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 Τπάξρεη θαη δχν θνξέο σο Γηνχξα, πξνθαλψο απφ ιάζνο ηνπ γξακκαηέα. 
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απηψλ. Ίζσο θαη λα πξφθεηηαη θαη γηα ηα ίδηα πξφζσπα πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο. 

Έρνπκε φκσο θάπνηα νλφκαηα πνπ ερνχλ πεξίεξγα θαη ε ιαλζαζκέλε θαηαγξαθή 

ηνπο πηζαλά νθείιεηαη ζηελ άγλνηα ησλ εβξατθψλ νλνκάησλ απφ ηνπο νζσκαλνχο 

γξακκαηείο ηνπ δηθαζηεξίνπ: π.ρ., Σαρκακίλα, Γαξηθαγηνχλ, Δθζαληνχ, Αζακή θ.ά. 

Διάρηζηα νλφκαηα πξνδίδνπλ ηνπηθή θαηαγσγή: π.ρ., Μπνζλάθ (απφ ηε Βνζλία), 

ακαιαδφξ, Παξπίγηα (ηζπαληθά νλφκαηα). 

Δπίζεο θάπνηα εβξατθά επψλπκα θαηαγξάθνληαη σο κηθξά: π.ρ., Μπεληάθεο, 

Μπελαξφγηα. ε ηξεηο ππνζέζεηο ην πξφζσπν αλαθέξεηαη κφλν κε ηελ ηδηφηεηά ηνπ: 

π.ρ., ν Δβξαίνο δαλεηζηήο, νθεηιέηεο, γηαηξφο. 

Σέινο, ζεηξά θαζαξά εβξατθψλ νλνκάησλ εληνπίδεηαη απφ κία θνξά ζηηο ππνζέζεηο 

ηνπ ηεξνδηθείνπ: π.ρ., Αζέξ, Βαιέδ, Βελγηαηάκ, Βεληακίλ, Γεζά, Γηαρνχη, Διηζά, 

Ενζηάλ, Ηεζζαί, Ηεξψλπκνο, Ηζκαήι, Ηζράθ, Κακέι, Κεκάι, Λαθίκ, Λνπκπίλ, Μαθαηή, 

Μηραήι, Μνξληεράη, Μνπηδά, Μπαξνχρ, Μπνληά, Ναζνχλαο, Ννιά, Παιακπφο, 

αγαλήο, ακάξ, αηδάθ, αηνληίξ, νπκνχξ, νχξζα, Φαγίκ, Φαηίλν. 

 

Οη 75 ππνζέζεηο, σο πξνο ηε ζξεζθεπηηθή ηαπηφηεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ πξνζψπσλ, 

θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

27 αθνξνχλ ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίν θαη κνπζνπικάλν. 

14 αθνξνχλ ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίν θαη ηηο νζσκαληθέο αξρέο.  

13 αθνξνχλ ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο πνπ απεπζχλνληαη ζην ηεξνδηθείν.  

9 αθνξνχλ ππνζέζεηο αλάκεζα ζε Δβξαίν θαη ρξηζηηαλφ.  

3 αθνξνχλ κνπζνπικάλνπο πνπ δνπλ ζηελ εβξατθή ζπλνηθία. 

3 αθνξνχλ ρξηζηηαλνχο πνπ δνπλ ζηελ εβξατθή ζπλνηθία.  

2 αθνξνχλ ππνζέζεηο αλάκεζα ζε ρξηζηηαλφ θαη κνπζνπικάλν πνπ δνπλ ζηελ εβξατθή 

ζπλνηθία. 

2 αθνξνχλ Δβξαίνπο αιιά κε γαιιηθή ππεθνφηεηα. 

1 ππφζεζε εκπιέθεη Άγγιν, Γάιιν θαη Δβξαίν. 

1 ππφζεζε είλαη αλάκεζα ζε Δβξαίν θαη Αξκέλην. 

 

Δίλαη ινηπφλ πην ζπλεζηζκέλε ε πξνζθπγή ζην ηεξνδηθείν αλάκεζα ζε Δβξαίσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε κνπζνπικάλνπο ή ε πξνζθπγή γηα αηηήκαηα ηεο θνηλφηεηαο πξνο ηηο 

νζσκαληθέο αξρέο. Οη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά Δβξαίνπο είλαη θπξίσο 

θηεκαηηθέο, φπνπ νη Δβξαίνη δεηνχλ ηελ ηεθκεξίσζε κε νζσκαληθφ έγγξαθν ηεο 

ηδηνθηεζίαο ή ηεο κεηαβίβαζεο πεξηνπζίαο. Οη Δβξαίνη πξνζθεχγνπλ ζην νζσκαληθφ 

δηθαζηήξην αθφκα θαη γηα δηακάρεο κε νκoζξήζθνπο ηνπο. Οη ππνζέζεηο αλάκεζα ζε 

Δβξαίνπο θαη ρξηζηηαλνχο θαηαιήγνπλ ζην ηεξνδηθείν σο κηα νπδέηεξε αξρή πνπ ζα 

κπνξέζεη λα εθδηθάζεη ηηο ππνζέζεηο αλάκεζα ζε δηκκήδεο δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ. 

Ζ πξνζθπγή ζην ηεξνδηθείν είλαη ινγηθή ζηελ πεξίπησζε απηή ζαλ ιχζε, ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζθπγή ζε θάπνην απφ ηα θνηλνηηθά δηθαζηήξηα. ηα κέζα ηνπ 18
νπ

 αηψλα 

εκθαλίδνληαη θαη νη ππνζέζεηο κε επξσπαίνπο αληηδίθνπο. 

 

Θα κπνξνχζακε λα ζρνιηάζνπκε επίζεο ην ζέκα ησλ ελαγφλησλ θαη ησλ ελαγνκέλσλ. 

ηηο 75 ππνζέζεηο εληνπίζακε ηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

20 ππνζέζεηο αλαθέξνληαη γεληθά ζε ζέκαηα ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο ή ζε ζέκαηα 

θφξσλ. 

2 αθνξνχλ Δβξαίνπο πνπ κηζζψλνπλ πεξηνπζίεο απφ κνπζνπικάλνπο (ηδηψηεο ή απφ 

ηηο αξρέο). 
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17 αθνξνχλ πσιήζεηο θαη δηαθαλνληζκνχο ρξεψλ αλάκεζα ζε Δβξαίνπο θαη 

κνπζνπικάλνπο. Δδψ εληάζζνληαη θαη νη εμηζιακηζκέλνη Δβξαίνη.  

5 αθνξνχλ δηαθαλνληζκφ ρξεψλ αλάκεζα ζε Δβξαίνπο. 

2 αθνξνχλ δηαθαλνληζκφ ρξεψλ αλάκεζα ζε Δβξαίνπο θαη ρξηζηηαλνχο. 

29 αθνξνχλ θαηαγγειίεο θαη αγσγέο. ε απηέο εληνπίδνπκε 20 πεξηπηψζεηο φπνπ ν 

ελάγσλ είλαη Δβξαίνο, 8 ζηηο νπνίεο ν ελάγσλ είλαη κνπζνπικάλνο θαη κία ζηελ νπνία 

ν ελάγσλ είλαη Αξκέληνο. Οη ελαγφκελνη θαηαλέκνληαη σο εμήο 14 Δβξαίνη, 9 

κνπζνπικάλνη θαη 6 ρξηζηηαλνί. Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζρνιηάζνπκε ηηο ελληά 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο Δβξαίνη θαηαθέξνληαη ελαληίνλ κνπζνπικάλσλ. ηηο έμη απφ 

απηέο νη κνπζνπικάλνη θαηεγνξνχληαη γηα ρξεκαηηθέο νθεηιέο πξνο Δβξαίνπο. ε δχν 

πεξηπηψζεηο Δβξαίνη θαηεγνξνχλ κνπζνπικάλνπο γηα θαηαπάηεζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο θαη ζε κία Δβξαίνη θαηεγνξνχλ κνπζνπικάλν σο ζπλέλνρν ζην θφλν 

Δβξαίνπ εκπφξνπ. Γηα ηηο έμη ππνζέζεηο ρξένπο ην ηεξνδηθείν δηθαηψλεη πέληε θνξέο 

ηνλ Δβξαίν θαηήγνξν θαη κφλν ζε κηα απνθαζίδεη ππέξ ηνπ κνπζνπικάλνπ 

ελαγφκελνπ. ηηο δχν πεξηπηψζεηο θαηεγνξίαο γηα αθίλεηε πεξηνπζία δελ έρνπκε ηελ 

απφθαζε ηνπ θαδή. ηελ ππφζεζε φπνπ Δβξαίνη θαηεγνξνχλ κνπζνπικάλν σο 

ζπλέλνρν ζε θφλν, ν κνπζνπικάλνο παξαδέρεηαη ηελ ελνρή ηνπ θαη θαηαδηθάδεηαη ζε 

ζάλαην. Μπνξνχκε ινηπφλ λα ππνζηεξίμνπκε φηη ην ηεξνδηθείν δηθάδεη δίθαηα θαη 

δηθαηψλεη αθφκα θαη δηκκήδεο φηαλ θαηεγνξνχλ κνπζνπικάλνπο γηα δηάθνξα 

αδηθήκαηα πνπ θπκαίλνληαη απφ ρξεκαηηθέο νθεηιέο σο θαη θφλν. 

 

Ωο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ππνζέζεσλ, κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζηηο παξαθάησ 

πεξηπηψζεηο: 

24 ππνζέζεηο αθνξνχλ νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Μπνξεί λα είλαη δηαθαλνληζκφο ρξεψλ, 

εμφθιεζε παιαηψλ νθεηιψλ, λνκηθή θαηνρχξσζε ρξένπο γηα λα εμνθιεζεί 

κειινληηθά, δαλεηζκφο ρξεκάησλ.  

Τπάξρεη θαη κία θαηαρψξηζε πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ ηεξεθέ, πνπ είλαη κεηά 

ζάλαηνλ απνγξαθέο πεξηνπζηψλ πξνο δηαλνκή ζηνπο θιεξνλφκνπο. Δίλαη δχν 

θαηεγνξηψλ, ηα tereke-i reaya, δειαδή νη απνγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

θνξνινγνχκελν πιεζπζκφ, θαη ηα tereke-i askeri, δειαδή νη απνγξαθέο πνπ αθνξνχλ 

ζηξαηησηηθνχο θαη άιινπο αζθεξί. 

Οη θιεξνλνκηέο ησλ ζηξαηησηηθψλ θαηαγξάθνληαη αξθεηά ζπρλά ρσξηζηά, γηαηί ήηαλ 

θαηαζρέζηκεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ είραλ θιεξνλφκνπο. Γηα ηε ζχληαμε ηέηνηνπ 

εγγξάθνπ, θαηαβάιιεηαη εηδηθφο θφξνο (resm-i kismet), «ηέινο δηαλνκήο». Σν πνζφ 

απηφ εηζπξάηηεη ν δηθαζηήο ηνπ ζηξαηνχ (kazasker) πνπ βξίζθεηαη ζηελ πξσηεχνπζα. 

Ζ ζχληαμε ηέηνηνπ εγγξάθνπ δελ είλαη απαξαίηεηε παξά κφλν φηαλ ππάξρεη ιφγνο, 

φηαλ π.ρ. δελ ππάξρνπλ γλσζηνί θιεξνλφκνη θαη ε πεξηνπζία πξέπεη λα θαηαιήμεη ζην 

δεκφζην ηακείν. Αθφκα, φηαλ θάπνηνη απφ ηνπο θιεξνλφκνπο είλαη απφληεο ή 

αγλννχληαη θαη ηφηε ην δηθαζηήξην νξίδεη επίηξνπν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πεξηνπζίαο 

ή φηαλ ππάξρνπλ αλήιηθνη θιεξνλφκνη ή φηαλ ν εθιηπψλ είρε ρξέε θαη ην δηθαζηήξην 

θαιείηαη λα πξνζηαηεχζεη ηνπο πηζησηέο. 

Σν θείκελν απνηειείηαη απφ πξννίκην, απνγξαθή ησλ αγαζψλ ηνπ εθιηπφληνο, 

θαηάινγν ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαη θαζνξηζκφ ησλ κεξηδίσλ ησλ θιεξνλφκσλ.  

Ζ θαηαγξαθή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θηλεηψλ θαη αθηλήησλ είλαη ηδηαίηεξα 

ιεπηνκεξήο, φπσο θαη ε θαηαγξαθή ησλ ρξεψλ ηνπ λεθξνχ. Μεηά ην μεθαζάξηζκα 

ησλ ινγαξηαζκψλ, ην πνζφ πνπ απνκέλεη κνηξάδεηαη ζηνπο θιεξνλφκνπο.  

ηελ πεξίπησζε λεθξνχ γελίηζαξνπ πνπ εληνπίδνπκε ζην ηεξνδηθείν Ζξαθιείνπ, δελ 

απνθιείεηαη ν άλζξσπνο απηφο, πνπ εκθαλίδεηαη ρσξίο θιεξνλφκνπο ζηνλ Υάλδαθα, 

λα έρεη νηθνγέλεηα ή θαη άιινπο πηζησηέο ζε άιια κέξε. Ο ηνπηθφο θαδήο φκσο δελ 
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ππνρξενχηαη λα θάλεη έξεπλα πέξα απφ ηα φξηα ηνπ θαδά ηνπ. κσο δελ αθαηξείηαη 

θαη ην λνκηθφ δηθαίσκα λα ακθηζβεηεζεί ε απφθαζε απηή, αλ εκθαληζηνχλ λφκηκνη 

θιεξνλφκνη ή πηζησηέο απφ άιια κέξε. ε έγγξαθα ηεξεθέ εκθαλίδνληαη ζπρλά 

Δβξαίνη σο πηζησηέο εθιηπφλησλ κνπζνπικάλσλ.
361

 

Σα πνζά πνπ θαηαγξάθνληαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.  

Οη δνχιεο πσινχληαη απφ 56 σο 99 γξφζηα. Σα πνζά πνπ θαηαγξάθνληαη σο ρξέε 

πνηθίιινπλ απφ 20 γξφζηα σο θαη 1.250 γξφζηα. Έρνπκε θαηαγξαθέο γηα πνζά (ζε 

γξφζηα) 25, 45, 50, 55, 60, 67,75, 77, 100, 120, 160, 167, 250, 250, 270, 450, 660, 

1.000 (4 θνξέο), 1.250 (2 θνξέο). Σα πην κεγάια πνζά πνπ θαηαγξάθνληαη είλαη ην 

πνζφ 2.000 γξνζίσλ σο πξφζηηκν ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα,
362

 

 ε νθεηιή 2.000 γξνζίσλ ζηνλ εβξαίν έκπνξν απφ ηε Βνζλία θαη ην πνζφ ησλ 3.360 

γξνζίσλ σο ελνίθην δχν κελψλ φιεο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο πξνο ην βαθνχθη ηεο 

Βαιηδέ. Τπάξρεη θαη κηα αξθεηά πεξίεξγε ππφζεζε πψιεζεο ζπηηηνχ, ην νπνίν 

πσιείηαη δχν θνξέο ζε δηάζηεκα δέθα εκεξψλ κε ηηκή 2.056 γξφζηα ηελ πξψηε θνξά 

θαη 3.750 ηε δεχηεξε.
363

 

Οη νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο αθνξνχλ φιεο ηηο ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο θαη ηα δχν 

θχια. Πξφθεηηαη γηα ηππηθέο ππνζέζεηο φπνπ ν θαδήο θαιείηαη λα ηεθκεξηψζεη ηελ 

νθεηιή ή ηελ εμφθιεζή ηεο θαη λα παξάζρεη απνδεηθηηθά έγγξαθα. 

 

18 ππνζέζεηο αθνξνχλ αθίλεηε πεξηνπζία. Αλαθέξνληαη ζε νηθήκαηα ζηελ πφιε ή ζε 

αγξνηηθή πεξηνπζία. Αθνξνχλ πσιήζεηο ή κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ, θαζνξηζκφ 

ζπλφξσλ θαη δηθαησκάησλ επί ηεο πεξηνπζίαο. Οη αληίδηθνη πξνζθεχγνπλ ζην 

ηεξνδηθείν πάιη κε ηελ πξνζκνλή ηεο παξνρήο λνκηκνπνηεηηθψλ ηίηισλ γηα ην αθίλεην 

πνπ δηεθδηθνχλ. ηηο ππνζέζεηο απηέο θαηαγξάθνληαη νηθήκαηα δηαθφξσλ κνξθψλ θαη 

αμίαο. Τπάξρνπλ ππνζέζεηο φπνπ νη αληίδηθνη δηεθδηθνχλ έλα απιφ δσκάηην. 

Αλαθέξνληαη επίζεο νηθία δχν δσκαηίσλ, κε απιέο θαη βνεζεηηθνχο ρψξνπο (αμίαο 67 

γξνζίσλ), νηθία κε ηέζζεξα δσκάηηα θαη ηξεηο απνζήθεο, νηθία κε έμη δσκάηηα θαη 

ηέζζεξα θαηαζηήκαηα, αθφκα θαη ηέζζεξα νηθφπεδα κέζα ζηελ πφιε ηνπ Υάλδαθα.  

Ζ κεγαιχηεξε νηθία πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη θηίζκα κε δχν νξφθνπο, ζπλνιηθά 20 

δσκαηίσλ κε ηέζζεξα θαηαζηήκαηα. Ζ κφλε πεξίπησζε αγξνηηθήο ηδηνθηεζίαο αθνξά 

9,5 ζηξέκκαηα ακπειηνχ θαη 20 ζηξέκκαηα αγξνχ. 

 

16 ππνζέζεηο αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο κε ηηο νζσκαληθέο αξρέο. 

Οη 7 απφ απηέο είλαη επίζεκα θείκελα ησλ αξρψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

θφξνπ ζηηο θνηλφηεηεο ή αθνξνχλ αηηήκαηα ηεο θνηλφηεηαο γηα κείσζε ηνπ θφξνπ. 

 

                                                           
361

 Ben-Naeh, “Blond, tall, with honey-coloured eyes”, φ.π, 289-293. 
362

 Γελ αλαθέξεηαη ε αηηία ηνπ πξνζηίκνπ, αιιά κφλν ν δηαθαλνληζκφο ηεο πιεξσκήο ηνπ πνζνχ 

αλάκεζα ζηνπο Δβξαίνπο πνπ πξνζθεχγνπλ ζην ηεξνδηθείν. 
363

 3
νο

  θψδηθαο, θαηαρσξίζεηο 752, 761. Δίλαη πηζαλφ πίζσ απφ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο λα ππνθξχπηεηαη 

δάλεην κε ηφθν, πξάγκα πνπ εμεγεί ηε δηαθνξά ησλ πνζψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ζπρλά ζηε ρνξήγεζε 

δαλείνπ. Γηα λα δηθαηνινγεζεί ην επηηφθην (αθνχ ε ζαξία ην απαγνξεχεη), αληί λα γξάςνπλ πσο ν ηάδε 

δαλείδεη ηνλ δείλα, γξάθνπλ πσο ν δείλα πνπιά ην ζπίηη ηνπ ζηνλ ηάδε γηα ην πνζφ ηνπ δαλείνπ θαη 

θάπνην δηάζηεκα αξγφηεξα επαλαγνξάδεη ην ζπίηη ηνπ απφ ηνλ ηάδε γηα πςειφηεξε ηηκή. Ζ δηαθνξά 

ηηκήο είλαη ν ηφθνο. 
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2 αθνξνχλ πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζηελ θνηλφηεηα. Ζ κηα ππφζεζε αθνξά ηελ 

παξάβαζε δηαηαγψλ ησλ αξρψλ θαηά ηελ επηζθεπή ηεο ζπλαγσγήο, ελψ ζηε δεχηεξε 

ππφζεζε δελ θαηαγξάθεηαη ε αηηία ηνπ πξνζηίκνπ.  

2 αθνξνχλ δηαθσλίεο ηεο θνηλφηεηαο κε ηηο αξρέο ζρεηηθά κε αθίλεηε πεξηνπζία 

(βαθνπθηθά δηθαηψκαηα).  

2 αθνξνχλ ηε δηαλνκή λεξνχ ζηηο θξήλεο ηεο πφιεο, 2 ηε δηαλνκή ζηηαξηνχ ζηα 

αξηνπνηεία ησλ ζπλνηθηψλ θαη 1 αθνξά ηε ρσξνζέηεζε ηνπ εβξατθνχ λεθξνηαθείνπ. 

 

3 θαηαρσξίζεηο εθδηθάδνπλ ππνζέζεηο θφλσλ Δβξαίσλ εκπφξσλ ζε ρσξηά ηεο 

αλαηνιηθήο Κξήηεο. Γελ δηθάδεηαη ν θφλνο σο έγθιεκα, αιιά θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

απνδεκίσζεο ησλ ζπγγελψλ γηα ην θφλν. Ο θφλνο απνηειεί ηδησηηθφ αδίθεκα, ζαλ 

έλα είδνο πξνζβνιήο πξνο ηελ νηθνγέλεηα ηνπ λεθξνχ, πνπ πξέπεη θάπσο λα 

απνδεκησζεί. 

 

3 ππνζέζεηο αθνξνχλ θαηεγνξίεο ελαληίνλ Δβξαίσλ γηα θινπή. Καη ζηηο ηξεηο 

πεξηπηψζεηο ν ελάγσλ είλαη κνπζνπικάλνο θαη θαηεγνξεί Δβξαίνπο γηα θινπή 

αληηθεηκέλσλ απφ ηδησηηθέο νηθίεο. Ο αξηζκφο ησλ ππνζέζεσλ δελ είλαη κεγάινο νχηε 

απαληνχλ ζε κεγάιε ζπρλφηεηα γηα λα ηεθκεξηψζνπκε φηη νη Δβξαίνη θαηεγνξνχληαη 

ζπρλά σο θιέπηεο. 

 

2 ππνζέζεηο αθνξνχλ πψιεζε γπλαηθψλ ζθιάβσλ. Ζ κηα είλαη ρξηζηηαλή πνπ 

πσιείηαη απφ κνπζνπικάλν ζε Δβξαίν λφκηκα θαη ε άιιε είλαη κνπζνπικάλα πνπ 

θαθψο πσιήζεθε απφ Δβξαίν ζε κνπζνπικάλν. 

 

2 ππνζέζεηο αθνξνχλ εμηζιακηζκφ, φπνπ απιά αλαθέξεηαη ε αιιαγή ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ αλδξφο. Ο έλαο έθεξε ην φλνκα Ηζκαήι, πνπ είλαη θνηλφ θαη ζηηο δχν ζξεζθείεο, 

αιιά κεηνλνκάδεηαη ζε Αρκέη. Τπάξρνπλ άιιεο δχν ππνζέζεηο φπνπ εκπιέθεηαη 

πξφζσπν πνπ έρεη εμηζιακηζηεί, αιιά εθεί ν άλδξαο απηφο θαλνλίδεη ηα πεξηνπζηαθά 

ηνπ ζηνηρεία κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ κεηά ηνλ εμηζιακηζκφ ηνπ. Ζ ζχδπγνο 

θαη ηα παηδηά ηνπ παξακέλνπλ Δβξαίνη.  

 

2 θαηαρσξίζεηο αθνξνχλ ηελ θαηαγξαθή ησλ γάιισλ ππεθφσλ πνπ δνπλ ζην 

Ζξάθιεην. Αλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ θαη Δβξαίνη, ίζσο ληφπηνη πνπ είραλ αγνξάζεη ηε 

γαιιηθή ππεθνφηεηα απφ ηηο πξνμεληθέο αξρέο. 

 

2 ππνζέζεηο αθνξνχλ ηελ παξνρή ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. ηε κηα ε αζζελήο είλαη 

Δβξαία θαη ζηελ άιιε ν γηαηξφο. ην ηεξνδηθείν θαηαγξάθεηαη ε δήισζε απαιιαγήο 

ηνπ ρεηξνπξγνχ απφ ηε λνκηθή επζχλε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ αζζελή. Ζ ππφζεζε 

κε ηελ Δβξαία αζζελή είλαη ηέηνηνπ ηχπνπ. 

 

1 θαηαρψξηζε αθνξά εμχβξηζε αλάκεζα ζε κνπζνπικάλνπο, φπνπ ν ραξαθηεξηζκφο 

Δβξαίνο αλαθέξεηαη πξνζβιεηηθά.  

 

1 θαηαρψξηζε αθνξά ηελ εθηφπηζε Δβξαίνπ εκπφξνπ απφ ηε Θεζζαινλίθε ζην 

Ζξάθιεην, εμ αηηίαο ηεο κε ηήξεζεο ησλ φξσλ παξαγσγήο θαη απνζηνιήο πθάζκαηνο 

ηζφραο απφ ηε Θεζζαινλίθε πξνο ηελ πξσηεχνπζα.  

 

Καη ηέινο 1 θαηαρψξηζε αθνξά θαηεγνξία κνπζνπικάλσλ ελαληίνλ Δβξαίνπ γηα 

αλήζηθν βίν. Καηεγνξείηαη σο πξναγσγφο ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη σο θαηαλαισηήο 
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θξαζηνχ. Πηζαλά πξφθεηηαη γηα εμηζιακηζκέλν Δβξαίν πνπ έρεη κεηνηθήζεη ζε 

κνπζνπικαληθή ζπλνηθία, αιιά δελ ηεξεί επαθξηβψο ηα κνπζνπικαληθά ήζε. 

Υξνλνινγηθά ε ππφζεζε καο πξνθαιεί λα ππνζέζνπκε φηη ίζσο πξφθεηηαη γηα νπαδφ 

ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ακπαηάη εβί, κέινο ηεο θνηλφηεηαο ησλ ληνλκέδσλ, νη νπνίνη 

έθεξαλ κνπζνπικαληθά νλφκαηα, αθνινπζνχζαλ ηππηθά ην ηζιάκ, αιιά δελ ζέβνληαλ 

φιεο ηηο απαγνξεχζεηο ηνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο. πρλά νη ληνλκέδεο αληηκεηψπηδαλ 

θαηεγνξίεο γηα ζεμνπαιηθή αλεζηθφηεηα. Ζ αιήζεηα είλαη φκσο πσο ην φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο πξνζήιπηνο ήηαλ ληνλκέ δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί κε αζθάιεηα 

βάζεη ηεο θαηαρψξηζεο. 

 

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

Ζ παξνχζα εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ πεξίνδν 1670-1763. Ζ Κξήηε, απφ θηήζε ησλ 

Βελεηψλ ελαξκνληζκέλε ζηηο δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο πξαθηηθέο ηεο 

Γαιελνηάηεο, γίλεηαη επαξρία ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο.  

Οη θάηνηθνί ηεο απφ ππήθννη ηεο Βελεηηθήο Γεκνθξαηίαο γίλνληαη ππήθννη ηνπ 

ζνπιηάλνπ. Μέζα ζηα ελελήληα απηά ρξφληα εληνπίδνληαη πνιιέο αιιαγέο ζηνλ 

ηξφπν δηαβίσζεο θαη ην δηνηθεηηθφ θαζεζηψο ησλ Δβξαίσλ ηεο Κξήηεο. Οη Δβξαίνη, 

φπσο θαη νη ππφινηπνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ, γηα άιιε κηα θνξά πξέπεη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζε λέεο ζπλζήθεο θαη ζε λέν θαζεζηψο. Πξέπεη λα απνδείμνπλ μαλά 

ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, γηα λα επηβηψζνπλ θαη λα πξνθφςνπλ 

κέζα ζην λέν πιαίζην πνπ δηακνξθψλνπλ νη Οζσκαλνί. 

 

Οη Δβξαίνη ζε θαλέλα κέξνο ηνπ θφζκνπ δελ απνηεινχζαλ πιεηνλφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ. Παληνχ απνηεινχζαλ κεηνλφηεηα θαη κάιηζηα γεληθά κηθξή, κε εμαίξεζε 

ηελ νζσκαληθή Θεζζαινλίθε. Πνηέ δελ είραλ έλαλ ηφπν ή έλα θξάηνο σο ηφπν 

αλαθνξάο θαη πξνζηαζίαο ησλ θνηλνηήησλ ηνπο αλά ηνλ θφζκν. Έρνληαο δήζεη ζε 

πνιιά δηαθνξεηηθά κέξε θαη θάησ απφ δηαθνξεηηθά θαζεζηψηα, έρνπλ δηακνξθψζεη 

κηθξέο θνηλφηεηεο, ζρεηηθά θιεηζκέλεο ζηνλ εαπηφ ηνπο, παξά ηηο επαθέο πνπ ζίγνπξα 

δηαηεξνχλ κε ηηο ππφινηπεο θνηλφηεηεο. Πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ δηαηεξψληαο 

πεηζκαηηθά ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο θάλνπλ λα μερσξίδνπλ απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Σν θχξην ηέηνην ζηνηρείν είλαη ε ζξεζθεία, αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο ηνπηθέο δηαθνξέο 

ζηα έζηκα θαη ζηνλ ηξφπν ιαηξείαο. 

Οη θνηλφηεηεο ζηε Γηαζπνξά ζέβνληαη ηηο παξαδφζεηο, αιιά δελ δηαθξίλνληαη απφ 

γισζζηθή ελφηεηα. Οη Δβξαίνη κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο αλάινγα κε ηνλ ηφπν 

πνπ δνπλ θαη κφλν κεηά ην 1948 θαη ηελ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι 

επηηπγράλνπλ μαλά ηε γισζζηθή ελφηεηα ηνπ εβξατθνχ ιανχ κε πξνζπάζεηα επίπνλε 

αιιά αμηνζαχκαζηε. 

 

Καηά ηελ πεξίνδν πνπ κειεηάκε, αξγά αιιά ζηαζεξά, νη Δβξαίνη ηεο Κξήηεο, αιιά 

θαη φιεο ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, αιιάδνπλ. Πξηλ απφ ηελ νζσκαληθή 

θαηάθηεζε ήηαλ επξσπαίνη πνιίηεο, άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πνιηηηζκφ ηεο 

Γχζεο, αξθεηά θνζκνπνιίηεο, αιιά ππφ ζπλερή δησγκφ θαη δψληαο ζην πεξηζψξην 

ησλ επξσπατθψλ θνηλσληψλ. Οη Οζσκαλνί ηνπο πξφζθεξαλ άζπιν θαη αζθάιεηα, 

αιιά ηνπνζεηψληαο ηνπο θαη απηνί ζε έλα ππνδεέζηεξν ζηξψκα ηεο νζσκαληθήο 
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θνηλσλίαο. Οη Δβξαίνη, κελ έρνληαο θαη πνιιέο επηινγέο, απνδέρνληαη ηελ θαηάζηαζε 

απηή θαη γίλνληαη πξννδεπηηθά φιν θαη πην Αλαηνιίηεο, μερλψληαο ην επξσπατθφ ηνπο 

παξειζφλ θαη απνδερφκελνη ην ξφιν ηνπ ππεθφνπ β΄ θαηεγνξίαο, πνπ δεη φκσο 

αζθαιήο θαη πξνζηαηεπκέλνο ζηελ νζσκαληθή επηθξάηεηα. 

 

Οη Δβξαίνη πξννδεπηηθά πξνζαξκφδνληαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο, απνδέρνληαη ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, έξρνληαη πην θνληά κε ηελ ηζιακηθή ζξεζθεία 

θαη θνπιηνχξα. Ζ απνδνρή απηή είλαη θαλεξή ζε δεηήκαηα θαζεκεξηλήο δσήο φπσο ν 

ηξφπνο έλδπζεο, νη θαηνηθίεο, ε δηαηξνθή, αιιά θαη απφ ζηνηρεία φπσο ε απνδνρή 

ησλ ζεζκψλ ηνπ θξάηνπο, φπσο είλαη ην ηεξνδηθείν. Ζ επηξξνή απφ ην ηζιάκ είλαη φιν 

θαη πην έληνλε ζηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο, νη νπνίεο, γηα λα κελ ράζνπλ ην δηθφ ηνπο 

ηδηαίηεξν ραξαθηήξα, πεξηραξαθψλνληαη θαη θιείλνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο. 

 

Ο Δβξαίνο ηεο Γχζεο, πνπ δεη ππφ δησγκφ, έρεη γίλεη έλαο Αλαηνιίηεο πνπ δελ 

θνβάηαη γηα ηε δσή θαη ηελ πεξηνπζία ηνπ, αιιά δεη θιεηζκέλνο κέζα ζην πιαίζην ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπ, απνθνκκέλνο απφ ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη. Ζ ζπκπφξεπζε ησλ 

Δβξαίσλ κε ηελ θπξίαξρε κνπζνπικαληθή νκάδα, ηνπο πξνζηαηεχεη φζν θαηξφ νη 

Οζσκαλνί ειέγρνπλ απφιπηα ην ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

 

Οη Δβξαίνη δνπλ πην θνληά ζηνπο κνπζνπικάλνπο παξά ζηνπο ρξηζηηαλνχο, κε ηνπο 

νπνίνπο ζπρλά αληαγσλίδνληαη, έρνληαο ηα ίδηα ζπκθέξνληα θαη δηεθδηθψληαο ηα ίδηα 

πξνλφκηα (ζξεζθεπηηθά θαη θνξνινγηθά) θαη ηζφηηκα αμηψκαηα (θπξίσο θνηλνηηθά).  

 

Ζ έιιεηςε επαθψλ κε ηηο άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο είλαη ζπρλά επηδίσμε ησλ ίδησλ 

ησλ Δβξαίσλ. Ο πεξηραξαθσκέλνο ηξφπνο δσήο ηνπο κέζα ζην απζηεξφ πιαίζην ησλ 

θνηλνηήησλ ηνπο δελ επηηξέπεη ζηηο άιιεο θνηλφηεηεο λα ηνπο γλσξίζνπλ, λα ηνπο 

θαηαλνήζνπλ πξαγκαηηθά θαη ζπλεπψο λα ηνπο απνδερηνχλ 

Ενπλ γηα αηψλεο ζηηο ίδηεο ρψξεο θαη πφιεηο, αιιά πνηέ θαλείο δελ κπνξεί λα 

ηζρπξηζηεί φηη απνηεινχζαλ αλαπφζπαζηα νξγαληθά κέιε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Δίλαη πάληα δηαρσξηζκέλνη θαη δηαθξηηνί θαη κπνξνχλ εχθνια λα απνκαθξπλζνχλ 

ρσξίο πνιιέο ζπλέπεηεο γηα ηε δσή ησλ ππνινίπσλ θαηνίθσλ. 

 

Καλείο κε Δβξαίνο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη γλσξίδεη πξαγκαηηθά ηελ θνπιηνχξα 

θαη ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Λφγσ ηεο έιιεηςεο πξαγκαηηθψλ επαθψλ, 

δεκηνπξγνχληαη ζεηξά ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ γηα ηνπο Δβξαίνπο απφ ηηο άιιεο 

πιεζπζκηαθέο νκάδεο, γεγνλφο πνπ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ζα απνδεηρηεί πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε ησλ Δβξαίσλ. 

Ζ ζπκπφξεπζε κε ην ηζιάκ απνμέλσζε ηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο πνιηηηζκηθά, αιιά θαη 

πνιηηηθά, απφ ηηο ρξηζηηαληθέο θνηλφηεηεο ησλ Βαιθαλίσλ. 

 

Οη Δβξαίνη, κεηά ηελ πεξίνδν πνπ κειεηά ε παξνχζα εξγαζία, αξγά αιιά ζηαζεξά 

θαη ζπλερφκελα βξίζθνληαη ζε φιν θαη πην δχζθνιε ζέζε ζην ρψξν ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. ζν νη ρξηζηηαλνί πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ πξνλφκηα θαη λα 

δηεθδηθήζνπλ αθφκα θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπο απφ ην νζσκαληθφ θξάηνο, ηφζν νη 

Δβξαίνη βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην ησλ εμειίμεσλ. Ο κηθξφο ηνπο αξηζκφο δελ ηνπο 

επηηξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηηο εμειίμεηο ζε θακία ρψξα, αιιά ζε φιεο ηηο βαιθαληθέο 

ρψξεο βξέζεθαλ ζε δπζρεξή ζέζε φηαλ απνρψξεζαλ νη Οζσκαλνί θαη νη ρξηζηηαληθέο 

πιεηνςεθίεο αλέιαβαλ ηε δηνίθεζε ησλ λέσλ θξαηψλ. Οη Δβξαίνη πξνθαινχζαλ 

ακεραλία ζηα λέα θξάηε θαη νη ίδηνη νη Δβξαίνη θαίλνληαη λα κελ δείρλνπλ κεγάιε 
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πξνζπκία λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Οη εμειίμεηο θαη νη αιιαγέο είλαη 

πνιχ γξήγνξεο θαη νη Δβξαίνη θαίλνληαη λα είλαη πξνζθνιιεκέλνη ζηνλ ηξφπν δσήο 

ηνπο θαη ζηε ζξεζθεία ηνπο, ρσξίο λα δείρλνπλ ηάζεηο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζηα λέα 

δεδνκέλα. Οη ρξηζηηαλνί απιά ηνπο αλέρζεθαλ, πξνζπάζεζαλ λα ηνπο 

εθκεηαιιεπηνχλ φπνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ, αιιά δελ ζηελνρσξήζεθαλ πνιχ φηαλ νη 

εβξατθέο θνηλφηεηεο απαιείθζεθαλ απφ ηα Βαιθάληα αξγφηεξα. 

 

ιεο απηέο νη γλψκεο θαη νη ζθέςεηο πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ απφςεηο πνπ 

δηαηχπσζαλ άιινη γηα ηνπο Δβξαίνπο. Οη πεγέο πνπ κειεηήζακε, ζηε κεγάιε ηνπο 

πιεηνλφηεηα απερνχλ ηηο γλψκεο ησλ άιισλ (ρξηζηηαλψλ θαη θπξίσο κνπζνπικάλσλ) 

γηα ηνπο Δβξαίνπο. Θα ήηαλ ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ θαη ρξήζηκν λα γλσξίδακε ηηο 

απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ Δβξαίσλ γηα ηα ζέκαηα απηά. Γεληθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν 

απηή νη πεγέο πνπ αθνξνχλ ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ Υάλδαθα δελ είλαη πνιιέο. 

Οχηε νη ίδηνη νη Δβξαίνη δελ έρνπλ αθήζεη πνιιέο γξαπηέο καξηπξίεο γηα ηελ πεξίνδν 

πνπ κειεηάκε θαη, φζεο ππάξρνπλ, πεξηζζφηεξν αζρνινχληαη κε ζέκαηα ζξεζθεπηηθά, 

παξά δηαηππψλνπλ ζθέςεηο γηα ηηο δηαθνηλνηηθέο ζρέζεηο θαη ηε ζέζε ησλ Δβξαίσλ 

ζηελ θνηλσλία. Ζ κε γλψζε ησλ γισζζψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη Δβξαίνη θαζηζηά 

απαγνξεπηηθή γηα εκέλα κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο «εθ ησλ έζσ».    

 

Δπηθεληξψλνληαο ζην βαζηθφ πιηθφ πνπ κειεηήζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζα 

ιέγακε φηη απφ ηηο θαηαρσξίζεηο ηνπ ηεξνδηθείνπ Ζξαθιείνπ επηβεβαηψλεηαη πσο ε 

ηνπηθή εβξατθή θνηλφηεηα είλαη κηα θιεηζηή θνηλφηεηα πνπ ζπάληα απεπζχλεηαη ζην 

ηεξνδηθείν γηα ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ηεο. Μπνξνχκε λα επηζεκάλνπκε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Δβξαίσλ ζε εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηε δηακνλή ηνπο ζην 

αζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη Δβξαίνη είλαη έκπνξνη, δαλείδνπλ θαη δαλείδνληαη ρξήκαηα, 

κεηαθηλνχληαη απφ ηφπν ζε ηφπν, αγνξάδνπλ θαη πσινχλ νηθίεο θαη δνπλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κέζα ζηα φξηα ηεο πφιεο ηνπ Υάλδαθα. 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θαηαρσξίζεσλ αλαθέξεηαη ζε νηθνλνκηθέο δηαθνξέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην εκπφξην ή απφ άιιεο ζπλαιιαγέο ή ζηελ θαηνρή νηθηψλ κέζα 

ζηελ πφιε. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαζπνξά ησλ ππνζέζεσλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. 

Τπνζέζεηο απφ ηε Θεζζαινλίθε, ηελ Αιεμάλδξεηα, ηα Υαληά, κάξηπξεο απφ ηε Ρφδν 

θαη ρξέε ηξηάληα εηψλ απνδεηθλχνπλ έλα δηνηθεηηθφ θαη δηθαζηηθφ ζχζηεκα θαη έλα 

θξάηνο θαιά νξγαλσκέλν, ζην νπνίν ν ππήθννο κπνξεί λα πξνζθχγεη θαη λα 

δηεθδηθήζεη ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο. 

ηα πξψηα ρξφληα ηεο νζσκαληθήο δηνίθεζεο ε εβξατθή θνηλφηεηα απεπζχλεηαη ζην 

ηεξνδηθείν θπξίσο γηα ηδησηηθέο θαη κηθξήο ζεκαζίαο ππνζέζεηο. Απφ ην 18
ν
 αηψλα 

βιέπνπκε κηα παξνπζία δηαθνξεηηθή, κε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηνρή κεγάισλ 

νηθηψλ ζην Υάλδαθα, ηελ ελαζρφιεζε κε επαγγέικαηα φπσο ηνπ γηαηξνχ, ηελ 

πξνζηαζία απφ μέλεο δπλάκεηο κε ηε παξνρή ππεθνφηεηαο ζε Δβξαίνπο, αιιά 

παξάιιεια θαη ηελ παξαδνρή ηεο αλέρεηαο ηεο θνηλφηεηαο λα θαηαβάιεη ηνπο 

αλαινγνχληεο ζε απηήλ θφξνπο.
364

 

Ζ ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ θησρνχ Δβξαίνπ δελ ηεθκεξηψλεηαη απφιπηα απφ ηηο 

θαηαρσξίζεηο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πνπ αθνξνχλ φκσο ιίγεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ πνπ 

                                                           
364

 Ζ παξαδνρή απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ρξήζε ζηεξενηππηθψλ εθθξάζεσλ ζηηο θαηαρσξίζεηο ηνπ 

ηεξνδηθείνπ. Δίλαη ινγηθφ φηαλ ε θνηλφηεηα αηηείηαη ηε κείσζε ησλ θφξσλ λα επηθαιείηαη σο 

επηρείξεκα ηελ αλέρεηά ηεο θαη ηελ αδπλακία πιεξσκήο ησλ θφξσλ. 
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αλαδείρζεθαλ κέζα ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ νζσκαληθνχ θξάηνπο, απέθηεζαλ 

ζεκαληηθέο πεξηνπζίεο θαη εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξείρε ε 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο (π.ρ. πξνζηαζία απφ μέλεο Γπλάκεηο). 

   

Απηφ ην ζπκπέξαζκα βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ εηθφλα πνπ δίλνπλ νη 

κεηαθξάζεηο ηνπ Ν. ηαπξηλίδε, ν νπνίνο επέιεμε θάπνηεο ππνζέζεηο απφ ηνπο 

θψδηθεο ηνπ ηεξνδηθείνπ, ίζσο ηηο πην ελδηαθέξνπζεο, θαη δελ έρεη δψζεη κηα 

νινθιεξσκέλε θαη ζπλερή ρξνληθά ζεηξά κεηαθξαζκέλσλ θαηαρσξίζεσλ. 

Δπίζεο, αο ζεκεησζεί πσο ε θαρππνςία θαη ε πξνθαηάιεςε ησλ άιισλ θνηλνηήησλ 

πξνο ηνπο Δβξαίνπο δελ κπνξεί λα ηεθκεξησζεί απφ ηα ηεξνδηθαζηηθά θείκελα, αθνχ 

νη θαηεγνξίεο γηα θινπέο, γηα παξάδεηγκα, απφ Δβξαίνπο είλαη ζρεηηθά ιίγεο θαη 

δηάζπαξηεο ζε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. 

 

Θεσξψ φηη κέζα ζηα φξηα ηεο πεξηφδνπ πνπ κειεηψ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ε 

εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ Ζξαθιείνπ αθνινπζεί ηηο ηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζε φιν ην 

νζσκαληθφ θξάηνο. Οη Δβξαίνη έρνπλ απνδερηεί πιήξσο ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε, 

πξνζπαζνχλ λα ηελ «εθκεηαιιεπηνχλ» πξνο φθειφο ηνπο, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα επηζεκαίλεηαη κηα ηάζε εζσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

θνηλφηεηαο. 

Σν γεγνλφο απηφ είλαη ζαθέο ζε άιιεο πην πνιππιεζείο θνηλφηεηεο άιισλ 

νζσκαληθψλ πφιεσλ, αιιά εληνπίδεηαη θαη ζην κηθξφ ζρεηηθά Ζξάθιεην. Οη Δβξαίνη 

δελ ιεηηνπξγνχλ πάληα σο ελσκέλε νκάδα-θνηλφηεηα. Δκθαλίδνληαη αηνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζπκθέξνληα θαη ππάξρεη πην έληνλνο νηθνλνκηθφο θαη ηαμηθφο 

δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο. Οη Δβξαίνη έρνπλ θνηλή ζξεζθεία, αιιά δελ 

έρνπλ ηα ίδηα ζπκθέξνληα νχηε ηελ ίδηα νηθνλνκηθή δχλακε. Ζ ζπλνρή ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ησλ θνηλνηηθψλ ζεζκψλ βξίζθεηαη ζε δνθηκαζία, αθνχ πξέπεη λα 

ζπκβηβαζηνχλ ηα ζπκθέξνληα π.ρ. ηνπ πινχζηνπ Δβξαίνπ πνπ απνθηά κεγάιε 

πεξηνπζία ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη είλαη έκπνξνο ή γηαηξφο κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ 

θησρνχ εβξαίνπ εξγάηε ζηα βπξζνδεςεία ηνπ Γεξκαηά. Οη αληηζέζεηο απηέο ζα 

θνξπθσζνχλ κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη φζν εκθαλίδνληαη ηδενινγίεο πνπ ηνλίδνπλ 

ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ θπξηαξρία ησλ αηνκηθψλ επηδηψμεσλ θαη ζπκθεξφλησλ 

αθφκα θαη εηο βάξνο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία αλήθε ην θάζε άηνκν. 

ζν πιεζηάδνπκε ζε λεφηεξεο επνρέο, νη άλζξσπνη απνδεζκεχνληαη απφ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο θνηλφηεηαο θαη επηδηψθνπλ ηελ αηνκηθή ηνπο 

πξφνδν θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ αηνκηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ          ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΣΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 
365

 

 

Παξνπζηάδνληαη ζε ζχληνκεο πεξηιήςεηο νη ππνζέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο 

θψδηθεο ηνπ ηεξνδηθείνπ Ζξαθιείνπ θαη αθνξνχλ Δβξαίνπο ή δηαδξακαηίδνληαη ζηελ 

εβξατθή ζπλνηθία θαη αθνξνχλ άηνκα δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεηψλ.  

 

ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΜΔΣΑΦΡΑΔΗ ΣΧΝ ΗΔΡΟΓΗΚΑΣΗΚΧΝ 

ΚΧΓΗΚΧΝ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. 2-5 ΣΟΤ ΣΟΤΡΚΗΚΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
366

 
 

2
ος

 κώδικας  

 

Καηαρψξηζε 293          21/04/1671       (ή 20/04/1671 θαηά ηαπξηλίδε) 

 

Ο ακπεηάε ακνπήι θαη ν Xαΐκ Γαεηάλεο ρσξίδνπλ κεηαμχ ηνπο κηα νηθία θαη 

θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ εβξατθή ζπλνηθία ηνπ Υάλδαθα. Πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη ρψξνη πνπ ζα αλήθνπλ ζηνλ θαζέλα απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Σν 

θείκελν αθνινπζεί ην ηππηθφ κε ηελ παξνπζία θαη κνπζνπικάλσλ καξηχξσλ.  

Σα ελ ιφγσ θηίζκαηα αλήθνπλ ζηνπο Δβξαίνπο κε κπεξάηη.
367

 

 

Καηαρψξηζε 330         19/10/1670    

 

Ο Γαβξηήι, Δβξαίνο απφ ηε Υίν, θαηεγνξεί ηνλ Δκκαλνπήι γηα ρξένο απφ 

ζπλεηαηξηθφ εκπφξην. Ο θαηεγνξνχκελνο αξλείηαη ην ρξένο, αιιά κεηά ηελ θαηάζεζε 

κνπζνπικάλσλ καξηχξσλ θαηαδηθάδεηαη λα πιεξψζεη. 

 

 

Καηαρψξηζε 384        05/11/1670    

 

Ο Δβξαίνο Μελαρίκ δεηά απφ ην ηεξνδηθείν λα ζηείιεη εκπεηξνγλψκνλεο, επεηδή ν 

γείηνλάο ηνπ Ηζαάθ δηεθδηθεί δσκάηην ζε νηθφπεδν πνπ αλήθεη ζηνλ Μελαρίκ κε 

                                                           
365

 Σν Παξάξηεκα έρεη δεκνζηεπηεί ζε ζπληνκφηεξε κνξθή ζην . θαθησηάθεο, «Τπνζέζεηο Δβξαίσλ 

ζην ηεξνδηθείν Ζξαθιείνπ», Δλ Χαλίνηο, Υαληά 2015, 283-300.  
366

 Ατβαιή, Κνινβφο, αξεγηάλλεο, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Γεύηεξνο θώδηθαο, φ.π.· Καξαληδίθνπ, 

Φσηεηλνχ, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Σξίηνο θώδηθαο, φ.π.· Ατβαιή, αξεγηάλλεο, Φσηεηλνχ, Υαηξέηε, 

Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Σέηαξηνο θώδηθαο, φ.π.· Βαξνχρα, αξεγηάλλεο, Υαηξέηε, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. 

Πέκπηνο θώδηθαο, φ.π. 
367

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 88-89, 97. Οη θαηαρσξίζεηο δίλνπλ έκκεζεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο ζπλνηθίαο κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε. ηελ θαηαρψξηζε, ζην 

Ατβαιή, Κνινβφο, αξεγηάλλεο, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Γεύηεξνο θώδηθαο, φ.π, αξηζ. 293, πεξηγξάθεηαη 

κηα ζπκθσλία δηαλνκήο πεξηνπζίαο αλάκεζα ζε Δβξαίνπο, φπνπ θαηαγξάθνληαη θαηαζηήκαηα πνπ 

είλαη εξείπηα. Άιιεο θαηαρσξίζεηο, φηαλ πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ ηα θηίξηα κε ηα νπνία ζπλνξεχεη ην 

δηεθδηθνχκελν νίθεκα, αλαθέξνληαη ζπρλά ζε εξεηπσκέλα θηίζκαηα αθφκα θαη ζαξάληα ρξφληα κεηά 

ηελ θαηάθηεζε. Γελ είλαη ζαθέο βέβαηα πνηεο θαηαζηξνθέο νθείινληαη άκεζα ζηνλ πφιεκν θαη πνηεο 

ζε θπζηθή θζνξά ησλ θηηξίσλ. ηα θείκελα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ επηζθεπή ησλ ζπλαγσγψλ ηνλίδεηαη 

λα κελ γίλνπλ νη ζπλαγσγέο κεγαιχηεξεο ή ςειφηεξεο απφ φ,ηη ήηαλ πξηλ απφ ηελ θαηάθηεζε. Οη δχν 

Δβξαίνη πξνζθεχγνπλ ζην κνπζνπικαληθφ ηεξνδηθείν γηα λα κνηξάζνπλ κεηαμχ ηνπο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία.  

Ζ ππφζεζε ελδηαθέξεη γηαηί παξαθάκπηεη ηα θνηλνηηθά δηθαζηήξηα θαη νη δχν Δβξαίνη εκπηζηεχνληαη 

ην ηεξνδηθείν. Ζ ππφζεζε απηή δελ απνηειεί εμαίξεζε αιιά πξνζαξκνγή ζηα λέα δεδνκέλα. Δπίζεο 

ήηαλ ζχλεζεο νη Δβξαίνη λα θαηαθεχγνπλ ζηα βελεηηθά δηθαζηήξηα, νπφηε απιά ζπλερίδνπλ κηα ήδε 

εδξαησκέλε δηαδηθαζία, λα παξαθάκπηνπλ δειαδή ηα θνηλνηηθά δηθαζηήξηα. 
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κπεξάηη. Οη κνπζνπικάλνη εκπεηξνγλψκνλεο κεηά ηελ θαηακέηξεζε ηεο έθηαζεο ηνπ 

νηθνπέδνπ θαη ηελ εμέηαζε ησλ εγγξάθσλ δηθαηψλνπλ ηνλ Μελαρίκ. 

 

 

Καηαρψξηζε  472      28/12/1670    

 

Ο Αβξαάκ θαηεγνξεί ηελ Σνχζα φηη δελ ηνπ επηζηξέθεη 250 γξφζηα πνπ ηεο είρε 

παξαδψζεη πξνο θχιαμε 20 κέξεο λσξίηεξα. Ζ γπλαίθα αξλείηαη ηελ θαηεγνξία θαη ν 

ελάγσλ δελ κπνξεί λα πξνζθνκίζεη κάξηπξεο νχηε νξθίδεηαη. Σελ ηηκηφηεηα ηεο 

Σνχζα επηβεβαηψλνπλ 15 άλδξεο Δβξαίνη πνπ θαηεγνξνχλ ηνλ Αβξαάκ γηα 

θαθεληξέρεηα.  

 

Καηαρψξηζε  485     26/01/1671      

 

Οη Μνπζά Πξεο θαη Βαιέδ Καπνχγηα δειψλνπλ φηη κίζζσζαλ απφ ηνλ ληεθηεξληάξε 

Κξήηεο βαθνπθηθφ ζπίηη ζε ζπλνηθία ηνπ Ζξαθιείνπ. Καηαγξάθνληαη νη ρψξνη ηνπ 

ζπηηηνχ θαη ηα ζχλνξα ηεο ηδηνθηεζίαο. Εεηνχλ θαη πεηπραίλνπλ ηελ έθδνζε ρνηδεηηνχ 

πνπ θαηνρπξψλεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπο. 

 

Καηαρψξηζε  526     02/03/1671    

 

Ζ Ρεβέθθα πνπιά ζε δεπγάξη Δβξαίσλ ην δηθαίσκα ρξεζηθηεζίαο ζπηηηνχ, ην νπνίν 

αλήθεη ζην βαθνχθη ηνπ ηδακηνχ ηεο Βαιηληέ ζνπιηάλαο. Καηαγξάθνληαη νη ρψξνη 

ηνπ ζπηηηνχ θαη ε γεηηλίαζή ηνπ κε ηδηνθηεζίεο άιισλ Δβξαίσλ.  

 

Καηαρψξηζε  589     27/08/1670   ( ή 27/04/1670 θαηά ηαπξηλίδε) 

 

Σξεηο Δβξαίνη αγνξαζηέο νηθνπέδσλ πνπ αλήθαλ ζε βαθνχθη, δεηνχλ απφ ην 

δηθαζηήξην λα ζηείιεη κεραληθνχο γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο αθξηβείο δηαζηάζεηο ησλ 

πεξηνπζηψλ απηψλ. Ζ θαηαγξαθή γίλεηαη θαη θαηαγξάθεηαη ην κέγεζνο θάζε 

νηθνπέδνπ. Δμαηξείηαη ηεο πψιεζεο κηα ρξηζηηαληθή εθθιεζία.
368

 

 

3
ος

 κώδικας  
 

Καηαρψξηζε  34            30/07/1671 

 

Αξκέληνη εθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηάο ηνπο δεηνχλ παξαρψξεζε γεο γηα λεθξνηαθείν. 

Ζ γε πνπ ηνπο παξαρσξείηαη θαηαγξάθεηαη φηη ζπλνξεχεη κε ην εβξατθφ λεθξνηαθείν.  

 

                                                           
368

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 36, 93. Ζ πιεξσκή γίλεηαη ζε έλα πνζφ θαη‟ 

απνθνπή θαη κε θαηαβνιή πνζνχ σο ελνηθίνπ πξνο έλα απφ ηα λεντδξπζέληα βαθνχθηα. Ζ ηηκή γηα 

ηέζζεξα νηθήκαηα θαζνξίδεηαη ζε 100 αζιάληα γξφζηα θαη ην εκεξήζην ελνίθην ζε 4 αθηζέ.  

Ίδηνο ηξφπνο πιεξσκήο αλαθέξεηαη θαη ζην Ατβαιή, Κνινβφο, αξεγηάλλεο, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. 

Γεύηεξνο θώδηθαο, φ.π., αξηζ. 485. Αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ νηθεκάησλ κέζα ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα έλα ζπίηη ην ηίκεκα είλαη 55 αζιάληα γξφζηα θαη ην εκεξήζην ελνίθην 2 

αθηζέ. Βέβαηα ε ηηκή εμαξηάηαη πάληα απφ ην κέγεζνο, ηε ζέζε θαη ηελ παιαηφηεηα ησλ θηηξίσλ.  
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Καηαρψξηζε  90           26/08 – 04/09/1671   

 

Ο Αιή κπέεο πηζηνπνηεί κε κάξηπξεο φηη ν Μπφληα, Δβξαίνο ηνπ Υάλδαθα, εμφθιεζε 

ην ππφινηπν πνζφ πνπ ηνπ φθεηιε απφ ζπλεηαηξηθφ θαΐθη πνπ είραλ. 

 

Καηαρψξηζε  113        13/09/1671  

 

Οη  Γαληήι θαη Ησζήθ, θιεξνλφκνη ησλ Ηζαάθ θαη Μσπζή, θαηεγνξνχλ ηνπο Γηάλλε, 

Μηράιε θαη Κσλζηαληίλν φηη ζθφησζαλ ηνπο Ηζαάθ θαη Μσπζή ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Μηξακπέιινπ, φπνπ νη δχν Δβξαίνη είραλ κεηαβεί γηα εκπφξην. Ο έλαο εθ ησλ 

θαηεγνξνπκέλσλ (Μηραήι) έρεη θαηαθχγεη ζηε πηλαιφγθα πνπ αθφκα είλαη βελεηηθφ 

έδαθνο. Οη θιεξνλφκνη θέξλνπλ ηέζζεξεηο κάξηπξεο ρξηζηηαλνχο, πνπ επηβεβαηψλνπλ 

φηη άθνπζαλ ηνπο θαηεγνξνχκελνπο λα ιέλε φηη έθαλαλ ην θφλν. Δπεηδή ππάξρεη 

ακθηβνιία γηα ην φπιν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θαηαδηθάδνληαη λα πιεξψζνπλ ην θφξν 

ηνπ αίκαηνο θαη λα κελ ππνβιεζνχλ ζε αληίπνηλα (ζαλαηηθή πνηλή).  

 

Καηαρψξηζε  117         15/09/1671  

 

Οη ίδηνη Δβξαίνη ελάγνληεο δειψλνπλ ζην ηεξνδηθείν θαη κπξνζηά ζε ζεηξά 

ρξηζηηαλψλ καξηχξσλ φηη νη κφλνη έλνρνη γηα ην θφλν ησλ ζπγγελψλ ηνπο είλαη νη 

ηξεηο θαηεγνξνχκελνη ζηελ πξνεγνχκελε θαηαρψξηζε θαη πσο νη ίδηνη δελ έρνπλ 

θακηά απαίηεζε απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ ρσξηψλ θαηαγσγήο ησλ θνληάδσλ. ηελ 

νκάδα ησλ ρξηζηηαλψλ καξηχξσλ εκθαλίδνληαη πνιινί ηεξείο θαη γηνη ηεξέσλ.  

 

Καηαρψξηζε  198         16/05/1672 

 

Ο ηλάλ Μπεζέ πνπιά ζηνλ Δβξαίν Μελαρέκ ηε ρξηζηηαλή δνχιε ηνπ Αλλίθα, επεηδή 

δελ έγηλε κνπζνπικάλα.  

 

Καηαρψξηζε  347         21/02/1672   

 

Ο νινκψλ ελάγεη ηε Ραρήι, ε νπνία ηνπ δεηά κηζζψκαηα γηα καγαδηά ζηα νπνία έρεη 

δηθαηψκαηα λνκήο, αθνχ ηα θηίζκαηα απηά απνηεινχλ βαθνπθηθέο πεξηνπζίεο 

κνπζνπικαληθνχ ηεκέλνπο. Ο νινκψλ επηδεηθλχεη έγγξαθα πνπ δείρλνπλ φηη έρεη 

θαηαβάιεη ηα κηζζψκαηα ζην ζχδπγν ηεο Ραρήι, ν νπνίνο έρεη θχγεη ζε άιιε ρψξα. 

Έηζη ην δηθαζηήξην απνξξίπηεη ηηο απαηηήζεηο ηεο Ραρήι. Τπάξρεη ζην θείκελν 

αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ πνζψλ θαη ηεο δνκήο ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θηηζκάησλ. 

 

Καηαρψξηζε  366          04/02/1672  

 

Ο γελίηζαξνο Μνπζαιά Μπεζέ ελάγεη ηνπο ακπαηάε θαη Ρεβέθα γηα ρξένο πνπ είρε 

πξνο απηφλ ν νινκψλ (παηέξαο ηνπ ακπαηάε θαη ζχδπγνο ηεο Ρεβέθαο). Απηνί 

επηθαινχληαη κνπζνπικάλνπο κάξηπξεο φηη έρνπλ εμνθιήζεη ην ρξένο θαη ε 

θαηεγνξία απνξξίπηεηαη.  

 

 

 

 



121 

 

 

 

 

 

Καηαρψξηζε  630         14/12/1671  

 

Ο Βφζληνο Μελαρέκ ελάγεη ηνλ Αιή Αγά γηα ρξένο 196 γξνζίσλ πξνο ηνλ ίδην θαη 794 

γξνζίσλ ζε άιιν Δβξαίν έκπνξν ηνπ νπνίνπ είλαη πιεξεμνχζηνο. Ο Αιή δελ αξλείηαη 

ην ρξένο, αιιά ηελ εγθπξφηεηα ηνπ πιεξεμνπζίνπ. Μεηά απφ ηελ θαηάζεζε 

καξηχξσλ θαη ηνλ φξθν ηνπ Μελαρέκ φηη δελ έρεη εηζπξάμεη ηα ρξήκαηα, ν Αιή 

θαηαδηθάδεηαη λα εμνθιήζεη ην ρξένο. Ο Αιή δελ είλαη παξψλ ζηε δίθε, αιιά έρεη θαη 

απηφο πιεξεμνχζην.   

 

Καηαρψξηζε  752         04/09/1750 

 

Ο Κσλζηαληίλνο Κνπλαιάθεο πνπιά ζπίηη θαη ζαπσλνπνηείν ζηελ εβξατθή ζπλνηθία 

ηνπ Υάλδαθα ζηε ρξηζηηαλή ζχδπγφ ηνπ. Αλαθέξνληαη νη ρψξνη ηνπ νηθήκαηνο θαη 

θαηαγξάθνληαη νη Δβξαίνη γείηνλεο. 

 

Καηαρψξηζε  758          13/09/1750 

 

Οη Κνπλαιάθεδεο πσινχλ ζηνλ Υηψηε έκπνξν Σδαλή ην νίθεκα ηεο θαηαρψξηζεο  

752 (αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ρψξσλ ηνπ) πνπ ην είραλ αγνξάζεη απφ ηνλ Σζειεκπή 

Γηαθνχπ θαη ηελ Δβξαία ζχδπγφ ηνπ.  

 

Καηαρψξηζε  761           13/09/1750 

 

Αλαθέξεηαη ζηελ νξηζηηθή επίιπζε λνκηθψλ δηαθνξψλ γηα ηελ πψιεζε ηνπ νηθήκαηνο 

ησλ θαηαρσξίζεσλ 752 θαη 758. Αλάκεζα ζηνπο κάξηπξεο αλαθέξνληαη ζεκαίλνληα 

πξφζσπα (ηκάκεδεο, κνπιάδεο, αμησκαηνχρνη θαη επίζθνπνη).  

 

Καηαρψξηζε  897             09/10/1763         (ή 02/10/1763 θαηά ηαπξηλίδε) 

 

Καζνξίδνληαη νη πνζφηεηεο ζηαξηνχ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηνπο αξηνπνηνχο θαη νη ηηκέο 

ηνπ ςσκηνχ. Αλάκεζα ζηα άιια θαηαγξάθεηαη ην αξηνπνηείν ησλ Ηκπξαήκ Μπεζέ θαη 

Αιεκληάξ Αρκέη ζηελ εβξατθή ζπλνηθία. Σνπο δίλνληαη 500 κνπδνχξηα ζηηάξη γηα 6 

κήλεο. Οη ππφινηπνη θνχξλνη παίξλνπλ απφ 1.000 σο θαη 2.500 κνπδνχξηα.  
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4
ος

 κώδικας 
   

Καηαρψξηζε  47            17-26/07/1672 

  

Καηαγξάθνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ησλ βαθνπθηψλ ηεο Βαιηληέ νπιηάλαο ζην 

Υάλδαθα θαη ην Ρέζπκλν. Αλάκεζα ζηα άιια αλαθέξεηαη πνζφ 3.360 άζπξσλ σο κε 

πξνθαηαβαιιφκελα ελνίθηα δχν κελψλ ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο. 

 

Καηαρψξηζε   243          28/09/1672 

 

Πεξηγξάθεη ηε δνινθνλία ηνπ Δβξαίνπ Γαβίδ απφ ηξία άηνκα (έλα κνπζνπικάλν ηνλ 

Ηβάδ, θαη δχν ρξηζηηαλνχο, ηνπο Μαληφ θαη Μηράιε). Ζ ζχδπγνο ηνπ λεθξνχ θαη ν 

ελήιηθνο γηνο ηνπ πξνζθεχγνπλ ζην ηεξνδηθείν, δεηψληαο ηελ ηηκσξία ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ, ηα νπνία φρη κφλν ζθφησζαλ ηνλ Γαβίδ αιιά θαη ηα δψα ηνπ θαη ηνλ 

ιήζηεςαλ. Γίλεηαη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θιεκκέλσλ αληηθεηκέλσλ. Σειηθά νη δχν 

απνδέρνληαη ηελ ελνρή ηνπο θαη θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην, αθνχ επηζηξέςνπλ ηα 

θιεκκέλα αληηθείκελα θαη πιεξψζνπλ απνδεκίσζε γηα ην θφλν θαη ηα δψα. 

   

Καηαρψξηζε  433           20-29/01/1673  

 

Ο έκπνξνο Διηζά ελάγεη ην Μερκέη Αγά, κνπηεβειή ηνπ ηδακηνχ ηνπ Ηκπξαήκ παζά 

ζην Υάλδαθα, φηη ηνπ νθείιεη 28 αζιάληα γξφζηα, ππφινηπν πνζνχ απφ ηελ αγνξά 

κπνγηάο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζην ηδακί. Ο Μερκέη αξλείηαη ην ρξένο θαη, αθνχ ν 

Διηζά δελ πξνζθνκίδεη επαξθή ζηνηρεία, ε αγσγή απνξξίπηεηαη.  

 

Καηαρψξηζε  710          13/07/1673 

 

Ο Μνζέ θαηεγνξεί ην Γαβίδ φηη θαηαπαηά δσκάηην ζε νηθία απφ ηα βαθνχθηα ηεο 

Βαιηληέ νπιηάλαο, πνπ ηνπ αλήθεη κε έγγξαθν. Μεηά απφ πξαγκαηνγλσκνζχλε ην 

δηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ αγσγή.  

  

Καηαρψξηζε  857             30/03/1684 

  

Ο εβξαίνο έκπνξνο ηζφραο Μπνζλάθ (απφ ηε Βνζλία) ελάγεη ηνλ Οζκάλ Αγά, θεραγηά 

ηνπ δηνηθεηή ηεο Κξήηεο, φηη ηνλ έθιεηζε παξάλνκα ζηε θπιαθή θαη ηνπ απέζπαζε 

εκπνξεχκαηα θαη ρξήκαηα. Ο Οζκάλ αξλείηαη ηελ θαηεγνξία, αιιά, κεηά ηηο 

θαηαζέζεηο κνπζνπικάλσλ καξηχξσλ, θαηαδηθάδεηαη λα πιεξψζεη απνδεκίσζε ζηνλ 

Μπνζλάθ.  

 

Καηαρψξηζε  894         30/04/1684  

 

Ο έκπνξνο Μελαρέκ, Δβξαίνο απφ ηε Βελεηία, θάηνηθνο Υαλίσλ, ελάγεη ην Υαηδή 

Υαζάλ Αγά φηη ηνπ απέζπαζε, αθνχ ηνλ θπιάθηζε παξάλνκα, πνζφ 450 γξνζίσλ.  

Ο Υαζάλ αξλείηαη ηελ θαηεγνξία, αιιά ν Μελαρέκ παξνπζηάδεη κνπζνπικάλνπο 

κάξηπξεο θαη έγγξαθν πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ νθεηιή. Γελ αλαθέξεηαη ε ηειηθή 

απφθαζε, αιιά κφλν ε πηζηνπνίεζε ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ εγγξάθνπ. 

Ζ ππφζεζε είλαη ελδηαθέξνπζα, γηαηί ε παξάβαζε έγηλε ζηα Υαληά δχν ρξφληα πξηλ, 

θαη ε εθδίθαζή ηεο γίλεηαη ζην Υάλδαθα κε αληηπξφζσπν ηνπ Μελαρέκ ηνλ αδεξθφ 
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ηνπ, πνπ θαηνηθεί ζην Υάλδαθα. Ο Δβξαίνο έκπνξνο επηθαιείηαη ηε καξηπξία 

κνπζνπικάλσλ καξηχξσλ γηα λα ζηεξίμεη ηα ιεγφκελά ηνπ. 

   

Καηαρψξηζε  921      02/08/1684 

 

Ο Υαζάλ θαηεγνξεί ηνλ Δβξαίν Λνπκπίλ φηη ηνπ νθείιεη 250 γξφζηα. Μεηά απφ ηηο 

θαηαζέζεηο ησλ καξηχξσλ ε θαηεγνξία απνξξίπηεηαη. 

 

Καηαρψξηζε  1069       08/03/1685            (ή 07/03/1685 θαηά ηαπξηλίδε) 

 

Ο αξρηζαξάθεο Γηαζέθ δεηά θαη θεξδίδεη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

εθηειεζζέληα δηνηθεηή ηνπ Υάλδαθα Αρκέη Παζά ηελ θαηαβνιή πνζνχ 150.000 

άζπξσλ πνπ ηνπ φθεηιε ν Παζάο. 

 

Καηαρψξηζε  1199       04/05/1685                 (ή 01/05/1685 θαηά ηαπξηλίδε) 

 

Αλαθέξεηαη ν ληφπηνο Ακπληή Μπεζέ, γελίηζαξνο ηνπ 1
νπ

 ζψκαηνο, θαη ν Σδψξηδεο, 

σο αξηνπνηνί ζηελ εβξατθή ζπλνηθία.
369

 

 

 

5
ος

 κώδικας  

 

Καηαρψξηζε  338        30/03/1674 

 

Ο Φίιηππνο θάηνηθνο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο θαηεγνξεί ηνλ Μαλίζην φηη θαηαπαηά 

νηθία πνπ ηνπ αλήθεη. Μεηά απφ πξαγκαηνγλσκνζχλε θεξδίδεη ηελ αγσγή. 

 

Καηαρψξηζε  393         02/05/1674     

 

Ο Γηνπζνχθ θαηεγνξεί ηνλ ακάξ (Δβξαίν απφ ηε Θεζζαινλίθε) φηη κπήθε ζην ζπίηη 

ηνπ, ζηνπο Αζηξαθνχο Πεδηάδαο, θαη ηνπ έθιεςε ζεηξά αληηθεηκέλσλ πνπ 

αλαθέξνληαη αλαιπηηθά. Ο ακάξ αξλείηαη ηηο θαηεγνξίεο θαη, αθνχ ν Γηνπζνχθ δελ 

έρεη κάξηπξεο γηα φζα θαηεγνξεί ηνλ ακάξ, ε θαηεγνξία απνξξίπηεηαη. Δίλαη 

εληππσζηαθή ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ «θιεκκέλσλ» αληηθεηκέλσλ.  

 

 

Καηαρψξηζε  509     19/07/1674  

 

Ο Ακπληή Σζανχο θαηεγνξεί ηνλ Υαιίι Δθέληε φηη ηνλ εμχβξηζε απνθαιψληαο ηνλ 

άπηζην, θηδηικπάο θαη Ηνπδαίν (ηδερνχηε). 

 

 

 

 

                                                           
369

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 102-103. Γελ αλαθέξνληαη Δβξαίνη αξηνπνηνί 

ζηελ εβξατθή ζπλνηθία. Οη αξηνπνηνί πνπ δηαηεξνχλ θαηαζηήκαηα ζηε ζπλνηθία, πξνθαλψο ζα 

ζέβνληαλ ηνπο απζηεξνχο δηαηξνθηθνχο θαλφλεο ησλ Δβξαίσλ πειαηψλ ηνπο. Ο Καςάιεο αλαθέξεη ηε 

ιεηηνπξγία θνηλνηηθψλ θνχξλσλ, πνπ κάιινλ δελ ππάξρνπλ πηα ην 1680, νπφηε νη θάηνηθνη ηεο 

ζπλνηθίαο απεπζχλνληαη ζηνπο αιιφζξεζθνπο αξηνπνηνχο. 
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Καηαρψξηζε  593    12/11/1674  

 

Ο Ακπληνπιθαληίξ Μπεζέ θαηεγνξεί ηε ρξηζηηαλή θπξά-Ηιεδφδ (ην φλνκα είλαη 

δπζαλάγλσζην), πνπ θαηνηθεί ζηελ εβξατθή ζπλνηθία, φηη δελ ηνπ θαηαβάιιεη ην 

αληίηηκν γηα ελδχκαηα πνπ ηεο είρε πσιήζεη. 

 

Καηαρψξηζε  738    23/05/1688 

 

Ο Δβξαίνο Μπεληάθεο αγφξαζε σο δνχια ηε αθηγέ θαη ηνλ αλήιηθν γην ηεο θαη ηνπο 

κεηαπσιεί. ηαλ δηαπηζηψλεη φηη πξφθεηηαη γηα ειεχζεξε κνπζνπικάλα, επηζηξέθεη 

ην αληίηηκν ηεο πψιεζεο ζηνλ αγνξαζηή.  

 

Καηαρψξηζε  760            23/01/1689 

 

Μέζα ζηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ απνζαλφληα γελίηζαξνπ ακπάλ Μπεζέ 

αλαθέξεηαη ρξένο 660 άζπξσλ πξνο Δβξαίν.    

 

Καηαρψξηζε  805      29/06/ - 08/07/1689  

 

Αλάκεζα ζηνπο νθεηιέηεο ηνπ απνζαλφληα Οκέξ Αγά, αλαθέξεηαη Υαληψηεο Δβξαίνο 

πνπ ηνπ νθείιεη 120 γξφζηα ή 14.400 άζπξα.  

 

Καηαρψξηζε  874     29/06 – 08/07/1689    

 

Ο Ραθαήι θαη ν Ζιίαο, ζπλέηαηξνη ζην εκπφξην, δειψλνπλ φηη κεηά απφ έιεγρν ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπο, δελ έρνπλ θακηά νηθνλνκηθή απαίηεζε ν έλαο απφ ηνλ άιιν.  

 

Καηαρψξηζε  903      19/05/1689  

 

Ζ Λάθθα θαηεγνξεί ηνλ Γηαλλά γηα αλεμφθιεην ρξένο 662 νθάδσλ ηπξηνχ. Απηφο 

αξρηθά αξλείηαη ηελ νθεηιή, αιιά, φηαλ ε Λάθθα απεηιεί φηη ζα πξνζθνκίζεη 

κάξηπξεο, ηειηθά παξαδέρεηαη ην ρξένο. 
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ΚΑΣΑΥΧΡΗΔΗ ΑΠΟ ΣΗ ΜΔΣΑΦΡΑΔΗ ΣΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΣΑΤΡΗΝΗΓΖ
370

 

  

ΣΟΜΟ Β΄ 

 

Καηαρψξηζε  799        28/06/1684 

 

Ο Γαπίδ γηνο ηνπ Ναδάλ, εβξαίνο έκπνξνο απφ ην Υάλδαθα, θαηέρεη 160 θνκκάηηα 

χθαζκα πνπ πνπιήζεθε απφ πεηξαηέο ζηε Μήιν. Σν χθαζκα είρε αγνξαζηεί απφ ηνλ 

αξκέλην έκπνξν ηνπ Υάλδαθα Αιέδε. Ο Αιέδε δεηά ην χθαζκα θαη ν Γαβίδ 

ηζρπξίδεηαη φηη αγφξαζε ην χθαζκα ζην Ρέζπκλν.  

 

Καηαρψξηζε  1079      04/03/1692 

 

Ο Γηαγηά εθέληεο, ηκάκεο ζε ηδακί, θαη άιινη κνπζνπικάλνη θαηεγνξνχλ ηνλ Αιή, 

εμσκφηε Δβξαίν, φηη δέρεηαη ζην ζπίηη ηνπ μέλνπο άλδξεο, νη νπνίνη νηλνπνηνχλ κε ηε 

ζχδπγφ ηνπ. Αθνχ ν Αιή δελ ζπκκνξθψζεθε ζηηο ζπζηάζεηο πνπ ηνπ έγηλαλ, 

ηηκσξείηαη κε εγθιεηζκφ ζε ζνπιηαληθφ πινίν κέρξη λα ζπλεηηζηεί.
371

 

 

Καηαρψξηζε  1119        13/03/1693 

 

Καηαγξάθνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ Υάλδαθα νη Δβξαίνη πνπ νθείινπλ θεθαιηθφ θφξν. 

Καηαγξάθνληαη ηα αθξηβή πνζά πνπ νθείινληαη θαη αλαθέξεηαη φηη 45 Δβξαίνη πνπ 

θαηνηθνχλ ζην Υάλδαθα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα θνξνινγηθά θαηάζηηρα ησλ Υαλίσλ. 

Οη Δβξαίνη αλήθνπλ ζηε ρακειφηεξε ηάμε θνξνινγνπκέλσλ.      

 

 

Καηαρψξηζε  1121        16/08/1693  

 

εκαληηθφ θείκελν, θηξκάλη, πνπ θαηαγξάθεη παξάπνλα ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο 

θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ ηεξνδίθε. Οη Δβξαίνη πνπ θαηνηθνχλ ζε βαθνπθηθέο πεξηνπζίεο, 

ηζρπξίδνληαη φηη, αλ θαη πιεξψλνπλ ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, πέθηνπλ 

ζχκαηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ηεξνδίθε, ν νπνίνο απαηηεί πξφζζεην θφξν ηαθήο γηα θάζε 

λεθξφ θαη πξνζπαζεί λα θαξπσζεί ηηο πεξηνπζίεο ησλ λεθξψλ Δβξαίσλ αθφκα θαη 

φηαλ ππάξρνπλ λφκηκνη θιεξνλφκνη. Σν θείκελν απεπζχλεηαη ζηνλ δηνηθεηή Υάλδαθα 

θαη ζηνλ ίδην ηνλ ηεξνδίθε θαη πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο.    

 

 

 

 

 

 

                                                           
370

 Ν. ηαπξηλίδεο, Μεηαθξάζεηο ηνπξθηθώλ ηζηνξηθώλ εγγξάθωλ, αθνξώληωλ εηο ηελ ηζηνξία ηεο 

Κξήηεο, 5 ηφκνη, Ζξάθιεην 1984-1987 (α΄ έθδνζε: 1975-1985). 
371

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π, 105-107. Πξφθεηηαη γηα πεξίπησζε Δβξαίσλ πνπ 

γίλνληαη κνπζνπικάλνη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή ηνπο ζέζε. Ζ ππφζεζε είλαη 

ηδαίηεξα ελδηαθέξνπζα, αθνχ νη πξψελ απηνί Δβξαίνη ζεσξνχληαη αλήζηθνη απφ ηνπο γείηνλέο ηνπο ζηε 

ζπλνηθία ηνπ ηδακηνχ ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε θαη ν ζχδπγνο ηηκσξείηαη απζηεξά.  
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ΣΟΜΟ Γ΄ 

 

Καηαρψξηζε  1173         15/06/1694   

 

Ο ακνπήι πιήξσζε 1.250 γξφζηα ζε ρξηζηηαλνχο ζην Ναχπιην γηα ηελ 

απειεπζέξσζε ηεζζάξσλ κνπζνπικάλσλ αηρκαιψησλ. Ο ακνπήι ηζρπξίδεηαη φηη νη 

κνπζνπικάλνη ηνπ νθείινπλ αθφκα κέξνο ηνπ πνζνχ. Μεηά ηηο καξηπξηθέο 

θαηαζέζεηο αθφκα θαη κνπζνπικάλσλ απφ ηε Ρφδν, ην πνζφ πξέπεη λα πιεξσζεί ζην 

ακνπήι. 

 

Καηαρψξηζε  1255     07/09/1694 

 

ε ζεηξά ππνζέζεσλ ηεο πεξηφδνπ 15/08/1694 σο 17/12/1694 ν Φηληίθ Υαηδή Μερκέη 

Παζάο θαίλεηαη λα έρεη εηζπξάμεη παξάλνκα δηάθνξα πνζά. Αλάκεζα ζηα ζχκαηά ηνπ 

αλαθέξεηαη θαη ν Ηζαάθ γηνο Αβξαάκ, θεηρνπληάο ησλ Δβξαίσλ ηνπ Υάλδαθα, κε 

πνζφ 1.000 αζιάληα γξφζηα. Σν πνζφ απηφ πιεξψζεθε σο πξφζηηκν, επεηδή νη 

Δβξαίνη επηζθεχαζαλ ηε ζπλαγσγή ρσξίο ηελ άδεηα ηνπ παζά. Ζ είζπξαμε ηνπ πνζνχ 

θξίλεηαη άδηθε θαη ηα ρξήκαηα επηζηξέθνληαη ζηε «πησρή θνηλφηεηα ησλ 

Ηνπδαίσλ».
372

  

 

Καηαρψξηζε  1309    10/08/1695 

 

Ο ηκφλ δάλεηζε ζηνλ Ησάλλε 270 γξφζηα ζηελ Αιεμάλδξεηα. Ο Ησάλλεο πιήξσζε ηα 

250, αιιά δελ αλαγλσξίδεη ην ππφινηπν ρξένο. Μεηά απφ θαηαζέζεηο καξηχξσλ θαη 

φξθνπο, νξίδεηαη λα θαηαβάιεη θαη ην ππφινηπν πνζφ. 

 

Καηαρψξηζε  1311       11/09/1695 

 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα κε αληηπξνζσπεία δεηά ηελ άδεηα λα επηζθεπαζηεί ην θηίξην ηεο 

ζπλαγσγήο ηνπ Υάλδαθα. Πεξηγξάθνληαη νη ρψξνη πνπ ρξήδνπλ επηζθεπήο θαη ηειηθά 

δίλεηαη ε άδεηα κε ηνλ φξν ην θηίξην λα κελ αλπςσζεί πεξηζζφηεξν, νχηε λα 

δηεπξπλζεί. Δίλαη ηδηαίηεξε ε δηαηχπσζε φηη νη Δβξαίνη δεηνχλ «λα επηζθεπαζζεί ην 

θηίξην φπνπ ηεινχληαη αη θαχινη ηεξνηειεζηίαη καο θαη αλαγηγλψζθνληαη ηα αλαιεζή 

βηβιία ηεο ζξεζθείαο καο».
373

 

 

 

Καηαρψξηζε  1316   18/12/1694  

 

Καηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα θνξνινγηθά δειηία πνπ είραλ δηαλεκεζεί ην έηνο 1691 

ζηνλ θαδά Υάλδαθα. Αλαθέξνληαη 151 Δβξαίνη, πνπ δηαθξίλνληαη ζε 8 εχπνξνπο, 31 

κεζαίαο ηάμεο θαη 112 άπνξνπο. 

 

 

 

                                                           
372

 Γεηνξάθεο, Ιζηνξία ηεο Κξήηεο, φ.π. 280. Ο παζάο απηφο αξγφηεξα απνθεθαιίδεηαη ιφγσ ησλ 

παξαβάζεψλ ηνπ. 
373

 Ankori, “From Zudecha to Yahudi Mahallesi”, φ.π., 90. Ζ θξάζε απηή είλαη κηα ηππνπνηεκέλε 

δηαηχπσζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί γηα λα δειψζεη ηελ αλσηεξφηεηα θαη ηελ αιήζεηα 

ηνπ ηζιάκ έλαληη ησλ άιισλ ζξεζθεηψλ, πνπ ζεσξνχληαη ςεπδείο. 
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Καηαρψξηζε  1321     22/07/1694   
 

Ζ Αΐζέ θαηεγνξεί Δβξαίνπο φηη έθιεςαλ απφ ην ζπίηη ηεο θαη πνχιεζαλ θνζκήκαηα 

θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα πνπ θαηαγξάθνληαη ιεπηνκεξψο. Ζ θαηεγνξία 

ζηεξίδεηαη ζηε καξηπξία θάπνηαο γεηηφληζζαο. Οη Δβξαίνη θέξλνπλ ζεηξά καξηχξσλ 

πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ θαιή ηνπο δηαγσγή θαη ην δηθαζηήξην απνξξίπηεη ηελ 

θαηεγνξία κε ζπζηάζεηο ζηελ Αΐζέ λα απέρεη απφ έξηδεο θαη δηελέμεηο.
374

 

 

Καηαρψξηζε  1322      20/04/1694  

 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Μελαρίκ, πσιείηαη ε πεξηνπζία ηνπ γηα λα θαιπθζνχλ νη νθεηιέο 

ηνπ. Σελ πεξηνπζία αγνξάδεη άιινο Δβξαίνο. Δίλαη ζεκαληηθή ε θαηαγξαθή ησλ 

θηεκάησλ ηνπ Μελαρίκ, αθνχ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ Άγην Μχξσλα Μαιεβηδίνπ. 

Δίλαη ε πξψηε αλαθνξά ζε αγξνηηθέο πεξηνπζίεο πνπ αλήθνπλ ζε Δβξαίνπο. 

O αγνξαζηήο είλαη άιινο Δβξαίνο, ηδηνθηήηεο θαηαζηήκαηνο ζην θέληξν ηεο πφιεο 

θαη θάηνρνο αγξνηηθήο έθηαζεο αμίαο 150 αζιαλίσλ γξνζίσλ. Οη Δβξαίνη έρνπλ 

δηαζπλδέζεηο κε ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ηνπ λεζηνχ.
375

 

 

Καηαρψξηζε  1332 Α΄   12/02/1695  

 

Καηαγξάθνληαη ηα θνξνινγηθά δειηία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ην έηνο 1693. ε απηά θαηαγξάθνληαη 85 Δβξαίνη, απφ ηνπο νπνίνπο 17 

θαηέρνπλ δειηία α΄ θαηεγνξίαο, 51 β΄ θαηεγνξίαο θαη 17 γ΄ θαηεγνξίαο. Σν πνζφ πνπ 

πξέπεη λα θαηαβιεζεί είλαη 420 γξφζηα.
376

 

 

Καηαρψξηζε  1334      11/10/1695 

 

Ο Ακπληνπιάρ, εμηζιακηζκέλνο Δβξαίνο, ελάγεη ηνλ Δβξαίν γακπξφ ηνπ γηα λα 

δηαθαλνληζηεί ε πξνίθα ηεο λεθξήο ηνπ θφξεο. 

 

 

 

 

 

                                                           
374

 .π, 104. Οη Δβξαίνη θαηεγνξνχληαη γηα θινπή ζηε ζπλνηθία ηνπ Μεγάινπ Βεδίξε, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη αθφκα θαη νη πην θεληξηθέο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο δελ ήηαλ εληειψο απαγνξεπκέλεο γηα ηνπο 

Δβξαίνπο, αλ θαη ε παξνπζία ηνπο εθεί δελ είλαη αξεζηή θαη γηα απηφ νη πεξίνηθνη πξνζθεχγνπλ ζην 

ηεξνδηθείν, θαηεγνξψληαο ηνπο άδηθα γηα θινπή. 
375

 .π., 101.  
376

 .π, 107 -109, φπνπ αλαθέξεηαη πσο νη Δβξαίνη απνηεινχζαλ ην 5-10% ηνπ πιεζπζκνχ θαη έλα 

20% απηήο ηεο κεηνλφηεηαο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη αλήθεη ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα.  

Ο θνξνινγηθφο θαηάινγνο πνπ δεκνζηεχεη ν ηαπξηλίδεο, Μεηαθξάζεηο ηνπξθηθώλ ηζηνξηθώλ 

εγγξάθωλ. Σφκνο Γ΄, φ.π., θαηαρψξηζε 1332Α΄, αλαθέξεη πξάγκαηη έλα 20% ησλ Δβξαίσλ λα αλήθεη 

ζηελ αλψηεξε θνξνινγηθή θιίκαθα ala (17 απφ 85 άηνκα). 51 αλήθνπλ ζηε κεζαία ηάμε evsat (60%). 

ην ίδην, θαηαρψξηζε 1398, νη αλήθνληεο ζηελ αλψηεξε θιίκαθα θνξνινγίαο είλαη κφλν 8 απφ 150 

άηνκα, πνζνζηφ 5,5%. 112 πιεξψλνπλ ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφξν edna, άξα αλήθνπλ ζην πην ρακειφ 

θνηλσληθφ ζηξψκα. Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πινπζίσλ ζηε δεχηεξε θαηαρψξηζε είλαη χπνπηε θαη 

ππεξβνιηθή. Ίζσο ε έληαμε ζηε ρακειφηεξε θιίκαθα λα είλαη θαζηεξσκέλε πξαθηηθή, αθνχ απαληάηαη 

θαη ζηα θνξνινγηθά θαηάζηηρα ηεο Ηεξνπζαιήκ,  βι. ζει. 99 -100 ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γεληθά 

θαίλεηαη ιίγνη Δβξαίνη λα εγθαηαζηάζεθαλ έμσ απφ ηε ζπλνηθία ηνπο, πνπ παξέκεηλε ην θέληξν ηεο 

θνηλνηηθήο δσήο σο ην ηέινο ηεο εβξατθήο παξνπζίαο ζην Ζξάθιεην.  
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Καηαρψξηζε  1337    11/10/1695  

 

Ο Ακπληνπιάρ, εμηζιακηζκέλνο Δβξαίνο, δειψλεη φηη εηζέπξαμε πνζφ 1.000 γξνζίσλ 

απφ ην γην ηνπ Μαηάλα, πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ζπλεηαηξηζκφ θαη άιιεο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γελ έρεη θακία άιιε νηθνλνκηθή απαίηεζε. 

 

Καηαρψξηζε  1398       ρσξίο ρξνλνινγία  

 

Καηαγξάθνληαη μαλά ηα θνξνινγηθά δειηία ηνπ 1691. Δδψ δίλεηαη έλα ζχλνιν 150 

Δβξαίσλ ρσξίο αλάιπζε ζε θαηεγνξίεο. 

 

Καηαρψξηζε  1458       21/10/1696  

 

Ο Ακπληνπιάρ, πξφζθαηα εμηζιακηζκέλνο Δβξαίνο, θαλνλίδεη ηα πεξηνπζηαθά ηνπ 

ζηνηρεία κε ην γην θαη ηε ζχδπγφ ηνπ πνπ παξακέλνπλ Δβξαίνη (Μαηάλαο, 

ηλνξίηα).
377

 

 

Καηαρψξηζε  1492         1698-1699 

 

Ο Ηζκαήι, Δβξαίνο ηνπ Υάλδαθα, γίλεηαη κνπζνπικάλνο θαη νλνκάδεηαη Αρκέη.  

 

Καηαρψξηζε  1628  ρσξίο εκεξνκελία ιφγσ θζνξάο ηνπ θψδηθα  

 

Δβξαίνη θαηεγνξνχλ κνπζνπικάλα φηη θαηέρεη παξάλνκα νηθία πνπ αλήθεη ζηνπο 

ίδηνπο σο γνληθή θιεξνλνκηά. 

 

Καηαρψξηζε  1696   12/10/1704  

 

Ο Αρκέη ελάγεη ηνλ Υαΐην γηα ηελ κε θαηαβνιή ελνηθίσλ γηα απνζεθεπηηθφ ρψξν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ απνζήθεπζε θξαζηνχ. Μεηά ηηο καξηπξηθέο θαηαζέζεηο νξίδεηαη 

ε θαηαβνιή απφ ηνλ Δβξαίν ηνπ ελνηθίνπ.  

 

Καηαρψξηζε  1775     18/03/1708  

 

Δβξαίνο γηαηξφο αλαθέξεηαη αλάκεζα ζηνπο ρξεψζηεο ηνπ Γηνπζνχθ. 

 

Καηαρψξηζε  1784     30/03/1708 

 

Ο Άγγινο Ακπξάκν πνπιά ζην καζηξν-Γηάλλε, γάιιν ππήθνν, νηθία ζηε ζπλνηθία ηνπ 

Μεγάινπ Βεδίξε. Ζ νηθία ζπλνξεχεη κε ηελ νηθία ηνπ Δβξαίνπ Γαπίδ.  

 

Καηαρψξηζε  1792    14/04/1709 

 

Ο Υαΐκ αγνξάδεη απφ κνπζνπικάλν ζην Υάλδαθα νηθία αμίαο 400 γξνζίσλ κε 20 

δσκάηηα, πνιινχο βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη ηέζζεξα θαηαζηήκαηα.  

 
                                                           
377

 .π., 107. H πεξίπησζε αθνξά ην δηαθαλνληζκφ πεξηνπζίαο αλάκεζα ζε κέιε ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο, 

φπνπ θάπνηνη έρνπλ γίλεη κνπζνπικάλνη θαη θάπνηνη παξέκεηλαλ Δβξαίνη. Ζ λεφηεξε γεληά παξακέλνπλ 

Δβξαίνη, ελψ νη γεξνληφηεξνη εμηζιακίδνληαη θαη κεηνηθνχλ ζηηο κνπζνπικαληθέο ζπλνηθίεο.  
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ΣΟΜΟ Γ΄ 

 

Καηαρψξηζε  1974 Β΄     10/10/1719 

 

Καηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πνζφηεηεο λεξνχ πνπ ζα δηαλεκεζνχλ ζηελ πφιε.  

Γηα ηελ εβξατθή ζπλνηθία πξνβιέπεηαη κία καζνχξα χδαηνο. Ζ πνζφηεηα είλαη απφ 

ηηο κηθξφηεξεο ζε φιν ην θείκελν θαη παξφκνηα απαληά ζε παξνρή χδαηνο ζε 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο θπξίσο. 

 

Καηαρψξηζε  2047          15/04/1721  

 

Πεξηγξάθεηαη ε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ είζπξαμε ηνπ θεθαιηθνχ θφξνπ 

ηνπ έηνπο 1133 (1721). Τπάξρεη αλαθνξά ζηνπο εβξαίνπο θνξνινγνχκελνπο.  

 

Καηαρψξηζε  2070Α΄       26/08/1722 

 

Καηάινγνο δηαλνκήο ηνπ λεξνχ, κεηά ηελ αλαθάιπςε λέσλ πεγψλ ζηηο Αξράλεο. 

Ζ θξήλε ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο ιακβάλεη δχν καζνχξεο θαη ε ηδησηηθή νηθία ηνπ 

Δβξαίνπ Ραθαήι κία καζνχξα. 

 

Καηαρψξηζε  2164         06/01/1728 

 

Αλαθέξνληαη νη Δβξαίνη αλάκεζα ζε φζνπο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξψζνπλ 

θεθαιηθφ θφξν. Γίλεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηηο ηζνηηκίεο ησλ λνκηζκάησλ, αιιά φρη ν αθξηβήο αξηζκφο θνξνινγνπκέλσλ αλά 

ζξεζθεπηηθή θνηλφηεηα.  

 

Καηαρψξηζε  2291               1740 

 

Ο νινκψλ, 40 εηψλ, εμηζιακίδεηαη θαη νλνκάδεηαη Μερκέη. 

 

Καηαρψξηζε  2312               1741  

 

Ο Γηνχδαο πσιεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ ζε πεγή λεξνχ ζηηο Αξράλεο. Ο Γηνχδαο 

αλαθέξεηαη σο δηεξκελέαο ηεο Γαιιίαο.  

 

Καηαρψξηζε  2320        11/11/1741  

 

Ο Γηαθφ Μπνλθίι απφ ηα Υαληά δεηά απφ ηνλ Μαλσιηφ απφ ηηο Μαξγαξίηεο λα ηνπ 

θαηαβάιεη πνζφ 1.000 γξνζίσλ πνπ ρξψζηαγε ν παηέξαο ηνπ Μαλσιηνχ πξηλ απφ 30 

ρξφληα γηα λα δηνξηζηεί δηεξκελέαο κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Γηαθφ. Μεηά απφ 

ζπκβηβαζκφ ν Μαλσιηφο δέρεηαη λα θαηαβάιεη 150 γξφζηα θαη ν Γηαθφ ππνγξάθεη φηη 

δελ έρεη θακηά άιιε απαίηεζε απφ ην παιηφ ρξένο.  
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Καηαρψξηζε  2440           20/7/1750 

  

Ο Ραθαιή (Ραθαήι;) θαηεγνξεί άιινπο Δβξαίνπο φηη ηνπ νθείινπλ ρξήκαηα πνπ 

απηφο θαηέβαιε πξνο ηελ νζσκαληθή δηνίθεζε γηα έμνδα ηεο θνηλφηεηαο.  

Οη νθεηιέηεο αξλνχληαη ην ρξένο θαη ε ηειηθή απφθαζε πξνθχπηεη φηαλ ν ελάγσλ 

νξθίδεηαη φηη ιέεη αιήζεηα. Ζ θαηαγξαθή ησλ πνζψλ θαη ηεο πνξείαο ηεο δίθεο είλαη 

αξθεηά αλαιπηηθή. 

 

Καηαρψξηζε  2450          1750 

 

Με απηνθξαηνξηθή δηαηαγή ν Δβξαίνο έκπνξνο ηζφραο Αζέξ εθηνπίδεηαη ηζφβηα απφ 

ηε Θεζζαινλίθε ζηελ Κξήηε, ιφγσ αηαζζαιηψλ ζηηο παξαδφζεηο ηζφραο ζην ζηξαηφ 

θαη επεηδή θαηαπίεδε ηνπο Δβξαίνπο εξγάηεο ηνπ.  

 

 

ΣΟΜΟ Δ΄ 
 

Καηαρψξηζε  2557     1755 

 

Ζ Ρακπηά θαηεγνξεί δχν Δβξαίνπο φηη έθιεςαλ αληηθείκελα απφ ην ζπίηη ηεο.  

Οη Δβξαίνη θαηείραλ ηα θινπηκαία, πνπ φκσο είραλ αγνξάζεη απφ ηνλ αιεζηλφ 

θιέθηε. Αθνχ επηζηξέθνπλ ηα αληηθείκελα, ε αγσγή απνζχξεηαη.  

 

Καηαρψξηζε  2598       22/02/1756  

 

Ο Λαθίκ αλαζέηεη ζηνλ γηαηξφ Θέκειε απφ ηα Ησάλληλα λα εγρεηξίζεη ηε κεηέξα ηνπ 

Βηγέλε, πνπ ππνθέξεη απφ ζπάζηκν ηεο δεμηάο θήιεο. 

 

 

Καηαρψξηζε  2615      11/11/1756  

 

Ο ακνπήι ελάγεη ηνλ Διράηδ Υαζάλ Δθέληη ιφγσ θηεκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

αθνξνχλ κηα κεγάιε νηθία ζηελ εβξατθή ζπλνηθία ηνπ Υάλδαθα. Πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά νη ρψξνη θαη ε ζέζε ηεο νηθίαο.  

 

Καηαρψξηζε  2660    01/03/1759 

 

ηνλ θαηάινγν ησλ μέλσλ ππεθφσλ πνπ βξίζθνληαη ζην Υάλδαθα πεξηιακβάλεηαη, 

αλαθέξεηαη ν Δβξαίνο Γηνχληα, κε γαιιηθή ππεθνφηεηα, πνπ εξγάδεηαη σο 

δηεξκελέαο ηνπ γάιινπ πξεζβεπηή. Εεη ζην Υάλδαθα 45 ρξφληα θαη έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ βαθνπθηθή νηθία. Έρεη δχν γηνπο, ηνπο ίκνλ θαη Μνπζά.  

 

 Καηαρψξηζε  2720    15/5/1761   

 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα δεηά λα κελ θαηαβάιεη ζεηξά θφξσλ ιφγσ ηεο αλέρεηαο ησλ 

κειψλ ηεο. Ηζρπξίδνληαη φηη πνιιά κέιε ηεο θνηλφηεηαο έρνπλ πεζάλεη θαη νη δψληεο 

δελ κπνξνχλ λα θαηαβάινπλ φιε ηε θνξνινγία. Μνπζνπικάλνη κάξηπξεο ζηεξίδνπλ 

ηα ιεγφκελα ησλ Δβξαίσλ.  
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Καηαρψξηζε  2826     ρσξίο εκεξνκελία  

 

ε θαηάινγν κε ηνπο γάιινπο ππεθφνπο θαηαγξάθεηαη ν Δβξαίνο Γηερνχληα σο 

δεχηεξνο δηεξκελέαο ηνπ γάιινπ πξέζβε. Σε ζέζε ηνπ ζα πάξεη ν γηνο ηνπ.
378

 

 

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΖ ΤΠΟΘΔΖ 

Σφκνο Α΄, 277                17/10/1670 

 

Ο Νηθφιανο Μαδξαθίιε απφ ην Υάλδαθα δσξνδνθήζεθε κε 130 ηνπκέλ (πεξζηθφ 

λφκηζκα) απφ ηνλ Αξκέλην Γηαζέθ γην Μηξλέ, θάηνηθν ηεο ζπλνηθίαο Βαιηδέ νπιηάλ, 

γηα λα ηξνπνπνηήζεη ζπκβφιαην αγνξάο νηθίαο απφ ην Γεκφζην. Ο Γηαζέθ δεηά ην 

πνζφ πίζσ κε ηε καξηπξία δχν Δβξαίσλ καξηχξσλ.
379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
378

 Λνγηθά πξφθεηηαη γηα ην ίδην πξφζσπν πνπ αλαθέξεηαη ζηηο θαηαρσξίζεηο 2312 θαη 2660. 
379

 . Παπακαλνπζάθεο, Η πνηληθή δηθαηνζύλε ζηα πξώηα ρξόληα ηεο Σνπξθνθξαηίαο ζηελ Κξήηε, 

Υαληά 1981, 32. Ο Παπακαλνπζάθεο αλαθέξεη φηη νη κάξηπξεο είλαη Δβξαίνη, αιιά ζηε κεηάθξαζε 

ηνπ ηαπξηλίδε απηφ δελ ηεθκεξηψλεηαη. Οη κάξηπξεο νλνκάδνληαη Γηάζεθ γ. Ναηδέη θαη Αβαθίλ γ. 

Αβξάη. Μάιινλ είλαη Αξκέληνη, αθνχ ν έλαο έρεη ην ίδην φλνκα κε ηνλ ελάγνληα, θαη ζα ήηαλ δχζθνιν 

ζε κηα ππφζεζε αλάκεζα ζε Αξκέληνπο θαη άιιν ρξηζηηαλφ λα θιεζνχλ Δβξαίνη κάξηπξεο. 
Ο Παπακαλνπζάθεο επίζεο δίλεη αξηζκφ κεηάθξαζεο ηνπ ηαπξηλίδε 191, ζηελ έθδνζε φκσο ηνπ 1986 

απηή έρεη αξηζκφ 277. Ζ αξρηθή πεγή είλαη Σ.Α.Ζ. 2, 71. Καη ζηηο ππφινηπεο ππνζέζεηο πνπ αλαθέξεη ν 

Παπακαλνπζάθεο, ππάξρεη δηαθνξά κε ηνλ αξηζκφ ηεο κεηάθξαζεο ηνπ ηαπξηλίδε. 

Ο ίδηνο, κειεηψληαο 240 πνηληθέο ππνζέζεηο, ζπκπεξαίλεη φηη δελ απνδεηθλχεηαη κεξνιεπηηθή ππέξ ησλ 

κνπζνπικάλσλ ζηάζε ηνπ ηεξνδηθείνπ, αιιά φηη ζπρλά νη Δβξαίνη θαη νη Αξκέληνη πέθηνπλ ζχκαηα 

νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο νζσκαλψλ αμησκαηνχρσλ.  
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ΚΑΣΑΥΧΡIΔΗ ΣΟΤ ΗΔΡΟΓΗΚΔΗΟΤ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 
380

 

 

Ζ εθεκεξίδα  «Βήκα» Ρεζχκλνπ δεκνζίεπζε θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ 1931-

Φεβξνπαξίνπ 1933 382 θαηαρσξίζεηο πξνεξρφκελεο απφ ηεξνδηθαζηηθνχο θψδηθεο ηνπ 

Ρεζχκλνπ. Απηέο νη θαηαρσξίζεηο θαιχπηνπλ ηα έηε 1654-1793 (ππάξρεη κία ηνπ 

1849, αιιά κάιινλ ππάξρεη ιάζνο ζηε ρξνλνιφγεζε απηήο ηεο θαηαρψξηζεο) θαη 

ηαπηίδνληαη κφλν ελ κέξεη κε ην πεξηερφκελν ηνπ κνλαδηθνχ ζήκεξα ζσδφκελνπ 

ηεξνδηθαζηηθνχ θψδηθα Ρεζχκλνπ. Απηφο ν θψδηθαο θπιάζζεηαη ζηε Βηθειαία 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, έρεη αξηζκεζεί σο ππ‟ αξηζ. 1 ηνπ Σνπξθηθνχ Αξρείνπ 

Ζξαθιείνπ θαη θαιχπηεη ηελ πεξίνδν απφ ηνλ επηέκβξην 1657 σο ηνλ Αχγνπζην 

1659. Ο κεηαθξαζηήο ησλ θαηαρσξίζεσλ ηνπ «Βήκαηνο» δελ θαηνλνκάδεηαη, αιιά ν 

επηκειεηήο ηεο αλαδεκνζίεπζήο ηνπο Γηάλλεο Ε. Παπηνκχηνγινπ ηνλ ηαπηίδεη κε ηνλ 

θξεηηθφ Δζάη ηδεξάθε, θάηνηθν Κσλζηαληηλνχπνιεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα 

εθρξηζηηαλίζηεθε θαη έδεζε ζην Ρέζπκλν κεηαμχ 1925 θαη 1935. 

Καηαρψξηζε  62          03/01/1659   

Ο έκπνξνο Οζκάλ Ρεΐο απφ ην Ατδίλη, πνπ θαηνηθεί ζην Ρέζπκλν, δειψλεη φηη 

απειεπζεξψλεη ην ζθιάβν ηνπ Πέηξν, γην ηνπ Λνπβή (ή Λεβή), απφ ην Μνρφ 

Πεδηάδνο.
381

 

Καηαρψξηζε  163         17/03/1721  

Ο Δβξαίνο Μσπζήο δεηά απφ ηνλ Υαηδή Οκέξ, ηέσο γελίηζαξν, ηελ απνπιεξσκή 

ρξένπο 53 ξεαιίσλ. Ο Οκέξ πιεξψλεη ην ρξένο θαη παίξλεη πίζσ ηξία ζπαζηά πoπ είρε 

ελερπξηάζεη ζηνλ Μσπζή. 

Καηαρψξηζε   179         17/03/1722  

Ο Δβξαίνο Μσπζήο απφ ην Ζξάθιεην δεηά ηελ απνπιεξσκή ρξένπο απφ ηνλ 

κνπζνπικάλν Μερκέη κπέε. Ο Μσπζήο είρε ζπλεηαηξηζηεί κε ηνλ αδειθφ ηνπ 

Μερκέη, Οκέξ. Ο Οκέξ πεζαίλεη θαη ν αδειθφο ηνπ πξνζπαζεί λα απνθχγεη ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο. Μεηά απφ θαηαζέζεηο κνπζνπικάλσλ καξηχξσλ, 

ππνρξεψλεηαη λα πιεξψζεη ην πνζφ. 

Καηαρψξηζε  233                17/03/1734  

Ο έκπνξνο Ραθαήι δεηά ηελ απνπιεξσκή ρξένπο 25 παξάδσλ απφ ηνλ Υαηδή Ηζκαήι 

Σζανπζαγά, γηα πνζφηεηα πθάζκαηνο. Ο Δβξαίνο έκπνξνο πξνζθνκίδεη 

κνπζνπικάλνπο κάξηπξεο θαη θεξδίδεη ηελ ππφζεζε. 

Καηαρψξηζε  300             19/05/1743 

Ο Δβξαίνο Ζιίαο απφ ηα Υαληά καξηπξεί φηη ν Γαβξηήι κπέεο παξέδσζε έλα θνπηί 

πνπ πεξηείρε δηακαληέλην δαθηπιίδη ζε θάπνηνλ Κσλζηαληίλν, γηα λα ην δψζεη κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζηνλ πξφμελν ηεο Απζηξίαο ζην Ρέζπκλν. Ο κάξηπξαο Μνπιά Αρκέη 

                                                           
380

 Γ. Παπηνκχηνγινπ, Έγγξαθα ηεξνδηθείνπ Ρεζύκλεο 17νο – 18νο αηώλαο, Ρέζπκλν, 1995.  
381

 Μφλν ην φλνκα Λεβή απερεί πηζαλή εβξατθή θαηαγσγή ησλ πξνζψπσλ. 
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πηζηνπνηεί ηελ παξάδνζε ηνπ θνπηηνχ, πνπ φκσο απνδείρζεθε άδεην. Ζ ππφζεζε 

παξαπέκπεηαη ζην δηνηθεηή Ρεζχκλεο γηα λα απνθαζίζεη απηφο.
382

 

                                                           
382

 Παπαζηξαηήο, «Οη Δβξαίνη ηνπ Ρεζχκλνπ», φ.π., 249. Αλαθέξεη ηηο ίδηεο ππνζέζεηο, ρσξίο 

ζρνιηαζκφ. Ζ θαηαρψξηζε 62 είλαη ε πην πξψηκε θαηαγξαθή ππφζεζεο πνπ αθνξά Δβξαίν ζε 

ηεξνδηθείν απφ φζεο εληφπηζα.  



134 

 

ΚΧΓΗΚΑ ΑΡΗΘΜΟ  

ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ 
ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΘΔΜΑ ΑΝΑΦΔΡΟΜΔΝΑ  

ΠΡΟΧΠΑ 

ΘΡΖΚΔΗΑ ΣΟΠΟ 

Βικελαίας  

2
νο

 

293 

Ankori 

ηαπξηλίδεο ηφκνο 

Α΄, 212 

21/04/1671  Γηαρσξηζκφο ζπηηηψλ 

κεηαμχ Δβξαίσλ  

ακπεηάη ακνπήι γ. Παξπίγηα,  

ακαξηά Γαεηάλεο γ. Ηνχδα  

νινκψλ γ. Μνπζά ειίκ 

Ληάθνο Μάξηδνο γ. Γηαθφ 

Ηζαάθ, Ζιίαο γ. Ηζαάθ,  

Γεζά Μελαρέκ,  

Αβξαάκ Καιάηο  

2 κνπζνπικάλνη κάξηπξεο  

Δβξαίνη Δβξατθή ζπλνηθία  

Υάλδαθαο  

2
νο

 330 

ηαπξηλίδεο  

ηφκνο Α΄, 240  

19/10/1670 Γηέλεμε ρξηζηηαλνχ 

θαη Δβξαίνπ γηα 

ρξεκαηηθφ πνζφ 

Γαβξηήι γ. Αβξαάκ, 

Μαλφιεο, 

2 κνπζνπικάλνη κάξηπξεο 

Δβξαίνο – 

ρξηζηηαλφο  

Υάλδαθαο , Υίνο  

2
νο

 384 

  

05/11/1670 Γηέλεμε Δβξαίσλ γηα 

νηθφπεδν 

Μελαρίκ  

Ηζαάθ 

Δβξαίνη πλνηθία νπιηάλ 

Ηκπξαήκ θαη Βαιηληέ 

νπιηάλ, Υάλδαθαο 

2
νο

  472 

 

 

28/12/1670 Γηέλεμε Δβξαίσλ γηα 

ρξεκαηηθφ πνζφ 

Αβξαάκ Καιαηδή,  

Σνχζα θ. Μνπζά 

 ; γηνο Σαρκακίλα,  

Ηζαάθ γ. Ζιία, 

αιακφλ γ. Φαηίλν, 

Φαγίκ γ. Αβξαάκ,  

Ραθαήι γ. Μαθαηή, Ηζάθ, 

Γηαρνχη γ. αιακφλ, , 

Ζιίαο γ. Ηζάθ, 

Μνπζά, γ. αιακφλ, 

Εφζηαλ γ. Μπαξνχρ, 

Γηάθνπ, Ηεξψλπκνο γ. Ηζάθ,  

Αβξαάκ γ. Γηαζέθ, ; γηνο Γηαζίθ,  

Ζιίαο γ. Γηαζέθ 

Δβξαίνη Υάλδαθαο  
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2
νο

  485, 

Ankori 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Α΄, 316  

26/01/1671 Δθκίζζσζε 

βαθνπθηνχ απφ 

Δβξαίνπο  

 Μνπζά Πξεο γ. ακπά 

Βαιέδ Καπνχγηα γ. Αβξαάκ 

Αβξαάκ Μνδέι 

Αβξαάκ Ναζνχκα,Δθζάληνπ 

νχξζα Παλαπαηδήηα, Γαβίδ Πξεο 

Δβξαίνη Δβξατθή ζπλνηθία, 

πλνηθία Υξηζηνχ 

θνπινχδε  

2
νο

  526  

 

02/03/1671 Αγνξαπσιεζία 

βαθνπθηθνχ ζπηηηνχ 

κεηαμχ Δβξαίσλ  

Ρεβέθθα θ. αγαλή  

; γηνο ακπαηάε  

; θφξε Γαξηθαγηνχλ  

αηνληίξ, Γαιάλεο, Γηάθν 

Δβξαίνη ζπλνηθία Βαιηληέ 

νπιηάλ  

2
νο

  589, 

Αnkori, 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Α΄, 379  

27/08/1670 Πψιεζε θξαηηθψλ 

νηθνπέδσλ  

Ηζάθ γ. Ζιία, Κακέι γ. Ηεζζαί, 

Μελαρίκ γ. Μνπζά  

Αβξαάκ Παπαξέληαο 

νινκψλ Υάθηνο 

Μσπζήο Κσζηαληήο  

Δβξαίνη πλνηθία Υξηζηνχ 

θνπινχδε 

2
νο

  1080 07/10/1704 Υξένο Δβξαίνπ ζε 

κνπζνπικάλν 

Υνπζεΐλ, 

Νηαληέι γ. Μνπζά  

Μνπζνπικάλνη κάξηπξεο 

Δβξαίνο –

Μνπζνπικάλνη 

πλνηθία Κεραγηά Μπέε, 

Υάλδαθαο 

3
νο

  34 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Α΄, 438 

30/07/1671 Αλαθνξά ζην 

εβξατθφ λεθξνηαθείν 

 Δβξαίνη Υάλδαθαο  

Κηδίι Σάκπηα 

3
νο  

90 

 

26/08 -04/09/1671 Δμφθιεζε ρξένπο Αιή Μπέεο , Μπφληα γ. Ηαθψβ Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο 

3
νο

  113 

ηαπξηλίδεο 

Σφκνο Α΄, 462 

Παπακαλνπζάθεο 

13/09/1671 Φφλνο εβξαίσλ 

εκπφξσλ 

Γαληήι γ. νπκνχξ, Ησζήθ,  

Γηάλλεο, Κσλζηαληίλνο, Μηράιεο  

Φνλεπζέληεο νη Ηζαάθ θαη Μσπζήο  

Οη Δβξαίνη θέξλνπλ 4 ρξηζηηαλνχο 

κάξηπξεο   

Δβξαίνη – 

ρξηζηηαλνί  

Υνπκεξηάθνο 

Μεξακπέιινπ 

3
νο

  117 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Α΄, 464 

15/09/1671 Φφλνο Δβξαίσλ 

εκπφξσλ 

Γαληήι, Ησζήθ, Αζιάλ γ. Μνπζά 

Μάξηπξεο  

14 ρξηζηηαλνί (7 ηεξείο) 

Δβξαίνη – 

ρξηζηηαλνί 

Υνπκεξηάθνο 

Μεξακπέιινπ 
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3
νο

 198 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Β΄, 573 

16/05/1672  Πψιεζε δνχιαο ζε 

Δβξαίν 

Μελαρέκ γ. Μνπζά  

ηλάλ Μπεζέ, Αλλίθα  

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο  

Υάλδαθαο  

3
νο

  347 21/02/1672 Γηέλεμε Δβξαίσλ γηα 

θαηάζηεκα  

νινκψλ γ. Ζιία, 

Ραρήι θ. νινκψλ, 

ακαιαδφξ 

Δβξαίνη Δβξατθή ζπλνηθία  

βαθνχθηα ηνπ Βαιηληέ 

νπιηάλ ηδακηνχ  

3
νο

  366 04/02/1672 Γαλεηζκφο απφ 

γελίηζαξν ζε 

Δβξαίνπο  

Μνπζαιά Μπεζέ  

ακπαηάε γ. νινκψλ, 

Ρεβέθθα θ. ακπαηάε, νινκψλ  

2 κνπζνπικάλνη κάξηπξεο 

Δβξαίνη - 

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο ; 

3
νο

  630 14/12/1671 Δμφθιεζε ρξένπο 

απφ κνπζνπικάλν ζε 

Δβξαίνπο  

Αιή Αγάο  

Μελαρέκ γ. Μνπζά,  

Παιακπφο γ. Γαβξηήι  

Δβξαίνη - 

κνπζνπικάλνο 

Βνζλία. Αίγππηνο  

3
νο

 752 

 

04/09/1750 Πψιεζε νηθήκαηνο  Κσλζηαληίλνο Κνπλαιάθεο 

Αλδξηάλα 

νινκψλ, Μπελαξφγηα 

Υξηζηηαλνί  Δβξατθή ζπλνηθία 

3
νο

 758 

 

 

13/09/1750 

 

Πψιεζε νηθήκαηνο 

ζηελ εβξατθή 

ζπλνηθία 

Κσλζηαληίλνο, Γεκήηξεο, Νηθνιήο, 

Σδαλήο,  

Σζειεκπή Γηαθνχπ θαη εβξαία ζχδπγφο 

ηνπ, νινκψλ, Μπελαξφγηα  

Υξηζηηαλνί – 

Δβξαίνη 

πλνηθία ηδακηνχ 

νπιηάλ Ηκπξαήκ , 

Δβξατθή ζπλνηθία 

 

3
νο

 761 13/09/1750 Πψιεζε νηθήκαηνο 

ζηελ εβξατθή 

ζπλνηθία 

Κσλζηαληίλνο, Γεκήηξεο, Νηθνιήο, 

Σδαλήο, Αλαζηάζηνο, 

νινκψλ, Μπελαξφγηα 

Υξηζηηαλνί Δβξατθή ζπλνηθία 

 

3
νο

 897  

ηαπξηλίδεο, 

ηφκνο Δ΄, 2796 

09/10/1763 Καηαγξαθή 

αξηνπνηψλ  

Ηκπξαήκ Μπεζέ, 

Αιεκληάξ Αρκέη 

Μνπζνπικάλνη Δβξατθή ζπλνηθία 

 

4
νο

 47 17-26/07/1672  Έζνδα βαθνπθηψλ  Μερκέη Αγάο, 

Αρκέη Αγάο  

Μνπζνπικάλνη Δβξατθή ζπλνηθία  

βαθνχθηα ηνπ Βαιηληέ 

νπιηάλ ηδακηνχ 
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4
νο 

 243 28/09/1672 Γνινθνλία Δβξαίνπ Γαβίδ γ. Ληάθνπ (θνλεπζείο) 

Καιή θ. Γξαθαγηά 

Ληάθνο γ. Γαβίδ,  

Μνπηδά, Μεξηέκ 

Ηβάδ, Μαληφο, Μηράιεο  

Δβξαίνη – 

ρξηζηηαλνί  

Γέξγεξε 

4
νο

  433 20-29/01/1673 Υξένο κεηαμχ 

Δβξαίνπ θαη 

κνπζνπικάλνπ 

Διηζά γ. Ηζαάθ, Μερκέη Αγάο,  

Παιίλνγινπ (κεζάδσλ) 

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο  

Υάλδαθαο ηδακί νπιηάλ 

Ηκπξαήκ 

4
νο

 710 13/07/1673 Γηαρσξηζκφο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

αλάκεζα ζε Δβξαίνπο  

Μνζέ γ. Μνξληεράη, 

Γαβίδ γ. Ζιία  

Δβξαίνη  Δβξατθή ζπλνηθία  

βαθνχθηα ηνπ Βαιηληέ 

νπιηάλ ηδακηνχ 

4
νο

  857 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Β΄,770, 

Παπακαλνπζάθεο 

30/03/1684  Απνδεκίσζε Δβξαίνπ 

εκπφξνπ 

Μπνζλάθ, Οζκάλ Αγάο,  

4 κνπζνπικάλνη κάξηπξεο  

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο  

Υάλδαθαο  

4
νο

  894 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Β΄, 788 

Παπακαλνπζάθεο 

30/04/1684 Υξεκαηηθή δηέλεμε 

βελεηνεβξαίνπ θαη 

κνπζνπικάλνπ  

Μελαρέκ γ. Μσπζή, επεηάθεο  

Υαηδή Υαζάλ Αγάο, 

4 κνπζνπικάλνη κάξηπξεο  

Δβξαίνη- 

κνπζνπικάλνη 

Βελεηία, Υαληά  

Υάλδαθαο  

4
νο

 921 02/08/1684 Υξεκαηηθή δηέλεμε 

Δβξαίνπ κε 

κνπζνπικάλν 

Υαζάλ, 

Λνπκπίλ γ. Ζιία 

4 κνπζνπικάλνη κάξηπξεο  

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο  

πλνηθία Ρεΐο Δθέληε, 

Υάλδαθαο  

4
νο

 1069 

ηαπξηλίδεο,  

Σφκνο Β΄, 846 

08/03/1685 Καηαβνιή 

νθεηιφκελνπ πνζνχ 

ζε Δβξαίν 

Γηαζέθ, Υαιίι Δθέληεο 

Μνπζηαθά Αγάο, 

Αρκέη Παζάο (λεθξφο), 

2 κνπζνπικάλνη κάξηπξεο 

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνη  

Υάλδαθαο  

4
νο

 1199, Αnkori 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Β΄, 881 

04/05/1685 Καηαγξαθή 

αξηνπνηψλ 

Σδψξηδεο, 

Ακπληή Μπεζέ, 

15 αξηνπνηνί  

Υξηζηηαλφο - 

κνπζνπικάλνο  

Δβξατθή ζπλνηθία  

 

5
νο

 338 30/03/1674 Καηαπάηεζε νηθίαο  Φίιηππνο, 

Μαλίζηνο γ. Γνκήληθνπ 

Υξηζηηαλνί  Δβξατθή ζπλνηθία  
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5
νο

  393 02/05/1674 Καηεγνξία ελαληίνλ 

Δβξαίνπ γηα θινπή  

Γηνπζνχθ Μπεζέ, 

ακάξ γ. νινκψλ 

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο  

Θεζζαινλίθε  

Υάλδαθαο  

Αζηξαθνί Πεδηάδνο  

5
νο

 509 

ηαπξηλίδεο, ηφκνο 

Β΄, 750 

19/07/1674 Δμχβξηζε Ακπληή Σζανχο, 

Υαιίι Δθέληεο  

Μνπζνπικάλνη Υάλδαθαο  

5
νο 

593 

 

12/11/1674 

 

Δμφθιεζε ρξένπο 

 

Ακπληνπιθαληίξ Μπεζέ, 

Κπξά Ηιεδφδ;  

Υξηζηηαλή- 

κνπζνπικάλνο  

Δβξατθή ζπλνηθία  

 

5
νο

  738 23/05/1688 Αθχξσζε πψιεζεο 

δνχιαο  

Μπεληάθεο ,αθηγέ, 

Γηνπζνχθ Μπεζέ 

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο  

5
νο

 760 23/01/1689 Πεξηνπζία 

γεληηζάξνπ  

Δβξαίνο δαλεηζηήο  Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο  

5
νο

 805 29/06- 08/07/ 1689 Καηαγξαθή ρξεψλ Υαληψηεο Δβξαίνο νθεηιέηεο Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο  

5
νο

 874 29/06- 08/07/1689 Δμφθιεζε 

ινγαξηαζκψλ  

Ραθαήι γ. Αζακή, 

Ζιίαο γ. αηδάθ  

Δβξαίνη Υάλδαθαο  

5
νο

  903 19/05/1689 Υξένο ρξηζηηαλνχ ζε 

Δβξαία  

Λάθθα, Γηαλλάο Δβξαία – 

ρξηζηηαλφο  

Υάλδαθαο 

ηασρινίδης       

Σφκνο Β΄ 

 

799  

(Σ.Α.Ζ. 4, 339) 

Παπακαλνπζάθεο 

28/06/1684 

 

 

Γηαθσλία εκπφξσλ 

 

 

Αιέμε ή Αιέδε, 

Γαπίδ γ. Ναζάλ 

 

Δβξαίνο- 

Αξκέληνο 

 

Υάλδαθαο, Μήινο,  

Ρέζπκλν, κχξλε 

Σφκνο Β΄  1079 (Σ.Α.Ζ.7,74)  

Ankori, 

Παπακαλνπζάθεο 

04/03/1692 Δβξαίνο θαηεγνξείηαη 

σο πξναγσγφο  

Γηαγηά εθέληεο, 

Αιή (εμσκφηεο εβξαίνο) 

Δβξαίνο; -  

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο  

Σφκνο Β΄ 1119 (Σ.Α.Ζ.7,33) 13/03/1693 Φνξνιφγεζε ησλ 

Δβξαίσλ  

45 εβξαίνη πνπ δνπλ ζην Υάλδαθα θαη 

πξνέξρνληαη απφ ηα Υαληά 

Δβξαίνη Υαληά, Υάλδαθαο  

Σφκνο Β΄ 1121  

(Σ.Α.Ζ. 7,125) 

16/08/1693 Παξάπνλα Δβξαίσλ 

γηα θαηαπάηεζε 

πεξηνπζηψλ 

Ζ εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ Υάλδαθα  Δβξαίνη Δβξατθή ζπλνηθία  

βαθνχθηα ηνπ Βαιηληέ 

νπιηάλ ηδακηνχ 
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Σφκνο Γ΄  1173  

(Σ.Α.Ζ. 8,3) 

15/06/1694 Απειεπζέξσζε 

αηρκαιψησλ απφ 

Δβξαίν  

ακνπήι γ. Γαληήι, 

Μνπζηαθά 

Δβξαίνο –  

κνπζνπικάλνη 

Υάλδαθαο, Ναχπιην, 

Ρφδνο 

Σφκνο Γ΄ 1255  

(Σ.Α.Ζ.8,16) 

Παπακαλνπζάθεο 

07/09/1694 Πξφζηηκν ζηνπο 

Δβξαίνπο 

Φηληίθ Υαηδή Μερκέη Παζάο, 

Αβδνπξξαρκάλ Αγάο,  

Ηζαάθ γ. Αβξαάκ (θεηρνπληάο) 

Δβξαίνο –  

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο 

Σφκνο Γ΄  1309 

 (Σ.Α.Ζ. 8,60) 

10/08/1695 Δβξαίνη ηνθνγιχθνη ηκφλ γ. Νφια, Ησάλλεο  Δβξαίνο – 

ρξηζηηαλφο  

Υάλδαθαο, 

Αιεμάλδξεηα  

Σφκνο Γ΄ 1311 

(Σ.Α.Ζ. 8,80) 

Ankori 

11/09/1695 Δβξαίνη δεηνχλ άδεηα 

επηζθεπήο ηεο 

ζπλαγσγήο 

Δθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο,  

Γαβίδ γ. Ναηάλ, 

Μνπζάγ αλέλ, 

Γηαζέθ γ. Βελγηαηάκ, 

αινκφλ γ. Ηζαάθ,  

ακπεηάη γ. Ζιία, 

Ραθαήι γ. Ηζαάθ,  

Βεληακίλ γ. Γαβή  

Δβξαίνη Υάλδαθαο  

Δβξατθή ζπλνηθία  

βαθνχθηα ηνπ Βαιηληέ 

νπιηάλ ηδακηνχ 

Σφκνο Γ΄  1316  

(Σ.Α.Ζ. 8,103) 

18/12/1694 Καηαγξαθή 

θνξνινγνχκελσλ 

151 Δβξαίνη Δβξαίνη Καδάο Υάλδαθα  

Σφκνο Γ΄ 1321  

(Σ.Α.Ζ. 8,9) 

Ankori 

Παπακαλνπζάθεο 

22/07/1694 Δλνρνπνίεζε 

Δβξαίσλ γηα θινπή 

Ατζέ, Μεξηέκ,  

Ναζνχλαο γ. Γηαζέθ, 

Αξζιάλ γ. Νάζαλ, 

Ηζαάθ γ. Αβξαάκ 

Δβξαίνη – 

κνπζνπικάλεο 

πλνηθία ηνπ Μεγάινπ 

Βεδχξνπ 

(Άγηνο Σίηνο) 

Σφκνο Γ΄ 1322  

(Σ.Α.Ζ. 8,129)  

Ankori 

20/04/1694 Δβξαίνη θάηνρνη 

αγξνθηεκάησλ  

Μελαρίκ , Ηζαάθ γ. Ζιία (έκπνξνο) Δβξαίνη Υάλδαθαο .Πχξγνο θαη  

Άγηνο Μχξσλαο 

Μαιεβηδίνπ 

Σφκνο Γ΄ 1332Α΄ 

(Σ.Α.Ζ. 8,105) 

 Ankori 

12/02/1695 Φνξνινγηθφο 

θαηάινγνο  

85 Δβξαίνη  Δβξαίνη  Καδάο Υάλδαθνο  

Σφκνο Γ΄ 1334  

(Σ.Α.Ζ. 8,62)   

 Ankori 

11/10/1695 Γηαθαλνληζκφο 

πξνίθαο  

Αβδνπιιάρ (εμηζιακηζκέλνο Δβξαίνο), 

Υαΐκ γ. Ηζαάθ  

Δβξαίνο - 

κνπζνπικάλνο 

Δβξατθή ζπλνηθία  
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Σφκνο Γ΄ 1337 

(Σ.Α.Ζ. 8,64) 

11/10/1695 Γηαθαλνληζκφο 

νθεηιήο  

Αβδνπιάρ (εμηζιακηζκέλνο Δβξαίνο), 

Μαηάλαο γ. Γηνχξα  

Δβξαίνο - 

κνπζνπικάλνο 

Δβξατθή ζπλνηθία  

Σφκνο Γ΄  1398 

(Σ.Α.Ζ. 11,44)   

Ankori 

Υσξίο ρξνλνινγία Φνξνινγηθφο 

θαηάινγνο  

150 εβξαίνη Δβξαίνη Καδάο Υάλδαθνο 

Σφκνο Γ΄ 1458  

(Σ.Α.Ζ. 11,120-21) 

 Ankori  

21/10/1696 Δμηζιακηζκέλνο 

Δβξαίνο θαλνλίδεη 

ηελ πεξηνπζία ηνπ κε 

ηνπο Δβξαίνπο 

ζπγγελείο ηνπ. 

Αβδνπιιάρ Αγάο, 

Μαηάλαο γ. Γηνχξα, ηλνξίηα 

Δβξαίνη – 

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο, ζπλνηθία 

Μεγάινπ Βεδχξνπ θαη 

ζπλνηθία νπιηάλ 

Ηκπξαρίκ  

Σφκνο Γ΄ 1492  

(Σ.Α.Ζ. 9,119) 

Αnkori 

1698 -1699 Δμηζιακηζκφο Ηζκαήι- Αρκέη Δμηζιακηζκέλνο 

εβξαίνο  

Υάλδαθαο 

Σφκνο Γ΄ 1628 \ 

(Σ.Α.Ζ. 12,335) 

Ankori 

Υσξίο εκεξνκελία  Γηακάρε γηα νηθία Ηζράθ γ. Γηαθφ, Σνχηα,  

Ηκραλή Υαιήι  

Δβξαίνη – 

κνπζνπικάλα 

Δβξατθή ζπλνηθία  

Σφκνο Γ΄ 1696  

(Σ.Α.Ζ. 2,368) 

12/10/1704 Δβξαίνο θαηέρεη 

θξαζί 

Αρκέη, Υαΐηνο γ. Ραθαήι Δβξαίνο - 

κνπζνπικάλνο 

Υσξηφ Καινί 

Σεκέλνπο, Υάλδαθαο  

Σφκνο Γ΄ 1775 

(Σ.Α.Ζ. 11,193) 

18/03/1708 Δβξαίνο γηαηξφο Δβξαίνο γηαηξφο (ρσξίο φλνκα) Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο 

πλνηθία Υνπγθηάξ ηδακί 

Υάλδαθαο  

Σφκνο Γ΄  1784 

(Σ.Α.Ζ. 11,234) 

30/03/1708  Πψιεζε νηθίαο Ακπξάκν, Μαζηξν – Γηάλλεο, Γαπίδ Άγγινο - Γάιινο - 

Δβξαίνο 

πλνηθία Μεγάινπ 

Βεδχξνπ 

Σφκνο Γ΄ 1792 

(Σ.Α.Ζ. 11,303) 

14/04/1709 Δβξαίνο γηαηξφο 

αγνξάδεη νηθία 

Υαΐκ γ. Ηζαάθ, Μερκέη Μπεζέ, 

Γαβή Σνθκάθνγινπ (θξάγθνο 

Ηνπδαίνο) 

Δβξαίνο –  

κνπζνπικάλνο 

ζπλνηθία νπιηάλ 

Ηκπξαρίκ Υάλδαθαο 

Σφκνο Γ΄ 1974 Β΄ 

(Σ.Α.Ζ. 15,266) 

10/10/1719 Υνξήγεζε χδαηνο  Γελ αλαθέξνληαη νλφκαηα Δβξαίνη Δβξατθή ζπλνηθία  

Σφκνο Γ΄ 2047 

(Σ.Α.Ζ. 16,41) 

15/04/1721  Κεθαιηθφο θφξνο  Ηνπδαίνη σο θνηλφηεηα  Δβξαίνη Υάλδαθαο  
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Σφκνο Γ΄ 2070 Α΄ 

(Σ.Α.Ζ. 16,45) 

26/08/1722 Γηαλνκή λεξνχ Ραθαήι Δβξαίνο  Υάλδαθαο - Αξράλεο 

Σφκνο Γ΄ 2164 

(Σ.Α.Ζ. 17,54) 

06/01/1728 Φνξνινγηθφο 

θαηάινγνο  

Ηνπδαίνη σο θνηλφηεηα  Δβξαίνη Υάλδαθαο  

Σφκνο Γ΄ 2291 \ 

(Σ.Α.Ζ. 20,169-

171) Ankori 

1740 Δμηζιακηζκφο  νινκψλ – Μερκέη  Δβξαίνο  Υάλδαθαο 

Σφκνο Γ΄ 2312  

(Σ.Α.Ζ. 21,54) 

 

1741 

 

Πψιεζε λεξνχ απφ 

Δβξαίν 

Γηνχδαο γ. ηκφλ,  

Εεξληαιή Διραηδ Αιήο  

Δβξαίνο - 

κνπζνπικάλνο 

πλνηθία νπιηάλ 

Ηκπξαρίκ Υάλδαθαο, 

Αξράλεο 

Σφκνο Γ΄ 2320 

(Σ.Α.Ζ. 21,142) 

11/11/1741 Παιαηφ ρξένο γηα 

δηνξηζκφ. 

Γηαθφ Μπνλθίι γ. Υαΐκ, Μαλσιηφο, 

Γηνχδαο γ. ηκφλ,  

ακαξγηάο γ. Μνπζά,  

Γηνχδαο γ. Ζιία, 

Ηζαάθ γ. ακνπήι,  

Δβξαίνη – 

ρξηζηηαλφο  

πλνηθία Γηνπζνχθ 

Παζά Υαληά (Μνπζείν), 

Μαξγαξίηεο 

Μπινπνηάκνπ, 

Μνλαζηεξάθη Ακαξίνπ, 

Υάλδαθαο  

Σφκνο Γ΄ 2440 

(Σ.Α.Ζ. 25,205) 

20/07/1750 Πξφζηηκν ζηελ 

εβξατθή θνηλφηεηα 

Ραθαιή γ. Μελαρίκ, 

απαηάη γ. Μνπζά, 

νινκψλ γ. Κεκάι (δαραξνπιάζηεο), 

Γηαζέθ γ. Ζιία, 

αιακφλ γ. Γηαζέθ, 

απαηάη γ. Ζιία 

Δβξαίνη Υάλδαθαο 

Σφκνο Γ΄  2450 

(Σ.Α.Ζ. 25,229) 

1750 Δθηφπηζε Δβξαίνπ 

εκπφξνπ  

Αζέξ  Δβξαίνο Θεζζαινλίθε, Υάλδαθαο  

Σφκνο Δ΄ 2557 

(Σ.Α.Ζ. 27,259) 

 

1755 Κινπή απφ Δβξαίνπο  Ρακπηά (αξλεζίζξεζθνο), 

Βηραλέ θ. Γαληήι,  

Μελαρίκ γ. Γηαθφ, Γηαθφ 

Δβξαίνη – 

Μνπζνπικάλα 

πλνηθία Υαηδή Αιή 

Παζά, Υάλδαθαο  

Σφκνο Δ΄ 2598 

(Σ.Α.Ζ. 18,121) 

 

22/02/1756 Δγρείξεζε θήιεο ζε 

Δβξαία  

Λαθίκ γ. Ληά,  

Βηγηέλε Ληά, 

Θέκειεο (ρεηξνπξγφο)  

Δβξαίνη – 

ρξηζηηαλφο  

Υάλδαθαο, εβξατθή 

ζπλνηθία, Ησάλληλα  
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Σφκνο Δ΄ 2615 

(Σ.Α.Ζ. 18,172) 

11/11/1756 Δβξαίνο ηδηνθηήηεο 

νηθίαο  

ακνπήι γ. Μηραήι, 

Διράηδ Υαζάλ 

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο 

Υάλδαθαο, εβξατθή 

ζπλνηθία  

Σφκνο Δ΄ 2660 

(Σ.Α.Ζ. 27,12) 

1/03/ 1759 Καηάινγνο γάιισλ 

ππεθφσλ 

Γηνχληα, ηκφλ, Μνπζά Δβξαίνη Υάλδαθαο  

Σφκνο Δ΄ 2720 

(Σ.Α.Ζ. 9,211) 

15/05/1761 Αίηεζε ησλ Δβξαίσλ 

λα απαιιαγνχλ απφ 

θφξνπο  

Δθπξφζσπνη ηεο θνηλφηεηαο ρσξίο 

θαηαγξαθή νλνκάησλ  

θαη κνπζνπικάλνη κάξηπξεο 

Δβξαίνη  Υάλδαθαο 

Σφκνο Δ΄ 2826 

(Σ.Α.Ζ. 7,297) 

Υσξίο ρξνλνινγία Καηάινγνο γάιισλ 

ππεθφσλ 

Γηερνχληα, γηνο Δβξαίνη Υάλδαθαο  

 

ΡΔΘΤΜΝΟ 

      

 62 03/01/1659 Απειεπζέξσζε  

Δβξαίνπ ζθιάβνπ 

Οζκάλ Ρεΐο, 

Πέηξνο γ. Λνπβή (Λεβή) 

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνο 

Ατδίλη, Ρέζπκλν,  

Μνρφο  

 163 17/03/1721 Απνπιεξσκή ρξένπο Μσπζήο, 

Υαηδή Οκέξ 

Δβξαίνο - 

κνπζνπικάλνο 

Ρέζπκλν 

 179 17/03/1722 Απνπιεξσκή ρξένπο Μσπζήο, Μερκέη κπέεο, Οκέξ, 

Μνπζνπικάλνη κάξηπξεο 

Δβξαίνο – 

κνπζνπικάλνη 

Ζξάθιεην, Ρέζπκλν 

 233 17/03/1734 Απνπιεξσκή ρξένπο Ραθαήι, Υαηδή Ηζκαήι, 

κνπζνπικάλνη κάξηπξεο 

Δβξαίνο - 

κνπζνπικάλνη 

Ρέζπκλν 

 300 19/05/1743 Κινπή δαρηπιηδηνχ Ζιίαο, Γαβξηήι κπέεο, Κσλζηαληίλνο, 

Μνπιά Αρκέη 

Δβξαίνο, 

κνπζνπικάλνη, 

ρξηζηηαλφο 

Υαληά, Ρέζπκλν 
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ΜΔΣΑΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΓΤΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 2
ο
 ΗΔΡΟΓΗΚΑΣΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ 

(ΒΗΚΔΛΑΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ)
383 

 

1072 

1. Medine-i Kandiye nevahisinden Temenos nahiyesine tabi 

Kalos nam karye sakinlerinden bais-i haza’l-kitab Ahmed 

bin Abdullah 

2. nam kimesne meclis-i şer’-i hatir lâzımü’t-tevkirde medine-i 

mezburede sakin yahud taifesinden Hapto veled-i Rafail 

nam yahudi mahzarında 

3. üzerine dava ve takrir-i kelâm edüb tarih-i kitabdan beş 

sene mukaddem karye-i mezburede vaki mülk menzilimi ve 

derunında 

4. vaki küpleriyle maan şara[b] vaz etmek içün beher mah 

otuzar para olmak üzere icar edüb ol dahi vech-i 

5. meşruh üzere isticar ve iki sene tamamen zabt edüb icaresin 

vermeye inad ve muhalefet eder sual 

6. olınub mezbur Hapto veled-i Rafail zimmetinden icab eden 

hakkımı alıverilmesi matlubımdır dedikde gıbbessual yahud 

7. mezbur Hapto müddei-i mezbur Ahmed’in dava-yı meşruhını 

2
νο

 ηεξνδηθαζηηθφο θψδηθαο Ζξαθιείνπ, αξ. θαηαρψξηζεο 1072 

ΑΝΣΗΓΗΚΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΚΑΗ ΔΒΡΑΗΟΤ ΓΗΑ 

ΥΡΔΩΣΟΤΜΔΝΑ ΔΝΟΗΚΗΑ ΑΚΗΝΖΣΟΤ ΚΑΗ ΠΗΘΑΡΗΩΝ ΣΟ 

ΥΩΡΗΟ ΚΑΛΟ 

ει. 368 ηνπ Κψδηθα 

ηαπξηλίδεο, η. Γ΄, αξ. 1696, ζ. 

322-323 

12 Σδεκαδή ΗΗ 1116 

[12/10/1704]
384

 

 

Ο Αρκέη γηνο Ακπληνπιιάρ, θάηνηθνο ηνπ ρσξηνχ Καιφο ηνπ λαρηγέ 

Σεκέλνπο, εγείξεη αγσγή θαηά ηνπ Υάπην γηνπ Ραθαήι, εβξαίνπ 

θαηνίθνπ ηνπ Υάλδαθα, θαηεγνξψληαο ηνλ πσο, ελψ πέληε ρξφληα 

λσξίηεξα θαη γηα δηάζηεκα δχν εηψλ
385

 ηνπ λνίθηαζε ζπίηη κε πηζάξηα 

γηα ηελ απνζήθεπζε θξαζηνχ
386

 ζην παξαπάλσ ρσξηφ κε κεληαίν 

                                                           
383

 Ζ κεηάθξαζε θαη κεηαγξαθή έγηλε απφ ηνλ Α. Αλαζηαζφπνπιν, πνπ ηηο έζεζε ζηε δηάζεζή κνπ. 
384

 Γεδνκέλσλ ησλ εκεξνκεληψλ ησλ ακέζσο πξνεγνχκελσλ θαη ησλ ακέζσο επφκελσλ εγγξάθσλ, κπνξνχκε λα εηθάζνπκε πσο ζην παξφλ έγγξαθν ε εκεξνκελία έρεη 

γξαθηεί απφ ιάζνο 12 αληί γηα 22 Σδεκαδή ΗΗ 1116 (22 Οθησβξίνπ 1704). 
385

 Ο ηαπξηλίδεο κεηαθξάδεη απηφ ην ζεκείν σο εμήο: «ηελ νηθίαλ ηαχηελ ελνηθηάζαο ν ελαγφκελνο δηα κίαλ πεληαεηίαλ, ερξεζηκνπνίεζελ επί δχν έηε ρσξίο λα θαηαβάιε ηα 

ελνίθηα». 
386

 Δίλαη ελδηαθέξνλ πσο ζε απηφ ην έγγξαθν ν γξαθέαο ζπζηεκαηηθά παξαιείπεη ην ηειεπηαίν γξάκκα ηεο ιέμεο «ζαξάπ» (= θξαζί), πηζαλφηαηα γηα εζηθνχο ιφγνπο, έηζη 

ψζηε λα απνθχγεη ηελ θαηαγξαθή ζηνλ θψδηθα ηνπ νλφκαηνο ηνπ πνηνχ ηνπ νπνίνπ ε θαηαλάισζε απαγνξεχεηαη απφ ην ηζιάκ. 
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bilkülliye inkâr edicek müddei-i mezbur Ahmed bin 

Abdullah’dan davasına 

8. mutabık mübeyyin beyyine taleb olındıkda medine-i 

mezburede vaki merhum Balta Ağa cami-i şerifi mahallesi 

sakinlerinden Mustafa 

9. Bölükbaşı bin el-Hac Ali ve İbrahim bin Receb nam 

kimesneler li-ecli’ş-şehâde meclis-i şer’e (sic) hazıran olub 

istişhad 

10. olındıklarında filhakika tarih-i kitabdan beş sene 

mukaddem karye-i mezburede vaki mülk menzili ve 

derunında olan küpleriyle 

11. şara[b] vaz etmek içün beher mah otuzar para olmak 

üzere münkir-i mezbur Hapto yahudiye icar edüb ol dahi 

vech-i 

12. meşruh üzere isticar edüb iki sene tamamen zabt 

eylediğini bizler bu hususa b[u] vech üzere şahidleriz 

şehadet 

13. dahi ederiz deyü herbiri eda-yı şehadet-i şer’iye 

eylediklerinde badetta’dil ve’t-tezkiye şehadetleri makbule 

oldıkdan sonra 

14. zikr olınan menzil ile küplerin iki seneden müctemi olan 

yedi yüz yirmi para icaresin müddei-i mezbur Ahmed bin 

Abdullah’a 

15. eda ve teslime mezbur Hapto veled-i Rafail yahudiye 

tenbih birle mavaka bittaleb ketb olındı hurrire fi yevmissani 

aşer mine Cemaziyülahır lisene sitt 

16. aşer ve miye ve elf 

Şühudülhal: 

es-Seyyid Yusuf Efendi nakib-i cezire-i Girid 

ελνίθην 30 παξάδσλ, ν Υάπην δελ ηνπ θαηέβαιε ελνίθην. ηαλ ν 

ελαγφκελνο αξλείηαη ηελ θαηεγνξία, ν Αρκέη παξνπζηάδεη δχν 

κάξηπξεο, ηνλ Μνπζηαθά Μπνπινχθκπαζε γην Υαηδή Αιή θαη ηνλ 

Ηκπξαήκ γην Ρεηδέπ, θαηνίθνπο ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Σδακηνχ ηνπ Μπαιηά 

Αγά ζηνλ Υάλδαθα, νη νπνίνη επηβεβαηψλνπλ φηη ν Υάπην κίζζσζε ηελ 

πεξηνπζία ηνπ Αρκέη γηα δχν έηε κε κεληαίν ελνίθην 30 παξάδσλ. Σν 

δηθαζηήξην επηβάιιεη ζηνλ ελαγφκελν λα θαηαβάιεη ζηνλ ελάγνληα ην 

νθεηιφκελν πνζφ ησλ ελνηθίσλ δχν εηψλ, ζπλνιηθήο αμίαο 720 

παξάδσλ. 

Μάξηπξεο: εγίη Γηνπζνχθ Δθέληεο λαθίπεο [ησλ εζξάθ] ηεο Κξήηεο, 

Αρκέη Σζειεκπήο γηνο Γηνπζνχθ Ρεΐο, Μνπζιή Δθέληεο γηνο Μερκέη, 

Υνπζεΐλ Δθέληεο γηνο Υαηδή νπιετκάλ, Ρεζχκληνο Μερκέη Αγάο γηνο 

Ακπληνπικελάλ, Ακπληνπιιάρ γηνο Μερκέη, θεραγηάο ησλ 

ηζανχζεδσλ. 
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Ahmed Çelebi bin Yusuf Reis 

Musli Efendi bin Mehmed 

Hüseyin Efendi bin el-Hac Süleyman 

Mehmed Ağa bin Abdulmennan Resmolı 

Abdullah bin Mehmed çavuşlar kethüdası 

 

1080 

1. Medine-i Kandiye mahallatından Kethüda Bey mahallesi 

sakinlerinden işbu baisü‟l-kitab yerlü yeniçerilerinden 

altıncı cemaatın 

2. çorbacısı Hüseyin bin Ahmed meclis-i şer‟-i hatir lâzımü‟t-

tevkirde yine medine-i mezburede sakin yahudi taifesinden 

Danyal veled-i Musa 

3. mahzarında üzerine dava ve takrir-i kelâm edüb bundan 

akdem cihet-i karz-ı şer‟îden iki yüz altmış guruş mesfûr 

Danyal yahudi 

4. zimmetinde hakkım olub doksan üç guruşı bana teslim ve 

yüz altmış yedi guruş zimmetinde baki kalmağla sual olınub 

alıverilmesi 

5. matlubımdır dedikde gıbbessual ve akîbü‟l-inkâr müddei-i 

mezbur Hüseyin Çorbacı‟dan dava-yı meşruhına mutabık 

mübeyyin beyyine taleb olındıkda 

6. medine-i mezbure sakinlerinden yerlü yeniçerilerinin ocak 

kethüdası Ahmed Efendi bin Mahmud ve Süleyman Odabaşı 

bin Hüseyin ve sabıka Girid defterdarı 

7. el-Hac Ali Efendi bin Abdüllâtif nam kimesneler li-ecli‟ş-

2
νο

 ηεξνδηθαζηηθφο θψδηθαο Ζξαθιείνπ, αξ. θαηαρψξηζεο 1080 

ΑΝΣΗΓΗΚΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΜΟΤΟΤΛΜΑΝΟΤ ΚΑΗ ΔΒΡΑΗΟΤ ΓΗΑ 

ΥΡΔΟ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΟ 

 

ει. 371 ηνπ Κψδηθα 7 Σδεκαδή ΗΗ 1116 [7/10/1704] 

 

Ο ηζνξκπαηδήο ηνπ έθηνπ ιφρνπ ησλ ληφπησλ γεληηζάξσλ Υνπζεΐλ γηνο 

Αρκέη, θάηνηθνο ηεο ζπλνηθίαο ηνπ Κεραγηά Μπέε ζην Υάλδαθα, ελάγεη 

ηνλ εβξαίν Νηάληει [Γαληήι] γην Μνπζά [Μσυζή], θάηνηθν Υάλδαθα, 

θαηεγνξψληαο ηνλ φηη ηνπ νθείιεη 167 γξφζηα απφ δάλεην 260 γξνζίσλ 

πνπ ηνπ είρε ρνξεγήζεη. Αθνχ ν ελαγφκελνο αξλείηαη ηελ θαηεγνξία, ν 

ελάγσλ παξνπζηάδεη σο κάξηπξεο ηνπο θαηνίθνπο Υάλδαθα Αρκέη 

Δθέληε γην Μαρκνχη, θεραγηά ηνπ ζψκαηνο ησλ ληφπησλ γεληηζάξσλ, 

νπιετκάλ Οληάκπαζε γην Υνπζεΐλ θαη Υαηδή Αιή Δθέληε γην 
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şehâde meclis-i şer‟e (sic) hazırun olub istişhad 

olındıklarında filhakika müddei-i 

8. mezbur Hüseyin Çorbacı‟nın cihet-i karz-ı şer‟îden iki yüz 

altmış guruş mesfûr Danyal yahudi zimmetinde hakkı 

olduğını bizler 

9. bu hususa bu vech üzere şahidleriz şehadet dahi ederiz deyü 

herbiri eda-yı şehadet-i şer‟iye eylediklerinde badetta‟dil 

ve‟t-tezkiye şehadetleri 

10. makbule oldıkdan sonra şehadet-i mezbure mucibince 

meblağ-ı baki yüz altmış yedi guruşı müddei-i mezbur 

Hüseyin Çorbacı‟ya eda ve teslime mesfûr 

11. Danyal yahudiye tenbih birle mahuvelvaki bittaleb 

[ketb] olındı hurrire fi yevmissabi mine şehr-i 

Cemaziyülahır lisene sitt aşer ve miye ve elf 

Şühudülhal: 

Hüseyin Efendi bin el-Hac Süleyman 

Ali Beşe bin Abdullah 

çukadar Mehmed bin Mustafa 

Abdurrahman bin Mehmed 

Halil Ağa bin Cafer 

ve gayrihim 

Ακπληνπιαηίθ, πξψελ ληεθηεξληάξε Κξήηεο, νη νπνίνη επηβεβαηψλνπλ 

ην αξρηθφ ρξένο ηνπ ελαγφκελνπ ζηνλ ελάγνληα.
387

 Σν δηθαζηήξην δεηά 

ν Νηάληει [Γαληήι] λα θαηαβάιεη ζηνλ Υνπζεΐλ Σζνξκπαηδή ηα 

νθεηιφκελα 167 γξφζηα. 

Μάξηπξεο: Υνπζεΐλ Δθέληεο γηνο Υαηδή νπιετκάλ, Αιή Μπεζέ γηνο 

Ακπληνπιιάρ, ηζνραληάξεο Μερκέη γηνο Μνπζηαθά, Ακπληνπξαρκάλ 

γηνο Μερκέη, Υαιίι Αγάο γηνο Σδαθέξ θαη άιινη. 

 

 

 

                                                           
387

 Ζ λνκηθά νξζή δηαδηθαζία επηβάιιεη νη κάξηπξεο λα επηβεβαηψζνπλ ην νθεηιφκελν ππφινηπν, φρη ην αξρηθφ πνζφ ηνπ δαλείνπ.  



 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΟ ΣΧΝ ΟΘΧΜΑΝΧΝ ΟΤΛΣΑΝΧΝ, 1669-1774 

 

       Μερκέη Γ΄ ν Κπλεγφο 1648-1687 

       νπιετκάλ Β΄               1687-1691 

       Αρκέη Β΄                      1691-1695 

       Μνπζηαθά Β΄              1695-1703 

       Αρκέη Γ΄                       1703-1730 

      Μαρκνχη Α΄                 1730- 1754  

       Οζκάλ Γ΄                     1754-1757 

       Μνπζηαθά Γ΄              1757-1774 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΟ ΖΜΑΝΣΗΚΧΝ ΓΔΓΟΝΟΣΧΝ, 1669-1774 

Μεγάινο Βεδίξεο ν Κηνπξνπινχ Φαδίι Αρκέη Παζάο φηαλ ην 1669 θαηαιακβάλεηαη ε 

Κξήηε. 

 

1671-1672  Πφιεκνο ησλ Οζσκαλψλ ελαληίνλ Πνισλίαο-Ληζνπαλίαο. 

 

1677-1678  Πφιεκνο ελαληίνλ ηεο Μνζρνβίαο.  

 

1681     πλζήθε ηνπ Μπαρηζέ αξάη πνπ αλαγλσξίδεη ηελ νζσκαληθή θπξηαξρία    

             ζηελ Οπθξαλία ηεο Γπηηθήο φρζεο (ηνπ Γλείπεξνπ). 

 

1683-1699  Πφιεκνο ελαληίνλ Απζηξίαο, Βελεηίαο, Πνισλίαο θαη Μνζρνβίαο. 

 

1683  Απνηπρία ηεο δεχηεξεο πνιηνξθίαο ηεο Βηέλλεο.  

 

1686  Οη Οζσκαλνί ράλνπλ ηε Βνχδα θαη κεγάιν κέξνο ηεο Οπγγαξίαο.  

 

1687  Οζσκαληθή ήηηα ζην Μφραηο. 

 

1688  Οη Αςβνχξγνη θαηαιακβάλνπλ ην Βειηγξάδη σο ην 1690. 

 

1695  Δηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ηεο ηζφβηαο εθκίζζσζεο θφξσλ. 

 

1697  Οζσκαληθή ήηηα ζηε Εέληα. 

 

1699  πλζήθε ηνπ Κάξινβηηο. 

 

1703  Δθζξφληζε ηνπ Μνπζηαθά Β΄. 

 

1710-11 Πφιεκνο κε ηε Ρσζία. 

 

1715-1718  Πφιεκνο κε ηε Βελεηία θαη ηελ Απζηξία. 

 



 

1717  Καηάιεςε ηνπ Βειηγξαδίνπ απφ ηνπο Απζηξηαθνχο. Σα ζχλνξα νξίδνληαη ζηε  

          Νηο. 

 

1718  πλζήθε ηνπ Παζάξνβηηο. 

 

1720-30  Δπνρή ηεο ηνπιίπαο. 

 

1724-1746  Πφιεκνη κε ην Ηξάλ (φρη ζπλερφκελα φια απηά ηα ρξφληα). 

 

1727  Ίδξπζε ηνπ πξψηνπ ηππνγξαθείνπ κε αξαβηθνχο ραξαθηήξεο ζηελ  

          Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 

1730  Δμέγεξζε ηνπ Παηξφλα Υαιίι.  

 

1736  Ζ Ρσζία εηζβάιιεη ζηελ Κξηκαία. 

 

1739  Δπηζηξνθή ηνπ Βειηγξαδίνπ ζηνπο Οζσκαλνχο. 

 

1740 θαη 1748  Σαξαρέο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. 

 

1740  Δκπνξηθή ζπκθσλία Οζσκαλψλ-Γάιισλ. 

 

1768-1774  Πφιεκνο κε ηε Ρσζία. 

 

ΓΛΧΑΡΗ ΟΘΧΜΑΝΗΚΧΝ ΟΡΧΝ 

Οη φξνη θαηαγξάθνληαη φπσο εληνπίδνληαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

 

Αkçe = άζπξν. Οζσκαληθφ λφκηζκα.  

Ala = αλψηεξε θνξνινγηθή θιίκαθα. 

Berat = ζνπιηαληθφ έγγξαθν δηνξηζκνχ ζε θάπνην αμίσκα. 

Beytülmal = δεκφζην ηακείν, επηβνιή κνπζνπικάλσλ δηαρεηξηζηψλ ζε πεξηνπζίεο 

ρσξίο θιεξνλφκνπο.  

Bin = ν γηνο. Αξαβηθή ιέμε.  

Cemaat-i yahudiyan = φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Δβξαίνπο ζηα νζσκαληθά έγγξαθα.  

Celebkeşan-i ağnam = θφξνο, πνπ αθνξνχζε ηελ πξνκήζεηα θξέαηνο ζηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε. 

Cizye = θεθαιηθφο θφξνο. 

Cizye defterleri = θαηάινγνη επηβνιήο θεθαιηθνχ θφξνπ. 

Çuha = ηζφρα. Σχπνο πθάζκαηνο. 

Çukadar = αγγειηαθφξνο ηνπ ηεξνδηθείνπ θαη αμίσκα ζηελ νζσκαληθή απιή. 



 

Dayyan = δηθαζηήο (εβξατθή ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Οζσκαλνί).  

Defter-i Hakani (Tapu) = θαηαγξαθέο αλά επαξρία ηνπ πιεζπζκνχ, ησλ πεξηνπζηψλ 

θαη ησλ εηζνδεκάησλ θάζε πεξηνρήο. 

Devşirme = παηδνκάδσκα.  

Dhimmi = δηκκήο. Ννκηθφ θαζεζηψο ησλ κε κνπζνπικάλσλ ζην νζσκαληθφ θξάηνο. 

Dönme = νπαδνί ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ακπαηάη εβί πνπ έγηλε κνπζνπικάλνο ην 1666. 

Απφ ην ηνπξθηθφ ξήκα dönmek = πεξηζηξέθνκαη, «γπξλψ». 

Edna = ρακειφηεξε θνξνινγηθή θιίκαθα. 

Esedi guruş = ην νιιαλδηθφ ηάιεξν, γλσζηφ σο εζεληί ή αζιαλιί γξφζη (kuruş-ı 

arslani). Σν νζσκαληθφ γξφζη (πηάζηξν) ηζνδπλακεί κε 40 παξάδεο ή 

120 άζπξα. 

Evsat = κεζαία θνξνινγηθή θιίκαθα. 

Fetva = θεηβάο. Ννκηθφ έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ κνπθηή, εξκελεχνληαο ηνλ 

ηζιακηθφ λφκν. 

Francos = Δβξαίνη απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε. Frenci = ν πξνεξρφκελνο απφ θαζνιηθή 

ρψξα, ζηα νζσκαληθά ηνπξθηθά. 

Gardak = μχιηλε πξνέθηαζε ησλ ζπηηηψλ πάλσ απφ ην δεκφζην δξφκν. 

Gedik = φξπγκα, ηξχπα αιιά θαη εμαίξεζε, πξνλφκην. Παξαπέκπεη ζην δηθαίσκα 

άζθεζεο ελφο επαγγέικαηνο ζε έλαλ νξηζκέλν ρψξν, θαηάζηεκα ή 

εξγαζηήξην. 

Hahambaşı = αξρηξαβίλνο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο. 

Ζaremlik, selamlık = δηαθξηηνί ρψξνη ησλ κνπζνπικαληθψλ νηθηψλ γηα γπλαίθεο θαη 

άλδξεο αληίζηνηρα. 

Hizmet = ζπιινγηθή ππνρξέσζε ηεο θνηλφηεηαο. 

Ζüccet = έγγξαθν ηεξνδηθείνπ. Λεηηνπξγεί σο ηίηινο ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ.  

İspence = θφξνο επί ηεο αγξνηηθήο πεξηνπζίαο ησλ κε κνπζνπικάλσλ. 

İstiğlal = ν ηφθνο πνπ παξνπζηάδεηαη θαιπκκέλνο ζαλ ηίκεκα πψιεζεο ή 

ππνζήθεπζεο αγαζψλ. 

Kahya ή kethüda = θεραγηάο. Δθπξφζσπνο ηεο θνηλφηεηαο, ηνπ νπνίνπ ν νξηζκφο απφ 

ηνλ ληφπην πιεζπζκφ κπνξεί λα επηθπξσλφηαλ απφ ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο. 

Kanun = δίθαην πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο λφκνπο πνπ ζεζκνζεηεί ν ζνπιηάλνο. 

Katib = γξακκαηέαο ηνπ ηεξνδηθείνπ. 

Kazasker = θπξηνιεθηηθά, ζηξαηησηηθφο δηθαζηήο, αιιά ζηελ νπζία πςειφβαζκνο 

νπιεκά, αλψηαηνο αμησκαηνχρνο ηνπ ηικηγηέ.  



 

Kendi gelen = Οη Δβξαίνη πνπ ήξζαλ κε δηθή ηνπο επηινγή, θπξίσο απφ ηελ Ηζπαλία. 

Kharaj = θφξνο γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο γεο απφ ηνπο θαηαθηεκέλνπο (ν νξηζκφο 

αθνξά ηελ πξννζσκαληθή πεξίνδν). 

Kisve bahşı ή kisve bedeli = ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ αγνξά ξνχρσλ κεηά απφ 

εμηζιακηζκφ. 

Mahkeme = δηθαζηήξην, ηεξνδηθείν. 

Mevlana = ζεβάζκην πξφζσπν, ηίηινο γηα θαδήδεο θαη λαΐπεδεο. 

Millet = νη δηαθξηηέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο κέζα ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. 

Mimar = αξρηηέθηνλαο. 

Mühimme defterleri = θαηάζηηρα κε δηαηαγέο ηεο Πχιεο πξνο ηηο επαξρίεο. 

Muhzır = θιεηήξαο ηνπ ηεξνδηθείνπ. 

Mütevelli = δηαρεηξηζηήο βαθνπθηνχ. 

Naib = λαΐπεο, αλαπιεξσηήο θαδή. 

Rav akçesi = θφξνο πνπ θαηαβάιινπλ νη Δβξαίνη γηα ηε δηαβίσζε ηνπ ξαβίλνπ. 

Reaya = θπξηνιεθηηθά, πνίκλην. ξνο πνπ δειψλεη φινπο ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

ππεθφνπο ηνπ ζνπιηάλνπ, αλεμαξηήησο ζξεζθείαο δειαδή φζνπο δελ 

αλήθνπλ ζην ζηξαηφ. Απφ ην 18
ν
 αηψλα θαη εμήο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα 

λα δειψζεη απνθιεηζηηθά ηνπο κε κνπζνπικάλνπο. 

Resm-ı kismet = αληίηηκν γηα ηε ζχληαμε ηεξεθέ. 

Riyal guruş = ηζπαληθφ λφκηζκα ησλ 8 ξεαιίσλ. 

Sadik millet = πηζηφ κηιιέη. Ο φξνο αθνξά ηνπο Δβξαίνπο. 

Shaykh al yahud (şeyhü‟l-yahudiyan) = εθπξφζσπνο ηεο θνηλφηεηαο γηα απεξηφξηζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. πλήζσο ν πην ειηθησκέλνο Δβξαίνο. 

Sicil = θαηάζηηρν, ηεξνδηθαζηηθφο θψδηθαο. 

Subaşı = αμησκαηνχρνο κε αζηπλνκηθά θαζήθνληα. 

Sulh = ζπκβηβαζκφο. 

Sürgün = εθηφπηζε, εμνξία, εθπαηξηζκφο. Αλαθέξεηαη ζε πιεζπζκνχο ή άηνκα πνπ νη 

αξρέο αλαγθάδνπλ λα κεηνηθήζνπλ ζε άιιν ηφπν. 

Şehadet = επίζεκε δήισζε αιιαγήο πίζηεο. 

 

Şeriat = ηζιακηθφο ηεξφο λφκνο. 

Tapu tahrir defterleri = γεληθέο απνγξαθέο ηεο θνξνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηεο γεο. 



 

Tercüman = δηεξκελέαο. 

Tereke = κεηά ζάλαηνλ απνγξαθέο πεξηνπζηψλ πξνο δηαλνκή ηνπο ζηνπο λφκηκνπο 

θιεξνλφκνπο. Δίλαη δχν θαηεγνξηψλ, ηα tereke-i reaya, δειαδή απνγξαθέο 

θνξνινγνχκελσλ ππεθφσλ, θαη ηα tereke-i askeri, δειαδή απνγξαθέο 

αθνξνιφγεησλ θξαηηθψλ ζηειερψλ. 

Veled = ν γηνο. Πεξζηθή ιέμε. 

Yahudi Mahallesi ή Sultan İbrahim Mahallesi = νλνκαζίεο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο 

ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Yahudihane = εβξατθά ράληα γηα ηελ πξνζσξηλή δηακνλή ησλ εκπφξσλ ζηηο 

βαιθαληθέο πφιεηο. Ή απιά ηα εβξατθά ζπίηηα. 

Yahudilerin kadim havraları = εβξατθέο ζπλαγσγέο ηνπ Ζξαθιείνπ. Yukarıki Havra 

(πςειή) θαη Aşağı Havra (θάησ). 

Όροι ζηα ελληνικά 

Αξρηηζνξκπαηδήο = επηθεθαιήο πεδηθνχ ζψκαηνο κε δηάθνξα θαζήθνληα. 

Δγηαιέηη = δηνηθεηηθή δηαίξεζε ηνπ θξάηνπο. Δπηθεθαιήο ν βαιήο. 

Μνπθηήο = ζεσξεηηθφο εξκελεπηήο ηνπ ηεξνχ λφκνπ. 

Πεληδίθη = θφξνο πνπ θαηαβάιινπλ νη Δβξαίνη γηα λα έρνπλ δνχινπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΛΧΑΡΗ ΔΒΡΑΨΚΧΝ ΟΡΧΝ  

Arhaot shel Goyim = ηεξνδηθείν ζηα εβξατθά. 

Batte din = θνηλνηηθφ ζξεζθεπηηθφ δηθαζηήξην. Απαληάηαη θαη σο bet din ή beit din. 



 

Beit din isur ve-heter = ηκήκα δηθαζηεξίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ζέκαηα ηήξεζεο ησλ 

δηαηξνθηθψλ θαλφλσλ, ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ θαη ηεο ηδησηηθήο 

δσήο πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 17
ν
 αηψλα.  

Βeth-ha-Knesseth ha-Gavoah = ε Άλσ ζπλαγσγή (πςειή) ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Beyt Yosef = ην εβξατθφ δίθαην θαηαγξάθεθε θαη θσδηθνπνηήζεθε απφ ην ξαβίλν 

Joseph Caro (1488- 1575) ζηνλ θψδηθα κε ην φλνκα απηφ. Αλαθέξεηαη 

θαη σο νπιράλ Αξνχρ. 

Condestabulo = επηθεθαιήο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο θαηά ηε βελεηηθή πεξίνδν ήηαλ 

ν θνληφζηαπινο, πνπ εθιεγφηαλ απφ ηα πινχζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. 

Conversos = Δβξαίνη πνπ αζπάζηεθαλ ηνλ θαζνιηθηζκφ, θπξίσο ζηελ Ηζπαλία. 

Cortijo = ζπίηηα ηεο Ηβεξηθήο κε εζσηεξηθή απιή. 

Dayanei hahazaqot = δηθαζηήξην πνπ εμεηάδεη πεξηνπζηαθά ζέκαηα. 

Edah = ζπληερλία ζηα εβξατθά, ζηα ηνπξθηθά hirfet (ε ιέμε είλαη αξαβηθή). ηα 

ηνπξθηθά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο esnaf. 

Ekdeshe = ν εβξατθφο φξνο γηα ηα βαθνχθηα.  

Gabela = θφξνο ζηελ θαηαλάισζε θξέαηνο. 

Gaon = επηθεθαιήο ζε θάζε yeshiva. 

Ghet-gett = έγγξαθν απειεπζέξσζεο ζθιάβνπ. Με ηνλ φξν απηφ ζήκεξα νλνκάδεηαη 

ηχπνο εγγξάθνπ πνπ ηεθκεξηψλεη ην δηαδχγην. 

Hakhamim ή marbizei Torah ή marbitz Torah = ν ξαβίλνο, σο εξκελεπηήο ηνπ Νφκνπ. 

Halakhah – halacha = λνκηθή παξάδνζε-ζρνιή ηελ νπνία πξεζβεχεη θάζε ξαβίλνο. 

Halakhah θαη sharia/şeriat ζεκαίλνπλ κνλνπάηη, δξφκνο θαη θαζνξίδνπλ πηπρέο θαη 

ηεο ηδησηηθήο αιιά θαη ηεο δεκφζηαο δσήο ησλ πηζηψλ. 

Hashbanin = αμησκαηνχρνο ππεχζπλνο γηα νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο. 

Haskamah = γξαπηέο απνθάζεηο ησλ θνηλνηηθψλ νξγάλσλ ησλ Δβξαίσλ. 

Hazaka = έζηκν πνπ δελ επηηξέπεη ζε άιινλ Δβξαίν λα δηεθδηθήζεη νίθεκα πνπ έρεη 

βξεζεί ζηελ θαηνρή άιινπ Δβξαίνπ πάλσ απφ ηξία ρξφληα. Ζ αιιειεγγχε 

αλάκεζα ζε Δβξαίνπο, ψζηε λα κελ δηεθδηθεί ν έλαο ην αθίλεην πνπ 

ελνηθηάδεη άιινο Δβξαίνο θαη έηζη λα απνθεχγεηαη ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ησλ 

ελνηθίσλ. Μαξηπξείηαη θαη σο hazaqah, δειαδή λνκηθά θείκελα 

ελδνθνηλνηηθψλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ζέκαηα ηδηνθηεζίαο. 

Hebra kadisha-Hevra kadicha = επηηξνπή ζηηο εβξατθέο θνηλφηεηεο πνπ θξνληίδεη γηα 

ηελ ηαθή ησλ λεθξψλ, ηελ ηήξεζε ησλ ηαθηθψλ εζίκσλ θαη ηα 

λεθξνηαθεία. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νλνκάδνληαη rohatsim. 

Hekhal (ζεθαξαδίηηθα) ή aron kodesh (αζθελάδη) = ην κέξνο φπνπ θπιάζζνληαη νη 

θχιηλδξνη ηεο Σνξά. Αλαθέξεηαη θαη σο ehal. 



 

Herem ή nid duy = αθνξηζκφο. 

Iudaica, Judayca, Giudecca, Zudecha, Zudecca = νλνκαζίεο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο 

ηνπ Υάλδαθα επί βελεηνθξαηίαο. Οη ίδηνη νη Δβξαίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν 

Kahal (πξνθέξεηαη θαη σο Kehal). 

Kashrut = δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ Δβξαίσλ.  

Kavod = ηηκή, ζηα ηζπαλνεβξατθά onor. 

Kehilla-qehillah (εληθφο)- Kehillot (πιεζ.) = ζπλνηθία ή ελνξία. Ο φξνο απαληά θαη κε 

ηελ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο ησλ εβξαίσλ κεηαλαζηψλ απφ ηελ Δπξψπε, αιιά 

θαη σο ελνξία (Kehalim). ηα ηνπξθηθά αλαθέξεηαη σο cemaat. 

Ketubah (εληθφο) - Ketubot(πιεζ.) = γακήιηα δσξεά. 

Ladino ή Judezmo = ε γιψζζα ησλ ζεθαξαδηηψλ. 

Ma‟amad = νξγαληζκφο–ζπκβνχιην, απφ εθιεγκέλα πξφζσπα πνπ αζρνινχληαλ κε 

λνκηθά δεηήκαηα θαη ππήξρε ζε θάζε εβξατθή θνηλφηεηα. 

Ma‟arikhim= θνηλνηηθνί άξρνληεο πνπ αζρνινχληαη κε ηε θνξνινγία. 

Marranos = Πνξηνγάινη Δβξαίνη πνπ είραλ αζπαζζεί ηνλ θαζνιηθηζκφ θαη 

επέζηξεςαλ ζηελ εβξατθή ζξεζθεία.  

Masgirim= γηα ηνπο Δβξαίνπο πνπ απεπζχλνληαη ζηα ηεξνδηθεία ππάξρεη ν φξνο 

απηφο, πνπ θαηά ιέμε ζεκαίλεη απηφλ πνπ έρεη παξαδνζεί ζε κηα μέλε 

εμνπζία. Απαληά θαη σο malshinim. 

Megorashim = νη ξσκαληψηεο απνθαινχλ έηζη ηνπο ζεθαξαδίηεο, πνπ ζεκαίλεη νη 

εθδησρζέληεο. 

Meharihim = θαηαλεκεηέο θφξσλ. 

Mehitza = ρσξηζηφο ρψξνο γηα ηηο γπλαίθεο ζηε ζπλαγσγή, ζαλ εζσηεξηθφ κπαιθφλη, 

εμψζηεο. 

Memunei Averot= θνηλνηηθά ζπκβνχιηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εζηθή ησλ αηφκσλ. 

Memunim ή parnasim ή parnassim ή berurim= εγέηεο ηεο εβξατθήο θνηλφηεηαο πνπ 

αζρνινχληαη κε θαζεκεξηλά δεηήκαηα.  

Meshumad = ν απνζηάηεο, θπξίσο γηα ηνπο εμηζιακηζκέλνπο Δβξαίνπο. 

Midrash = δηαθξηηφο ρψξνο ζηε ζπλαγσγή, γηα πξνζεπρή θαη κειέηε. 

Mikve = ν ηειεηνπξγηθφο θαζαξκφο ησλ Δβξαίσλ θαη ν αληίζηνηρνο ρψξνο ηεο 

ζπλαγσγήο. 

Muqaddam = επηθεθαιήο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ Αίγππην (αξαβηθφο φξνο). 

Must‟arab = νη Δβξαίνη ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ νλνκάδνληαη έηζη. Ο φξνο δειψλεη 

φζνπο κηκνχληαη ηνπο ηξφπνπο ησλ Αξάβσλ (αξαβηθφο φξνο). 



 

Μutakallim= απηνί πνπ κηινχλ εθ κέξνπο θάπνηνπ. Πεξηγξάθεη γεληθά ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ Δβξαίσλ πξνο ηηο αξρέο. 

Parochet =  ην παξαπέηαζκα πνπ ρσξίδεη ηνπο ρψξνπο ηεο ζπλαγσγήο. 

Payot = κπνχθιεο πνπ θέξνπλ νη νξζφδνμνη Δβξαίνη. 

Pidion Chevouyim = ηακείν αξσγήο. 

Posek = ν ξαβίλνο πνπ παίξλεη απνθάζεηο ζε ζξεζθεπηηθά δεηήκαηα. 

Qitzvah = θφξνο επί ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

Rashi = κηα κνξθή ηεο εβξατθήο γξαθήο. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηππνγξαθία. 

Responsa = απαληεηηθά θείκελα εβξαίσλ ξαβίλσλ πνπ δίλνπλ ιχζεηο θαη ζπκβνπιέο 

γηα δηάθνξα ελδνθνηλνηηθά πξνβιήκαηα, π.ρ. δηαδχγηα, αιιά θαη 

θαζνξίδνπλ θαλφλεο γηα ηηο ζρέζεηο ησλ Δβξαίσλ κε ηηο άιιεο θνηλφηεηεο 

ζε ζέκαηα εκπνξίνπ, θνξνινγίαο, θαηνρήο πεξηνπζηψλ θ.ά. Ο εβξατθφο 

φξνο είλαη teshuvot θαη ν ηζιακηθφο fetva (θεηβάο). 

Shamash = ν άλζξσπνο πνπ θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο ζπλαγσγήο. 

Shofar = κνπζηθφ φξγαλν απφ θέξαην θξηνχ. 

Shtadlanim = εθπξφζσπνη ησλ Δβξαίσλ πξνο ηηο αξρέο. Ολνκάδνληαη ζηα ηνπξθηθά 

kethüdalar (θεραγηάδεο). 

Soletreo = εβξατθή γξαθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρεηξφγξαθα. 

Taifa ή ta‟ifa ή tawa‟if = ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ηεξνπζαιήκ θαη αιινχ, γηα λα 

δεισζεί ε έλλνηα ηεο ρσξηζηήο ζξεζθεπηηθήο θνηλφηεηαο (αξαβηθφο θαη 

ηνπξθηθφο φξνο). 

Takkanoth Kandiya – Σakkanoth Candia – Takkanot Kandyah – Takanot Κandi'ah – 

Σekanoth -Taqqanot – Takkanoth Kandya = θείκελν ηνπ 1228 πνπ πεξηιακβάλεη δέθα 

παξαγξάθνπο κε ζπκβνπιέο-θαλφλεο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ εβξατθή θνηλφηεηα ηνπ 

Υάλδαθα. Ζ ιέμε takkanoth είλαη ζηνλ πιεζπληηθφ θαη ζεκαίλεη «θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο». ηνλ εληθφ ν ηχπνο είλαη takkanah. 

Teva = ην βάζξν απφ φπνπ δηαβάδεηαη ε Σνξά. 

Torah = ην θείκελν ησλ Νφκσλ πνπ παξέδσζε ν Μσπζήο ζηνπο Δβξαίνπο. 

Toshavim, ger, griegos = Οη ηζπαλνεβξαίνη απνθαινχλ έηζη ηνπο ξσκαληψηεο 

Δβξαίνπο. 

Yehidim = Οη θνξνινγνχκελνη Δβξαίνη. 

Yeshiva (εληθφο) – yeshivot (πιεζ.) = εβξατθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

Yibum = ε ππνρξέσζε ηεο ρήξαο λα παληξεπηεί θνληηλφ ζπγγελή ηνπ λεθξνχ ζπδχγνπ 

ηεο. 

Zehout = ε απειεπζέξσζε ζθιάβνπ σο θαιή πξάμε. 



 

Οη ιέμεηο κε θαηάιεμε -im είλαη αξζεληθνχ γέλνπο, πιεζπληηθνχ αξηζκνχ. 

Όροι ζηα ελληνικά  

Αζθελάδ = ε κεζαησληθή νλνκαζία ηεο Ρελαλίαο ζηα εβξατθά. Ζ νλνκαζία 

πξνέξρεηαη απφ ηνλ Αζρελάδ, απφγνλν ηνπ Νψε, πξνπάηνξα ησλ βφξεησλ ιαψλ. 

Κνιέι = ζπκβνχιην ιατθψλ κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

εθαξάλη = ζηα εβξατθά ζεκαίλεη Ηζπαλία. 

Σαικνχδ Σνξά = θνηλνηηθφ ίδξπκα φπνπ ζπγθεληξψλνληαη νη πλεπκαηηθνί εγέηεο απφ 

φιεο ηηο ζπλαγσγέο θάζε πφιεο γηα ηελ κειέηε ηεο Σνξά. 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ  

Δηθ. 1: (εμψθπιιν) Σνηρνγξαθία απφ ην δσκάηην ππνδνρήο ηεο νηθίαο ηνπ Φαδίι 

Μπέε, Ζξάθιεην, ηέιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα. 

Δηθ. 2: Σν νηθφζεκν ηεο νηθνγέλεηαο Shaltiel. Πξνέιεπζε: εβξατθφ λεθξνηαθείν. 16
νο

 

-17
νο

 αηψλαο. 

Δηθ. 3: Δπηηχκβην κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο Cassani ηνπ 1590. Πξνέιεπζε: εβξατθφ 

λεθξνηαθείν. 

Δηθ. 4: Δπηηχκβην κλεκείν ηεο νηθνγέλεηαο Cassani ηνπ 1645. Αλαθέξεη ην ζάλαην ηεο 

ρήξαο ηνπ γηαηξνχ Cassani (Kazani). Πξνέιεπζε: εβξατθφ λεθξνηαθείν. 

Δηθ. 5: Xάξηεο ηεο πεξηνρήο ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο επί Βελεηνθξαηίαο. ρέδην ηνπ 

Μαλέα Κιφληδα, πεξ. 1630. Δηθνλίδεηαη ε πχιε ηνπ Γεξκαηά, ν Άγηνο Πέηξνο 

θαη ε θξήλε ησλ Δβξαίσλ. 

Δηθ. 6: Λεπηνκέξεηα ηεο ηνηρνγξαθίαο ηεο εηθ. 1, ε πεξηνρή ηεο εβξατθήο ζπλνηθίαο. 

Δηθ. 7: Ζ πχιε ηνπ Γεξκαηά, 2015. 

Σα αληηθείκελα ησλ εηθφλσλ 1-6 βξίζθνληαη ζήκεξα ζην Ηζηνξηθφ Μνπζείν Κξήηεο. 

 

 

 

 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ  

ΠΡΩΣΟΓΔΝΔΗ ΠΖΓΔ 

Ατβαιή, Γθηνπιζνχλ, Μαξίλνο αξεγηάλλεο, Πελειφπε Φσηεηλνχ, Φσηεηλή Υαηξέηε, 

Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Σέηαξηνο θώδηθαο 1672-1674 θαη 1683-1686, Διηζάβεη 

Εαραξηάδνπ (επηκ.), Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2010. 

 



 

Ατβαιή, Γθηνπιζνχλ, Ζιίαο Κνινβφο, Μαξίλνο αξεγηάλλεο, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. 

Γεύηεξνο θώδηθαο 1661-1665 θαη 1670-1671, Διηζάβεη Εαραξηάδνπ (επηκ.), Βηθειαία 

Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2014. 

 

Βαξνχρα, Μαξία, Μαξίλνο αξεγηάλλεο, Φσηεηλή Υαηξέηε, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. 

Πέκπηνο θώδηθαο 1673-1675, Διηζάβεη Εαραξηάδνπ (επηκ.), Βηθειαία Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2008. 

 

Καξαληδίθνπ, Διέλε, Πελειφπε Φσηεηλνχ, Ιεξνδηθείν Ηξαθιείνπ. Σξίηνο θώδηθαο 

1669-1673 θαη 1750-1767, Διηζάβεη Εαραξηάδνπ (επηκ.), Βηθειαία Γεκνηηθή 

Βηβιηνζήθε, Ζξάθιεην 2003. 

 

Παπηνκχηνγινπ, Γηάλλεο, Έγγξαθα ηεξνδηθείνπ Ρεζύκλεο 17
νο

-18νο αηώλαο, Γεκφζηα 

Κεληξηθή Βηβιηνζήθε Ρεζχκλεο, Ρέζπκλν 1995. 

ηαπξηλίδεο, Νηθφιανο, Μεηαθξάζεηο ηνπξθηθώλ ηζηνξηθώλ εγγξάθωλ, αθνξώληωλ εηο 

ηελ ηζηνξία ηεο Κξήηεο. Σφκνο  Γ΄. Έγγξαθα ηεο πεξηόδνπ 1715-1752, Δγίξαο 1127-

1165, Βηθειαία Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Ζξαθιείνπ, Ζξάθιεην 1984. 

  

ηαπξηλίδεο, Νηθφιανο, Μεηαθξάζεηο ηνπξθηθώλ ηζηνξηθώλ εγγξάθωλ, αθνξώληωλ εηο 
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