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ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟ 1751 

Οί πληροφορίες σχετικά μέ τή γένεση τής εμπορικής ναυτιλίας στον 
ελλαδικό χώρο είναι τόσο σπάνιες καί τόσο αποσπασματικές, άλλα καί 
συχνά πάσχουν τόσο πολύ άπό ασήμαντες γενικεύσεις, ώστε κάθε νέο στοι
χείο μέ σαφείς καί ακριβείς ειδήσεις πού έρχεται νά βοηθήσει τήν επιστη
μονική έρευνα είναι Ιδιαίτερα πολύτιμο. Ε ν α τέτοιο στοιχείο, πού προέρ
χεται άπό τό Τουρκικό Αρχείο Ηρακλείου (TAH)1, προτίθεται νά επεξερ
γαστεί ή μελέτη που παρουσιάζεται έδώ : πρόκειται γιά μιά καταγραφή άπό 
τίς τουρκικές αρχές τών εμπορικών πλοίων πού άνηκαν στους κατοίκους 

τού Ηρακλείου. Τό σχετικό έγγραφο έχει χρονολογία 11 Φεβρ. 1751 καί 
είναι ό παλαιότερος γνωστός κατάλογος πλοίων πού αναφέρεται στην άν
θηση τής εμπορικής ναυτιλίας στα νεότερα χρόνια. Τό περιεχόμενο του 
είναι ουσιαστικό καί σχετικά πλήρες- αναφέρεται στον τύπο, τον καπε
τάνιο, τον Ιδιοκτήτη καί τή χωρητικότητα κάθε πλοίου. Θά ήταν μάλιστα 
πληρέστερο, αν αναφερόταν σ' αυτό ό τόπος, ό χρόνος καί τό κόστος κατα
σκευής ή αγοράς τών πλοίων. 

Στή συνέχεια παρατίθεται ό κατάλογος2, ώστε νά γίνει κατόπιν δυνα
τή ή διατύπωση τών σχετικών παρατηρήσεων καί τών αναγκαίων συμπε
ρασμάτων: 

1. Γιά τό αρχείο αυτό βλ. Ν. Σ τ α υ ρ ι ν ί δ η , Μεταφράσεις τουρκικών Ιστορι
κών έγγραφων άφορώντων εις τήν ίστορίαν τής Κρήτης, τ. Α', Ηράκλειο 1975, σ. ιε'-κθ'. 

2. TAH, Κώδικας 3ος, σελ. 327, 11 Φεβρ. 1751 — Μετάφραση (ανέκδοτη) Νίκου 
Σταυρινίδη, τόμ. Δ', σελ. 1187, άρ. μετ. 2465. Στή δημοσίευση τού καταλόγου δέν τη
ρήθηκε ή σειρά τών ονομάτων, όπως αναφέρονται στο πρωτότυπο, άλλα ανακατατά
χθηκαν μέ σκοπό τήν ομαδοποίηση τών πλοιοκτητών επίσης παραλείφθηκε καί 
ή λέξη «ρεΐς», πού συνοδεύει τό όνομα κάθε καπετάνιου, έκτος άπό τίς λίγες περι
πτώσεις όπου ή λέξη αυτή έχει θέση επιθέτου. Ή χωρητικότητα, ή οποία στό αρ
χείο υπολογίζεται σέ καντάρια κατά προσέγγιση, Εχει έδώ μετατραπεί καί σέ τόννους, 
μέ βάση τίς σχέσεις 1 καντάρι = 44 οκάδες καί 1 οκά = 1.283 γραμμάρια, γιά λόγους 
προσαρμογής στα σημερινά δεδομένα. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



Καταγραφή των εμπορικών πλοίων τον Ηρακλείου το 1751 13 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

α/α τύπος πλοίου ονομα καπετάνιου ονομα πλοιοκτήτη χωρητικότητα 
(κοντάρια) (τόννοι) 

1. Καρπαθιώτικο Γιάννης Αχμέτ Ουστά 500 28 
2. » Μηνάς Αχμέτ Ουστά 400 23 
3. » Μανώλης Αχμέτ Ουστά 400 23 
4. » Κώστας Αχμέτ Ουστά 80 5 
5. » Αντώνης Αχμέτ Ουστά 80 5 
6. » Μαυρικάκης Έλχάτζ Ισμαήλ 600 34 
7. » Γιακουμής Έλχάτζ Αχμέτ 600 34 
8. » Κόκκινος Αλή Ρεΐς 800 45 
9. » Νικολάκης Αλή Ρεΐς 400 23 

10. Καρπαθιώτικο Νικόλας Αλή Ρεΐς 60 3,5 
11. » Διακάκης Έλχάτζ Όμέρ 600 34 
12. » Κοκολάκης Έλχάτζ Όμέρ 400 23 
13. » Κώστας Έλχάτζ Όμέρ 300 17 
14. » Νικόλας Έλχάτζ Όμέρ 50 3 
15. » Δούλης Όμέρ Ούστά 400 23 
16. » Μανωλάκης Όσμάν Ρεΐς 400 23 
17. » Γιάννης Οσμάν Ρεΐς 80 5 
18. Τριίστιο Νικόλας Ισμαήλ 2.000 113 
19. Καρπαθιώτικο Μουγλή Έλχάτζ Ιμπραήμ Αγάς 1.000 57 
20. » Δημήτρης Έλχάτζ Ιμπραήμ Αγάς 200 11 
21. » Αντώνης Χουσεΐν (λιμενάρχης) 100 6 
22. » Μεχμέτ Μουσταφά Αγάς 200 11 
23. » Αντώνης Οσμάν Μπεσέ 500 28 
24. » Παυλάκης Έλχάτζ Ιμπραήμ 80 5 
25. Τριίστιο Κώστας Έλχάτζ Μουσταφά Μουεζίν 

Ζαδέ 3.000 169 
26. » Βασίλης Πατμάν Έλχάτζ Ιμπραήμ 2.000 113 
27. Καρπαθιώτικο Γιώργος Κανταρτζή Μεχμέτ 1.500 75 
28. » Διάκος Κανταρτζή Μεχμέτ 800 45 
29. Σαΐτα Μανωλάκης Αρναούτ Ζαδέ Ιμπραήμ Αγάς 2.000 113 
30. Μπριγκαντίνι Γιάννης Μεμίς Αγά Ογλού 2.000 113 
31. Καρπαθιώτικο Κοφινάς Σουτζή Έλχάτζ Ιμπραήμ 80 5 
32. Μπουντούρα Κώστας Γιωργατζή Ζαδέ Μουσταφά 

Αγάς 1.200 68 
33. Τσενέρ Αντώνης Έμίρ Όμέρ Αγάς καί 

Αλή Αγάς 1.000 57 
34. Καρπαθιώτικο Λούρος Σερπεντζή Οσμάν καί 

Όμέρ Ουστά 1.000 57 
35. » Μάρκος Έλχάτζ Αχμέτ καί 

Χουσεΐν Μπεσέ 1.000 57 
36. » Μηνάς Μιγριπή Έλχάτζ Μεχμέτ καί 

Έλχάτζ Ιμπραήμ 1.000 57 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού



14 Βασίλης Κρεμμυδας 

α/α τύπος πλοίου όνομα καπετάνιου όνομα πλοιοκτήτη χωρητικότητα 
(καντάρια) (τόννοι) 

37. Καρπαθιώτικο Κώστας Έλχάτζ Μουσταφά καί 
Χουσεΐν Μπεσέ καί 
Έλχάτζ Έχμέτ 1.000 57 

38. » Μανώλης Έλχάτζ Ιμπραήμ καί 
Έλχάτζ Όμέρ 1.000 57 

39. » Μηνάς Αχμέτ Μπεσέ καί 
Οσμάν Μπεσέ 500 28 

40. Καρπαθιώτικο Δημήτρης φόρου υποτελής Μανώλης 600 34 
41. » Κώστας Νικήτας Σαπουντζής 300 17 
42. » Αντώνης Καλαφάτ Γιαννάκης 300 17 
43. » Παπακανάκης φ. υποτ. Τσαφκάς 500 28 
44. » Μαγγιόρ φ. ύποτ. Μιχάλης 150 8,5 
45. » Μανώλης Διάκος Σαπουντζής 1.500 75 
46. » Αντώνης φ. ύποτ. Διάκος 80 5 
47. » Μανώλης Γιάννης Σαπουντζής 80 5 
48. » Αντώνης φ. ύποτ. Γιαννιός 

Σαπουντζής 

σύνολα 

400 23 Σαπουντζής 

σύνολα 33.220 1.866 

Όπως δείχνει ό κατάλογος αυτός, ακριβώς στή μέση τού 18ου αιώνα 
υπήρχαν μόνο στο Ηράκλειο 48 εμπορικά πλοία μέ μια συνολική χωρητι
κότητα άπό 1.866 τόννους. Τά δυο αυτά σύνολα μας δίνουν μια μέση χωρη
τικότητα άπό 39 περίπου τόννους. Ωστόσο, επειδή σε μια στατιστική έ
ρευνα πού αποβλέπει σέ συμπεράσματα πάνω στην ουσία τού αντικειμένου 
της ή εύρεση τού μέσου όρου δέν μπορεί νά είναι παρά ενδεικτική καί τυ
πική, ή κατάταξη τών εμπορικών πλοίων τού Ηρακλείου σέ κατηγορίες 
θά ήταν πλησιέστερη προς τήν ουσία. 

Ή κατάταξη αυτή έδειξε ότι υπήρχαν: 
16 πλοία, ήτοι τό 33%, μέ χωρητικότητα ώς 20 τόννους 
17 πλοία, ήτοι τό 35%, μέ χωρητικότητα 21-50 τόννους 
10 πλοία, ήτοι τό 21%, μέ χωρητικότητα 51-100 τόννους 

καί 5 πλοία, ήτοι τό 11%, μέ χωρητικότητα πάνω άπό 100 τόννους. 
Τό πιο μεγάλο πλοίο ήταν τό τριίστιο τού Έλχάτζ Μουσταφά Μουεζίν 

Ζαδέ μέ 169 τόννους. Μια γενικότερη πάντως τομή στην παραπάνω κατά
ταξη θά έδειχνε ότι υπήρχαν 33 μικρά πλοία, ήτοι τό 68%, μέ χωρητικό
τητα ώς 50 τόννους καί 15 μεγάλα, ήτοι τό 32%, μέ χωρητικότητα πάνω 
άπό 50 τόννους. Βέβαια, ή χωρητικότητα είναι μικρή σέ όλα σχεδόν τά 
πλοία καί θά ήταν ίσως καλύτερα νά μιλάμε για πλοιάρια. 'Ωστόσο, κάθε 
Ιστορικό φαινόμενο δέν πρέπει νά εξετάζεται απομονωμένο καί ανεξάρ
τητα άπό τό συνολικό, τό γενικό ή τό μέσο βαθμό στον οποίο εξελίσσεται. 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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Στην περίπτωση τού Ηρακλείου, συνολική εξέταση μπορεί νά γίνει μόνο 
σέ σύγκριση μέ τό μεσολογγίτικο εμπορικό στόλο, επειδή μόνο γι' αυτόν 
έχουμε Ικανοποιητικές πληροφορίες στην ίδια περίπου εποχή. βέβαια, ή 
μέση χωρητικότητα του δεν μάς είναι ακριβώς γνωστή, άλλα ξέρουμε ότι 
τό 1735 ήταν περίπου 14 τόννοι3 καί ότι τό 1764 υπήρχαν στο Μεσολλόγγι 
καί μεγάλα πλοία μέ χωρητικότητα 150-200 τόννους4- για τό ίδιο αυτό 
έτος ή μέση χωρητικότητα τού μεσολογγίτικου εμπορικού στόλου υπο
λογίζεται στους 142 τόννους5. Φαίνεται πάντως ότι ή μέση χωρητικότητα 
τών πλοίων τού Ηρακλείου δέν ήταν διαφορετική άπό τή μέση χωρητι
κότητα σέ ολόκληρο τό Αιγαίο στα μέσα τού 18ου αιώνα6. 

Σχετικά μέ τον τύπο τών πλοίων τού Ηρακλείου, για 37 άπό αυτά ανα
φέρεται ότι ήταν τύπου καρπαθιώτικου- συγκριτικά πρόκειται για τά μι
κρότερα πλοία. Δέν μας είναι από άλλου γνωστός ό τύπος αυτός, ούτε αν 
ή ονομασία υποδηλώνει τον τόπο κατασκευής7. Πάντως, στα Σφακιά λει
τουργούσαν άπό παλαιότερα ναυπηγεία μέ μεγάλη δραστηριότητα καί τό 
1748 κιόλας κατασκευάζονταν εκεί καράβια ως 170 περίπου τόννων8. 

ΟΙ καπετάνιοι τών ήρακλειώτικων πλοίων ήταν σχεδόν όλοι Έλλη
νες· στον κατάλογο δέν αναφέρονται παρά τρία μόνο μή χριστιανικά ονό
ματα. Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιο μέ τους πλοιοκτήτες. Στην Ιδιοκτησία τών 
πλοίων ή ελληνική συμμετοχή ήταν πολύ μικρή· άπό τά 48 πλοία τά 9, 
δηλαδή τό 19 %, άνηκαν σέ Έλληνες καί 39, δηλαδή τό 81 %, σέ Τούρκους. 
Ή διαφορά είναι ακόμη μεγαλύτερη στή χωρητικότητα: Έλληνες 212 
τόννοι (11%), Τούρκοι 1.654 τόννοι (89 %)9 . Μπορούμε επομένως νά μι
λήσουμε για σχεδόν ολοκληρωτική τουρκική Ιδιοκτησία στον εμπορικό 

3. Β α σ ί λ η ς Κ ρ ε μ μ υ δ ά ς , Τό εμπόριο τής Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα 
(1715-1792), Αθήνα 1972, σ. 301. 

4. Β α σ ί λ η ς Κ ρ ε μ μ υ δ ά ς , ο.π., σ. 303 καί 308. 
5. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Β. Λ έ ω ν , Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850), στον 

τόμο Ελληνική εμπορική ναυτιλία, έκδ. Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, Αθήνα 1972, 
σ. 31. 

6. Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Β. Λ έ ω ν , ο.π., σ. 41. 
7. Σέ μεταγενέστερη πληροφορία, τού 1761, αναφέρεται ότι αρκετά χρόνια πρίν 

οί έμποροι τού Ηρακλείου προέβαιναν σέ παραγγελίες για τήν κατασκευή —δέν αναφέ
ρεται πού— πλοίων πού λέγονταν λόντρες (londres) καί ότι παράλληλα αγόρασαν πλοία 
άπό Γάλλους καπετάνιους πού βρέθηκαν σέ οικονομικές δυσκολίες (Archives Natio
nales de France (ANF), Affaires Étrangères (Aff. Étr.), BI-350, Peyssonnel, Χανιά 2 
Μαΐου 1761). 

8. ANF, Aff. Étr., BI-347, G. D. Magy, Χανιά 10 Ιουλ. 1748 καί BI-350, Peys
sonnel, Χανιά 17 Νοεμ. 1761. 

9. Στα Γαλλικά Αρχεία αναφέρονται τό 1748 τουρκικά πλοία τής Κρήτης πού 
μετέφεραν σαπούνι στην Κωνσταντινούπολη (ANF, Aff. Étr., BI-347, G. D. Magy, 
Χανιά 14 Δεκ. 1748). 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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στόλο τού Ηρακλείου καί πιθανότατα ολόκληρης τής Κρήτης10. Τό γε
γονός αυτό είναι Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο, αφού μάλιστα δεν άφορα ένα 
μόνο τομέα οικονομικής δραστηριότητας: στή βιομηχανία σαπουνιού τής 
Κρήτης ή τουρκική ιδιοκτησία υπερείχε σαφώς11. 

Σχετικά μέ τή μορφή τής Ιδιοκτησίας παρατηρούμε ότι άπό τά πλοία 
τού Ηρακλείου τού 1751 7 μόνο ήταν συνιδιόκτητα καί μάλιστα όχι τά 

πιο μεγάλα- τά υπόλοιπα 41 άνηκαν σέ έναν Ιδιοκτήτη. Δέν είναι δυνατό 
να συμπεράνουμε αν ή εθνικότητα τής Ιδιοκτησίας έχει σχέση μέ τή μορ
φή της. Ούτε έχουμε πληροφορίες για να ξέρουμε αν στο μέσο τού 18ου 
αιώνα είχε γενικευθεί τό σύστημα τής συνιδιοκτησίας στα καράβια, όπως 
συνέβαινε αργότερα12. 

Τά 48 πλοία τού Ηρακλείου τού 1751 άνηκαν σέ 37 πλοιοκτήτες. Από 
αύτους ό Αχμέτ Ουστά είχε 5 πλοία, άλλα μικρά, καί ô Ελχάτζ Ομέρ 
είχε 4 μικρά καί ήταν συνιδιοκτήτης σέ ένα άλλο. Τά μεγαλύτερα πλοία, 
έκτος άπό εκείνο τού Έλχάτζ Μουσταφά Μουεζίν Ζαδέ μέ 169 τόννους, 
ανήκαν στον 'Ισμαήλ, στον Πατμάν Έλχάτζ 'Ιμπραήμ, στον Αρναούτ 
Ζαδέ 'Ιμπραήμ Αγά, καί στο Μεμίς Αγά Ογλού, όλα μέ 113 τόννους. 

Ή περίπτωση τού Ηρακλείου είναι ή δεύτερη πού γνωρίζουμε, μετά 
τό Μεσολόγγι, όπου υπήρξε ένας τόσο ανθηρός εμπορικός στόλος σέ μια 
τόσο πρώιμη εποχή. Υπάρχει μάλιστα μεγάλη πιθανότητα ή πρώιμη αυτή 
άνθηση να ήταν γεγονός για Ολόκληρη τήν Κρήτη. Ωστόσο, παρόλο πού 
ή καινούργια περίπτωση καί άλλες συγκλίνουσες πληροφορίες θα τό επέ
τρεπαν, δέν πρέπει νά προβούμε σέ γενικεύσεις σχετικά μέ τή γένεση τού 
εμπορικού στόλου σέ Ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο. Τό βέβαιο πάντως 
εϊναι ότι ό κρητικός εμπορικός στόλος είναι τουλάχιστο εξίσου παλαιός 
μέ τό μεσολογγίτικο. Βάσιμα επίσης θά μπορούσε νά υποτεθεί ότι ό εμπο
ρικός στόλος σέ ολόκληρη τήν Κρήτη θά πρέπει νά ήταν πολυάριθμος, 
άν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι τά Χανιά καί όχι τό Ηράκλειο ήταν τότε 

10. Δέκα χρόνια αργότερα, τό 1761, ό Γάλλος πρόξενος στα Χανιά περιέγραφε τήν 
κατασκευή καί λειτουργία τών ντόπιων πλοίων ώς έξης: Οι έδώ Τούρκοι παραγγέλλουν 
τήν κατασκευή τών καραβιών τους στά Σφακιά. Εχουν κιόλας ενα αρκετά μεγάλο αριθ
μό απ' αυτά και αναθέτουν τή διακυβέρνηση τους σέ Ελληνες καπετάνιους. Αυτοί έρ
χονται σε συνεννόηση με τους Μαλτέζους..., στους οποίους πληρώνουν ενα δικαίωμα 
καί ταξιδεύουν ελεύθερα (ANF, Aff. Étr., BI-350, Peyssonnel, Χανιά 17 Νοεμ. 1761). Οτι 
ή εμπορική ναυτιλία τού ελλαδικού χώρου χρησιμοποίησε τή μαλτέζικη προστασία σέ 
μεγάλη έκταση μάς είναι γνωστό ( Β α σ ί λ η ς Κ ρ ε μ μ υ δ ά ς , ό.π., σ. 244, 245 
καί 256). 

11. Β α σ ί λ η ς Κ ρ ε μ μ υ δ ά ς , Οί σαπουνοποιίες τής Κρήτης στό 18ο αιώνα, 
Αθήνα 1974, σ. 38-40. 

12. Σχετικά βλ. Β α σ ί λ η Κ ρ ε μ μ υ δ ά , Αρχείο Χατζηπαναγιώτη, τόμος Α 
Χατζηπαναγιώτης - Πολίτης, Αθήνα 1973, σ. 34-51 καί 69. 
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Καταγραφή των εμπορικών πλοίων τον Ηρακλείου το 1751 17 

ή εμπορική-οικονομική πρωτεύουσα τής Κρήτης. 
Ή τόσο πρώιμη καί τόσο σημαντική ανάπτυξη τής εμπορικής ναυτι

λίας στην Κρήτη, σχετίζεται, χωρίς αμφιβολία, μέ τήν άνθηση τής βιομη
χανίας σαπουνιού, πού είναι ένα γεγονός των άρχων κιόλας τού 18ου αιώ
να. Οι Γάλλοι πρόξενοι στην Κρήτη είναι κατηγορηματικοί στο σημείο 
αυτό: οί ντόπιοι κατασκεύαζαν ή αγόραζαν πολλά καί μεγάλα πλοία για 
τή μεταφορά τού σαπουνιού στίς σκάλες τής Ανατολής13. Ή κάμψη άλ
λωστε τού γαλλικού εμπορίου στην Κρήτη αποδιδόταν σαφώς, καί μάλι
στα άπό τή γαλλική πλευρά, τό 1761 κιόλας, στην ανάπτυξη τής βιομηχα
νίας σαπουνιού καί τής ντόπιας εμπορικής ναυτιλίας14. 

13. ANF, Aff. Étr., ΒΙ-347, G. D. Magy, Χανιά 10 Ίουλ. 1748 καί ΒΙ-350, Peys¬ 
sonnel, Χανιά 2 Μαΐου 1761. 

14. ANF, Aff. Étr., ΒΙ-350, Peyssonnel, Χανιά 17 Νοεμ. 1761. Δυό χρόνια αργό
τερα, τό 1763, ό ίδιος πρόξενος έγραφε ότι οί Τούρκοι έκαναν μεγάλες παραγγελίες για 
τήν κατασκευή πλοίων καί ότι μόνο στά Χανιά υπήρχαν τότε γύρω στα 40 πλοία μέ χω
ρητικότητα άπό 60 ώς 154 τόννους (ANF, Aff. Étr., ΒΙ-350, Peyssonnel, Χανιά 27 Φεβρ. 
1763). 
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