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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣι?η

I. Ν. Θεοχαρίδης, Σύμμεικτα Δραγομανικά τής Κύπρου, Πανεπιστήμιο 
Ίωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα 'Ιστορίας καί ’Αρχαιολογίας, Δη
μοσιεύματα άρ. 5, ’Ιωάννινα 1986.

Στο βιβλίο αύτό, πού άποτελεϊται από 111 σελίδες, ό συγγραφέας εκδίδει 
δέκα οθωμανικά έγγραφα πού σχετίζονται με δραγομάνους τής Κύπρου. Εί
ναι άξιέπαινος γιατί τά ένετόπισε σε δύο τελείως άσχετα μεταξύ τους άρχεΐα: 
στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Σόφιας «Κύριλλος καί Μεθόδιος» καί στό 
Δημόσιο ’Αρχείο τής ’Ολλανδίας. Τά πέντε έγγραφα από τή βιβλιοθήκη τής 
Σόφιας ανήκουν στα πρώτα χρόνια τού ΙΘ' αιώνα καί σχετίζονται μέ τόν 
γνωστό Κύπριο δραγομάνο του σεραγιοΰ Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο. Τά έγ
γραφα από τό ολλανδικό άρχεΐο είναι των ετών 1755-1798 καί τά τέσσερα 
από αύτά έχουν σχέση μέ τόν διερμηνέα του ολλανδικού προξενείου στήν 
Κύπρο, ενώ τό πέμπτο μέ έναν υπάλληλο του ’ίδιου προξενείου. Καθώς πολύ 
λίγα είναι γνωστά σχετικά μέ τό ολλανδικό προξενείο στήν Κύπρο, οί ειδή
σεις τους είναι ιδιαίτερα εύπρόσδεκτες. Ό συγγραφέας προσφέρει μια ικα
νοποιητική στό σύνολό της παρουσίαση, έκδοση καί μετάφραση τών εγγρά
φων, τις φωτογραφίες τους καί ένα χρήσιμο γλωσσάριο.

Όμως ό σχολιασμός τών πέντε πρώτων εγγράφων δέν ικανοποιεί τόν 
άναγνώστη, εφόσον ό συγγραφέας δεν επέτυχε νά καθορίσει μέ σαφήνεια τό 
επίκεντρο του θέματός του, δηλαδή τόν θεσμό τού δραγομάνου τού σεραγιοΰ, 
επειδή δέν πήρε υπόψη του μερικές μελέτες, οί όποιες θά τόν βοηθούσαν 
πρώτα νά καταλάβει τό περιεχόμενο τών εγγράφων καί στή συνέχεια νά 
άπαντήσει στά ερωτήματα πού θέτει καί άφήνει χωρίς άπόκριση. Ή ουσια
στικότερη άπό αύτές τίς μελέτες έχει γραφεί από τόν Η. Inalcik, Military and 
Fiscal Transformation in the Ottoman Empire, 1600-1700, καί έχει δημοσιευ- 
θεΐ πρώτα στό περιοδικό Archivum Ottomanicum, 6 (1980), σσ. 283-337, καί 
κατόπι, μαζί μέ άλλα άρθρα τού ίδιου συγγραφέα, στον τόμο μέ τόν τίτλο 
Studies in Ottoman Social and Economic History, Λονδίνο 1985.

Πιό συγκεκριμένα, ό κ, Θεοχαρίδης παρατηρεί (σσ. 14-20) πώς θά ήταν 
παρακινδυνευμένο νά υποστηρίξουμε ότι στή δικαιοδοσία τών δραγομάνων 
βρισκόταν ή άπογραφή του πληθυσμού, ότι τίς «φορολογικές δικαιοδοσίες» 
τών δραγομάνων πρέπει νά τίς συνδέσουμε μέ τό σύστημα iltizam (τή μίσθω
ση τών φόρων), ότι τό ούσιαστικό περιεχόμενο τής δραγομανίας πρέπει νά 
άναζητηθεΐ μέσα στά πλαίσια τών οικονομικών θεμάτων, ότι οί φόροι τών 
Χριστιανών τού νησιού είσπράττονταν «μέ τή μεσολάβηση» τού δραγομά
νου, ότι οί δικαιοδοσίες τού δραγομάνου χαρακτηρίζονται μέ τό λόγο πού
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είχε στα δημόσια έσοδα καί έξοδα, κτλ., καί σ’ ένα σημείο θέτει τό ερώτημα 
σέ ποιούς έπρεπε να δίνει λόγο ό εκπρόσωπος τής κυβέρνησης τοΰ σουλτά
νου (muhassil).

Τά προβλήματα αυτά θά μπορούσαν νά άντιμετωπισθοϋν με λιγότερη 
άοριστία. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες τοΰ ΙΗ' αιώνα ό σουλτάνος είχε 
αναθέσει τή διοίκηση καί τή φορολογία τής Κύπρου σ’ ένα σώμα πού είχε 
επικεφαλής τον εκπρόσωπο τής κεντρικής εξουσίας, τον. muhassil, καί μέλη 
τοπικούς Οθωμανούς άξιωματούχους, τις εκκλησιαστικές άρχές, δηλαδή τόν 
άρχιεπίσκοπο καί τούς επισκόπους, καθώς καί τόν δραγομάνο τοΰ σεραγιοΰ. 
Βλ. Encyclopaedia of Islam, δεύτερη έκδοση, λήμμα Kubris, γραμμένο από 
τόν A. Η. de Groot.

Ή διοικητική καί φορολογική αύτή τακτοποίηση δεν άποτελοΰσε ιδιό
τυπο διακανονισμό πού επιβλήθηκε μόνο στήν Κύπρο. ’Από τά τέλη του 
ΙΣΤ' αιώνα, όταν ή ’Οθωμανική αυτοκρατορία άρχισε νά μαστίζεται από τή 
μεγάλη οικονομική κρίση, οί παλιές έκτακτες φορολογικές εισφορές (avariz 
-i divaniyye) έγιναν τακτικές καί ό καδής κάθε περιοχής ήταν επιφορτισμέ
νος μέ τήν καταγραφή τοΰ πληθυσμοΰ καί τήν κατανομή τοΰ άλλοτε έκτα
κτου αύτοΰ φόρου στούς κατοίκους. Μέ τή^ οικονομική κρίση καί τούς 
νέους φόρους ό λαός ύπέφερε καί άντιδροΰσε. Τά πράγματα επιδεινώθηκαν 
στό διάστημα τοΰ πολέμου έναντίον τής Βενετίας (1683-1699) καί τότε ό 
σουλτάνος διέταξε τούς προεστώτες (ayan) κάθε περιοχής νά βοηθούν τόν 
καδή τους στή συγκέντρωση των έκτάκτων φόρων. Οί προεστώτες μαζί μέ 
τόν καδή άρχισαν νά συμμετέχουν στήν καταγραφή τοΰ πληθυσμοΰ καί τήν 
κατανομή τοΰ φόρου στούς κατοίκους. Επειδή όμως ή οικονομική κρίση 
πού όξυνόταν οδήγησε καί σέ παράλληλη επιβολή νέων φόρων, καί μάλιστα 
πολλών ειδών, θεσπίσθηκε μιά ορισμένη συγκέντρωση χρημάτων σέ κάθε 
περιοχή για νά άντιμετωπίζονται έγκαιρα οί διάφοροι αύτοί φόροι. Μέ τήν 
άδεια τής κυβέρνησης τής Κωνσταντινούπολης οί προεστώτες συνέτασσαν 
ειδικά κατάστιχα (tavzi defteri) για νά μαζεύουν χρήματα απαραίτητα γιά τά 
φορολογικά έξοδα τής πόλης ή τής περιοχής τους, δηλαδή τό villayet hard ή 
masraf-i vilayet. *0 κυριότερος φόρος πού όφειλαν νά άντιμετωπίσουν ήταν 
ένας φόρος γιά τόν πόλεμο πού λεγόταν imdad-i seferiyye. Μέ φιρμάνι τοΰ 
1717 θεσπίσθηκε νά συγκεντρώνει ό καδής τόν φόρο αύτόν, άφοΰ όμως προ
ηγουμένως συνεδρίαζε μαζί μέ διοικητικούς υπαλλήλους καί τούς προεστώ
τες καί αποφάσιζαν πόσο φόρο θά κατέβαλλε κάθε σαντζάκι καί πώς τό ποσό 
θά καταμεριζόταν στις πόλεις, στα χωριά καί τελικά στις οικογένειες, πού 
ζοΰσαν σ’ αύτό.

Όπως είδαμε, τό σώμα αύτό, πού συνεδρίαζε καί αποφάσιζε μέ τόν καδή, 
τό άποτελοΰσαν στήν Κύπρο ό muhassil μέ ορισμένους διοικητικούς υπαλλή
λους, οί εκκλησιαστικές άρχές καί ό δραγομάνος τοΰ σεραγιοΰ, ό όποιος 
είχε αρχικά ώς βασικό λειτούργημα τις σχέσεις τής οθωμανικής διοίκησης 
τής Κύπρου μέ τις διάφορες δυτικοευρωπαϊκές παροικίες, είχε όμως καί όλα
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τά προσόντα για να θεωρείται προεστώς (ayan). 'Ως προεστώς έπαιρνε μέρος 
σε καταγραφή τοϋ πληθυσμού καί συγκέντρωνε φόρους για να βοηθήσει τόν 
καδή. Για όλα τά παραπάνω ζητήματα βλ. Inalcik, Military and Fiscal Trans
formation, σσ. 314-337. ’Από τόν ΙΖ' αιώνα ή μίσθωση τών φόρων καί ή 
συγκέντρωση τοϋ κατ’ αποκοπήν φόρου άρχισε να ανατίθεται άπό τόν σουλ
τάνο καί σε χριστιανικές κοινότητες. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό οί διάφοροι 
δραγομάνοι τής Κύπρου ή ή ’Αρχιεπισκοπή νά μίσθωναν τούς φόρους. 
Ωστόσο καί οί δραγομάνοι καί ό άρχιεπίσκοπος όφειλαν νά συμμετέχουν 
στήν είσπραξη τοϋ φόρου καί όταν άκόμα δεν τόν είχαν μισθώσει.

Μέ τά δεδομένα αύτά μπορούμε τώρα νά ξαναγυρίσουμε στά έγγραφα. 
Πληροφορούμαστε ότι έξαιτίας τοϋ πολέμου τής Αίγύπτου επιβλήθηκε 
έκτακτος φόρος στήν Κύπρο, προφανώς imdad-i seferiyye, τόν όποιο κατέ
βαλε ό ί'διος ό δραγομάνος (σσ. 29-30, 42-43). Τό γεγονός έχει προηγούμενα, 
γιατί πολλοί προύχοντες κατέβαλλαν άπό τό προσωπικό τους ταμείο φόρους 
καί είσέπρατταν κατόπι τά χρήματα άπό τό λαό, προς τόν όποιο είχαν, 
υποτίθεται, κάνει ένα δάνειο (Inalcik, όπου παραπάνω, σ. 316). Επειδή ό 
muhassil ένεργοϋσε αύθαίρετα, οί άλλοι παράγοντες, οί επιφορτισμένοι μέ 
τή φορολογία, έκαναν αναφορά στον σουλτάνο (σσ. 34-38, 45-47). Ή δράση 
τοϋ Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου κατά τά τελευταία έτη τής ζωής του γίνεται 
σαφέστερα γνωστή.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

Cumhur Odabaçioglu, Trabzon 1869-1933 Yillari Yaçantisi, ’Άγκυρα, χω
ρίς χρονολογία.

Τό βιβλίο αύτό προσφέρει πλουσιότατο υλικό σχετικά μέ τή νεότερη 
ιστορία τής Τραπεζούντας, τό όποιο όμως δέν μπορεί νά άξιοποιηθεΐ γιά δύο 
λόγους. Ό πρώτος καί κύριος είναι ότι τό βιβλίο έχει συνταχθεΐ χωρίς νά 
τηρηθούν οί άρχές πού έχει γενικά καθιερωθεί νά εφαρμόζονται σέ τέτοια 
μελετήματα. Π.χ. στή βιβλιογραφία πού παραθέτει ό συγγραφέας (σσ. 175- 
178) περιλαμβάνονται διάφορα δημοσιεύματα σχετικά μέ τήν Τραπεζούντα 
καί τήν περιοχή της γραμμένα άπό επαρχιακούς λογίους. Σπανίως όμως 
άναφέρεται ό χρόνος καί ό τόπος, όπου έκδόθηκαν, καί ό άναγνώστης δέν 
μαθαίνει αν πρόκειται γιά παλιό ή πρόσφατο μελέτημα. Ό δεύτερος λόγος, 
γιά τόν όποιο τό βιβλίο μειονεκτεΐ, είναι ότι ό συγγραφέας, κατά τίς ιστορι
κές άνασκοπήσεις του, παίρνει πολύ λίγο ύπόψη του τόν ελληνικό πληθυ
σμό τής Τραπεζούντας, πού ως τό 1922 ήταν δραστήριος καί άρκετά άνθη- 
ρός.

Όπως πληροφορούμαστε στή σελ. 24, ό συγγραφέας, μετά άπό μερικές 
εισαγωγικές πληροφορίες, άρχίζει τό πόνημά του άπό τό έτος 1869, επειδή 
τότε γιά πρώ^η φορά, υστέρα άπό κυβερνητική άπόφαση, άρχισαν νά δημο
σιεύονται οί επετηρίδες τών διαφόρων νομών τής ’Οθωμανικής αύτοκρατο-
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