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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

(Τέλος 18ow και αρχές 19<>υ αΐώνα)* 

Δεν υπάρχει, φαντάζομαι, αντίρρηση πώς ενα απαραίτητο στοιχείο 

για να γνωρίσουμε τίς γενικότερες οικονομικές συνθήκες και την κοι

νωνική πραγματικότητα του ελλαδικού χώρου στην κρίσιμη περίοδο άπο 

τίς αρχές του 18ου αιώνα ως το 1821 είναι να μελετήσουμε άπο τίς πη

γές καί, κυρίως, άπο τα αρχεία το εμπόριο όλων των ελληνικών περιοχών. 

Οί έρευνες πού έχουν γίνει ως τώρα για το εξωτερικό εμπόριο της 

Κρήτης αποτελούν μια σημαντική συμβολή, χωρίς δμως να υποβοηθούν 

τη συναγωγή συγκεκριμένων συμπερασμάτων, επειδή κατέληξαν, κυ

ρίως, στή δημοσίευση αποσπασματικών ή χρονικά περιορισμένων πλη

ροφοριών καί 6χι στή μελέτη του θέματος: μερικούς στατιστικούς πί

νακες άπο τα Γαλλικά 'Αρχεία για τήν περίοδο 1700-1789 είχε δημο

σιεύσει παλαιότερα ό Σ. Μάξιμος1, ενώ ό Κ. Γ. Κωνσταντινίδης δημο

σίευσε αρκετά έγγραφα άπο τήν προξενική αλληλογραφία τών Γαλλι

κών 'Αρχείων2. Πληροφορίες επίσης για μερικές πλευρές του εμπορίου 

της Κρήτης ή για το εμπόριο κάποιου προϊόντος μπορούμε να βρούμε 

καί σέ άλλα δημοσιεύματα. 'Ωστόσο3, ή πρώτη συστηματική μελέτη 

για το γαλλικό εμπόριο στην Κρήτη δημοσιεύτηκε εντελώς πρόσφατα, 

άπο το Γάλλο D. Sabatier 4 . 'Αλλά ή μελέτη αυτή συμβάλλει ελάχιστα 

* Ή μελέτη πού παρουσιάζεται εδώ είναι το κείμενο ανακοίνωσης στο Δ' Διε
θνές Κρητολογικο Συνέδριο πού έγινε στο 'Ηράκλειο το 1976' δημοσιεύεται στην αρχι
κή του μορφή, παρόλο πού κάποιες αλλαγές ή συμπληρώσεις θα ήταν σήμερα δυνατές. 

1. Βλ. Σ.Μάξιμου, Ή αυγή τον ελληνικού καπιταλισμού, 'Αθήνα 31973, σ. 
122-123, 138-148 καί 151-154. 

2. Βλ. Κ. Γ. Κωνσταντινίδη, «'Εκθέσεις καί υπομνήματα άπο τήν αλληλογρα
φία τοϋ γαλλικοϋ προξενείου Κρήτης», Κρητικά Χρονικά, τ. Η', 1954, σ. 323-365" 
τ. Γ, 1956, σ. 372-394· τ. ΙΑ', 1960, σ. 109-146 καί 466-491. 

3. Βλ., π.χ., Βασίλη Κρεμμυδα, 01 σαποννοποιίες της Κρήτης στο 18ο αιώνα, 
'Αθήνα 1974, σ. 44 κ.έ. 

4. Daniel Sabatier, «Les relations commerciales entre Marseille et la 
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στη γνώση της κρητικής οικονομίας καί κοινωνίας, επειδή δ συντάκτης 

της αφιερώνει πολύ μικρό μέρος στην οικονομική λειτουργία του εμπο

ρίου και ένα πολύ μεγαλύτερο στή διοικητική του οργάνωση, ώστε μπο

ρούμε να ποΰμε δτι πρόκειται για μια συμβολή στή γαλλική, κυρίως, 

ιστορία. 'Από τήν άποψη της ελληνικής 'ιστορίας καί των οικονομικών 

μεταβολών στον ελλαδικό χώρο το ενδιαφέρον της μελέτης αυτής πε

ριορίζεται ακόμη περισσότερο άπο το δτι ή εξέταση τών συνθηκών του 

εμπορίου δεν πηγαίνει πέρα άπο το 1756. 

Είναι, επομένως, σαφές δτι ή μελέτη για το εμπόριο τής Κρήτης 

μένει να γίνει. Ή ανακοίνωση αυτή δεν είναι δυνατό καί ούτε φιλοδο

ξεί, βέβαια, να καλύψει ενα τόσο μεγάλο κενό, άλλα μόνο να παρου

σιάσει άγνωστες αρχειακές πληροφορίες για μια περίοδο οπού μας λεί

πουν εντελώς καί να περιγράψει, μέ βάση τίς πληροφορίες αυτές, με

ρικές άπο τίς χαρακτηριστικές πλευρές του εξωτερικού εμπορίου τής 

Κρήτης στο τέλος του 18ου αιώνα καί στις αρχές του 19ου. Τα συμ

περάσματα μας θα στηριχτούν, κυρίως, στην κίνηση τών καραβιών στα 

λιμάνια της Κρήτης. 

"Ετσι, έφτασαν στα Χανιά: 

άπο το Σεπτέμβριο 1797 ως τον Αύγουστο 1798 36 πλοία 5 

άπο τίς 10 Σεπτεμβρίου 1805 ως τήν 1η Ί α ν . 1807 76 πλοία 6 

άπο τήν 1η 'Ιανουαρίου ως τίς 30 Σεπτεμβρίου 1811 105 πλοία 7 

άπο τήν 1η 'Οκτωβρίου ως τίς 31 Δεκεμβρίου 1819 11 πλοία 8 

άπο τήν 1η 'Ιανουαρίου ως τίς 31 Δεκεμβρίου 1820 76 πλοία 9 

καί άπο τήν 1η 'Ιανουαρίου ως τίς 31 Μαρτίου 1821 12 πλοία 1 0 

καί αναχώρησαν άπο εκεί: 

Grèce dans la première moitié du XVIIIe siècle», στον τόμο Dossier sur le 
commerce français en Mediterranée Orientale au XVIIIe siècle, Παρίσι., P.U.F., 
1976, σ. 151-233. 

5. Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Παρίσι (στο έξης: 
AMAE), Correspondance Consulaire (στο έξης: CC), La Canèe, τόμος 20 (1792-
1805). 

6. AMAE, CC, La Canèe, τόμος 21 (1806-1815). 
7. AMAE, ο.π. 
8. AMAE, CC, La Canèe, τόμος 23 (1819-1824). 
9. AMAE, ο.π. 'Από τήν 1 'Απριλίου ώς τις 31 Δεκεμβρίου 1811 πρόκειται 

;· χ πλοία πού έφτασαν στα Χανιά καί στο Ρέθυμνο. 
10. ΑΜΑΕ, ο.π. Καί αυτά τα πλοία έφτασαν στα Χανιά καί στο Ρέθυμνο. 
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άπό το Σεπτέμβριο 1795 ως τον Αύγουστο 1796 61 πλοία 1 1 

άπο τις 22 Σεπτεμβρίου ως τις 21 Δεκεμβρίου 1797 35 πλοία 1 2 

άπό τις 10 Σεπτεμβρίου 1805 ως την 1η Ίανουαρ. 1807 76 πλοία 1 3 

άπο την 1η 'Ιανουαρίου ως τις 30 Σεπτεμβρίου 1811 74 πλοία 1 4 

άπό την 1η 'Οκτωβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου 1819 7 πλοία 1 5 

άπο την 1η 'Ιανουαρίου ως τίς 31 Δεκεμβρίου 1820 80 πλοία 1 6 

και άπό την 1η 'Ιανουαρίου ως τις 31 Μαρτίου 1821 12 πλοία 1 7 . 

Τα περισσότερα άπο τα αριθμητικά αυτά στοιχεία καλύπτουν την 

κίνηση για λιγότερο άπό ενα έτος και έτσι ή συναγωγή συμπερασμάτων 

γιά τη συνολική ετήσια κίνηση στα Χανιά, με βάση τίς απαραίτητες 

συγκρίσεις, δεν θα είναι οριστική, άφοϋ θα στηριχτεί σε υποτιθέμενους 

μέσους δρους. Σύμφωνα μ' αυτούς τους μέσους δρους ή συνολική εικό

να τών αφίξεων στα Χανιά και τών αναχωρήσεων άπο εκεί εμφανίζεται 

ως έξης: 

α. αφίξεις 

1797-
1806 
1811 
1819 
1820 
1821 

1798 ( ε ν α STC 

σύνολο 

,ζ ) 

περίπου 
περίπου 
περίπου 

περίπου 

περίπου 

36 πλοία 
60 πλοία 

140 πλοία 
44 πλοία 
76 πλοία 
48 πλοία 

404 πλοία 

β. αναχωρήσεις 

1795-1796 
1797 
1806 
1811 
1819 
1820 
1821 

(ενα έτος) 

σύνολο 

περίπου 
περίπου 
περίπου 
περίπου 

περίπου 

περίπου 

61 πλοΐ» 

140 πλοία 
60 πλοία 
98 πλοία 
28 πλοία 
80 πλοία 
48 πλοία 

515 πλοία 

"*Αν διακινδυνεύαμε τήν ανεύρεση ενός ετήσιου μέσου δρου για τήν 

περίοδο 1795-1821, θα βρίσκαμε δτι ό μέσος ετήσιος ρυθμός τών αφί

ξεων ήταν περίπου 68 πλοία και τών αναχωρήσεων περίπου 74 πλοία. 

Βέβαια, μια παραμόρφωση τών μέσων δρων είναι δυνατό να διαπιστω

θεί άπο τήν εξόγκωση τών αφίξεων το έτος 1811 καί τών αναχωρήσεων 

το 1797 και το 1811, εξαιτίας της δραστηριότητας τών ντόπιων καρα-

11. AM AB, CC, La Canèe, τόμος 20. 
12. ΑΜΑΕ, ο.π. 
13. ΑΜΑΕ, CC, La Canèe, τόμος 21. 
14. ΑΜΑΕ, ο.π. 
15. ΑΜΑΕ, CC, La Canèe, τόμος 23. 
16. ΑΜΑΕ, δ.π. 'Από τήν 1 'Απριλίου ως τίς 31 Δεκεμβρίου 1820 πρόκει

ται για πλοία πού αναχώρησαν άπο τα Χανιά καί άπο το Ρέθυμνο. 
17. ΑΜΑΕ, ο.π. Καί εδώ πρόκειται για πλοία πού αναχώρησαν άπο τα Χα

νιά καί άπο το Ρέθυμνο. 
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βιών (ελληνικών καί τουρκικών). Χωρίς αυτά, τα όποια ήταν, ωστόσο, 

μια πραγματικότητα για αρκετά χρόνια, όπως θα δούμε στη συνέχεια, 

οι παραπάνω μέσοι ετήσιοι δροι μειώνονται κατά 2 9 % περίπου για 

τις αφίξεις καί κατά 3 5 % περίπου για τις αναχωρήσεις, πράγμα πού 

σημαίνει Οτι αντιστρέφεται ή μεταξύ τους ποσοστιαία σχέση. 

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το λιμάνι του Ηρακλείου είναι πενι

χρότερα καί μας δίνουν τους έξης μέσους όρους: 

α. αφίξεις β. αναχωρήσεις 

1794 περίπου 12 πλοία18 

1795 περίπου 12 πλοία18 1796 περίπου 60 πλοία2 0 

1796 περίπου 12 πλοία1S 1797 περίπου 75 πλοία20 

1817 περίπου 204 πλοία19 1817 περίπου 174 πλοία2 1 

σύνολο περίπου 240 πλοία σύνολο περίπου 309 πλοία 

Επομένως, άπο το 1794 ως το 1817 ή υποτιθέμενη μέση ετήσια 

άφιξη στο λιμάνι του 'Ηρακλείου θα μπορούσε να ήταν τα 60 καί για 

την αναχώρηση τα 103 περίπου πλοία. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι 

οτι ή αφαίρεση τών ντόπιων πλοίων μειώνει σημαντικά τους μέσους 

δρους. 

Γενικά, πάντως, καί παρόλο πού τα στοιχεία για τδ Ηράκλειο 

είναι πενιχρότατα, μπορούμε να πούμε δτι, χοντρικά, άπο το 1795 ως 

το 1821 έφταναν κάθε χρόνο κατά μέσο δρο σε ολόκληρη την Κρήτη 

κάπου 120 - 130 πλοία καί πάνω άπο 150 αναχωρούσαν άπο έκεΐ. 

Οί αριθμοί αυτοί φαίνονται, ϊσως, μεγάλοι, άλλα στην πραγματικότητα 

δεν αντιπροσωπεύουν ανάλογο όγκο εμπορευμάτων, επειδή πολλά άπο 

αυτά ήταν μικρά ντόπια πλοία πού έκαναν τη λεγόμενη «caravane», 

αρκετά «έπιαναν» καί στις τρεις μεγάλες σκάλες της Κρήτης καί έ'τσι, 

άπο έλλειψη συγκεκριμένων πληροφοριών, έ'χουν υπολογιστεί τρεις φο

ρές, ένώ αρκετά έφταναν ή αναχωρούσαν χωρίς φορτίο. 

Πάντους, οί διαθέσιμες πηγές δεν επιτρέπουν μια ακριβή εκτίμηση 

τών αυξομειώσεων τοΰ κρητικού εξωτερικού εμπορίου καί μάλιστα είναι 

δυσχερής μια σύγκριση της περιόδου πού έξατάζεται έδώ με το 18ο 

αιώνα2 2. Ούτε είναι, για την ώρα, δυνατό να μάθουμε αν το εξωτερικό 

18. ΑΜΑΒ, GC, La Canèe, τόμος 20. 
19. ΑΜΑΕ, GC, La Canèe, τόμος 22. 
20. ΑΜΑΕ, CC, La Canèe, τόμος 20. 
21. ΑΜΑΕ, CC, La Canèe, τόμος 22. 
22. Για τις γαλλικές μόνο εξαγωγές άπο την Κρήτη έχουμε τίς πληροφορίες 
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εμπόριο τ η ς Κ ρ ή τ η ς ήταν σταθερά ενεργητικό, δ π ω ς ξέρουμε ότι συνέ

βαινε σέ άλλες σκάλες στο 18ο αιώνα. 

Υ π ά ρ χ ο υ ν , ό μ ω ς , άλλες, πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις , π ο ύ 

είναι δυνατό νά δ ιατυπωθούν σ χ ε τ ι κ ά μέ το εξωτερικό εμπόριο τ η ς Κ ρ ή 

τ η ς στην περίοδο 1 7 9 5 - 1 8 2 1 . Π ρ ώ τ α - π ρ ώ τ α , κ ά π ο υ στα 1 7 9 8 - 1 8 0 0 

σχεδόν εξαφανίζονται τ α γ α λ λ ι κ ά π λ ο ί α γ ι α να ξαναεμφανιστούν κ ά π ο υ 

στα 1817, μέ σημαντική, μάλιστα, σ υ μ μ ε τ ο χ ή 2 3 . Ά λ λ α τη σ τ ι γ μ ή π ο ύ 

ή γαλλική ναυσιπλοΐα ε γ κ α τ α λ ε ί π ε ι στην Κ ρ ή τ η , ό π ω ς και άλλου, τον 

εμπορικό στίβο, εξαιτ ίας τ ω ν π ο λ ε μ ι κ ώ ν γεγονότων, ή α γ γ λ ι κ ή βρίσκει 

τήν ευκαιρία να περάσει άπο τήν π ε ρ ι π τ ω σ ι α κ ή σέ μια σταθερή και 

αυξημένη π α ρ ο υ σ ί α 2 4 . ' Α ν ά λ ο γ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά παρουσιάζει και ή 

(Σ. Μάξιμος, δ.π., σ. 122-123) δτι αυτές έγιναν κατά μέσο Ορο 

στην περίοδο 1700-1724 μέ 20 περίπου πλοία το χρόνο 

στην περίοδο 1725-1749 μέ 22 περίπου πλοία το χρόνο 

στην περίοδο 1750-1774 μέ 15 περίπου πλοία το χρόνο 

και στην περίοδο 1775-1789 μέ 15 περίπου πλοία το χρόνο 

(εδώ πρέπει να σημειωθεί δτι ό D. Sabatier, δ.π., σ. 229, ό όποιος άντλησε τις 

πληροφορίες του άπο τα ίδια αρχεία μέ το Σ. Μάξιμο, παρουσιάζει σέ δύο χρονιές 

διαφορετικούς αριθμούς στην περίοδο 1700-1756. Έ τ σ ι έχουμε το 1735 στο Σ. Μά

ξιμο 4 και στο D. Sabatier 34 πλοία καΐ το 1737 15 καΐ 13 πλοϊα αντίστοιχα). 

23. Το 1820 έφτασαν στα Χανιά και στο Ρέθυμνο 22 γαλλικά πλοία και 25 

αναχώρησαν άπο εκεί, σέ ενα σύνολο άπο 76 αφίξεις καί 80 αναχωρήσεις. 'Επίσης 

το πρώτο τρίμηνο του 1821 έφτασαν καί αναχώρησαν 4, σέ ένα σύνολο άπο 12 

πλοία (ΑΜΑΕ, CC, La Canèe, τόμος 23). ΟΊ αριθμοί αυτοί δείχνουν δτι ή γαλλική 

ναυσιπλοΐα στο εξωτερικό εμπόριο της Κρήτης αντιπροσώπευε τη στιγμή εκείνη 

περίπου το 30% του συνόλου. 

24. 'Αφίξεις αγγλικών πλοίων στα Χανιά (1820 καί 1821 Χανιά καί Ρέθυμνο) 

σέ μέσους δρους: 

1811 περίπου 21 (σύνολο περίπου 140) πλοϊα, ήτοι περίπου 1 5 % 

1819 (ένα τρίμηνο) 3 (σύνολο 11) πλοία, ήτοι περίπου 2 7 % 

1820 8 (σύνολο 76) πλοϊα, ήτοι περίπου 1 1 % 

καί 1821 (Ινα τρίμηνο) 2 (σύνολο 12) πλοία, ήτοι περίπου 1 7 % 

μ.δ. περίπου 1 8 % 

'Αναχωρήσεις: 

1811 περίπου 14 (σύνολο περίπου 98) πλοία, ήτοι περίπου 14% 

1819 (ενα τρίμηνο) 2 (σύνολο 7) πλοία, ήτοι περίπου 2 9 % 

1820 9 (σύνολο 80) πλοϊα, ήτοι περίπου 1 1 % 

καί 1821 (έ'να τρίμηνο) 2 (σύνολο 12) πλοία, ήτοι περίπου 1 7 % 

μ.δ. περίπου 1 8 % 

(ΑΜΑΕ, CC, La Canèe, τόμοι 21 καί 23). 
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αυστριακή ναυσιπλοΐα, ενώ σημαντικές μεταβολές σημειώθηκαν και σε 

άλλες εμπορικές σημαίες. "Ετσι, πρέπει να σημειώσουμε την ολική, 

ή σέ μεγάλο βαθμό, εξαφάνιση, μετά το 1798-1800, τών βενετικών, 

ραγουζαίικων, πρωσικών κ.ά. πλοίων καί τήν εμφάνιση τότε ή λίγο 

αργότερα πλοίων μέ σημαία της Σαρδηνίας, της Τρίπολης, της Ρω

σίας κ.ά. Οι διαπιστώσεις αυτές δείχνουν δτι στην περίοδο πού εξετά

ζεται εδώ έγιναν αξιοσημείωτες μεταβολές ως προς τη συμμετοχή τών 

ξένων στο εξωτερικό εμπόριο της Κρήτης. 

'Ωστόσο, παρόλο πού ο'ι μεταβολές αυτές είναι δυνατό να προσδιορί

σουν ως ενα σημαντικό βαθμό το χαρακτήρα του εξωτερικού εμπορίου 

της Κρήτης, εκείνο πού παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον είναι δ,τι 

σχετίζεται μέ τή συμμετοχή σ' αυτό της ντόπιας εμπορικής ναυτι

λίας 2 5. Πρόκειται για μια μεγάλη αύξηση της συμμετοχής τοΰ ντόπιου 

εμπορικού στόλου, κάπως ξαφνική μάλιστα, ή οποία παρατηρείται κατά 

το 1797, για να διακοπεί εντελώς μετά το 1817 ή το 1818. Το γεγονός 

αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καί άπα ποσοτική καί άπο ποιο

τική άποψη. Θα εξετάσουμε πρώτα τήν ποσοτική. 

σύνολο ντόπια ποσοστό 
έτος πλοίων πλοία ντόπιων 

πλοίων 

α. αφίξεις στα Χανιά 

1811 (τρία τρίμηνα) 102 85 83% 

β. αφίξεις στο Ηράκλειο 

γ· 

δ. 

1797 (ενα τρίμηνο) 

1817 (δύο τρίμηνα) 

αναχωρήσεις άπο τα Χανιά 

1797 (ενα τρίμηνο) 

1811 (τρία τρίμηνα) 

αναχωρήσεις άπο το 'Ηράκλειο 

Σεπτ. 1796 - ΑΟγ. 1797 

1797 (ενα τρίμηνο) 

1817 (δύο τρίμηνα) 

29 

102 

35 

73 

64 

30 

85 

22 

89 

26 

56 

32 

21 

73 

79% 

7 8 % 

74% 

77% 

50% 

70% 

86% 

25. Στα αρχεία πού χρησιμοποιούνται εδώ τα πλοία αυτά χαρακτηρίζονται 
ως «οθωμανικά» καί διακρίνονται σέ πλοία turcs καί σέ πλοία grecs καθώς καί σέ 
μικρά και μεγάλα. Για παλαιότερη εποχή, στα μέσα δηλαδή τοϋ 18ου αιώνα, γνω
ρίζουμε την ύπαρξη αξιόλογου εμπορικού στόλου στο Ήρέκλειο μέ τουρκική ιδιο
κτησία σέ πολύ μεγάλο ποσοστό. Σχετικά βλ. Βασίλη Κρεμμυδά, «Καταγραφή 
τών εμπορικών πλοίων τοϋ 'Ηρακλείου το 1751», Μνήμων, τ. Ζ', 1970,σ. 12-17. 
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'Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι στην περίοδο από τα τελευταία 

χρόνια του 18ου αιώνα ως το 1817 ή το 1818 ή αριθμητική συμμετοχή 

ντόπιων πλοίων στο εξωτερικό εμπόριο της Κρήτης θα μπορούσε να 

ήταν κατά μέσο δρο γύρω στο 76% 2 6 . Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα χα

ρακτηριστικό, άλλα δεν αντιπροσωπεύει ανάλογο όγκο μεταφερόμε

νων εμπορευμάτων για τους λόγους πού αναφέρθηκαν και προηγουμέ

νως. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε στοιχεία συγκριτικά μέ τον υπόλοιπο 

ελλαδικό χώρο, τουλάχιστο το νησιωτικό. "Οσο για τήν Κρήτη, ή πο

σοστιαία αναλογία ανάμεσα στα αναφερόμενα ως ((τουρκικά» καί στα 

αναφερόμενα ως «ελληνικά» είναι 3 8 % για τα πρώτα και 6 2 % για 

τα δεύτερα. Μόνο πού τα «ελληνικά» πλοία διακρίνονται σε μεγάλα καί 

μικρά ( 5 7 % καί 4 3 % αντίστοιχα τοϋ συνόλου τών «ελληνικών»), ένώ 

τα «τουρκικά» χαρακτηρίζονται Ολα ως μεγάλα2 7. 

'Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, άλλα αρκετά περίεργο, φαίνεται το γε

γονός δτι το 1817 (για το 1818 δέν έχουμε πληροφορίες) είναι το τε

λευταίο έ'τος οπού αναφέρονται ντόπια πλοία, κυρίως αυτά πού χαρα

κτηρίζονται ως «ελληνικά». Καί είναι περίεργο το γεγονός, επειδή κατά 

τα έτη 1819, 1820 καί 1821 δέν σημειώθηκε απλώς κάμψη στή συμ

μετοχή της ντόπιας ναυτιλίας στο εξωτερικό εμπόριο της Κρήτης, άλλα 

χαρακτηριστική απουσία της 2 8 . Βέβαια, ή μεγάλη κρίση, στην οποία 

βυθίστηκε ή ελληνική εμπορική ναυτιλία κάπου εκεί στα 1817-1818 

μας είναι ελλιπώς γνωστή, άλλα πρέπει να θεωρείται ενα γεγονός μέ 

κεφαλαιώδη σημασία, άφοϋ φαίνεται να ήταν ή τελευταία καί πιο χα

ρακτηριστική κρίση της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας πριν 

Βέβαια, ή παρατήρηση αύτη δέν μας υποχρεώνει νά δεχτούμε δτι τα «turcs» πλοία 
τών Γαλλικών 'Αρχείων ήταν Κρητικά ή μέ τουρκική ιδιοκτησία, όπως θα δοϋμε 
καί στή συνέχεια. 

26. Σχετικά μέ τα ντόπια πλοία πού χρησιμοποιήθηκαν στο Ηράκλειο το 
5ο έ'τος της Γαλλικής Δημοκρατίας (τέλος Σεπτεμβρίου 1796 - τέλος Αυγούστου 
1797) ό Γάλλος πρόξενος Henri Fourcade έγραφε: «Il m'a été impossible d'avoir 
la liste exacte de tous les bâtiments turcs et grecs employés pendant la même 
année par les négociants de Candie. Mais je puis vous assurer que, depuis 
la guerre, la navigation mahométanne en Levant surpasse de beaucoup celle 
des nations chrétiennes» (AMAE, CC, La Canèe, τόμος 20, Ηράκλειο 10 
ventôse, an 6e (1 Μαρτίου 1798). 

27. AMAE, CC, La Canèe, τόμος 21. 
28. Συνολικά στα τρία αυτά έτη (6 τρίμηνα για τις αφίξεις στα Χανιά καί 

6 για τίς αναχωρήσεις άπο έκεϊ) αναφέρονται συνολικά 6 μόνο πλοϊα «turcs» (AMAE, 
CC, La Canèe, τόμος 23). 
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άπ' το 1821 2 9 . Ή περίπτωση, ωστόσο, της Κρήτης πρέπει να θεωρηθεί 

εντελώς ιδιόμορφη καί, ίσως, δεν πρέπει να οδηγήσει σε γενικεύσεις, 

παρόλο πού ούτε αυτό το ενδεχόμενο πρέπει να αποκλειστεί, τουλάχι

στο για ορισμένες περιοχές. Πάντως, προκειμένου για την Κρήτη, ή 

ξαφνικά εξογκωμένη παρουσία του ντόπιου εμπορικού στόλου, ιδιαί

τερα τοΰ ελληνικού, στο εξωτερικό εμπόριο της, καθώς καί ή εξίσου 

ξαφνική εξαφάνιση του άπ' αυτό, δεν θα πρέπει ίσως να αποδοθούν 

μόνο καί τόσο σε ντόπιες οικονομικές πρωτοβουλίες καί λειτουργίες, 

ούτε σε γενικότερες αντιφάσεις της ελληνικής πραγματικότητας, δσο 

σε πρωτοβουλίες τοΰ ξένου οικονομικού παράγοντα, ακόμη καί αν στην 

έννοια τοΰ ξένου περιλάβουμε δ,τι δεν είναι κρητικό. 

'Ιδιαίτερη αξία έχουν οι πληροφορίες για την προέλευση καί τον 

προορισμό τών εμπορευμάτων. Αυτές μας δείχνουν δτι δσο προχω

ρούμε προς το 1821 τόσο περισσότερο οι αφίξεις καί οι αποστολές εμπο

ρευμάτων αφορούν χώρους της 'Ανατολικής Μεσογείου, κυρίως τής 

'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πάντους, τον δγκο τών κρητικών εμπο

ρευμάτων απορροφούσαν τα μεγάλα κέντρα τής περιοχής αυτής, δπως ή 

Κωνσταντινούπολη, ή Σμύρνη καί ή 'Αλεξάνδρεια, ένώ ήταν ιδιαίτερα 

συχνές οι επαφές μέ τή Μάλτα, πού ήταν σημαντικό κέντρο τοΰ δια

μετακομιστικού εμπορίου στή Μεσόγειο. Βέβαια, ό τόπος προέλευσης 

καί προορισμού τών καραβιών πού διεξήγαν το εξωτερικό εμπόριο τής 

Κρήτης ήταν συνάρτηση τοΰ είδους τών εμπορευμάτων πού ανταλλάσ

σονταν καί τών χώρων στους οποίους αυτά είχαν ζήτηση. Ξέρουμε 

π.χ. δτι μεγάλες ποσότητες από το σαπούνι πού κατασκευαζόταν στις 

σαπουνοποιίες τής Κρήτης απορροφούνταν στις αγορές τής Κωνσταντι

νούπολης καί τής Σμύρνης 3 0. Καί δέν θα ήταν μακριά άπο τήν πραγμα

τικότητα μια υπόθεση δτι ό περιορισμός τών ανταλλαγών προς τήν 'Ανα

τολική Μεσόγειο, έκτος άπο τήν εμπόλεμη κατάσταση στην Ευρώπη 

καί τήν κάμψη τής ευρωπαϊκής ναυσιπλοίας, οφειλόταν καί στή μεγάλη 

αύξηση τής συμμετοχής τής ντόπιας ναυτιλίας στο εξωτερικό εμπόριο. 

Λίγο πριν λήξει ό 18ος αιώνας, το 1798 πιο συγκεκριμένα, ό Γάλλος 

πρόξενος στην Κρήτη Henri Fourcade φοβόταν δτι ή γαλλική «cara

vane» θα καταστρεφόταν οριστικά άπο τα ελληνικά καί τουρκικά καρα-

29. Σχετικά βλ. Βασίλη Κρεμμυδα, Εισαγωγή στην Ιστορία τής νεοελληνι
κής κοινωνίας (1700-1821), 'Αθήνα 1976, σ. 122, 143, 184-185, κ.ά. 

30. Βλ. Βασίλη Κρεμμυδα, Οι σαποννοποιίες τής Κρήτης στο 18ο αιώνα, 
'Αθήνα 1974, σ. 57-59 κ.ά. 
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βια, αν ή γαλλική κυβέρνηση δεν έπαιρνε αποτελεσματικά μέτρα, αν 

δηλαδή, δεν έστελνε κουρσάρους για να χτυπήσουν τα ντόπια πλοία 3 1 . 

Ά π ο τους φόβους του Γάλλου προξένου αντιλαμβανόμαστε τη σημασία 

της συμμετοχής της ντόπιας ναυτιλίας στις μεταφορές, άλλα καί το 

είδος των μεταφορών πού τήν απασχολούσαν, δτι δηλαδή αυτές ήταν 

οί κοντινές μεταφορές. 

Δυστυχώς, ο! πληροφορίες πού έχουμε στή διάθεση μας δέν επαρ

κούν για να γνωρίσουμε το είδος καί τον όγκο τών εμπορευμάτων πού 

εισάγονταν καί εξάγονταν άπο τήν Κρήτη. Ά π ο τις ελάχιστες, πάντως, 

πού διαθέτουμε μπορούμε να διατυπώσουμε το συμπέρασμα δτι το σα

πούνι καί το λάδι ήταν σχεδόν τα μοναδικά εμπορεύματα πού εξάγον

ταν καί αυτό είναι μια ουσιαστική μεταβολή σε σύγκριση με παλαιό

τερες εποχές δπου το σιτάρι κατείχε ενα σημαντικό ποσοστό στον 

δγκο τών εξαγωγών 5 2. 

Βασίλης Κρεμμνοας 

31. ΑΜΑΕ, CC, La Cannée, τόμος 20, Ηράκλειο 1 Μαρτίου 1798. 
32. Για το τελευταίο τρίμηνο τοϋ 1797 ό Γάλλος πρόξενος στην Κρήτη 

σημείωνε σχετικά μέ τα μικρά πλοία πού έκαναν τις μεταφορές άπο τήν Κρήτη: 
«Une vingtaine de petits bâtiments grecs et turcs . . . , sont tous partis pour 
diverses îles de l'Archipel, chargés de savon et d'huile lampante» (AMAE, 
CC, La Canèe, τόμος 20). 'Επίσης, για το δεύτερο τρίμηνο τοϋ 1811 μαθαίνουμε 
δτι, άπο τα 31 πλοία πού αναχώρησαν άπο τα Χανιά, τά 13 έφυγαν φορτωμένα 
μέ σαπούνι, τά 3 μέ λάδι και 11 έφυγαν χωρίς φορτίο (για τά υπόλοιπα 4 δέν ανα
φέρεται τίποτε), ενώ το τρίτο τρίμηνο τοΰ ϊδιου έτους αναχώρησαν 7 πλοία μέ σα
πούνι, 3 μέ λάδι καί 14 χωρίς φορτίο. Αυτά αποτελούν το σύνολο τών αναχωρήσεων 
(ΑΜΑΕ, CC, La Canèe, τόμος 21). 
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