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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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ρίας, δηλαδή οί Vilayet Salnamelerì, oi όποιες παρείχαν πληροφορίες σχετι
κά με τις διάφορες περιοχές. ’Από τις επετηρίδες άύτές, πού είναι δυσεύρε
τες, καί μάλιστα στήν Ελλάδα, ό συγγραφέας άντλεΐ καί παραθέτει διάφορα 
στοιχεία, δυστυχώς όμως πάντοτε μέ κάποια άοριστολογία. Στήν επετηρίδα 
τού 1869 άναγράφεται ό πληθυσμός τής Τραπεζούντας καί τής περιοχής της, 
πού άνερχόταν σέ 104.306 κατοίκους, άπό τούς όποιους οί 84.260 ήσαν Μου
σουλμάνοι, οί 15.141 Χριστιανοί ’Ορθόδοξοι, οί 4.518 Άρμένηδες καί οί 
397 Καθολικοί (σ. 26). Στις επετηρίδες των ετών 1876 καί 1877 αναγράφονται 
οί 37 συνοικίες τής Τραπεζούντας, άπό τις όποιες διατηρούσαν τό ελληνικό 
τους όνομα οί ακόλουθες: "Αγιος Βασίλειος, 'Αγία Σοφία, "Αγιος Φίλιππος, 
Εξωτικά, Φάρος, Κινδυνάρη (σσ. 40-41).

Παρά τήν έλλειψη συστηματικότητας, παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέ
ρον τά στοιχεία τά σχετικά μέ τήν κίνηση τού λιμανιού τής Τραπεζούντας 
καθώς καί τού μικρότερου λιμανιού τού Ριζαίου, στά όποια κατέπλεαν πλοία 
άπό τά γειτονικά λιμάνια τού Βατούμ καί τού Σοχούμ, άπό τή λοιπή Ρωσική 
επικράτεια καί άπό τή Δυτική Εύρώπη. Σημειώνουμε καί τήν παρουσία των 
πλοίων άπό τήν Ελλάδα. Υπάρχουν μερικοί πρόχειροι πίνακες μέ τούς 
αριθμούς των πλοίων, τή χωρητικότητά τους σέ τόνους καί τά εμπορεύματα 
πού είσήγαν καί έξήγαν. Γίνεται ιδιαίτερη μνεία των εμπορευμάτων πού 
έφταναν στήν Τραπεζούντα άπό τήν Περσία γιά να διοχετευθοΰν στήν Εύ
ρώπη (σσ. 52-53, 70-71, 84).

'Ο συγγραφέας παραθέτει διάφορους καταλόγους μέ τά ονόματα μελών 
κοινοτικών συμβουλίων, δημοσίων οργανισμών, διοικητικών συμβουλίων 
Τραπεζών κτλ., στά όποια απαντούν διάφορα ελληνικά ονόματα. Θεώρησα 
χρήσιμο νά έπισημάνω έδώ τά κυριότερα, μολονότι έχω κάποτε έπιφυλάξεις 
γιά τήν άκρίβεια μέ τήν όποια έχουν αντιγράφει άπό τις έπετηρίδες. Επί
σης, προηγουμένως θυμίζω ότι ή χρονική περίοδος μέ τήν όποια άσχολεΐται 
ό συγγραφέας συμπίπτει σημαντικά μέ τήν έποχή τών λεγομένων μεταρρυ
θμίσεων, οπότε τό οθωμανικό κράτος, στήν προσπάθειά του νά έκσυγχρονι- 
σθεΐ, είχε ιδρύσει διάφορα γραφεία δημοσίων υπηρεσιών στίς επαρχίες, στά 
όποια συμμετείχαν καί μή Μουσουλμάνοι ύπήκοοι του σουλτάνου. Τέλος 
θυμίζω πώς ως τά χρόνια τού Άτατούρκ οί Τούρκοι δέν χρησιμοποιούσαν 
έπίθετα καί γιά τόν λόγο αυτό ορισμένοι άναφέρονται απλώς μέ τό βαπτιστι- 
κό τους.

Στό κοινοτικό συμβούλιο τής Τραπεζούντας αρχικά συμμετείχε μόνο 
ένας Έλληνας, ό Πανικός Πουλουρόγλου (άπό τό 1869 ως τό 1872). ’Αργό
τερα παρουσιάζονται οί Τζενασεδόγλου Νικολής (185-76), Τουρκόγλου Θω
μάς (1875-78), Κακουλόγλου Γιώργης (1878), Κακουλόγλου Πανικός (1879), 
Φίλιππος (1879), γιατρός Άντωνάκης (1876), γιατρός Γιώργης (1878), 
Μπαρκινόγλου Σίμων (1881), Λαζαράκης (1888), Φιντόπουλος Τοτός (1892- 
93), Τερζιγιανόγλου Βασιλάκης (1898-1904), Κογκολίδης Πέτρος καί Φω- 
στηρόπουλος Γιώργος (1900), Άγρίδης Γιώργης (1900-04). Στό κοινοτικό
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συμβούλιο του Όφι συμμετείχαν μέ ελληνικά ονόματα οί Τζεβαχιρίδης και 
Κωνσταντίνος (1869, 1870), Βασίλης (1876), Λάζαρης (1878-93). Στό κοινο
τικό συμβούλιο των Σουρμένων, πού ιδρύθηκε άργότερα, συμμετείχαν οΐ 
Βασίλης (1877-79), Άλιτουρανόγλου Χρίστος (1892-1893), Πέτρος (1898). 
Στό κοινοτικό συμβούλιο τού Akçeabad (Πλάτανα) συμμετείχαν οί Άντώ- 
νογλου Γιώργης καί ένας άλλος Γιώργιος (1892-93), Ίωακείμογλου Πάντζος 
(1900), Κεσίσογλου Ευκλείδης (1900-02), Κυργιανόγου Γιάνκος (1900-02), 
Άντώνογλου Μιχαήλ (1901-03), γιατρός Βαρονάκης (1904).

Στήν επιτροπή του νομαρχιακού τυπογραφείου, πού ιδρύθηκε τό 1851, 
συμμετείχε κάποιος Παναγιώτης (1870-78) καί στό νομαρχιακό σωφρονιστή
ριο ό ελληνοδιδάσκαλος Μιχαήλ (1872).

Στό μεικτό εμπορικό δικαστήριο συμμετείχε ό Βασιλάκης (1870-74) καί 
κατόπιν ό Γιώργος Γαβανίδης (1875-88). Στό εμπορικό, γεωργικό καί βιοτε
χνικό συμβούλιο, πού ιδρύθηκε τό 1876 (βλ. στις σσ. 43-49 τό καταστατικό 
του), ύπηρέτησαν οί Έφραιμίδης Πάντζος (1892-95), Φωστηρόπουλος Γι- 
ώργιος (1900), Τερζιγιανόγλου Βασίλης (1900), Άϊνεμπετόγλου ή Άντώνο
γλου ή Άϊνακόγλου Ίορδανάκης (1900-01), Χριστόπουλος Γιωργάκης 
(1901-02), Μεταξάς Χρίστος (1902-04), Βελισαρίδης Θεμιστοκλής (1903-04), 
Καλπακτζής Γιώργης (1903-04). Στό αντίστοιχο συμβούλιο τού Akçeabad 
ύπηρέτησε ό Σιμονόγλου Γιάννης (1892-93, 1898-1904) καί τού Όφι ό Κεσί
σογλου Λάζαρος (1898), ό Βασίλογλου Γιάννης (1901) καί ό Δημήτρης 
(1902).

Ελληνικά ονόματα απαντούν καί στον κόσμο των επιχειρήσεων. Σε μιά 
ανώνυμη εμπορική εταιρεία πού ιδρύθηκε τό 1869, εκτός από τούς Τούρκους, 
πού αποτελούσαν τήν πλειοψηφία, καί τούς Άρμένηδες, συμμετείχαν οί 
Θεμιστοκλής, Πουλουρόγλου Πανικός, Σαρκατζίογλου Νικόλας, Ζαριφίδης 
καί άργότερα οί Πουλουρόγλου Νικόλαος καί Άγρίδης Πανικός. Στό διοι
κητικό συμβούλιο τής νεοϊδρυμένης Γεωργικής Τράπεζας συμμετείχαν τό 
1893 ό Τοτός Φιντόπουλος καί ό Έφραιμίδης Πάντζος. Στό παράρτημα τής 
’Οθωμανικής Τράπεζας τής Τραπεζούντας συμμετείχαν στή διοίκηση οί 
Στανόπουλος Κωνσταντίνος (1893-1901), ’Αβραάμ καί Κωνσταντίνος Άρ- 
ταλάρης (1901-04), Χρίστος Τουλπάδης, Σ. Ρούλης, Χρίστος Δαλίδης (1904).

ΕΛΙΣΑΒΕΤ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ
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