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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην εργασία αυτή επιχειρούμε να μελετήσουμε τις μορφές των οικονομι
κών σχέσεων που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο από τις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι 
το 1839. Οι μορφές αυτές έλκουν την καταγωγή τους από το 18° αιώνα και παρου
σιάστηκαν σωρευτικά στην υπό εξέταση περίοδο. Η παρούσα μελέτη έχει βασιστεί 
αποκλειστικά σε άγνωστο έως τώρα αρχειακό υλικό, κυρίως στο κατάστιχο IV που 
απόκειται στην Αρχιεπισκοπή Κύπρου και είναι κατατεθειμένο σε μικροφίλμ στο 
Ιστορικό και Παλαιογραφίκό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής 
Τραπέζης (Μ.Ι.Ε.Τ.) της Ελλάδος με αριθμό IV και χρονολογία καταγραφής 
Φεβρουάριος 1983. Ολόκληρο το ιδιωτικό εμπορικό αρχείο του Γεωργάκη Μαρκα- 
ντωνίδη λανθάνει. Μας έχει διασωθεί μόνο το υπό εξέταση κατάστιχο που αποτε
λεί τμήμα του αρχείου αυτού. Το κατάστιχο μού υποδείχθηκε για μελέτη, από τον 
κ. Θεόδωρο Παπαδόπουλλο, ο οποίος μου απέστειλε φωτοαντίγραφο του πρωτο
τύπου, αφού εξασφαλίστηκε η σχετική άδεια από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κκ. 
Χρυσόστομο. Το περιεχόμενό του μελετήθηκε επισταμένα στο φιλόξενο χώρο του 
Μ.Ι.Ε.Τ. στην Αθήνα από μικροφίλμ και φωτοαντίγραφο που μου παραχωρήθηκε, 
αφού έτυχα της παλαιογραφικής καθοδήγησης του Προϊσταμένου του Αρχείου κ. 
Αγαμέμνονα Τσελίκα και της επιστημονικής συνεργάτιδας του ιδρύματος, κ. 
Μαρίας Πολίτη.

Κατόπιν εξαντλητικής και πολυεπίπεδης διερεύνησης του κατάστιχου, προ
χωρήσαμε στη συγγραφή της εργασίας αυτής που αποτελείται, εκτός από τον πρό
λογο και την εισαγωγή, από δύο μέρη.

Στην εισαγωγή αποτυπώνονται το πολιτικοοικονομικό πλαίσιο της περιό
δου στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και οθωμανικό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στις εσω
τερικές εξελίξεις στην Κύπρο, τα είδη και η σημασία των ομοειδών με την πηγή μας 
τεκμηρίων καθώς και η ανάπτυξη του θέματος και της μεθοδολογίας που ακολου
θήθηκε.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η προσωπογραφία του Γεωργάκη Μαρκα- 
ντωνίδη και οι εμπορικές, φορολογικές και δανειοδοτικές δραστηριότητές του.

Στο δεύτερο μέρος αναλύεται ο τρόπος εκμετάλλευσης των τσιφλικιών Μόρ- 
φου και Δερβίς Εφέντη καθώς και τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Οι εργα
σιακές σχέσεις, οι όροι και η αμοιβή εργασίας αποτυπώθηκαν σε συμβόλαια ερ
γασίας και στα έξοδα των αντιπροσώπων του εκμισθωτή Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη.

Στα παραρτήματα ενσωματώθηκαν επεξεργασμένα στοιχεία και άλλο αρχει
ακό υλικό.
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Αισθάνομαι το χρέος να εκφράσω τις ολόψυχες ευχαριστίες μου στον Ομό
τιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριο Βασίλη Κρεμμυδά, στον καθηγη
τή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κύριο Γεώργιο Παπαγεωργίου και στον Αναπλη
ρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου κύριο Ιωάννη Θεοχαρίδη για την 
ουσιαστική συμβολή τους στην πορεία της έρευνας. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε 
στα πρώτα‘της στάδια από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας 
(Ι.Κ.Υ.). *

Εκφράζω επίσης θερμές ευχαριστίες προς τον κύριο Ηλία Μανούχο για τη 
συμβολή του στην κωδικοποίηση των τεκμηρίων και τον ηλεκτρονικό προγραμμα
τισμό.

Κυπριανός Δ. Λούης 
Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2006
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1804-1856

1804 Εξέγερση Οθωμανών, Λινοβαμβάκων, χριστιανών χωρικών, ατάκτων και 
στρατιωτών εναντίον των αρχών εξαιτίας της νέας φορολογικής επιβάρυν
σης (πρόκειται για το ανάλογο των μουσοτιλμάνων (1/3) για την κάλυψη των 
εξόδων της εκστρατείας στην Αίγυπτο (1801-1804) και της σιτοδείας. Πολι- 
ορκείται η Λευκωσία από τον Ισμαήλ Αγά. Στρατεύματα από την Καραμα- 
νία καταστέλλουν τη στάση (-1806) και η Εκκλησία οδηγείται σε οικονομικό 
αδιέξοδο λόγω της ανάληψης των εξόδων των στρατευμάτων με τη σύναψη 
δανείων.

1806 Εξέγερση Αλτιπαρμάκ (Altiparmak)- λεηλασίες και σφαγές χριστιανών στην 
Καρπασία. [Ρωσοτουρκικός πόλεμος (1806-1812)].

1808 Εξέγερση Απά αγά στη Λεμεσό- λεηλασίες και σφαγές χριστιανών.
1809 Αποκεφαλίζεται ο Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος στην Κωνσταντινούπολη (31 

Μαρτίου).
1810 Με αυτοκρατορικό διάταγμα απομακρύνεται ο αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος 

και εξορίζεται στην Εύβοια. Ο Κυπριανός γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου 
(-1821).

1812 Ίδρυση Ελληνικής Σχολής στη Λευκωσία από τον Κυπριανό.
1814 Συνέδριο Βιέννης. Ίδρυση Φιλικής Εταιρεία.
1818 Ο Φιλικός Δημήτριος Ίπατρος στην Κύπρο (Οκτώβριος).
1819 Λειτουργία Ελληνικής Σχολής στη Λεμεσό.
1820 Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ διορίζεται μουχασίλης (κυβερνήτης) της Κύπρου. Ο 

Φιλικός Αντώνιος Πελοπίδας στην Κύπρο. Επιστολή Αλέξανδρου Υψηλάντη 
προς τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό (Οκτώβριος). Ο Δημήτριος Θεμιστοκλέ
ους, συνδρομητής 10 αντιτύπων του Λόγιου Ερμή για την Ελληνική Σχολή 
Λεμεσού.

1821 Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ προχωρεί στον αφοπλισμό των χριστιανών, κάνοντας 
χρήση σουλτανικού διατάγματος (21 Απριλίου). Εγκύκλιος Αρχιεπισκόπου 
Κυπριανού, με την οποία προσπαθεί να καθησυχάσει τους κατοίκους (22 
Απριλίου). Οθωμανικά στρατεύματα φτάνουν στο νησί και επιδίδονται σε 
βιοπραγίες. Σφαγές χριστιανών (τέλη Απριλίου - αρχές Μαΐου). Βιοπραγίες 
κατά του Γαλλικού προξενείου στη Λάρνακα (15 Μαΐου). Εγκύκλιος Κυπρι
ανού προς τους κατοίκους της Κυθρέας (16 Μαΐου). Στασιάζουν τα στρα
τεύματα στη Λευκωσία (2-3 Ιουλίου)- ο Κυβερνήτης κατορθώνει να ελέγξει 
την κατάσταση. Καταπλέει στη Λάρνακα το γαλλικό πολεμικό Bonite.
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«Ιουλίου 9 εθανάτωσαν τους αρχιερείς και κοτζαμπάσηδες και τους εχόμε- 
νους ανθρώπους και επήραν το μάλιν τους και έγδυσαν τα μοναστήρια και 
εκκλησίας και τους χριστιανούς και πολλούς ετούρκισαν. Αρτηρήσαν και τα 
μιρκά πολλά. Έκαμαν μεγάλον κακόν εις την Κύπρον και πολλοί έφυγαν, 
και έπιασαν το μάλιν τους αφεντικό» (Χρονικόν). Απαγχονισμός Αρχιεπι
σκόπου Κυπριανού και καρατόμηση ιεραρχών και προκρίτων. Ο Ιωακείμ 
διορίζεται Αρχιεπίσκοπος (-1824). Σουλτανικά φερμάνια διατάζουν τη 
δήμευση μέσω ειδικών απεσταλμένων της περιουσίας των «απίστων κακούρ
γων» ρεαγιάδων που διέφυγαν. Η πώληση γίνεται με δημοπρασία και τα 
ποσά κατατίθενται στο δημόσιο θησαυροφυλάκιο (-1824). Διακήρυξη της 
Ρώμης «υπέρ της ελευθερίας, νομίμου διοικήσεως και ευταξίας της Κύπρου» 
(6 Δεκεμβρίου).

1822 Ο Κουτσιούκ Μεχμέτ μετακινείται από τη θέση του Κυβερνήτη της Κύπρου 
(Δεκέμβριος)- τον διαδέχεται ο Χατζή Σεΐντ Μεχμέτ αγάς. Ίδρυση Ελληνικής 
Σχολής στη Λάρνακα.

1823 Η στρατιωτική φύλαξη της Κύπρου ανατίθεται στον Αιγύπτιο Μεχμέτ Αλή. 
Οι στρατιώτες του στασιάζουν, λεηλατούν και προκαλούν μεγάλες κατα
στροφές στον πληθυσμό (-1829).

1824 Ο Δαμασκηνός γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (-1827). Μεγάλη ανομβρία.
1826 Αποβατική επιχείρηση Ελλήνων στην Αγία Νάπα- μάχη με οθωμανικά στρα- 

. τεύματα (Μάρτιος).
1827 Ο Πανάρετος γίνεται Αρχιεπίσκοπος Κύπρου (-1840).
1828 Ίδρυση «Οθωμανικής Βιβλιοθήκης» στη Λευκωσία από το σουλτάνο Μαχ- 

μούτ Β '.
1829 Αφιξη τριών ελληνικών πλοίων στο λιμάνι της Λάρνακας· ο ελληνικός πλη

θυσμός της πόλης συγκεντρώνεται στην παραλία (Δεκέμβριος).
1830 Αποστολή αντιπροσώπων (Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος, Χατζηκυργέης 

Σαρίπογλου, Χατζηζαχαρίας Αποστολίδης, Χατζηγεώργιος Κωνσταντινί- 
δης) στην Κωνσταντινούπολη για μελέτη των τοπικών υποθέσεων. Εισάγο- 
νται στην Κύπρο διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αποτελούν αφετηρία 
σημαντικών εξελίξεων στην πορεία των κοινοτικών θεσμών. «Σύστημα κοι
νοβουλευτικόν περί των κοινών υποθέσεων» (4 Νοεμβρίου). Επαναλειτουρ
γία της Ελληνικής Σχολής στη Λευκωσία.

1831 Διακανονιστική απογραφή πληθυσμού και γαιών Κύπρου από το Mehmet 
Esad Midhat bey, επί σουλτάνου Μαχμούτ Β’. Πληθυσμός (άρρενες): 44,210- 
29,110 χριστιανοί και 14,977 μουσουλμάνοι (9.12.1831 -  10.7.1832).

1833 Εξεγέρσεις των Νικολάου Θησέα στη Λάρνακα, Γκιαούρ Ιμάμη στην Πάφο 
και του μοναχού Ιωαννίκιου στην Καρπασία. Αποφασίζεται από την Ελλη
νική Γραμματεία Εξωτερικών υποθέσεων η ίδρυση ελληνικού υποπροξενεί
ου στην Κύπρο.
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1838 Καθιέρωση στην Κύπρο έμμισθης ηγεμονίας. Οι δημόσιοι φόροι της Κύπρου 
ενοικιάζονται από τους ίδιους τους Κυπρίους και καταβάλλονται από τη 
δημογεροντία στο κρατικό θησαυροφυλάκιο της Κωνσταντινούπολης. Δημι
ουργία εφεδρικού στρατιωτικού σώματος στην Κύπρο (redif) με σκοπό τον 
έλεγχο των επαρχιακών αξιωματούχων.

1839 Μεταρρυθμιστική προσπάθεια στη διοίκηση και στο στρατό της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, γνωστής ως Τανζιμάτ (Tanzimat). Με την έκδοση του Χάττι 
Σιερίφ (Hatt-i Serif) (3 Νοεμβρίου 1839) ιδρύεται το Μεγάλο Συμβούλιο της 
επαρχιακής διοίκησης στη Λευκωσία, όπου οι χριστιανοί αντιπροσωπεύο
νται από τον Αρχιεπίσκοπο και τους προκρίτους. Ιδρύονται επίσης τοπικά 
συμβούλια κατά καζά (διοικητική περιφέρεια). Ο Σουλτάνος υπόσχεται: α) 
ασφάλεια, σεβασμό της ζωής, της τιμής και της περιουσίας όλων των υπη
κόων β) εγκατάλειψη του συστήματος ενοικίασης των φόρων γ) καθιέρωση 
του θεσμού του διορισμού μισθοδοτούμενου Οθωμανού κυβερνήτη. Αφιξη 
του πρώτου ατμοπλοίου στην Κύπρο (Λάρνακα).

1846 Λειτουργία ελληνικού υποπροξενείου στη Λάρνακα- Διαπιστευμένος υπο
πρόξενος ο Δημ. Μαργαρίτης.

1848 Ο Επαμεινώνδας Φραγκούδης διευθύνει την Ελληνική Σχολή (-1854). Πλη
θυσμός 116.000 [( 88.000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 28.000 Οθωμανοί), Δ. 
Μαργαρίτης].

1849 Η Κύπρος γίνεται μέρος του εγιαλετίου των Νήσων του Αρχιπελάγους 
( Cezayir- i bahr- i Sefid ), ως σαντζάκιο του πασαλικίου της Ρόδου. Ο Αθα
νάσιος Σακελλάριος διευθυντής στο Σχολαρχείο Λάρνακας (-1854). [1853- 
1854 Κριμαϊκός πόλεμος],

1851 Συστηματική καταγραφή των περιουσιών από τον All Sirry Efendi με δεκα- 
μελή επιτροπή. Η μέθοδος καταγραφής προκαλεί τις διαμαρτυρίες των 
φορολογουμένων, γιατί εμφανίζει περισσότερη κινητή και ακίνητη περιου
σία από ό,τι στην πραγματικότητα.

1854 [Διακοπή ελληνοτουρκικών σχέσεων]. Επαναστατικά ποιήματα και προκη
ρύξεις στη Λευκωσία- αποδίδονται στον Επαμεινώνδα Φραγκούδη. Αρχιεπί
σκοπος Κύπρου Μακάριος Α’ (-1865). Ίδρυση Εμποροδικείου στη Λάρνακα 
με εντολή του Μεγάλου Βεζίρη- 320 αφίξεις πλοίων στο λιμάνι της Λάρνα
κας.

1856 Χάττι Χουμαγιούν (Hatt-ι Humayum, Υψηλό Διάταγμα). Παραχώρηση από 
το Σουλτάνο στους υπηκόους του ισονομίας και ισοπολιτείας κάτω από την 
πίεση των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων. Ίδρυση διοικητικών και δικαστικών 
συμβουλίων στα οποία συμμετέχουν και χριστιανοί ως αιρετά μέλη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (αςχές 19™ αι.-1839)

Ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου στην υπό εξέταση περίοδο προσδιορί
στηκε από.την ευρωπαϊκή εμπορική παρουσία και πολιτική και από τις προσπά
θειες της Οθωμανικής εξουσίας για εισαγωγή διοικητικών αλλαγών, πρακτικών1 
και νέων αντιλήψεων στη λειτουργία του κράτους. Ήταν μια προσπάθεια συνειδη
τής πολιτικής επιλογής που επιβλήθηκε εκ των άνω και βασικός στόχος της ήταν η 
διατήρηση της συνοχής της Αυτοκρατορίας και του ελέγχου2 σε κεντρικό και περι
φερειακό επίπεδο. Για την εφαρμογή του πιο πάνω στόχου και για την εξασφάλι- 
ση ισχυρού στρατεύματος και εύρωστου δημόσιου ταμείου, το οθωμανικό κράτος 
κατέφυγε στην εφαρμογή ενός εκτεταμένου μεταρρυθμιστικού προγράμματος3, 
άσκησε πιέσεις και επέφερε μετασχηματισμούς στις δομές της κοινοτικής διοίκησης 
που ήταν αποτέλεσμα και εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων στα κοινοτικά πλαίσια.

Οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι ενέπλεξαν την Αυτοκρατορία στην ευρωπαϊκή 
πολιτική και διπλωματία και, για πρώτη φορά, έφτασαν στην Ανατολή οι επανα
στατικές ιδεολογίες του εθνικισμού και του φιλελευθερισμού4. Η οικονομική ενσω
μάτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα 
είχε προχωρήσει σημαντικά στα τέλη του 18ου αιώνα και στο πρώτο τέταρτο του 
19ου αιώνα. Το οθωμανικό οικονομικό πλαίσιο του 19ου αιώνα είχε ως κύρια χαρα
κτηριστικά τη μεταμόρφωση ολόκληρων περιοχών της Οθωμανικής επικράτειας σε 
ένα σύμπλεγμα αποικιακών ή ημιαποικιακών εδαφών με αγροτική παραγωγή

1 Halil INALCIK, «Application of the Tanzimat and its social Effects», Archivum Ottomanum, V 
(1973) 8.

2 Κώστας ΚΩΣΤΗΣ, «Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ στις Ελληνικές περιοχές της Οθωμα
νικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων», Μνήμων, 13 (1991) 57.

 ̂ Ιωάννης Π. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-Stefan ANDREEV, Τραγιοδίας 1821 συνέχεια. Οθωμανική πηγή 
για την Κύπρο (1822-1832), Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου [Οθωμανικές πηγές για την 
ιστορία της Κύπρου], Λευκωσία 1996, σ. 10* Γενικά για την περίοδο των μεταρρυθμίσεων του Μαχ- 
μούτ Β' βλ. Erik Jan ZURCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, μτφρ. Βαγγέλης Κεχριώτης, 
επιστ. επιμ. Σωκράτης Πετμετζάς, Αθήνα (εκδ. Αλεξάνδρεια) 2004, σ. 85-97* Bernard LEWIS, The 
Emergence of Modern Turkey, Oxford University Press 21968, σ. 76-106* Stanford J. SHAW-Ezel 
Kuran SHAW, History of the Ottoman Empire, vol.il. Reform, Revolution and Republic: The Rise of 
Modern Turkey, 1808-1975, Cambridge 1977, σ. 6-50* A. LEVY, «Mahmud II», The Encyclopaedia of 
Islam, second Edition, vol. VI, σ. 56-59* Kemal KARPAT, «The Tranformation of the Ottoman State, 
1789-1908», International Journal of Middle East Studies, 3 (1972) 253-256* Αιμιλία  
ΘΕΜΟΠΟΥΛΟΥ, «Μεταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», Ιστορικά, 6 / αρ. 59 (εψημ. 
Ελευθεροτυπία 30/11/2000), σ. 6-1Γ Θάνος ΒΕΡΕΜΗΣ, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 
1453-1998, Αθήνα 1998, σ. 34-38.

4 ZURCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., σ. 45.
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(πρώτες ύλες για τις βιομηχανικές χώρες). Κατά την εξεταζόμενη περίοδο παρατη
ρήθηκε μια σταδιακή οικονομική ενσωμάτωση των βαλκανικών επαρχιών5 και η 
ανάδειξη των Ελλήνων6 εμπόρων και πλοιοκτητών σε καθοριστικό παράγοντα. 
Ακόμη παρατηρούμε πολύ μεγαλύτερη ανάμειξη της βρετανικής και ρωσικής πολι
τικής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εμφάνιση των πρώτων εθνικιστικών κινη
μάτων και τις πρώτες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων της Οθωμανικής Αυτοκρατο- *
ρίας με μια δυτική προοπτική7. Η Μεγάλη Βρετανία, μετά τους πολέμους της 
περιόδου 1792-1815, είχε μείνει χωρίς σοβαρό αντίπαλο ως παγκόσμια κυρίαρχη 
εμπορική και βιομηχανική δύναμη8. Τα πολιτικά και στρατιωτικά γεγονότα της 
προαναφερόμενης περιόδου συνέβαλαν στο να χάσει η Γαλλία την ηγεμονική θέση 

* που κατείχε καθόλο το 18° αιώνα στο εμπόριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με 
την Ευρώπη. Ακόμη δεν μπορούσε να προστατεύσει τον εμπορικό της στόλο από 
το βρετανικό ναυτικό και ιδιαίτερα από τους πειρατές και τους κουρσάρους που 
είχαν τους σωστούς τύπους αδειών (letters of marque) που είχαν εκδοθεί από τους 
Βρετανούς. Οι αξιώσεις της Βρετανίας μετά το συνέδριο της Βιέννης ήταν αποι- 
κιοκρατικής μορφής με την εξασφάλιση σημείων στήριξης και ναυτικών βάσεων 
στη Μάλτα και τα νησιά του Ιονίου στη Μεσόγειο που, μαζί με το Γιβραλτάρ, της 
επέτρεπαν να κυριαρχεί στρατηγικά στη θάλασσα. Ειδικότερα στην Ανατολική 
Μεσόγειο, η κυριαρχία του εμπορίου των μεγάλων αποστάσεων πέρασε από το 
γαλλικό εμπορικό ναυτικό στα χέρια των Ελλήνων9. Η επιχειρηματική δραστηριό
τητα των τελευταίων, ο βρετανικός αποκλεισμός της ναπολεόντειας Ευρώπης και 
ο αντιπερισπασμός που εφάρμοσαν οι Γάλλοι, γνωστός ως «ηπειρωτικό σύστημα», 
αναβάθμισε το ρόλο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο εμπόριο προς και από 
την Κεντρική Ευρώπη. Η σύνδεση του νεογέννητου ελληνικού εμπορικού κεφαλαί

5 Sevkel PAMUK, The Ottoman Empire and European Capitalism (1820-1913): Trade, 
investment and production. Cambridge University Press 1987. o. 8' Αγγελική ΙΓΓΛΕΣΗ, Βορειοελλα
δίτες έμποροι στο τέλος της Τουρκοκρατίας: Ο  Σταύρος Ιωάνναν, Αθήνα (Ιστορικό Αρχείο- 
Π.Σ.Ε.Τ.Ε.) 2004, Ο. 1.

 ̂Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Το εμπόριο και η ναυτιλία 1775-1835», Εισαγωγή στη Νεοελληνι
κή Οικονομική Ιστορία (Ι8°>-20^ αιώνας) (Διεΰθ. Β. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ), Αθήνα (Τυπωθήτω Γ. Δαρ- 
όανός) 1999, σ. 24-42’ Τζελίνα ΧΑΡΑ ΑΥΤΗ, «Εμπόριο και ναυτιλία τον 19° αιώνα: Το επιχειρημα
τικό δίκτυο των Ελλήνων της Διασποράς. Η «Χιώτικη» φάση (1830-1860)», Μνήμων, 15 (1993) 69- 
Traian STOIANOV1CH, «Ο κατακτητής ορθόδοξος Βαλκάνιος έμπορος», Η Οικονομική δομή των 
βαλκανικών χωριον στα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. επιμ. Σπ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Αθήνα 1979, σ.
325.

7 ZURCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., σ. 45.
8 ό.π., σ. 73’ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Το εμπόριο και η ναυτιλία», ό.π., σ. 23-24, 30-31.
9 Bruce MASTERS, «The Sultan’s Entrepreneurs: The Avrupa tuccaris and Hayriye tuccaris in 

Syria», International Journal of Middle East Studies, vol. 24, No. 4 (Nov., 1992), 583-584.
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ου με τα αγγλικά εμπορικά συμφέροντα που συντελέστηκε την περίοδο αυτή, οδη
γούσε σε νέους προσανατολισμούς το σύνολο της οικονομικής λειτουργίας των 
«ελληνικών»' περιοχών λόγω των διαφορετικών δομών και προσανατολισμών της 
οικονομίας των ευρωπαϊκών κρατών ·ο.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την περίοδο της διακυβέρνησής της από 
το Μαχμούτ'Β' (Mahmud II)  (1808-1839), αντιμετώπιζε πολλαπλά εσωτερικά και 
εξωτερικά"προβλήματα: οι επαναστάσεις των Σέρβων (1804-1815) και των Ελλή
νων (182 Μ 829) για την κατάκτηση της ελευθερίας τους, οι αυτονομιστικές τάσεις 
Οθωμανών επαρχιακών διοικητών (Μεχμέτ Αλή πασάς της Αιγύπτου, Αλή πασάς 
των Ιωαννίνων, Καραοσμάνογλου στην Ανατολία), η ανάμιξη των ευρωπαϊκών δυ
νάμεων στη ρύθμιση των σχέσεων του οθωμανικού κράτους με τις επαναστατημέ- 
νες εθνότητες, η βίαιη διάλυση των πανίσχυρων γενιτσαρικών σωμάτων* 11 (1826), η 
θεαματική ήττα των Οθωμανών στο ρωσοτουρκικό πόλεμο (1828-1829), ο έλεγχος 
της Κρήτης από τους Αιγυπτίους (1830-1841), οι πόλεμοι του Μεχμέτ Αλή της 
Αιγύπτου12 (1831-1833) στη Συρία και η Τουρκοαιγυπτιακή συνθήκη της Κιουτά- 
χειας (4 Μαΐου 1833), κατέστησαν την οθωμανική επικράτεια ευάλωτη. Η συνεχής 
διαπάλη σε δύο μέτωπα στο εσωτερικό, ενάντια στους γενίτσαρους και τους ουλε
μάδες από τη μια μεριά και τους αγιάνηδες13 από την άλλη χαρακτηρίστηκαν σαν 
οι πρώτες απόπειρες εκσυγχρονισμού και εδραίωσης της εξουσίας του Μαχμούτ 
Β ' (1808-1823). Η διάλυση των γενιτσαρικών σωμάτων (1826) δεν είχε επιπτώσεις 
μόνο στη στρατιωτική οργάνωση του κράτους αλλά συντέλεσε και στη διάλυση του 
συστήματος των συντεχνιών, στην απώλεια του κρατικού ελέγχου στην παραγω
γή14 και στην απαρχή της φιλελευθεροποίησης της οθωμανικής οικονομίας. Η

ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Το t-μπόριο και η ναυτιλία», ό.π., α. 24.
11 Για τις προετοιμασίες του σουλτάνου Μαχμούτ Β ' να επιφέρει στρατιωτικές αλλαγές αλλά  

και τους παράγοντες που συνέβαλαν στη διάλυση του σώματος των γενιτσάρων βλ. Howard A. 
REED, «Ottoman Reform and the Janissaries: the E$kenci LSyihasi o f 1826», Social and Economic 
History of Turkey (1071-1920), First International Congress on the Social and Economic History of 
Turkey, Hacettepe University, 11-13/7/1977, edrs Osman Okyar - Halil Inalcik, Ankara 1980, σ. 193- 
197* KARPAT, «Tranformation», ό.π., σ. 254.

^  HILL, A History of Cyprus, IV, σ. 155-156’ M. VERETE, «Palmerston and the Levant Crisis 
(18321», The Journal of Modem History, vol. 24, No. 2 (Jun., 1952), 150.

13 Αγιάνηδες (ayan): επαρχιακοί αξιωματούχοι για τη σύνταξη των μουσουλμανικοί φορο
λογικών κατάστιχων και τον έλεγχο το)ν διοικητο'ίν. Η οικονομική ισχύς τους οφειλόταν στην πολι
τική τους δύναμη και στη δυνατότητα εκμίσθίυσης των φορολογικών προσόδων των επαρχιών* Για 
την εξέλιξη του θεσμού των αγιάνηδων ειδικότερα της Πελοπόννησου βλ. Αναστασία ΚΥΡΚΙΝΗ- 
ΚΟΥΤΟΥΛ Α, Η Οθωμανική Διοίκηση στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Πελοποννήσον (1715-1821 λ  
Αθήνα (εκδ. Αρσενίδη) 1996, σ. 142-169 όπου και σχετική βιβλιογραφία* PAMUK, The Ottoman 
Empire and European Capitalism, ό.π., σ. 9, 11.

^  ΘΕΜΟΠΟΥΛΟΥ, «Μεταρρυθμίσεις στην Οθοϊμανική Αυτοκρατορία», ό.π., σ. 6' KARPAT, 
«Tranformation», ό.π., σ. 256.
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Ελληνική εξέγερση του 1821 σε συνδυασμό με το φιλλεληνικό κίνημα και με τα 
εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας, της Αγγλίας και της Γαλλίας, κατέληξε στην Ανε
ξαρτησία της Ελλάδας το 1830 και αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό ρήγμα στην 
Ευρωπαϊκή Συμφωνία της Βιέννης.

Το χρονικό διάστημα 1821-1878, προσδιορίστηκε ως η τρίτη περίοδος της 
οθωμανικής κυριαρχίας15 στην Κύπρο. Την περίοδο αυτή σημειώθηκαν στην 
Κύπρο οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων που επιχειρήθηκαν από την οθωμανική 
διοίκηση ενώ ταυτόχρονα ήταν εμφανείς και οι επιπτώσεις των οικονομικών επιρ
ροών της Δύσης. Μέσα στα πλαίσια του συγκεντρωτικού διοικητικού ελέγχου των 
επαρχιών από την κεντρική κυβέρνηση, ο Σουλτάνος Μαχμούτ Β ' προσπάθησε να 

. επιλύσει τα ζητήματα της εθνικότητας, της πολιτικής νομιμοφροσύνης, της υποτα
γής των ραγιάδων και της ανακοπής του συνεχούς ρεύματος φυγής από την Κύπρο. 
Μετά το 1824 και την ομαλοποίηση16 της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης στην 
Κύπρο, η εκκλησιαστική ιεραρχία αποδέχτηκε τη δημιουργία ενός συλλογικότε- 
ρου17 οργάνου άσκησης της κοινοτικής πολιτικής (Κοινό Κυπρίων) με διευρυμένη 
εκπροσώπηση των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Η διεθνής αναγνώριση του 
ανεξάρτητου ελληνικού κράτους γίνεται για την Κύπρο καθ’ όλο το 19° αιώνα, 
πόλος εθνικής αναφοράς χωρίς να αποκόβονται οι παλαιότεροι και ισχυρότεροι 
δεσμοί του νησιού με τα άλλα κέντρα της Ορθόδοξης καθ’ ημάς Ανατολής (Κων
σταντινούπολη, Ιεροσόλυμα, Αλεξάνδρεια, Σμύρνη)18.

Κατά την τελευταία περίοδο της Βασιλείας του Μαχμούτ Β'αυξήθηκε 
σημαντικά το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων για την Οθωμανική Αυτοκρατο
ρία. Η ελληνική και η αιγυπτιακή κρίση είχαν καταστήσει φανερή την αδυναμία της 
Αυτοκρατορίας και είχαν θορυβήσει τη Βρετανία εξαιτίας της στρατηγικής απειλής 
να ενταχθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία στη ρωσική σφαίρα επιρροής19, κάτι που

' 5 Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ, Προξενικά έγγραφα του ΙΘ'αιώνος, Κέντρον Επιστημο
νικών Ερευνών [Πηγαϊ και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας, VII], Λευκωσία 1980, σ. χν.

16 Η ομαλοποίηση επιτεύθηκε με την παραχώρηση στους ιεράρχες βερατίων (1824), με την 
κατακύρωση στο όνομα του Αρχιεπισκόπου του δικαιώματος αλλά και της ευθύνης για την ομαλή 
και απρόσκοπτη ροή των δημόσιων φόρων στο κρατικό θησαυροφυλάκιο βλ. Γεώργιος Α. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, «Ο φορολογικός ρόλος της εκκλησίας της Κύπρου τον τελευταίον αιώνα της Τουρ
κοκρατίας», Επιστημονική Επετηρίς της Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών, τ. A ' (1992), 
Λευκωσία 1992, σ. 97-98.

17 Κυπριανός Δ. ΛΟΥΗΣ, «Η διαχείριση των φορολογικών λογαριασμών του Κοινού της 
Κύπρου από την Κεντρική Δημογεροντία (1830-1839/40)», Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών 
Ερευνών, XXVIII (2002) 175-211.

^  Πασχάλης Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Κυπριακή Λογιοσύνη (1571-1878), Κέντρο Επιστημονι
κών Ερευνών [Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, XLIII], Λευκωσία 2002, σ. 59-61.

19 Μ. VERETE, «Palmerston and the Levant Crisis (1832)», The Journal of Modern History, vol. 
24, No. 2 (Jun., 1952), 150.
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θα έδινε τη δυνατότητα στους Ρώσους να απειλήσουν τις βρετανικές θέσεις στη 
Μεσόγειο και στην Ασία. Η Αυστρία, επίσης φοβόταν όλο και περισσότερο τη 
Ρωσική κυριαρχία στα Βαλκάνια. Εξάλλου, μια γενιά μετά την εκστρατεία του 
Ναπολέοντα στην Αίγυπτο, ήταν αισθητός ξανά ο ανταγωνισμός ανάμεσα στη 
Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία για την ηγεμονία20 της Ανατολικής Μεσογείου. Το 
πρόβλημα ίιο’υ απασχολούσε τις Μεγάλες Δυνάμεις αφορούσε την ταυτόχρονη ικα
νοποίηση των συγκρουόμενων βαλκανικών εθνικισμών και των δικών τους ηγεμο
νικών φιλοδοξιών χωρίς να καταρρεύσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εφόσον 
πάλιν η κατάρρευση αυτή ήταν αναπόφευκτη, το ερώτημα ήταν με ποιο τρόπο θα 
τη διαμέλιζαν, αποφεύγοντας τη διατάραξη της ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώ- 

. πη και επομένως τη γενική σύρραξη.
Οι οικονομικές εξελίξεις στην περίοδο της βασιλείας του Μαχμούτ Β ' και 

των άμεσων διαδόχων του θα πρέπει να κατανοηθούν στο πλαίσιο των παγκό
σμιων οικονομικών τάσεων. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1820 δύο συγκρουόμε- 
νες εν μέρει πολιτικές εξελίξεις ήταν η όλο και μεγαλύτερη ενσωμάτωση τμημάτων 
της οικονομίας στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα21 και η συνακόλουθη ανάπτυ
ξη του εμπορίου. Η τελευταία ενίσχυσε τη θέση όσων καρπώνονταν τα οφέλη 
αυτών των εξελίξεων, δηλαδή των οθωμανών χριστιανών εμπόρων, βιοτεχνών και 
τραπεζιτών22. Αφετέρου η κυβέρνηση του Μαχμούτ Β ' που βρέθηκε αντιμέτωπη με 
αυτήν την κατάσταση, ενέτεινε τις προσπάθειές της να ενισχύσει το κράτος με 
στρατιωτικές, διοικητικές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Σταδιακά, τη στρα
τιωτική και πολιτική εξουσία καθώς και την οικονομική δύναμη μοιράστηκαν 
μεταξύ τους δύο σαφώς διακριτές ομάδες της οθωμανικής κοινωνίας: η μουσουλ
μανική στρατιωτική / γραφειοκρατική άρχουσα τάξη και η αναδυόμενη χριστιανι
κή αστική τάξη23. Το κόστος των μεταρρυθμίσεων ήταν υψηλό ιδιαίτερα για το 
ειδικό ταμείο του στρατού αλλά και για τους μισθούς των κρατικών υπαλλήλων, 
παρά τις εισροές όγκου προσόδων (εκμίσθωση φόρων, πρόσοδοι από θρησκευτικά 
ιδρύματα υπό κρατικό έλεγχο, κατασχεμένες περιουσίες, νέοι φόροι). Η οθωμανι
κή κυβέρνηση δεν κατόρθωσε να αυξήσει θεαματικά την αποτελεσματικότητα του 
φορολογικού συστήματος. Δεν μπόρεσε να αντλήσει έσοδα από την αποτελεσματι-

20 Z0RCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., σ. 84-85.
21 Για τις διαδικασίες ένταξης των περιφερειακών χωρών και ιδιαίτερα της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας κατά το 19° αιώνα στην παγκόσμια οικονομία βλ. Sevket PAMUK, The Ottoman 
Empire and European Capitalism, ό.π.

22 ZURCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., σ. 85.
23 ό.π., σ. 85.
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κή χρήση κρατικών μονοπωλίων ή την εφαρμογή μερκαντιλιστικής πολιτικής24. 
Για να αντισταθμίσει το έλειμμα κατέφυγε στην παλιά μέθοδο της απαξίωσης του 
νομίσματος: Αυτό είχε σημαντική επίδραση στους μισθούς της γραφειοκρατικής 
υπαλληλίας και αποτέλεσε έναν από τους σοβαρούς λόγους της εκτεταμένης δια
φθοράς και της διαρκούς κοινωνικής αναταραχής στην υπό εξέταση περίοδο. Μαζί 
με την επιδίωξη για μεγαλύτερη φορολογική πρόσοδο έγινε προσπάθεια για ανα
διάρθρωσή ή τουλάχιστο αντιμετώπιση των πιο έκδηλων καταχρήσεων της επαρ
χιακής διοίκησης. Ο Σουλτάνος προσπάθησε να κάμψει τη στρατιωτική και οικο
νομική δύναμη των αγιάνηδων διορίζοντας αξιωματούχους (φοροεισπράκτορες 
και στρατιωτικούς διοικητές) που ελέγχονταν απευθείας από την Πόλη25. Με 
στόχο να αυξήσει τις προσόδους του μέσω πιο αποτελεσματικής φορολόγησης, 
αλλά και για να συγκεντρώσει περισσότερα στρατεύματα, ο Μαχμούτ διέταξε απο- 
γραφή η οποία πραγματοποιήθηκε το 183126.

Οι εμπορικοί εταίροι της Βρετανίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο αρκέστηκαν 
στην εφαρμογή προστατευτικής πολιτικής. Η Βρετανία προχώρησε στη σύναψη 
μιας σειράς συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου με αρκετές χώρες που άνοιγαν τις 
αγορές τους στα βρετανικά προϊόντα και παρείχαν στη βρετανική βιομηχανία ελεύ
θερη πρόσβαση σε πρώτες ύλες που εκείνες διέθεταν27. Η πτώση των τιμών των 
βιομηχανικών προϊόντων προκάλεσε πιο ευνοϊκούς όρους εμπορίου για τους εξα- 
γωγείς αγροτικών προϊόντων σε βιομηχανικά κράτη. Αντίθετα, οι μειωμένες τιμές 
των εισαγόμενων βρετανικών βιομηχανικών προϊόντων έκαναν δύσκολη τη ζωή 
για τις τοπικές βιοτεχνίες. Συνέπεια του γεγονότος αυτού ήταν η διόγκωση του 
εξωτερικού εμπορίου της Αυτοκρατορίας. Μια άλλη συνέπεια της συνθήκης ήταν 
ότι η Οθωμανική Κυβέρνηση στερήθηκε όλα εκείνα τα μερκαντιλιστικά εργαλεία 
(μονοπώλια και φορολογικές διευκολύνσεις) και παρέμεινε πιστή στον κλασικό 
φιλελευθερισμό χωρίς καμιά προσπάθεια προστατευτισμού28.

Με τη σύναψη της οικονομικής συμφωνίας του 183829 (ελεύθερο εμπόριο),

24 ZURCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., σ. 89.
25 ό.π., α. 90.
26 ό.π., ο. 90' Οι ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ -ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., σ. Π, 195-202, 

άντλησαν δεδομένα του πληθυσμού της Κύπρου με βάση την απογραφή του 1831 από το έργο του  
Enver Ziya KARAL, Osmanh imparatorlugunda ilk niifiis sayimi, Ankara 1943, a. 18, 25 και κατάρτι
σαν επεξηγηματικό παράρτημα.

27 ZURCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., σ. 94.
28 ό.π., σ. 95
29 Charles ISSAWI, «Notes on the Negotiations Leading to the Anglo-Turkish Commercial 

Convention of 1838», (Bibliotheque de l’Institut FranQais d’fitudes Anatoliennes d'Istanbul, XXVIII 
- Mdmorial Omer LOtfi Barkan], Paris 1980, σ. 119-134' PAMUK, The Ottoman Empire and European 
Capitalism, ό.π., σ. 11, 18-20.
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μεταξύ της Βρετανίας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επιβλήθηκε η οικονο
μική και πολιτική ηγεμονία της πρώτης επί της δεύτερης και υπήρξε ταχύτατη ανά
πτυξη του εμπορίου και του εξωτερικού δανεισμού της τελευταίας. Οι επιπτώσεις 
των συνθηκών μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των ευρωπαϊκών κρα
τών σηματοδότησαν την επίσημη θέσπιση του ελεύθερου εμπορίου. Οι επιπτώσεις

• 4
αυτών των συνθηκών ήταν καταλυτικές για το εξωτερικό εμπόριο της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, αλλά και για την ίδια την οργάνωσή του. Οι Ευρωπαίοι αύξησαν 
τον όγκο των συναλλαγών, χρησιμοποίησαν ντόπιους εμπόρους ως μεσίτες, που 
τους εξασφάλιζαν την πρόσβαση στο εσωτερικό της χώρας, αλλά παράλληλα εκτό
πιζαν άλλα μικρότερα εμπορικά δίκτυα από την περιοχή, φέρνοντας τον εμπορικό 

* ανταγωνισμό στο ζενίθ του30. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν στο οικονομικό 
πεδίο31 όπως επισημάνθηκε πρόσφατα ήταν ότι: «η οθωμανική εσωτερική αγορά με 
την υπογραφή της Νέας Εμπορικής Συνθήκης (1838) ανοίχθηκε στο δυτικό αντα
γωνισμό. Μαζική εισροή ευρωπαϊκού κεφαλαίου σε βασικούς τομείς της οικονο
μίας του οθωμανικού κράτους οδήγησε τελικά σε σχέσεις εξάρτησης από τη Δύση. 
Η άρση της απαγόρευσης εξαγωγής ορισμένων αγροτικών προϊόντων και πρώτων 
υλών, καθώς και των κρατικών μονοπωλίων σ ’ όλη την επικράτεια, οδήγησε στην 
απώλεια του κρατικού ελέγχου στη διεξαγωγή του εμπορίου. Παράλληλα οι χαμη
λοί τελωνειακοί δασμοί για τα προϊόντα εισαγωγής στέρησαν το κράτος από σημα
ντικές πηγές εσόδων και συντέλεσαν στην αύξηση των εισαγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων. Η δημιουργία ενδιάμεσων οικονομικών δυνάμεων συνδεδεμένων με τη 
Δύση, μεταξύ των μη μουσουλμανικών πληθυσμών, οδήγησαν στην ανάπτυξη της 
οικονομικής τους δραστηριότητας».

Κερδισμένες από αυτήν την υπόθεση βγήκαν οι ομάδες που εμπλέκονταν 
απευθείας στο συνεχώς αυξανόμενο διεθνές εμπόριο. Οι παραγωγοί της εξαγώγι
μης σοδειάς δεν κέρδισαν τίποτε. Οι μεγαλογαιοκτήμονες παραγωγοί εξαγώγιμων 
προϊόντων αποτελούσαν σπάνιο φαινόμενο στην οθωμανική Αυτοκρατορία, όπου 
κυριαρχούσαν οι μικροϊδιοκτήτες και αυτοί οι απλοί γεωργοί δεν ήταν σε θέση να 
διαχειριστούν μόνοι τους την εξαγωγή των προϊόντων τους. Εξάλλου, η πληθώρα 
των μικροπαραγωγών είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ξένος να διεισ-

3(3 Μαρία Χριστίνα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή Στρατηγική και Εμπορικός Ανταγωνι
σμός: Ο οίκος Γερούση τον 19° αιώνα, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 2003, σ. 61.

31 ΘΕΜΟΠΟΥΑΟΥ, «Μ εταρρυθμίσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία», ό.π., σ. 6’ 
ΒΕΡΕΜΗΣ, Ιστορία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, ό.π., ο. 37‘ PAMUK, The Ottoman Empire and 
European Capitalism, ό.π., σ. 11.
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δύσει στα οικονομικά δίκτυα. Αυτοί που επωφελήθηκαν ήταν οι ενδιάμεσοι, μετα
ξύ των μικροπαραγωγών και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας32.

Στον-οθωμανικό χώρο οι ενδιάμεσοι αυτοί ήταν κυρίως Έλληνες33 και, σε 
μικρότερο βαθμό, Αρμένιοι έμποροι με διασυνδέσεις με το εξωτερικό. Τις επιχει
ρήσεις τους, που διαρκώς τις διεύρυναν, χρηματοδοτούσε ένα δίκτυο κυρίως Αρμε
νίων τραπέζιτών. Πολλοί από τους Έλληνες εμπόρους και τους Αρμενίους τραπε
ζίτες είχαν αποκτήσει, χάρη στο σύστημα των βερατίων34, ξένη υπηκοότητα και 
προστασία και έτσι στην πράξη η οθωμανική κυβέρνηση δεν μπορούσε να τους 
αγγίξει. Κατά το 19° αιώνα η θέση τους ενισχύθηκε, όχι μόνο σε σχέση με τους μου
σουλμάνους υπηκόους του σουλτάνου, αλλά και σε σχέση με τις ξένες εταιρείες, 

. που προσπαθούσαν μόνες τους να εισδύσουν στις μεσανατολικές αγορές και των 
οποίων οι προσπάθειες συχνά παρεμποδίζονταν με επιτυχία από τους γηγενείς35. 
Οι χαμένοι της υπόθεσης ήταν οι παραδοσιακές βιοτεχνίες, οργανωμένες σε συντε
χνίες, ιδιαίτερα σε εκείνες τις πόλεις, όπως τα μεγάλα λιμάνια, που συνδέονταν 
απευθείας με το εξωτερικό. Οι βιοτεχνίες που πλήγηκαν περισσότερο, ήταν αυτές 
που συνδέονταν με την παραγωγή βαμβακερών υφασμάτων36.

32 ZURCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., ο. 95
33 Οι Οθωμανοί Έλληνες παραμένουν κυρίαρχοι του εμπορικού παιχνιδιού και μετά την 

Ελληνική Ανεξαρτησία, λόγω της παρουσίας τους στη Θράκη και τη Μικρά Ασία και της απασχό
λησής τους με το εξαγωγικό εμπόριο βλ. Bruce MASTERS, «The Sultan’s Entrepreneurs: The Avrupa 
tuccaris and Hayriye tuccaris in Syria», Internationa] Journal of Middle East Studies, vol. 24, No. 4 
(Nov., 1992), 583-584.

34 Παρασκευάς ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Βερά- 
τια για τους προκαθήμενους της Μεγάλης Εκκλησίας (17°ζ-αρχές 20ου αιώνα), Αθήνα (Αλεξάν
δρεια) 1998, σ. 146-147, 350-354.

35 Z0RCHER, Σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας, ό.π., σ. 96.
36 ό.π., σ. 96.
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II. ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

(αρχές 19ου αιώνα -1839)

Η αδυναμία ελέγχου της τοπικής περιφέρειας από την Κεντρική Οθωμανι
κή εξουσία, δημιούργησε τις προϋποθέσεις αυτονόμησης και ενδυνάμωσης των 
τοπικών κέντρων εξουσίας από αμφότερες τις εθνοθρησκευτικές ομάδες της 
Κύπρου, ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα1. Στις αρχές του 19ου αιώνα μέχρι και το 
1821, η πιο σημαντική προσωπικότητα που αναδείχθηκε στο επαρχιακό οθωμανι
κό πλαίσιό διακυβέρνησης της Κύπρου, ήταν αυτή του Αρχιεπισκόπου Κυπρια
νού2. Υπήρξε φορέας και εκφραστής της Εκκλησίας, του ισχυρότερου δηλαδή οικο
νομικού και πολιτικού θεσμού του νησιού, αλλά και της «φαναριώτικης» παράδο- 
σης που διασφάλιζε τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και την ίδρυση σχολεί
ων μέσα στο πλαίσιο της ορθοδοξίας και της οθωμανικής κρατούσας τάξης πραγ
μάτων. Ο Κυπριανός, ως οικονόμος της Αρχιεπισκοπής (1803-1809), συνέβαλε 
ουσιαστικά στην καταστολή της εξέγερσης του 18043 δηλώνοντας νομιμοφροσύνη

1 Χαλίλ ΙΝΑΛΖΙΚ, Η οθωμανική αυτοκρατορία: Η κλασική περίοδος 1300-1600, μτφρ. Μιχά- 
λης Κοκολάκης, Αθήνα 1995, σ. 79-98' Suraiya FAROQUI, «Crisis and Change (1590-1699)», Halil 
INALCIK and Donald QUATAERT (edrs), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 
II £1600-1914), Cambridge 1994, σ. 413-414' Γεώργιος ΑΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, Ελληνική εμπορική ναυτι
λία (1453-1850), Αθήνα (Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων) 1996, σ. 22-23’ Ιωάννης Γ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Η 
παρακμή του Οθωμανικού κράτους. Η προσαρμογή των θεσμών στη νέα πραγματικότητα», Ιστορία 
Ελληνικού Έθνους, ΙΑ ’ , σ. 98-110' Κώστας ΒΕΡΓΟΠΟΥΑΟΣ , Το Αγροτικό ζήτημα. Το πρόβλημα 
της κοινωνικής ενσωμάτωσης της γεωργίας, Αθήνα (Εξάντας) 1975, σ. 69-89' Bistra A. CVETKOVA, 
«L’ Evolution du rdgime feodal turc de la fin du XVIe jusqu’ au milieu du XVIIIe siecle», £tudes 
Historiques, I (1960) 171-203 (ελλην. μτφρ. Σπόρου I. Ασδραχά, «Η εξέλιξη του τουρκικού φεουδα- 
λικού καθεστώτος από τα τέλη του ΙΣΤ' ως τα μέσα του 1Η' αιώνα», Η Οικονομική δομή των Βαλ
κανικών χωρών (15°ί - 1 9 αιώνας), Αθήνα 1979, σ. 92-94.

2 Για την προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού βλ. Κ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΙΣ, «Ο εθνομάρ- 
τυς Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός», Μελέται, διαλέξεις, λόγοι, άρθρα, Α ' ,  Λευκωσία 1972, σ. 
297-317* Πολύχρονης ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ, Κύπρος 1800-1978: Τα τελευταία χρόνια της Τουρκοκρατίας 
στη γερμανική έρευνα και κριτική, Αθήνα (εκδ. οίκος Σ.Ι. Ζαχαρόπουλος Α.Ε.) 2000, σ. 59* Βενέδι- 
κτος ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ, «Το τελευταίον γνωστόν έγγραφον του εθνομάρτυρος Αρχιεπισκόπου  
Κυπριανού (1821, Μ αΐου 16)», Είκοσι μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4°$ έως 20°$ αιών% 
Αθήνα 1996, σ. 395-414* του ΙΔΙΟΥ, «Το μελανοδοχείον του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού», Είκοσι 
μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4°* έως 20°$ αιών), Αθήνα 1996, σ. 365-390* Φίλιππος 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ειδήσεις ιστορικοί περί της Εκκλησίας Κύπρου, Κυπριολογική Βιβλιοθήκη, αρ. 4, 
Λευκο)θία 1975, σ. 114-123* Επίσης πρβλ. Ν. Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα», 
Κυπριακά Χρονικά, A ' (1923) 38-39.

·* Κ.Π. ΚΥΡΡΗΣ, «Δεδομένα επί των κοινωνικών θεσμών της Κύπρου κατά τας αρχάς του 
ιθ'αιώ νος. Τα περιεχόμενα του κατάστιχου XXVI, της Αρχιεπισκοπής Κύπρου», Επετηρίς 
Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, VI (1972-1973) 269-416* Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Η στάσις της Λευκω
σίας», Κυπριακά Χρονικά, Ζ '(1930) 211’ Ευφροσύνη ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, «Ιστορι
κή μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός», Νέα Εικόνα και ιστορική μαρτυρία Ιωάννον Κορ- 
νάρου του Κρητός, Λευκωσία (Ιερά Μητρόπολις Πάφου-Βυζαντινό Μουσείο Χωρεπισκοπής Αρσι
νόης) 2000, σ. 20.
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στην οθωμανική διοίκηση αλλά ταυτόχρονα επιδείκνυε τις διπλωματικές και διοι
κητικές ικανότητές του, προϊόν της μαθητείας του στις παραδουνάβιες ηγεμονίες. 
Μετά την αβέβαιη φυγή στην Κωνσταντινούπολη του Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου4 
(1806-1809), δραγομάνου και ισχυρότερου λαϊκού αξιωματούχου του κράτους και 
την τελική θανάτωσή του (1809), ο Κυπριανός απομακρύνονχας5 από τον Αρχιε
πισκοπικό θρόνο τον υπέργηρο Χρύσανθο, ενσάρκωσε στο πρόσωπό του όλες τις 
θρησκευτικές, πολιτικές και οικονομικές (φοροδιανομή και φορείσπραξη) αρμο
διότητες τφν δύο παράλληλων εξουσιών. Διαμορφώθηκε έτσι, μια ιδιόμορφη «χρι
στιανική» πολιτεία6, ένα είδος «κράτους εν κράτει», με οικονομικές, θεσμικές και 
δικαιικές αρμοδιότητες, που λειτούργησε παράλληλα και σε πλήρη συνεργασία με 

• την αντίστοιχη τοπική οθωμανική αρχή. Οι φορείς αυτής της «πολιτείας», δεν 
είχαν οποιαδήποτε σχέση με τις εξελίξεις της δυτικής Ευρώπης στο ιδεολογικό επί
πεδο και ιδιαίτερα με τις επαναστατικές ζυμώσεις και την ανατροπή της καθεστη- 
κυίας τάξης πραγμάτων. Το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της Οθωμανικής και

4 Ευφροσύνη ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-Η ΓΟΥΜΕΝ ΙΔΟΥ, Ο Δραγομάνος Χατζηγιωργάκης Κορνέσιος 
και η Εποχή τον, Λευκωσία 1995, σ .15-17* της ΙΔΙΑΣ, «Ιστορική μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του  
Κρητός», Νέα Εικόνα και ιστορική μαρτυρία Ιωάννου Κορνάρου του Κρητός, Λευκωσία (Ιερά 
Μητρόπολις Πάψου-Βυζαντινό Μουσείο Χωρεπισκοπής Αρσινόης) 2000, σ .19-46* Ιωάννης Π. 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Σύμμεικτα Δραγομανικά της Κύπρου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοσοφική 
Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Δημοσιεύματα αρ. 5, Ιωάννινα 1986, ο. 18-19’ του  
ΙΔΙΟΥ, «Για το θεσμό της δραγομανίας στην Κύπρο επί Τουρκοκρατίας», Πρακτικά του Δεύτερου 
Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 20-25 Απριλίου 1982, τ. Γ ', Νεώτερον τμήμα, 
επιμ. Θεόδωρος Παπαδόπουλλος και Γεώργιος Κ. Ιωαννίδης, Λευκωσία 1987, σ. 7Γ Θεόδωρος 
ΠΛΠΛΔΟΠΟΥΑΛΟΣ, «Το άσμα των διερμηνέων», Κυπριακαί Σπουδαί, ΜΕ' (1981) 55-141’ Κων
σταντίνος I. ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος ο Διερμηνεύς της Κύπρον (1779- 
1809), ήτοι Σνμβολαί εις την Ιστορίαν της Κύπρου επί Τουρκοκρατίας (1570-/878), Λευκωσία 1934* 
του ΙΔΙΟΥ, «Η Κύπρος επί Τουρκοκρατίας (1750-1878)», Κυπριακαί Σπουδαί, Λ Ζ '(1973) 85-102* 
Ευάγγελος ΛΟΥΪΖΟΣ, «Ανέκδοτοι επιστολαί του δραγομάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνε- 
σιου». Ε.Κ.Ε.Ε., IV (1970-1971) 239-282* Λοΐζος ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Η Εκκλησία της Κύπρον επί Τουρ
κοκρατίας, Κυπριολογική Βιβλιοθήκη, αρ. 3, Λευκωσία 1975* Κώστας Π. ΚΥΡΡΗΣ, «Ανέκδοτα 
περί X ” Γεωργάκη Κορνέσιου», Ε.Κ.Ε.Ε., IV (1970-1971) 283-328.

 ̂ Φίλιππος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ειδήσεις ιστορικαί περί της Εκκλησίας Κύπρου, Κυπριολογική 
Βιβλιοθήκη, αρ. 4, Λευκωσία 1975, σ. 115* Κωστής ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ, «Ο Πάφου Χρύσανθος (1805- 
1821) και η εκκλησιαστική κρίση του 1810», Ε.Κ.Ε.Ε„ XXIII (1997) 245-27Γ Βενέδικτος ΕΓΓΛΕ- 
ΖΑΚΗΣ, «Κανονική απόκρισις Σιναίου Κωνστάντιου περί εκλογής και καθαιρέσεως Αρχιεπισκό
που Κύπρου», Είκοσι μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4<* έως 20* αιών% Αθήνα 1996, σ. 391- 
394.

6 Δημήτρης ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, «Η Εκκλησία ως Πολιτεία. Αναπαραστάσεις του ορθόδοξου  
μιλλέτ και το μοντέλο της συνταγματικής μοναρχίας (δεύτερο μισό του 19™ αι.)», Μνημών, 23 
(2001) 183-220* Κυπριανός Δ. ΛΟΥΗΣ, «Η Διαχείριση των φορολογικών λογαριασμών του Κοινού 
της Κύπρου από την Κεντρική Δημογεροντία (1830-1839/40)», Ε.Κ.Ε.Ε., XXVIII (2002) 189-193, 
211* Μιχάλης Ν. ΜΙΧΑΗΛ, «Η Πολιτειακή λειτουργία της Εκκλησίας της Κύπρου κατά την Οθω
μανική περίοδο (1571-1878)», Ε.Κ.Ε.Ε., XXX (2004) 250-258.
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χριστιανικής διοίκησης της Κύπρου, δεν έδωσε τη δυνατότητα συμμετοχής στα 
κέντρα λήψης και διαμόρφωσης των αποφάσεων, στις ευρύτερες κοινωνικές ομά
δες. Τα τοπικά θέματα που αφορούσαν τα δημόσια πράγματα, κατεύθυνε και χει
ραγωγούσε μια «κλειστή» ομάδα ανθρώπων από αμφότερες τις θρησκευτικές κοι
νότητες, που με την πάροδο του χρόνου και τις ανάγκες των καιρών, διευρυνόταν. 
Τα χαρακτήριστικά του πολιτικού συστήματος, ήταν μια πυραμιδοειδής ιεραρχική 
σύμπραξη'διάφορων παραγόντων και φορέων για την προώθηση πολιτικών και 
οικονομικών συμφερόντων. Για το θέμα των ερεισμάτων της Φιλικής Εταιρείας 
στην Κύπρο και των δυνατοτήτων επέκτασης της Ελληνικής Επανάστασης στο 
νησί, διαμορφώθηκαν στους κόλπους της Ελληνορθόδοξης κοινότητας διαφορετι- 

. κές ιδεολογικές αφετηρίες και στάσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός είχε επιχει
ρηματολογήσει στους εκπροσώπους της Φιλικής Εταιρείας για το αδύνατο επιτυ
χούς επαναστατικής προσπάθειας στην Κύπρο7 και αρκέστηκε στην υπόσχεση 
οικονομικής συνδρομής χωρίς να αποδεικνύεται εάν αυτή εκπληρώθηκε. Σαφέστε
ρα φαίνεται η ιδεολογική θέση του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού από την Εγκύκλιο8 
που απέστειλε στο Μητροπολίτη Κιτίου το 1815 καταδικάζοντας τους μασόνους 
ως κήρυκες «τής σατανικής των φαρμασονίας και κρυφιομύστου διδασκαλίας τού 
διαβόλου» και επειδή «τοιοϋτοι καί τά θεσπίσματα τού βασιλέως έναντιοΰνται, καί 
τέλος πάντων δι’ όσα κακά έχουσι καί κηρύσσουσιν άξιοι θανάτου είσίν». Με τις 
αναφορές αυτές, ο Κυπριανός παρουσιάστηκε ως υπερασπιστής της οθωμανικής 
τάξης πραγμάτων εργαζόμενος εναντίων εκείνων που κατεργάζονταν την ανατρο
πή της και διαμόρφωναν στο νησί κλίμα διασποράς ανατρεπτικών ιδεών. Αντίθε
τα, ο Αρχιμανδρίτης Θεόφιλος (Θεοφύλακτος) Θησέας9 και άλλοι παράγοντες της

7 βλ. Ιωάννης ΧΑΚΚΕΤ, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Κύπρου, A ' , Αθήνα 1923, σ. 
318-319’ Για την οικονομική συνεισφορά της Κύπρου στην ελληνική επανάσταση του 1821 βλ. 
Εμμανουήλ Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, Η Κύπρος εις τον Αγώνα του 1821, Αθήνα 1971, σ. 14' HILL, Λ 
History of Cyprus, IV, ό.π., σ.124.

8 Το κείμενο της εγκυκλίου του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού απόκειται στο Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός 
κινδικας A \  σ. 182' Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑΟΣ, «Προεπαναστατική παρουσία του τεκτονι
σμού εν τω ελληνικώ χώρω», Στασίνος, Γ ' (1966-1967) 47-65' Rolandos KATSIAOUNIS, Labour, 
Society and Politics in Cyprus during the Second Half of the Ninenteenth Century, Cyprus Research 
Centre, Nicosia 1996, σ. 18' Γεώργιος ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Ο τεκτονισμός εν Κύπρω από των 
μέσων του ΙΗ' αιώνος», Κυπριακοί Σπουδαί, A A' (1967)83' Για την παρουσία τεκτόνων στην Κύ
προ (1817) βλ. Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Η κυπριακή τραγωδία του 1821», Κυπριακά Χρονικά, Ζ' (1930)41.

9 Λοΐζος ΦΙΛΙΠΠΟΥ, «Νικόλαος και Θεόφιλος Θησεύς», Πάφος, A ' (1935) 81-85' Αριστείδης 
Λ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗΣ, «Η οικογένεια των Θησέων», Κυπριακοί Σπουδαί, Α Η ' -ΛΘ' (1975) 77-92' 
Αριστείδης Λ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗΣ, «Η προσωπογραφία του αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Θησέως», 
Κυπριακοί Σπουδαί, Μ Δ ’ (1980) 119-130' Για την προσωπικότητα και τη δράση του αδελφού του 
Νικόλαου Θησέα βλ. Γιώργος Κ. ΓΕΩΡΓΗΣ, Η ίδρυση και λειτουργία του ελληνικού υποπροξενεί
ου στην Κύπρο (1833-1864): Μια ενδεικτική πτυχή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, δακτ. διδακτο
ρική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1993, σ. 10-56.
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Λάρνακας (πρόξενοι και έμποροι)10 πίστευαν ότι μπορούσε να εξαπλωθεί η 
επανάσταση στην Κύπρο, γι' αυτό και έδρασαν συνωμοτικά. Ο Θεόφιλος Θησέας 
σκόρπισε φυλλάδια επαναστατικού περιεχομένου11, τα οποία τελικά περιέπεσαν 
στην αντίληψη της τοπικής οθωμανικής κυβέρνησης. Η τελευταία ενεργώντας στην 
αρχή προληπτικά, κατόπιν έγκρισης του Σουλτάνου, αφόπλισε12 τους χριστιανούς 
κατοίκους του νησιού και μερίμνησε για την αποστολή συριακών στρατευμάτων 
(Μάιος 1821) για την καταστολή οποιοσδήποτε επαναστατικής κίνησης. Παρά το 
γεγονός ότι ο Ανώτατος Κλήρος δε σχετιζόταν με οποιαδήποτε επαναστατική 
κίνηση στο παρελθόν, σύμφωνα με έρευνα της Υήιηλής Πύλης13, ο Οθωμανός διοι
κητής του νησιού Κουτσιούκ Μεχμέτ, κατάφερε να εξασφαλίσει έγκριση από το 
Σουλτάνου προβάλλοντας την αναγκαιότητα εκτελέσεως των ιεραρχών και εκατο
ντάδων λαϊκών, γεγονός το οποίο πραγματοποίησε τον Ιούλιο του 182114. Η κατά
σταση στην οποία είχαν περιέλθει οι υπόδουλοι έλληνες χριστιανοί της Κύπρου, 
μετά τα γεγονότα του 182115, με τις θανατώσεις των αρχιερέων, των προκρίτων και 
άλλων σημαντικών προσώπων της νήσου, με τον ισχυρό στρατιωτικό έλεγχο16, τις

10 βλ. Στυλιανός ΠΕΡΔΙΚΗΣ, «Οι Επτανήσιοι της Λάςνακος και οι σχέσεις τους προς την 
Ιερά Μονή Κόκκου: Η περίπτωση του Κωνσταντίνου Περιστιάνη», Κνπριακαί Σπονδαί, Ν Θ -  
Ξ' (1995-1996), Λευκωσία 1997, σ. 54.

11 ΦΙΛΙΠΠΟΥ, «Νικόλαος και Θεόφιλος Θησεύς», ό.π., σ. 81-85. Για το διασκορπισμό φυλ
λαδίων επαναστατικού περιεχομένου από το Θεοφύλακτο Θησέα αλλά και τον προβληματισμό του 
συγγραφέα σχετικά με το πρόσωπο του Αρχιμανδρίτη που θα επέδιδε τη διακοίνωση της εγκυκλί
ου του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού προς το διαμέρισμα της Κυθρέας για υπακοή και ειρήνευση βλ. 
ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ, «Έγγραφον εθνομάρτυρος Κυπριανού», ό.π., σ. 409-412' HILL, A History of 
Cyprus, IV, ό.π., σ.124’ ΧΑΚΚΕΤ, Ιστορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ό.π., σ. 320.

12 Γεώργιος I. ΚΗΠΙΑΔΗΣ, Απομνημονεύματα των κατά το 1821 εν τη νήσω Κύπρω τραγί- 
κών σκηνών, Λευκωσία 1972 (α' έκδοση Αλεξάνδρεια 1888), σ. 9.

13 Για την ορθότητα ή μη της θέσης αυτής βλ. ΕΓΓΛΕΖΑΚΗ, «Έγγραφον εθνομάρτυρος 
Κυπριανού», ό.π., σ. 409' Γεώργιος ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, «Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου  
Κυπριανού αναφερομένη εις τα εν Κύπρω γεγονότα του 1821», Κνπριακαί Σπονδαί, Κ Η '(1964)
175-181.

14 Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Τραγωδία», Κυπριακά Χρονικά, Ζ ' (1930) 56.
15 Για τον καθορισμό του πλαισίου μελέτης της περιόδου 1821-1832 βλέπε την περιεκτικότα

τη εισαγωγή στο βιβλίο ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., σ. 9-11, όπου  
και η πρόσφατη βιβλιογραφία- του ΙΔΙΟΥ, «Όψεις της Ιστορίας του Ελληνισμού της Κύπρου (1821- 
1833), Ε.Κ.Ε.Ε., XXIX (2003) 145-174* Για την τελευταία φάση της οθωμανικής κυριαρχίας (1830- 
1878) στην Κύπρο βλ. Πασχάλης ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, «Κύπρος», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, 
ΙΓ' ,  Αθήνα 1977, σ. 437-445.

16 ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ, «Έγγραφον εθνομάρτυρος Κυπριανού», ό.π., σ. 402-403 και βιβλιογραφι
κές αναφορές στις σ. 676-677* HILL, A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 125, 132* John CAME, Letters 
from the East, vol. II, second edition, London 1826, σ. 148-186 δημοσιευμένο από το Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ, 
Κυπριακά Χρονικά, Ζ' (1930), σ. 43-44' John Τ.Α. KOUMOULIDES, Cyprus and the War of Greek 
Independence 1821-1829, Athens 1971, σ. 75-84, 101-104.
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αυθαιρεσίες, τις δημεύσεις17 των περιουσιών των φονευθέντων αλλά και των δια- 

φυγόντων (1821-1823), τις πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις18 που επέφεραν 

έντονη φορολογική ανισότητα19 μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων 

φορολογουμένων (1823-1831), προκάλεσαν την πληθυσμιακή αποψίλωση και το 

κύμα φυγής20 των κατοίκων του νησιού. Μια σειρά από ενέργειες διάφορων κοι

νωνικών ομάδων που δεν μπόρεσαν να επιβάλουν την εξάπλωση της επανάστασης

17 Για τις δημεύσεις των περιουσιών των Ελλήνων κατά τα γεγονότα του 1821 βλ. Α.Ι.Α.Κ., 
Κατάστιχο XVII, 1238 (18/9/1822-6/9/1823), ψ. 3-4' Ιωάννης Π. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, «Οι Κύπριοι Προ- 
γραψέντες το 1821 σύμφωνα με άγνωστη οθωμανική πηγή», Δωδώνη, 24 (1995) 67-109 (για την αξία 
των περιουσιών που δημεύθηκαν, σ. 71- 97), (κατάλογοι των προγραφέντων: διασωθέντες και εκτε- 
λεσθέντες, σ. 99-107)* Bibliotheque Nationale Paris, Supplement Turc 1042, φ.20Γ [= B.N.P.S.T.-1042], 
βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., σ. 9, 155, 157* Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, 
«Προγραψαί και δημεύσεις ακινήτων» Κυπριακά Χρονικά, ΙΓ ' (1937) 124-131, Κυπριακά Χρονικά, 
A ' (1923), σ. 98, Κυπριακά Χρονικά, Ε ' (1927), σ. Γ Λοΐζος ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Η Εκκλησία της Κύπρου 
επί Τουρκοκρατίας, Λευκωσία 1975, σ. 207-209* ΚΗΠΙΑΔΗΣ, Απομνημονεύματα, ό.π., σ. 23-26* 
Κωστής ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ - Ιωάννης ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, «Μοναστηριακά Δεδομένα σύμφωνα με το 
κατάστιχο VI της Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1825)», Ε.Κ.Μ.Ϊ.Μ.Κ., 4 (1996) 241-243' Για πωλήσεις με 
δημοπρασία περιουσιών χριστιανών το 1824 κατόπιν έκδοσης σουλτανικού φερμανιού βλ. Ιωάννης 
Π. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, τ. Α ' ,  Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 
[Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου, 1], Λευκωσία 1993, σ. χχχ, υπ. 103.

. 18 B.N.P.S.T.-1042, φφ.17ν, 1 8 \ 1 9 \ βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 σννέ- 
χ α α ,ό .π .,σ . 10,143, 147,151, 153.

19 Εκτός από τη μετακύλιση των φόρων των διαφυγόντων στους εναπομείναντες ραγιάδες 
μετά τα γεγονότα του 1821, «οι επιβαλλόμενοι με υψηλή διαταγή τακτικοί κρατικοί φόροι (Tekalif- 
i divaniye) ανέτρεψαν την καθιερωμένη αναλογία των τριών μεριδίων, το 1/3 στους μουσουλμάνους 
και τα 2/3 στους ραγιάδες. Το μουσουλμανικό έτος 1239 (7/9/1823-28/7/1824) και τα επόμενα τέσ- 
σερα χρόνια, η κατανομή ήταν το 1/5 των φόρων στους μουσουλμάνους και τα υπόλοιπα 4/5 στους 
ραγιάδες. Από το 1243 (25/7/1827-14/6/1828) το μερίδιο των μουσουλμάνων περιορίστηκε στο 1/8» 
B.N.P.S.T.-1042, φφ.17ν, 18ν, 1 9 \ βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ -ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., 
σ. 143,147,15 Γ Η ίδια αναλογία μεριδίων (7/8 για τους χριστιανούς, 1/8 για τους μουσουλμάνους), 
παρέμεινε δύο χρόνια αργότερα, στους ετήσιους απολογιστικούς φορολογικούς λογαριασμούς του 
κοινού της Κύπρου. Βλ. Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α \  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης - Τοπι
κοί Λογαριασμοί Κοινού (22/6/1830-11/6/1831), σ. 202-204* παράλληλα φαινόμενα φορολογικής 
μετακύλισης και έντονης φυγής εξελίχθηκαν και σε άλλες ‘ελληνικές περιοχές’ της οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας βλ. Κώστας ΚΟΜΗΣ, «Πληθυσμιακές μετακινήσεις με αφετηρία το 1821: το παρά
δειγμα της Σάμου», Τα Ιστορικά, 3 (24-25) 157-176.

20 Κατάλογοι ονομάτων Ελλήνων χριστιανών που διέφυγαν κατά διαδοχικά κύματα (1821- 
1834), εμπεριέχονται σε φορολογικά κατάστιχα: Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχα VII, 1245 (1829-1830), σ. 27- 
32., αρ. VII, 1247-1249 (1831-1833), σ. 35-37, αρ. XXX , 1248 (31/5/1832-20/5/1833), 1249(21/5/1833- 
9/5/1834), σ. 79-80* Επίσης B.N.P.S.T.-1042, φφ. Ι 7 \  1 8 \ 20Γ. βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τρα
γωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., σ. 10,143,147,155,183-193* HILL, A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 150* 
Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Εκπατρισμός και περιπέτειες των Κυπρίων», Κυπριακά Χρονικά, 7 (1930), σ. 
80-96* Θεοχάρης ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, «Οι Κύπριοι της Βενετίας στις αρχές του 19ου αιώνα: Μια επιστολή 
του 1822», Ε.Κ.Ε.Ε., XXVII (2001) 167-188* Επιστολή Κυπρίου διαφυγόντος τας σφαγάς του 1821, 
επιμ. Φοίβου Σταυρίόη, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Συλλογές αρ. 1, Λευκωσία 1991, σ. 
1- 10.
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στην Κύπρο, σηματοδότησαν μορφές αντίστασης21 απέναντι στη διαμορφούμενη 
κατάσταση στο εσωτερικό της νήσου, αλλά και διασύνδεσης με τον αγώνα των 
Ελλήνων για ανεξαρτησία. Οι προσπάθειες αυτές είχαν διαφορετικούς στόχους 
ανάλογα με τη συγκυρία. Πρώτιστα εκφράστηκαν ως σώμα εν επαναστάσει που 
διεκδικούσε νομιμότητα22 και έξωθεν μαρτυρία αποδοχής. Στη συνέχεια συμμετεί
χαν στον Αγώνα των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Παράλληλα προσπάθησαν να 
συνάψουν δάνειο23 (1822-1825) με στόχο την απελευθέρωση της Κύπρου. Αλλοι 
Κύπριοι που είχαν καταφύγει στην Ελλάδα κατέβαλαν συντονισμένες προσπάθει
ες να κρατήσουν το κυπριακό ζήτημα ανοικτό και προσπάθησαν να πείσουν την 
Ελληνική διοίκηση να επιχειρήσει θαλασσινή εκστρατεία υπέρ της Κύπρου. Οι επι- 

. κεφαλής των Κυπρίων προσφύγων ήρθαν σε επαφή με οπλαρχηγούς και πλοιάρ
χους, ερήμην της Ελληνικής Διοίκησης ή εργάστηκαν δραστήρια για την επιτυχία 
διάφορων σχεδίων, όπως της εκστρατείας του Λιβάνου24 (1824-1826), που θα οδη
γούσε στην απελευθέρωση της Κύπρου. Στο διπλωματικό πεδίο, ο Νικόλαος Θησέ
ας, εκλεγμένος «επίτροπος» των Κυπρίων φυγάδων, απογοητευμένος από την 
απροθυμία των ελληνικών επαναστατικών δυνάμεων να αναλάβουν πολεμική δρά
ση για απελευθέρωση της Κύπρου, ανέλαβε πρωτοβουλία και επεζήτησε αγγλική 
προστασία για τη νήσο. Με την ενέργειά του αυτή, σύμφωνα με τον καθ. Πασχάλη 
Κιτρομηλίδη, «ουσιαστικά εγκατέλειπε την ιδέα της πλήρους ανεξαρτησίας ή της 
κοινής απελευθέρωσης της νήσου με την Ελλάδα και προέτεινε ένταξη της Κύπρου

21 Μορφές αντίστασης: Διάσωση και δήλωση πολιτικής ύπαρξης (1821), Πολιτικοστρατιωτι- 
κή (1821-1827) και Διπλωματική (1828-1830) δραστηριότητα, Φυγή (1821-1834), δράση του ελληνι
κού ναυτικού στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Ενέργειες: «Πατριωτική προκήρυ
ξη» διαφυγόντων Κυπρίων (6 Δεκεμβρίου 1821), συμμετοχή στον αγώνα για ελληνική ανεξαρτησία 
(1821-1827), σχέδιο για τη σύναψη δανείου (1825), έκκληση προς τον Καποδίστρια για συμμετοχή 
της Κύπρου στα διεκδικούμενα εδάφη (1828), Διαμαρτυρίες και βίαιες αντιδράσεις (κάψιμο διοι
κητηρίου, κινήματα 1833).

22 Εμμανουήλ Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, Η Κύπρος εις τον Αγώνα τον 1821, Αθήνα 1971, σ. 20* 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Η Εκκλησία Κύπρον, ό.π., σ. 209-21Γ Ντίνος ΚΟΝΟΜΟΣ, «Ενέργειες για τη σύναψη 
κυπριακού δανείου κατά την Ελληνική εθνεγερσία», Ε.Κ.Ε.Ε., VI (1972-1973) 237-238.

23 Για τις ενέργειες των Κυπρίων προσφύγων για τη σύναψη δανείου με σκοπό την απελευθέ
ρωση της Κύπρου βλ. ΚΟΝΟΜΟΣ, «Σύναψη δανείου», ό.π., σ. 237-268* ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, Κύπρος, 
ό.π., σ. 17-19, 21-24, 34-35, 75-80, 85* Σπυρίδων Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ, «Κυπριακαί σελίδες ελληνικής 
εθνεγερσίας», Πρακτικά τον Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, τ. Γ ' μέρος A ' , Λευκω
σία 1973, σ. 224-225* KOUMOUL1DES, Cyprus and the War of Greek Independence, ό.π., σ. 107-109.

24 Για τις προσπάθειες των Κυπρίων φυγάδων να πείσουν την Ελληνική Διοίκηση για  τη σκο
πιμότητα μεταφοράς του πολέμου και σε άλλα μέτωπα, πέραν αυτού της ηπειρωτικής Ελλάδας και 
ιδιαίτερα στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου (Συρία, Λίβανος, Κύπρος) βλ. ΠΡΩΤΟ
ΨΑΛΤΗΣ, Κύπρος, ό.π., σ. 36-37,58-75, 80-82, 84 υπ. Γ KOUMOULIDES, Cyprus and the War, ό.π., 
σ. 109* Στέφανου Π. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και Ιωάννας ΠΕΠΕΑΑΣΗ-ΜΙΝΟΓΛΟΥ, Τιμές και αγαθά 
στην Αθήνα (1834): Κοινωνική συμπεριφορά και οικονομικός ορθολογισμός της οικογένειας Βά- 
σον Μανροβουνιώτη, Αθήνα 1988, σ. 24 ,28-29 ,41 .
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στη βρεττανική αυτοκρατορία είτε τη δημιουργία προτεκτοράτου, αντίστοιχου με 
εκείνο των Ιονίων Νήσων»25. Άλλοι Κύπριοι εμμένοντας στην θέση για παράλληλη 
πορεία της τύχης της Κύπρου με τις εξελίξεις της ελληνικής επανάστασης και των 
ενεργειών του Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια, του έθεσαν το αίτη
μα26 της συμπερίληψης της Κύπρου στο υπό δημιουργία νέο ελληνικό κράτος 
(1828). Μια τρίτη τάση ως προς την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων, ήταν αυτή 
της κυπριακής εκκλησιαστικής αρχής που ήταν προοδεμένη27 σε μια μακρόχρονη 
σχέση καθοδήγησης, παραινέσεων και ελέγχου, ιδιαίτερα στην εξεταζόμενη περίο
δο, από τους Πατριάρχες της Κωνσταντινούπολης. Βασικοί στόχοι των επεμβάσε
ων του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως28, στο εσωτερικό της Αυτοκέφαλης 

• Κυπριακής Εκκλησίας, ήταν η επίλυση των διαφορών που ανέκυψαν στους κόλ
πους της χριστιανικής ελληνικής κοινότητας, η υπόδειξη τρόπων και μεθόδων χει
ρισμού διαφόρων ζητημάτων, η διατήρηση της τάξης και της υποταγής απέναντι 
στις οθωμανικές αρχές, η αποκατάσταση ανώτατου Κύπριου εκκλησιαστικού αξι- 
ωματούχου που παύθηκε από την οθωμανική εξουσία, η αποπληρωμή χρεών της 
κυπριακής εκκλησίας προς επιφανείς κυπριακές οικογένειες, «συστάσεις» στην κυ
πριακή εκκλησιαστική ιεραρχία επιφανών προσώπων που ενδιέτριψαν την περίο
δο αυτή στην Κύπρο. Περαιτέρω υπάρχουν στοιχεία για την εξαγωγή ιδεολογικών 
θέσεων και προτιμήσεων του Πατριαρχείου προς την κυπριακή εκκλησιαστική ηγε
σία, ιδιαίτερα με τον καυτηριασμό των ταραξιών και τον τρόπο χειρισμού όσων 
ήταν υπέρμαχοι της διατήρησης της ελληνικής υπηκοότητας και της αποποίησης 
του ραγιαδισμού. Τα προαναφερόμενα στοιχεία δήλωναν τις διαφορετικές ιδεολο
γικές αφετηρίες, πρακτικές και προσανατολισμούς των διαφόρων κοινωνικών 
ομάδων στους κόλπους της κυπριακής κοινωνίας αλλά και τις οικονομικές και κοι
νωνικές διαφοροποιήσεις, ανακατατάξεις, εξαρτήσεις και εθνικές προσδοκίες τους.

25 Πασχάλης Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, Κυπριακή Λογιοσύνη (1571-1878), Κέντρο Επιστημονι
κών Ερευνών (Πηγές και Μελέτες της Κυπριακής Ιστορίας, XLIII], Λευκωσία 2002, σ. 147 όπου και 
πλήρης βιβλιογραφία για το Νικόλαο Θησέα (σ. 147-148)' Ελένη ΑΓΓΕΛΟΜ ΑΤΗ ΤΣΟΥΓΚ ΑΡΑΚΗ, 
«Μια άγνωστη ενέργεια του Νικόλαου Θησέα. Αίτηση για αγγλική προστασία της Κύπρου», Πρα
κτικά Δευτέρου Διεθνούς Κυπριολογικού Συνεδρίου, τ. Γ ', Λευκωσία 1985, σ. 93-98.

26 ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ, Κύπρος, ό.π., σ. 87-97‘ KOUMOULIDES, Cyprus and the War, ό.π., σ. 109.
27 Παρασκευής ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο: Βερά- 

τια για τους προκαθήμενους της Μεγάλης Εκκλησίας (17^-αρχές 20>ν αιώνα), Αθήνα 1998, σ, 114* 
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Κύπρος, ό.π., σ. 64-72, έγγρ. αρ. 26 (328-331), έγγρ. αρ. 
27 (331-334)* KOUMOULIDES, Cyprus and the War, ό.π., ο. 95-99.

28 Ο θεσμός από τη φύση αλλά και τη γένεση του ήταν απόλυτα ενταγμένος στο πνεύμα αλλά 
και το χαρακτήρα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας βλ. Κώστας ΚΩΣΤΗΣ, «Κοινότητες, Εκκλησία 
και Μιλλέτ στις Ελληνικές περιοχές της Οθωμανικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των μεταρ
ρυθμίσεων», Μνήμων, 13 (1991) 75.
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Τα γεγονότα του 1821 επέδρασαν αρνητικά στην οικονομική ζωή του τόπου. 
Ιδιαίτερα η πολιτική διακυβέρνηση και το κλίμα τρομοκρατίας που επιβλήθηκε 
από τον Κουτσιούκ Μεχμέτ (ΚΙίςΙΙΚ Mehmed) και τα ξενόφερτα στρατεύματα, η 
δράση του ελληνικού ναυτικού29 στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, η μονοπω
λιακή εκμετάλλευση των εμπορευμάτων και των πρώτων υλών από άτομα με προ
νομιακούς δεσμούς με τον Οθωμανό διοικητή και η βαριά φορολογία, επέφεραν 
πτώση του-εμπορίου, περιορισμό των χρηματιστικών συναλλαγών και μείωση της 
εμπορικής κίνησης των λιμανιών. Οι Γάλλοι έμποροι, για να μη χάσουν τα κεφά
λαια που χορήγησαν με τη μορφή πιστώσεων σε Κυπρίους που έχασαν τη ζωή και 
τις περιουσίες τοτις ή διέφυγαν στο εξωτερικό και των οποίων οι περιουσίες δη
μεύτηκαν από το Σουλτάνο κατά τα γεγονότα του 1821, ζήτησαν από τον πρεσβευ- 

* τή τους στην Κωνσταντινούπολη να επιτύχει την απόδοση σε αυτούς των περιου
σιών των τελευταίων για να μη χρεωκοπήσουν30. Πρόξενοι και υπήκοοι ξένων χω
ρών που ήταν εγκατεστημένοι στην Κύπρο, κατά παράβαση των διομολογήσεων, 
απέκτησαν με πλάγια μέσα, κατά τα γεγονότα του 1821 ή προηγουμένως, ιδιοκτη
σίες ή νέμονταν δημόσιες γαίες31. Σε σουλτανικό φιρμάνι τονίστηκε ιδιαίτερα ότι 
απαγορευόταν στους προστατευομένους που εμπορεύονταν στη μουσουλμανική 
επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, να οικειοποιούνται32 κατοι
κίες, καταστήματα και λοιπά κτήματα και αγρούς κατά παράβαση των ιερών δια
τάξεων και των προϋποθέσεων κατοχής ακινήτου περιουσίας. Επιτρεπόταν μόνο η 
«επ’ ενοικίω εκμετάλλευσης αυτών»33. Η συσσώρευση εμπορευμάτων επιτυγχανό
ταν επειδή οι ευρωπαίοι είχαν τα κεφάλαια αλλά και τη δυνατότητα, εξαιτίας των 
διομολογήσεων34 και των διασυνδέσεων, να τα διακινήσουν. Με τη διοχέτευση των

KOUMOUUDES, Cyprus unci the War, ό.π„ n. 105-106’ Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Η δράση του 
ελληνικού ναυτικού», Κυπριακά Χρονικά, Ζ' (1930), ο. 18-25,27-32.

30 ΣΤΑΥΡΙΛΗΣ, «Οι Κύπριοι της Βενετίας», ό.π., ο. 183-184’ Για την αναστάτωση που προ- 
κλήθηκε στο εμπόριο της Σμύρνης από τις σφαγές της Χίου (1822) και ιδιαίτερα για τις απαιτήσεις 
για αποζημίωση των δυτικοευρωπαίων εμπόρων (Βρετανοιν, Γάλλων, Ολλανδίαν και Αυστριακών) 
από υφάσματα που πούλησαν στους Χιώτες βλ. Έ λενα ΦΡΑΓΚΑΚΗ-SYRETT, Οι Xιώτες έμποροι 
στις διεθνείς ουναλλαγές (1750-1850), Αθήνα (Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος) 1995, σ. 37-38.

31 B.N.P.S.T.-1042, φ. 2 0 \  βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., 
0.159, 190 υπ. 86.

3^ Σουλτανική διαταγή (Ferman) απευθυνόμενη τον Αύγουστο του 1830 οτο Μουχαοίλη και 
τους ναΐπηδες της νηοου' βλ. ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος», Ε.Κ.Ε.Ε.. V (1971-72), ο. 265 (έγγρ. 5) 
267 (έγγρ. 9).

33 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Εκκλησία και φορολογία. ό.π., ο. 132’ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κυπριακά Χρονικά, ΙΑ ' 
(1935) 271.

3/* Αχ. Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, «Προνόμια αλλοδαποιν και διομολογήσεις εν Κύπρω», Κυπριακοί 
Σπονδαί, A ' <1937) 1-59’ Υ. TRIANTAFYLLIDOU-BALADlfi, «Το βαμβάκι στην Κύπρο: καλλιέρ
γεια, ανάπτυξη, εκμετάλλευση, στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (1571-1878)», Ε.Κ.Ε,Ε., 
XXII (1996) 123-124' Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟ ΥΑΛΟΣ, Προξενικά έγγραφα του 1Θ'αιώνας, Κέντρον 
Επιστημονικών Ερευνών (Πηγαίκαι Μελέταιτης Κυπριακής Ιστορίας], VII, Λευκο)σία 1980, σ. 470- 
517' Παύλος ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Σουλτανικά Βεράτια», ΕΚΕΕ. VII (1973-75) 141-145, 242-248.
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κεφαλαίων τους στην αγορά, έλεγχαν την κίνηση των εμπορευμάτων και απέκλει
αν τους παραγωγούς από αυτήν. Αυτό επιτυγχανόταν με τη χρησιμοποίηση διαφό
ρων μεθόδων παρέμβασης στην αγορά. Εκμεταλλεύονταν επίσης μεγάλες αγροτι
κές μονάδες35, ιδιαίτερα κατά το 19° αιώνα.

Μια από τις βασικότερες συνέπειες των γεγονότων του 1821 στην οικονομι
κή ζωή τού τόπου, μετά τον αποδεκατισμό της εκκλησιαστικής ιεραρχίας και τη 
φυγή Κυπρίων (μεταξύ αυτών και εμπόρων), ήταν η ανάληψη από την επαρχιακή 
οθωμανική διοίκηση, και ιδιαίτερα από τον Ηγεμόνα, της άσκησης εμπορικής και 
φορολογικής πολιτικής με μονοπωλιακούς όρους και αποκλεισμό των μέχρι τότε 
εμπλεκομένων. Η πολιτική αποδυνάμωση της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, έδωσε τη 
δυνατότητα στον εκάστοτε Οθωμανό διοικητή να διαχειρίζεται εκτός από τις πλου- 
τοπαραγωγικές προσόδους και την όλη εμπορική παραγωγή για την εξόφληση των 
φόρων των χριστιανών, πράγμα που αποτελούσε έργο της εκκλησιαστικής ιεραρ
χίας πριν το 1821 (χορήγηση δανείων, αποπληρωμή σε χρήμα και σε είδος, κέρδη). 
Ο Γεώργιος Λαπιέρ, δραγομάνος του γαλλικού προξενείου, συνεργαζόταν στις 
εμπορικές δραστηριότητες του με τον οθωμανό διοικητή36 και τον Αρχιεπίσκοπο 
Κυπριανό37. Την περίοδο 1821-1823, συγκροτήθηκε ο «Εχπαγές= κλίκα»38 του 
Κιουτζιούκ Μεχμέδ αγά. Κατά το 1824-1828, ο Γεώργιος Λαπιέρ δημιούργησε μο
νοπώλιο όλων των προϊόντων του τόπου: αγόραζε από τους παραγωγούς σε χαμη
λές τιμές και μεταπουλούσε ακριβότερα. Συνεργαζόταν στενά ή είχε συνεταιρική 
σχέση με το Γιακουμέττο Ματαίη και συντροφιά. Η περίοδος ακμής του μονο- 
πωλίου του συνέπεσε με την εποχή που ενοίκιαζε μεγάλες ποσότητες φόρων. Αυτό 
είχε καταστροφικές συνέπειες για τους παραγωγούς και τους άλλους εμπόρους. Η 
δραστηριότητα του Λαπιέρ προκάλεσε την αντίδραση των Κυπρίων αλλά και της 
Γαλλικής κυβέρνησης και των άλλων εμπόρων. Τελικά η τοπική κυβέρνηση ενστερ
νίστηκε την ιδέα της απομάκρυνσής του από το νησί, που πρέπει να έγινε μετά το 
τέλος του 182939. Την περίοδο 1831-1834, αναπτύχθηκε ένα ευρύτατο δίκτυο εκμε
τάλλευσης των εμπορευμάτων και των προπων υλών του τόπου, από τους εμπό
ρους και προξένους των ευρωπαϊκών χωριόν, με τη συνεργασία ενός δικτύου μεσα
ζόντων Κυπρίων εμπόρων, που είχαν ισχυρή διασύνδεση με τους τόπους παραγω-

35 Γιολάντα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ- BALADlE,, «Σηροτροφία και διεθνείς εμπορικές σχέσεις 
στην Κύπρο στην περίοδο της Οθιυμανικής κυριαρχίας (1571-1878)». Ε.Κ.Ε.Ε., XXIII (1997) 182 
υπ. 24- TRIANTAFYLLIDOU-BALADlE, «Το βαμβάκι στην Κύπρο», ό.π., σ. 117 υπ. 8.

36 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Εκκλησία και φορολογία, ό.π., σ. 133, ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κυπριακά Χρονικά, 
ΙΑ '(1935) 267.

37 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ό.π., ο. 133, ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κυπριακά Χρονικά, ΙΓ' (1937) 108.
38 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 63/67 (28/9/1821-6/9/1823).
39 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ό.π., σ. 133, ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κυπριακά Χρονικά, ΙΑ ' (1935) 269.
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γής των περιζήτητων εγχώριων προϊόντων40. Για τα δάνεια της εκκλησίας και τη 
διαδικασία αποπληρωμής τους, διαορωτιστικά είναι τα κατάστιχα είσπραξης και τα 
έγγραφα των αρχείων της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Με τη σύναψη του δανείου 
δινόταν στο δανειστή χρεωστική ομολογία, στην οποία σημειωνόταν ο χρόνος εξό
φλησης και ο τόκος, που κυμαινόταν μεταξύ 12 και 20%. Η σύναψη των δανείων 
γινόταν ή μόνο από τον Αρχιεπίσκοπο ή από όλη την εκκλησιαστική ιεραρχία. 
Μπορούσαν επίσης οι φορείς του φοροεισπρακτικού μηχανισμού της Εκκλησίας 
(γραμματικοί, Δημογέροντες) στα πλαίσια των καθηκόντων τους, να συνάψουν ή 
να αποπληρώσουν κατόπιν εντολής δάνεια και στον τελικό απολογισμό να ανα
γνωρίζονταν ως δάνεια του κοινού. Δινόταν έτσι στους δανειστές χρεωστική ομο
λογία41. Η Εκκλησία θεωρείτο διαχειριστής των υποθέσεων των χριστιανών 

* ορθοδόξων και υπόλογος για τις πράξεις τους έναντι της οθωμανικής διοίκησης. 
Δεν θα εκχωρούσε ένα τέτοιο ρόλο σε άλλα κέντρα εξουσίας, όπως οι τοπικές προ
ξενικές αρχές οποιοσδήποτε εθνικότητας.

Πηγές διαφορετικής προέλευσης, συμφωνούν για την κρισιμότητα της κατά
στασης στην οποία είχε περιέλθει ο χριστιανικός ελληνικός πληθυσμός της Κύπρου, 
που κινδύνευσε με αφανισμό42, λόγω της δημογραφικής διάβρωσης43, της ερήμωσης

40 Π λ. Για τον εμπορικό ρόλο του Γειοργάκη Μαρκαντωνώη (Ίλ. κεφ. VI, ο. 161 -195' Οι συναλ
λαγές αυτού του είδους τπισημαίνονται από τα μέσα του 18™ αιώνα, βλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ό.π., α. 126, 
285-286 υπ. 684 και ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κυπριακά Χρονικά, ΙΓ'(1933) 190-191, Κυπριακά Χρονικά, 
Ζ' (1930) 55-57, 131.

41 Α.Ι.Λ.Κ., Κατάστιχο XV (1817/1X18), XVII και X X  (1827/1828) πςψλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ό.π., 
ο. 128 και 286 υπ. 689, ο. 129 και 287 υπ. 697.

42 Για την κρισιμότητα της κατάοταοης έχουμε τις πιο κάτω «επίσημες μαρτυρίες»: Ο Σουλ
τάνος, αναφερόμενος οτην πληΟυσμιακή κατάσταση της Κύπρου, γνωστοποιεί, στον απογραφέα  
Μεχμέτ Εσάχ Μπέη (Mchmct Esnd bey) (1831) ύτε στα λεπτομερή κατάστιχα ( Tahrir deilerleri) που  
άφΟαοαν στην Κοινσταντινούπολη, οι μουσουλμάνοι παρουσιάζονται περισσότεροι από το 1/2 των 
χριστιανών. E.N.E.S.T.-1042, φ. 17ν, βλ. ΘΕΟΧΑΓΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας ΙΗ21 συνέχεια, 
ό.π., ο. 143. Οι τέσσερις εκλεγμένοι από τη Συνέλευση της 19υς Μ αΐου 1830 αντιπρόσωποι της 
Κύπρου Χατζη-Χριστόδουλος Απέγιτος, Χατζή-Κυργέης Σαρίπογλου, Χατζή-Ζαχαρίας Λποσχολί- 
δης, Χαχζη-Γεο'ϊργιος Κωνστανχινίδης, «υποκείμενα άξια, καί έχοντα έ/ιπιστοσννην εις τό Κοινόν 
τής νήσου», ήταν εξουσιοδοτημένοι από το ανυπατο αυτό όργανο, «διά νά άπέλΟωσιν εις Κωνστα- 
ντινούπολιν και αφού πμώτον άκούοωσι τήν Διαταγήν τού υψηλόν Δεβλετίον, τούς νπηγορεύσα- 
μεν νά καθΰποβάλλωσιν καί νά εφοδιάσωσιν εις τους πόδας του τήν τελείαν ύπόκλισιν καί 
ύποταγήν των κατοίκων όλων τής νι'ισον μας, έπειτα δέ νά παραστήσωσι καί νά βάλωσιν νπ' δψιν 
τής Λύτοϋ υψηλότητας τήν άΟλίαν κατάστασιν Αυτής ([ ^ήασυ jj, r?jv όλοτελή ένδειαν και άφανι- 
υμόν των βαγιάδων, και τελευταίον να έπικαλισϋώαι τήν υψηλήν ευσπλαχνίαν τον, καί νά δεηΟώσιν 
ταπεινώς, διά να άνακονφισΟώσιν άπό τά δεινά, καί νά εύρεΟώαι τά πλέον άναγκαϊα καί πρόσφο
ρα μέσα όσα άποβλέπωσι είς τό νά θεραπεύσουν τά Πολυχρόνια Πάθη καί τόν έ.σχάτως όλοτελή 
άφανισμόν τής νήσον» βλ. Αρχείο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Συνοδικός Κώδικας A ', ο. 198.

43 Ο Γάλλος Πρόξενος Μόοΐιαίπ, σε επιστολή του αναφέρει ότι από το 1821 μέχρι το 1825, 
έχουν εγκαταλείπει την Κύπρο περί τις 20-25(Χ30 Κύπριοι και εγκαταστάθηκαν στο εξωτερικό, 
κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χο'ιρες βλ. Ν.Γ. Κ ΥΓΙΑΖΜΣ, «Εκπατρισμός και περιπέτει
ες των Κυπρίων», Κυπριακά Χρονικά, Ζ' (1930) 86. Η μετανάστευση συνεχίστηκε και αργότερα βλ, 
Κυπριακά Χρονικά, Ζ' (1930) 86-105- KOUMOUUDES, Cyprus and the War, ό.π., σ. 113,

4 0



του εμπορίου και της μείωσης της παραγωγής. Η απώλεια κρατικών εισοδημάτων 
λόγω της μείωσης των φορολογουμένων και η αλλαγή της πολιτικής θέσης των 
ραγιάδων λόγω της απόκτησης ξένης υπηκοότητας (προστασία), τέθηκαν πολύ 
νωρίς από την οθωμανική εξουσία αλλά και από την εκκλησιαστική ιεραρχία. 
Συγκεκριμένα, λάμβαναν από τους εγκατεστημένους στην Κύπρο προξένους ξένων 
κρατών πιστοποιητικά προέλευσης (patenta) ότι δεν ήταν υπήκοοι Οθωμανοί. Με 
αφορμή το εμπόριο ταξίδευαν στην Πελοπόννησο και σε άλλα ελληνικά νησιά της 
Μεσογείου, ιδιαίτερα τη Σύρο και με το πρόσχημα ότι ήταν ξένοι υπήκοοι εγκατε
στημένοι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αρνούνταν να πληρώσουν κεφαλικό και 
άλλους κρατικούς φόρους. Ήδη από τις 29/5-7/6/1825 σε αντίγραφο φερμανιού44 

• που απευθυνόταν στο Μουχασίλη της Κύπρου Εσ σεγγίτ Χαλίλ (Es seyyid Halil) 
και το Ναΐπη Λευκωσίας ανέφερε ότι «η παραχώρηση πιστοποιητικών ξένης υπη
κοότητας45 από τους προξένους ή πληρεξούσιους προξένους ξένων χωρών αντί- 
κειται στις διομολογήσεις και τους προβλεπόμενους σε αυτούς όρους». Τα μέτρα 
που όφειλε να λάβει η επαρχιακή οθωμανική διοίκηση ήταν «να φροντίσει να απα
γορευτεί και τερματιστεί η επικρατούσα κατάσταση, τα ευρισκόμενα στα χέρια των 
ραγιάδων πιστοποιητικά ξένης υπηκοότητας να τους αφαιρεθούν, οι κάτοχοί τους 
να υπαχθούν στο καθεστώς του ραγιά και να πληρώνουν τον οφειλόμενο κεφαλι- 
κό·φόρο και τους άλλους κρατικούς φόρους». Ένα αίτημα που τέθηκε έντονα την 
περίοδο αυτή (1829-1832) ήταν η προσπάθεια των «προστατευομένων» να επωφε- 
ληθούν από το ιδιαίτερο καθεστώς στο οποίο περιήλθαν και δεν αναγνώριζε46 η 
οθωμανική κυβέρνηση. Ιδιαίτερα, μετά τη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους, η 
πλεισψηφία των Κυπρίων φυγάδων, πέραν εκείνων που έλαβαν μέρος στην Επα
νάσταση, κατέφευγε στην Ελλάδα. Εκεί αφού εφοδιάζονταν με ελληνικά διαβατή
ρια, επέστρεφαν στο νησί ως μη Οθωμανοί πλέον υπήκοοι. Ο αριθμός των ατόμων 
αυτών ήταν τόσο μεγάλος που ανησύχησε πολύ τις οθωμανικές αρχές. Ο πρόξενος 
της Αγγλίας, μάλιστα, έκανε λόγο για μετατροπή της Κύπρου σε «ελληνική παροι
κία»47 σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το σύστημα εσωτερικής διακυβέρνησης της ελληνικής χριστιανικής κοινό-

44 B.N.P.S.T.-1042, φφ. 2 0 \  2U, βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., ο. 159, 161' Γράμμα του 
Γάλλου προξένου Mechain, 21 και 26 Ιανουάριου 1825, βλ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ό.π., σ. 83-84' 
KOUMOULIDES, Cyprus and the War, ό.π., σ. 113.

45 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ό.π., α. 80-96.
46 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ.159.
47 Harry LUKE, Cyprus under the Turks (1571-1878): A Record based in the Archives of the 

English Consulate in Cyprus under the Levant Company and After, Λονδίνο (C. Hurst and Company) 
21969, a. 166, 169.

41



τητας αμφισβητήθηκε έντονα, ιδιαίτερα από άτομα που συμμετέσχαν48 στην Ελλη
νική Επανάσταση ή / και απέκτησαν ξένα διαβατήρια. Ερχόμενοι στην Κύπρο, 
αρνήθηκαν να υπαχθούν στο πρότερον υπάρχον καθεστώς του ραγιά, απαίτησαν 
δικαιώματα ξένων πολιτών (αμνηστία, ιδιοκτησία, ναυτιλία και εμπόριο) και ιδι
αίτερα την εφαρμογή49 του «περί μεταναστεύσεως άρθρου του εν Λονδίνω πρώτο- • «
κόλλου» (3/2/1830). Το άρθρο αυτό προέβλεπε ότι «Η Οθωμανική Πύλη Θέλει 
παράσχει εις όσους εκ των υπηκόων της Ελλήνων ήθελον επιθυμήσει να εγκατα
λείπουν το-τουρκικόν έδαφος προθεσμίαν ενός έτους προς πώλησιν των ιδιοκτη
σιών των και ελευθέραν έξοδον εκ της χώρας ταντης».

Ο Σουλτάνος, για να πετύχει τους στόχους του ως προς τα ζητήματα της 
εθνικότητας, της πολιτικής νομιμοφροσύνης, της υποταγής των ραγιάδων, και της 
ανακοπής του συνεχούς ρεύματος φυγής τους, χρησιμοποίησε το μηχανισμό του 
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και την επιρροή που ασκούσε ο τελευταίος 
στην εκκλησιαστική ιεραρχία της Κύπρου. Ο Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος (1827- 
1840), ύστερα από συνεννόηση με το διοικητή και τους αγάδες της Κύπρου, απέ- 
στειλε επιστολή (6/3/1830) με την οποία έκανε έκκληση προς τους Κύπριους φυγά- 
δες του Καϊρου και της Αλεξάνδρειας, για να επιστρέφουν στην Κύπρο με την υπό
σχεση της μείωσης του ποσού των φόρων50.

0

Το οθωμανικό κράτος στην προσπάθειά του να ενδυναμώσει τον κεντρικό 
έλεγχο επί των επαρχιών του51 και να διασφαλίσει τα σουλτανικά εισοδήματα, 
άσκησε πιέσεις και επέφερε μετασχηματισμούς στις δομές της κοινοτικής διοίκη
σης. Οι μεταβολές αυτές ήταν αποτέλεσμα όχι μόνο των αναγκών της Οθωμανικής

Για τη συμμετοχή Κυπρίων στην Ιόνιο φάλαγγα βλ. Βασίλειος ΣΦΥΡΟΕΡΑΣ, «Η συμμετο
χή Κυπρίων εις την Ιόνιον Φάλαγγα του 1821», Πρακτικά τον Πρώτον Διεθνούς Κυπρολογικού 
Συνεδρίου, τ. Γ ', Μέρος Α ', Λευκωσία 1973, σ. 377-383. Κατάλογο Κυπρίων αγωνιστών που συμ
μετείχαν στον αγώνα της εθνικής ανεξαρτησίας (1821) παραθέτει ο  Θουκυδίδης Π. ΙΩΑΝΝΟΥ, 
«Χορηγούμεν το αργυρούν αριστείον του υπέρ ανεξαρτησίας της πατρίδος πολέμου εις τα τεσσα
ράκοντα επτά άτομα...», Ε.Κ.Ε.Ε., XXIII (1997)277-278.

Γιώργος ΓΕΩΡΓΗΣ, Η πρώτη μακροχρόνια ελληνοτουρκική διένεξη: το ζήτημα της εθνικό
τητας (1830-1869) Αθήνα 1996, σ. 67, 69* Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Η προστασία των Ελλήνων της 
Κύπρου. Προξενικά έγγραφα», Κυπριακά Χρονικά, ΙΓ' (1937) 198-199. Για την αμφισβήτηση της 
ιθαγένειας μεγάλου αριθμού ελλήνων υπηκόων από την Πύλη και τις τελικές ρυθμίσεις βλ. Γιώργος 
ΓΕΩΡΓΗΣ, Η πρώτη μακροχρόνια ελληνοτουρκική διένεξη: το ζήτημα της εθνικότητας (1830-1869), 
Αθήνα 1996, σ. 70-78.

^  Επιστολή Παναρέτου (6/3/1830) προς τους διαφυγόντες Κυπρίους στο Κάιρο και την Αλε
ξάνδρεια της Αιγύπτου* Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, Κυπριακά Χρονικά, I (1934) 126-127' HILL, A History 
of Cyprus, IV, ό.π., σ. 153' ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., σ. 187-188.

* 1 Κώστας ΚΩΣΤΗΣ, «Κοινότητες, Εκκλησία και Μιλλέτ στις «Ελληνικές» περιοχές της Οθω
μανικής αυτοκρατορίας κατά την περίοδο των μεταρρυθμίσεων», Μνήμων, 13 (1991) 57.
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Αυτοκρατορίας αλλά και των πολιτικών εξελίξεων52 στο εσωτερικό των χριστια
νικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης και της Κύπρου. Μια ισχυρή οικονο
μική τάξη χριστιανών εμπόρων53 της Κύπρου, έθεσε επιτακτικά το αίτημα για ριζι
κές αλλαγές στο εσωτερικό της χριστιανικής κοινότητας, ως προς τη συμμετοχή 
στα όργανα άσκησης της εξουσίας και ως προς τον καθορισμό της φοροεισπρα-
κτικής διαδικασίας. Οι «Νεοφαναριώτες» της ανερχόμενης «μέσης αστικής τάξης» *
στην Κωναΐαντινούπολη, που ήταν προοδεμένοι στο πολυεθνικό οθωμανικό κρά
τος του Τανξιμάτ, ανέλαβαν την ηγεσία της θρησκευτικής κοινότητας των ορθοδό
ξων της Κωνσταντινούπολης το 1830. Το γεγονός αυτό επηρέασε τις αποφάσεις της 
κυπριακής εκκλησιαστικής ιεραρχίας, που αποδέχτηκε54 τη δημιουργία ενός συλ- 

. λογικότερου οργάνου άσκησης της κοινοτικής πολιτικής με τη διευρυμένη εκπρο
σώπηση των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Στις 19 Μαΐου 1830, ο Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος, ύστερα από εντολές της 
Κεντρικής Οθωμανικής Κυβέρνησης για αποστολή αντιπροσωπείας από λαϊκούς 
για συζήτηση θεμάτων που αφορούσαν το νησί, συγκάλεσε συνέλευση του Ανώτα
του Κλήρου, εκπροσώπων των Μονών και των αντιπροσώπων των πόλεων (προ
κρίτων) με αντικείμενο την εκλογή τετραμελούς επιτροπής, που θα μετέβαινε στην 
Κωνσταντινούπολη «ΐνα καθυποβάλη είς τήν κυβέρνησιν ίκετήριον αναφοράν 
έξαιτουμένη τό έλεος αύτής πρός ανακούφισην των δυστυχούντων πτωχών»55.

Η αλλαγή που επήλθε με τη σύσταση56 (1830) των διαμεσολαβητικών οργά
νων (κεντρικής Δημογεροντίας, Επιτροπής του Κοινού και Γενικής Συνέλευσης) με 
ποικίλες αρμοδιότητες, μέσα στα πλαίσια της εθνοθρησκευτικής εκπροσώπησης 
των Κυπρίων («Κοινού»), ενέταξε και πάλιν τους χριστιανικούς πληθυσμούς στο 
μηχανισμό της Αυτοκρατορίας και προκάλεσε κλυδωνισμούς και εσωτερικές

52 ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις, ό.π., α. 44.
53 Για τις νέες οικονομικές δυνάμεις της οθωμανικής Αυτοκρατορίας που σχηματίστηκαν από  

την επαφή τους με την εκβιομηχανισμένη Δύση βλ. KARPAT, «Tranformation», ό.π., σ. 256.
34 «Βαλοΰσα λοιπόν ύπ’ δψιν όλα ταΰτα ή Συνέλευσις καί έπιθυμοϋσα νά κόμη μεταρρύθμη- 

σιν περί τών Κοινών πραγμάτων, καί νά κάμη σύστημα Κοινοβουλευτικόν περί τών Κοινών 
υποθέσεων, σύστημα άναλόγως μέ τάς περιστάσεις μας στερεόν, διά νά  συνδεθή δλο τό Γένος, καί 
νά είναι τού ένός άπό τού άλλου όμογενοΰς τά συμφέροντα άχώριστα» βλ. Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός 
Κώδικας A ', Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (5/11/1830), σ. 199.

55 Θεοχάρης ΣΤΑΥΡ1ΔΗΣ, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Κύπρος: Τα Πατριαρχικά έγγραφα 
των ετών 1600-1878, Κέντρο Μελέτιόν Ιεράς Μονής Κόκκου, Λευκωσία 2001, σ. 186, ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
Ειδήσεις ιστορικοί, ό.π., σ.124' ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Η Εκκλησία της Κύπρου, ό.π., σ. 212.

56 «Νά συστηθή τετραμελής Δημογεροντεία Κεντρική είς τό Σαράγιον έπαγρυπνοΰσα διά τά 
Κοινά συμφέροντα τήν κοινήν ησυχίαν καί ύπεράσπισην τών όμογενών ρεαγιάδων, καί προστα- 
τεύουσα αύτών τά δίκαια, κατά τάς όποιας τό υψηλόν καί Κραταιόν Δεβλέτιον, διά υψηλών αύτοϋ 
Προσκυνητών ορισμών έξέδωσε προσταγάς·» Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας A ', Πρακτικά Γενικής 
Συνέλευσης (4/11/1830), άρθρο αον, σ. 199.
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ανακατατάξεις κατά την ένταξη των κυπριακών κοινοτήτων σε καθολικότερα 
θεσμικά μορφώματα. Η εμπλοκή της Εκκλησίας στο οθωμανικό φορολογικό σύστη
μα κατέστη αναγκαία αλλά και ιδιαίτερα εύχρηστο μέσο είσπραξης των δημοσίων 
εσόδων για την κεντρική διοίκηση. Ιεράρχες και οθωμανική διοίκηση αλληλοεξαρ- 
τώνταν σε μια διαδικασία άσκησης πολιτικής και οικονομικής εξουσίας. Η οθωμα
νική εξουσία με τον τρόπο αυτό νομιμοποιούσε το δικαίωμα της εκκλησιαστικής 
διοίκησης στα μάτια των πιστών για φοροδιανομή και φοροείσπραξη και κατ’ επέ
κταση άσκηση πολιτικής επιρροής στους υποτελείς χριστιανούς, ακόμα και στους 
μουσουλμάνους. Το δικαίωμα της Εκκλησίας να απαλλάσσει ολικώς ή μερικώς 
φτωχούς χριστιανούς από τη φορολογία καθιστούσε την πολιτική της εξουσία 

. αδιαμφισβήτητη. Το «Κοινό» της Κύπρου για την Οθωμανική έννομη τάξη, ήταν 
ένας συλλογικός οργανισμός57 που διαχειριζόταν τις οικονομικές υποχρεώσεις της 
ελληνικής χριστιανικής κοινότητας της Κύπρου απέναντι στο Οθωμανικό κράτος. 
Επιδίωξη της οθωμανικής πολιτικής εξουσίας ήταν η ένταξη των μελών του ανώ
τατου ορθόδοξου κλήρου της Κύπρου στην οθωμανική έννομη τάξη. Αυτό επιτεύ
χθηκε με την παραχώρηση βερατίων58 από τον οθωμανό μονάρχη στους Αρχιερείς 
και την αναγνώρισή τους ως εφόρων και επιτρόπων των υποδούλων με δικαίωμα 
άμεσης προσφυγής59 σε αυτήν. Έτσι εγκαινιάστηκε μεταξύ τους μια προσωπική και 
όχι νομική σχέση. Οι Αρχιερείς τελούσαν υπό την επίβλεψη της οθωμανικής εξου
σίας και σε αυτήν αποτείνονταν για την επίλυση ζητημάτων που είχαν σχέση με την 
εκκλησιαστική ιεραρχία, καθώς και με το ποίμνιό τους. Η Κυπριακή Εκκλησία δια
τήρησε την «υψηλή εποπτεία»60 και την κύρια ευθύνη της ομαλής ροής των φόρων 
για τους χριστιανούς στο κρατικό θησαυροφυλάκιο - από το 1779 μέχρι τουλάχι
στον και το 1839 - μέσα από διαφορετικά σχήματα του κοινού όπου προΐσταντο σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους οι (α) Δραγομάνος (1779-1810) (β) Αρχιεπίσκο

57 Ταυτίζεται ο  Θεσμός του «Κοινού» της Κύπρου με τον αντίστοιχο της Μεγάλης Εκκλησίας 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Για το θεσμό του Κοινού της Μεγάλης Εκκλησίας (Kcjihane), βλ. 
ΚΟΝΟΡΤΑΣ. Οθωμανικές θεωρήσεις, ό.π., σ. 146-147, 350-354.

58 Για διεξοδική ανάλυση του θέματος (όρο, περιεχόμενο, χρήσεις των βερατίων, κ.α.) βλ. 
ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις, ό.π., σ. 46-49 ' Για τα Σουλτανικά Βεράτια που εκχωρήθηκαν 
σε Κύπριους ή άλλους βλ. Παύλος Χ1ΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Σουλτανικά Βεράτια», EKEE, VII (1973-75) 
119-250, κυρίως 121-125, 130-138, 141-145, 197-215. Για τον τύπο αυτό του εγγράφου βλ. Ιωάννης 
Π. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Οθωμανικά έγγραφα 1572-1839, τ. Α ' ,  Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου 
[Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου, I], Λευκωσία 1993, σ. LI.

59 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, «Φορολογικός ρόλος», ό.π., σ. 92-93.
60 Από το εξεταζόμενο υλικό των κατάστιχων της Αρχιεπισκοπής Κύπρου που απόκειται στο 

Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ' βλ. Κυπριανός Δ. ΛΟΥΗΣ, «Τυπολογία και Δομή οικο
νομικών καταστίχων Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1800-1839/40)», Διεθνές Συνέδριο Αρχειακών: 
Αρχεία και προοπτικές στη νέα χιλιετία, Κύπρος, 4-6 Μ αΐου 2000, Αθήνα 2001, σ. 258, υπ. 18. Επί- 
σης πρβλ. Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Ανέκδοτα προξενικά έγγραφα», Κυπριακά Χρονικά, Α ' (1923) 38-39.
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πος Κυπριανός (1810-1821) (γ) Αρχιδημογέροντας (1823-1830) (δ) Κεντρική Δημο
γεροντία (1830-1839) και ο γραφειοκρατικός μηχανισμός των γραμματικών σε 
κεντρικό καί επαρχιακό επίπεδο (Γραμματικός Σαραγιού, Γραμματικοί επαρχια
κών περιφερειών) σε όλες τις περιόδους.

Το Κοινό της Κύπρον (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1, σ. 46, ΠΙΝΑΚΑΣ 1, σ. 47-48) διατη
ρούσε μεικτά'πολιτειακά χαρακτηριστικά τόσο ως προς την εκπροσώπηση των με
λών του όσό και ως προς τη διάκριση των αρμοδιοτήτων των οργάνων του. Η βαθ
μιαία εξέλιξη των κοινοτικών θεσμών στην Κύπρο εκφράστηκε με ένα έμμεσο αντι
προσωπευτικό σύστημα61, που καθιέρωσε σε κεντρικό επίπεδο τέσσερα συλλογικά

61 Η γενική Συνέλευση της 4ΐ? Νοεμβρίου 1830, λαμβάνοντας υπόψη της τα αποτελέσματα που  
είχε η δράση της αντιπροσωπείας στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή τους ανακτορικούς ορισμούς, 
την επιστροφή της τοπικής ομολογίας ύψους 326 χιλιάδων γροσίων του πρώην ηγεμόνα της 
Κύπρου Αλή Ρουχή Εφένδη στο Κοινό και τη φορολογική διευθέτηση, αποφάσισε μεταξύ αυτών και 
την εγκαθίδρυση κοινοβουλευτικού συστήματος. Το κατωτέρω κείμενο αποδίδει αυτό το πλαίσιο  
και τα αποτελέσματα της αντιπροσωπείας:

«Έπιστραφέντες έκ τής Βασιλευούσης ο ί τέσσερεις τής Νήσου μας Αντιπρόσωποι Κ01 Χατζη- 
Χριστόδουλος Απέγιτος, Χατζη-Κυργέης Σαρίπογλους, Χατζη-Ζαχαρίας Άποστολίδης καί Χατζη- 
Γεώργιος Κωνσταντινίδης, οΐτινες κοινή γνώμη ένεκρίθησαν καί έστάλησαν, κατά τό άντικρύ τής 
έκλογής τής Συνελεύσεως έπίσημον έγγραφον τή ιθη Μάίου τοΰ παρελθόντος μηνολογημένον, 
οΐτινες παραστήσαντες τά πρακτικά των ένεκρίθησαν ώς ώφέλιμα εις την Πατρίδα καί έπηνέθησαν* 
έφερον μαζί των υψηλούς έξ προσκυνητούς ορισμούς πλήρεις έλέους Ανακτορικού διά τούς πτω
χούς τής Νήσου μας, οΐτινες άνεγνώσθησαν έπί Διβανίου συγκροτιθέντος άπό τον "Ενδοξον τής 
Νήσου μας Η γεμόνα Σέρ πεβαπί Τερκιάχι αλί Χαλήλ Έφένδην καί των όποιω ν ή μετάφρασες θέλει 
γείνει έπειτα καί καταχωρισθή εις τόν Κώδικα.

"Εφεραν προς τούτοις; μαζί των καί τήν Τοπικήν όμολογίαν τής Νήσου μας Γροσίων 326: 
χιλ(ιάδων) καί τόσων γροσίων άπού είχεν άνά χεΐρας ό Πρώην Ή γεμών τής Νήσου μας Αλή ρουχή 
Έφένδης, τά όποια γρόσια τής φηθείσης ομολογίας έχάρισεν ή φιλανθρωπία τού Πολυχρονίου 
ημών "Ανακτος (τού οποίου τό Κράτος ειη άήττητον καί διηνεκές) τά όποια όλα είναι ωφέλεια όχι 
μικρά εις τήν Νήσον μας.

’Επειδή όμως μ' όλα τά όποια μετεχειρίσθησαν μέσα, μ’ όλους τούς οποίους κατέβαλον κόπους 
καί Ιδρώτας καί άληθίνά δάκρυα, έστάθη άδύνατον νά έλαττώσωσιν άπό τά Βασιλικά δοσίματα, τά 
όποια καταβάλλονται άπό τήν Νήσον μας καί άποστέλλονται είς τό άκένωτον Ανακτορικόν θησαυ- 
ροφυλάκιον, μέρος άπό τό έπερισυνόν, έλθόντες είς τήν Πατρίδα, παρεκάλεσαν τόν "Ενδοξον καί 
καλοκμγαθον ημών Η γεμόνα, ένωμένοι μετά τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, καί τή Ισχυρά 
καί θερμή μεσιτεία τής Μακαριότητός του καί των 4ων Κ(ον Αντιπροσώπων, έχαρίσθησαν 75: 
χιλι(άδες) γρόσια Κεφάλαιον μυργιοΰ, άπού ήσαν διανεμησμένα είς τούς φεαγιάδες έπέρισυ καί 
έλήφθησαν πρός γρόσια 4: τό γρόσι, ήγουν γρόσια 3, ] 00.000: πλήν έφέτως τό έσυμφώνησαν διά 700: 
μόνον χιλιάδας Κεφάλαιον, νά διανεμηθώσι είς τούς ρεαγιάδες καί νά ληφθώσι πρός 4: γρόσια τό 
έν, ήγουν γρόσια 2,800.000* έπροξενήθη λοιπόν καί κατά τούτο ώφέλεια κοινή εις τούς πτωχούς* 
έκτός των δοσιμάτων των Ισλάμιδων.

Βαλοϋσα λοιπόν ύπ" όψιν όλα ταύτα ή Συνέλευσις και έπιθυμοΰσα νά κάμη μεταρρύθμησιν 
περί των Κοινών πραγμάτων, καί νά κάμη σύστημα Κοινοβουλευτικόν περί των Κοινών υποθέσε
ων, σύστημα άναλόγως μέ τάς περιστάσεις μας στερεόν, διά νά συνδεθή όλο τό Γένος, καί νά είναι 
τού ένός άπό τού άλλου ομογενούς τά συμφέροντα άχώριστα, ψηφίζει», [παρατίθενται τα άρθρα]. 
Βλ. Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Λ λ Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (4/11/1830), σ. 199. καί «Κατά 
συνέπειαν λοιπόν τού ύψηλού τούτου όρισμού, βαλοΰσα ύπ’ όψιν όλα ταύτα ή συνέλευσις, καί έπι- 
θυμούσα νά  μεταφφυθμίση έπί τό κρειττον τά κοινά πράγματα, καί νά κανονίση κοινοβουλευτικόν 
Σύστημα άνάλογο μέ τάς περιστάσεις τού γένους μας, ψηφίζει τά έφεξής, ~» Α.Ι.Α. Κ., Συνοδικός

4 5



ΔΙ
Α

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΑ

 X
ΙΕ

ΡΑ
ΡΧ

ϊΚ
Η

 Δ
Ο

Μ
Η

 Τ
Ω

Ν
 Σ

Ω
Μ

Α
ΤΩ

Ν
 Τ

Ο
Υ

 «
Κ

Ο
ΙΝ

Ο
Υ

» 
Τ

Η
Σ 

Κ
Υ

Π
ΡΟ

Υ
 (

18
30

-1
83

9/
40

)

46

ϊ
h
ί

r
ιI

♦Α
ρι

θμ
ός

 επ
ιτ

ρό
πω

ν 
αν

ά 
«π

ολ
ιτε

ία
)»

: Λ
ευ

κω
σί

α 
8,

 Λ
άρ

να
κα

 4
. Σ

κά
λα

 4
, Λ

εμ
εσ

ός
 4

. β
λ.

 Α
.Α

.Κ
., 

Συ
νο

δι
κό

ς 
Κ

ώ
δι

κα
ς Α

', 
Γε

νι
κή

 Σ
υν

έλ
ευ

ση
 (2

4 
Ιο

υλ
ίο

υ-
1 η

 Α
υγ

ού
σι

ου
 1

83
8)

, σ
. 2

48
.



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΤΟΥ «ΚΟΙΝΟΥ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ»

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
_________ '_________________ Αρχιεπίσκοπος - Μητροπολίτες______
Προστάτες των ραγιάδων
Συγκαλούν-τη Γενική Συνέλευση για εξέταση των «κοινών πραγμάτων»

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΑ 
Αρχιδημογέροντας-Δημογέροντες

ΠΡΟΣΟΝΤΑ-ΕΚΛΟΓΗ-ΑΜΟΙΒΗ
1. Προσόντα Δημογερόντων: άξιοι, τίμιοι, έμπιστοι.
2. Εκλέγονταν κάθε χρόνο από τη Συνέλευση. Δυνατότητα επανεκλογής.
3. Απαρτιζόταν από τρία ή τέσσερα έμμισθα μέλη.
4. Ισοτιμία των μελών της. Αποφάσεις κατόπιν συναίνεσης όλων των μελών της. 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
5. Επαγρυπνούσε για τα κοινά πράγματα, την κοινή ησυχία, την υπεράσπιση των ραγιάδων.
6. Υποχρέωση απόδοσης στη συνέλευση καθαρών και λεπτομερών λογαριασμών.
7. Υποχρέωση της Δημογεροντίας να απευθύνεται στους Αρχιερείς και την επιτροπή για οποιαδήποτε 

χρηματική απαίτηση πέραν των κανονισμένων, διαφορετικά η απόφαση βάρυνε την ίδια.
8. Η κεντρική Δημογεροντία, οι Αρχιερείς και η Επιτροπή συσκέπτονταν για τα κατάλληλα μέσα διανομής 

των φόρων.
9. Εξέλεγαν τους επαρχιακούς γραμματικούς (μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο).
ΙΟ, Εξέλεγαν τους «δεφτίσιδες» (διανομείς των φόρων)_____________________________________________

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ-ΑΜΟΙΒΗ
1. Εκπροσώπηση επαρχιών: Λευκωσία (8), Λάρνακα (4), Σκάλα (4), Λεμεσός (4). Σύνολο είκοσι 

επίτροποι.
2. Διάρκεια θητείας: ένα έτος.
3. Παρεχόμενες υπηρεσίες: αμισθί 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
4. «Εφόρευε» τα μέλη της κεντρικής Δημογεροντίας και των επαρχιακών Δημογεροντιών.
5. «Παρατηρούσε» τα τοπικά κατάστιχα και τους τοπικούς λογαριασμούς.
6. Εξέταζε τα πρακτικά των Δημογεροντιών.
7. Ειδοποιούσε για τυχόν καταχρήσεις

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΙΕΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ:
1. Λαμβανόταν υπόψη η γνώμη των κατοίκων της «πολιτείας»
2. Απαιτούνταν η συναίνεση των κατοίκων των επαρχιών.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Θεσμός των συνελεύσεων των αντιπροσώπων
2. Θεσμός του αντιπροσώπου του «Κοινού» στην Κωνσταντινούπολη
3. Αποστολές αντιπροσώπων του «Κοινού» στην Κωνσταντινούπολη
4. Γραμματικός κεντρικής δημογεροντίας και μέλη Γραμματείας
5. Γραμματικοί επαρχιών

* 6. «Δεφτίσιδες» (διανομείς των φόρων)

Εκτελεστικά όργανα μηχανισμού φοροείσπραξης:
1. Γραμματικοί επαρχιών
Αμοιβή: μισθός ανάλογος με τις ικανότητες και το έργο.
Εκλογή: Εκλέγονταν από την κεντρική Δημογεροντία, τους Αρχιερείς και την Επιτροπή του

«Κοινού».
Καθήκοντα: Υποχρεώνονταν να περιορίζονται στην είσπραξη των βασιλικών δοσιμάτων χωρίς να

κάμνουν καταχρήσεις και να ασκούν εμπόριο. Όφειλαν να εμποδίζουν κάθε κατάχρηση των 
υπαλλήλων του «Κοινού» και να ειδοποιούν την κεντρική Δημογεροντία για κάθε 
κατάχρηση

2.«Αεφτίσιδες» (διανομείς των φόρων)

Αμοιβή:

Τιμωρία:
Εκλογή:

Προσόντα:

Καθήκοντα:

Δούλευαν αμισθί. Έπαιρναν μόνο τα έξοδά τους.
Τυχόν ευδοκίμηση στο έργο τους: απονομή τιμής, ευγνωμοσύνη.
Τυχόν αποτυχία (δηλ. χάρες, προσωποληψία): Επιβολή ποινής: Αφορισμός, περιφρόνηση. 
Εκλέγονταν από την κεντρική Δημογεροντία με τη σύμφωνη γνώμη των Αρχιερέων και της 
επιτροπής.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα για την επιλογή τους: τίμιοι, ευσυνείδητοι, θεοσεβούμενοι, 
δίκαιοι.
Όφειλαν να διανέμουν τους φόρους σύμφωνα με τη δύναμη του κάθε φορολογούμενου.
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όργανα* 62: την «Εκκλησιαστική Ιεραρχία», την κεντρική Δημογεροντία και την 
«Επιτροπή τον Κοινού» (με διακριτούς και αλληλοεξαρτώμενους ρόλους) και τη 
Γενική Συνέλευση του Κοινού. Η τελευταία αποτελείτο από τα μέλη των τριών 
πρώτων οργάνων. Σε επαρχιακό επίπεδο συγκροτήθηκαν οι τοπικές Δημογερο
ντίες63, των οποίων προΐστατο ο τοπικός μητροπολίτης. Μέλη της ήταν εκτός από 
το Μητροπολίτη, ο Δημογέροντας, οι επίτροποι και τα επαρχιακά φορολογικά 
όργανα (Γραμματικός και μαχαλλετζήδες των ενοριών).

Οι Αρχιερείς64 διατηρούσαν σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο τον «επο
πτικό» τους ρόλο, ασκώντας αρμοδιότητες «αρχηγού κράτους». Παρέμεναν υπό
λογοι στην Υψηλή Πύλη και ήταν δεσμευμένοι για την προστασία των ραγιάδων.

Η κεντρική Δημογεροντία ασκούσε εκτελεστική εξουσία, διορίζοντας τα 
όργανα διεκπεραίωσης της φοροείσπραξης (γραμματικούς σε κεντρικό και επαρ
χιακό επίπεδο, διανομείς) και ήταν επιφορτισμένη, κατά κύριο λόγο, με τη διαχεί
ριση των φορολογικών ζητημάτων. Η Δημογεροντία υφίστατο την εποπτεία65 των 
Αρχιερέων σε θέματα: απόδοσης και ελέγχου των τηρουμένων λογαριασμών και 
πρακτικών, αποφάσεων για τις ανάγκες του τόπου και της επιβολής πρόσθετων

Κώδικας Α \  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), σ. 243* Επίσης Πασχάλης 
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, «Από τη δράση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Παναρέτου» Κυπριακαί Σπουδαί 
36 (1972) 54* ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, «Κύπρος», ό.π., σ. 438-439* HILL, A History of Cyprus. IV, ό.π., σ. 
153-154. Πρβλ. Νικηφόρος ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ, «Προσπάθεια δημιουργίας δυτικού τύπου κράτους 
στην επανάσταση και κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις». Θέματα νεοελληνικής ιστορίας (18°ζ-20°$ 
αιώναςλ Εισαγωγή-επιμέλεια Γ. Β. ΔΕΡΤΙΛΗΣ - Κ. ΚΩΣΤΗΣ, Αθήνα-Κομοτηνή 1991, σ. 123-129.

62 Για τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες αυτών των οργάνων βλ. Κυπριανός Δ. ΛΟΥΗΣ, «Η 
διαχείριση των φορολογικών λογαριασμών του Κοινού της Κύπρου από την Κεντρική Δημογερο
ντία (1830-1839/40)», Ε.Κ.Ε.Ε.. XXVIII  (2002), σ. 211* HILL, A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 153- 
154* Στέφανος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, Το Κυπριακό Πρόβλημα: Δομές της κυπριακής κοινωνίας και 
εθνικό θέμα. Κέντρο Ελληνικών Ερευνών (Καναδάς), Montreal-Λευκωσία 1995, σ. 23.

62 «Από τήν Γενικήν Συνέλευσιν νά  έκλέγωνται και οί Δημογέροντες των επαρχιών εις τάς 
πολιτείας* εις τήν έκλογήν τούτων δμως νά  ίσχύη καί ή γνώμη των κατοίκων τής πολιτείας, εις τήν 
όποιαν διορίζεται καί ή συναίνεσις των έπαρχιωτών* κατά τό παρόν δέ εις τό τέλος τού έτους έμει
νε καθείς όπου εύρίσκετο», Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας A \  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 
(4/11/1830), άρθρον Ζ 'ον, σ. 199-200. Επίσης «Αί Έπαρχιακαί Δημογεροντίαι νά έκλέγωνται άπό  
τούς κατοίκους τής πρωτευούσης τής 'Επαρχίας, τή συναινέσει καί τού Αρχιερέως των, καί δι' άνα- 
φοράς αυτών (των πολιτών καί τού Αρχιερέως) προς τήν κεντρικήν Δημογεροντίαν, νά  έφοδιάζο- 
νται μέ τό σύνηθες Γίόλωμα· υπάγονται δέ καί αυτοί εις τά βλ γλ καί στ' άρθρα τής Κεντρικής Δημο
γεροντίας». Α.Ι.Α.Κ.. Συνοδικός Κώδικας Α λ  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), Κεφά- 
λαιον Δ ' , Περί Επαρχιακών Δημογεροντιών και τινων ουσιωδών αντικειμένων, άρθρον 1, σ. 246.

64 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α λ  Πρακτικά γενικής συνέλευσης (24/7-1/8/1838), κεφ. Αον: 
Περί Αρχιερέων και Συνελεύσεων, άρθρα 1-20ν, σ. 243-244. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ, «Κύπρος», ό.π., σ. 
441-442.

65 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α λ Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (4/11/1830), άρθρα Η - 
ΙΑ ' ,  σ. 200, και Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α λ Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), 
κεφ. Γ ': Περί Κεντρικής Δημογεροντίας, άρθρον 6°* - 9°ν , σ. 245.
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δοσιμάτων στους φορολογουμένους, διορισμών (μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο) των 
οργάνων εκτίμησης της φοροδοτικής ικανότητας των φορολογούμενων (διανο
μείς) και φοροείσπραξης (γραμματικοί των επαρχιών).

Επίσης, απαγορευόταν στους Δημογέροντες αλλά και στους άλλους φορείς 
εκτελεστικής και φορολογικής εξουσίας, η εκμίσθωση πλουτοπαραγωγικών πηγών, 
διεξαγωγής‘ε|1πορίου66 και χρηματιστηριακών συναλλαγών. Σε εξαιρετικές περι
πτώσεις, η ενασχόληση με τέτοιες δραστηριότητες επιτρεπόταν κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις. Επιπλέον, υπήρχε η περιοριστική ρήτρα της υποχρεωτικής «συνα- 
πόφασης»67 των Δημογερόντων σε θέματα που ενέπιπταν στις αρμοδιότητές τους.

Η «Επιτροπή του Κοινού» έλεγχε68, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα τοπι
κά κατάστιχα, τους συνοπτικούς απολογιστικούς λογαριασμούς, τα πρακτικά της 
Δημογεροντίας, καθώς και την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της τελευταίας. 
Η «Επιτροπή τον Κοινού» ήταν ταυτόχρονα μια εκλεγμένη συνέλευση (βουλευτι
κόν), μια ελεγκτική επιτροπή και ένα πληροφοριακό όργανο69. Επεξεργαζόταν και 
ενέκρινε τον προϋπολογισμό και «επιθεωρούσε» το γενικό απολογισμό. Επιπρό
σθετα, είχε το δικαίωμα, μαζί με τους Αρχιερείς, να κατηγορεί και να κηρύσσει 
έκπτωτα70 71 τα μέλη της κεντρικής Δημογεροντίας και τους φορείς διεκπεραίωσης 
της φοροεισπρακτικής διαδικασίας.

Στα πλαίσια της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό του κράτους του, ο σουλ
τάνος Μαχμούτ Β ' (1808-1839) «κατέφνγε στην εφαρμογή ενός εκτεταμένου μεταρ- 
ρυθμιστικού προγράμματος, που σκοπό είχε να εξασφαλίσει ισχυρό στράτευμα, εύ
ρωστο δημόσιο ταμείο και αμεσότερη εξάρτηση των επαρχιών από την κεντρική 
διοίκηση»1 .̂ Για αντιμετώπιση της κατάστασης προέβη σε μια σειρά από ενέργειες

Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), κεψ. Γ'

66 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α '.Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (4/11/1830), άρθρον ΙΑον 
σ. 200 και Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α \  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), κεφ 
Γ ': Πεοί Κεντρικής Δημογεροντίας, άρθρον 7 ° \  σ. 245. HILL, A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 154

67 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α ', Πρακτικά Γενικής 
Περί Κεντρικής Δημογεροντίας, άρθρον 5W, σ. 245.

Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α ', Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (4/11/1830), άρθρον Γον 
σ. 199. A.LA.K., Συνοδικός Κώδικας Α ', Πρακτικά γενικής συνέλευσης (24/7-1/8/1838), κεφ. Β' 
Περί Επιτροπής του Κοινού, άρθρον 2(ΐν , σ. 244' HILL, A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 154.

69 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α \  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), κεφ. Β ' 
Περί Επιτροπής του Κοινού, άρθρον 30ν, σ. 244.

70 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), κεφ. Β' 
Περί Επιτροπής του Κοινού, άρθρον 2UV, σ. 244, κεφ. Γ ' : Περί Κεντρικής Δημογεροντίας, άρθρον 
10°ν, 11ον,12ϋν , σσ. 245-246, Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α ', Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 
(22/5/1839), Αον (Παύση της παλαιάς Δημογεροντίας), σ. 250.

71 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., σ. 10’ Γενικά για την περίοδο 
των μεταρρυθμίσεων του Μαχμούτ Β' βλ. Β. LEWIS, The Emergence of Modern Turkey, Oxford 
University Press 21968, o. 76-106’ Stanford J. SHAW-Ezel Kuran SHAW, History of the Ottoman 
Empire, vol.II. Reform, Revolution and Republic: The Rice of Modern Turkey,1808-1975, Cambridge 
1977, c. 6-50' A. LEVY, «Mahmud II», The Encyclopaedia oflslam,  second Edition, vol. VI, σ. 56-59' 
KARPAT, «Tranformation», ό.π., o. 253-256* ΒΕΡΕΜΗΣ, Ιστορία Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, ό.π., 
σ. 34-38.
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στην Κύπρο: (α) Ανέλαβε πρωτοβουλία και προσκάλεσε αντιπροσώπους72 (1830) 
της ελληνικής χριστιανικής κοινότητας της Κύπρου για διαβουλεύσεις (β) Με τη δι
ενέργεια απογραφής73 στην Κύπρο (1831) προσπάθησε να πετύχει πολλαπλούς 
στόχους:74 ί) να επιλύσει το πρόβλημα διαφυγής των Κυπρίων και να διασφαλίσει 
σταθερά εισοδήματα για το κρατικό θησαυροφυλάκιο, ϋ) να διασφαλίσει την ομα- 
λότητα, υπακοή και καλή διαγωγή των υπηκόων του, in) να περιορίσει τη φορολο
γική ανισότητα, τις αυθαιρεσίες και καταχρήσεις έχοντας σαφή εικόνα του συνολι
κού πληθυσμού75 και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των γαιών76 (δημοσίων και 
πλήρους κυριότητας), (γ) Επέτρεψε επίσης την επαναφορά77 των διαφυγόντων ρα
γιάδων ιδιοκτητών γης ή των κληρονόμων τους, οι οποίοι δραπέτευσαν κατά τη δι
άρκεια της ελληνικής επανάστασης και των οποίων δημεύτηκε η περιουσία. Σε αυ
τούς δόθηκε η δυνατότητα να κάνουν τις αναγκαίες διευθετήσεις78 για να επανα- 
κτήσουν την περιουσία τους. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να ζητούσαν συγχώρε- 
ση για τα «εγκλήματά»79 τους, (δ) Δημιούργησε εφεδρικά σώματα (Redif)80 που 
ασκούσαν στην ουσία έργο πολιτοφυλακής, ασχολούμενα με την αστυνόμευση των 
αστικών κέντρων. Μέρος των δοσιμάτων που πλήρωναν οι Κύπριοι εξυπηρετούσε 
τις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις του Μαχμούτ Β '. (ε) Ανέθεσε απευθείας την εκμί-

72 Βλ. υποσημείωση αρ. 28 [Συνέλευση «πολλών χριστιανών», της 19^ Μ αΐου 1830, στην Ιερά 
Αρχιεπισκοπή Κύπρου, προεδρεύοντος του Αρχιεπισκόπου Παναρέτου (1827-1840)]· Για την απο
στολή αντιπροσώπων του Κοινού (1830) στην Κωνσταντινούπολη βλ. ΣΤΑΥΡΪΔΗΣ, Οικουμενικό 
Πατριαρχείο και Κύπρος, ό.π., σ. 186-188.

73 Bibliotheque Nationale Paris, Supplement Turc 1042, φ. 28. Η σημαντική για την περίοδο, 
1822-1832, πηγή εκδόθηκε (σ. 16-173) και σχολιάστηκε (σ. 175-194) από τους ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ- 
ANDREEV, ό.π: Για το προαναφερόμενο βιβλίο πρβλ. τη βιβλιοκρισία του Κωνσταντίνου 
ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗ στην Επετηρίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXII, Λευκωσία 1996, σ. 
557-559.

74 Σε αντίγραφο διατάγματος του καϊμακάμη προς τον απογραφέα Μεχμέτ Εσάτ Μιτχάτ μπέη 
(11/9/1831) σημειώνει ότι «τον σουλτάνο, τον καπουδάν πασά και άλλους αξιωματούχους απασχό
λησε α) η φυγή των ραγιάδων από την Κύπρο β) το κακούργημα του Ρώσου προξένου για το ίδιο 
θέμα γ) η φορολογική καταπίεση των ραγιάδων από το 1823/1824, δ) η πυρπόληση του μεγάρου των 
μουχασίληδων και η συνεχής προσπάθεια των ραγιάδων να  δραπετεύσουν από το νησί». B.N.P.S.T.- 
1042, φ. 18ν, βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 147.

73 Για την απογραφή του πληθυσμού της Κύπρου το 1831 από τον Abdurrauf Haleti Efendi βλ. 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 195,197-198,201-202· KARPAT, «Tranformation», ό.π., σ. 257.

76 B.N.P.S.T.-1042, φφ. 20Γ·ν, 20r β βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 155, 157, 159, 161.
77 B.N.P.S.T.-1042, φφ. 20Γ-ν, βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό .π , σ. 155, 157.
78 B.N.P.S.T.-1042, φφ. 2 0 ^ , βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό .π , σ. 155, 157· Το 1824, ο 

Σουλτάνος, ακολουθίάντας μια συμφιλιωτική πολιτική απέναντι στους Χίους τους προσκάλεσε να  
γυρίσουν πίσω βλ. Έλενα ΦΡΑΓΚΑΚΗ-SYRETT, Οι Χιώτες έμποροι στις διεθνείς συναλλαγές 
(1750-1850), Αθήνα (Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος) 1995, σ. 38.

79 Η τοποθέτηση εισαγωγικών στη λέξη έγινε από εμάς.
8 °  Z0RCHER, ό.π, ο. 88' ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις, ό.π., σ. 178. Για την επιβολή 

του φόρου «ρετιφιέ παρασί» στην Κύπρο τα οθωμανικά έτη 1250 [10/5/1834-28/4/1835], 1251 
[29/4/1835-17/4/1836] βλ. Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α ', Τοπικοί λογαριασμοί, σ. 226. Επίσης 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο VIII, σ. 12 και XXIV,  σ. 15-40.
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σθωση των φορολογικών ή άλλων πηγών εισοδημάτων (Mukata’a) της Κύπρου 
στην κεντρική Δημογεροντία και όχι στον επαρχιακό οθωμανό διοικητή. Αυτό απο- 
τέλεσε μια καινοτομία81 στα πλαίσια των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων. Αυτήν την 
περίοδο (26/5/1839-1/3/1840) η κεντρική Δημογεροντία εκμίσθωσε από την Υψηλή 
Πύλη τους κατ’ αποκοπήν φόρους της Κύπρου ως Μακτού (MakW)%2, και ήταν 
υποχρεωμένη να καταβάλλει ανά τακτά χρονικά διαστήματα83, το καθορισμένο πο
σό των 3,179,06284 γροσίων με συναλλαγματικές στο κρατικό θησαυροφυλάκιο μέ
σω του εγγυητή Αρμενίου τραπεζίτη της στην Κωνσταντινούπολη Αστούρ Μαρκάρ. 
Το «Κοινό» της Κύπρου κατέβαλλε ετήσιο μισθό85 ύψους 480.000 γροσίων στον 
οθωμανό διοικητή της Κύπρου. Το σύστημα της απευθείας εκμίσθωσης των κατ’ 

. αποκοπή φόρων από την κεντρική Δημογεροντία λειτούργησε μόνο μία χρονιά.
Οι ιδεολογικές θέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκφράστηκαν μέσα 

από επιστολή86 του Οικουμενικού Πατριάρχη Αγαθάγγελου του από Χαλκηδόνος 
(1826-1830), ο οποίος σύστησε στους Κυπρίους μέσω του Αρχιεπισκόπου Παναρέ
του να κάνουν υπομονή μέχρι τον ερχομό της αντιπροσωπείας. Σε αυτή φαινόταν 
καθαρά η θέση του για (α) άμεση λήψη κατασταλτικών και πειθαναγκαστικών μέ

81 Για τη διοικητική αυτή μεταβολή βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ, Προξενικά έγγραφα, ό.π., σ. 6- 
7 (ο^γγλική προξενική έκθεση 1842), σ. 19 (αγγλική προξενική έκθεση του 1844), σ. 31 (αγγλική προ
ξενική έκθεση του 1846)’ HILL, A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 170.

82 Παύλος Χ1ΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Διοικητικοί τινες Θεσμοί της Τουρκοκρατίας εν Κύπρω», Κυπρια
κοί Σπουδαί, Λ Η ' - ΛΘ ' (1974-1975) 101-102.

83 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XXIV,  1255 (17/3/1839-4/3/1840), σ. 5-8 : «Τα εμβασθέντα προς τον εν 
Κωνσταντινουπόλει Τραπεζίτην της Νήσου Κύπρου Αστούρ Μαρκάρ».

84 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας A ', Πρακτικά Συνελεύσεως (24/7/1838-1/8/1838), σ. 243.
85 ό.π., σ. 243.
8  ̂«Ιούλιος 1830: λόγοι άηδεΐς προσβαλλόντες είς τάς άκοάς μας μέσης ήμΐν καθήψανιο καρ

διάς δτι δηλαδή τινές αυτόθι ταραξίαι άνθρωποι και κακόσχολοι, των πραγμάτων παρεξηγηταί 
έσύγχισαν τήν κοινήν ησυχίαν των χριστιανών ραγιάδων άτε πείσαντες τούς άφελεστέρους καί άφε- 
λεΐς και ταράξαντες τά καθεστώτα μέ τρόπους καί λόγους άπροσφόρους πάντη άνοικείους* πόσον  
έπιβλαβή καί επίμορφα τά τοιαΰτα άκούσματα συμπεραίνει άναμφιβόλως ή αυτής σύνεσις. Διά  
ταύτα καί προτρεπόμεθα αυτή προνοίςι κεκτημένη υπέρ τής καλής καταστάσεως τού τόπου όπου νά  
λάβη μέτρα προσοχής καί νά  καταπαύση τήν ταραχήν τών χριστιανών. Ταύτα μετά πόνου προτρε
πόμεθα τή μακαριότητι της κηδόμενοι του καλού τής Κύπρου καί τής ησυχίας καί άνέσεως τών χρι
στιανών' καί μή άνεχόμενοι τό νά  λογισθώσιν ανάξιοι τών βασιλικών χαρίτων καί ευεργεσιών μέ τά 
άνοίκεια αύτών κινήματα τά όποια παρ’ έλπίδα πάσαν ήκούσθησαν. Τής προνοητικής ημών ταύτης 
διαθέσεο>ς ικανά διδόμενα καί πρότερον έχουσα ή φίλη ήμΐν μακαριότης προλαμβάνουσα εις τό νά  
άνατρέψη τούς αίτιους μέ τήν πρέπουσαν παιδείαν κατά τών προπαιτίων και πληροφορούσα τούς 
πάντας εις τό νά μείνουσιν περιωρισμένοι είς τά ίδια όρια καί έφησυ/άξοντες έως δτου νά έλθωσι 
καί οί ένταΰθα τιμιοπατοι πρόκριτοι τού τόπου μέ τά ύψηλά βασιλικά έλέη καί τούς προακυνητι- 
κοΰς ορισμούς. Ό τ ι έπί τών ημερών τής θείφ έλέει πατριαρχείας μας θέλει Ιδεΐ πλείονα τήν προ
θυμίαν μας καί έτοιμότητα είς παν ό,τι άποβλέπει πρός καλήν άποκατάστασιν καί ωφέλειαν τής 
πολύπαθους ταύτης νήσου κοινώς τε καί Ιδίως...», βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ΤραγοΜας 1821 
συνέχεια, ό.π., σ. 186, και Α.Κ. ΙΝΤΙΑΝΟΣ, «Δαμασκηνός A * Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και Πρόε
δρος Μητροπολίτης Κιτίου», Κυπριακοί Σπουδαί, Κ Δ ' (1960) 98-99.
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τρων εις βάρος των ανυπάκουων και «κινηματιών» Κυπρίων και από την άλλη (β) 
πλήρη υιοθέτηση εκ μέρους των ελληνορθοδόξων στο εσωτερικό της κοινότητας της 
«νέας τάξης πραγμάτων» (πολιτικής, θεσμικής και φορολογικής) που θά προσκόμι
ζε η αντιπροσωπεία από την Κωνσταντινούπολη καθώς και (γ) έμμεση καταδίκη της
επαναστατικής ομάδας των κυπρίων Φιλικών (1821). Ο Πατριάρχης δηλαδή προ- » *
σπάθησε μέσω της καταδίκης μιας πραγματικότητας (αιτήματα ελλήνων δια- 
βατηριούχων για προστασία και αίτημα για φοροαπαλλαγή), να καταδικάσει έμμεσα 
και μια άλλη πραγματικότητα: το πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό σύστημα των 
επαναστατικών κινημάτων που εκπήγαζε από τις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης 
(1789)(δικαιώματα, ελευθερία, φωτισμός, Πατρίδα, ατομική ιδιοκτησία, αντιπροσω- 

* πευτικό σύστημα διακυβέρνησης) αλλά κυρίως το αποτέλεσμα της Ελληνικής Επα
νάστασης (1821-1829) που ήταν η δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κράτους (1830). 
Το νεοδημιούργητο ελληνικό κράτος διαδραμάτισε το ρόλο του εθνικού κέντρου, 
της παράλληλης δύναμης του προστάτη των ορθοδόξων με εθνική συνείδηση σε 
αντιπαλότητα με τη Μεγάλη Εκκλησία έναντι της Οθωμανικής αρχής. Παράλληλα με 
την αναφορά του ο Πατριάρχης, υποστήριζε την εδραίωση της νέας πολιτικής κατά
στασης (Κοινό) με τη συμμετοχή σε αυτή μέρους της νεοανερχόμενης αστικής τάξης 
που βρισκόταν σε σχέση αλληλεξάρτησης με την εκκλησιαστική Ιεραρχία.

• Σε άλλη επιστολή87 στις 26 Ιουλίου 1830, ο νέος Οικουμενικός Πατριάρχης 
Κωνστάντιος A ' ο από Σιναίου (1830-1834), επαναλάμβανε προς τον Αρχιεπίσκο
πον Κύπρου Πανάρετο το «πνευματικόν» του καθήκον για «διατήρησιν τών χρεών 
τού πιστού ραγιαλιτίου... [όπως] ένοδση καί ή μακαριότης της τάς πατρικός νουθε
σίας καί πρός αυτούς, καί προσπαθήση καί έπιμεληθή διά τής ποιμαντικής της φω
νής νά καταπαύση τήν ταραχήν αυτών, νά ομονοήση τά πνεύματα καί να. έπιτρέψη 
τούς πάντας εις τήν εύθεΐαν όδόν τής άνεπιλήπτου κατά πάντα διαγωγής των, καί 
τής ειλικρινούς φυλακής τών χρεών τού πιστού ραγιαλιτίου των, προσέχουσα κα
λώς μήποτε φανή παραμελούσα τού ιερού τούτου χρέους τής προσπάθειας της...».

Το οθωμανικό έτος 1246 (=22/6/1830-11/6/1831], το «Κοινό της Κύπρου» 
είχε την αποκλειστική υπευθυνότητα της φοροείσπραξης88 από αμφότερες τις 
εθνοθοησκευτικές ομάδες. Ο Αρχιεπίσκοπος Πανάρετος, προσπάθησε να κάμψει 
την έντονη ανυπακοή89 εκείνοι τιυν Κυπρίοον που υπόκεινταν πριν στην καταβολή

87 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγί,Μας 1821 συνέχεια, ό.π., σ. 187.
88 A. Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κιύδικας A ', σ. 202-206.
89 B.N.P.S.T.-1042, φ. 21', βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 161, 191-193 υπ. 9Γ 

ΚΥΡΙΑΖΗΣ. «Η προστασία xorv Ελλήνοητ χης Κύπρου. Προξενικά έγγραφα». Κυπριακά Χρονικά, 
13 (1937) 198-199· ΓΕΩΡΓΗΣ, Ελληνοτουρκική διένεξη, ό.π., ο. 109-110. 127
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κρατικών φόρων και αρνούνταν να επανέλθουν στο καθεστώς του ραγιά, λόγω της 
απόκτησης ξένης υπηκοότητας. Σύμφωνα με επιστολή 43 Ελλήνων υπηκόων προς 
τον πρόξενο της Ρωσίας στη Λάρνακα, Κωνσταντίνο Περιστιάνη, με ημερομηνία 3 
Δεκεμβρίου 1831, σε σύσκεψη που έγινε στην Αρχιεπισκοπή, ο Αρχιεπίσκοπος 
Πανάρετος «έπάσχισε νά τούς καταπείση νά άπεκδυθώσιν τήν έλληνικήν ύπερά- 
σπισιν καί νά μείνωσιν είς Κύπρον θεωρούμενοι έκ νέου ραγιάδες». Όταν απέτυχε 
«Ή βία, ανέφάνη μέ τά συνήθη βαρβαρικά μέσα διά νά κατορθώση ό,τι αί άπειλαί 
δέν ήδυνήθησαν. Καί πάραυτα οί έν Λευκοσίςχ συμπολίται μας, άρπαζόμενοι μέ 
καταισχύνην άπό λυσσώντας μισθωτούς δορυφόρους τής Διοικήσεως, έσύροντο 
είς τούς δρόμους τής πόλεως ραπιζόμενοι ανηλεώς. Τινές έξ αυτών έβλήθησαν εις 

• φυλακήν καί άλλοι καταφεύγοντες ένθεν κακείθεν δέν δύνανται νά ζητήσωσι διά 
τής έκλαμπρότητός σας τήν κραταιάν ύπεράσπισιν τής Αύτοκρατορικής αυτού 
Μεγαλειότητος (Αναφορά 43 Ελλήνων υπηκόων προς τον Κωνσταντίνον Περι- 
στιάνην, πρόξενον διά τήν Α.Μ. τόν Αύτοκράτορα πασών τών Ρωσιών, έν Σκάλαν 
τή 3 Δεκεμβρίου 1831)».

Η εντατικότερη από το 1823/1824 φορολογική καταπίεση των ραγιάδων, 
τους οδήγησε σε εξέγερση που προκάλεσε την πυρπόληση90 του μεγάρου των Μου- 
χασίληδων (Σαράγιο) (1831) αλλά ταυτόχρονα συνεχιζόταν αμείωτη η συνεχής 
φυγή των κατοίκων από το νησί. Ο Γάλλος πρόξενος σε μια επιστολή91 του, ημε
ρομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 1831 έγραφε: «Δεν άργησε καθόλου να επαληθεύση ότι 
προησθανόμην, έχων υ π ' όψιν μου τον μέγα αριθμόν των Ελλήνων, οίτινες καίτοι 
γεννηθέντες και εγκατεστημένοι εις την Νήσον ταύτην, ευρισκόμενοι υπό την προ
στασίαν των προξενείων Γαλλίας, Αγγλίας και προ παντός της Ρωσσίας, δυνάμει 
διαβατηρίων, τα οποία απερχόμενοι εις την Σύρον εζήτουν». Μετά τα προαναφερ- 
θέντα γεγονότα, ο Σουλτάνος με διάταγμά του, στην προσπάθειά του να γαληνεύ- 
σει τους ραγιάδες, διόρισε92 τον Mehmed EsadMidhat bey υπεύθυνο της απογρα- 
φής των πλήρους κυριότητας και των δημόσιων γαιών της Κύπρου. Γι’ αυτό διέ
ταξε το διοικητή της Κύπρου να του παραδώσει τα φορολογικά κατάστιχα διανο
μής και είσπραξης που θα του χρειαζόντουσαν κατά την απογραφή και ότι έπρεπε 
να του παράσχει όποια άλλη αναγκαία διευκόλυνση (24/9/1831). Ο Mehmed

90 Πυρπόληση του μεγάρου των Μουχασίληδων: «1831: Χρόνος μεσαίος. Είς έτοϋτον τόν χρό
νον έκάη τό Σαράγιον, καί έπήγαν πολλοί καί έφέραν πασαπόρτια καί έγιναν ελληνες καί έθανά- 
τωσαν τόν κυβερνήτην, καί έπαταλέψαν τά πασαπόρτια καί τούς έπήραν μιρίν...», βλ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, 
Κυπριακά Χρονικά, Η ' (1931) 86' ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 147-149, 185-187.

91 ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Εκπατρισμός και περιπέτειαι των Κυπρίων», Κυπριακά Χρονικά, Ζ ' (1930) 
88· ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 185.

92 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 151
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EsadMidhat bey σύμφωνα με σουλτανική εντολή, έπρεπε να μεριμνήσει και για όλα 
τα έξοδα της ανοικοδόμησης93 του διοικητικού μεγάρου των Μουχασίληδων και 
του Ρωσικοί) Προξενείου, που πυρπολήθηκαν. Η πυρπόληση του Ρωσικού Προξε
νείου, ενδεχομένως να σχετίζεται με το «κακούργημα» του Ρώσου προξένου επει
δή προσέφερε μεγάλη βοήθεια στους φυγάδες από την Κύπρο. Για το ίδιο θέμα ο 
Γάλλος πρόξενος στις 29 Νοεμβρίου 1831 σημείωνε94:«Άπό τής είς Λάρνακας άφί- 
ξεώς μου έξεπλάγην άπό τόν μέγαν τών έλλήνων αριθμόν ύπό τήν προστασίαν τοΰ 
γαλλικού προξενείου, παρ’ δλας τάς προσπαθείας καί ευκολίας, &ς τής Ρωσσίας δ 
πρόξενος κάμνει πρός τούς άφίκνουμένους».

Στις 24 Rajab [12)47/29 Δεκεμβρίου 1831 πέθανε95 ο Μουχασίλης της Κύ- 
* πρου Halil efendi. Με αυτοκρατορική διαταγή νέος Μουχασίλης της Κύπρου διορί

στηκε ο πρώην Mutesellim της πόλης Ahyoli, seyyid Mehmed Emin aga. Οι αντιπρό
σωποι των κατοίκων της Κύπρου με ιεροδικαστική αλληλογραφία ανέθεσαν επι
τροπικά, την άσκηση καθηκόντων διοικητή, στον Mehmed EsadMidhat bey μέχρι 
την άφιξη του νέου Μουχασίλη, ο οποίος έφθασε στη Λευκωσία στις 24 Sawal 
[12)47/27 Φεβρουάριου 1832.

Η επιβολή της ελληνικής ανεξαρτησίας στην Υψηλή Πύλη από τη διάσκεψη 
του Λονδίνου, που λειτούργησε ως διαρκές συντονιστικό όργανο των Μεγάλων 
Δυνάμεων για το ελληνικό ζήτημα από το 1827 μέχρι το 1832, δεν έλυσε τα ζητή
ματα προστασίας και προνομίων (οικονομικών, αστικών και άλλων) των Ελλήνων 
πολιτών. Μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους απαιτήθηκαν μακρόχρονες 
διεργασίες για την επίλυση των ζητημάτων της εθνικότητας και των συναφών με 
αυτή δικαιωμάτων αμνηστίας, περιουσίας, μετανάστευσης.

«Αί άνήκουστοι καταχρήσεις τών κατά καιρούς Διοικητών τής ταλαιπώρου 
ταύτης Νήσου ήνάγκασαν μέρος τών κατοίκων νά δράξωσι τήν ευκαιρίαν, βοηθού- 
μενοι άπό τό περί μεταναστεύσεως άρθρον τού έν Λονδίνο) πρωτοκόλλου, νά ζητή- 
σωσι τής έλληνικής κυβερνήσεως τήν ύπεράσπισιν, έτοιμοι νά παραιτήσωσι τήν γήν 
τής γεννήσεως των διά νά άποφύγωσι τάς καταδυναστεύσεις καί άρπαγάς τής άπλη- 
στοτέρας αίσχροκερδείας, τήν όποιαν έκ τών άδυνάτων ήτο πλέον νά άποφύγωσι96.

ΓΗ άπληστία τών 'Ηγεμόνων εύρίσκουσα πάντοτε συνεργοϋς συμβούλους 
και συμμετόχους, διά νά τό είπομεν έν παρόδφ, μερικούς, οίτινες εΰρισκον τήν

93 B.N.P.S.T.-1042, φ. 1 9 \ βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 149, 188.
94 Ν.Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Εκπατρισμός και περιπέτειαι των Κυπρίων», Κυπριακά Χρονικά, 

Ζ ' (1930) 91-92· ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., ο. 185.
95 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., ο. 169,171
96 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., σ. 191-192.
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ώφέλειαν των είς τάς καταχρήσεις, έπέφερε τήν έρήμωσιν τής νήσου, καί μέχρις 
ώρας άκολουθοΰντες τό αυτό καταχθόνιον σύστημα δέν μένει άμφιβολία δτι 
θέλουν έπιφέρει παντελή έξόντωσίν της, άν τό αγρυπνον βλέμα τού Δεβλετίου δέν 
ρίξη έγκαίρως καί πρός αυτούς»97.

Παρά τη σύσταση των οργάνων του «Κοινού» (1830) για καλύτερη διαχεί
ριση των διοικητικών, φορολογικών και εκπαιδευτικών υποθέσεων των ελληνορ- 
θοδόξων της Κύπρου, τις παρεμβάσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη προς την 
εκκλησιαστική Ιεραρχία της Κύπρου και τις ενέργειες της Κεντρικής κυβέρνησης 
στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων, τον ορισμό αντιπροσώπου98 της Κύπρου στην 
Κωνσταντινούπολη για την προώθηση των υποθέσεων της και άλλα, οι καταχρή- 

• σεις και οι πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις εξακολουθούσαν να υπάρχουν. 
Φαίνεται ότι οι κοινές εξεγέρσεις (183 3)99 και οι έντονες διαμαρτυρίες των χρι
στιανών και μουσουλμάνων του νησιού, είχαν ως στόχο αμφότερες τις διοικητικές 
εξουσίες των δύο εθνοθρησκευτικών ομάδων. Η φορολογική οφειλή των Κυπρίων 
προς την κεντρική εξουσία, ανεξάρτητα εάν το όργανο διεκπεραίωσης της διαδι
κασίας (καταγραφή, διανομή, είσπραξη, απόδοση) ήταν η εκκλησιαστική ιεραρχία 
/ Κοινό, η τοπική μουσουλμανική διοίκηση ή και οι δύο, αποτέλεσε την «κοινωνι
κή βάση των εκρήξεων διαμαρτυρίας των ετών 1764,1804» και 1833, καθώς και την 
«κοινωνική ενοποίηση των εθνολογικών στοιχείων της κυπριακής κοινωνίας»100. 
Το Μάρτιο του 1833, ο Οθωμανός διοικητής Σαΐτ Μεχεμέδ Αγάς επέβαλε νέο φόρο 
που προκάλεσε την αντίδραση χριστιανών και μουσουλμάνων101. Οι εξεγερθέντες 
στη Σκάλα-Λάρνακα, με πρωταγωνιστή το Νικόλαο Θησέα, συγκεντρώθηκαν έξω 
από τη Μητρόπολη Κιτίου, αξιώνοντας από το Μητροπολίτη Λεόντιο να ενεργή
σει δραστήρια προς τις αρμόδιες Αρχές για την κατάργηση του φόρου, απειλώντας 
σε αντίθετη περίπτωση ότι θα γκρέμιζαν τη Μητρόπολη102. Ζήτησαν, ταυτόχρονα 
την παρέμβαση των Προξένων Γαλλίας, Δανίας και Σαρδηνίας και ιδιαίτερα του

97 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, ό.π., ο. 191-192.
98 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Κύπρος, ό.π., σ. 188,190, 394' Α.Ι.Α.Κ., Συνο

δικός Κώδικας A ', Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (4/11/1830), άρθρον Σ τ 'ον, σ. 200' ΛΟΥΗΣ, 
«Φορολογικοί λογαριασμοί», ό.π., σ. 206.

99 Κ1ΤΡΟΜΗΛ1ΔΗΣ, «Κύπρος», ό.π., ο. 437' Ν. ΚΥΡ1ΑΖΗΣ, «Θησεύς και η στάσις του 
1833», Κυπριακά Χρονικά, ΙΑ (1935) 164.

100 βλ. Παοχάλης Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛ1ΔΗΣ, «Κοινωνικές σχέσεις και νοοτροπίες στην Κύπρο του 
δέκατου όγδοου αιώνα», Λευκωσία (Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο Λαϊκής Τράπεζας) 
1992, σ. 23.

101 ΚΥΡ1ΑΖΗΣ, «Στιγμαί αγωνίας εκ στάσεως: ο Νικόλαος Θησεύς και η στάσις της Λάρνα- 
κος, Κυπριακά Χρονικά, Ζ ' (1930) 213-216' του ΙΔΙΟΥ, «Θησεύς και η στάσις του 1833», Κυπρια
κά Χοονικά, ΙΑ ’ (1935) 160-165.

102 Σωφρ. Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, Ιστορία της Κατά Κίτιον Εκκλησίας, Λάρνακα 1992, σ. 196.
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Γάλλου Bottu και με παραστάσεις τους προς το Διοικητή, ανακλήθηκε ο φόρος. Τη
σχετική διαταγή της ανάκλησης, προσεκόμισε στους συγκεντρωθέντες ο ίδιος ο
Λεόντιος, συνοδευόμενος από έλληνες και Οθωμανούς προύχοντες103. Ο καθ.
Γεωργής διατύπωσε την εκτίμηση ότι «Η ανάμιξη του Θησέα στα γεγονότα της
Λάρνακας αποτελούσε έκφραση απογοήτευσης και δυσαρέσκειας προς τους κρα- ♦ <
τούντες και ίσως επίδειξη των ηγετικών του δυνατοτήτων και της γοητείας που 
ασκούσε σε ευρύτερες μάζες, και προειδοποίηση προς την ηγεσία του τόπου»104.

Η ανακατανομή των εισοδημάτων των ραγιάδων, ανάμεσα στις ανώτερες 
κοινωνικές ομάδες, που προσδιορίζονταν με βάση τη σχέση τους με την εκκλησια
στική εξουσία ή τη διασύνδεσή τους με ευρωπαίους εμπόρους και τα προξενεία, 

* συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος ανταγωνισμού μεταξύ τους. Ο ανταγωνισμός 
αυτός εκφράστηκε ως προς τη συμμετοχή τους στα χριστιανικά όργανα άσκησης 
της εξουσίας (όργανα των Συνελεύσεων του «Κοινού», 1830, 1838) και την εκτέλε
ση των αποφάσεων που λήφθηκαν (μέλη αντιπροσωπειών που αποστάληκαν για 
διάφορους λόγους στην Κωνσταντινούπολη, εκπροσώπηση του Κοινού με μόνιμο 
αντιπρόσωπο στην οθωμανική πρωτεύουσα). Από τη σύνθεση των οργάνων αυτών, 
διαφάνηκε μια αργόσυρτη αλλά συνεχής προσθήκη εκπροσώπων της νεοανερχόμε- 
νης αστικής τάξης και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Ιδιαίτερα στα χρόνια της 
εξαγγελίας των μεταρρυθμίσεων, παρουσιάστηκαν καθαρά δύο πολιτικές «φα
τρίες» που ανταγωνίστηκαν δυναμικά για την εκπροσώπησή τους στα σώματα του 
«Κοινού». Την ίδια περίοδο επικράτησε πνεύμα ειρήνευσης μέχρι την έλευση του 
νέου Διοικητή105. Μια συμβιβαστική διάθεση διαφάνηκε το 1838 στη σύνθεση της 
αντιπροσωπείας106 που αποστάληκε στην Κωνσταντινούπολη για να «θεωρήσει» 
τους λογαριασμούς της πενταετούς θητείας (1834-1838) του πρώην ηγεμόνα 
Εσσεϊτ Χατξη-Μεχεμέτ Αγά και την απόσπαση των κατακρατηθέντων χρημάτων 
των βασιλικών φόρων που συνέλεξε πριν αφιχθεί ο αντικαταστάτης του. Η διάθε
ση αυτή φάνηκε εν μέρει και στη σύνθεση της «Επιτροπής τον Κοινού» όπου 
εκπροσωπήθηκαν και οι δύο «φατρίες». Στη Συνέλευση όμως του Κοινού στις 22 
Μαΐου 1839, όταν έγινε ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημογεροντίας ενώ

Ό.π., σ. 196-197' ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Στιγμαί αγωνίας εκ σχάσεως: ο Νικόλαος Θηαεύς και η 
στάσις της Λάρνακος, Κυπριακά Χρονικά, Ζ ' (1930) 213-216 και του ΙΔΙΟΥ, «Ν. Θησεύς και η στά
σις του 1833», Κυπριακά Χρονικά, ΙΑ ' (1935) 160-165.

104 ΓΕΩΡΓΗΣ, Η ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού υποπροξενείου, ό.π., σ. 25.
105 «1838: ΕΙς έτοϋτον τόν χρόνον (πήγαν δύο άρχιερεΐς καί δύο κοτζαμπάσηδες είς τήν πόλιν, 

καί έφεραν τόν Ό σμάν πασάν καί έγεινεν μεγάλη ησυχία», ΚΥΡΙΑΖΗΣ, «Εκπατρισμός και περι- 
πέτειαι των Κυπρίων», Κυπριακά Χρονικά, Η ' (1931) 88.

'Ο6 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α' , α .  248.
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πιον των άλλων οργάνων, η τελευταία απαλλάχτηκε107 των αρμοδιοτήτων της 
λόγω οικονομικών ατασθαλιών108 και πλημμελούς διαχείρισης κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων της. Ο έλεγχος των λογαριασμών κατέδειξε ότι η παλαιά Δημογε
ροντία καταχράστηκε από το «Κοινό ταμείο» 105.260 γρόσια.

Ακολούθως συνεστήθη και η «Επιτροπή του Κοινού», κυρίως με νέα πρό
σωπα. Μετά τις εξελίξεις αυτές και την εξαγγελία από την οθωμανική κυβέρνηση 
των μεταρρυθμίσεων που διαλάμβαναν εκπροσώπηση των ρεαγιάδων στο τοπικό 
Συμβούλιο? μεθοδεύτηκε109 από την επαρχιακή οθωμανική διοίκηση (Ηγεμόνα, 
κριτή και Αρχιεπίσκοπο) η εκλογή δύο φορέων της προηγούμενης κατάστασης 
(Απέγιτος, Σαρίπογλου).

Οι νεοανελθόντες στην εξουσία του «Κοινού» με 8 εκπροσώπους τους 
(12/11/1840)110, προαέφυγαν στην Κωνσταντινούπολη και μεανοκρορά111 τους προς 
τον Πατριάρχη εξέθεσαν τα γεγονότα. Με τη μεσολάβηση του τελευταίου παρου
σίασαν στο Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστικών Διατάξεων (Meclis -i Vala-i Ahkam-i 
Adliye) «τά αίτια των δεινών καί μεγίστων δυστυχιών τής Ταλαίνης Πατρίδος 
μας»112. Στο Σουλτανικό διάταγμα113, η τοπική οθωμανική διοίκηση (ο Μου- 
χασίλης και καδής) και οι νεοεκλεγέντες στο Συμβούλιο προύχοντες της νήσου (Χα- 
τζηκυργέης Σαρίπογλου και Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος), θεωρήθηκαν από την 
Κεντρική εξουσία υπονομευτές της μη εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων στην Κύ-

107 «ή κατά τόν παρελθόντα 'Ιούλιον χειροτονηθείσα Δημογεροντία Επαυσε τών χρεών της, διά 
πλείατα άνακαλυφθέντα, καί είς τούς Τοπικούς λογαριασμούς, καί εις άλλα καθήκοντά της, Ε γκλή
ματα (άπαλλάττεται των Εγκλημάτων τούκην μόνος ο ταμίας, ώς μή μέτοχος τών πράξειόν της). 
Τήν δέ έπιούσαν, συνεδριάσαντα τά αυτά Μέλη, έπανεκύριυσαν τούς κατά τόν παρελθόντα ’Ιούλιον 
συντεθέντας καί έπιχειροτονηθέντες διά πολλών Συνεδριάσουν Κανονισμούς' μετεφφύϋμησε δέ τό 
Στον Ά ρθρον τού Γ' Κεφαλαίου, τό περί Ισοτιμίας τής Κεντρικής Δημογεροντίας. Ό θ εν  καί έχει- 
ροτόνησαν τόν Εύγενέστατον Τζελεπή Γ'ιάγκο Γεο>ργιάδην Εφορον καί Διευθυντήν των Κοινών 
Πραγμάΐΐυν ύπό τό όνομα Άρχιδημογέροντα. Τόν δέ Κύριον Έφραίμην Χατζή-Βασιλείου Δημο
γέροντα καί τόν Κύριον Γειύργιον Πιλαβάκην Ταμίαν», Λ.Ι.Λ.Κ., Συνοδικός Κώδικας Λ λ π. 250).

108 Λ.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Λ λ  ο. 254.
109 Ιΐυάννης ΘΕΟΧΛΡΙΔΗΣ, «Ανέκδοτο Φερμάνι για  την εφαρμογή του Τανζιμάτ στην 

Κύπρο», Ε.Κ.Ε.Ε., XIII-XVI (1984-1987).!, 447-458.
110 A. I. A. Κ Συνοδικός Κώδικας Λ λ σ. 267* Στο χρονογραφικόν σημείωμα για το έτος 1840 

αναφέρεται ότι «Ετούτον τόν χρόνον έσηκιυθήκαν ΛεμεσιανοΙ καί Λαρνακιώτες καί πήγαν στήν 
Πόλιν καί έβγάλαν τούς κοτζαμπάσηδες καί τόν Πανάρετον καί έβαλαν άλλους», ΚΥΡ1ΛΖΗΣ, 
Κυπριακά Χρονικά, Μ' (1931), 89.

111 Σε επιστολή του (13. 9.1840) προς τους Δημογέροντες και πρόκριτους της νήσου Κύπρου, 
ο Πατριάρχης Κιυνοντινουπόλεοις Ανθιμος Δ ’ ο από Νικομηδείας ο Βαμβάκης (1840-1841) 
Λ.Ι.Λ.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α \  σ. 267 βλ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ. εγγράφου 3, σ. 485-486.

112 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός ΚοΊδικας A ', σ, 267-268, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ. εγγράφου 3, σ. 485- 
486* ΘΕΟΧΛΡΙΔΗΣ, «Ανέκδοτο Φερμάνι», ό.π, σ. 453.

1 *3 ΘΕΟΧΛΡΙΔΗΣ, «Ανέκδοτο Φερμάνι», ό.π., σ. 449-456.

58



προ, κατηγορούμενοι ότι προσπάθησαν να διατηρήσουν το παλιότερο φορολογικό 
σύστημα που τους προσέφερε μεγαλύτερες ευκαιρίες πλουτισμού και πραγματο
ποίησης εύκολου κέρδους114. Στις 24/11/1840, σε συνέλευση για τη διαχείριση των 
σχολείων115 η πολιτική αντιπαράθεση στο εσωτερικό της χριστιανικής κοινότητας
διαφάνηκε στη σύνθεση των εκλελεγμένων εκπροσώπων. Δύο χρόνια αργότερα • «
(15/12/1842) σε Συνέλευση των Αρχιερέων και των Αντιπροσώπων των πόλεων που 
είχε ως θέμά την εξεύρεση σταθερών πόρων για τα Ελληνικά και αλληλοδιδακτικά 
Σχολεία, προέκυψε εντελώς διαφορετική σύνθεση των μελών της από την προ
ηγούμενη. Η αλλαγή αυτή διαφάνηκε κατά την εκλογή μελών του κεντρικού Συμ
βουλίου (26/2/1842 - Φεβρ. 1843) όταν εκλέγηκαν οι φορείς της προηγούμενης πο- 

* λιτικής «φατρία» δηλαδή οι Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος και Ζαχαρίας Αποστο- 
λίδης και ως δημογέροντας ο Κυπραήλ Χαλίλ116 117. Κατά την αποστολή στην Κων
σταντινούπολη (18/3/1842) εκλέγηκαν επίσης ως πληρεξούσιοι οι Χατζηζαχαρίας 
Αποστολίδης (σύμβουλος) και ο Κυπραήλ Χαλίλ118 (Δημογέροντας της Νήσου).

114 « [...] οΐτινες έν φ  άνέκαθεν καί έξ άρχής κατέτρογαν καί κατέπιναν /  καθώς ήθελον, τό 
μάλι καί τά δίκαια τών πτωχών καί αυτοί αύθαιρέτως έδιορίστηκαν εις τήν σειράν τού φηθέντος 
κοινοβουλίου [...]», ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, «Ανέκδοτο Φερμάνι», ό.π., σ. 452.

115 Α.Ι.Α. Κ., Συνοδικός Κώδικας Α' , ο .  260-261 βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ. εγγράφου σ..
1 16 Α.Ι.Α. Κ., Συνοδικός Κώδικας Α ’,Ο. 267 βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ. εγγράφου 3, σ. 485-486.
117 Α.Ι.Α. Κ., Συνοδικός Κώδικας Α ’,ο.  265 βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αρ. εγγράφου σ..
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III. ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ

Η οργάνωση ιδιωτικών επιχειρηματικών αρχείων κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο (1817-1839), εμφανίστηκε ως εκσυχρονισμένη συμπεριφορά. Μέσα από 
αυτήν, αποτυπώθηκε η συγκεκριμένη χρονική στιγμή εξέλιξης των οικονομικών 
δραστηριοτήτων καθώς και η έκταση και η μορφή τους1. Ένα ιδιωτικό εμπορικό 
αρχείο μιας. επιχείρησης, στην ύστερη περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (1821- 
1878) στην Κύπρο, περιείχε οπωσδήποτε την αλληλογραφία και τα κατάστιχα. 
Κατάστιχα2, ήταν τα ποσοτικού ή στατιστικού τύπου τεκμήρια και σε αυτά κατα
γράφονταν οι δραστηριότητες του εμπόρου στην αριθμητική τους έκφραση, στη 

β μορφή δισέλιδων ατομικών ή εταιρικών λογαριασμών, στον επίσημο τύπο δούναι- 
λαβείν (dare-avere). Σε αυτά τα βιβλία, που σε ένα εμπορικό αρχείο ήταν πολλά, 
«κωδικοποιούνταν και αποκρυπτογραφούνταν»3 όλες οι οικονομικές δραστηριό
τητες του φορέα τους. Τα είδη των κατάστιχων4 που τηρούσε ένας έμπορος- πραγ- 
ματευτής για τον έλεγχο των εμπορικών του δραστηριοτήτων και την αποφυγή της

1 Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εμπορικές πρακτικές στο τέλος της Τουρκοκρατίας: Μνκονιάτες 
έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα (Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου) 1993, σ. 19.

^ Για τον όρο κατάστιχον, το [μεσν. κατάστιχον < ψρ. κατά στίχον (ενν. καταγράφω τους λογα
ριασμούς)] το λογιστικό βιβλίο, στο οποίο καταγράφονταν λογαριασμοί ή άλλα στοιχεία για το 
εμπόριο συν. εμπορικό βιβλίο, τεφτέρι βλ. Γεώργιος Δ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Λεξικό της Νέας Ελλη
νικής Γλώσσας, Αθήνα (Κέντρο Λεξικογραφίας) 1998, σ. 866, στήλη Γ Λεξικό της Κοινής Ελληνι
κής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη 1998, Λ.Κ.Ν. σ. 690 στήλη 1' καταστιχογράφος, ο  [ λογ. 
κατάστιχών) - ο + - γράφος ] αυτός που κρατούσε τα λογιστικά βιβλία. (Α.Κ.Ν. σ. 690 (I)* Ε. 
AY ΚΟΥΡΗ-ΛΑΖΑΡΟΥ, Τα αρχεία στο νεοελληνικό κράτος έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων 
(1821-1914λ  Αθήνα 1991, σ. 193* Γενικά για το περιεχόμενο και την αξία των κατάστιχων ως ιστο
ρικών πηγών βλ. Παναγιώτης ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ, Νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο πριν και μετά 
τις οθωμανικές μεταρρυθμίσεις: Η περίπτωση των Ελλήνων της Ρόδου και της Κω (18°$-19°S αιώ
νας), Αθήνα (Τροχαλία) 2000, σ. 140* Για το αντικείμενο των φορολογικών κατάστιχων καθώς και 
για την πληροφοριακή τους ικανότητα βλ. Σπύρος I. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Φορολογικοί μηχανισμοί και 
οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοινοτήτων ( ιζ '-  ιθ ' αιοΥνα)», Ζητήματα Ιστορίας, Αθήνα 
(Θεμέλιο) 1983, σ. 241-244* ο ΙΔΙΟΣ, «Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες». Τα 
Ιστορικά, 8/ (1988) 3-10* Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Οικογένεια και φορολογικές καταστι- 
χίόσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την οθιομανική περίοδο», Τα Ιστορικά, 27/14 (1997) 336* Ειδι
κά για τα κατάστιχα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου βλ. Κυπριανός Δ. ΑΟΥΗΣ, «Τυπολογία και δομή 
οικονομικών κατάστιχων Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1800-1839/40)», Διεθνές Συνέδριο Αρχειακών: 
Αρχεία και προοπτικές στη νέα χιλιετία, Λευκοχπα 4-6 Μ αΐου 2000, Αθήνα 2001, σ. 255-279.

** Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Ο εκσυγχρονισμός του έλληνα πραγματευτή σύμφωνα με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα (τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.). Ένα μαθηματάριο εμπορίου τον Αθανασίου Ψαλί- 
δα, Αθήνα 1990, σ. 72.

4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκσυγχρονισμός. ό.π., σ. 75-81, 126-127 § 25-30, § 33-36* Χρήσιμες πλη
ροφορίες για την τήρηση βιβλίων και τα είδη των καταστίχοτν στη σύγχρονη εποχή βλ. Αντο>νία 
ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ, Στοιχεία εμπορικού δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή (εκδ. Αντ. Σάκκου- 
λα) 1983, σ. 68-70.
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λήθης καταγράφηκαν σε πραγματείες5 της εποχής. Η ονομασία τους ήταν ανάλογη 
με το περιεχόμενο, το σκοπό της σύνταξής τους καθώς και τον τρόπο λειτουργίας 
τους. Συνήθως διακρίνονται σε δύο ποιοτήτων βιβλία, στα πρόχειρα ή καθημερινά 
και στο επίσημο βιβλίο, το λεγόμενο «Μαέστρο» και μεταγενέστερα «Καθολικό». 
Τα πρόχειρα ή καθημερινά ήταν πολλά και η μορφή, οι διαστάσεις και ο όγκος 
τους, διέφεραν ανάλογα με το αντικείμενο που πραγματεύονταν και το εύρος των 
εργασιών που περιλάμβαναν. Σε μερικές περιπτώσεις ο τρόπος εμφάνισης και 
χρήσης των-κατάστιχων ήταν πρόχειρος6. Αν ένα κατάστιχο περιείχε μικρό αριθ
μό φύλλων, το δέσιμό του δεν ήταν στερεό και οριστικό, ώστε να παρέχεται δυνα
τότητα προσθήκης νέων φύλλων. Όταν απαρτιζόταν από εκατοντάδες φύλλα, τότε 

* γινόταν κανονική στάχωση, βιβλιοδέτηση όμοια με εκείνη των κωδίκων (χαρτόδε
το, πανόδετο, δερματόδετο)7. Κατά κανόνα τα φύλλα του κατάστιχου ήταν μεγά
λου σχήματος με τη μεγαλύτερη πλευρά στο πλάτος. Το επικρατέστερο δείγμα 
έφερε διαστάσεις 37 εκ. πλάτος και 23 εκ. ύψος. Ως προς τη χρήση αντιστοιχούσε 
με τα λογιστικά βιβλία και κάποια μορφή κτηματολογίων, αφού συνήθως στα 
κατάστιχα καταχωρίζονταν λογαριασμοί, φορολογικές οφειλές ή καταγράφονταν 
περιουσίες. Δημιουργήθηκαν από τη μονάδα στην οποία ανήκουν και ονοματίζο
νταν ανάλογα με το περιεχόμενό τους σε κτηματολόγια, σκευοφυλάκια, κατάστι
χα δοσοληψιών, κατάστιχο ονομάτων για μνημόνευση και άλλα.

Ένα εμπορικό αρχείο θεωρούνταν συμπληρωμένο, εάν διέσωζε μια ομάδα 
συμφωνητικών (εταιρικά, ναυλοσύμφωνα, ομολογίες, συναλλαγματικές, φορτωτι
κές, ασφάλειες), επίσημα τελωνειακό έγγραφα, ποικίλα δικαιοπρακτικά έγγραφα, 
πράγμα το οποίο δεν ήταν αυτονόητο. Τα αρχειακά δεδομένα, δηλαδή ο τρόπος 
καταγραφής και τήρησης των βιβλίων, ουσιαστικά δεν αλλάζει μέχρι τις αρχές της 
Αγγλικής Διακυβέρνησης της Κύπρου (1878) γιατί δεν ακυρώνεται η ιστοριογρα
φική τους αξία (π.χ. ο όγκος και η αξία των λογιστικών τους εργασιών) από οποι
αδήποτε επίσημη αρχή. Ανεξάρτητα από τον άξονα διακίνησης και τον τύπο του

5 Για τις πραγματείες που τυπώθηκαν για να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από εμπόρους, βλ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκσυγχρονισμός, ό.π., σ. 8-12, Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Τα εμπορικά εγ
χειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας και η εμπορική εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπα- 
δοπούλου, Αθήνα (Ε.Μ.Ν.Ε.), 1991. σ. 30-33, Χρήστος ΜΟΥΛΙΑΣ, «Εγκύκλια εμπορικά γράμματα», 
Τα Ιστορικά, 10/18-19 (1993) 42. Ιδιαίτερα για το σκοπό συγγραφής και διδασκαλίας της εμπορικής
πραγματείας του Αθανασίου Ψαλίδα βλ. στου ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκσυγχρονισμός, ό.π., σ. 19-23.

6 ΑΥΚΟΥΡΗ-ΛΑΖΑΡΟΥ, Τα αρχεία στο νεοελληνικό κράτος, ό.π., σ. 120.
7 Δείγμα εμπορικού βιβλίου Μαέστρο με το σύστημα «δούναι λαβείν» (1801-1802) 37X25,5 φ. 

44 (Αρχείο Κοινότητας Ύδρας), βλ. Κωνσταντίνα ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ, Ιστορικό Αρχείο- 
Μουσείο Ύδρας, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,Ύδρα (Σωματείο Φίλοι του Ιστορικού 
Αρχείου Μουσείου Ύδρας) 1997, σ. 49.
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έλληνα εμπόρου (ταξιδευτή-εγκατεστημένου), η διαφορά στην τήρηση του αρχείου 
του δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενό του, ούτε με το τι είδους κατάστιχα τηρού
σε, αλλά μόνο με τον τρόπο καταγραφής8, με την τάξη, αν ήταν πιο τακτικά γραμ
μένα, πιο τακτοποιημένα. Εξαρτάτο επίσης από τον κύκλο εργασιών της επιχείρη
σης και την  ̂επιλογή του λογιστικού συστήματος που την εξυπηρετούσε καλύτερα.

Ο Γρωργάκης Μαρκαντωνίδης επηρεάστηκε από την εκκλησιαστική παρά
δοση9 τήρησης κατάστιχων φορολογικού τύπου (δούναι-λαβείν) κατά το απλογρα- 
φικό σύστημα. Τηρούσε προσωπικούς λογαριασμούς των συναλλασσόμενων του, 
ακόμα και εάν οι τελευταίοι ήταν οι ίδιες οι κοινοτικές αρχές. Φαίνεται ότι κατά 
το 1835 όταν επεκτάθηκαν οι συνεργασίες του με μεγαλεμπόρους καθώς και οι 
εταιρικές εμπορικές συμπράξεις του, θέλησε να εγκαταλείψει το απλογραφικό για 
χάριν του διπλογραφικού συστήματος (scrittura doppia). Το «Μαέστρο» ήταν κατά 
κανόνα μεγάλου σχήματος με πολλά φύλλα' συνήθως ήταν ένα και καλοδεμένο. 
Στα κατάστιχά του (περιεχόμενο εγγραφών), ο έμπορος κατέγραφε το παραμικρό 
ποσό και την παραμικρή ποσότητα των αγαθών και των χρημάτων που είχε να 
λάβει ή να δώσει ή που έπρεπε να λάβει ή να δώσει από όλων των μορφών τις 
συναλλαγές. Από την αγορά και την πώληση εμπορευμάτων, από ενοικίαση φόρων 
ή αγοραπωλησία ακινήτων, από δανεισμό δικό του ή προς άλλους μέχρι καλλιερ- 
γητικά έξοδα για αγροτικά εισοδήματα, ακόμα και έξοδα ένδυσης, υπόδησης, αίτη
σης και αγοράς οικιακών σκευών.

Η εξέλιξη της καταστιχογραφίας10 στον «ευρύτερο ελληνικό χώρο» υπό Βε
νετική και Οθωμανική κυριαρχία, ακολούθησε ανοδική πορεία και δήλωνε, ιδιαίτε-

8 Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Τα βιβλία των εμπορικών επιχειρήσεων». Αρχεία βιομηχανικών 
επιχειρήσεων-Ζητήματα διαχείρισης, Πρακτικά σεμιναρίου ευρωπαϊκού προγράμματος 
*LEONARDO 1995' (Αθήνα, Δεκέμβριος 1996), (ΚΝΕ/ΕΙΕ), Τετράδια εργασίας 21, Αθήνα 1998, σ. 35.

9 Ο πατέρας του Χριστοψής Μαρκαντώνης ( ; - 1819) καθώς και ο ίδιος, ήταν γραμματικοί 
επαρχιακών διοικήσεων, υπεύθυνοι για τη φοροείσπραξη και τήρηση κατάστιχων βλ. Α.Ι.Α.Κ., 
Κατάστιχο XIV  (1810-1820), Ν. 53-54, Κατάστιχων IV, σ. 47/59), Κατάστιχο XIV,  Ν. 67, Κατάστι
χο XV  (1817/18), φ. ό'-2, χν-r, 28νΛ 3 2 \  τέλος.

^  Γενικά για την τεχνική και το περιεχόμενο της καταστιχογραφίας βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
Εκσυγχρονισμός, ό.π., σ. 72-86, § 25-30, § 33-36* Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, «Τα εμπορικά 
εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας», Παράρτημα ανατύπυκιης Ερμή του Κερδώου, 
Πολιτιστικό και Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα 1989, σ. 26-30’ προηγούμενες μορφές της πιο  
πάνω εργασίας δημοσιεύτηκαν: Actes du lie  Coiloque International d fHistoire, Economies 
mediterrandennes: equilibres et intercommunications, XIIIe-XIXe siecle, t. Ill, Αθήνα (KNE-E.I.E), 
1980, σ .173-176* Τριαντάφυλλος ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, «Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και 
Τουρκοκρατίας» Προσεγγίσεις στις νοοτροπίες των βαλκανικών λαών (I5°s-2(P$ αι.): Οικονομικές 
αντιλήψεις και συμπεριφορές, Αθήνα 1988, σ. 83-86* κατόπιν ο  ΙΔΙΟΣ εξέδωσε σε ξεχωριστό βιβλίο 
την πιο πάνω εργασία με τίτλο: Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας και 
η Εμπορική εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδοπούλου, Αθήνα (Ε.Μ.Ν.Ε) 1991, σ. 30-33.
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ρα από τα τέλη του 18ου αιώνα, τις κατευθυντήριες επιλογές των εμπόρων κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος τους από την παραδοσιακή εμπορευματική οικονομία 
στον ευρωπαϊκό οικονομικό ορθολογισμό. Η πύκνωση της έκδοσης ελληνικών 
εμπορικών εγχειριδίων σε ελληνική γλώσσα στα τέλη του 18ου αιώνα και

«κατά'τις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα [...] απέβλεπε 
στον εξευρωπαϊσμό του ελληνικού εμπορίου, υποδείκνυε την επέκταση 
και διόγκωσή του, κωδικοποιούσε πρακτικές και ιδιαιτερότητες, 
θεωρητικοποιούσε αξίες και ηθικές στο πλαίσιο της εμπορικής 

λειτουργίας, οι οποίες ήταν καθιερωμένες και γενικευμένες 
μέσω της μακρόχρονης εμπορικής πράξης εντάσσεται 
στα πλαίσια του Διαφωτισμού και της εθνοποιητικής πορείας»11.

Σε καμιά όμως περίπτωση η έκδοση εμπορικών εγχειριδίων ήταν δυνατό να 
αντικαταστήσει τη συστηματική εμπορική εκπαίδευση12. Η απομάκρυνση των ιδιό
τυπων συσσωματώσεων των Ελλήνων μεγαλεμπόρων από τις παραδοσιακές 
συντεχνίες και η ανάδειξή τους σε σύγχρονα επιμελητήρια, τους έδωσε τη δυνατό
τητα να γίνουν φορείς αποδοχής των αναγγενητικών κηρυγμάτων μιας κοσμογο- 
νικής εποχής13. Διεκδίκησαν μέρος του εξωτερικού εμπορίου στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία που κυρίως ανήκε στις δραστηριότητες των ξένων εμπόρων και 
πέτυχαν μεγαλύτερα προνόμια από εκείνα που δίδονταν στους ξένους με τις διο
μολογήσεις. Σταθμίζοντας το επίπεδο της παιδείας των εμπόρων στον αρχόμενο 
19° αιώνα και μελετώντας αλληλογραφίες και εμπορικά κατάστιχα μέσα από τα 
οποία υπάρχουν γνώσεις, πληροφορίες και σύνθετοι τρόποι επεξεργασίας και

11 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εμπορικές πρακτικές, ό.π., σ. 19-20' ΜΟΥΛΙΑΣ, «Εγκύκλια εμπορικά 
γράμματα», ό.π., σ. 42' Τριαντάφυλλος Ε. ΣΚΛΑΒΕΝ1ΤΗΣ, «Τα ‘συστήματα των εμπόρω ν’ της 
Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης (1806-1820)», Ο Εξω-Ελληνισμός Κωνσταντινούπολης και 
Σμύρνης 1800-1992. Πνευματικός και κοινωνικός βίος (30-31 Οκτωβρίου 1998), Επιστημονικό 
Συμπόσιο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή 
Μωραιτη), Αθήνα 2000, σ. 74.

12 Για την ανάγκη ίδρυσης εμπορικών σχολείων, την αρτιότερη επαγγελματική κατάρτιση των 
νέων και τα προβλεπόμενα μαθήματα διδασκαλίας σε ένα τέτοιο τύπο σχολείου (Εμπορικό σχολείο 
στην Οδησσό (1817), Καπλάνειος σχολή στα Γιάννενα (αρχές 19ου αι.) βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
Εκσυσγχρονισμός, ό.π., σ. 9-11.

13 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, «Τα ‘συστήματα των εμπόρων’», ό.π., σ. 67' Αγγελική ΙΓΓΑΕΣΗ, «Η 
εμπορική εγκυκλοπαίδεια Ερμής ο Κερδώος και η διακίνηση συναλλαγματικών στην Κωνσταντι
νούπολη», Ο Εξω-Ελληνισμός Κωνσταντινούπολης και Σμύρνης 1800-1992. Πνευματικός και κοι
νωνικός βίος (30-31 Οκτωβρίου 1998), Επιστημονικό συμπόσιο Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραϊτη), Αθήνα 2000, σ. 37.
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συσσώρευσής της, ανιχνεύουμε τους δρόμους της εκπαίδευσης14 στους οικοδιδα
σκάλους, στην αυτοδιδαχή αλλά και στα εφόδια από μια προφορική παιδεία15.

Τα κατάστιχα αποτελούν τεκμήρια για τη μελέτη του υλικού βίου της περιό
δου που αναφέρονται αλλά και της γλώσσας, της οικονομίας, της κοινωνικής 
συμπεριφοράς, του κληρονομικού δικαίου κ.ά. και προσφέρονται για πολλαπλές 
προσεγγίσεις16. Τα εμπορικά κατάστιχα, ως ιστορικές πηγές, μας επιτρέπουν «να 
αποδεσμεύσουμε τους μηχανισμούς που διέπουν την κυκλοφορία αγαθών, τη λει
τουργία της αγοράς, τη διακίνηση του κόσμου της εμπορίας»17. Η πολλαπλή αξία 
των πληροφοριών που παρέχουν τα φορολογικά κατάστιχα της οθωμανικής περιό
δου και η σημασία που έχουν αυτά για τη μελέτη της οικονομικής και κοινωνικής 
δομής των χωρών που βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία, έχει επισημανθεί 
από τη σύγχρονη ιστορική έρευνα18. Τέτοιας φύσης αρχειακό υλικό υπάρχει σε 
όλες τις βαθμίδες της εκκλησιαστικής διοίκησης19 (μητροπόλεις, επισκοπές, ενο- 
ριακούς ναούς, μονές) με κοινό όνομα και όμοιο περιεχόμενο. Στην εξεταζόμενη 
περίοδο τα κατάστιχα καθίστανται το κατεξοχήν αποδεικτικό μέσο έντιμων συναλ
λαγών20, κάτι που σημαίνει ότι είχαν γενική αποδοχή.

Αυτά διακρίνονταν ανάλογα με το σκοπό, την ιστορική περίοδο και το φορέα 
της σύνταξής τους καθώς και το περιεχόμενό τους σε διάφορες κατηγορίες όπως:

14 Για τη μύηση των γιων και συγγενών άλλων εμπόρων στα μυστικά του επαγγέλματος και 
την απόκτηση εμπειρίας στις εμπορικές επιχειρήσεις της οικόγειεας τους βλ. Δέσποινα ΒΛΑΜΗ, 
Το φιορίνι, το σιτάρι και η οδός του κήπον* Έλληνες έμποροι στο Αιβόρνο (1750-1868), Αθήνα 
(Θεμέλιο) 2000, σ. 140* Για τα βασικά γνωρίσματα κατάρτισης των μελών της εμπορικής οικογένει
ας βλ. Μαρία Χριστίνα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή Στρατηγική και Εμπορικός Ανταγωνι
σμός: Ο οίκος Γερούση τον 19° αιώνα, Αθήνα (Μ.Ι.Η.Τ.) 2003, σ. 20.

*5 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, «Τα ‘συστήματα των εμπόρων*», ό.π., σ. 70-71.
*6 Ευφροσύνη ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Η αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 

180 και 19° αιώνα, Λευκωσία (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου) 1996, σ. 49.
17 Για τη χρησιμότητα των λογιστικών κατάστιχων ως ιστορικών πηγών και ιδιαίτερα για το 

ρόλο των ενδιαμέσων στο εμπόριο βλ. Σπ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ «Θέματα οικονομικής Ιστορίας των χρό
νω ν της Οθωμανική κυριαρχίας», Σχόλια, [Αθήνα] 1993, σ. 144-145.

18 Παναγιώτης ΣΑΒΟΡΙΑΝΑΚΗΣ, Νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο, ό.π., σ. 140* Για το αντι
κείμενο αυτών των φορολογικών κατάστιχων καθώς και για την πληροφοριακή τους ικανότητα βλ. 
Σπύρος I. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνικών κοι
νοτήτων (ιζ' - ιθ'αιώνα)», Ζητήματα Ιστορίας, Αθήνα (Θεμέλιο) 1983, σ. 241-244’ ο ΙΔΙΟΣ, «Νησι
ωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες», Τα Ιστορικά, 5/8 (1988) 3-10' ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις», ό.π., σ. 336.

19 ΑΥΚΟΥΡΗ-ΑΑΖΑΡΟΥ, Τα αρχεία στο νεοελληνικό κράτος, ό.π., σ.100.
20 Αυτό αποδεικνύεται από το βαθμό εντιμότητας και συνέπειας στην εκπλήρωση των υπο

χρεώσεων των εμπορικών εταίρων. Οι «θεωρήσεις» των λογαριασμών ήταν το μέσο για τη διεκπε
ραίωση των εμπορικών πράξεων και το κριτήριο του ξεκαθαρίσματος τους βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστι
χο IV, σ. 29/39, 33/43β, 47/59, 50/60α, 51/60β, 52/61. 55-57/63, 79/80, 88-89/89α, 95/94, 96-97/95, 
133/98, 142/κη' , 154/104.
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1. ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΑΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
f

Μετά, την κατάχτηση ενός τόπου από τους Οθωμανούς, γινόταν απογρα- 
φή21 (καταμετρήσεις) και συντάσσονταν κατάστιχα περιουσίας και γαιοκτησίας. 
Από τη διαδικασία αυτή του διαμοιρασμού της γης και των κινητών και ακινήτων 
σε ανώτερους αξιωματούχους (στρατιωτικούς, θρησκευτικούς, διοικητικούς) της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορικής μηχανής, φαίνεται ο τρόπος εφαρμογής του τιμαρι
ωτικού συστήματος22 και η διασύνδεσή της διαδικασίας αυτής με τη φορολογική 
λειτουργία^ Από την επεξεργασία των ονομαστικών - αναλυτικών τιμαριωτικών 
καταστιχώσεων23 (μουφασσάλ ντεφτέρ / mufassal defter) φαίνεται η καταγραφή 
των φόρων που εισέπρατταν οι τιμαριούχοι, το δημογραφικό δυναμικό και η σύν- 

• θέση του αγροτικού εισοδήματος όπως και η σχέση ανάμεσα στην έκταση του καλ
λιεργούμενου χώρου και του παραγόμενου προϊόντος από αυτόν το χώρο. Επίσης 
μπορεί κάποιος να σχηματίσει μια ιδέα για τους οικισμούς24 της εποχής εκείνης. 
Οι περιοδικοί κατάλογοι (ταχρίρ ντεφτερλερί / tahrir defterleri)25, μας προσφέρουν 
αναλυτικές πληροφορίες για τις φορολογικές κατηγορίες και τους φορολογήσι
μους πόρους ως πηγές εισοδήματος26 της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά το

21 Ιωάννης Π. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, Οθωμανικά έγγραφα (1572-1839), Κέντρο Μελετών Ιερός Μο
νής Κύκκου [ Αρχείο Ιερός Μονής Κύκκου, αρ.1, τ. 1 (1572-1719)], Λευκωσία 1993, σ. XXXIV.

. 22 Χαλίλ ΙΝΑΛΤΖΙΚ, Η οθωμανική Αυτοκρατορία: η κλασική περίοδος (1300-1600), μτψρ. 
Μιχ. Κοκολάκης, Αθήνα (εκδ. Αλεξάνδρεια) 1995, σ. 190-191' Σπ. I. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Οικογενειακά 
μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις», Τα Ιστορικά, 16/30 (1999) 6-16.

22 Για τα θέματα αυτά βλ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, ό.π., σ. 6-16* Του ΙΔΙΟΥ, «Καταστιχώσεις του κεφα- 
λικού φόρου (Λευκάδα, ιζ 'αι)' ερμηνευτικές δυνατότητες». Πρακτικά Δ ' συνεδρίου επτανησιακού 
πολιτισμού (Λευκάδα, 8-12 Σεπτεμβρίου 1993). Από την τοπική ιστορία στη συνολική: το παρά
δειγμα της Λευκάδα (15-19°$ αι.), Αθήνα 1996, σ. 49-64* Ευαγγελίας ΜΠΑΑΤΑ, «Από το φορολογι
κό τεκμήριο στην αγροτική οικονομία: ο ι καλλιέργειες στη Σαντορίνη τον 18° αιώνα», Τα Ιστορι
κ ά  3 /6  (1986) 283-314.

24 Από αναλυτικό κατάστιχο τιμαρίων (mufassal defter) του 1461/1463, που  αναφέρεται σ* ένα  
τμήμα της σημερινής Αχαΐας και Ηλείας, ο  Βασίλης Π ΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Πληθυσμός και οικι
σμοί της Πελοποννήσου (13°$-18°$αιώνας), Αθήνα (Ι.Α.Ε.Τ.Ε.) 1985, σ. 85-100, σχηματίζει μια ιδέα 
για τους οικισμούς της εποχής εκείνης.

2“* Ήταν λεπτομερή κατάστιχα, τα οποία συντάσσονταν κατόπιν σουλτανικής διαταγής και με 
το διορισμό ειδικών υπαλλήλων. Τέτοια δεφτέρια έχουν διασωθεί σε χώρες που ήταν υπό οθωμανική 
κυριαρχία και αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης της τοπικής ιστορίας Βλ. Metin Μ. COSGEL, 
«Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri)», Historical Methods, 31/1 (2004) σ. 87-100. Ο συγγραφέας 
αναφέρεται σε δύο βασικούς λόγους που περιόρισαν την αξιοποίηση αυτών των αρχείων σε τοπικό 
επίπεδο (α) στις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από μερίδα ιστορικών σχετικά με τις παγίδες και τους 
περιορισμούς των πηγών αυτών ως προς τη χρήση τους [H.W. Lowry, Studies in Defterology, Istanbul 
(Isis Press) 1992)] και τα αρχειακά, γλωσσικά και οικονομικά εμπόδια που περιόρισαν την πρόσβαση 
των ερευνητών σε αυτά, σ. 87* Για ένα αναλυτικό κατάστιχο του 1572 στην Κύπρο βλ. Ronald 
JENNINGS, «The Population, Taxation and Wealth in the Cities and Villages of Cyprus according to the 
Detailed Population Survey (Defter-i Mufassal) of 1572», Journal of Turkish Studies, 10 (1986) 175-189.

26 Ελισάβετ A. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, «Η καταγραφή της γης στην οθωμανική Αυτοκρατορία», Επι
στημονικό συμπόσιο στη μνήμη Νίκου Σβορώνου (30-31 Μαρτίου 1990), Εταιρεία Σπουδών Νεο
ελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραϊτη), Αθήνα 1993, σ. 176-177.
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δέκατο πέμπτο και δέκατο έκτο αιώνα. Στην περίπτωση της Κύπρου το 1830 ο διοι
κητής της διατάχθηκε από την Πύλη, να παραδώσει στον υπεύθυνο απογραφής των 
πλήρους κυριότητας και των δημοσίων γαιών της Κύπρου Esad Midhat, τα κατά
στιχα διανομής και είσπραξης27 που θα του χρειαζόντουσαν στην εργασία του.

2. ΤΥΠΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΙΧΩΣΕΩΝ

Στον ευρύτερο Μεσογειακό νησιωτικό χώρο, την περίοδο της παρακμής του 
γραφειοκρατικού μηχανισμού της αυτοκρατορίας, έχουν διασωθεί τύποι φορολο
γικών καταστιχώσεων (π.χ.«κοινοτικές» φορολογικές καταστιχώσεις των νησιών 
του Αιγαίου, κατάστιχα φορολογικού τύπου που απόκεινται στην Αρχιεπισκοπή 
Κύπρου (εισπράξεων φόρων, τοπικών εξόδων)28. Αυτά πολλές φορές διαφέρουν 
ριζικά από έναν τόπο σε άλλο, ανάλογα με το βαθμό δικαιοδοσίας της εκάστοτε 
τοπικής χριστιανικής αρχής, του επαρχιακού διοικητικού συστήματος, αλλά και 
του προγενέστερου φορολογικού καθεστώτος. Η οθωμανική διοίκηση δεν επενέ- 
βαινε στη διαδικασία κατανομής και είσπραξης του φόρου στην κοινότητα, αλλά 
ενδιαφερόταν για την τελική είσπραξη του κατ’ αποκοπήν συνολικού ποσού. 
Γ ι' αυτόν το λόγο δεν υπήρχε ομοιόμορφος τρόπος τήρησης των βιβλίων, αλλά 
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες29 ως προς τον τρόπο επιμερισμού, καταγραφής και 
ονομασίας των φόρων30, ανάλογα με την τοπική αρχή που χειριζόταν το θέμα και 
το .εύρος των δικαιοδοσιών της. Το διαχειριστικό μέρος ήταν καθαρά εσωτερικό 
θέμα του γραμματειακού μηχανισμού κάθε τοπικής κοινοτικής Αρχής (π.χ. «Κατζε- 
λαρία» της κοινότητας), η οποία έβρισκε τον τρόπο τήρησης που την εξυπηρετού
σε να κρατάει τα κατάστιχά της. Από την ειδική εξέταση των κατάστιχων κατά πε
ρίπτωση αναμένεται να προσδιοριστούν οι στρατηγικές επιλογές των εξουσιοδο
τημένων για την φοροείσπραξη οργάνων, οι εμπλεκόμενοι φορείς στην καταγραφή, 
κατανομή και είσπραξη των φόρων και οι σκόπιμες ή τυχαίες παραλείψεις τους31.

27 Ιωάννης Π. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-Stefan ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια. Οθωμανική πηγή 
για την Κύπρο (1822-1832), Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κόκκου (Οθωμανικές πηγές για την 
ιστορία της Κόπρου], Λευκωσία 1996, ο. 151.

28 Γεώργιος Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Εκκλησία και φορολογία στην Κύπρο τον τελευταίο αιώνα της 
Τουρκοκρατίας (1779-1856), δακτ. διδακτορική διατριβή, Αθήνα 1988, σ. V-VP ΛΟΥΗΣ, «Τυπο
λογία και δομή οικονομικών κατάστιχων», ό.π„ α. 255-279.

29ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΟΥΛΟΣ, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις», ά π „  σ. 335-352’ 
ΛΟΥΗΣ, ό.π., σ. 255-279’ Ευτυχίας ΛΙΑΤΑ, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17°ζ-19°> αι.), Αθή
να  1987, σ. 22’ ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Θέματα οικονομικής ιστορίας», ό.π., σ. 143, 146-152’ ΑΣΔΡΑΧΑΣ, 
«Καταστιχιϋσεις του κεφαλικού φόρου», ό.π., σ. 49-64.

30 Διαφορές στην ονομασία και τα είδη των φόρων κατά περιοχή αντπρβλ. ΔΙΑΤΑ, Η  Σέρι
φος, ό.π., ο. 102-103’ Για την Κόπρο βλ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ, κεφ. VIII, σ. 314-320 της παρούσας μελέ
της, σ. 263-328’ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις», ό.π., σ. 340.

31 Κωνσταντίνος Θ. ΔΗΜΑΡΑΣ, «Αθησαύριστο έγγραφο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυ
πριανού», Πρακτικά του πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού συνεδρίου (Λευκωσία, 14-19 Απριλίου 
1969, τ. Γ' (Νεώτερον τμήμα). Μέρος Α ' , Ιστορία - Γεωγραφία, Λευκωσία 1973, σ. 55-6Γ ΔΗ Μ Η 
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις», ό.π., σ. 336.
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Τα είδη φορολογικών καταστίχων κοινότητας: Στο νησιωτικό χώρο έχουν 
διασωθεί φορολογικοί κατάλογοι, οι οποίοι καταγράφουν είτε τους ποικίλους 
φόρους που επιβάλλονταν στα παραγόμενα προϊόντα και στην έγγειο ιδιοκτησία 
είτε τον καταβαλλόμενο κεφαλικό φόρο32.

(α) Βιβλία-κτηματολόγια που τηρούνταν στη γραμματεία της κοινότητας, 
την «Κατζελαρία» του νησιού (π.χ. της Σερίφου -κατάστιχα 1754, 1781, 1790, της 
Μυκόνου, Πάτμου) και στα οποία καταγραφόταν αναλυτικά όλη η φορολογική 
έγγεια ιδιοκτησία με το φόρο του καθενός. Ο κατζηλιέρης αναλάμβανε τη σύνταξη 
ή ενημέρωση (ανακαίνιση) της «τάνσας»33, όπως ονομάζονταν τα κατάστιχα αυτά 
στη σεριφιώτικη διάλεκτο. Γενικός τύπος διάρθρωσης των καταστίχων (τάνσα, 
ονοματολόι, μεμοριάλε). Αλλού το αναλυτικό κατάστιχο εκτίμησης της φορολογι
κής δύναμης των κατοίκων της κοινότητας ονομαζόταν «μάνα»34 (αναλυτικό 
κατάστιχο των αγροτικών ιδιοκτησιών κάθε φορολογουμένου) ή τα επί μέρους 
κατάστιχα των γραμματέων κάθε ενορίας ή μαχαλά, ονομαζόταν «στίμες»35 (επί
σημες εκτιμήσεις φοροδοτικής ικανότητας).

(β) Καταστιχώσεις κεφαλικού φόρου36 (τζίτζιε ντεφτερλερί / cizye 
defterleri). Διατηρούνταν ειδικό αναλυτικό λεπτομερές κατάστιχο (χαρατζοντέφτε-
ρο)37 είσπραξης και απόδοσης του κεφαλικού φόρου (cizye, χαράτσι) όπου κατα-

»

γραφόταν, κατ’ έτος γέννησης, ο ανδρικός πληθυσμός. Ο φόρος αυτός επιβαλλό
ταν ανάλογα με τον αριθμό των μη μουσουλμάνων ενήλικων κατοίκων των κοινο

32 Δημήτρης ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η Μύκονος τον 17° αιώνα: γαιοκτηηκές σχέσεις και οικο
νομικές συναλλαγές, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, αρ. 64, Αθήνα 
1997, α. 44.

33 ΔΙΑΤΑ, Η Σέριφος, ό.π., σ. 102-103.
34 Σίυκράΐης Δ. ΠΕΤΜΕΤΖΑΣ, «Διαχείριση των κοινοτικών ο ικ ο ν ο μ ικ ά  και κοινωνική 

κυριαρχία. Η στρατηγική των προυχόνπον: Ζαγορά 1784-1822», Μνήμων, 13 (1991) 81.
3^ Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19° και τις αρχές τον 

2(Ρν αιώνα, Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετούν. Ίδρυμα Μελετών Ιονίου και Αδριατικού Χώρου 
(=Ε.Η.Μ./ Ι,Μ.Ι.Α,Χ), Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 21988, σ. 84.

36 ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Οικογενειακά μορφώματα και τιμαριωτικές καταστιχώσεις», ό.π., σ. 4-5.
32 Για τα κατάστιχα αυτά βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, «Για το θεσμό της δραγομανίας», ό.π., σ. 7Γ  

Th. PAPADOPOULLOS, Social and Historical Data on Population (1570-1881) [Texts and Studies in 
the History of Cyprus], Cyprus Research Centre, Nicosia 1965, o. 97-173 (καταχωρημένα ονόματα  
χριστιανών σχετικά με την πληρο>μή του κεφαλικού φόρου 1820, 1825-26)’ Την ύπαρξη ειδικού 
κατάστιχου καταχο')ριοης του κεφαλικού φόρου υπαινίσσεται Σουλτανική διαταγή (1786) που απα
γόρευε τις καταπιέσεις και ταλαιπωρίες που υφίσιαντο οι μοχανοί του Μοναστηριού του Κύκκου 
από τους εισπράκτορες του π ιο  πάνω φόρου βλ. Παύλου Χ1ΔΙΡΟΓΛΟΥ, Οθωμανικά έγγραφα της 
εν Κνπρω Μονής Κύκκου, Κέντρο Επιστημονικοί Ερευνών [Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής 
Ιστορίας], Λευκο)σία 1973, α, 125 (αρ. εγγρ. 16)' Στην Κρήτη βλ. Γιολάντα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ- 
BALADIfi, Το εμπόριο και η οικονομία της Κρήτης: από τις αρχές της οθωμανικής κυριαρχίας έως 
το τέλος τον 18ου αιώνα (1669-1795), Ηράκλειο 1988 σ. 41.
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τήτων. Το ποσό του κεφαλικού φόρου καταβαλλόταν από κάθε άρρενα σύμφωνα 
με την προκαθορισμένη από το κράτος τάξη στην οποία ανήκε.

(γ) Κατάστιχο εξόδων της διοίκησης38. Υπεύθυνος για τη σύνταξη του κατα- 
στίχου των εξόδων της διοίκησης στην Πελοπόννησο, το οποίο στη συνέχεια επι
κυρωνόταν από τον καδή, ήταν ο δεφτέρ κεχαγιάς ο οποίος αμειβόταν με είκοσι ή 
τριάντα χιλιάδες γρόσια το εξάμηνο.

Διαφορετικός ήταν ο τρόπος σύνταξης των τουρκικών καταστίχων, τα 
οποία κατέγραφαν ευρύτερα φορολογικά σύνολα, χωριά, κοινότητες, μονές, αλλά 
δεν απεικόνιζαν την εσωτερική κατανομή του φόρου. Κι εδώ βέβαια οι εσωτερικές 
ιδιαιτερότητες δεν παραβλέφτηκαν, αλλά λήφθηκαν υπόψη κατά την καταγραφή 

• τους από τον απογραφέα.
(δ) Μια άλλη μορφή καταστίχων ήταν αυτά που τηρούσε ο μουκαμπελετζής 

(mukabeleci). Αυτός τηρούσε τα στατιστικά κατάστιχα39 του πασαλικίου που περι
είχαν τις οροθεσίες των επαρχιών, πόλεων, χωριών, των καλλιεργητικών ή χέρσων 
εκτάσεων καθώς και τον αριθμό των κατοίκων της περιοχής ή της κοινότητας.

Μερικές από τις επισημάνσεις που έγιναν σχετικά με τη σημασία των φορο
λογικών καταστίχων είναι οι ακόλουθες: «Τα ονομαστικά κατάστιχα περιέχουν 
πληροφορίες ικανές να συγκροτήσουν το μέγιστο της θεματολογίας και να επιτρέ
ψουν τη διατύπωση και επαλήθευση των βασικών υποθέσεων έρευνας. Επιτρέπουν 
την ακόλουθη θεματολική αποδέσμευση (α) δημογραφία των κοινοτήτων (στο επί
πεδο του φορολογούμενου πληθυσμού)' εκτός από την κίνηση του πληθυσμού μπο
ρεί κανείς να φτάσει σε έμμεσες διαπιστώσεις για τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα 
στον έγγαμο και άγαμο πληθυσμό, για το όριο ζωής, για τη θέση της γυναικείας 
χηρείας μέσα στις εξεταζόμενες κοινωνίες, ως ένα βαθμό για τα φαινόμενα εισροής 
πληθυσμών κι ακόμη για το ρυθμό των γάμων (β) κοινωνική διαστρωμάτωση σύμ
φωνα με εισοδηματικά ή και κοινωνικά κριτήρια (γ) καταχρέωση στο κοινοτικό και 
προσωπικό επίπεδο (δ) της στάσης των φορολογουμένων ως συνόλου ή ως ατόμων 
απέναντι στο φόρο (ε) συλλογική ευθύνη (αλληλεγγυότητα απέναντι στο φόρο και 
απέναντι στη διατήρηση του εθίμου) (στ) οικογενειακή μορφολογία (ζ) προίκα και 
διαδοχή και τέλος τα θέματα που σχετίζονται με τις ρυθμιστικές λειτουργίες της 
κοινότητας (φορολογική πολιτική, τιμές και αγορές, συντεχνιακή λειτουργία)»40.

Αναοταοΐα ΚΥΡΚ1ΝΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑ, Η Οθωμανική διοίκηση στην Ελλάδα: Η περίπτωση 
της Πελοποννήαου (1715-1821), Αθήνα (οκό. Αρσενίόη) 1996, α. 130-131' ΛΟΥΜΣ, «Τυπολογία και 
όομή οικονομικών καταστίχων», ό.π., ο. 272-274.

39 ΚΥΡΚΙΝΗ-ΚΟΥΤΟΥΛΑ, II Οθωμανική διοίκηση, ό.π., ο.132.
40 Σπόρος I. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, «Φορολογικοί μηχανισμοί και οικονομία στο πλαίσιο των ελληνι

κών κοινοτήτων (ιζ' - ιΟ'αιώνα)», Ζητήματα ιστορίας, Αθήνα (Θεμέλιο) 1983, σ. 241-244' Για την 
αποδεικτική αξία των φορολογικών κοινοτικών καταστίχων βλ. ο ΙΔΙΟΣ, «Νησιωτικές κοινότητες: 
οι φορολογικές λειτουργίες (I)», Τα Ιστορικά, 5/8 (1988) 3-10.

69



Επίσης, οι κτηματολικές και φορολογικές καταστιχώσεις μας επιτρέπουν να ανα
συγκροτήσουμε τους μηχανισμούς της αγροτικής οικονομίας και να διατυπώσου
με τη θεωρία' της οικονομίας41. Με τα κατάστιχα αυτά μπορούμε να μελετήσουμε 
σημαντικές πλευρές της ζωής των κατοίκων των συγκεκριμένων νησιών από τα
οποία προέρχονται και κατ’ επέκταση του ευρύτερου τουρκοκρατούμενου χώρου.

« <

3. ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:

Πρόσφατες μελέτες42, αξιοποιώντας ολόκληρα κατάστιχα ή τμήματά τους, 
διεύρυναν θεματολογικά το πεδίο της νεοελληνικής ιστοριογραφίας εξετάζοντας 
αστικά διατροφικά πρότυπα, τρόπους ενδιαίτησης καθώς και καθημερινά έξοδα 

* σπιτιών αστών με εμπορικές και άλλες δραστηριότητες. Από την επεξεργασία 
τέτοιων πηγών μπορούμε να πετύχουμε την ανασυγκρότηση του διαιτολογίου και 
την αποδέσμευση και κατανόηση συνηθειών και συμπεριφορών.

4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ

Τα εμπορικά κατάστιχα ανευρίσκονται ως τμήματα ατομικών43, εταιρι
κών44, οικογενειακών45 ή προξενικών46 αρχείων. Για την αξία, τις δυνατότητες

* ■ 1 -  "
41 Σπ. ΑΣΔΡΑΧΑΣ, Ελληνική κοινωνία και οικονομία (ιη '-ιθ 'αιώνας), Αθήνα (Ερμής) 1982, 

σ. θ '.
4^ Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Στο τέλος του 18ου αιώνα: μια αρχοντική οικογένεια μετανα

στεύει και ενδιαιτάται», Τα Ιστορικά, 10/18-19 (1993) 23-38* Του ΙΔΙΟΥ, «Αστικά διατροφικά πρό
τυπα: ένα παράδειγμα από την Ερμούπολή του 1837», Τα Ιστορικά, 10/27 (1997) 353-378* Στ. ΠΑ- 
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-1. ΠΕΠ ΕΛΑΣΗ ΜΙΝΟΓΛΟΥ, Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1834), Αθήνα (ΜΙΕΤ) 
1988, σ. 88-125 (καταναλωτική συμπεριφορά)* X. ΛΟΥΚΟΣ - Δ. ΣΑΜΙΟΥ, Οικονομικές συμπερι
φορές, ψυχολογία και βιοτικό επίπεδο ενός συριανού τοκιστή: Στέφανος Δ. Ρήγας, Αθήνα (ΕΜΝΕ- 
Μνήμων) 1991, σ. 57-116 (βιοτικό επίπεδο), 117-173 (κατάλογοι τιμών)* Κατάστιχα με λογαρια
σμούς εξόδων, ατομικών και οικογενειακών βλ. ΛΥΚΟΥΡΗ-ΑΑΖΑΡΟΥ, Τα αρχεία στο νεοελληνι
κό κράτος, ό.π., σ. 120* Ε. ΔΙΑΤΑ, Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846), Αθήνα (ΜΙΕΤ) 1984, 
σ. 21 (Μέρος επιστολαρίου του Χριστόδουλου Ευθυμίου, Γιαννιώτη εμπόρου εγκατεστημένου από 
το 1839 στην Αθήνα* για τις προσεγγιστικές δυνατότητες του αρχειακού υλικού βλ. σ. 11-15).

4  ̂ Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Αρχείο Χατζηπαναγιώτη, τόμος A Χατζηπαναγιώτης Πολίτης, 
Αθήνα 1973, σ. 21-23* Αρχείο Καθολικής Επισκοπής Σύρου, Κατάστιχα δοσοληψιών βλ. ΛΥΚΟΥ- 
ΡΗ-ΛΑΖΑΡΟΥ, Τα αρχεία στο νεοελληνικό κράτος, ό.π., σ. 110* ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Έμποροι και 
εμπορικά δίκτυα στα χρόνια τον εικοσιένα (1820-1835): Κυκλαδίτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθή
να (Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου) 1996, σ. 13-18.

44 Γεώργιος ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Μια εμπορική συντροφιά στα Γιάννινα στις αρχές του 19ου 
αι. και οι μαρτυρίες από το κατάστιχό της για τη διακίνηση του ελληνικού βιβλίου», Δωδώνη, 18/1 
(1989) 129-164* Αγγελική ΙΓΓΛΕΣΗ, Βορειοελλαδίτες έμποροι στο τέλος της Τουρκοκρατίας: Ο 
Σταύρος Ιωάννου, Αθήνα (Ιστορικό Αρχείο-Π.Σ.Ε.Τ.Ε.) 2004, σ. 13-15.

4  ̂ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εμπορικές πρακτικές, ό.π., σ. 16-22* Για το περιεχόμενο του εμπορικού  
οίκου Γερούση βλ. Μαρία Χριστίνα ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή στρατηγική και εμπορικός 
ανταγωνισμός’ ο οίκος Γερούση τον 19° αιώνα, Αθήνα (ΜΙΕΤ) 2003, σ. 11.

4  ̂Θεόδωρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΑΟΣ, Προξενικά έγγραφα τον ιθ'αιώνος, Κέντρο Επιστημονι
κών Ερευνών [Πηγαί και Μελέται της Κυπριακής Ιστορίας, αρ. VIII], Αευκωσία 1980, σ. I.
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επεξεργασίας αλλά και τις ελλείψεις τους, η ιστοριογραφία έχει ασχοληθεί με ιδι
αίτερες μελέτες.

5. ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στα Αρχεία της Αρχιεπισκοπής Κύπρου και της Μητρόπολης Κιτίου από- 
κεινται κατάστιχα απογραφής περιουσιακών στοιχείων47 χριστιανών αξιωματού- 
χων της τοπικής οθωμανικής διοίκησης με οικονομικοδιοικητικές αρμοδιότητες, 
προξένων ξένων χωρών με εμπορικές δραστηριότητες καθώς και εμπόρων και βιο- 
τεχνών των αστικών κέντρων της Κύπρου. Τα κατάστιχα περιέχουν καταλόγους 
κινητής και ακίνητης περιουσίας σημαντικών προσωπικοτήτων των κυπριακών 
αστικών κέντρων της Λευκωσίας και της Λάρνακας σημαντικών για την κληρονο
μική κατοχύρωση των απογόνων των τεθνεώτων. Η επεξεργασία τους ως πηγών 
ενδυματολικής έρευνας48, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανασύσταση της 
αστικής ενδυμασίας49, τη συγκριτική μελέτη ως προς την ποσότητα και την ποιό
τητα, τη διάκριση των τύπων ενδυμασιών και τη σύνδεση της κυπριακής αστικής 
φορεσιάς με το γενικότερο συρμό της εποχής. Την απαίτηση σύνταξης ιδιαίτερου 
κατάστιχου50 για τις δημόσιες και πλήρους κυριότητας γαίες της Κύπρου (1831) 
που βρίσκονταν επ’ ονόματι προξένων και άλλων ξένων υπηκόων της Γερμανίας, 
Γαλλίας, Ρωσίας, Αγγλίας, Σουηδίας, Ισπανίας, Πρωσίας, Ολλανδίας, Σαρδηνίας, 
Δανίας και των Δύο Σικελιών, μας πληροφορεί η απογραφή του 1831. Μια μαρτυ
ρία για τα αστικής φύσης περιουσιακά στοιχεία του προξένου της Αγγλίας Περι- 
στιάνη δημοσιεύτηκε σχετικά πρόσφατα51. Μας διασώθηκε επίσης, μακρύς κατά-

47 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XLV (1782-1833)[ΚώδιΙ Περιουσιών], φφ. 122’ Α.Ι.Μ.Κ., ΚώδιξΖ'. ή 
παλαιός Β ήχφ 71 (1777-1837), φφ. 59 ή σ. 111· Ευφροσύνη ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Η 
αστική Ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 18° και τον 19° αιώνα. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης 
Κύπρου, Λευκωσία 1996, σ. 44-45* Της ΙΔΙΑΣ, Κινητά και Ακίνητα Πράγματα τον Ευαγγέλη Περί- 
στιάνη, Λάρνακα 1998* Για τις προξενικές εκθέσεις βλ. Νάσα ΠΑΤΑΠΙΟΥ, «Προξενική έκθεση περί 
Κύπρου του Παναγή Αγγελάτου» Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών, XXII (1996) 161- 
213* Παρουσίαση σε σεμιναριακό μάθημα του Ε.Ι.Ε./ Κ.Ν.Ε. (18.9.1981), του ερευνητικού προγράμ
ματος των τουρκικών απογραφών της Κρήτης του 17ου και 18ου αιώνα, των μεθοδολογικών προ
βλημάτων και των στόχων του από τη Γ ιολάντα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛ ΙΔΟΥ - BALADl£„ «Έρευνες γύρω  
από τις απογραφές περιουσιών μετά θάνατον», Τετράδια εργασίας, Σεμιναριακό μαθήματα αρ. 7, 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών /  Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, Αθήνα 1984, σ. 45-53.

48 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Η αστική Ενδυμασία, ό.π., σ. 51
4  ̂ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Η αστική Ενδυμασία, ό.π., σ. 49. Για την αποσπασματι

κότητα των κατάστιχων ως πηγών ενδυματολογικής έρευνας βλ. στη σ. 48.
5°OEOXAPIAHZ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνεχεία, ό.π., σ. 131.

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Κινητά και Ακίνητα Πράγματα, ό.π., σ. 11-88.
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λογος της ακίνητης και κινητής περιουσίας52 (1794) του ισχυρότερου κύπριου 
Δραγομάνου του Σαραγιού Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου (1757;-31/3/1809), όπου 
καταγράφηκαν «όσπήτια», «μαχαζιά», έργαστήρια, κατάλογος χωραφιών, τσιφλι- 
κιών, περιβολιών, έλαιώνων, δικαιώματα στα νερά της Κυθραίας, εκμεταλλεύσεις 
νερόμυλων, ομολογίες και άλλα. Επίσης και εκτενής απαρίθμηση κοσμημάτων,

•  4

ασημικών, ενδυμάτων, ειδών ρουχισμού και άλλων πολύτιμων προσωπικών του
%

αντικειμένων, σκευών οικιακής χρήσης, και επίπλωσης.

6. ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΙΕΡΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Κατάστιχα των ιεροδικείων53 και δικαστηρίων54.

7. ΚΑΤΑΣΤΙΧΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΝΩΝ

Μοναστηριακά κατάστιχα εσόδων και εξόδων των Μονών55 56 και των μετο- 
χίων τους.

52 Ευφροσύνη ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Ο Δραγομάνος Χατζηγιωργάχης Κορνέσιος
και η Εποχή του, Λευκωσία 1995, σ. 10-11* ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Η αστική Ενδυμασία,
ό.π., σ. 49.

55 1ΝΑΛΤΖΙΚ, Η οθωμανική Αυτοκρατορία: η κλασική περίοδος (1300-1600% μτφρ. Μιχ. 
Κοκολάκης, Αθήνα (εκδ. Αλεξάνδρεια) 1995, σ. 409-410.

54 Vergi Η. BEDEVI, «Α Survey of the Cyprus Sher’i Court Registers», Πρακτικά του Πρώτου 
Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία, 14-19 Απριλίου 1969% τ. Γ'Νεώτερον τμήμα, 
Μέρος A  ' Ιστορία-Γεωγραφία, επιμ. Θ. Παπαδόπουλλου και Μεν. Χριστοδούλου, Λευκωσία 1973, 
σ. 29-36’ βλ. επίσης «τευτέρι εις όσους ντζερεμέδες συνάζει ο μουκατάς της σάμου»), Αλέξης 
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ, «Ποινική εξουσία των Μεγάλων Προεστών στην προεπαναστατική Σάμο», Τα 
Ιστορικά, 11/21 (1994) 289-310.

55 Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου, κώδικας 56 (lr- 126r) βλ. Μιχάλης Ν. ΜΙΧΑΗΛ, Η Ιερά Μονή 
Κύκκου στο οθωμανικό οικονομικό πλαίσιο με βάση τον κώδικα 56 (1844-1890), Κέντρο Μελετών 
Ιεράς Μονής Κύκκου [Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου, VII], Λευκωσία 2003* Αρχείο Ιεράς Μονής 
Κύκκου, κώδικας 54. Βλ. Μιχάλης Ν. ΜΙΧΑΗΛ, Ο κώδικας 54 της Ιεράς Μονής Κύκκου και οι 
οικονομικές δραστηριότητες της (1813-1819), Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου [Αρχείο Ιεράς 
Μονής Κύκκου, VI], Λευκωσία 200Γ Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου, κώδικας 56 (1α-40β) βλ. Μιχά
λης Ν. ΜΙΧΑΗΛ, Η Ιερά Μονή Κύκκου στο οθωμανικό οικονομικό πλαίσιο με βάση τον κώδικα
56 (1844-1890), Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου [Αρχείο Ιεράς Μονής Κύκκου, VII], Λευ
κωσία 2003.
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1. ΤΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει τις «ληψοδοσίες του Γεωρ- 
γάκη Μαρκαντωνίδη», εμπόρου που ανέλαβε παράλληλα διοικητικές αρμοδιότητες 
στο σύστημα της κοινοτικής αυτοδιοίκησης και της κεντρικής εξουσίας ως γραμ
ματικός. Ο'Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ήταν ο κοινωνικός τύπος του κεφαλαιού
χου που συνδύαζε τα διοικητικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της θέσης του, τις 
οικογενειακές καταβολές, τις πολιτικές προσβάσεις του καθώς και τις επιχειρημα
τικές δραστηριότητές του, για να πετύχει τους στόχους του.

Ο άγνωστος έμπορος και γραμματικός Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης, εγκα- 
• τεστημένος αρχικά στη Λάρνακα, μας άφησε αρχείο, τηρώντας τον κανόνα, όπως 

όλοι οι έμποροι της εποχής του. Μέσα από τις δραστηριότητές του μας ενημερώ
νει και για άλλους εμπόρους, καθώς και για ιθύνοντες της χριστιανικής και οθω
μανικής επαρχιακής διοίκησης. Το ζήτημα του τρόπου με τον οποίον έφτασε σε μας 
ένα μικρό μέρος του αρχείου του, αυτό που ονομάζουμε πιο κάτω «κατάστιχο χρε- 
ωπιστωτών» και η μεθοδολογία σύνταξης και πληροφόρησής του, θα εξεταστεί στη 
συνέχεια. Τα γενικότερα θέματα που θα μας απασχολήσουν εδώ, και τα σημεία 
γύρω από τα οποία θα στραφεί η έρευνα, είναι τα εξής:

1. Το πλαίσιο:

(α) Η Ευρωπαϊκή και Οθωμανική πολιτική συγκυρία στην ευρύτερη περιο
χή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς και οι τοπικοί παράγοντες που συνέβαλαν 
στην επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη.

(β) Οι σχέσεις του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη με τους φορείς της τοπικής 
οθωμανικής εξουσίας, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας και Δημογεροντίας της 
Κύπρου και τους ξένους μεγαλεμπόρους.

2. Καταστιχογραφία:

Χρονικό και μεθοδολογία σύνταξης. Τύπος και δομή. Είδη, διαβαθμίσεις 
και διάταξη των λογαριασμών. Θεματικές κατηγορίες. Καταγραφές (περιεχόμενα, 
τήρηση, συχνότητα, μορφές).

3. Οι δραστηριότητες του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη:

(α) Εμπορικές (είδος, έκταση, ποσότητες εμπορευμάτων). Τα εμπορεύματα 
(η συγκέντρωση των εμπορευμάτων - προσωρινή αποθήκευση, η αξία αγοράς του

7 3



εμπορεύματος, έξοδα μεταφοράς, εμπορομεσιτική προμήθεια, επιβαρύνσεις / 
δασμολόγηση, νέα μεταφορικά και αχθοφορικά έξοδα, το είδος των εμπορευμά
των που διαθέτει στην αγορά). Τρόποι πληρωμής και αποπληρωμής.

«Πραγματείες»: Η διαδικασία (Ο σχηματισμός, η μεταφορά / το κόστος, οι
τιμές, ο μεσάζων έμπορος, η διάθεση και η πληρωμή, οι επιβαρύνσεις).

« «

«Εργαστήρι»: (είδη προϊόντων εργαστηρίου - ετήσιες αποδόσεις εκφρασμέ
νες σε νομισματική αξία).

(β) Εταιρικές εμπορικές συμπράξεις: Έκταση, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
και ποικίλες μορφές. Αντικείμενο, τόπος και χρόνος αγοραπωλησίας του εμπο
ρεύματος, συμβαλλόμενα πρόσωπα, όροι συμφωνίας: κεφάλαιο, όροι εργασίας, 

* κλείσιμο εταιρικού λογαριασμού: απόδοση αγοράς και εξόδων, κέρδος -  ζημιά. Το 
ζήτημα των εμπορικών αντιπροσώπων και συνεργατών. Το ζήτημα των υπηρετι
κών σχέσεων, «δούλοι»: ανάγκες, προϋποθέσεις, υπηρεσίες, αμοιβές.

(γ) Εκμισθώσεις δημόσιων προσόδων: Συστήματα εκμετάλλευσης. Εκχώρηση 
δικαιώματος και μηχανισμός κατανομής και φοροείσπραξης. Εμπλεκόμενοι φορείς. 
Ο ρόλος των εκμισθωτών και οι φορολογικές λειτουργίες των κοινοτήτων. Μορφές 
εκμετάλλευσης των κοινοτικών φόρων. Είδη φόρων και κατηγορίες φορολογουμέ
νων. Διαδικασία εκμίσθωσης τσιφλικιών και μονοπωλιακού τύπου προσόδων.

* (δ) Περιουσιακή κατάσταση του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη: Διαχείριση
περιουσίας (υποθήκη /  ενεχυρίαση, πώληση). Μισθός ως γραμματικός της επαρ
χιακής και κεντρικής διοίκησης της Δημογεροντίας.

(ε) Δανεισμός: Σκοπός, μορφές, όροι δανειοδότησης και τρόποι χρήσης του 
χρηματικού ποσού. Χρονικό διάστημα και ποικίλοι τρόποι εξόφλησής του.

(στ) Εκμεταλλεύσεις τσιφλικιών:
Το πρόβλημα της εμφάνισης, λειτουργίας και εξέλιξης των τσιφλικιών στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία και ειδικότερα στην Κύπρο. Η εξέλιξη των τσιφλικιών 
ως παραγωγικών μονάδων εκμετάλλευσης. Το καθεστώς των τσιφλικιών στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Κύπρο. Οι όροι, η διαδικασία και οι υποχρεώ
σεις που απορρέουν από την εκμίσθωση των τσιφλικιών Μόρφου και Δερβίς Εφέ- 
ντη. Η μορφή της εκμίσθωσης (συντροφική, ατομική επιχείρηση). Το πρόβλημα της 
μονιμότητας-διαχείρισης του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη από τον ιδιοκτήτη -  
κληρονόμο του. Ο χώρος: Διάγραμμα με τη σχηματική παράσταση του αγροτικού 
χώρου στην περιοχή Μόρφου. Το ανθρώπινο περιβάλλον (οικισμοί, γύρω χωριά με 
τον πληθυσμό τους, οι ανάγκες και οι απασχολήσεις τους, οι δυνατότητες επικοι
νωνίας και πρόσβασης στα τσιφλίκια για εργασία και διαμόρφωση οικονομικών 
σχέσεων). Το είδος των τσιφλικιών (περιγραφή των τσιφλικιών Μόρφου και Δερ-
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βίς Εφέντη). Η εσωτερική λειτουργία, η διάρθρωση και η παραγωγή των τσιφλι- 
κιών. Η έκταση που καλύπτουν τα επιμέρους τεμάχια του. Η γη (καλλιεργήσιμη ή 
όχι ή υπό κατάσταση αγρανάπαυσης, δυνατότητες άρδευσης, μορφολογία του εδά
φους). Οι χρονικοί κύκλοι (διάρκεια εκμίσθωσης, διάρκεια εργασιακών συμφω
νιών, διάρκεια καλλιεργειών). Σχέσεις καλλιεργειών: είδος, ποσότητα, εκτάσεις, 
αποδόσεις. Σύνθεση της παραγωγής: αγροτική, κτηνοτροφική, δενδροκομία. Εισο
δήματα σε είδος και σε χρήμα (ύψος της παραγωγής κατά προϊόν, ύψος της τιμής 
των προϊόντων, κατηγορίες που συνθέτουν το κόστος (μέρος της παραγωγής παρα- 
χωρείται σε δούλους, ημερομίσθια εργατών, συντήρηση δούλων). Τα έσοδα και τα 
έξοδα των τσιφλικιών. Οι κατηγορίες των εσόδων: Αγροτικά προϊόντα, βοοειδή, 
αμνοειδή, κ.ά. Οι κατηγορίες των εξόδων: Εκμίσθωση του τσιφλικιού, τα έξοδα 
του προσωπικού (α) τεχνίτες, (β) χρονιαίοι τακτικοί εργάτες «δούλοι» (υπογρά
φουν συμβόλαιο εργασίας και αμείβονται με «χρονικό»= ετήσιο μισθό), (γ) εποχι
κοί μισθωτοί εργάτες, (δ) άλλου είδους συνεργασίες κατ’ ανάθεση, (ε) έξοδα ένδυ
σης και υπόδησης, αγροτικά εργαλεία, υλικά-σπόροι και βόδια, έξοδα διατροφής 
(ανθρώπων και ζώων), έξοδα μεταφοράς, άλλα έξοδα - φορολογικές επιβαρύνσεις, 
γενικά έξοδα (αντιπροσώπων και μικρά έξοδα). Η παραγωγικότητα της γης. Η 
σύνθεση του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη. Η ετήσια αναλογία κέρδους σε σχέση 
με το επενδυθέν κεφάλαιο.

Το προϊόν με το υψηλότερο ποσοστό συνεισφοράς στα μετρητά. Σε ποιους 
λόγους οφείλεται το κέρδος ή η ζημιά; Σύγκριση του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέ
ντη με άλλα του κυπριακού χώρου (Κοντέας, Λιμνιών, Πύλας, Πρασιειού). Οι ερ
γασιακές σχέσεις: οι μορφές προσφοράς εργασίας, η σύνθεση της αμοιβής εργα
σίας, τα ημερομίσθια, η γεωγραφία εργασιακών σχέσεων. Μορφές προσφοράς της 
εργασίας: Αμεση ή έμμεση. Εάν συμβαίνουν και τα δύο, πόσο ποσοστό είναι σε άμε
ση καλλιέργεια και πόσο ποσοστό υπό έμμεση με εργολήπτες. Περιεχόμενο εργασι
ακής συμφωνίας εκμισθωτή με εργάτες: καθορισμός χρονικού διαστήματος υπηρε
σιών και σχέσεων (είδος) εποχικής φύσης ή όσο χρόνο ήταν εκμισθωμένο; Εξέτα
ση εργασιακών συμφωνιών κατά περίπτωση (όνομα, χώρος προέλευσης, οικονομι
κή κατάσταση, είδος προσφερόμενης εργασίας (κατά πόσο αλλάζει η εργασία, σε 
ποιες περιπτώσεις και γιατί), ο τρόπος πληρωμής (χρήμα, είδος και σε ποια αναλο
γία), επίπεδο και κίνηση των ημερομισθίων. Βελτίωση ή χειροτέρευση των όρων 
στις συμφωνίες; Αύξηση ή μείωση των συμφωνιών κατά περίοδο; Προσδιορισμός 
της οικονομικής και κοινωνική θέσης του εργατικού δυναμικού του τσιφλικιού του 
Δερβίς Εφέντη.
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2. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η παρούσα έρευνα στηρίζεται σε ποσοτικού κυρίως αλλά και ποιοτικού 
χαρακτήρα τεκμήρια και επιθυμεί να ουμβάλει με τις παρατηρήσεις-απαντήσεις 
της σε γενικότερα ιστοριογραφικά προβλήματα. Τα στάδια επεξεργασίας του κατά
στιχου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ήταν τα ακόλουθα:

α. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ (ΦΑΣΗ 0)

Η συστηματοποίηση και η ταξινόμηση των πληροφοριών που απορρέουν 
από το κατάστιχο σε επιμέρους κατηγορίες, με βάση ορισμένα κριτήρια κατάταξης 

• και διάρθρωσης, αποτελούν βασικές μεθοδολογικές αρχές της εργασίας αυτής. 
Στην αρχή έγινε προσπάθεια για κατανόηση, ερμηνεία και τυποποίηση των πληρο
φοριών του κατάστιχου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Έπειτα έγινε αναγνωστική 
εξομάλυνση και εντοπισμός των γλωσσικών ιδιομορφιών, συμπλεγμάτων και του 
λεξιλογίου του. Καταρτίστηκε το λεξιλόγιο και αναλύθηκαν οι έννοιές του. Μετά 
τη μεταγραφή του κατάστιχου, προσδιορίστηκαν οι θεματικές κατηγορίες του 
αρχειακού υλικού, καταρτίστηκε κατάλογος και ερμηνεύτηκαν οι διάφορες μορφές 
των σημειώσεων που δήλωναν τις οικονομικές σχέσεις και οι μορφές (ταξινομητι- 
κές κατηγορίες του κατάστιχου) των λογαριασμών του.

β. Η ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(ΦΑΣΗ 1) (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2, σ. 77)

Το κατάστιχο του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ήταν γραμμένο στο απλογρα- 
φικό σύστημα, δηλαδή η καταχώριση μιας πράξης γινόταν μόνο μία φορά «είτε είς 
τό νά δώση είτε είς τό νά λάβη», ανάλογα εάν ήταν χρεωστική ή πιστωτική. Δεν τη
ρήθηκαν επίσης άλλα κατάστιχα παρά μόνο διάφοροι συγκεντρωτικοί λογαρια
σμοί και συμπληρωματικές καταστάσεις. Οι πράξεις είχαν μόνο αναγνωριστική 
αξία και δεν τηρούνταν μερίδες στο λογιστικό σύστημα του Γεωργάκη Μαρκαντω
νίδη. Με μια πρώτη ματιά, μπορούσε κάποιος να καταλάβει ότι υπήρχαν στους λο
γαριασμούς των χρεωπιστωτών πληροφορίες για όλα τα είδη των λογιστικών 
πράξεων όπως ομολογίες, συναλλαγματικές, νομίσματα, φορολογίες, πουλήσεις, 
αγορές, έξοδα, κ.ά.) που απαιτούσαν κατάταξη και επεξεργασία' ήταν κυρίους συ
ναλλαγές σε μετρητά, εμπορεύματα, φορολογίες που διεκπεραιούθηκαν με διάφορα 
μέσα συναλλαγής της τότε εποχής (ομολογίες, συναλλαγματικές, ντόπια και ξένα 
νομίσματα) και επιτελούσαν συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. δανειοδοτικές) με 
ορισμένη διαδικασία. Οι ατομικοί λογαριασμοί διευθετούνταν με διάορορους τρό-
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πους όπως με χρεοπιστώσεις, με μεταφορές πράξεων και εξάγονταν κάποια πρω
τοβάθμια αποτελέσματα (κέρδη ή ζημιές). Οι κατηγορίες των πληροφοριών του 
κατάστιχου ήταν διάφορες όπως περιουσιακά στοιχεία, εμπόριο (εργαστηριάρη- 
δες, μικρέμποροι, μεγαλέμποροι, εμπορικές «πραγματείες»), διάφορες μορφές εκ- 
μισθώσεων προσόδων (φόρων, τσιφλικιών), μονοπωλιακών εκμεταλλεύσεων, δα
νειστικών σχέσεων, εκμεταλλεύσεων τσιφλικιών και διαμόρφωσης εργασιακών 
σχέσεων. Λόγω αυτού του τρόπου τήρησης του κατάστιχου ο Γεωργάκης Μαρκα- 
ντωνίδης δεν μπορούσε να παρατηρήσει τις δραστηριότητες του κάθε λογαρια
σμού, από πού προέκυπτε η οφειλή ή το ποσό που είχε να λαμβάνει καθώς και του 
υπολοίπου τους ούτε μπορούσε να προβεί σε εκτενέστερη ανάλυση. Όσον αφορά 

* την κίνηση του λογαριασμού του εφάρμοζε το τμηματικό κλείσιμο των λογαρια
σμών σαν μηχανισμό ελέγχου και απόδοσης και επικεντρωνόταν μόνο στο εκά- 
στοτε τρέχον υπόλοιπο. Με αυτήν την τακτική δεν μπορούσε να προσδιορίσει ποια 
δραστηριότητά του ήταν η πιο κερδοφόρα και τι υποχρέωση είχε να πληρώσει. 
Χρειάστηκε η ομαδοποίηση των ομοειδών πράξεων σε επιμέρους κατηγορίες (που
λήσεις, αγορές) για να προσδιοριστούν η(οι) δραστηριότητα(ες) από την οποία πή
γαζε το υπόλοιπο. Χρησιμοποιήθηκαν από το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ως απο
δεικτικά στοιχεία για τη διεκδίκηση οφειλόμενων ποσών, για την τεκμηρίωση συ
γκεκριμένων λογαριασμών του καθώς και για προγραμματισμό των εργασιών του. 
Εντός των λογιστικών πράξεων υπήρχαν αναγνωριστικού τύπου πρόσθετες σημει
ώσεις ή προσδιορισμοί για σκοπούς ενημέρωσης και ελέγχου από τον ίδιο. Ο τρό
πος δήλωσης της χρεοπίστωσης (ΔΟΥΝΑΙ-ΛΑΒΕΙΝ) στους τίτλους των λογαρια
σμών ποίκιλλε. Αυτό εξυπηρετούσε συγκεκριμένες ανάγκες χρονικής καταχώρισης 
των λογαριασμών. Έγινε ομαδοποίηση των διαφόρων μορφών της χρεωπίστωσης 
(ΔΟΥΝΑΙ - ΚΩΔ =1, ΑΑΒΕΙΝ - ΚΩΔ=2) και δόθηκαν ερμηνείες. Για τον προσδιο
ρισμό του χαρακτήρα και της σύνθεσης των λογαριασμών των συναλλασσομένων 
καθώς και του είδους της σχέσης που είχε ο κάθε συναλλασσόμενος με το Γεωργά
κη Μαρκαντωνίδη, έπρεπε να κατηγοριοποιηθεί το λεκτικό των πράξεων και να 
δοθεί ερμηνεία. Λάβαμε υπόψη μας τον τρόπο καταχώρισης της πράξης και τη 
σκέψη του καταστιχογράφου. Η κάθε πράξη με βάση το λεκτικό της τοποθετήθηκε 
σε κύρια και δευτερεύουσα κατηγορία (π.χ. ο ΟΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥ τοποθετήθηκε στο φά- 
κελλο ΟΣΑ και στην υποκατηγορία ΟΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥ η οποία δήλωνε ΝΑ ΔΩΣΕΙ. Η 
υποκατηγορία ΟΣΑ ΔΙΑ ΤΟΥ περιλάμβανε πράξεις με λεκτικό ΧΡΕΩΣΤΕΙ, ΔΙΔΕΙ 
και ΝΑ ΛΑΒΕΙ. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου το λεκτικό αφορούσε μόνο 
ένα είδος πράξης π.χ. ΕΙΣ ΕΞΟΦΛΗΣΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ όπου υπήρχε μόνο το χρεωστεί.

Κύριος στόχος της κατηγοριοποίησης του λεκτικού των πράξεων ήταν η κα-
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τανόηση της σύνθεσής του και η ιεραρχική κατάταξή του. Στην προσπάθεια κατα
νόησης των πληροφοριών ομαδοποιήθηκαν οι υποκατηγορίες των λεκτικών και 
μας έδωσαν τις πρώτες βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων όπως μετρητά (100), 
εμπορεύματα (200), φορολογία (500), ομολογίες-καμβιάλες (400) και μεταφορές 
(600), χάριν και ζημία, εμβάσματα, υπόλοιπα. Η κάθε κατηγορία με βάση το 
ΔΟΥΝΑΙ και ΛΑΒΕΙΝ χωρίστηκε σε επιμέρους υποκατηγορίες που ήταν η ακριβής 
ερμηνεία του ομαδοποιημένου λεκτικού και ο προσδιορισμός τους σε υποκατηγο
ρίες (π.χ. 101, ή 111). Για σκοπούς δυναμικής ηλεκτρονικής επεξεργασίας υιοθετή
θηκε ξεχωριστός κώδικας (1) για τη χρέωση (ΔΟΥΝΑΙ) και (2) για την πίστωση 
(ΛΑΒΕΙΝ). Με αυτόν τον τρόπο ενοποιήσαμε τις δεκάδες κατηγορίες που βρίσκο- 

* νταν σε διαφορετικούς φακέλλους και δημιουργήσαμε ένα Ενιαίο Γενικό Μητρώο 
Εγγραφών που το ονομάσαμε ΔΕΔΟΜΕΝΑ του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Στο 
Μητρώο αυτό καταχωρίστηκαν όλες οι πληροφορίες που μας παρείχε το κατάστι
χο του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη με την κωδικοποίησή τους [(στήλες για τον 
ΚΩΔ(ΙΚΑ), την ΚΑΤ(ΗΓΟΡΙΑ), την ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ και το είδος της οικονομι
κής σχέσης (= λεκτικό)]. Οι καταγραμμένες εγγραφές του κατάστιχου κωδικοποι- 
ήθηκαν, με βάση τις ερμηνείες που δόθηκαν, σε 17 επιμέρους κατηγορίες πληροφο
ριών (π.χ. ΜΕΤΡΗΤΑ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ, 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ κλπ) και συγκροτήθηκε ένα Ενιαίο Γενικό Μητρώο Εγγραφών 
(ΔΕΔΟΜΕΝΑ) με όλη τη λεπτομερή περιγραφή τους (π.χ. Ημερομηνία, σελίδα 
κατάστιχου, συναλλασσόμενος, ΚΔ, ΚΩΔ, ΚΑΤ, ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ). Το Ενι
αίο Γενικό Μητρώο Εγγραφών ήταν ο αριθμός των πράξεων που είχε ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης στο κατάστιχό του. Με τις συνεχείς επεξεργασίες έγιναν πρόσθε
τες κατηγορίες και συμπληρώθηκαν οι 17 κατηγορίες.

δ. Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Οι εγγραφές που βρίσκονταν στους προσωπικούς λογαριασμούς χρησιμο
ποιήθηκαν για την πλήρη αποκατάσταση του πλέγματος των λογιστικών λογαρια
σμών ολόκληρης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Γεωργάκη Μαρκαντω
νίδη. Από αυτούς τους λογαριασμούς προέκυψαν τα καθολικά των χρεωπιστωτών. 
Η μετεξέλιξη των 17 κατηγοριών σε 89 λογαριασμούς σε πρώτο στάδιο έγινε για να 
μπορέσουμε να έχουμε τα κατ’ έτος αποτελέσματα και σε δεύτερο για να ομαδοποι- 
ηθούν όλες οι πράξεις (θεματικές κατηγορίες π.χ. Δ.Π.) με βάση τα σημερινά ισχύο- 
ντα λογιστικά πρότυπα. Οι θεματικές κατηγορίες προσδιόριζαν την κίνηση των 
λογαριασμών. Στην προσπάθεια μετατροπής του αρχειακού υλικού στο διπλογρα-
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ψικό σύστημα δημιουργήθηκαν οι ημερολογιακές εγγραφές και προσδιορίστηκε το 
σύνολο των λογαριασμών του με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι 89 λογαριασμοί (Πα
ράμετροι) του Γενικού Καθολικού ήταν η μετατροπή των πράξεων του καταστίχου 
σε κατηγορίες τέτοιες για να συμφωνούν με τις λογιστικές αρχές του σύγχρονου δι
πλογραφικού συστήματος και για να καλυφθεί το φάσμα των δραστηριοτήτων του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Με τη συμπλήρωση του Γενικού Μητρώου Εγγραφών 
(Γ.Μ.Ε) προχωρήσαμε στη δημιουργία ενός παράλληλου Μητρώου Εγγραφών του 
Γενικού Καθολικού (Μ.Ε.Γ.Κ). Για κάθε πράξη που έκανε ο Γεωργάκης Μαρκα- 
ντωνίδης (Χρέωση ή Πίστωση) γινόταν η αντίστοιχη Χρέωση ή Πίστωση με βάση 
το διπλογραφικό σύστημα. Δημιουργήσαμε έτσι 89 λογαριασμούς για αποδώσουμε 
με ακρίβεια τη λειτουργία των εμπορικών λογαριασμών και για την ασφαλή εξα
γωγή αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των πράξεων σε 17 κατηγορίες έγινε με βάση το 
λεκτικό και την πληροφόρηση του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Με την κατασκευή 
των 89 λογαριασμών δημιουργήσαμε το Γενικό Καθολικό. Μπορεί σ’ ένα έτος να 
υπήρχαν 30 λογαριασμοί και σε άλλο λιγότεροι ή περισσότεροι. Παρατηρώντας το 
είδος των λογαριασμών που κινήθηκαν κάθε έτος, κατανοείται το είδος των δρα
στηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη καθώς και το αποτέλεσμα που έφεραν 
(κέρδος ή ζημία). Πρώτα ερμηνεύτηκαν οι πράξεις και δημιουργήθηκαν οι λογά- 
ριασμοί του Γενικού Καθολικού, και ακολούθως αυτοί εντάχθηκαν σε θεματικές 
κατηγορίες (πιστωτικές και χρεωστικές). Τα αποτελέσματα των κατηγοριών αυτών 
επιβεβαιώνονταν, εάν όντως είχαν πιστωτικό ή χρεωστικό υπόλοιπο. Οι επιμέρους 
κατηγορίες των πληροφοριών ταξινομήθηκαν σε γενικές κατηγορίες. Η ακριβής με
τατροπή των πράξεων του καταστίχου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (ΔΕΔΟΜΕ
ΝΑ) στο διπλογραφικό σύστημα (ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ) διαφαίνεται από το 
συγκριτικό πίνακα όπου δηλώνονται οι ετήσιες καταγραφές πράξεων των δύο συ
στημάτων όπου συμπίπτουν απόλυτα (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3, σ. 81). Οι λόγοι που επι- 
χειρήθηκε η μετατροπή του υλικού στο διπλογραφικό σύστημα είναι γιατί μας 
προσδιόριζε (α) την κατάσταση του ταμείου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη σε κρί
σιμες περιόδους όπως το 1821,1824,1832 (β) το συνολικό ύψος των πωλήσεων του 
μαγαζιού του καθώς και τη ζημιά ή το κέρδος του σε ετήσια βάση (γ) την ταμειακή 
ροή (ρευστότητα) του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (δ) την κατάσταση των χρεωστών 
και πιστωτών πάνω σε καθημερινή βάση, (ε) το κέρδος από τη φορολογία καθώς 
και (στ) την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά την επιχειρηματική 
δραστηριότητα του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη και (ζ) τον τελικό απολογισμό από 
τις δραστηριότητες του, το 1839 (τελικό αποτέλεσμα).
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I
ε. Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (TRADE) (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΑΠΟΘΗΚΗΣ).

Ταξινομήθηκαν οι κατηγορίες των εμπορευμάτων και δημιουργήθηκε ο 
πίνακας των εμπορευμάτων με τα αποθέματα (ΑΠΟΘΗΚΗ). Με τη δημιουργία 
αυτού του λογαριασμού, μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε την εκμετάλλευση των 
εμπορευμάτων (Trade). Οι πραγματικές πωλήσεις (actual) προήλθαν από το κατά
στιχο των χρεωπιστωτών του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Δημιουργήσαμε κατηγο
ρία με καθ’ υπολογισμό (estimated) πωλήσεις, επειδή σε πλείστες περιπτώσεις 
υπήρχαν αγορές σε μεγάλους αριθμούς, χωρίς να υπάρχουν πωλήσεις και τα εμπο- 

. ρεύματα αυτά έπρεπε να διατεθούν. Η στρατηγική που επιλέχτηκε για να καθορι
στούν οι καθ’ υπολογισμό πωλήσεις ήταν (α) οι υπολογιζόμενες ποσότητες που 
διατέθηκαν βάσει αγορών και (β) η τιμή πώλησης. Οι παράμετροι που επηρέασαν 
και καθόρισαν την τιμή πώλησης ήταν ανάλογες (i) με τις πράξεις πώλησης που 
έγιναν στο ίδιο έτος (ii) με την ποσότητα των πωλήσεων και (iii) το είδος του εμπο
ρίου (λιανικό ή χονδρικό). Εάν δεν είχαμε στο έτος άλλες πραγματικές πωλήσεις, 
για να βρούμε την τιμή πώλησης, λαμβάναμε υπόψη (ϊ) τις τιμές του προηγούμενου 
έτους, οι οποίες ήταν οι πιο συγγενικές, και (ii) το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό 
κέρδους των πραγματικών πωλήσεων. Το κόστος πωλήσεων προσδιοριζόταν από 
τα αποθέματα: στην αρχή του έτους (1 Ιανουάριου), εάν υπήρχαν πωλήσεις πριν 
από την πρώτη αγορά του τρέχοντος έτους, τότε θεωρούσαμε ότι υπήρχαν αποθέ
ματα σε ισόποση ποσότητα με τις πραγματικές πωλήσεις. Οι πραγματικές αγορές 
(actual) βασίζονταν στην πληροφόρηση από το κατάστιχο με βάση την πραγματική 
ποσότητα και την πραγματική αξία1. Το σύνολο όλων των αγορών προστέθηκε στα 
αρχικά αποθέματα και από τον αριθμό αυτόν αφαιρέθηκαν τα τελικά αποθέματα 
(31 Δεκεμβρίου) του έτους που μας έδωσαν το κόστος των πωλήσεων2. Με αυτόν 
τον τρόπο το κόστος πωλήσεων αφαιρέθηκε από τις ολικές πωλήσεις και μας έδω
σαν το μεικτό κέρδος<ζημία>. Το απόθεμα στις 31 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε στον 
επόμενο χρόνο ως αρχικό απόθεμα. Όσον αφορά την κατηγορία «εμπορεύματα» 
έγινε λεπτομερής επεξεργασία αυτών των δεδομένων για τη δημιουργία του λογα
ριασμού εκμετάλλευσης εμπορευμάτων. Σε αυτόν το λογαριασμό κάποιος μπορεί 
να παρακολουθήσει την πορεία ενός εκάστου των εμπορευμάτων καθ’ όλη τη διάρ
κεια της υπό εξέταση περιόδου.

1 Ιστορικό κόστος (η αξία όπως είχε στο έτος, ημέρα, κλπ.)
2 Ό λοι οι αριθμοί [αγορές: πραγματικές (actual), κ α θ ' υπολογισμό (estimated) και τα αποθέ

ματα] ήταν σε τιμή κόστους.
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στ. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ («ΚΑΣΑΣ»)

Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης λόγω των μεγάλων ποσών που διακινούσε 
και των πολλών πράξεων που έκαμνε αλλά και λόγω της φύσης του αξιώματός 
του, κρατούσε κατάσταση ταμείου (καταμετρήσεις), όπου κάθε είσπραξη ή πληρω
μή την καταχωρούσε σε αυτόν το λογαριασμό για επιβεβαίωση της ορθότητας της 
καταμέτρησής της. Στις περιπτώσεις που κάποιος συναλλασσόμενος με το Γεωρ- 
γάκη Μαρκαντωνίδη τηρούσε βιβλία ή σημειώσεις, τότε μπορούσαν να επιβεβαιώ
σουν την ορθότητα των λογιστικών πράξεων. Σε περίπτωση όμως διαφοράς και 
όταν ο συναλλασόμενος δεν τηρούσε λογιστικά βιβλία, δε γνωρίζουμε τον τρόπο 

. επίλυσης της διαφοράς. Η πληροφόρηση για τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων 
του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη προέκυψε από τους ίδιους τους προσωπικούς λογα
ριασμούς του κατάστιχου του πλήν των πράξεων του Ταμείου. Για τις πράξεις του 
Ταμείου δόθηκε ερμηνεία ανάλογα με τη συμπεριφορά των άλλων πράξεων και 
έτσι έγινε κατηγοριοποίηση των ταμειακών πράξεων. Η κατηγοριοποίηση έγινε κα
τορθωτή εφόσον είχαμε ολοκληρωμένη εικόνα όλων των πράξεων οι οποίες αφο
ρούσαν το ταμείο, ξεχωριστά για κάθε συναλλασσόμενο. Έγινε συσχετισμός και 
έλεγχος των ταμειακών πράξεων με τις άλλες εγγραφές που δεν αφορούσαν το τα
μείο και δόθηκε ερμηνεία σε κάθε κατηγορία που κατατασσόταν (π.χ. ΧΡΕΩΣΤΕΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΧΕ) με βάση το λεκτικό και την κίνηση του λογαριασμού.

ζ. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΦΑΣΗ 3)

Με τη συμπλήρωση όλων των εγγραφών στο Μητρώο Εγγραφών Γενικού 
Καθολικού, έγινε κατορθωτή η δημιουργία της κίνησης ενός εκάστου λογαριασμού, 
τόσο των χρεωπιστωτών όσο και των λογαριασμών του Γενικού Καθολικού. Ακο
λούθως κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση των εγγραφών στο κατάστιχο του Γεωργά
κη Μαρκαντωνίδη και επαληθεύτηκε η ορθότητα της ερμηνείας που δόθηκε προη
γουμένως. Η επαλήθευση αυτή ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος για την περαιτέρω εργα
σία που ήταν η επεξεργασία και η παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων 
του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη σε ετήσια ημερολογιακή βάση (π.χ 1/1/-31/12/1832). 
Επίσης έγινε εκτύπωση λεπτομερούς ελέγχου της κίνησης του λογαριασμού του κά
θε συναλλασσομένου με το κατάστιχο του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (Χρεώσεις, 
πιστώσεις, ημερομηνία, ποσό και περιγραφή της συναλλαγής). Ο Γεωργάκης Μαρ
καντωνίδης ασχολήθηκε με πολλά πράγματα χωρίς να είχε εξειδικευθεί σε κάτι συ
γκεκριμένο. Η αδυναμία αυτή λύθηκε από εμάς με τις θεματικές κατηγορίες που 
προέκυψαν από το Μητρώο Εγγραφών Γενικού Καθολικού που ήταν η δημιουργία
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από μέρους μας του διπλογραφικού συστήματος. Δημιουργήσαμε το ισοζύγιο των 
χρεωπιστωτών, το διευρυμένο ισοζύγιο (μεταφορά υπολοίπων του έτους) για να 
καταλήξουμε στο λογαριασμό των κερδοζημιών του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Ο 
λογαριασμός κερδοζημιών είναι ο λεπτομερής λογαριασμός αποτελεσμάτων εκμε
τάλλευσης των εμπορευμάτων (trade) (τι αγόρασε και τι πούλησε) και άλλα έσοδα 
και έξοδα.

3. Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΒΙΣ 
ΕΦΕΝΤΗ

Με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση που αποτελούσε τμήμα του κεντρι- 
* κού κατάστιχου και στην οποία φαινόταν το είδος της εργολαβικής εκμίσθωσης 

φόρων του Δημόσιου ταμείου του οθωμανικού κράτους από το Γεωργάκη Μαρκα
ντωνίδη και συγκρίνοντάς τη με τους αναλυτικούς λογαριασμούς των εγχώριων 
διάφορων φορολογούμενων κοινοτήτων, δημιουργήσαμε αναλυτικά τα δεδομένα 
της φορολογίας όπου παρουσιάστηκαν οι οφειλόμενοι φόροι προς το Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για είσπραξή τους.

Στη φάση 0 έγινε η μεταγραφή του περιεχομένου του τσιφλικιού του Δερβίς 
Εφέντη και η καταγραφή και κατάταξη των πράξεων σε βασικές κατηγορίες. Μετά 
τη γλωσσική κατανόηση των όρων, πραγμάτων και εννοιών, αποδελτιώθηκαν οι βα
σικές κατηγορίες πληροφόρησης (έσοδα, έξοδα και συμβόλαια εργασίας, προγραμ
ματισμός των διαθέσιμων καλλιεργητικών εκτάσεων κατά το 1835 και για την επό
μενη καλλιεργητική περίοδο) και δημιουργήθηκαν ξεχωριστά μητρώα (έξοδα, έσο
δα, εργασιακές σχέσεις). Οι εκτάσεις του τσιφλικιού προσδιορίζονταν ονομαστικά, 
ταυτοποιήθηκαν με τοπωνύμια της περιοχής και αποτυπώθηκαν σε αναλυτικούς 
κτηματολογικούς χάρτες. Οι κατηγορίες πληροφόρησης σε κατοπινό στάδιο ενο
ποιήθηκαν και ταξινομήθηκαν ιεραρχικά με οικονομικά κριτήρια για να μας απο
δώσουν τις κερδοζημίες κατ’ έτος. Σε αντίθεση με τους λογαριασμούς χρεωπιστω- 
τών στο τσιφλίκι δεν ακολουθήθηκε το διπλογραφικό σύστημα για δύο λόγους: (α) 
τα δεδομένα του τσιφλικιού με τον τρόπο που ήταν καταγραμμένα μάς έδιναν απο
τελέσματα κερδοζημιών χωρίς να υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας λογαριασμών 
Καθολικού (β) στο μητρώο των εργασιακών σχέσεων καταγράφηκε η αρχική συμ
φωνία μεταξύ του εκμισθωτή και των μόνιμων εργατών καθώς και η υλοποίηση 
των όρων της συμφωνίας αναλυτικά. Το γεγονός αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να 
επαληθεύσουμε την ορθότητα των πράξεων μας στο μητρώο εξόδων που ταυτιζό
ταν με το περιεχόμενο των εργασιακών συμφωνιών.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ο ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

I. ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η φύση του διασωθέντος αρχειακού υλικού ως κατάστιχου δοσοληψιών 
στατιστικού τύπου, δε μας επιτρέπει την ανασυγκρότηση των προσωπογραφιών 
των εμπόρων που αναφέρονται σε αυτό, τουλάχιστον ως προς τα βιογραφικά τους 
στοιχεία. Οι συναλλασσόμενοι που παρουσιάζονται στο κατάστιχο του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη, ήταν μέχρι τώρα εντελώς άγνωστοι στην ιστοριογραφία. Διερευ- 

. νήσαμε τα κυριότερα εκκλησιαστικά αρχεία της Κύπρου και εντοπίσαμε περιορι
σμένες συμπληρωματικές αναφορές μόνο σχετικά με τη δράση του Γεωργάκη Μαρ
καντωνίδη. Αυτές αφορούσαν την ιδιότητά του ως γραμματικού του «Κοινού της 
Κύπρου» καθώς και τις ενέργειές του για διεκδίκηση των οφειλομένων από την 
κεντρική οθωμανική εξουσία προς αυτόν ποσών. Δεν εντοπίσαμε στοιχεία για 
ενδεχόμενη ανάμιξή του στα δημόσια πράγματα της Λάρνακας (εκκλησιαστικές και 
κοινοτικές επιτροπές, επιτροπές διαχείρισης των σχολείων, φιλανθρωπικές δρα
στηριότητες ή κάτι άλλο). Για τον προσδιορισμό της μορφής και του περιεχομένου 
των δραστηριοτήτων του, έγινε εξαντλητική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων.

Η ευρωπαϊκή ιστορική συγκυρία και οι επιπτώσεις της στους στενότερους 
εθνικούς χώρους, συνέβαλε ασφαλώς στην κατανόηση του ρόλου μιας ομάδας ή 
και μεμονωμένων ατόμων. Η ιστορική εποχή που περιέβαλε την εμπορική δραστη
ριότητα του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη χαρακτηρίστηκε από κρισιμότητα και μετα- 
βατικότητα τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον οθωμανικό και, κατά συνέπεια, και 
στον κυπριακό χώρο.

Ως προς την ιδιότητά του, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ήταν ένας έμπορος 
που ανέλαβε διοικητικές αρμοδιότητες μέσα στο σύστημα της κοινοτικής αυτοδι
οίκησης και της κεντρικής εξουσίας. Ξεκίνησε την ειιπορική του δραστηριότητα 
στη Λάρνακα το 1817, λίγο πριν από το θάνατο του πατέρα του. Καταγόταν από 
οικογένεια με προσβάσεις στην εκκλησιαστική εξουσία. Ο πατέρας του ονομαζόταν 
Μαρκαντώνης και ήταν «υιός του ποτέ Χριστοφή». Εκτός από τις εμπορικές του 
δραστηριότητες ο Μαρκαντώνης ήταν και υπάλληλος1 της Αρχιεπισκοπής επιφορ
τισμένος με την φοροείσπραξη στον καζά ΚυΟρέας. Σε κατάστιχο χρεών της 
Εκκλησίας της Κύπρου (1814-1815), αναγραφόταν ως πρώην κοτζάμπασης2 Λάρ

1 Α.1.Α.Κ„ Κατάπηχο Χν,α. 19,20,21.
2 «Λογαριαομός Μαρκανκόνη πρώην Κοτζάμπαση λάρνακας (1814-1815)», Α.Ι.Α.Κ., Κατά

πηχο XIV (1810-1820), Ν. 53-54.
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νακας, ενώ σε άλλα φορολογικά κατάστιχα, αναφέρθηκε για δύο συνεχόμενα έτη, 
(1817-1819), ως γραμματικός Κυθρέας3. Από «ενθύμηση» του κατάστιχου μάς δια
σώθηκε η μαρτυρία σχετικά με την ημερομηνία του θανάτου4 του.

Ο προσδιορισμός της δομής της οικογένειας και παράλληλα της καταγωγής 
και της σχέσης των μελών της, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την κατα
νόηση του .χαρακτήρα του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη και της στήριξης που δέχθηκε 
στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Η πυρηνική οικογένεια του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη αποτελούνταν από τον ίδιο, τη γυναίκα5 του, που αναγράφηκε στο 
κατάστιχο αμυδρά και μόνο σε σχέση με το σπίτι6 στη Λάρνακα ή το προικώο αρ- 
μάρι7. Τα παιδιά του, (που δεν γνωρίζουμε τον αριθμό τους), αναφέρθηκαν στο κα
τάστιχο μόνο δύο φορές. Η πρώτη φορά ήταν όταν βρέθηκαν στην ενορία της Κυ
θρέας8, Συρκανιά και τη δεύτερη όταν ο γιος9 του, του προσκόμισε χρήματα από 
τον Χατζηκυργέη Σαρίπογλου. Η ηλικία των παιδιών του με βάση τα υπάρχοντα 
δεδομένα δεν μπορεί να προσδιοριστεί αλλά σίγουρα για να τους εμπιστεύεται να 
διεκπεραιώνουν αυτού του είδους τις πράξεις, υπολογίζουμε ότι το 1833, θα ήταν 
τουλάχιστον 16 ετών.

Αρχηγός της ευρύτερης οικογένειας του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, ήταν ο

3 «ό σιόρ χ(ατζή) χριστοδουλής χ(ατζη) λογή χρεωστεΐ οτίς 30/11/1816 είς... τταχβήλι είς 
Χ(ατζή) μαρκανχώνην γραμματικόν κυθραίας γρ. 300:» Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XIV , Ν. 67, «ό τής 
Αάρνακος γραμματικός μαρκαντώνης», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XV (1817/18), φ. δ 1'2, 32* «Τα μετρη
τά όπου έδωσαν οί γραμματικοί διά μιας καταβολής 8: έκ τοΰ μαρκαντώνη γραμματικού λάρνακος 
με τόν κουμίν κολζή γρ. 10000: Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XV  (1817/18), τέλος, «Ο της Κυθραίας γραμ
ματικός Χ(ατζη) μαρκαντώνης [συλλογή φόρων], Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XV , φ. κν-Γ, 28ν-Γ, 32ν* Το 
φορολογικό έτος 1822/1823 γραμματικός Κυθρέας ήταν ο Μιχαήλ Σαλλούμης βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατά
στιχο XVI (1822/1823), φ. 20ν-Γ.

4 Στις 8/10/1820; (ημερομηνία post quern) ο πατέρας του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη είχε πεθά- 
νει βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχυν IV, σ. 47/59. Σε επιστολή του Κωνσταντίνου - Αθανασίου Καρύδη, επι
σκόπου Νικομηδείας (1791-1821) ημερομηνίας 28/6/1814, που στάλθηκε από την Κωνσταντινούπο
λη στην Αάρνακα προς τον αδελφό του Παύλο Καρύδη, του γνωστοποιεί ότι εδιορίσθη από τον  
Αρχιεπίσκοπο Κύπρου ο σιόρ Μαρκαντώνης υιός του ποτέ Χριστοφή να  δώσει στη χήρα του μακα
ρίτη Χατζηγιωργάκη 1400 γρόσια. Ήδη της είχε δώσει 250 γρόσια βλ. Αριστείδης Λ. ΚΟΥΔΟΥΝΑ- 
ΡΗΣ, Μερικαί παλαιαί οικογένειαι της Κύπρου, Λευκωσία 1972, σ. 44-47.

5 «χρεωστεΐ ό Κύριος φέληξ Μαλαγάμβας 23/3/1832: μετρητά τή διαταγή του τήκυριςι Μαριοϋ 
Απεγίτου 500:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 80/81.

6 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 28-29/39, 139/96.
7 «Νά λάβη ο κύριος Χ(ατζ)ηΧριστόδουλος Απέγιτος: 22/12/1836- τιμή ένός άρμαρίου δοθέ- 

ντος παρ’ έμοΰ είς τήν σύζυγόν μου 300:00, έλαβον αυτά είς μετρητά», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 
133/98.

8 «δίδουν οί έγχώριοι Συργανιάς διά τά δοσίματά των: 20/8/1832- και δι' έξοδον τών παιδιών 
μου 168:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 167/120.

9 «Νά Αάβη ό Κύριος Χ(ατζή) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου : 17/12/1836: είς μετρητά 
διά τοΰ είοΰ μου τήν παραμονήν τής άγίας άναστάσεως γρόσια 500:00, διά τοΰ είοΰ μου μετρητά 
200», βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 79/80.
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πεθερός του Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος10 που διετέλεσε Αρχιδημόγεροντας του 
«Κοινού» της Κύπρου. Αυτός λειτούργησε υποστηρικτικά σε κρίσιμες φάσεις της 
πορείας των δραστηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Παρακολούθησε δια
κριτικά τις κινήσεις του γαμπρού του και του άσκησε έλεγχο όσον αφορά τη διευθέ
τηση των οικονομικών του υποχρεώσεων. Είχε συνάψει μέσω του δούλου του Χρι- 
στοφή11 «Απεγίτου» συνεταιρική εκμετάλλευση φόρων συγκεκριμένων κοινοτή
των, αλλά ο ίδιος δεν αναγραφόταν πουθενά λόγω της περιοριστικής ρήτρας12 του 
«Κοίνού»7για μη εμπλοκή αξιωματούχων του στις εκμισθώσεις προσόδων. Η συ
νεργασία αυτή, ήταν μια εταιρική13 εκμετάλλευση προσόδων, συγγενικού τύπου. Ο 
Χριστοφής κατονομάστηκε στο κατάστιχο με το προσωνύμιο «Απεγίτου», κυρίως 
για σκοπούς ταυτοποίησης. Ο Λογαριασμός του Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 2, σ. 88), ουσιαστικά14 ξεκίνησε το 1824 και τερματίστηκε το 1839. 
Ήταν ο μακροβιότερος σε χρονική διάρκεια και ο πολυπληθέστερος ως προς τον 
αριθμό των πράξεων λογαριασμός του κατάστιχου. Κατά το εναρκτήριο έτος του 
υπό εξέταση λογαριασμού (1824), ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης χρηματοδοτήθηκε 
με τέσσερις πληρωτέες15 ομολογίες, συνολικού ύψους 13.000 γροσίων από τον πεθε
ρό του και του παραχωρήθηκε έκπτωση 2.400 γροσίων. Η χρηματοδότηση αυτή, που 
ήτ,αν και η μόνη το 1824, βοήθησε το Μαρκαντωνίδη να εγκατασταθεί στην πρωτεύ
ουσα και να διασυνδεθεί με το χώρο, τους μηχανισμούς διοίκησης και διαμοιρασμού 
των πλουτοπαραγωγικών πόρων και πηγών πλουτισμού της επαρχιακής διοίκησης 
της Κύπρου. Με την υποστήριξη που έτυχε, μπόρεσε να ξεδιπλώσει τις επι
χειρηματικές του δραστηριότητες. Ανέλαβε ως γραμματικός στο Σαράγιο, δηλαδή

10 Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος: (1/9/1824-4/1/1834) (σ. 26-27/38, 27/38α), (1835-11/1/1839) 
(σ. 132-133/98).

11 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 41/50 (13/9/1832), 82/83 (18/7/1832), 161/114 921/7/1832).
12 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας A Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (4/11/1830), άρθρον ΙΑον, 

σ. 200 και Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας A ', Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (24/7-1/8/1838), κεφ. 
Γ 1: Περί Κεντρικής Δημογεροντίας, άρθρον 7ον, σ. 245' HILL, A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 154.

13 Δεν είχε να κάνει με τις οικογενειακού τύπου εκμεταλλεύσεις ως προς τη δομή οργάνωσης 
και λειτουργίας τους που ήταν χαρακτηριστικό γνώρισμα των τελών του 1801’ αιώνα και των 
αρχών του 19ου αιώνα. Για τις εκμεταλλεύσεις αυτές και τα χαρακτηριστικά τους βλ. Βασίλης 
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Οικογένεια και εμπορική επιχείρηση στις αρχές του 19ου αιώνα: το παράδειγμα  
της οικογένειας Χατζηπαναγιώτη», Πρακτικά Συμποσίου στη μνήμη Ν. Σβορώνου, Εταιρεία Σπου
δών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Αθήνα 1993, σ. 243-250.

14 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 26-27/38, 27/38α (1/9/1824-4/1/1834), σ. 132-133/98)0835- 
11/1/1839)* Ο λογαριασμός θεωρήσαμε ότι ξεκίνησε το 1817, όταν για σκοπούς στατιστικής επεξερ- 
γασίαςαυθαίρετα υποθέσαμε ότι η αξία της κατοικίας του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ήταν προικώα.

15 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο /V, σ. 27/38. Για το συγκεκριμένο λογαριασμό έλαβαν χώρα πράξεις 
που είχαν να κάνουν με στενούς συγγενείςτου Χατζη-Χρίστόδουλου Απέγιτου όπως η γυναίκα του 
και οι γιοί του. Οι συγκεκριμένες πράξεις καταγράφηκαν μαζί για στενότερη παρακολούθηση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ 

ΣΕ ΓΡΟΣΙΑ

Χ ΡΕ Ω Σ ΤΗ Σ/Π ΙΣ ΤΩ ΤΗ Σ Α π έ γ ι τ ο ς  Χ α τ ζ η χ ρ ισ τ ό δ ο υ λ ο ς ,  ο

ΕΤΟΣ Μ Η Ν ΑΣ Μ ΕΡΑ Λ Ο ΓΑ Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Υ ΧΡΕ Ω ΣΗ Π ΙΣΤΩ ΣΗ Ο Λ ΙΚ Ο

1818 1 1 Δ.Π /1 0 7 1  - Ο ΙΚ ΙΑ  Γ.Μ. -1 -1

1818 Ιύ ν ο λα -1 -1

1824 9 1
Π.Ο.Π. /  1023 - Ο Μ Ο Λ Ο ΓΙΕ Σ  - Π Λ Η ΡΩ ΤΕ ΕΣ -13000 -13000

Π.Ο.Π. /1 0 1 8  - Ε ΚΠ ΤΩ ΣΕ ΙΣ  Ε ΙΣΠ Ρ ΑΚ ΤΕΕ Σ - 
Ο Μ Ο ΛΟ ΓΙΕ Σ

2400 2400

1824 Σύνολα 2400 -13000 -10600

1828
1 10 Π .Ο .Π . /1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1000 1000

4 2 Π.Ο.Π. /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1000 1000

1828 Σύνολα 2000 2000

1829 -  5 10
Π .Ο .Π . /1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1200 1200

Χ.Δ. /  Λ εόντιος Α ν ιος  Κ ιτίου. ο 800 800

1829 Σύνολα 2000 2000

1831

_  5 30
Π.Ο .Π. /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 15 15

Χ.Ε. /  1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩΣΕΙ 435 435

9 10
Π.Ο.Π. /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 148 148

Χ.Ε. /  1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 78 78

10 3
Π.Ο .Π. /1 0 0 3  - Τ Α Μ Ε ΙΟ 100 1D0
Χ.Ε. /  1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 7 7

1831 Σύνολα 783 783

1832

1 10
Π.Ο .Π. /1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1135 1135
Χ.Ε. /  1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 82 82

3 20
Π .Ο .Π . /1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 550 550
Χ.Ε. /  1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 104 104

4 9
Π.Ο .Π. /1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 827 827
Χ.Ε. /  1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 142 142
Χ.Δ. /  Κ ράμβής Δπμήτριος, ο 428 428

5
16

Π.Ο .Π . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 369 369
X Ε /  1003 - ΤΑ Μ Ε ΙΟ -428 -428
Χ.Ε. 1 1011 - Ε Π ΙΣΤΡ Ο Φ Ε Σ Π Ω ΛΗ ΣΕΩ Ν -35 -35
Χ.Ε. /  1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 94 94
Χ.Δ /  Κ ράμβής Δπμήτριος, ο -428 -428

24 Π Ο .Π  /1 0 0 3  - ΤΑΜ ΕΙΟ 300 300

6
1

Π Ο.Π. /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 410 410
Χ.Ε. /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 555 555

2 Π.Ο.Π. /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 525 525
11 10 Π.Ο.Π /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 160 160

1832 Σύνολα 5681 -891 4790
1833 12 29 Π.Ε. 1 1072 - Α ΓΟ Ρ Ε Σ ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ -645 -645

Χ.Ε. / 1003 - ΤΑ Μ Ε ΙΟ -1500 -1500
1833 Σύνολα -2145 -2145

1834
1 4

Π.Ε. 1 1072 - Α ΓΟ Ρ Ε Σ ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ -44 -44
Π.Ο Π . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 2582 2582
Π .Ο .Π  /  1020 - ΤΑ Μ Ε ΙΟ  - ΞΕ Ν Α  Ν Ο Μ ΙΣΜ ΑΤΑ 1115 1115
Χ.Δ. 1 1003 - ΤΑ Μ Ε ΙΟ 21382 -21236 146
Χ .Ε . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -2685 -2685
Χ.Ε. /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 215 215

12 29 Π Ο.Π. /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1155 1155
1834 Σύνολα 26449 -23965 2484

1835 | 6 30 Χ.Ε. 1 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -300 -3 00
1835 Σύνολα -300 -300

1836

1 7 Χ.Ε. /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 1000 1000
Χ.Δ. / Μ ικελλίδπς Σάββας, ο 6000 60 00

3
1 Χ.Δ. /1 0 0 3  -Τ Α Μ Ε ΙΟ -5750 -5750
7 Π.Ο .Π . / 1003 - Τ Α Μ Ε ΙΟ 62 62

5

7 Π.Ο.Π. /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 41 41
Χ .Δ  /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 3750 3750

15 Χ.Δ. /  1020 - ΤΑ Μ Ε ΙΟ  - ΞΕΝ Α Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α ΤΑ -1207 -1207

25
Χ.Δ. /  1038 - Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α  ΣΥ Ν Α ΛΛ Α ΓΗ Σ ΞΕΝΩΝ 
ΝΟ Μ ΙΣΜ ΑΤΩ Ν -108 -108

6
10 X  Ε / 1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 378 378
30 Χ.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -4273 -4273

Χ.Ε. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -391 -391

7 3

Π.Δ. / 1008 - ΤΟ ΚΟ Ι Π Λ Η ΡΩ ΤΕ Ο Ι - Δ Α Ν Ε ΙΣΜ Ο Σ -360 -360
Δ  Π. / 1053 - Ε Ξ Ο Δ Α  ΣΠ ΙΤ ΙΟ Υ  Γ.Μ. -51 -51
Χ.Δ. /  1038 - Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α  ΣΥ Ν Α Λ Λ Α ΓΗ Σ ΞΕΝΩΝ 
Ν Ο Μ ΙΣΜ Α ΤΩ Ν -60 -60

Χ.Ε. /  1038 - Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Α  ΣΥ Ν Α ΛΛ Α ΓΗ Σ ΞΕΝΩΝ 
ΝΟ Μ ΙΣΜ ΑΤΩ Ν -90 -90

12 22 Π.Ο .Π . /1 0 2 3  - Ο Μ Ο Λ Ο ΓΙΕ Σ  - Π Λ Η ΡΩ ΤΕ ΕΣ -5000 -5000
Χ Δ  / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1120 1120

1836 Σύνολα 12351 -17290 -4939

1838 1 20
Π Ε  /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 333 333
Χ.Δ /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 4000 -3000 1000
Χ.Ε. /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠ Ι Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 2401 2401

1838 Σύνο λα 6734 -3000 3734

1839 1 11
Π.Ε. 1 1003 - ΤΑ Μ Ε ΙΟ 267 267
Π.Ο .Π. /1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 2000 2000
Χ.Ε. /1 0 3 4  - ΕΚΠ ΤΩ ΣΕ ΙΣ  Χ Ο Ρ Η ΓΟ Υ Μ Ε Ν Ε Σ -73 -73

1839 Σύνολα 2267 -73 2194
Σ ύ ν ο λ α  Π ερ ιό ο ο υ 60665 •60665 0



βοηθός του Αρχιδημόγεροντα πεθερού του. Τα έτη 1828-1829, ο Γεωργάκης Μαρ
καντωνίδης ξεκίνησε την αποπληρωμή με διάφορους τρόπους των πληρωτέων 
ομολογιών. Έγιναν πληρωμές ύψους 2.000 γροσίων, ενώ το 1831 πραγματοποιή
θηκαν πωλήσεις διαφόρων ειδών από το εργαστήρι του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 
προς την οικία του Απέγιτου ύψους 520 γροσίων. Στις συναλλαγές του 1829, η πλη
ρωμή έναντι της χρηματοδότησης ανήλθε στα 783 γρόσια. Το 1832, υπήρχαν πλη
ρωμές έναντι ομολογιών ύψους 4.276 γροσίων. Ο Δημήτριος Κράμβής ο οποίος 
ήταν χρεώστης δανεισμού ενεπλάκη στο λογαριασμό του Απέγιτου. Οι τρεις τους, 
όπως φαίνεται, συμφώνησαν στην εξίσωση των χρεών τους16 μέσω του λογαρια
σμού του Απέγιτου. Το 1832 υπήρχαν πωλήσεις επί πιστώσει ύψους 977 γροσίων 
και επιστροφές πωλήσεων ύψους 35 γροσίων. Το 1833 υπήρχαν χρεώστες εμπορίου 
και πιστωτές εμπορίου, δηλαδή ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης προέβηκε σε αγορές 
επί πιστώσει ύψους 645 γροσίων ενώ εισέπραξε τις πωλήσεις του. Οι θεματικές 
κατηγορίες του 1834 ήταν οι πιστωτές εμπορίου, οι αγορές επί πιστώσει αξίας 44 
γροσίων, οι πληρωμές πληρωτέων ομολογιών ύψους 4.850 γροσίων και οι χρε
ώστες δανεισμού οι οποίοι ανήλθαν στο ποσό των 21.382 γροσίων ενώ οι πιστώ
σεις ήταν 2.122 γρόσια. Τέλος, στους χρεώστες εμπορίου, υπήρχαν πωλήσεις επί 
πιστώσει 215 γρόσια ενώ οι πιστώσεις στους χρεώστες εμπορίου ήταν ύψους 2.685 
γρόσια. Το 1835, υπήρχαν μόνο χρεώστες εμπορίου, με πιστώσεις ύψους 300 γρο
σίων. Το 1836, οι κατηγορίες που προέκυψαν κατά την ανάλυση ήταν οι διάφοροι 
πιστωτές για «έξοδα οσπητίου» του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ύψους 51 γροσίων. 
Για τους πιστωτές δανεισμού (τόκοι πληρωτέοι) ο Απέγιτος χρέωσε το Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη με 360 γρόσια. Το ποσό αυτό καταβλήθηκε λόγω του πιστωτικού 
υπολοίπου που διατηρούσε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης έναντι του πεθερού του.

Μια άλλη κατηγορία ήταν οι πληρωτέες ομολογίες ύψους 5.000 γροσίων, 
χρηματοδότηση δηλαδή του Απέγιτου προς το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Επίσης η 
χρηματοδότηση αυτή οφειλόταν στην κατακύρωση της ανάθεσης του τσιφλικιού 
του Δερβίς Εφέντη. Πέραν τούτου υπήρχε κατηγορία χρεώστες δανεισμού, σύμφω
να με την οποία ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης δανείστηκε 10.000 γρόσια ενώ απο
πλήρωσε 4.870 γρόσια. Επίσης ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης δανείστηκε ξένα νομ
ίσματα ύψους 1.207 γροσίων και με «επικαταλλαγή» ύψους 168 γροσίων. Τέλος ο

16 «δσα έμβασα τψ Κ(υρί)ψ Δ(ημητρί)ψ Κράμβή 428», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 26. Τα 428 
γρόσια που αναφέρθηκαν ήταν οφειλόμενο έξοδο. Το τελευταίο ήταν διορθωτική πράξη του πιο  
πάνω ποσού. Δηλαδή Ο Γ εωργάκης Μαρκαντωνίδης δεν ξεχρέωσε το Δημήτριο Κράμβή για λογα
ριασμό της πεθεράς του Αννέττας, διότι ο λογαριασμός μεταξύ του αυτού και της πεθεράς του ήταν 
χρεωστικός.
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ίδιος αποπλήρωσε το Μικελλίδη Σάββα για λογαριασμό του πεθερού του με ποσό 
ύψους 6.000 γροσίων. Η συναλλαγή που είχε με το Μικελλίδη αφορούσε την πώλη
ση του σπιτιού του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Η τελευταία κατηγορία στους χρεώ
στες εμπορίου ήταν οι πωλήσεις επί πιστώσει ύψους 1.378 γροσίων. Το 1838 υπήρ
χαν πιστωτψς,εμπορίου ύψους 333 γροσίων. Στους χρεώστες δανεισμού το ίδιο έτος, 
υπήρχε διαφορά στη χρέωση ύψους 1.000 γροσίων ενώ οι πωλήσεις επί πιστώσει 
ήταν ύψους 2.401 γροσίων. Το 1839, υπήρχαν συνολικά πράξεις σε τρεις κατηγορίες, 
στους πιστωτές εμπορίου ύψους 267 γροσίων στη χρέωση προς εξόφληση προηγού
μενων αγορών, πληρωμή για εξόφληση πληρωτέων ομολογιών ύψους 2.000 γρο
σίων και η τελευταία πράξη ήταν μια έκπτωση η οποία χορηγήθηκε ύψους 73 γρο-

m

σίων και αφορούσε το εμπόριο. Τέλος το 1839 παρατηρούμε ότι ο λογαριασμός του 
Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου έκλεισε με μηδενικό υπόλοιπο. Ο λογαριασμός χαρα
κτηρίστηκε σαν ένας από τους μεγαλύτερους που ήταν στο κατάστιχο και ο Χατζη- 
χριστόδουλος Απέγιτος ήταν ο κύριος χρηματοδότης των εργασιών του στην πρώτη 
περίοδο (1824-1830). Η δεύτερη θεματική κατηγορία ήταν οι πωλήσεις που ήταν 
ύψους μόνο 5.502 γροσίων. Ο συνδυασμός και η διαφορετικότητα αυτού του λογα
ριασμού με τους άλλους λογαριασμούς των μεγαλεμπόρων, ήταν ότι ο Απέγιτος 
Χατζηχριστόδουλος έδιδε χρήματα στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη αλλά επειδή 
είχαν λογαριασμούς με τα ίδια πρόσωπα, γινόντουσαν διευθετήσεις ορισμένων υπο
λοίπων μεταξύ των συναλλασσομένων (π.χ. ο Κράμβής Δημήτριος, ο Κιτίου Λεό- 
ντιος και ο Μικελλίδης Σάββας είχαν συναλλαγές και με τον Απέγιτο και με το 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη). Ο Απέγιτος επικοινωνούσε με τους συναλλασσομένους 
και ενημέρωνε το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη σε ποιον όφειλε17 με σκοπό να τους 
εμβάσει χρήματα. Οι άλλες θεματικές κατηγορίες ήταν μικρές από την άποψη του 
ύψους των χρηματικών ποσών (πιστωτής εμπορίου, έξοδα του σπιτιού του Γεωρ
γάκη Μαρκαντωνίδη που του τα κάλυπτε ο πεθερός του). Βασικά στο λογαριασμό 
του ο Απέγιτος ήταν πιστωτής ομολογιών πληρωτέων, ενώ δέχθηκε πωλήσεις επί 
πιστώσει (ΧΕ= Χρεώστης εμπορίου18 *). Υπήρχαν επίσης διάφορες ταμειακές πρά-

17 Υπαινίσσεται ένα ολόκληρο σύστημα επικοινωνίας και διευθετήσεων των λογαριασμών 
που είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθεί από την ανάλυση της κίνησής τους. Η ταυτοποίηση των 
πράξεων είναι εξαιρετικά δύσκολη. Αυτό φαίνεται ευκρινέστερα όταν εκδιδόταν προεξοφλητική 
εντολή με τη μορφή εμβάσματος στις συναλλαγματικές. Ο διακανονισμός των χρεωπιστώσεων 
μέσω της παρεμβολής άλλων συναλλασσομένων γινόταν κατόπιν συνεννόησης των δύο κύριων 
συναλλασσομένων.

18 Ο Απέγιτος αγόραζε από το εργαστήρι του γαμβρού του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη «πράγ
ματα» (αποικιακά είδη) που καταγράφηκαν σε συγκεκριμένη σελίδα του κατάστιχου αναλυτικότατα 
βλ. «1832: Ίαννουαρίου 5: δσα Λαμβάνω άπό τό άργαστήρι», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 158/λη(1).
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ξεις της θεματικής κατηγορίας ΧΔ= Χρεώστες δανεισμού, που ήταν οι κοινοί 
συναλλασσόμενοι που είχαν οι δύο, Απέγιτος-Μαρκαντωνίδης. Για το λογαριασμό 
του Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου μπορούν να γίνουν οι πιο κάτω παρατηρήσεις:

• Ο Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος χρηματοδότησε το Γεωργάκη Μαρκαντω- 
νίδη με ομολογίες πληρωτέες. Ο τελευταίος αποπλήρωσε τον πεθερό του 
με την πώληση εμπορευμάτων τα οποία ο Απέγιτος είτε τα διέθεσε μέσω 
του δικού του εργαστηρίου είτε τα χρησιμοποίησε για τις ανάγκες του σπι
τιού του.

• Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης προέβηκε σε αγορές, συμπληρωματικές των 
αποθεμάτων του, για τις ανάγκες του εργαστηρίου του, από το εργαστήρι 
του πεθερού του.

• Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης πλήρωσε την οφειλή που είχε σε ομολογίες 
πληρωτέες προς τον Απέγιτο κυρίως με μετρητά, κατά χρονικά διαστή
ματα αλλά ο πενθερός του, του έδωσε την ευκαιρία να μειώσει το χρεω- 
στούμενο υπόλοιπο με την πώληση στον ίδιο ορισμένων αντικειμένων και 
εμπορευμάτων, τα οποία χρησιμοποιούσε είτε για το σπίτι του είτε για το 
εργαστήρι του. Αυτή η κίνηση ήταν πολύ επωφελής για το Γεωργάκη Μαρ- 
καντωνίδη γιατί ήταν μέσο προώθησης για να καταστεί ουσιαστικά υπο-

• λογήσιμος με τους άλλους συναλλασσόμενους εμπόρου.
Οι συγγενικές σχέσεις19 του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη λειτούργησαν ενι- 

σχυτικά όσον αφορά τις δραστηριότητές του. Δεν αναπτύχθηκε όμως καμιά οικο
γενειακού τύπου επιχείρηση μεταξύ τους. Αλλωστε δεν ήταν αυτές οι συγγενικές 
σχέσεις που καθόρισαν την πορεία του. Οι συγγενικές σχέσεις που ανέπτυξε ο 
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης διαφάνηκαν μέσα από το κατάστιχο στους πιο κάτω 
λογαριασμούς: σιόρ Δημήτριος Κράμβής20, σύγγαμπρος (βιτζέν σαράφης), Χατζη- 
σπύρος Απέγιτος21 αδελφός του Χατζηχριστόδουλου, κοτζάμπασης Λάρνακος, 
θεία Χρυσταλλού22, η πεθερά του Αννέττα23 που του χορήγησε συναλλαγματικές

'9  «Χρεωστεΐ ό χριστοφής Απεγίτου διά τόν συντροφικόν δερουχτέ», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
ο. 168/122' «13/9/1832: δσα έδέχθη δι' έμέ τφ  χοτζδ μελκών Σαράφη διά τούς δερουχ(τέδες) χρι- 
στοφή Απεγίτου»: ο μεγαλέμπορος Φέληξ Μαλαγάμβας, αποδέχθηκε να  καταβάλλει το ποσό των 
5.500 γροσίων στον Χοτζά Μελκών Σαράφη για λογαριασμό του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη για τις 
εκμισθώσεις φόρων βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 41/50.

2°  Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 36-37/47, 38-39/47α.
21 Ο Χατζησπύρος Απέγιτος ήταν αδελφός του Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου.
22 Η Χρυσταλλού Χατζηπαναγή ήταν θεία του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατά

στιχο IV, σ. 58-59/64.
23 Η συμβία του Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου που δανείζει το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη την 

1/9/1824 [περίοδο εγκατάστασης του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη στη Λευκωσία;] ονομαζόταν Αννέτ
τα. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 27/38). Όταν αναφέρεται στην κυρά ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
εννοεί τη πεθερά του, σύζυγο του Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου.
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για οικονομική ενίσχυση χρηματοδοτώντας σε σχέση με τον Αγιο Πάφου. Οι Γεωρ- 
γάκης24 και Αντωνάκης ήταν παιδιά του Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου και συναλ
λασσόμενοι με το Μαρκαντωνίδη. Ο Δημήτρης25 ήταν γαμπρός του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη και χρησιμοποιήθηκε από τον τελευταίο για τις συναλλαγές του.

Ο λογαριασμός του Δημήτριου Κράμβή26 (ΠΙΝΑΚΑΣ 3, σ. 93) ήταν ένας 
από τους μεγαλύτερους λογαριασμούς που παρουσίασε αρκετές κατηγορίες εμπορι
κών πράξεων, φορολογίας και άλλων συναλλαγών και ολοκληρώθηκε σχετικά 
σύντομα (172/1832-23/10/1832). Οι αγορές από το Δημήτριο Κράμβή ήταν για κτη- 
νοτροφικά είδη (αρνιά) ύψους 5.078 γροσίων και εμπορεύματα εργαστηρίου (τζόχα, 
χαρτί, κ.ά.) άλλες αγορές (βαμβάκι, άλογο). Ο Δημήτρης Κράμβής κατείχε μεγάλη 
θέση στην κοινωνία της Κύπρου. Από τα λεγόμενό του, έφθασε το 1828 μέχρι το 
αξίωμα του σαράφη. Ήταν σύγγαμβρος του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (παντρεύτη
κε κόρη του Απέγιτου). Οι πωλήσεις του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη στο Δημήτριο 
Κράμβή ανήλθαν στο ύψος των 13.840 γροσίων. Ο πρώτος κατόπιν συμφωνίας με 
το δεύτερο κατέβαλε στην οθωμανική διοίκηση το χρηματικό ποσό που αντιστοι
χούσε στην εκμίσθωση του Ριζοκαρπάσου και με αυτόν τον τρόπο απέκτησε δικαιώ
ματα είσπραξης φορολογίας. Η σχέση τους αναπτύχθηκε κατά το 1832-1833 τόσο 
στη φορολογία όσο και στις αγοραπωλησίες αγαθών. Ο Δημήτριος Κράμβής εξου- 
σιοδοτούσε το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη να χρηματοδοτείται από τους γραμματι
κούς που ήταν στην δικαιοδοσία του πρώτου. Οι θεματικές κατηγορίες του λογα
ριασμού ήταν τέσσερις. Οι ΧΦ (= Χρεώστες Φορολογίας) ήταν πληρωμές φόρων 
τρίτων συναλλασσομένων ή εξαρτημένων προσώπων από το Δημήτρη Κράμβή που 
τους αποπλήρωνε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης. Ήταν μόνο για 330 γρόσια και πε
ριλάμβανε το φόρο «γαλιουτζιού πεδελιγεσί» γρόσια 43, το «δερουχτέ παρασί» γρό
σια 32, το «μιρί» γρόσια 64 και τα σαλκίνια γρόσια 191. Η δεύτερη θεματική

α) «Δίδει ό Κύριος φέληξ Μαλαγάμβας: 23/3/1832: δσα άπό το πράγμα της πόλεως όποϋ έδώθη 
είς την κυράν γρ(όσια) 347;|» , Α.Ι.Α.Κ., Κατάαηχο IV, ο. 81/81. β) «Νά δώση ό κύριος Χατζηχρι- 
στόδουλος Απέγιτος: 9/4/1832: μετρητά της κυράς άμέσως 297:18», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 26/38) 
V) «Νά δώση ό κύριος Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος: της κυράς ένα φέσι γρ. 16: τού σιόρ Γεωργά
κη 1: φέσι γρ. 35:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 26/38). δ) «Νά δώση ό κύριος Χατζηχριστόδουλος 
Απέγιτος: διά 22: όκάδες έλάδιον είς τό όσπήτι τής κυράς 90:20», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 26/38.

24 Ο Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος είχε γιούς τους Αντωνάκη, Δημήτρη, και Γιωργάκη που  
δανείζουν το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 27/38, συν. 36/47, συν. 36/49ΐιι, 
σ.38/49 ). Ειδικά ο Αντωνάκης έγινε συνέταιρος του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη στη φοροείσπραξη.

25 Την 17/10/1831 ο Δημήτρης πραγματοποίησε έξοδα για λογαριασμό του Γεωργάκη Μαρκα- 
νκυνίδη βλ. «αφαιρώ έτι διά χάριν του Ίδίου (= Γεωργή Τζοΰλλος Λαπύθιος) είς έξοδα τοϋ Δημή
τρη γαμβρού μου καί χαρουπιού γρ. 400:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο /V, σ. 60/61. Επίσης «δσα νά  
μέτρηση τφ  Δημητρίω γαμβρω μου γρ. 470:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 53/61.

26 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο /V, σ. 36-37/47, 38-39/47α.
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Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3
Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Σ Υ Ν Α Λ Λ Α Σ Σ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

Σ Ε  Γ Ρ Ο Σ ΙΑ

ΧΡΕΩΣΤΗΣ/ΠΙΣΤΩΤΗΣ Κ ρ ά μ β ή ς  Δ η μ π τ ρ ιο ς , ο
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ ΜΕΡΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΟΛΙΚΟ

1831 4 17 Π.Ε. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 596 596

1831 Σύνο λα 596 596

1
Π.Δ. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 266 -750 -484

Π.Ε. / 1003 - ΤΑΜ ΕΙΟ 750 750

2 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -2300 -2300
* Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1754 1754

Π.Ε. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 2838 2838

Χ.Ε. / 1060 - Π Ω ΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ 255 255
2

17
Χ.Φ. / 1026 - Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΑ  - ΓΑΔΙΟ ΥΝ ΤΖΙΟ Υ 
ΠΕΔΕΑΙΓΕΣΙ

22 22

Χ.Φ. / 1027 - Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΑ  - ΔΕΡΟ ΥΧΤΕ 
ΠΑΡΑΣΙ

16 16

• Χ.Φ. ( 1028 - Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΑ  - ΜΙΡΙ 33 33
Χ.Φ. / 1029 - Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΑ  - ΣΑΛΚΙΝΙΑ 97 97

4 9 Π.Δ. / Απ έγιτος Χατζηχριοτόδουλος, ο -428 -428
1 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -2500 -2500
2 Π.Ε. / 1072 - ΑΓΟ Ρ ΕΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ -450 -450

Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 470 470
14 Π .Ε ./ 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 128 128

Χ.Ε. / 1060 - Π Ω ΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ 23 23
15 Χ.Φ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -27 -27

1832
5

16
Π.Δ. / Απ έγιτος Χατζηχριστόδουλος, ο 428 428
Χ.Φ. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -200 -200
Π.Δ. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -4773 -4773

17
Π.Ε. / 1072 - ΑΓΟ Ρ ΕΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ -4628 -4628

# Χ.Ε. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -405 -405
Χ.Φ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -100 -100

31 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 5244 -3031 2213

β 29 Π.Ε. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 100 100
30 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 2000 2000

7 28 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 232 232
Π.Δ. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 4094 4094
Π.Ε. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 300 300

8 26

Χ.Φ. / 1026 - Φ Ο ΡΟ ΛΟ ΓΙΑ  - ΓΑΔ ΙΟ ΥΝ ΤΖΙΟ Υ 
ΠΕΔΕΑΙΓΕΣΙ 21 21

Χ.Φ. / 1027 - Φ Ο ΡΟ Λ Ο ΓΙΑ  - Δ ΕΡΟ ΥΧΤΕ 
ΠΑΡΑΣΙ 16 16

Χ.Φ. / 1028 - Φ Ο ΡΟ Λ Ο ΓΙΑ  - ΜΙΡΙ 31 31
Χ.Φ. / 1029 - Φ Ο ΡΟ Λ Ο ΓΙΑ  - ΣΑΛΚΙΝΙΑ 94 94
Π.Δ. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 15 15

10 23 Π.Ε. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 300 300
Χ.Ε. / 1060 - Π Ω ΛΗ ΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ 68 68

832 Σύνολα 19595 -19592 3
3 1 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 2000 -2001 -1

1 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -4000 -4000
2 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1000 1000

4 3 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -4379 -4379
17 Π.Δ. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 654 654

1833 20 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1300 1300
Π.Δ. / 1020 - ΤΑΜ ΕΙΟ  - ΞΕΝ Α Ν Ο Μ ΙΣΜ ΑΤΑ 1050 1050

1 Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1571 1571
15 Π.Δ. / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 540 540

5 18 Π.Δ. / 1020 - ΤΑΜ ΕΙΟ  - ΞΕΝΑ Ν Ο Μ ΙΣΜ ΑΤΑ 802 802
Π.Δ. / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 800 800

29 Χ.Ε. / 1060 - Π Ω ΛΗ ΣΕΙΣ  ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ 65 65
Π.Δ. / 1034 - ΕΚΠ ΤΩ ΣΕΙΣ ΧΟ ΡΗ ΓΟ ΥΜ ΕΝ ΕΣ -1 -1

833 Σύνολα 9782 -10381 -599
υνολα Περιόδου 29973 -29973 0
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ήταν οι ΠΕ (= Πιστωτές εμπορίου) δηλαδή ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης αγόραζε 
από τον Κράμβή 300 αιγοπρόβατα («χρονιά») μεγάλης αξίας, τζόχα, χαρτί και διά
φορα άλλα. Όλες οι αγορές ήταν κατά το 1832. Οι συνολικές αγορές του 1832 ήταν 
ύψους 5.078 γροσίων. Σε αντιστοιχία με τις αγορές, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
πούλησε στον Κράμβή εμπορεύματα ύψους 411 γροσίων. Στις πωλήσεις αυτές 
περιλαμβάνονταν είδη αποικιακών («ποτίλιες», βότυρο αλεύρι, «ταμβάκος», κου
τάλια κ.ά) μικρής αξίας από το εργαστήρι του. Η μεγαλύτερη θεματική κατηγορία, 
όπως την ονομάσαμε εμείς, ήταν το ΠΔ (= Πιστωτές δανεισμού). Παρατηρούμε ότι 
ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης πλήρωσε υποχρεώσεις του Κράμβή το 1832 ύψους 
13.354 γροσίων και το 1833 10.437 γροσίων. Η αποπληρωμή έγινε σε γρόσια και σε 

* ξένα νομίσματα, δηλαδή ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης πλήρωσε πρώτος τις υπο
χρεώσεις του και ήλθε κατόπιν ο Κράμβής να τον αποπληρώσει. Η χρονική διάρ
κεια του Λογαριασμού του Δημήτριου Κράμβή ήταν μόνο για το 1832-1833 και το 
υπόλοιπό του τελικά ήταν μηδέν.

Στο λογαριασμό της πεθεράς του Αννέττας Απεγίτου27, παρατηρούμε ότι ο 
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ανέλαβε την υποχρέωση αποπληρωμής χρέους του 
Μητροπολίτη Πάφου28 προς την πεθερά του ύψους 1.963 γροσίων καθώς επίσης 
και ποσό το οποίο έδωσε ο «Αγιος Κιτίου» προς τον ίδιο. Ο λογαριασμός ήταν 
καθαρά πιστωτής δανεισμού. Παρατηρούμε ότι το 1832, υπάρχει ένα συνολικό 
ποσό το οποίο ανήλθε στα 1.963 γρόσια που ήταν το ποσό που ανέλαβε να αποπλη
ρώσει ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης προς την πεθερά του και κατέβαλε 1.748 γρό
σια. Υπήρχε δηλαδή υπόλοιπο ύψους 215 γροσίων. Το 1833 ο Γεωργάκης Μαρκα- 
ντωνίδης ανέλαβε την αποπλήρωση29 οφειλής από τον «Αγιο Κιτίου» ύψους 1.500 
γροσίων και η πληρωμή αυτή έγινε με δύο τρόπους. Με καταβολή μετρητών ύψους 
1.285 γροσίων καθώς επίσης και με πωλήσεις επί πιστώσει ύψους 430 γροσίων. Στο 
τέλος ο λογαριασμός αυτός παρουσίασε μηδενικό υπόλοιπο. Σ ’ αυτό το λογαρια
σμό, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης, ανέλαβε να αποπληρώσει χρέη έναντι κάποιας 
δέσμευσης η οποία δυνατόν να του απέδωσε μελλοντικά κέρδος, με βάση τη συνερ
γασία και την προαγορά εμπορευμάτων.

27 Α.Γ.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 28/40 (5/12/1832), 28/40α (9/4/1833).
28 Το οφειλόμενο ποσό που είχε να παίρνει η πεθερά του από τον «Αγιο Πάφου» μεταφέρθη

κε στη χρέωαη του λογαριασμού του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Η πράξη αυτή έγινε ημερολογιακά 
(J/E). Σε απλή σημείωσή του ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης δήλωσε ότι τα χρήματα αυτά θα τα χρη
σιμοποιήσει για εξόφληση του «Αγίου Πάφου».

29 ΠΙΣΤΩΣΗ: Μπορεί να κρατούσε πρόχειρο λογαριασμό για τα ποσά ή εμπορεύματα που  
έδιδε στην πεθερά του και στο διακανονισμό του λογαριασμού δεν ανέφερε ημερομηνίες των πρά
ξεων αυτών γιατί δεν τις θεωρούσε αναγκαίες. Οι πράξεις αυτές ήταν ημερολογιακώς κοντά η μια 
στην άλλη. Η αποδοχή από το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη χρημάτων που είχε να  εισπράξει η πεθερά 
του από εξέχουσες προσωπικότητες, έδειχνε ότι ο  ίδιος επεδίωκε να  έχει δοσοληψίες μαζί τους.
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Ο σιόρ Γεωργάκης30 Αννέττας δάνεισε το 1824 στο Γεωργάκη Μαρκαντωνί- 
δη 10031 νρόσια ο οποίος τα απέδωσε32 το 1827 χωρίς τόκους. Το 1825, ο Γεωργά
κης Μαρκαντωνίδης αγόρασε επί πιστώσει πράγματα από το εργαστήρι33 του 
Δημήτρη Αννέττας34 αξίας 125 γροσίων και τα πλήρωσε το 1827 χωρίς την κατα
βολή επιπρόσθετου τόκου.

Οι αράξεις μεταξύ του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη και της θείας του Χρυ- 
σταλλούς Χατζηπαναγή35 (ΠΙΝΑΚΑΣ 4, σ. 96) άρχισαν από το 1825 και τελείωσαν 
το 1829. Το 1825-26 ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης τη χρηματοδότησε και ταυτό
χρονα της πούλησε διάφορα εμπορεύματα (υφάσματα, ττόπια παννιά, μαξιλάρες, 
οικιακό εξοπλισμό: καριόλα, «τζαέρες», «πότζες», πηρουνομάχαιρα) από το εργα- 

’ στήρι / μαγαζί του. Το ίδιο συνεχίζεται και το 1827 και 1828, όπου της πούλησε 
πράγματα («χαρτζί», «λαβάζι», φέσι, μανδήλι, πηρουνομάχαιρα, «καριόλα», 
«πασμά», μαξιλάρες). Το 1828 επωμίστηκε μια πληρωτέα ομολογία ύψους 5.000 
γροσίων. Είναι αξιοσημείωτο ότι η ομολογία έγραφε ότι δεν θα αποπληρωνόταν 
βάσει των άλλων πράξεων που είχαν μεταξύ τους αλλά ότι θα πληρωνόταν κανονι
κά βάσει των όρων της πληρωτέας ομολογίας, («1/4/1828: δ ι’ ομολογίας μου εις διω- 
ρία χρόνου ενός χωρίς ν ’ αφαιρεθώσι τά άντικρυς γρ. 5.000»), δηλαδή δε λάμβανε 
υπόψη τις πωλήσεις ή τα χρήματα που έδωσε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης στη θεία 
τοΰ. Επίσης το 1828 η θεία του Χρυσταλλού του χρωστούσε την καταβολή των 
φόρων της. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης της παραχώρησε εκπτώσεις για τα εμπο- 
ρεύματά της. Φαίνεται ότι η Χρυσταλλού δεν είχε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης 
στους ξένους μεγαλεμπόρους και στους τεχνίτες («καζαντζής», «παπλωματάς») και 
απευθύνθηκε στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη για να την προμηθεύσει με αυτά τα 
εμπορεύματα. Από αυτό αποδεικνύεται ότι ανάλογα με την πρόσβαση στην αγορά 
των εμπορευομένων υπήρχαν κεντρικά και περιφερειακά εργαστήρια. Ο λογαρια
σμός της Χρυσταλλούς παρέμεινε ως το 1829, οπότε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
είχε πιστωτικό υπόλοιπο 2.337 γρόσια. Επειδή το υπό εξέταση κατάστιχο περιλάμ-

30 Γεωργάκης Αννέττας (24/11/1824-20/1/1827), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 20-21/30.
31 «20/1/1827: Να δώση: δσα εις μετρητά διά τού σ(ιόρ) γεωργάκη κράμβη γρ. 100:00», 

Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.20/30.
32 ΝΑ ΛΑΒΕΙ «24/11/1824: δσα έδέχθη άπό σ(ιόρ) νικολάκην έλευθεριου γρ. 100:00» = Ο 

Νικολάκης Ελευθερίου χρωστεί στον Γεωργάκη Αννέττας και ο  Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης τα 
εισπράττει από το Νικολάκη Ελευθερίου.

33 «25/1/1825: δσα άπό τιμήν Πράγματος έργαστηρίου του γρ. 140:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο 
IV, σ. 21/32· Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης αγοράζει από τον Δημήτρη Αννέττας εμπόρευμα.

34 Δημήτριος Αννέττας (25/1/1825-1/6/1827), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 20-21/32.
35 Χατζηπαναγή Χρυσταλλού θεία μου (25/9/1825-5/7/1829), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 58- 

59/64.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4:

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΟΣΙΑ

Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Η Σ /Π ΙΣ Τ Ω Τ Η Σ Χ α τ ζ η τ τ α ν α γ ή  Χ ρ υ σ τ α λ λ ο ύ ,  π
ΕΤΟ Σ Μ Η Ν Α Σ Μ Ε Ρ Α Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Υ Χ Ρ Ε Ω Σ Η Π ΙΣ Τ Ω Σ Η Ο Λ ΙΚ Ο
1825 9 25 Π .Ο .Π . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 57 57

1825 Σ ύνο λα  - 57 57

1
Π ,Ο .Π ./  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 39 39
Χ .Ε . /  1060 - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 286 286

12
21 Π .Ο .Π . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 55 55
26 Π .Ο .Π . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 15 15

1826 Σ ύνολα 395 395
6 23 Χ .Ε . /  1060 - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 100 100

1827
1 Π .Ο .Π . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 120 120

7
28

Π .Ο .Π . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 12 12
Χ .Ε . /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ Σ Ε Ι 48 48

1827 Σ ύνολα 2 8 0 280

ο 12
Π .Ο .Π . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 87 87
Χ .Ε . /  1060 - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 55 55

1 Π .Ο .Π . /  1023 - Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΕ Σ  - Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Ε Σ -5000 -5000

17
Π .Ο .Π . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 44 44
Χ .Ε . /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 92 92
Π . Ο .Π . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 30 30

4 Χ .Ε . /  1060 - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 51 51

25
Χ .Φ . /  1026 - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - ΓΑ Λ ΙΟ Υ Ν Τ Ζ ΙΟ Υ  Π Ε Δ Ε Λ 20 20
Χ .Φ . /  1027 - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Δ Ε Ρ Ο Υ Χ Τ Ε  Π Α Ρ Α ΣΙ 14 14

1828 Χ .Φ . /  1028 - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Μ ΙΡ Ι 29 29
Χ .Φ . /  1029 - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Σ Α Λ Κ ΙΝ ΙΑ 87 87

5 Χ .Ε . / 1060 - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 20 20

7 14 Π .Ο .Π . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 161 161
*

15
Π .Ο .Π ./  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 25 25
Χ .Ε . /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 304 304

11 27
Π .Ο .Π . 1 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 200 200
Χ .Ε . /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 55 55

12 12 Π .Ο .Π ./  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 4 1 0 410
Χ .Ε . / 1060 - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 169 169

1828 Σ ύνολα 1853 -5000 -3147
2 12 Π ,Ο .Π . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 30 30

1829 Π .Ο .Π ./  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 155 155
7 5 Χ .Ε . /  1034 - Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ  Χ Ο Ρ Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ε Σ -130 -130

Χ .Ε . /1 0 6 0  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  ΕΠ Ι Π ΙΣ ΤΩ ΣΕ Ι 23 23
1829 Σ ύνολα 208 -130 78
Σ ύνο λα  Π ερ ιό δ ο υ 2793 -5130 -2337
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βανε πράξεις μέχρι το 1839, το πιστωτικό υπόλοιπο μεταφέρθηκε μέχρι το έτος αυ
τό. Η Χρυσταλλού Χατζηπαναγή διατηρούσε εργαστήρι, αγόραζε διάφορες ποσό
τητες εμπορευμάτων και εκχώρησε πληρωτέα ομολογία στο Γεωργάκη Μαρκαντω- 
νίδη. Τη χρονική περίοδο κίνησης του λογαριασμού της Χρυσταλλούς Χατζηπα
ναγή, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης διατηρούσε εργαστήρι στη Λάρνακα με το 
οποίο την προμήθευε με τα διάφορα εμπορεύματα δηλαδή υφάσματα, ασημικά, 
παραχωρούσε υπηρεσίες και πουλούσε αποικιακά προϊόντα. Το εργαστήρι του Γε
ωργάκη Μαρκαντωνίδη, παρόλο που ο ίδιος ήταν εγκατεστημένος στη Λευκωσία, 
δούλευε στη Λάρνακα και θα ήταν υπό την εποπτεία κάποιου υπαλλήλου του, π ι
θανότατα κάποιου «δούλου» του, ο οποίος ήταν σε θέση να φέρει σε πέρας αυτές 

* τις πράξεις, δηλαδή να πουλήσει τα διάφορα αντικείμενα στη Χρυσταλλού Χατζη
παναγή και σε άλλους. Μέσα από το λογαριασμό της Χρυσταλλούς Χατζηπαναγή 
φάνηκαν οι λειτουργίες που επιτελούσε το εργαστήρι του Γεωργάκη Μαρκαντωνί
δη δηλαδή: (α) πουλούσε ένδυση και αποικιακά είδη και (β) παρείχε υπηρεσίες (δι
όρθωμα δακτυλιδιού, μεσολαβούσε στην κατασκευή παπλωμάτου). Επομένως ένα 
καλό εργαστήρι την εποχή εκείνη έπρεπε να επιτελεί αυτές τις λειτουργίες.

Ένας άλλος λογαριασμός ήταν αυτός της «φαμελίας» του Απεγίτου36, που 
το 1832 έλαβε συνολικό ποσό ύψους 4.000 γροσίων (χρεώστης δανεισμού). Το υπό
λοιπο παρέμεινε μέχρι το τέλος του 1839 και παρουσίασε χρεωστικό υπόλοιπο.

Η Αικατερίνη37, νούννα του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, προπλήρωσε 15 γρό- 
σια, αγορά ραπτικών, τα οποία παρέλαβε το 1836. Το 1835, η νούννα του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη, του δάνεισε 330 γρόσια και ακολούθως του παραχώρησε ομο
λογία38 ύψους 213 γροσίων η οποία εξοφλήθηκε τον ίδιο χρόνο. Το 1836, ο Γεωρ
γάκης Μαρκαντωνίδης, της αποπλήρωσε τα 215 γρόσια και ακολούθως της πώλησε 
διάφορα πράγματα αξίας 115 γροσίων. Τα πράγματα αυτά περιλάμβαναν μαντήλια, 
φουστάνι και διάφορα άλλα είδη ένδυσης. Το ίδιο έτος ο λογαριασμός αυτός παρου
σίασε μηδενικό υπόλοιπο και χαρακτηρίστηκε σαν δανειστικός προς το Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη. Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρούμε σε σχέση με τη διάταξη των 
λογαριασμών στο κατάστιχο ήταν ότι αυτός ο λογαριασμός της νούννας του, ήταν

36 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 172.
37 Λογαριασμός Αικατερίνης νούννας μου (1/3/1835-21/1/1836), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 4- 

5/3α, «1/3/1835: τής νούννας μου αΐκατερίνης άπό Γιακουμή Μάλακκα»: Ο Γιακουμής Μάλακας 
έδωσε στον Γεωργάκη ΜαρκαντοΜδη γρ. 320: κατόπιν διαταγής της νούννας του. Μετά η νούννα  
του του έδωσε σε μετρητά διάφορα ποσά.

«έδώθη εις αυτήν όμολογίαν άπό την άνωτέρω έποχήν =», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 4/3α 
ΠΙΣΤΩΣΗ: « διάφορον αύτών πρός γρ(όσια) 15: τά έκατόν είς 6 μήνας 37:20» (Τόκος των γρ. 
520:00), δηλαδή το ύφος του επιτοκίου ήταν προς 15%.
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εμβόλιμος στο κατάστιχο και παρουσιάστηκε αντίστροφα (εκεί που έπρεπε να ήταν 
η χρέωση παρουσιάστηκε η πίστωση και εκεί που έπρεπε να ήταν η πίστωση παρου
σιάστηκε η χρέωση). Ο λόγος που ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης προέβηκε σε αυτή 
τη μορφή χρεωπίστωσης δυνατόν να οφείλεται στην απλότητα του λογαριασμού, 
καθώς επίσης και στο χώρο που είχε στη διάθεσή του να τοποθετήσει τις εγγραφές.

II. ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ

Οι γραμματικοί, είχαν ορισμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις έναντι της 
τοπικής οθωμανικής αρχής. Ειδικότερα οι γραμματικοί39 της Αρχιεπισκοπής Κύ
πρου αποτελούσαν ολόκληρο επιτελείο με ιεραρχική οργάνωση και κατανομή έργα- 
σιών. Οι τελευταίες ήταν συνυφασμένες με τις αρμοδιότητες της χριστιανικής «πο
λιτείας» ενταγμένης μέσα στο οθωμανικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Οι γραμματικοί 
δρούσαν ως εντεταλμένοι αξιωματούχοι για την είσπραξη των φόρων. Προέρχονταν 
από τις ανώτερες κοινωνικές τάξεις και είχαν ανώτερη μόρφωση. Επιλέγονταν40 
από τον Αρχιεπίσκοπο και την κεντρική Δημογεροντία, φορείς οι οποίοι καθόριζαν 
το μισθό41 τους και αποτιμούσαν την εργασίας του. Προσδιοριστικοί παράγοντες 
της αμοιβής τους ήταν ο αριθμός των φορολογουμένων κατά καζά, τα ενδεχόμενα 
προβλήματα που προέκυπταν κατά τη φοροείσπραξη αλλά και η αποτελεσματικότη- 
τά τους. Απαγορευόταν στους γραμματικούς να υπενοικιάζουν από μόνοι τους τους 
φόρους42. Ενεργούσαν με βάση τους φορολογικούς καταλόγους που τους παρέδιδε

^  Για το καθεστώς και τις αρμοδιότητες τ<υν γραμματικών των επαρχιακών ιεροδικαοτικών 
διοικητικών περιφερειών (καζάδων) βλ. Γεώργιος Α. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Εκκλησία και Φορολογία στην 
Κύπρο τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας (1779-1856), δακτ. διδακτορική διατριβή, Πανεπι
στήμιο Αθηνών, Αθήνα 1988, σ. 83-86* Κυπριανός Δ. ΛΟΥΗΣ, «Τυπολογία και Δομή οικονομικών 
κατάστιχων Αρχιεπισκοπής Κύπρου (1800-1839/40)», Διεθνές Συνέδριο Αρχειακών: Αρχεία και 
προοπτικές στη νέα χιλιετία, Κύπρος, 4-6 ΜαΤου 2000, Αθήνα 2001, σ. 263-264, 268,271.

4^ «Ο'ι Γραμματικοί των Καζάδων νά έκλέγονται άπό τήν Κεντρικήν Δημογεροντίαν καί άπό 
τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον», Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α \  Πρακτικά Γενικής Συνέ
λευσης (4/11/1830), σ. 200.

41 Οι μισθοί των γραμματικών και των κοτζαμπάσηδων: Για το έργο της είσπραξης το)ν 
φόρίυν οι γραμματικοί είχαν καθορισμένο μισθό. Στα κατάστιχα βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο K ill  
(1811/12) και Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XV  (1817/18) ο μισθός τους αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό, 
των φορολογουμένίυν κατά καζά. Το 1825/26 (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XVIII), μετά το Ν. 72 και 
(Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XIX) 1827/28, φ. 710 ο μισθός ήταν 1500γρόσιακαιτο 1820 (Α.Ι.Α.Κ., Κατά
στιχο V) 2000: γρόσια βλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Εκκλησία και Φορολογία, ό.π., σ. 113, 271 υπ. 619. Για 
τους κοτζαμπάσηδες βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XIII ( 1811/12), Ν. 2 ,1 8  δίδει, XV (1817/18), Ν. 8 δίδει. 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XVI (1822/23), Ν. 2 δίδει. Το 1827/28, ο  κάθε φορολογούμενος κατέβαλλε 1 
γρόσι για τους μισθούς των κοτζαμπάσηδων βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XX, φ. 23« ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
Εκκλησία και Φορολογία, ό.π., σ. 113,271 υπ. 620.

42 Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α \  Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης (4/11/1830), κεφ. Γ : Περί 
Κεντρικής Δημογεροντίας, άρθρον 11, σ. 246.
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η Αρχιεπισκοπή43 και κατέθεταν τους φόρους στο επαρχιακό θησαυροφυλάκιο του 
Σουλτάνου (lm/.ine) μέχρι τη μεταφορά τους στην Κωνσταντινούπολη. Οι αναλυτι
κοί λογαριασμοί των γραμματικών44 των επαρχιακών ιεροόικαστικών διοικητικών 
περιφερειών (καζάδων) παρουσιάστηκαν ως ευδιάκριτο τμήμα του σώματος των 
καταστίχων4·\ στον επίσημο τύπο του δούναι -  λαβείν (dare-avere). Κάθε λογαρια
σμός αποτελούνταν από την ονομαστική αναφορά του γραμματικού της ιεροδικα- 
στικής περιφέρειας (καζά), από την οποία όφειλε να εισπράξει. Ο γραμματικός χρε
ωνόταν στο λογαριασμό του, το σύνολο των φόρων που έπρεπε να εισπραχθούν από 
τον καζά, ανεξάρτητα εάν Οα εισέπραττε ο ίδιος το σύνολο των φόρων ή κάποιος 

φ άλλος υπενοικιαστής. Οι φόροι που εισέπραττε ο ενοικιαστής με τους ανθρώπους 
του, κατατίθονταν από τον ίδιο στο κεντρικό ταμείο στη Λευκωσία και ενημερωνό
ταν γι’ αυτό ο γραμματικός, που θεωρούσε εισπραχθέντα τα ποσά. Ο γραμματικός 
εισέπραττε τους φόρους, από την περιφέρειά που ήταν εξουσιοδοτημένος, μαζί με το 
επιτελείο46 του και ενημέρωνε το λογαριασμό του. Μια από τις αρμοδιότητες των 
γραμματικών ήταν ο έλεγχος της γνησιότητας του νομίσματος της φορολογίας. Η 
κύρια πηγή ροής πολύτιμων μετάλλων με τη μορφή νομισμάτων στα ταμεία της 
Πύλης ήταν αναμφισβήτητα από τη φορολογία των πληθυσμών47.

• Το 1817 ήταν η πρώτη χρονιά που ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης άρχισε να 
τηρεί το δικό του αρχείο. Αυτό φαίνεται από κάποιες ενθυμήσεις πράξεων του 
πατέρα του με άλλους συναλλασσομένους48 που παρουσιάστηκαν στο κατάστιχό 
του. Την ίδια περίοδο (11/11/1817-30/10/1818), ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ήταν

43 Βλ. ΜΕΡΟΣ Π ΡΗΤΟ, κεφ. VIII, ο. 303-378.
44 Για το περιεχόμενο και τη διάταξη αυτών των λογαριασμών βλ. ΛΟΥΗΣ, «Τυπολογία και 

Δομή οικονομικών καχαστίχων, ό.π.. ο. 268-271.
45 Λογαριασμοί Γραμματικών επαρχιακών διοικήσεων: βλ, Λ.Ι.Λ.Κ., Κατάστιχο XIII, φ, 3-26, 

XV, ιρ. δ' - κ(Γ , XVI, <ρ. 4-29, XVIII, φ. 3-26, XIX, φ. 4-28, XX (1827-1829), αρ. XXII cp. 3-27, 
XXIII, φ. 3-26, XXIV, ο. 15-40.

46 Το επιτελείο ίου  επαρχιακού γραμματικού αποτελεΐτο από τον παραγραμματικό, τον ταχ- 
σιλδάρη (tuhslldur = φοροσυλλέκτης), τον κολτζή (kol-cu = φρουρός, φύλακας του φόρου της δεκά- 
της), τον ιστιζάλη (istihsul). Ερμηνεία του όρου: «Πρόσωπο διορισμένο από τη τουρκική διοίκηση 
με αποστολή την άσκηση πιέσεων στους κατοίκους για την καταβολή των φόρων τους, τόσο των 
προσδιορισμένων για κάθε έτος όσο και των καθυστερημένων», βλ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Εκκλησία και 
Φορολογία, ό.π„ ο. 238-239.

47 ΛΙΛ'ΓΛ. Φλωρ/α δεκατέσσερα, ό.π., ο. 4 , 4 1 , 45.
48 «δίδει: 6 Ανωτέρω 1= έ> Κύριος Γιάγκος Γαμβρός ΣτεφανίΙ άπό χρυαοπολίτισσαν] 

(08/10/1818]: Λπό (ιέοτος πράγματος τού μακαρίτου ΓΙατρός μου», «(01/05/1820): όσα όμοίως διά 
τιμήν ένός σταυρού διαμαντένιου τού μακαρίτου Πατρός μου γρόαια 554:30», Λ.Ι.Λ.Κ., Κατάστι
χο IV, ο. 47/59.
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Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης διετέλεσε καθ’ όλην την περίοδο που εξετά
ζουμε γραμματικός.

11/11/1817-30/10/1818 
28/09/1821 -06/09/1823 
02/02/1824

Γραμματικός καζά Λάρνακας (α) 
Γραμματικός καζά Λάρνακας © 
Εγκαθίσταται® στη Λευκωσία

26/08/1824 - 15/08/1831; 
22/06/1830- 11/06/1831 
10/05/1834-28/04/1835 
29/04/1835 -17/07/1836 
18/04/1836-06/04/1837 
07/04/1837 - 26/03/1838 
27/03/1838- 16/03/1839

(από τη Λάρνακα)
Γραμματικός Σαραγίουώ)
Γραμματικός®
Γραμματικός(ιΤΓ>
Δεν αναφέρεται ακριβώς η ιδιότητά του®. 
Γραμματικός Σαραγίουώ)
Γραμματικός καζά Λάρνακας^) 
Γραμματικός0*

(α) «6 Πίναξ: ό γεωργάκης μαρκαντωνίδης λάρνακος Ν(οΰμερο) 9, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο X V  
(1233 = 11/11/1817-30/10/1818), cp. δ'

(Ρ) «ιά δοθέντα είς τόν εχπαγέ τού ενδόξου ήγεμόνος Κιουτζούκ Μεχμέ6αγα κατά τό 1237 
[=28/9/1821-17/9/1822] και 38: [= 18/9/1822-6/9/1823] γραμματικός ών είς καζάν Αάρνακος», βλ. 
Α.1.Α.Κ, Κατάστιχο IV, α. 63/67, «ό τής λάρνακος γραμματικός γεωργάκης 6 μαρκαντωνίδης» 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XVI (1822/3), 4νΤ

®  «Σύνοψις τών δσων έπλήρωσα είς τό Ον καί άλλο μέρος ώς δπισθεν φαίνονται είς Λογα
ριασμόν Αφ’ ής Εποχής ήλθον είς Λευκωσίαν άπό 1824: φευρ(ουαρίου) 2:», Α.Ι.Α.Κ, Κατάστιχο IV, 
σ. 67/68.

ίώ «ΕνωρΙαι Λάρνακος: ή τού Σωτήρος, γεωργάκης μαρκαντώνη, γραμματικός Σαραγίου γρ. 
70:20 (χαρ(άτζιν) 10 Οξω», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχον VI (1240 = 26/8/1824 -15/8/1825).

®  «Τφ Μαρκαντωνίδη Γραμματικώ όμοίως [= έτήσιον μισθόν] γρ. 2000:00», Α.Ι.Α.Κ., Συνο
δικός Κώδικας Α ' (1246 = 22/6/1830 - 11/6/1831), σ. 202-203.

(°τ) «(1250 = 10/5/1834-28/4/1835): ή δόσις έκ τών Αντίκρυ: τφ Γεωργάκη γραμματικφ γρ. 
2000:00», Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας A ' , σ. 219"

ζ) «(1251 = 29/4/1835-17/7/1836): ό έτήσιος μισθός μου γρ. 3000:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
ο. Ι3Γ «Δόσις Κοτζάμπασι παρασί: τφ Μαρκαντωνίδη γρ. 3000:00», Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός κώδικας 
A ', ο. 226’ πρβ. Κατάστιχο IV, σ. 131/97.

ώ) «(1252 = 18/4/1836-6/4/1837) : οί μισθοί Κοτσαπάσιδων καί Γραμματικών Σαραγίου: τφ  Γ. 
Μαρκαντωνίδη γραμματικφ γρ. 6000:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο VIII, σ. 14, «(1252 = 18/4/1836- 
6/4/1837): ό έτήσιος μισθός μου γρ. 6000:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 131/97.

(0) «(1253 = 7/4/1837-26/3/1838): Γραμματικός ών είς τόν καζάν Λάρνακος Εμεινα νά  λαμβά
νω ώς φαίνεται καί ό λογαριασμός Σαραγίου καί Ιδιαίτερος υπογεγραμμένος τού κυρίου Ιωακείμ  
είς χείρας μου γρ. 75868:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 96-97, (1253 = 7/4/1837-26/3/1838): ό  έτήσιος 
μισθός μου γρ. 6000:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 78/80, σ. 131/97,

(0 «(1254 = 27/3/1838-16/3/1839): διά τής Δημογεροντίας: Μισθός τοΰ Μαρκαντωνίδη γρ. 
6000:00», Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κάιδικας Α ' ,α . 250, 257), «Εξοδα τοΰ Τόπου τοΰ Τουρκικού Ετους 
τών 1254: (=27/3/1838-16/3/1839) διά τής Δημογεροντίας: Μισθός τού Μαρκαντωνίδη γρ. 6000:00», 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο VIII, σ. 19, «συνοψίζονται ο ι μισθοί των Δημογερόντων καί τών υπαλλήλων 
αυτών», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XXIV  (1839/1840), σ. 302, «Μισθοί υπαλλήλων: τφ  κυρίω Μαρκα- 
ντωνίδη [διά 3: μηνιαία ] γρ. 2000:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XXIV  (1839/1840), σ. 271.
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γραμματικός του καζά Λάρνακας γιατί το όνομά του αναγραφόταν σε πίνακα49 
περιεχομένων κατάστιχου εισπράξεως φόρου της Αρχιεπισκοπής, προφανώς για 
να φοροεισπράξει.

Από την πληροφόρηση που έχουμε από το κατάστιχό του, ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης, άρχισε δειλά-δειλά εμπορικές πράξεις το 1817. Φαίνεται ότι δεν 
είχε το οικονομικό υπόβαθρο, γ ι’ αυτό και οι πρώτες εμπορικές του πράξεις 
(πωλήσεις-αποπληρωμές)50 ήταν λιγοστές και έκλεισαν σε σύντομο χρονικό διά
στημα. Τα διακινούμενα χρηματικά ποσά ήταν περιορισμένα και τα συναλλασσό
μενα με αυτόν πρόσωπα επιλεγμένα ως προς τη φερεγγυότητά τους. Ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης κατέλαβε το αξίωμα του γραμματικού λόγω οικογενειακής παρά- 

’ δόσης, αλλά και της πολιτικής αλλαγής μετά την παραίτηση του Αρχιεπισκόπου 
Ιωακείμ51 (21/5/1824).

Παράλληλα μέσω του «εργαστηρίου» που διέθετε στη Λάρνακα, άσκησε το 
εμπόριο λιανικής πώλησης (1818-1832). Με την πάροδο του χρόνου, εξοικειώθηκε 
με τους μηχανισμούς της κυπριακής αγοράς και έμαθε εμπειρικά τη λειτουργία του 
εμπορικού συστήματος. Ενδεχομένως να έμαθε την εμπορική εργασία στο εργα
στήρι του πατέρα του (εμπορικό κατάστημα). Δε γνωρίζουμε εάν ήταν συνδρομη
τής σε κάποιο εμπορικό εγχειρίδιο της εποχής. Του δόθηκε η δυνατότητα να ανα
πτύξει εμπορικές σχέσεις με άλλους εμπορευομένους και να εμπλουτίσει τις οικο
νομικές του γνώσεις. Ένα πλεονέκτημα που είχε ήταν το δίκτυο των γνωριμιών 
καθώς και η προώθηση που δέχτηκε, όσον αφορά τις διοικητικές και εμπορικές του 
δραστηριότητες, από τη σύναψη γάμου με την κόρη του μεγαλεμπόρου και Αρχι- 
δημογέροντα της Κύπρου Χατζηχριστόδουλου Απέγιτου. Η συνήθης πρακτική του 
γάμου στις εμπορικές οικογένειες φανέρωνε ότι αυτός αντιμετωπιζόταν ως δυνη
τική πλεονεκτική συμμαχία, από την οποία τα συμβαλλόμενα μέλη προσδοκούσαν 
άμεσα οφέλη, όπως προίκα (κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία), ενώ το νέο 
μέλος με τις διασυνδέσεις και τη δραστηριότητά του μπορούσε να φέρει στην ευρύ
τερη οικογένεια, εκτός από κεφάλαιο και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ή δυνα
τότητες πίστωσης. Η κοινωνική-οικονομική κάλυψη που εξασφάλιζε και οι δυνα
τότητες που προσέφερε στον επιχειρηματικό χώρο υπολογίζονταν μέσα από 
κάποιους παρεμφερείς κοινωνικούς κύκλους. Οι κύριες παράμετροι που προσδιό-

49 «ό Πίναξ: 6 γεωργάκης μαρκαντωνίδης λάρνακος Ν(ούμερο) 9, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XV  
(1233 = 11/11/1817-30/10/1818), φ. δ ' .

50 Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης έδωσε μετρητά, πράγμα εργαστηρίου, σιτάρι, και πλήρωσε 
φόρους συναλλασσομένου με αυτόν. Αποπληρώθηκε με εμπορεύματα (λάδι, κρασί κουμανδαρίας).

5 ̂  Α.Ι.Α.Κ, Συνοδικός Κώδικας Α ',α .  193.

101



ρίζαν το γάμο ήταν το οικονομικό άνοιγμα και ταυτόχρονα η κάλ\>ψη συναισθη
ματικών αναγκών σ’ ένα πατριαρχικό πλαίσιο κοινωνικής συμπεριφοράς52. Ο 
πεθερός του ήταν ο κρίκος και το εφαλτήριο για να εισχωρήσει στο εμπορικό 
κύκλωμα και στην εκμίσθωση των προσόδων. Για δύο συνεχόμενες χρονιές διετέ- 
λεσε επαρχιακός γραμματικός καζά Λάρνακας55 (28/9/1821-6/9/1823) και αμειβό
ταν με μισθό54. Κατά την πιο πάνα) περίοδο που συμπίπτει ιστορικά με την έναρ
ξη της ελληνικής επανάστασης και κυρίως με την καταστολή και τις βιαιοπραγίες55 
που επακολούθησαν στην Κύπρο, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ως γραμματικός 
Λάρνακας, προσέφερε υποχρεωτικά στον «εχπαγέ56 του οθωμανού ηγεμόνα Κιου- 
τσιούκ Μεχμέδ αγά, είδη ενδυμάτων και τρόφιμα. Το ύψος του καταχωρημένου στο 

. κατάστιχο χρεωστικού λογαριασμού ανήλθε στα 7.501 γρόσια. Όσοι από τους 
αξιωματούχους είχαν σχέση με το σύστημα της φορολογίας («ιστιζάληδες», «ταχ- 
σιλδάρηδες») κατά τη διάρκεια της «σύναξις άσπρων» ιδιοποιήθηκαν57 κάποια 
χρηματικά ποσά και είδη. Τα ποσά αυτά δεν γνωρίζουμε εάν ήταν για λογαριασμό 
τους ή εντάσσονταν στα πλαίσια των αρπακτικών διαθέσεων και εκφοβιστικών 
μέτρων του ηγεμόνα Κιουτσούκ Μεχμέτ, διοικητή της Κύπρου. Από το αρχειακό 
υλικό, όπως καταγράφηκε στο κατάστιχο του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη με σκοπό

. 52 Μαρία Χριστίνα ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή Στρατηγική και Εμπορικός Ανταγωνι
σμός: Ο οίκος Γερούση τον 19° αιώνα, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 2003, ο. 47’ Για το Οεομό της προίκας και 
τις σχέσεις που αναπτύσσονται γύρω από αυτόν στην παραδοσιακή κυπριακή κοινωνία βλ. Paul 
Sam CASSIA, «Στρατηγικές χρήσεις της προίκας ο ’ ένα κυπριώτικο χωριό», (Επιατ. επιμ. Μαρίνα 
Μαροπούλου) Οικογένεια και περιουσία στην Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα (Βιβλιοπωλείον 
Εστίας) 1994, σ.131-168 και Μαρία ΡΟΥΣΣΟΥ, «Το προικοδοτικό σύστημα και η γυναικεία ταυτό
τητα οτην κυπριακή ύπαιθρο», (Επιστ. επιμ. Μαρίνα Μαροπυύλου) Οικογένεια και περιουσία στην 
Ελλάδα και την Κύπρο, Αθήνα (Βιβλιοπωλείον Εστίας) 1994, σ. 286-309.

55 «τά δοθέντα εις τόν εχπαγέ τού) ενδόξου ήγεμόνος Κιουτζούκ Μεχμέδαγα κατά τό 1237 
1=28/9/1821-17/9/1822] και 38: [= 18/9/1822-6/9/1823] γραμματικός ών είς καζδν Λάρνακος», βλ. 
Α.Ι.Λ.Κ, Κατάστιχο IV, ο. 63/67, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XVII, 1238 (18/9/1822-6/9/1823), «ρ. 3-4' Ιωάν
νης Π. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ, «Οι Κύπριοι Προγραφέντες το 1821 σύμφωνα με άγνωστη οθωμανική πηγή», 
Δωδιύνη, 24 (1995) 67-109' Λ.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 63/67, «ό τής λάρνακος γραμματικός γεωρ- 
γάκης ό μαρκαντωνίδης» Α.Ι.Λ.Κ., Κατάστιχο XVI (1822/3), 4ν Γ.

54 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV\ ο. 96-97/95.
^  Περιγραφή των γεγονότων: Βενέδικτος ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ, «Το τελευταίον γνωστόν έγγραφον 

του εθνομάρτυρας Αρχιεπισκόπου Κυπριανού (1821, Μαΐου 16)», Είκοσι μελέται δια την Εκκλη
σίαν Κύπρον (4°$ έως 2Q)S> αιών), Αθήνα 1996, σ. 395-414’ Για την κατάσταση που διαμορφώθηκε 
μετά το 1821 βλ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ-ANDREEV, Τραγωδίας 1821 συνέχεια, ό.π., ο. 9-11, όπου και η 
πρόσφατη βιβλιογραφία’ του ΙΔΙΟΥ, «Όψεις της Ιστορίας χου Ελληνισμού της Κύπρου (1821-1833), 
Επετηρίδα Κέντρου Επιστημονικοί Ερευνών, XXIX (2003) 145-174’ Κυπριανός Δ. ΛΟΥΗΣ, «Η 
Διαχείριση των φορολογικ<ί)ν λογαριασμών του Κοινού της Κύπρου από την Κεντρική Δημογερο
ντία (I830-1839/40)». Ε.Κ.Ε.Ε., XXVIII (2002) 177-179.

Α.Ι.Λ.Κ., Κατάστιχο /V, ο. 63/67.
57 «μετρητά είς τό χωρίον Βαΰλαν Δυναστικώς γρ(όσια) 125:», «άπό τήν σύναξίν του ήρπασεν 

Δυναστικώς γρ(όσια) 220:», «καί §να καποΰτι τζόχενον Ίδικόν μου τό ήρπασεν δυναστικώς άπό τήν 
κάμαρά μου γρ. 230:00 [[ 220:]]», Α.Ι.Λ.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 63/67.
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.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΟΣΙΑ

Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Η Σ /Π ΙΣ Τ Ω Τ Η Σ
Ε χ τ τ α Υ έ ς  Η γ ε μ ό ν α  Κ ιο υ τ σ ιο ύ κ  

Μ ε χ μ έ δ α γ α ,  ο
ΕΤΟ Σ Μ Η Ν Α Σ Μ ΕΡΑ Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Υ Χ Ρ Ε Ω Σ Η Ο Λ ΙΚ Ο

1821 9 28
Χ Α /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1554 1554
Χ.Ε . / 1060 - Π Ω Λ Η ΣΕ ΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕ Ι 5887 5887
Δ.Χ. /1 0 4 6  - ΕΣΟ ΔΑ - ΡΑ Π ΤΙΚ Α 60 60

1821 Σύνολα 7501 7501
Σύνολα  Π ερ ιόδου 7501 7501

. τη δήλωση των διεκδικήσεων του έναντι της οθωμανικής αρχής φαίνεται ότι είχε 
σχηματιστεί μια «κλίκα» γύρω από τον ηγεμόνα Κιουτσούκ, η οποία εξανάγκαζε 
μέσω των γραμματικών, τους εμπόρους της Λάρνακας, να καταβάλουν58 διάφορες 
ποσότητες σε «ροσόλια», ζάχαρι και κουμανδαρία και παράλληλα απαιτούσε να 
της αποδοθούν ποσά και αγαθά. Οι επώνυμοι έμποροι της Λάρνακας «κρατούσαν» 
κατάστιχα59 όπου ανέγραψαν την καταβληθείσα αξία των εμπορευμάτων τους και 
τις υποχρεώσεις του «Κοινού» των ραγιάδων προς την τοπική Οθωμανική κυβέρ
νηση και τους αξιωματούχους. Παρατηρούμε ότι στο κατάστιχο του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη καταγράφηκαν διάφορα ποσά και καταδείχτηκαν ως πωλήσεις επί 
πιστώσει ύψους 5.887 γρόσια. Επίσης υπήρξαν και «ραπτικά» τα οποία ανήλθαν 
στα 60 γρόσια καθώς και ένα σεβαστό ποσό μετρητών ύψους 1.554 γροσίων. Το 
συνολικό ποσό ανήλθε στις 7.501 γρόσια και αποτέλεσε το ολικό ποσό το οποίο ο 
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης απαίτησε να του αποδοθεί από την τοπική οθωμανική 
κυβέρνηση. Στο κατάστιχο παρατηρούμε ότι διάφοροι άλλοι συνεργάτες του Γεωρ
γάκη Μαρκαντωνίδη, απέδιδαν μέσω του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη στον «εχπαγέ 
του Ηγεμόνα», διάφορα χρηματικά ποσά και σε είδος, υπολογίζοντας την αξία 
τους, και κατέγραφαν στα κατάστιχά τους ότι τους τα χρωστούσε ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης. Ο τελευταίος ακολούθως τα κατέγραφε στο λογαριασμό του 
Κιουτσιούκ Μεχμέδαγα για να τα απαιτήσει από την οθωμανική διοίκηση της Κύ
πρου. Στο κατάστιχο παρατηρούμε ότι δύο σημαντικά πρόσωπα της εποχής, οι Χα- 
τζη-Ιμπραχείμαγας Ζαπίτης Λάρνακος και Ιωακείμ, Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, ανή
καν στην «κλίκα» του Ηγεμόνα και έλαβαν αμφότεροι «εις διάφορα πράγματα»60

«εις φοσόλια ζάχαρην καί κομανόαρίαν: ’Από σιορ Γιακουμέττον ώς φαίνεται είς τό κατά- 
στιχόν του γρόσια 1048:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 63/67.

59 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 63/67.
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αξίας 850 γροσίων και 864:2061 νροσίων αντίστοιχα, χωρίς να καταβάλουν οποιο- 
δήποτε αντίτιμο / τίμημα γι’ αυτήν την πράξη τους. Ένα άλλο σημείο που παρατη
ρούμε από την κατάσταση αυτού του λογαριασμού, ήταν ότι τα πρόσωπα που εί
χαν δώσει διάφορα εμπορεύματα ήταν οι ίδιοι εμπορευόμενοι, τηρούσαν κατάστι
χα και ορισμένοι από αυτούς (Παρτέλλας και Βάλδος Ματαίης) ήταν εμπορικοί 
συνεργάτες, του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Στις 2 Φεβρουάριου 1824 ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης ενεχυρίασε το σπίτι και τα 4 μαγαζιά του στη Λάρνακα και απο
φάσισε να εγκατασταθεί στη Λευκωσία62. Κατά το 182163 (τέλη Απριλίου-αρχές 
Μαΐου) αποστάληκαν στην Κύπρο συριακά στρατεύματα64 με σκοπό την τήρηση 
της τάξης, ενίσχυση των φρουρών του νησιού αλλά και για εκφοβισμό. Ο Γεωργά- 

• κης Μαρκαντωνίδης ως γραμματικός Σαραγιού65 επιδόθηκε σε συγκεκριμένα έξο
δα το 1824-182566 για τη συντήρηση των Αιγυπτιακών στρατευμάτων που στρατο- 
πέδευσαν στο νησί. Τα έξοδα ήταν μια οικονομική επιχείρηση του Γεωργάκη Μαρ
καντωνίδη με απώτερο σκοπό την περαιτέρω εδραίωση της θέσης του αλλά και την

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΑΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΟΣΙΑ

Χ Ρ Ε Π ΣΤΗ Σ/Π ΙΣΤΩ ΤΗ Σ
Έξοδα στα κονάκια των Αιγυπ τιακώ ν  
στρατευμάτων (1824-1825), τα

ΕΤΟΣ Μ Η Ν ΑΣ Μ ΕΡΑ Λ Ο ΓΑ Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Υ Χ Ρ Ε Ω ΣΗ Π ΙΣΤΩ ΣΗ Ο Λ ΙΚ Ο

1824 8 26
Χ . Ε . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -9448 -9448
Χ.Ε. /1 0 3 9  - ΖΗ Μ ΙΑ  ΣΙΤΑΡΙΟ Υ -1195 -1195
Χ.Ε . /  1060 - Π Ω ΛΗ ΣΕΙΣ  ΕΠΙ Π ΙΣΤΩ ΣΕΙ 14052 14052

1824 Σύνολα 14052 -10643 3409
Σ ύ νο λα  Π ερ ιό δ ο υ 14052 -10643 3409

6(3 «τφ χ(ατζή) Ίμπραχείμαγρ ζαπίτη Λάρνακος είς διάφορα πράγματα γρόσια 850:», «τφ  
Ιωακείμ άρχιεπισκόπφ ομοίως [= είς διάφορα πράγματα] γρόσια 864:20», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
σ. 63/67.

61 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 63/67.
62 2/2/1824: Εγκατάσταση στη Λευκωσία «άφ ής έποχής ήλθον εις Λευκωσίαν άπό 1824: 

Φευρ(ουαρί)ου 2:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 67/68.
° 3 Αρχηγός ο  Salih Bey βλ. Κυπριακά Χρονικά, ΙΓ ’ (1937) 106-107' Κυπριακά Χρονικά, 

Ζ' (1930) 43-44· HILL. A History of Cyprus, IV, ό.π., σ. 125. 132.
64 Βενέδικτος ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ,«Το τελευταίο γνωστόν έγγραφον του εθνομάρτυρος Αρχιεπι

σκόπου Κυπριανού (1821 Μαΐου 16)», Είκοσι μελέται δια την Εκκλησίαν Κύπρου (4°ί έως 20’$ 
αιών) Αθήνα ( Ιδρυμα Α.Γ. Λεβέντη-Μ.Ι.Ε.Τ.) 1996, σ. 402-404.

65 Για το θεσμό του γραμματικού του Σαραγιού και ιδιαίτερα για ένα χαρακτηριστικό εκπρό
σωπό του βλ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Η Κύπρος εις τον Αγώνα του 1821, ό.π., σ. 100-104" ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
Εκκλησία και Φορολογία, ό.π., σ. 48, 196-197, 209.

66 «έξοδα όπου έγιναν είς τά κονάκια τών Αίγιπτιακών στρατευμάτων = κατά τό 1240: 
[=26/8/1824-15/8/1825]», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 64/68" Για το θεσμό των κονακιών βλ. Γ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οι συντεχνίες στα Γιάννενα, σ. 101-103" Για τα αξιώματα των αξιωματούχων 
βλ. Κ ΥΡΚΙΝΗ, Οθωμανική Διοίκηση, σ. 193-208.

104



κατοπινή αποζημίωση από την επαρχιακή οθωμανική εξουσία που τα αναγνώρισε 
ως έξοδα του «Κοινού». Φαίνεται ότι είχε υπέρμετρη εμπιστοσύνη στην ισχύ του 
λόγω της θέσης που κατείχε. Κατά την περίοδο αυτή ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
ήταν γραμματικός στο Σαράγιο67 (26/8/1824-17/7/1825) και βασικός συνεργάτης 
του Αρχιδημογέροντα πεθερού του στην οικονομική διαχείριση για τη φοροδιανο- 
μή, φοροείσπραξη και απόδοση στην επαρχιακή οθωμανική εξουσία του ποσού 
που επιμεριζόταν στους χριστιανούς. Την ίδια περίοδο διατηρούσε το εργαστήρι 
στη Λάρνακα μέσω τρίτου αλλά δεν είχε στη διάθεσή του, τους αποθηκευτικούς χώ
ρους τους οποίους είχε ήδη υποθηκεύσει στον Παρτέλλα. Αφοσιώθηκε περισσότε
ρο σε θέματα οικονομικοδιοικητικής πρακτικής για τη φορολογία. Έτσι με την 

. εγκαθίδρυση ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης68 στους κόλπους της χριστιανικής 
κοινότητας από το 1824, ο Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος κάλεσε το γαμβρό του ως 
έμπιστό του για να αναλάβει ως γραμματικός (μέλος του επιτελείου της Κεντρικής 
Γραμματείας / Σαραγιού). Έτσι ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης απέκτησε αξιοπι
στία και δανείστηκε χρήματα από κύπριους πραγματευτές μέσω ομολογιών69, 
αλλά και από ξένους70 δανειστές χρήματος. Φαίνεται ότι παρέμεινε γραμματικός 
Σαραγιού από το 1825 -1831, διότι έχουμε συνεχείς αναφορές για την παραμονή και 
παρουσία του στη Λευκωσία. Εξάλλου δεν έχουμε πολλές εμπορικές δραστηριότη- 
τές^του αυτό το χρονικό διάστημα.

Ο λογαριασμός σίτου προς τον Εκμετζήπαση (1824-1825) ήταν βοηθητι
κός71 (συμπληρωματικός) και πληροφορούσε για συγκεκριμένο γεγονός. Αναφερό
ταν σε ποσότητες σίτου που εκχωρήθηκαν στα στρατεύματα72. Εντάχθηκε στις υπο
χρεώσεις που ανέλαβε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης πιθανόν για τα Αιγυπτιακά 
στρατεύματα την περίοδο (1239-1246 =) 7/9/1823-11/6/1831. Στο λογαριασμό σίτου 
του Μουσταφάγα73 (1824-1825) το κράτος παρείχε τη δυνατότητα για επένδυση 
κεφαλαίου και για κερδοσκοπία όχι μόνο μέσω του συστήματος εκμίσθωσης των 
φόρων αλλά και με την παροχή εμπορικών εκχωρήσεων74.

67 «Ενωρίαι Λάρνακος: ή τού Σωτήρος, γεωργάκης μαρκαντώνη, γραμματικός Σαραγιού γρ. 
70:20 (χαρ(άτζι; -ιν;) 10 Εξω», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχου V/ (1240 = 26/8/1824 -15/8/1825).

68 ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, «Φορολογικός ρόλος», ό.π., ύ. 92-93. Αρχιδημογέροντας ο Χριστόδουλος 
Απέγιτος.

^  Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 4α1/8, 8-9/7, 8-9/8. 14-15/17. 18-19/22.
70 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 24-25/37, 30-31/41, 32-33/43.
Ζ! Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 65/69.

Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 65/69.
!? Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 65/70.
'4 «όσον έξάλδισε και τό έπλήρωσα τοϋ ένδόξου: πρός γρ(όσια) 5: τό κοιλόν 239:» Ο Γεωρ

γάκης Μαρκαντωνίδης επιβαρύνθηκε με το κόστος του σίτου (εξόδου) που έλαβε για προσωπική 
του χρήση ο ένδοξος. Φαίνεται ότι ο λογαριασμός αυτός εντάσσεται στις υποχρεώσεις του Γεωρ- 
γάκη Μαρκαντωνίόη ως γραμματικού για να  προμηθεύσει με σίτο τα Αιγυπτιακά στρατεύματα.
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Στις 13 Μαρτίου 1831, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης, με αίτησή75 
(ARDUHAL) του απευθύνθηκε στο διοικητή της Κύπρου και ζήτησε την εκκαθάρι
ση του λογαριασμού του με το κρατικό ταμείο διότι το τελευταίο, κατ’ ισχυρισμό 
του ιδίου, εισέπραξε 25.000 γρόσια περισσότερα από όσα έπρεπε. Οι σελίδες του
κατάστιχου που ελλείπουν (σ. 98-99), προφανώς χρησιμοποιήθηκαν για τη διεκδί- ♦ «
κηση από το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη του επιπλέον ποσού που εισπράχθηκε από 
το κρατικό ταμείο76. Μελετώντας το κατάστιχο, ενοποιήσαμε το λογαριασμό του 
«κοινού της πατρίδος»77 κατασκευάζοντας και έναν επιπλέον λογαριασμό, αυτόν 
της κεντρικής κυβέρνησης (Χρεώστης) ο οποίος ταυτιζόταν με το λογαριασμό του 
«Κοινού». Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης κάποια στιγμή λογαριάστηκε με την 

* επαρχιακή Οθωμανική Κυβέρνηση. Στη χρέωση είχε 75.868 γρόσια, έξοδα τα οποία 
πλήρωσε όταν ήταν γραμματικός στον καζά της Λάρνακας και τα ποσά αυτά 
παρουσιάστηκαν στο λογαριασμό του Σαραγιού, ο οποίος ήταν υπογραμμένος από 
τον Αρχιεπίσκοπο Ιωακείμ. Ο τελευταίος επιβεβαίωσε, μαζί με άλλους αξιωμα- 
τούχους, ότι αυτά τα χρήματα οφείλονταν στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Στη χρέ
ωση ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης μας πληροφορούσε ότι σε άλλο κατάστιχο έγι
ναν πληρωμές (έξοδα) για την κυβέρνηση ύψους 90.460 γροσίων. Από αυτά τα χρή
ματα, τις 50.542 γρόσια τα αποδέκτηκε η κυβέρνηση ότι όντως έγιναν αυτά τα 
έξοδα από την πλευρά του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Το υπόλοιπο των 39.918 
γροσίων, σε πρώτη φάση, δεν επικυρώθηκε από την κυβέρνηση ως χρέος προς το 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Η κυβέρνηση ενημέρωσε το Γιακουμέττο Ματαίη ότι τα
22.000 γρόσια που της χρωστούσε, τα αποδέχθηκε ως μετάθεση για την αποπληρω
μή του χρέους του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη προς αυτόν. Αρα πιστώθηκε ο λογα
ριασμός του «Κοινού» και χρεώθηκε ο Γιακουμέττος με γνώση της κυβέρνησης και 
του Γιακουμέττου. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης πλήρωσε 10.316 γρόσια και είχε 
να τα παίρνει από το «κοτζαμπαοηλίκι» της Λάρνακας. Αυτές ήταν χρεώσεις οι 
οποίες υπήρχαν στο λογαριασμό του «Κοινού» σε συνδυασμό μαζί με το λογαρια
σμό που κατασκευάσαμε ως λογαριασμό της κεντρικής κυβέρνησης. Στην πίστωση 
υπήρχε μια εγγραφή που αφορούσε το τσιφλίκι και εμείς τη μεταφέραμε στο λογα-

75 Περίληψη της αίτησης καταγράφεται από τον Παύλο ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος των εν τω 
αρχεία) του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών εναποκειμένων οθωμανικα’>ν χειρογράφων», 
Ε.Κ.Ε.Ε., V (1971-1972) 329 (ας. εγγράφου 243).

76 ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, ό.π., σ. 329' πρβλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 96-97.
77 Ενοποίηση των λογαριασμών «Λογαριασμός του Κοινού της πατρώ ος μου 1821-1833)», 

Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 96-97/95, με τους αντίστοιχους «Όσα ετράβισα από το Κοινόν ένεκα των 
όσιον έχω λαμβάνειν», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 172/123 και «Ο Γεωργάκης ΜαρκαντιυνΙόης 
δανείζει το κοινό (8/7/1834-2/3/1836», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 172/125.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΟΣΙΑ
t

Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Η Σ /Π ΙΣ Τ Ω Τ Η Σ

Λ ο γ α ρ ια σ μ ό ς  του  κο ινο ύ  τη ς  
π α τρ ίδ ο ς  μ ο υ , ο

Ε Τ Ο Σ Μ Η Ν Α Σ Μ Ε Ρ Α Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Υ Χ Ρ Ε Ω Σ Η Π ΙΣ Τ Ω Σ Η Ο Λ ΙΚ Ο
1830 6 2 2 Π .Δ . /  1 003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ -5 6 0 5 -5 6 0 5

1 8 3 0  Σ ύνο λα  * -5 6 0 5 -5 6 0 5

1831 Γ  6 12 Π . Δ . / 1 0 0 3  -Τ Α Μ Ε ΙΟ 9701 -3 1 6 1 2 -21911
1831 Σύνο λα 9701 -3 1 6 1 2 -2 1 9 1 1

183 4
~~Ί 8 Π . Δ . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 9 6 9 0 9 6 9 0

10 1 Π . Δ . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1 0 9 109
1 834  Σ ύνο λα 9 7 9 9 9 7 9 9

183 6  | 3 2 Π . Δ . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -5 0 0 0 -5 0 0 0
1 8 3 6  Σ ύνο λα -5 0 0 0 -5 0 0 0
Σ ύ ν ο λ α  Π ε ρ ιό δ ο υ 1 9 5 0 0 -42217 -22717

ΧΡΕΩ ΣΤΗ Σ/Π ΙΣΤΩ ΤΗ Σ

Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Σ  Σ Α Ρ Α Γ ΙΟ Υ  

Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η  

(Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Η Σ )
ΕΤΟΣ ΜΗΝΑΣ Μ ΕΡΑ ΛΟ ΓΑΡΙΑΣΜ Ο Ι ΚΑΘΟΛΙΚΟ Υ ΧΡΕΩ ΣΗ Ο ΛΙΚΟ

1823 9 6
Δ.Χ. /1 0 7 9  - ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΙΔΗ 75868 75868

1823 Σύνολα 75868 75868

1825 8 15
Δ.Χ. /1 0 7 9  - ΛΟ ΓΑΡΙΑΣΜ ΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗ  
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΙΔΗ 10317 10317

18£5 Σύνολα 10317 10317
Σύνολα Περιόδου 86185 86185

ριασμό του τσιφλικιού. Στην περίπτωση αυτή, κατά την ημέρα που πραγματοποί
ησε το λογαριασμό αυτόν ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης, έλαβε υπόψη ότι εισέπρα- 
ξε 9.965:20 γρόσια από το τσιφλίκι του Μόρφου. Όλες οι εγγραφές που αφορού
σαν στο λογαριασμό του «Κοινού» (σελίδες κατάστιχου 96-97/95) επιβεβαιώθηκαν 
από σκόρπιες εγγραφές της σελίδας 172 του κατάστιχου. Συμπληρωματικές παρα
τηρήσεις για το λογαριασμό του «Κοινού της Πατρίδος» καταγράφηκαν στο κατά
στιχο του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (σελίδες 96-97/95) που ήταν από τις πιο σημα
ντικές γιατί σε αυτήν τεκμηριώθηκαν τουλάχιστο τρεις Αρχιεπίσκοποι οι Ιωακείμ, 
Δαμασκηνός και ο Πανάρετος καθώς επίσης και η τοπική εξουσία μαζί με τους Δη
μογέροντες, το Χατζηχριστόδουλο Απέγιτο και το Ζαχαρία Αποστολίδη. Σε αυτόν 
το λογαριασμό παρατηρούμε ότι ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης συνόψισε τα χρή
ματα που διεκδικούσε και κατάφερε να επιβεβαιώσει το ποσό των 75.868 γροσίων 
με τη βοήθεια του πεθερού του. Προσπάθησε επίσης να εξαργυρώσει την εξυπηρέ
τηση την οποία είχε υπέρ του. Παρατηρούμε ότι δεν ήταν τυχαίο ότι αυτά τα γεγο
νότα αναφέρθηκαν σε αυτήν τη σελίδα του κατάστιχου και αφορούσαν έτη που ξε-

107



κίνησαν από το 1821 καί μετά και διεκπεραιώθηκαν κατά το 1830/1831 και 1832 
οπόταν ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ήταν στο απόγειο της δραστηριότητάς του. 
Στο λογαριασμό αυτό δημιουργήθηκε επίσης σχέση μεταξύ ενός πολύ σημαντικού 
μεγαλεμπόρου του Γιακουμέττου, που του καταβλήθηκαν 22.000 γρόσια για εξό
φληση οφειλών του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Εδώ τονίζουμε ότι από τους λογά- • «
ρια σμούς που βρίσκονται στο κατάστιχο, αυτός ήταν ίσως ο κυριότερος λογαρια
σμός που μέσω του δίδονταν πολύ σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο λει
τουργίας και δημιουργίας οικονομικών σχέσων, μεταξύ μεγαλεμπόρων ή ατόμων 
που διέθεταν κεφάλαιο και μπορούσαν να κινηθούν κατά την περίοδο εκείνη (δια
σύνδεση κεφαλαίου και πολιτικής δύναμης). Στη χρέωση του λογαριασμού του 

♦ «Κοινού της Πατρίδας», το 1822-1833, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης πραγματο
ποίησε ως γραμματικός έξοδα ύψους 75.868 γροσίων τα οποία έγιναν αποδεκτά 
από τον Αρχιεπίσκοπο Ιωακείμ και φάνηκαν στο λογαριασμό του Σαραγιού. Επί
σης ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ισχυρίστηκε ότι έγιναν επιπλέον έξοδα ύψους 
90.460 γροσίων και καταχωρήθηκαν σε ένα κατάστιχο. Από αυτά τα χρήματα, η κυ
βέρνηση αποδέκτηκε τις 50.542 γρόσια ως έξοδα πραγματοποιηθέντα από υπάλλη
λό της για τις ανάγκες της. (Δεν τα κατέβαλε, απλώς τα αποδέκτηκε: 90460 -  
50542= 39.918 γρόσια78). Ύστερα από το συμψηφισμό των δύο λογαριασμών δηλα
δή ίου λογαριασμού Κοινού της Πατρίδος και του λογαριασμού της Κεντρικής 
Κυβέρνησης (χρεώστη), το μόνο ποσό το οποίο δεν υπήρχε στη χρέωση ήταν τα 
17.918 γρόσια. Υπήρχε όμως το ποσό των 22.000 γρόσια της μεταφοράς του υπο
λοίπου προς το Γιακουμέττο79. Επίσης δε λογαριάστηκε η πληρωμή ύψους 9.865:20 
γροσίων για το τσιφλίκι του Μόρφου η οποία καταγράφηκε στο λογαριασμό της 
σελίδας 156/112 του κατάστιχου.

Ο λογαριασμός Σαραγιού (Κεντρικής Κυβέρνησης) δημιουργήθηκε από 
εμάς· δηλαδή την πληροφόρηση τη βρήκαμε στις σελίδες 96-97 του κατάστιχου του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη που εξιστορεί ότι έδωσε υπηρεσίες από το Σεπτέμβριο 
του 1821 μέχρι τον Αύγουστο του 1825. Ήταν υπηρεσίες που έδωσε προς την 
Κυβέρνηση και συμποσούνταν σε 86.185 γρόσια. Τα ποσά αυτά διεκδικήθηκαν από 
τον Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη για τα προαναφερόμενα έτη, χωρίς να τελεσφορήσει 
η διεκδίκηση τους μέχρι το 1839, όπου παρέμειναν χρεωστικά, δηλαδή δεν έχουμε 
καμιά πληροφόρηση ως προς τη διευθέτησή τους. Τις υπηρεσίες αυτές προς την 
Κυβέρνηση ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης τις προσέφερε ως γραμματικός στον 
καζά Λάρνακας (1821-1823) και γραμματικός Σαραγιού (1824-1825).

78 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 96-97/95.
79 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 0.77/79, 96-97/95.
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Στη δεκαετία 1830-1840 η πολιτική και οικονομική συγκυρία στην Κύπρο 
ήταν κατάλληλη για επενδύσεις και κερδοσκοπία. Οι λόγοι που διαμόρφωναν ένα 
τέτοιο οικονομικό περιβάλλον ήταν οι ακόλουθοι: Οι διαφαινόμενες μεταρρυθμι- 
στικές αλλαγές στα πλαίσια της πολιτικής του Σουλτάνου Μαχμούτ Β '.  Η αποστο
λή αντιπροσωπείας (1830) Κυπρίων λαϊκών εκπροσώπων της ανερχόμενης μεγα- « «
λοαστικής τάξης που ήταν επιφορτισμένοι με σημαντικές διοικητικές αρμοδιότη
τες στα πλαίσια της ελληνορθόδοξης κοινότητας ή και διεξήγαγαν με επιτυχία με
γάλο κύκλο-εμπορικών εργασιών. Αποκορύφωμα της αυτονομίας που τύγχαναν οι 
Κύπριοι στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων ήταν και η εκχώρηση της ευθύνης για 
συνολική είσπραξη και των φόρων των μουσουλμάνων από την κεντρική Δημογε- 

* ροντία 1839-1840. Ο περιορισμός του απόλυτου και κυρίαρχου ρόλου των ιεραρ
χών στη διαχείριση των πολιτικών και οικονομικών πραγμάτων του τόπου. Το ση
μαντικό αξίωμα του Αρχιδημογέροντα (1832) που κατείχε ο πεθερός του Γεωργά- 
κη Μαρκαντωνίδη Χατξηχριστόδουλος Απέγιτος και οι ενισχυτικές παρεμβάσεις 
του προς όφελος του γαμπρού του. Η κατάληψη της Συρίας από τα Αιγυπτιακά 
στρατεύματα και οι πόλεμοι μεταξύ Αιγύπτου και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
προκάλεσαν την περίοδο αυτή αναστάτωση σε αυτό το σημαντικό εξαγωγικό κέ
ντρο της Ανατολικής Μεσογείου, με άμεση συνέπεια να αποκτήσει μεγαλύτερη ση
μασία το λιμάνι της Λάρνακας.

Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης είχε επαγγελματικές γνώσεις για τα είδη των 
εμπορευμάτων που διακινούσε, τις φυσικές ιδιότητες τους, τον τόπο παραγωγής 
τους, τη λειτουργία των μέσων συναλλαγής, την ορθή τήρηση των κατάστιχων80. Η 
αναφορά των προϊόντων με τους τόπους παραγωγής τους και η σύνδεση με τον 
τρόπο συγκέντρωσης και εξαγωγής που ενδιέφερε το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, 
αναδείκνυε τα είδη και τις ποσότητες των εξαγόμενων προϊόντων ως προσδιορι- 
στικό στοιχείο της τυπολογίας του εμπόρου. Τα αγροτικά προϊόντα, που είχαν 
προορισμό την κλωστοϋφαντουργία, εντυπωσιάζουν με την ποικιλία τους και 
φανερώνουν το υψηλό επίπεδο γνώσης στο πεδίο του φυσικού πλούτου και την 
ικανότητα των παραγωγών και των εμπόρων στην αξιοποίησή τους. Μέσα από τα 
είδη των εξαγόμενων προϊόντων μπορούμε να αναγνωρίσουμε τη δυναμική των 
κύριων εμπορευματικών καλλιεργειών της Κύπρου, του βαμβακιού και του μετα
ξιού. Η οργάνωση του δικτύου του, στηριζόταν εν μέρει στην οικογένειά του, 
περισσότερο όμως στους «δούλους» του, τους αντιπροσώπους του που βρίσκο

80 Μαρία Χριστίνα ΧΑΤΖΗ1ΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή Στρατηγική και Εμπορικός Ανταγωνι
σμός: Ο οίκος Γερονση τον 19° αιώνα, Αθήνα (Μ.Ι.Ε.Τ.) 2003, σ. 133.
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νταν σε διαφορετικά μέρη της Κύπρου, καθώς και σε επιλεγμένους κατά την περί
σταση συνεργάτες. Η τυπολογία και η ιδιαιτερότητα της επιχείρησης του Γεωργά- 
κη Μαρκαντίονίδη, έγκειται στην επινοητικότητα και επιχειρηματική στρατηγική 
που υιοθέτησε για εξασφάλιση χρηματοδότησης τόσο για τη διακίνηση προϊόντων 
όσο και για την ανάπτυξη άλλων δραστηριοτήτων, όπως την εκμίσθωση φορολογι-

•  4

κών προσόδων και τσιφλικιών. Παράλληλα λειτούργησε μικρές εταιρικές συμπρά
ξεις και μονοπωλιακού τύπου εκμεταλλεύσεις. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
καθόλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του δράσης, φρόντιζε για την εξασφάλιση 
ρευστού χρήματος για την αντιμετώπιση του απροόπτου αλλά και των παρουσια- 
ζόμενων ευκαιριών. Τα χαρακτηριστικά του οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο 

• οποίο δρούσαν οι έμποροι της εποχής στην Κύπρο, ήταν ιδιαίτερα ασταθή και οι 
φορείς κατέφευγαν στην αυστηρή επιλογή των συναλλασσομένων τους (προσωπι
κή πίστη) και στους δεσμούς συγγένειας για υποστήριξη των δραστηριοτήτων τους. 
Εφάρμοζαν μηχανισμούς ελέγχου των εμπορικών πράξεων τους και της κίνησης 
των λογαριασμών τους, για τη διασφάλιση του εμπορικού τους κεφαλαίου και των 
κερδών τους. Την ίδια περίοδο είχε βαθειά ριζώσει στη συνείδηση των εμπόρων ότι 
«η κερδοφόρα επιχειρηματική οργάνωση του εμπορίου εξαρτιόταν σε μεγάλο 
βαθμό από την έγκαιρη και σωστή αξιοποίηση της εμπορικής πληροφορίας, καθώς 
η εμπορική πρακτική είχε βαθιά εμπεδώσει ότι κάθε συναλλαγή έπρεπε να εναρμο
νίζεται με τη δεδομένη προσφορά και ζήτηση της αγοράς. Η οικονομική πρόβλεψη 
συνοψιζόταν στην προσεκτική στάθμιση της αγοράς, στην παρατήρηση των αντα
γωνιστικών κινήσεων, στην αξιολόγηση των οικονομικών και πολιτικών παραγό
ντων, καθώς και στην εκτίμηση των ατομικών δυνατοτήτων μέσα στο γενικό επι
χειρηματικό σχεδιασμό»81. Στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα η οθωμανική αγορά 
κατακλύστηκε από μεγαλύτερες ποσότητες και καλύτερης ποιότητας ευρωπαϊκά 
βιομηχανικά προϊόντα. Συγχρόνως η συνεχής υποτίμηση του τουρκικού νομίσμα
τος δημιουργούσε οικονομική αστάθεια στην αγορά. Παράλληλα με την υποτίμηση 
και η ποσότητα των νομισμάτων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία ήταν καθοριστι
κός παράγοντας στη διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων82.

Η επιχειρηματικότητα83 του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη προσδιορίστηκε από 
την ικανότητα του να διαχειριστεί την πληροφορία και εξετάστηκε ως συστατικό

81 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, «Εμπορικά δίκτυα οτη Σμύρνη», Ιστορικά (εφ. Ελευθεροτυπία
18.9.2003) 21 (203), ο. 42.

83 Ch. ISSAW, The Economic history of Turkey (1800-1914), University of Chicago Press 1980,
o. 2.

83 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, Οικογενειακή Στρατηγική και Εμπορικός Ανταγωνισμός: ό.π., σ. 10.
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στοιχείο του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως η τεχνική εξειδίκευση και η ικανότητα
οργανωτικής διαχείρισης. Η στρατηγική που ακολούθησε ο Γεωργάκης Μαρκα-
ντωνίδης επιδιώκοντας το κέρδος μέσα από τις προσωπικές επιχειρηματικές δρα-
στηριότητές του θα μας απασχολήσουν στην εργασία αυτή. Οι σχέσεις που όριζαν
την παραγωγή, την αγορά, τον ανταγωνισμό και το κέρδος μεταβάλλονταν συνε- • «
χώς από εποχή σε εποχή και από διαφορετικούς οικονομικούς χώρους. Τα δεδο
μένα που έχουμε από το κατάστιχο δε μας επιτρέπουν να μελετήσουμε την κοινω
νική συμπεριφορά του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Πρόκειται για ποσοτικά δεδομέ
να με συγκεκριμένου τύπου πληροφόρηση που μπορούν να μας αποκαλύψουν 
όψεις των οικονομικών σχέσεων και συναλλαγών της εποχής που αναφέρονται. Η 

• συγκριτική μελέτη των τιμών στην κυπριακή αγορά είναι εφικτή μετά την ορθολο
γική ταξινόμηση των στοιχείων, ιδιαίτερα αν ο στόχος είναι ο καθορισμός συγκε
κριμένου ύψους εμπορικού κέρδους για κάθε προϊόν, ακόμη και για ένα είδος, σ’ 
ένα ορισμένο έτος. Οι τιμές των αγροτικών πρώτων υλών συγκροτούν ένα σύνο
λο. Αυτά τα χαρακτηριστικά της αγοράς έδιναν τη δυνατότητα υψηλών κερδών 
στις εμπορικές συναλλαγές που γίνονταν στον οθωμανικό χώρο μέχρι τις πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αιώνα. Η εποχική διαπραγμάτευση στον τόπο παραγωγής, όπου 
το φορτίο εξαγωγής μπορούσε να πουληθεί σε τιμές σχεδόν ευκαιριακές, ήταν ο 
κύριος άξονας της εμπορικής δραστηριότητας, η συναλλαγή που άφηνε τα μεγαλύ
τερα κέρδη, καθώς το ζητούμενο ήταν το περιθώριο κέρδους από την τιμή αγοράς 
στην τιμή πώλησης, η ευνοϊκότερη αναντιστοιχία στη συναλλαγή, απαραίτητος 
όρος ύπαρξης του εμπορικού κεφαλαίου. Η ανάλυση στο επίπεδο των τιμών με 
εντοπισμό του όγκου των συναλλαγών, καθώς και των περιθωρίων μεικτού κέρ
δους, στοχεύει εδώ στην ερμηνεία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς του Γεωργά
κη Μαρκαντωνίδη. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης εντάσσεται σε μια ομάδα ενδιά
μεσων (=μεσαίων) εμπόρων (μέγεθος διακινούμενων κεφαλαίων), που δραστηριο
ποιήθηκε στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία του 19ου αιώνα στη Κύπρο για τις ανά
γκες του εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου. Η εμπορική δραστηριότητα του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη σχηματίζει τέσσερις χρονικούς κύκλους δράσης. Μέσα 
από την καταγραφή των κατάστιχου σκιαγραφείται επίσης το δίκτυο των εμπόρων 
συναλλασσόμενων εμπόρων.

Την 1 Ιουλίου 1832 ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης σαν κίνηση τακτικής και 
επειδή εξασφάλισε την είσπραξη φορολογίας για το 1832-1833, εξόφλησε το χρέος 
του, «έγινεν Ιπρά Ισκά» (= αποσβεστική άφεση χρέους) στον ενεχυροδανειστή του 
Παρτέλλα και του επιστράφηκαν τα μαγαζιά και το σπίτι του. Ο Γεωργάκης Μαρ
καντωνίδης προέβλεψε ότι θα του ήταν πάρα πολύ χρήσιμοι οι αποθηκευτικοί
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χώροι για τις μελλοντικές του εμπορικές δραστηριότητες (με μεγαλεμπόρους όπως 
το Γιακουμέττο Ματαίη, Φέληξ Μαλαγάμβα, Σάγεχ Φεττάλλαχ κ.ά) πράγμα το 
οποίο και έγινε το 1832. Στο τέλος, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης μονόγραψε και 
υπέγραψε84 αυτήν την πράξη με ιδιαίτερη ανακούφιση και την καταχώρισε στο 
κατάστιχό του. Με αυτόν τον τρόπο διεκπεραιώθηκε η πράξη και έκλεισε ο λογα
ριασμός. Η υποθήκευση του σπιτιού και των τεσσάρων «μαγαζιών» του σχετίστη
κε με την απαίτηση της οθωμανικής εξουσίας: υποψήφιος για την κατάληψη σημα
ντικής θέσης στην οθωμανική διοίκηση όφειλε να υποθηκεύσει για λογαριασμό του 
Οθωμανικού Δημοσίου ακίνητη περιουσία για λόγους αξιοπιστίας, φερεγγυότη- 
τας, ελέγχου αλλά και δυνατοτήτων δήμευσης, εάν προέκυπτε ανάγκη. Βεβαίως 

• επισημαίνεται ότι τούτο γίνεται στην παρουσία των άμεσα εμπλεκομένων στην 
τοπική διοίκηση δηλαδή του Ηγεμόνα, ως εκπροσώπου της τοπικής Οθωμανική 
Διοίκησης και του Αρχιδημογέροντα, ως εκπροσώπου της χριστιανικής κοινότη
τας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το 1832 που ήταν στο απόγειο των δραστηριο
τήτων του [φορολογία: ανάληψη κατά μόνας ή συντροφικά της είσπραξης συγκε
κριμένων κοινοτήτων στην περιοχή Λευκωσίας (Συρκανιά Κυθραίας, Στρόβολος, 
Αγία Βαρβάρα, Τσέρι), καζά Ορεινής (Παλαιχώρι, Αγρός, Αγιος Ιωάννης Αγρού) 
αλλά και στον καζά Λάρνακος (Αραδίππου, Ανω και Κάτω Λεύκαρα)]. Την περίο
δο 1835-1836 δραστηριοποιήθηκε σε τρεις περιοχές: στη Λάρνακα ως γραμματικός, 
στου Μόρφου ως εκμισθωτής τσιφλικιού85, στη Λευκωσία όπου χειρίζεται διοικη
τικά θέματα86. Σε αυτήν την περίοδο παρατηρούμε ότι είχε στην κατοχή το σπίτι 
του με τα τέσσερα «μαγαζιά» του (από το 1832 που κατάφερε να εξοφλήσει τον 
Παρτέλλα) και έτσι ανάκτησε τους αποθηκευτικούς του χώρους. Το γεγονός αυτό 
του έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστεί με μεγαλεμπόρους για τη συγκέντρωση 
και τη διάθεση μεγάλων ποσοτήτων σε προϊόντα.

Το εύρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Γεωργάκη Μαρκαντωνί- 
δη ακολούθησε ανοδική πορεία και διεύρυνση δραστηριοτήτων: Αυτό διαφάνηκε 
από το ύψος των ετήσιων διακινούμενων ποσών που ολοένα και αυξάνονται, από 
την αύξηση του αριθμού των πιστωτικών και χρεωστικών πράξεων, από την επέ
κταση των δραστηριοτήτων του ως προς τις κατηγορίες συναλλαγής, ιδιαίτερα

84 Η μονογραφή και η υπογραφή του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ήταν η ίδια με αυτήν της προ
μετωπίδας του καταστίχου, της συγκεντρωτικής σελίδας παρουσίασης των ζημιών (Α.Ι.Α.Κ, Κατά
στιχο IV, σ. 142) και της υπογραφής στο λογαριασμό του «ταμβάκου» (Α.Ι.Α.Κ, Κατάστιχο IV, ο. 
σ. 52-53/61) και έτσι γίνεται η ταυτοποίηση της υπογραφής του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη.

85 Φαίνεται καθαρά ότι μεταβαίνει στο τσιφλίκι κατά τακτά χρονικά διαστήματα, όχι για  
μόνιμη εγκατάσταση, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 136.

8°  Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 136.
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από το 1831 και εξής. Από την διεύρυνση και εφαρμογή ενός δικτύου αντιπροσώ
πων και συνεταίρων για τις δραστηριότητές του (φορολογία, τσιφλίκι, εμπορικές 
συμπράξεις),' υπομισθωτών (εκμετάλλευση φόρων κοινοτήτων/ενοριών γ) διαχει
ριστών (διαχείριση τσιφλικιού Δερβίς Εφέντη), «δούλων», μεσιτών αλλά και συμ
βεβλημένων παραγωγών.

• I

Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη το 1832, η 
φορολογία ήταν η κύρια του δραστηριότητα. Όμως το 1832 οι δραστηριότες του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη είχαν τόσο μεγάλη ανάπτυξη, που αναγκάστηκε να 
συνεργαστεί (συντροφικά). Αυτή ήταν μια στρατηγική του κίνηση, διότι αντιλή- 
φΟηκε ότι μόνος του δεν ήταν ικανός να φέρει εις πέρας τον όγκο των οικονομι- 

♦ κών δραστηριοτήτων τις οποίες είχε αναλάβει. Έτσι είχε κάνει στρατηγικές 
συμπράξεις τόσο με μεγαλεμπόρους όσο και με συνεργάτες στους οποίους έδωσε 
την αρμοδιότητα να εισπράξουν συνεταιρικά φόρους (Αργύρης Χατζηνικόλας87, 
Χριστοφής Απεγίτου88) ή να εκμεταλλευτούν τσιφλίκια (Μόρφου, Δερβίς Εφέντη). 
Οι κύριες δραστηριότητες ήταν η συγκέντωση καπνού, χαρουπιών, βαμβακιού, 
μεταξιού, μαλλιών.

Στη φορολογία (1832) είχαμε τις πιο κάτω μορφές: (α) Αμεση εκμετάλλευ
ση (κατευθείαν ο ίδιος) κοινοτήτων από τον ίδιο, (β) Εταιρική σύμπραξη, (γ) Υπο
μίσθωση. Εταιρικές συμπράξεις είχαμε στη φορολογία, στην εμπόρευση ξυλείας, 
στο τσιφλίκι Μόρφου, στην εκμετάλλευση του κριθαριού (1833). Ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης ανέπτυξε δίκτυο συγκέντρωσης και διάθεσης προϊόντων (μετάξι, 
βαμβάκι, χαρούπια) από διάφορα μέρη της Κύπρου και αποτελούσε μια στρατηγι
κή επιλογή του και μια πάγια τακτικής της περιόδου εκείνης. Πράγματι ήταν ένας 
πολύ καλός τρόπος με τον οποίο ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης μεσολαβούσε μετα
ξύ των τοπικών αντιπροσώπων και των μεγαλεμπόρων ως συντονιστής ενός 
δικτύου. Παρατηρούμε ότι το 1833 ανέλαβε πλήρως την εκμετάλλευση του τσιφλι
κιού του Δερβίς Εφέντη στην περιοχή Μόρφου και ο λόγος της ανάληψης αυτού 
του τσιφλικιού ήταν το έντονο ενδιαφέρον του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη για να 
αποκτήσει τέτοια μορφή οικονομίας (γη) στα πλαίσια των πολιτικών και γαιοκτη- 
τικιύν ανακατατάξεων. Δεν τα κατάφερε να εκμισθώσει τσιφλίκι κοντά στη Αάρ- 
νακα, όπου ήταν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του ένεκα του ότι η 
Μητρόπολη Κιτίου, ως πιο ισχυρός πολιτικός φορέας, εκμίσθωσε και τα τέσσερα 
τσιφλίκια που ήταν διαθέσιμα (ΓΙύλας, Κοντέας, Διμιών, Πραστειού) στην περιο

87 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 168-169/121.
88 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 168-169/122.
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χή. Η Αρχιεπισκοπή είχε άλλα τσιφλίκια, όπως ήταν της Τύμπου και της Αυγασί- 
δας. Σίγουρα η επιλογή του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη να εκμεταλλευτεί το τσιφλί
κι του Δερβίς Εφέντη (που είχε ήδη πεθάνει), προσδοκούσε στα πλαίσια των μεταρ
ρυθμίσεων και εκμισθώνοντας το τσιφλίκι, σε μονιμοποίηση της κατάστασης. Αυτό
όμως συνεπαγόταν επιπρόσθετο μεταφορικό κόστος (οι συνθήκες της εποχής καθι- « «
στούσαν ιδιαίτερα δύσκολες τις συνθήκες μεταφοράς των εμπορευμάτων στη Λάρ
νακα) αλλά και έξοδα εγκατάστασης / συντήρησης του τσιφλικιού. Παρατηρούμε 
ότι ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης κατάφερε να μεταφέρει πραγματεία μέσω του 
δούλου του Χατζηδημήτρη στη Λευκωσία (1833) και το 1835 μετέφερε άλλη πραγ
ματεία για εξαγωγικούς σκοπούς στον καπετάνιο Συμιακό στη Λάρνακα. Ο Γεωρ- 

• γάκης Μαρκαντωνίδης γνωρίζοντας ότι ήταν δύσκολη η μεταφορά εμπορευμάτων 
διέθεσε μέσω των ντόπιων εμπόρων μέρος της παραγωγής στα περίχωρα του τσι
φλικιού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεταφορικού κόστους από πλευ
ράς του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη.

Η διοικητική θέση του αλλά κυρίως η εμπορική παρουσία του και η αξιοπι
στία που απέκτησε του προσέφερε τη δυνατότητα να γνωρίσει πράγματα και κατα
στάσεις. Επεκτεινε τις οικονομικές του δραστηριότητες σε διάφορους τομείς. 
Εμπορεύεται μεγάλο αριθμό ειδών εμπορευμάτων, γίνεται φοροσυλλέκτης και 
δανειστής χρήματος. Ένα άλλο πλεονέκτημα που είχε ήταν οι συμπράξεις με 
άλλους επιφανείς παράγοντες της εποχής π.χ. συντροφικοί φόροι. Μετά τις οικο
νομικές του δυνατότητες και το εμπορικό όνομα που απέκτησε, προσπάθησε να 
είναι ευέλικτος και να ανέλθει οικονομικά περισσότερο. Δανείστηκε από σημαντι
κούς οικονομικούς παράγοντες με σκοπό τη διείσδυσή του στο «μεγάλο εμπόριο», 
παράλληλα με τη μισθοδοσία89 του ως κρατικός αξιωματούχος.

Βάσει της πληροφόρησης που έχουμε από το κατάστιχο, ορισμένες από τις 
εμπορικές κινήσεις του απέφεραν ζημιές. Οι λόγοι που παρουσιάστηκαν ζημιές εί
ναι οι ακόλουθοι: (α) Λάθος οικονομικής εκτίμησης για εμπόριο συγκεκριμένων 
αγαθών (β) Λάθος επιλογής συνεργατών (γ) Λάθος επιλογής πελατών, (δ) Η πολιτι
κή αστάθεια συμπίεσε την οικονομία με αρνητικές συνέπειες. Οταν υπάρχει πολι
τική αστάθεια, η κάθε κίνηση πρέπει να είναι διπλά προσεγμένη διότι αλλάζουν τα 
δεδομένα της οικονομίας γρήγορα με πάντα αρνητικές τάσεις και αποτελέσματα.

Μια σημαντική εμπορικοπολιτική σχέση αναπτύχθηκε ανάμεσα στον

89 «(1250 = 10/5/1834-28/4/1835): ή δόσις έκ τών Αντίκρυ: τφ  Γεωργάκη γραμματικφ γρ. 
2000:00», Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός Κώδικας Α \  ο. 219' «Νά δώσει ο  κύριος Χατζηκυργέης Σαρίπο- 
γλους: 23/12/1835: δσα από τόν έτήσιον μισθόν μου γρ. 1000:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο JV, σ. 78/80, 
πρβ. Κατάστιχο IV, σ. 131/97: μισθοί άλλων ετών).
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Χατζηκυργέη Σαρίπογλου90, Αρχιδημογέροντα91 (1835) (ΠΙΝΑΚΑΣ 8, ο. 116) του 
«Κοινού n/c Κύπρον» και το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Ήταν μια σχέση εξάρτη
σης και αυστηρού ελέγχου για τήρηση των συμφωνηθέντων από το Γεωργάκη Μαρ
καντωνίδη. Ο Σαρίπογλου δάνειζε το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη σε ξένο νόμισμα, 
χρηματοδοτούσε τη συγκέντρωση εμπορευμάτων και αποπλήρωνε τα χρεωστούμε- 
να του υφισταμένου του. Η κίνηση και το είδος του κοινού τους λογαριασμού, απέ
πνεε ένα αίσθημα αυτοπεποίθησης του Σαρίπογλου ως πολιτικού προϊσταμένου 
που δεν είχΐ άμεση εμπιστοσύνη στον υφιστάμενό του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, 
τον οποίο εξανάγκαζε σε υπογραφή χρεωστικής απόδειξης92. 0  Σαρίπογλου επέβα
λε επίσης στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη τη δική του «θεώρηση»93 του λογαριασμού. 
Ως σημείο πρακτικής στις μεταξύ τους συναλλαγές, όταν ο Σαρίπογλου αντιλαμ
βανόταν μετά από έλεγχο των μεταξύ τους λογαριασμών ότι ο Γεωργάκης Μαρκα- 
ντωνίδης δεν τον αποπλήρωνε κανονικά, του απέκοπτε τα χρεα)στούμενα από το 
μισθό του94. Ο δανεισμός τον Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη και ο τρόπος εξόφλησης 
του φαίνεται από τα πιο κάτω: Στις 12/11/1835, ο Χατζηκυργέης δάνεισε μετρητά95 
ύφους 2.000 γροσίων στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Ο Χατζηκυργέης κατακράτη
σε (23/12/1835) από το μισθό του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 1.000 γρόσια και του 
καταβλήθηκαν από τον ίδιο «μετρητά προς εξώφλησιν γρ. 1000» (12/1/1836). Ταυ- 
τόχρονα όμως συμπεριφέρθηκε και μεγαλόψυχα (φιλανθρωπία) χαρίζοντας στον 
υφιστάμενό του ένα σεβαστό ποσό χρημάτων χάριν της εμπορικής σχέσης τους96. 0  
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης χρηματοδοτήθηκε97 από το Σαρίπογλου σε μετρητά 
(3000: γρόσια) για τη συγκέντρωση μεταξιού για λογαριασμό του τελευταίου. Η 
σύναξη του μεταξιού επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 9 * * * * * * * * * * * * * * *

9^ Α.Ι.Α.Κ., Κατάατιχο IV, ο. 78-79/80 (12/1/1835-26/3/1838)(Χατζηκυργέης Σαρίπογλου).
91 Οθωμανικό έτος 1251 [=29/4/1835-17/4/1836], Α.Ι.Α.Κ., Συνοδικός κώδικας Α ' ,σ . 226

«Νά Λάβη: ό  Κύριος Χ(ατζύ) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (17/9/1836): τό άντι-
κρυς όέστος νά λαμβάνη ώς ή άπόδειξίς μου γρόσια 2009:20», Λ.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 79/80.

9^ «Νά Λάβη: ό Κύριος Χ(ατζή) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (7/4/1837): φέστος νά
λαμβάνω ώς άντικρυς φαίνεται και τού έδόθη παρ' έμοΰ άπόδειξίς έως τό έρχόμενον μουχαφφέμ,
γρόσια 1218:20 - έθεωρήΟη», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 79/80.

94 «Νά Διοοη: ό Κύριος Χ(ατζή) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (23/12/1835): όσα άπύ
χάν έιήσιον μισθόν μου γρόσια 1000:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.78/80, «(7/4/1837-26/3/1838): όσα
ό έτήσιος μισθός μου γρόσια 6000:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.78/80, 131/97.

95 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.79/80 (12/11/1835).
96 «Νά Δώση: ό Κύριος Χ(ατζύ) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (26/3/1838): όσα άπό

φιλανθρωπίαν του έκαμε καθ' έαυτό χάριν είς έμέ άπό λόγ<μ Ινδερέσου κομερκίου γρόσια 3000:»,
Α.Ι.Α.Κ.. Κατάστιχο IV, σ.78/80.

97 «Νά Λάβη: ό Κύριος Χ(ατζύ) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (20/5/1836): είς
μετρητά διά μετάξι γρόσια 3000:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 79/80.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΟΣΙΑ
I

Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Η Σ /Π ΙΣ Τ Ω Τ Η Σ Σ α ρ Ιπ ο γ λ ο υ ς  Χ α τζη κ υ ρ γέπ ς , ο
Ε Τ Ο Σ Μ Η Ν Α Σ Μ Ε Ρ Α Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Υ Χ Ρ Ε Ω Σ Η Π ΙΣ Τ Ω Σ Η Ο Λ ΙΚ Ο
1835 11 12 Χ .Δ . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -2 0 0 0 -2 0 0 0

12 ' 23 Χ . Δ . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1 0 0 0 1 0 0 0
1835  Σ ύνο λα  . 1 000 -2 0 0 0 -1 0 0 0

1836

1 12 Χ . Δ . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 1000 100 0
5 2 0 Π .Δ . /  100 3  -Τ Α Μ Ε ΙΟ -3 0 0 0 -3 0 0 0

J 2 0 Χ .Ε . /  1 060  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Ε Π Ι Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ι 175 8 175 8
8 25 Χ .Ε . /  1 060  -  Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Ε Π Ι Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ι 7 3 4 734

9

3
Π .Δ . / 1 0 2 0  -  Τ Α Μ Ε ΙΟ  -  Ξ Ε Ν Α  Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α 5 0 8 5 0 8
Π .Ε . /  1 003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ 411 411

10
Π .Δ . Μ 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -2 2 7 2 -2 2 7 2
Π .Δ . /  1 020  - Τ Α Μ Ε ΙΟ  -  Ξ Ε Ν Α  Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α -4 1 0 -4 1 0

17

Π .Δ . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -5 4 7 0 -5 4 7 0
Π .Δ . / 1 0 2 0  - Τ Α Μ Ε ΙΟ  - Ξ Ε Ν Α  Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α -821 -821
Χ . Ε . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -2 1 5 0 -2 1 5 0

11 6 Π .Ε . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 2 6 3 2 6 3
12 17 Π .Ε . /  107 2  -  Α Γ Ο Ρ Ε Σ  Ε Π Ι Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ι -7 6 9 -7 6 9

1 8 3 6  Σύνο λα 4 6 7 4 -1 4 8 9 2 -1 0 2 1 8

1837 4 7
Π . Δ . / 1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 7 0 0 0 7 0 0 0
Π .Δ . / 1 0 1 9  -  Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ  Ε ΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ε Ε Σ 3 0 0 0 3 0 0 0

1 837  Σ ύνο λα 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Σ ύ ν ο λ α  Π ε ρ ιό δ ο υ 1 5 6 7 4 -1 6 8 9 2 -1 2 1 8

συγκέντρωσε για λογαριασμό του Χατζηκυργέη μεγάλη ποσότητα μεταξιού98 που 
δεν'κάλυψε όμως το σύνολο των μετρητών που του εκχωρήθηκαν. Είναι ενδιαφέ
ρον το γεγονός ότι ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης αναγκάστηκε να δώσει το υπό
λοιπο των χρημάτων σε σκληρό νόμισμα99 και σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ ο 
ίδιος τα είχε λάβει σε γρόσια.

Ένα σημαντικό πρόσωπο της χριστιανικής εκκλησιαστικής διοίκησης που εί
χε συναλλαγές με το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ήταν ο Μητροπολίτης Κιτίου Λεόντι- 
ος (28/9/1821 -22/7/1827)100 (ΠΙΝΑΚΑΣ 9, Σ. 117). Μέσα από ορισμένες πράξεις του 
λογαριασμού διαφάνηκε η μεταβίβαση στο Μητροπολίτη Κιτίου της φορολογικής ευ
θύνης101 , αλλά και επίβλεψης της όλης διαδικασίας της φοροείσπραξης, ιδιαίτερα για 
την πόλη της Λάρνακας. Επίσης φαίνονται και τα εκκλησιαστικά δικαιώματα και η

98 «Νά Δώαττ. 6  Κύριος Χ(αιζή) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (20/7/1836, 
25/8/1836)): μετάξι παφίτικον όκ(άδες) 15:75 X 145 γρόσια = 2492 γρόσια», Α.Ι.Α.Κ., Κατάσηχο 
IV, σ. 78/80.

99 Α.Ι.Α.Κ., Κατάσηχο IV, σ. 78/80 (μαχμουτιέδες και βενέτικο) (3/9/1836).
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 54-55/62.

101 «Δίδει: δ "Αγιος Κιτίου κύριος Λεόντιος (1822): δσα διανέμισαν είς 4: ένορίας τού κασαπά 
Λάρνακος καί σκάλας γρόσια 1500:», «δσα άπό Κύριον Βαρνάβαν τά τών μαχαλλετζήδων γρόσια 
753:05», «άπό τήν συνάθροισιν τών γρ(οσίων) 2: τοΰνομα κατά τό 1237: (28/9/1821-17/9/1822) γρό
σια 1640», «ομοίως [ 12)38: (18/9/1822-6/9/1823) γρόσια 1878:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάσηχο IV, σ. 54-55/62.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9

-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΡΟΣΙΑ

Χ Ρ Ε Ω Σ Τ Η Σ /Π ΙΣ Τ Ω Τ Η Σ Λ εό ν τ ιο ς  Α γ ιο ς  Κ ιτίου , ο
Ε Τ Ο Σ Μ Η Ν Α Σ Μ Ε Ρ Α Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Κ Α Θ Ο Λ ΙΚ Ο Υ Χ Ρ Ε Ω Σ Η Π ΙΣ Τ Ω Σ Η Ο Λ ΙΚ Ο

Π .Ε , / 1003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ 150 150

Π .Ε . /  1072 - Α Γ Ο Ρ Ε Σ  ΕΠΙ Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ι -1 1 3 0 -1 1 3 0
9 4θ

Χ .Δ . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 4 0 0 0 -3 1 4 0 860

1621 Χ .Ε . /  1060  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Ε Π Ι Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ι 6 0 0 6 0 0
— Π .Ε . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 88 88

12 18 Χ .Ε . /  1060  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Ε Π Ι Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ι 120 120

Δ .Χ . / 1050  - Ε Σ Ο Δ Α  Α Π Ο  Π Α ΪΑ Ρ Α Μ Λ ΙΚ ΙΑ 52 52

1821 Σ ύνο λα 5 0 1 0 -42 7 0 740

Π .Ε . /  1 0 0 3 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 2 0 0 200

Χ .Δ . /  1003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ 841 841

Χ .Δ . /  1020  - Τ Α Μ Ε ΙΟ  - Ξ Ε Ν Α  Ν Ο Μ ΙΣ Μ Α Τ Α 140 140

Χ .Φ . /  1026  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  -  Γ Α Λ ΙΟ Υ Ν Τ Ζ ΙΟ Υ
39 39

5 17 Π Ε Δ Ε Λ ΙΓ Ε Σ Ι
Χ .Φ . /  1027 - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Δ Ε Ρ Ο Υ Χ Τ Ε  
Π Α Ρ Α Σ Ι

29 29

Χ .Φ . /  1028 - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Μ ΙΡ Ι 58 58
Χ .Φ . /  1029  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Σ Α Λ Κ ΙΝ ΙΑ 175 175
Π ,Δ . /  1003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ -29 -29

6 15 Χ .Δ . / 1003 - Τ Α Μ Ε ΙΟ -2 2 0 -2 2 0
Χ .Ε . /  1003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ -75 3 -7 5 3
Π .Δ . / 1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -50 -50

17 Π .Ε . /  1003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ 300 300

1822
Χ .Δ . /  1003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ -30 0 0 -3 0 0 0
Π .Ε . / 1003  - Τ Α Μ Ε ΙΟ 385 385

•
Χ .Δ . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 4 5 7 8 -1 8 7 8 2 7 0 0

Q Χ .Ε . /  1060  - Π Ω Λ Η Σ Ε ΙΣ  Ε Π Ι Π ΙΣ Τ Ω Σ Ε Ι 40 40
Χ .Φ . 1 102 6  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Γ Α Λ ΙΟ Υ Ν Τ Ζ ΙΟ Υ

34 3418 Π Ε Δ Ε Λ ΙΓ Ε Σ Ι

Χ .Φ . /  1027  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Δ Ε Ρ Ο Υ Χ Τ Ε  
Π Α Ρ Α Σ Ι

26 26

Χ .Φ . /  1028  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Μ ΙΡ Ι 51 51
Χ .Φ . /  1029  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Σ Α Λ Κ ΙΝ ΙΑ 153 153
Χ .Φ . / 102 6  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Γ Α Λ ΙΟ Υ Ν Τ Ζ ΙΟ Υ  
Π Ε Δ Ε Λ ΙΓ Ε Σ Ι

44 44

12 18 Χ .Φ . /  1027 - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  -  Δ Ε Ρ Ο Υ Χ Τ Ε  
Π Α Ρ Α Σ Ι 32 32

Χ .Φ . /  1028  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Μ ΙΡΙ 65 6 5
Χ .Φ . /  1029  - Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΑ  - Σ Α Λ Κ ΙΝ ΙΑ 194 194

1822  Σ ύνο λα 7 384 -59 3 0 1454
1823 9 6 Χ .Δ . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ 233 2 3 3

1823 Σ ύνο λα 233 233
1826 8 20 Δ .Χ . / 1003  -Τ Α Μ Ε ΙΟ -27 -27

1826 Σ ύνο λα -27 -27
Π .Ο .Π . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -3900 -39 0 0

1827 7 22 Π .Ο .Π . 1 1023  - Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΕ Σ  - Π Λ Η Ρ Ω Τ Ε Ε Σ 400 0 4 0 0 0
Χ .Δ . /  1003 -Τ Α Μ Ε ΙΟ -80 0 -8 0 0
Χ .Φ ^ / 1 0 0 3 ~ Τ Α Μ Ε ΙΟ  “  ' -901 -901

1827 Σ ύνο λα 400 0 -5601 -1601

1829 5 10 Χ .Δ . /  Α ττέγ ιτο ς  Χ α τζη χ ρ ισ τό δ ο υλο ρ . ο -800 -8 0 0
Χ .Δ . /1 0 1 9  - Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε ΙΣ  Ε ΙΣ Π Ρ Α Κ Τ Ε Ε Σ 1 1

1829  Σ ύνο λα 1 -80 0 -79 9
Σ ύ ν ο λ α  Π ε ρ ιό δ ο υ 16628 -16 6 2 8 0
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εκκλησιαστική φορολογία που επιβαρύνει τους φορολογούμενους. Την ευθύνη της 
φοροείσπραξης για αμφότερους τους φόρους είχαν οι γραμματικοί. Οι επιμέρους 
φορολογικές'αποπληρωμές102 των δοσιμάτων «δούλων» της Μητρόπολης και 
άλλων προσώπων κατόπιν εντολής του Μητροπολίτη καθώς και αναλήψεις103 χρη
μάτων από τους μαχαλλετζήδες, ήταν ορισμένες άλλες πράξεις. Επίσης φαίνονται 
οι υποχρεώσεις104 των Μητροπολιτών έναντι της τοπικής οθωμανικής διοίκησης 
καθώς και το είδος των εμπορικών δοσοληψιών105 μεταξύ του Γεωργάκη Μαρκα- 
ντωνίδη μεστού Λεοντίου. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης είχε προκαταβάλει σε 
μετρητά106 την προβλεπόμενη παραγωγή λαδιού που δικαιούταν ο Μητροπολίτης 
Κιτίου Λεόντιος ως προϊόν ζητείας, εν είδει εκκλησιαστικού φόρου, από την 

. εκκλησιαστική του περιφέρεια, αξίας 1.130 γροσίων. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνί
δης εκχώρησε ποσά ύψους 3900: γροσίων και διάφορες πωλήσεις («διά τιμήν ενός 
μουλαριού τό όποιον έπρόσφερε είς τον σατίκαγαν», «κεφαλαριά κυκκότικη») και 
υπηρεσίες (έξοδα εορταστικών εκδηλώσεων («παϊραμλίκια») του Λεοντίου)1821.

Επειδή προέκυψε διαφορά στο λογαριασμό τους ο Γεωργάκης Μαρκαντω
νίδης ζήτησε την παρέμβαση της ανώτατης θρησκευτικής και πολιτικής ηγεσίας 
των ελληνορθόδοξων για διευθέτηση107 της. Ο ίδιος ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
ζήτησε την παρέμβαση108 του πεθερού του προς το Λεόντιο για να εισπράξει το 
τελικό ποσό. Υπάρχει και μια εγγραφή του 1827 που για να κλείσει ο λογαριασμός, 
στέλνει ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης το πεθερό του τον Απέγιτο Χατζηχριστό- 
δουλο και εισπράσσει για λογαριασμό του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 800 γρόσια.

102 «τά δλικά δοσίματα τοϋ Αντωνή παυλήνας από έγκλησίδες γρόσια 70:06», «τή όμοίως τοϋ 
παπά μάρκου άπό τό αυτό γρόσια 109:18», «τά όλικά δοσίματα τοΰ Αντωνή παυλίνας έγκλησίδα 
γρόσια 103:23», «Από Άνδρέαν Βοντιτσιάνον τά δοσίματα τοΰ γιαννή παυλή όρά γρόσια 214:28» 
και πολλά άλλα «δοσίματα», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 54/62.

103 «ΧρεωστεΙ: ό Α γιος Κιτίου κύριος Λεόντιος (18/9/1822-6/9/1823): όσα έτράβισεν άπό τον 
μαχαλλετζήν άγιου Ίωάννου γρόσια 302:», «όσα διά τοΰ χ(ατζή) μουσταψά γιασακτζή άπό Λεύκα- 
ρα γρόσια 200», «όσα αύθις διά τοΰ έλευθέρη κολζή μου γρόσια 662:», «όσα έμέτρησα τφ  χριστο- 
δουλή κοτζάπαση Λάρνακος γρόσια 1000:», «όσα έτράβισεν άπό τόν Λ οϊζήν μαχαλλετζήν γρόσια  
334:», «όσα όμοίως άπό τόν Γιαννάκην μαχαλλετζήν γρόσια 264:07», «όσα αύθις άπό τόν κρόκον 
μαχαλλετζήν γρόσια 397:20», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο /V, σ. 54/62.

104 «Χρειαστεί: ό Α γιος Κιτίου κύριος Λεόντιος (18/9/1822-6/9/1823): όσα όμοίως τφ άσκερλή 
άκριοΰ», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 54/62.

105 «Δίδει: ό Α γιος Κιτίου κύριος Λεόντιος: διά 400: Αύτραις έλάδιον ζητεία άπό τό χωρίον 
Ανω Αεύκαρα γρόσια 800:», «διά 165: αύθις εις τόν Κύριον Γιακουμέττον Ματαίην γρόσια 330:», 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο /V, σ. 55/62.

106 «Χρεωστεΐ: ό Α γιος Κιτίου κύριος Λεόντιος: όσα είς μετρητά διά τιμήν χιλίων Λύτρων 
έλαδίου γρόσια 2000:», «όσα έμέτρησα τφ σιόρ Γιακουμέττμ) ματαίη γρόσια 1000:», Α.Ι.Α.Κ., 
Κατάστιχο IV, σ. 54/62.

107 «όσα άφήρεσεν τή προσταγή τοΰ Κυρίου Δαμασκηνού Αρχιεπισκόπου, καί αγίου Πάφου 
Κ(υρί)ου παναρέτου, καί ένδοξου χουρσίδαγα, καί σιόρ χατζή) Χ ριστόδουλου Απεγίτου πρός 
έξώφλησιν γρόσια 901:05», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο /V, σ. 55/62.

10  ̂ «[όσα έδέχθη] τφ σιόρ Απεγίτςο 800:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 55/62.
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III. Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης υποθήκευσε το σπίτι, του στον Μικελλή Παρ- 
τέλλα109 με σκοπό την κατάληψη του αξιώματος του γραμματικού του Σαραγιού. 
Παράλληλα ενισχύθηκε οικονομικά, πράγμα το οποίο τον βοήθησε στην εξαγορά 
του αξιώματος.

«ό Κύριος Μικελλής Παρτέλλας νά Λάβη 2/2/1824: μετρητά εις έμέ γρ(όσια) 
6300: καί διάφορον γρ(όσια) 756: δλα 7056:00 δι’ αύτά τού έδωσα όμολογίαν χρο
νικήν, καθώς καί τό οσπήτιον μου μέ 4: μαγαζιά διά Συγουρότητα των Άσπρων του 
μέ συμφωνίαν οίον καιρόν τού δώσω τά Γρόσια του νά μοί έπιστρέψη αύτά, επί τή 

. παρουσίμ χ(ατζη) Ίμπρ(αχείμ) αγά εντέσ αγά καί Άπέγ(ιτου). 1/7/1832: έπληρώθη 
καί έγινεν Ίπρά Ίσκα καί τό όσπήτιον καί μαγαζιά έμειναν είς έμέ»

[υπογραφή όμοια με την προμετωπίδα κατάστιχου]
ό Γεώργιος Μαρκαντωνίδης

Η υποθήκευση υπογράφτηκε σε συμφωνητικό και πραγματοποιήθηκε ενώ
πιον μαρτύρων. Στο συμφωνητικό έγγραφο υπήρχαν οι ενυπόγραφες εγγυητικές 
μαρτυρίες για την εγκυρότητά του και υπογράφτηκε μεταξύ του Παρτέλλα και του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Μάρτυρες παρευρέθηκαν ο Χατζηιμπραχείμ αγάς και ο 
Χατζηχριστόδουλος Απέγιτος, πεθερός του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Στις 
2/2/1824 ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης εγκαταστάθηκε στη Λευκωσία και μετά από 
έξι μήνες ανέλαβε ως γραμματικός στο Σαράγιο. Η πράξη αυτή της ενεχυρίασης 
ήταν μια διαδικασία με χρονικό ορίζοντα. Όποτε μπορούσε ο Μαρκαντωνίδης θα 
έπαιρνε πίσω τα περιουσιακά του στοιχεία. Ο Παρτέλλας υπολόγισε ότι θα εκμε
ταλλευόταν την περιουσία του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, ιδιαίτερα τους αποθη
κευτικούς χώρους. Στο συγκεκριμένο συμφωνητικό, εάν δεν επιστρέφονταν τα 
χρήματα, ο Παρτέλλας θα οικειοποιούνταν τα αναγραφόμενα ακίνητα1,0. Σε αυτόν 
το λογαριασμό111 ο Μικελλής Παρτέλλας112 συμφώνησε113 στις 2/2/1824 και χορή
γησε στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη δάνειο σε μετρητά ύψους 6.300 γροσίων καθώς

Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 28-29/30 (Μικελλής Παρτέλλας).
110 Πληροφορία: Βλέπε όμως θεία Χουσταλλού (ΣΙΙΙ, ο. 58-59/64) να  διακινεί τη χρονική αυτή 

περίοδο εμπορεύματα εργαστηρίου.
111 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 28-29/30 (Λογαριασμός Μικελλή Παρτέλλα, 2/2/1824-1/7/1832)
112 Ο Μικελλής Παρτέλλας ήταν δραγομάνος (διερμηνέας-μεταφραστής) του Αγγλικού Προ

ξενείου στη Λάρνακα, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 28-29/39.
113 Υποθήκη ακινήτων (οσπήτιον και μαγαζιά) βλ. Για το δίκαιο των υποθηκών βλ. Gustav 

Geib, Παρουσίαση της κατάστασης του δικαίου στην Ελλάδα στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας ως 
τον ερχομό του Βασιλιά Όθωνα του A Χαϊόελβέργη (εκδ. C.I. Winter) 1835. Ανατύπωση εκδ. Γκο- 
βόστη, [Αθήνα], χ.χρ., πρόλογος Ν.Ι. Πανταζόπουλος σ. 7-24, (μτφρ.-εισ.-επιμ. Ίρις Αυδή-Καλκάνη, 
σ. 25-45), σ. 88-91.
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επίσης και τόκο 756 γρόσια, δηλαδή σύνολο 7.056. Με το κεφάλαιο αυτό ο Γε- 
ωργάκης Μαρκαντωνίδης εξαγόρασε μέχρι το Σεπτέμβριο του 1824 το αξίωμα του 
γραμματικού του Σαραγιού. Το ποσό το οποίο όφειλε να καταβάλει στο Μικελλή 
Παρτέλλα ήταν ύψους 7.056 γρόσια. Ο Παρτέλλας σε αντάλλαγμα έλαβε από το Γε- 
ωργάκη Μαρκαντωνίδη ομολογία ύψους 7.056 γρόσια καθώς επίσης και δικαίωμα

« 4

χρήσης του «οσπητίου» του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη στη Λάρνακα και των τεσ
σάρων μαγαζιών του τα οποία πριν χρησιμοποιούσε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
για τους εμπορικούς του σκοπούς. Η συμφωνία (1824) διαλάμβανε «οΐον καιρόν 
τού δώσω τά Γρόσια του»114 (εννοείται ο Μαρκαντωνίδης προς τον Παρτέλλα) «νά 
μοί έπιστρέψη αύτά». Εδώ μας παρέχεται μια σημαντική πληροφορία όσον αφορά 

. τον καταρτισμό της διαπραγμάτευσης και τους όρους της συμφωνίας που μπορού
σε να κάνει ένας μεγαλοχρηματοδότης προς έναν άλλο που είχε τη βοήθεια της 
δημογεροντίας. Δηλαδή, ο Παρτέλλας θα χρησιμοποιούσε το σπίτι και τα μαγαζιά 
ενόσω ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης δεν αποπλήρωνε το χρέος του. Σίγουρα ο 
Παρτέλλας θα χρησιμοποιούσε το σπίτι και θα εκμεταλλευόταν τα τέσσερα «μαγα
ζιά» πέραν του ποσού που έπρεπε να καταβάλει ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης. Το 
1824 επίσης δηλώθηκε ότι αυτή η επιστροφή θα γίνει «επί τη παρουσία Χατζηι- 
μπραχείμ αγά Μεντέσαγα και Απεγίτου» δηλαδή αξιωματούχου της διοίκησης και 
του πεθερού του που ήταν Αρχιδημογέροντας. Η ομολογία, καθώς επίσης και το 
σπίτι με τα τέσσερα «μαγαζιά» δόθηκαν στον Παρτέλλα για τη διασφάλιση των χρη
μάτων (λειτουργούσαν ως υποθηκευμένο αντίκρυσμα) «του έδωσα ομολογίαν χρο
νικήν, καθώς και το οσπήτιον μου με 4: μαγαζιά διά σιγουρότητα των ασπρών του», 
δηλαδή ότι ο Παρτέλλας ήταν σίγουρα εξασφαλισμένος τόσο με την ακίνητη πε
ριουσία όσο και με την ομολογία. Όσον αφορά τα «μαγαζιά»115 επρόκειτο για απο
θηκευτικούς χώρους τους οποίους εκείνη την περίοδο χρησιμοποιούσαν οι μεγα- 
λέμποροι για τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και τη διακίνησή τους σε ολόκλη
ρη την Κύπρο.

Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης την 1 Μαρτίου 1835, κατέλειπε «πράγμα
τα»116 στην οικία του. Η φυσική καταγραφή έγινε από το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη

114 Συμφωνία με την παρουσία σημαινόντων προσώπων: «νά μοί έπιστρέψη αυτά, έπί τ ι  
παρουσία χ(ατζή) Ίμπρ(αχείμ) άγά Μεντέ σ’ άγά καί Άπέγ(ιτου)». Από τα πρόσωπα ο ένας ήταν 
Τούρκος αξιωματούχος και ο  άλλος ήταν ο Αρχιδημογέροντας πεθερός του.

115 Για τη διάκριση του μαγαζιού από το εργαστήρι βλ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Πρακτικές, ό.π., σ.
138-141.

«1835: Μαρτίου α': σημείωση τού όσου πράγματος άφήνω εις τήν οικίαν μου =, εις τόν 
όντά μου μέσα Ιτι τό ταύλενον άρμάρι =, 1835: άπριλλίου = 7: όσον πράγμα Ίδικόν μου εβαλον εις 
τό ζιππέτι μου καί τό πέρνω εις Μόρφου» [σύμβολο - μονογραφή;]», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 
136/κξΙ.
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επειδή ήθελε να παρακολουθεί εκ του μακρόθεν την κίνηση των εμπορευμάτων του 
για έλεγχο των αποθεμάτων του ανά πάσα στιγμή. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
είχε εγκατασταθεί στου Μόρφου και κατέγραψε όλα τα πράγματα που έφερε μαζί 
του για προσωπική του χρήση.

Το 1836 ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης επανεγκαταστάθηκε στη Λάρνακα. 
Οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε είναι οι εξής: το 1839 ο Χατζηχριστόδουλος 
Απέγιτος έχασε το αξίωμα της Δημογεροντίας ένεκα ατασθαλιών που είχαν συμβεί 
κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αξίωμα, αλλά και λόγω εσωτερικών αντι
δράσεων. Η αντιπολίτευση βρήκε πρόσφορο έδαφος και τον κατάγγειλε στο Σουλ
τάνο και έτσι έπεσε σε δυσμένεια. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης το 1837-1838 ήταν 

• γραμματικός του καζά Λάρνακας, αλλά το 1838 όταν ο πεθερός του έχασε το αξίω
μά του έχασε και ο ίδιος το δικό του. Μετά από αυτό το γεγονός ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης προσπάθησε να κλείσει τους λογαριασμούς του και να εξοφλήσει 
τους πιστωτές του. Το 1838 δεν υπήρξαν σοβαρές εμπορικές συναλλαγές παρά 
μόνο μερικές πράξεις για εξόφληση λογαριασμών. Με βάση την υπόθεση ότι ήταν 
το μόνο κατάστιχο, οι εμπορικές δραστηριότητες"7 του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 
το 1837-1838 περιορίστηκαν κατά πολύ και ήταν σε καθοδική πορεία.

Οι συγγενικού τύπου οικονομικές σχέσεις ήταν σχέσεις που διαμορφώθη
καν την προηγούμενη δεκαετία, λειτούργησαν ως προωθητήρας αλλά δεν ήταν το 
κύριο αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας του. Η βοήθεια των συγγενών 
του ήταν το προζύμι για την καθιέρωσή του ως επιχειρηματία και στη μετέπειτα 
οικονομική επέκτασή του. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ήταν αξιόπιστος ως προς 
την αποπληρωμή: εξοφλούσε τις υποχρεώσεις του και εισέπραττε τις οφειλές (αυτά 
που του χρωστούσαν). Η αξιοπιστία στη δράση του, έδιδε διάρκεια στην επιχείρη
σή του. Δεν είχε τα χρήματα αλλά βασίστηκε στην αξιοπιστία του επειδή αποπλή
ρωνε. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης είχε αναπτύξει υποτυπώδη υποδομή δικτύου 
ή πιθανό να αποτελούσε μέρος δικτύου των δυτικών μεγαλεμπόρων. Φαίνεται ότι 
ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ήταν πρώτιστα έμπορος (αυτό αποδεικνύεται από 
τον αριθμό των λογαριασμών (149) στο σύνολο των 180) και φορολόγος. Παράλ
ληλα άσκησε και διοικητικά καθήκοντα στα πλαίσια της τοπικής Οθωμανικής 
Διοίκησης. Τα μετρητά, οι ομολογίες και οι συναλλαγματικές (καμβιάλες) καθώς 
και τα νομίσματα ήταν τα ανταλλακτικά μέσα για την πραγματοποίηση των πρά- 
ξεών του. Οι μεταφορές και τα υπόλοιπα καθώς και οι εκπτώσεις και τα τραβήγ- 117

117 «Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ιλτιζάμι Πάτοι Παζαριού Λάρνακος γρ. 25000», Α.Ι.Α.Κ., 
Κατάστιχο XXIV (1839), σ.167.
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ματα ήταν τρόποι που γίνονταν οι πράξεις και επηρέαζαν τις συναλλαγές. Ανα
λύοντας τις κατηγορίες των δραστηριοτήτων του (εμπόριο, φορολογία, τσιφλίκια) 
από το 1831 μέχρι το 1837 παρατηρούμε ότι οργάνωσε δίκτυο ανθρώπινου δυνα
μικού (αντιπρόσωποι, επιστάτες τσιφλικιών, εργατικό δυναμικό στα τσιφλίκια) 
που εργαζόταν για λογαριασμός του. Μια άλλη πράξη αφορούσε την «πώληση του 
μοναδικού, οσπητίου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη μετά του παχσέ» όπως δη
λώθηκε στο κατάστιχο. Το ύψος της πώλησης ήταν 12.000 γρόσια και αγοραστής 
ήταν ο Μικελίδης Σάββας118. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης συμφώνησε όπως του 
αποδοθούν στις 7 Ιανουάριου 1836 σε μετρητά 5.000 γρόσια στη Λευκωσία. Του 
αποδόθηκαν τελικά άλλα 1.000 γρόσια στη Λάρνακα και τα υπόλοιπα 6.000 γρόσια 

’ δόθηκαν σε «ομολογία χρονική» στο όνομα του πεθερού του Χατζηχριστόδουλου 
Απέγιτου119 για μείωση του χρέους του Μαρκαντωνίδη προς τον πεθερό του. Όπως 
αναφέρεται στο κατάστιχο «τήν έπληρώθην όπό τόν σεβαστόν κύριον πενθερόν μου 
ώς έμπροσθεν φαίνεται»120. Το σπίτι που πούλησε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
στο Σάββα Μικελλίδη βρισκόταν στη Λάρνακα και ήταν το μοναδικό σπίτι που είχε 
στην πόλη αυτή, σύμφωνα με τη δική του καταγραφή121. Πρόκειται προφανώς για 
το ίδιο σπίτι που είχε πριν ενεχυριάσει στο Μικελλή Παρτέλλα. Εάν η πώληση του 
σπιτιού της Λάρνακας έγινε για την αποταμίευση χρημάτων που θα αποτελούσαν 
υποθηκευμένο αντίκρυσμα για την συνέχιση της εκμίσθωσης του τσιφλικιού του 
Δερβίς Εφέντη (1836), είναι μια εύλογη υπόθεση. Το ποσό των 5.000 γροσίων ήταν 
κοντά στο ύψος του τιμήματος για μια τέτοια πράξη και ο ίδιος ο Γεωργάκης Μαρ
καντωνίδης είχε εγκατασταθεί προσωρινά στου Μόρφου ήδη από το 1835. Μετά την 
αποτυχία της προσπάθειας για εκμίσθωση του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη για το 
έτος 1836, ανέλαβε ως γραμματικός του καζά Λάρνακας τον ίδιο χρόνο.

1. Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η ταμειακή ροή (Cash Flow) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7, Σ. 502-504), ως μεθοδολογι
κό εργαλείο ανάλυσης της στρατηγικής που ακολουθήθηκε από το Γεωργάκη Μαρ-

118 Σάββας Μικελλίδης (πώληση σπιτιού Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, 7/1/1836), Α.Ι.Α.Κ., 
Κατάστιχο IV, σ. 130/96.

119 «Νά Λάβη δ κύριος Σάββας Μικελλίδης (7/1/1836): καί διά όμολογίας χρονικής εις τό 
δνομα τού κυρίου πενθεροΰ μου γρ. 6000:00», Λ.Ι.Λ.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 130/96.

120 «νά Δώση ό σεβαστός ΠενΟερός μου [Κύριος Χ(ατζ)ήΧριστόδουλος Άπέγιτος] (7/1/1836): 
όσα 6ι’ όμολογίας μοί έχρεώστει ό σάββας μικελλίδης γρ. 6000:00», Α.Ι.Λ.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 
132/98.

121 «Νά Δώση ό κύριος Σάββας Μικελλίδης (7/1/1836): διά τιμήν τού είς Λάρνακα μόνου όσπι- 
τίου μου μετά τού παχσέ γρ. 12000:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 130/96.
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καντωνίδη για τη διαχείριση των κεφαλαίων της επιχείρησής του καθώς και της κί
νησης των λογαριασμών του, μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους: 1817-1823, 
1824-1831, 1832-1839:

Η πρώτη περίοδος από το 1817 μέχρι το 1823: Η κατάσταση ταμειακής ροής 
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4, σ. 124) είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να δει κάποιος, 
κατόπιν των οικονομικών αποτελεσμάτων σε συγκεκριμένη στιγμή και ιδιαίτερα 
στο τέλος του χρόνου, πώς διατέθηκαν, πόσα είναι τα μετρητά και οι ταυτόσημες 
αξίες δηλαδή τα μετρητά σε γρόσια και τα μετρητά σε ξένο νόμισμα. Στη δική μας 
περίπτωση, πώς κατάληξαν σε αυτούς τους αριθμούς και γιατί. Με λίγα λόγια η 
ταμειακή ροή αποτελείται από το αποτέλεσμα των λογαριασμών, δηλαδή το κέρδος 

. ή τη ζημιά που είχε στο συγκεκριμένο έτος και τις αυξομειώσεις όλων των λογα
ριασμών οι οποίοι είχαν υπόλοιπο στο τέλος του χρόνου, δηλαδή όλοι οι λογα
ριασμοί που είναι στον ισολογισμό και έτσι γίνεται η σύγκριση των σημερινών 
δεδομένων με τον προηγούμενο χρόνο δηλαδή οι αυξομειώσεις των λογαριασμών 
αυτών. Στην περίπτωση του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη βασικότατοι λογαριασμοί 
που αποτελούσαν το 60-80% της κατάστασης της ταμειακής ροής ήταν οι χρεώστες 
και οι πιστωτές. Σε δεύτερο στάδιο ερχόντουσαν τα αποθέματα και ακολουθούσαν 
οι υπόλοιποι λογαριασμοί. Είναι οι λογαριασμοί που έχουν τη μεγαλύτερη δια
μόρφωση αποτελεσμάτων. Με την αυξομείωση αυτή επέρχονταν διάφορα αποτελέ
σματα στο τέλος του χρόνου για σχολιασμό. Δηλαδή μπορεί ένας έμπορος να κέρ
διζε λιγότερα και τα ταμειακά του αποθέματα (το ταμείο, τα μετρητά και οι ταυ
τόσημες αξίες) να ήταν περισσότερα από τον προηγούμενο χρόνο. Πώς συμβαίνει 
αυτό; Μπορούσαν να μειωθούν τα αποθέματά του, να μειωθούν οι χρεώστες του 
και να αυξηθούν οι πιστωτές του. Ή ακόμη και το αντίθετο: να μειωθούν ακόμη 
και οι πιστωτές του. Αυτό επιφέρει μεγαλύτερα αποτελέσματα (πόσο ήταν το υπό
λοιπο των μετρητών και των ταυτόσημων αξιών στο τέλος του έτους συγκριτικά 
με τον προηγούμενο ή τα προηγούμενα χρόνια). Ήταν πολύ σημαντικό αυτό γιατί 
μπορούσε ο έμπορος να κέρδιζε περισσότερα αλλά τα μετρητά του και οι ταυτό
σημες του αξίες να μην είναι ψηλά λόγω του τρόπου χειρισμού διαφόρων πραγ
μάτων στην επιχείρισή του. Η πώληση ήταν ένα πράγμα και το κέρδος σε αριθμούς 
άλλο, ιδιαίτερα εάν αυτό δεν ήταν εισπρακτέο, τα ταμεία του και τα άλλα συναφή 
θα ήταν μειωμένα. Επιπρόσθετα στην περίπτωση αυτή ο έμπορος θα αντιμετώπιζε 
πρόβλημα γιατί δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει τους πιστωτές του. Γι’ αυτό η 
ταμειακή ροή δείχνει το εύρος μιας επιχείρησης σε ρευστότητα.

Κατά τη δεύτερη περίοδο, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης δανείστηκε το έτος 
1824 αρκετά χρήματα, από 10.000 γρόσια που ήταν το 1823 η ρευστότητα στο 
ταμείο του, έφτασε στις 39.788 γρόσια. Το γεγονός αυτό τον καθιέρωσε ως επιχει-
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ρηματία και του προσέφερε τη δυνατότητα χά ραξης μακροπρόθεσμης στρατηγι
κής. Κατά την περίοδο 1824-1831, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης δεν είχε σοβαρή 
αύξηση των αποθεμάτων σε ρευστό, το 1824: 39.788 γρόσια, το 1831: 47.650 γρό- 
σια, εάν υπολογίσει κανείς ότι ο ετήσιος μισθός του ως γραμματικός του Σαραγι
ού ήταν 6.000 γρόσια. Αυτό δηλώνει ότι ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης ήθελε να 
διατηρήσει το ρευστό το οποίο είχε αποκομίσει αυτά τα χρόνια με σκοπό να το 
επενδύσει στην κατάλληλη ευκαιρία (1832) με τη βοήθεια του πεθερού του. Με βά
ση τα αποτελέσματα της ταμειακής ροής, με την επιτυχία που είχε το 1832, όταν 
του εκχωρήθηκαν οι φορολογικές πρόσοδοι και το τσιφλίκι του Μόρφου, κατάφε- 
ρε μέσω των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων να αυξήσει τα μετρητά στο τα- 

• μείο του από 47.650 γρόσια σε 101.000 γρόσια το 1832 και 183.000 γρόσια το 1833. 
Από εδώ συμπεραίνεται ότι οι κινήσεις του με τη χρηματοδότηση του 1824 (δανεί
στηκε τα χρήματα το 1824) του απέδωσαν σε διάρκεια δέκα χρόνων. Καθιερώθηκε 
στη Λευκωσία και ύστερα του παρουσιάστηκε η μεγάλη ευκαιρία, μπαίνοντας στο 
κύκλωμα του εξαγωγικού εμπορίου και διαδραματίζοντας ενεργό ρόλο με τη συμ
βολή και ώθηση του πεθερού κατάφερε σημαντικά αποτελέσματα. Καταλήγοντας, 
τα μετρητά στο ταμείο του αυξήθηκαν και ανήλθαν στις 204.000 γρόσια το 1836 
ενώ το 1839 το ταμείο του παρουσίαζε 195.000 γρόσια. Σχολιάζομε συγκεκριμένα 
έτη,που θεωρούμε ότι ήταν πολύ σημαντικά για την πορεία του Γεωργάκη Μαρκα- 
ντωνίδη, ο οποίος ξεκίνησε να είναι κάποιος λόγω του ότι ανέλαβε το εργαστήρι 
και το κατάστιχο από τον πατέρα του το 1817, λαμβάνουμε τα έτη 1823-1824 και 
1831-1834 σαν χρονιές σταθμούς για να καθιερωθεί ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
σαν ένας μεγάλος υπολογίσημος φορέας του εμπορίου και των φορολογικών προ
σόδων. Το 1824 παρατηρούμε ότι υπάρχει σοβαρή αύξησή του στους πιστωτές 
δηλαδή κατά 27.768 γρόσια. Αυτό εξηγείται από το ότι ο Γεωργάκης Μαρκαντωνί
δης δανείστηκε χρήματα για να μπορέσει να καθιερωθεί στη Λευκωσία. Αυτό θα 
του δώσει τη βάση (υποδομή) για να πραγματοποιήσει μακροπρόθεσμους σχεδια- 
σμούς με προσωπικό όφελος για τις επιχειρήσεις του τη δεδομένη στιγμή.

Στην περίπτωση του του 1831-1832, παρατηρούμε ότι οι εισπρακτέες 
συναλλαγματικές είχαν αυξηθεί το 1831 κατά 45.000 γρόσια και το 1832 μειώθηκαν 
κατά 45.000 γρόσια. Ο άλλος μεγάλος αριθμός, ήταν ο αριθμός των χρεωστών οι 
οποίοι το 1832 αυξήθηκαν κατά 98.154 γρόσια. Αυτό οφειλόταν στη φορολογία και 
στις εμπορικές δραστηριότητες του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη καθώς επίσης και σε 
μια αύξηση των αποθεμάτων κατά 21.418 γρόσια. Τα τελευταία ήταν αγορές τις 
οποίες ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης δε διέθεσε. Επωφελούμενος από τη φορολο
γία, είχε διαθέσιμα προς πώληση εμπορεύματα, τα οποία διέθεσε το 1833. Κατά τον
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ίδιο χρόνο ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης είχε μείωση των αποθεμάτων του κατά 
19.882 γρόσια. Αυτός ήταν ο κύριος παράγοντας που, μαζί με τη σοβαρότατη μεί
ωση των 45.380 γροσίων που είχε στους χρεώστες, είχε σαν αποτέλεσμα, παρόλον 
που το καθαρό κέρδος του το 1833 ήταν 5.600 γρόσια, παρατηρούμε ότι τα μετρη
τά από 101.000 το 1832, εκτοξεύονται στις 183.842 γρόσια. Αυτό δηλώνει την απο-

• 4
τελεσματικότητα του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη που είχε να εισπράξει τα οφειλό- 
μενα, διότι εάν δεν ήταν αποτελεσματικός τότε θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις 
στο ταμείο-του, στο τέλος του χρόνου. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι το 1834- 
1839, υπάρχει μείωση των χρεωστών, υπάρχει μείωση στα αποθέματα, και υπάρχει 
μια μικρή αύξηση στους πιστωτές το 1834 και 1835. Όμως το 1836 κατόρθωσε να 

• μειώσει τους πιστωτές κατά 6.000 γρόσια και είχε από πλευράς αποτελεσμάτων το 
μεγαλύτερο ποσό στο ταμείο του που ισούται με 204.000 γρόσια. Ακολούθως, από 
το 1836 μέχρι το 1839, υπήρχε μια πτωτική τάση και κατέληξε το 1839 να έχει
195.000 γρόσια στο ταμείο. Η πτωτική τάση που μόλις προαναφέρθηκε ήταν της 
τάξης των 9.000 γροσίων και οφειλόταν στην ελαχιστοποίηση των εμπορικών του 
συναλλαγών με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση του ταμείου. Σημαντικό ρόλο στην 
αύξηση των αποθεμάτων του το 1836 διεδραμάτισε η πώληση πάγιου ενεργητικού 
(12.000 γρόσια οικία Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη). Από το έτος 1826 μέχρι το έτος 
1830, οι εμπορικές και οι υπόλοιπες εγγραφές που βρήκαμε στο κατάστιχο ήταν 
λίγες, συγκριτικά με το 1831-1839. Το περίεργο είναι ότι ο εμπορεύομενος Γεωρ
γάκης Μαρκαντωνίδης ξεκίνησε δειλά-δειλά διενεργώντας ορισμένες πράξεις 
μέχρι το 1824 και ακολούθως μέχρι το τέλος του 1830, μετέπεσε σε «εμπορική 
αδράνεια». Το γεγονός αυτό υποδηλοί κάτι: ή σταμάτησε τις εμπορικές του δρα
στηριότητες και ασχολήθηκε με κάτι άλλο ή από την πληροφόρηση που έχουμε από 
το κατάστιχο, διατηρούσε το εργαστήρι του και συνδεόταν με διάφορα ονόματα 
κατά την περίοδο αυτή. Οι εμπορευόμενοι με το εργαστήρι του διενεργούσαν πρά
ξεις, άρα μπορεί να μη μας κατέγραψε και να μη μας παρουσίασε τις πράξεις του 
εργαστηρίου του ή να είχε πράξεις που να έχουν χαθεί. Η μη ύπαρξη μεγάλης δρα
στηριότητας την περίοδο 1826-1830 οφειλόταν και στην προσπάθεια του Γεωργά
κη Μαρκαντωνίδη να επιβεβαιώσει τα υπόλοιπα για τα έξοδα στα «κονάκια» το 
1830-1831 (σελίδα κατάστιχου 95/96-97). Η επιβεβαίωση αυτή δεν ήταν άσχετη με 
τους κατοπινούς στόχους του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ως κίνηση στρατηγικής, 
λαμβάνοντας συμβουλές από τον πεθερό του. Δηλαδή το 1825 παραχώρησε τρόφι
μα στα Αιγυπτιακά στρατεύματα αξίας χιλιάδων γροσίων χωρίς να έχει εισπράξει 
το συγκεκριμένο ποσό. Συσκεπτόμενος με τον πεθερό του έπρεπε να διεκδικήσουν 
την αναγνώριση και επιστροφή των χρημάτων που ξοδεύτηκαν για τα «κονάκια»
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των αιγυπτιακών στρατευμάτων και να δώσουν το μήνυμα στην επαρχιακή διοί
κηση, Οθωμανική και Χριστιανική ότι από την επένδυση αυτή είχαν σοβαρές 
ζημιές και για τα επόμενα έτη και έπρεπε να αποζημιωθεί. Για την εξασφάλιση από 
μέρους του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη το 1832-1833 της εκχώρησης φορολογικών
εκμεταλλεύσεων και άλλων προσόδων (τσιφλικιών), ο Αρχιδημογέροντας Χατζή- • «
χριστόδουλος Απέγιτος χρησιμοποίησε το ιστορικό αυτό ως εργαλείο για την 
έγκριση από τον Ηγεμόνα και άρση της αδικίας.

Υπήρχε μια μεγάλη σταθερότητα ως προς τη ρευστότητα των μετρητών και 
ταυτόσημων αξιών, σε γρόσια και ξένα νομίσματα στο τέλος του κάθε χρόνου. 
Αυτό ήταν μεγάλο κατόρθωμα για το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη διότι μπορούσε 
ανά πάσα στιγμή, εάν παρουσιαζόταν μια επενδυτική ευκαιρία, λόγω της μεγάλης 
ρευστότητας, να κινηθεί άμεσα. Είναι ενδεικτικό ότι από το 1832 μέχρι το 1839 η 
αύξηση ήταν από 101.000 σε 195.000 γρόσια και στα ενδιάμεσα υπάρχει και πιο 
μεγάλη αύξηση που αγγίζει τα όρια των 205.000 γροσίων σε μετρητά. Τις χρονιές 
πριν το 1834, βασικό ρόλο έπαιζε η αυξομείωση των χρεωπιστωτών που ήταν ο 
κύριος όγκος των εγγραφών του κατάστιχου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Μετά 
το 1834 παρουσιάστηκαν αγοραπωλησίες ακινήτων ή άλλες χρηματοοικονομικές 
πράξεις που να επηρέασαν την ταμειακή ροή. Για ολόκληρη την περίοδο (1817- 
1839, ο βασικότερος δείκτης επηρεασμού της ρευστότητας ανά έτος ήταν οι χρεώ
στες και οι πιστωτές, παράγοντες που επηρεάζουν την ταμειακή ροή. Διαμορφώ
θηκε έτσι μια κεφαλαιακή σταθερότητα κυρίως κατά την περίοδο 1832-1839, και οι 
πιστωτές. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος μεγάλος δείκτης επηρεασμού της ρευστότη
τας ανά έτος από το σταθερό που ήταν το έτος 1832-1839.
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II. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟ TOY ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΙΔΗ

Η παρούσα μελέτη έχει βασιστεί αποκλειστικά στο «κατάστιχο δοσολη
ψιών» του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη1 που ήταν άγνωστο στην επιστημονική κοι
νότητα ως αρχειακό υλικό. Ολόκληρο το ιδιωτικό εμπορικό αρχείο του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη λανθάνει. Διατίθεται στην έρευνα μόνο το κατάστιχο των χρεωπι- 
στωτών. Το κατάστιχο αυτό δεν εντάσσεται οργανικά στον αρχειακό ιστό του 
Αρχείου Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Κατατέθηκε εκεί για σκοπούς τεκμηρίωσης των 
διεκδικήσεων κατακρατηθέντων από την επαρχιακή οθωμανική διοίκηση της 
Κύπρου, χρηματικών ποσών2 του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, όταν αυτός ανέλαβε 
εργολαβικά τη φοροείσπραξη συγκεκριμένων κοινοτήτων. Γνωρίζουμε ότι ο Γεωρ- 
γάκης Μαρκαντωνίδης προσπαθούσε συνεχώς3 να του αποδοθούν από την επαρ-

1 Το εμπορικό κατάστιχο του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη απόκειται στο Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ' ως τμήμα του Αρχείου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου (Λευκωσία). 
Είναι καταγραμμένο ως κατάστιχο αρ. IV και κατατέθηκε σε μικροφίλμ στο Ιστορικό και Παλαιο- 
γραψικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος με αριθμό IV και 
χρονολογία καταγραφής Φεβρουάριος 1983. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει δραστηριότητες από 
το 1817-1839. Έχει διαστάσεις 305 X 220 και αριθμό σελίδων 172. Από αυτές λανθάνουν οι 6r, 7ν, 
6-7α-β, 49, 102, 121, 133, 134, 135, 137, 143 ενώ οι 98 ,99 , 116, 117, 138, 139, 140, 141 υπάρχουν 
στο κατάστιχο αλλά είναι άγραφες. Η μελέτη του καταστίχου έγινε από φωτοαντίγραφο του πρω
τοτύπου και από μικροφίλμ.

2 Το κατακρατηθέν από την κεντρική διοίκηση ποσό ανερχόταν στις 169.800 γρόσια.
3 Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης προσπαθούσε συνεχώς με διάφορες ενέργειες να  του αποδο

θούν τα κατακρατηθέντα βλ. σχετικά: «Λογαριασμός τού κοινού τής Πατρίδος μου δΓ όσα έχω νά  
Λαμβάνω ώς φαίνονται καί εις Ιδιαίτερα χαρτία υπογεγραμμένα από τον Μακαριώτατον Κύριον 
Ιωακείμ, καί άγιον κιτίου Κύριον Λεόντιον, καί έκτος τούτων μετέπειτα θεωρημένα καί Παρατη
ρημένα άπό τόν Κριτήν Λευκοσίας Μουσταφά έφένδην δστις τά έβεβαίωσε καί τά έσφράγισε και τά 
έκαμε Ίλάμι τή μαρτυρίρ ’Αρχιεπισκόπου Κυρίου Παναρέτου καί Δημογερόντων Κυρίου 
χ(ατζη)χριστοδούλου Άπεγίτου καί χ(ατζη) ζαχαρία Άποστολίδη, καί μετά τούτων τά έπικύρωσε 
καί ό ένδοξος ήγεμών χαλίλ έφένδης κατά τό 1246: σενεσί [= 22/6/1830-11/6/1831] [μονογραφή 
σημείωση/ ένδειξη ότι ελέχθηκε ο λογαριασμός]», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 96-97/95* «Αίτηση 
(13/3/1831) του φόρου υποτελούς κοτζάμπαση Λάρνακος Γεωργάκη Μαρκαντώνη απευθυνόμενη 
προς το διοικητή της Κύπρου. Θέμα: Η εκκαθάριση του λογαριασμού του ειρημένου κοτζάμπαση 
εκ του οποίου απεδείχθη, ότι το κρατικόν ταμείον εισέπραξεν 25.000 γρόσια περισσότερα του πρέ
ποντος...» .

«Γράμμα (17/3/1850): Απευθύνεται προς τον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου και φέρει σφραγίδα του 
Behi Mehmed εκ του εγιαλετίου των νήσων του Αρχιπελάγους. Αναφέρεται εις την εκ μέρους του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη λήψιν δανείου εκ 200 γροσίων, κ α θ ' όν χρόνον ούτος ευρίακετο εις τον 
τόπον του γράφοντος και πληροφορεί περί της μέχρι τούδε μη εξοφλήσεως αυτού», βλ. Παύλος 
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος..., ΕΚΕΕΚ, V (1971-1972), σ. 293, αρ. εγγρ. 91.

βλ. Παύλος ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος», ΕΚΕΕΚ, V (1971-1972), α.328, αρ. εγγρ. 243* 
«Γράμμα (3/2/1856): Είναι άνευ σφραγίδος και υπογραφής. Έκ της ειδικής προσαγορεύσεως φαί
νεται ότι απευθύνεται στο διοικητή της Κύπρου. Αναφέρεται στον εισπράκτορα (των κυβερνητικών 
φόρων) Μαρκαντώ(νην) και εις την θεώρησιν του λογαριασμού εισπράξεων αυτού, εκ του οποίου  
προέκυψεν ότι πρέπει να επιστραφή εις αυτόν ποσόν 169.800 γροσίων και ζητείται η επί του θέμα
τος τούτου συμπαράστασις», βλ. Παύλος ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος», ΕΚΕΕΚ, V (1971-1972), 
σ.305, αρ. εγγρ. 146* Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης, «είσπράκτωρ των δημοσίων τελών», μετά το
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χιακή οθωμανική διοίκηση, τα κατακςατηθέντα ποσά. Ένας άλλος λόγος που ανευ- 
ρέθηκε το κατάστιχο του Γεωργάκη στην Αρχιεπισκοπή, ήταν η διεκδίκηση των 
περιουσιακών του στοιχείων που κατασχέθηκαν* 4.

Από την πρώτη κιόλας μελέτη του κατάστιχου καταλαβαίνει κανείς ότι 
έχουμε να κάνουμε με ένα ελλιπές αρχειακό σώμα (βλ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5, σ. 131).

Ο συνολικός όγκος του κατάστιχου του είναι 164 γραμμένες σελίδες, κατα
νεμημένες σε διάφορες κατηγορίες πληροφοριών που εξέφραζαν μορφές οικονομι
κών δραστηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (εμπόριο, δανεισμός, υπηρε
σίες, φορολογίες, επαρχιακή οθωμανική διοίκηση, εκμισθώσεις, χρηματιστηριακές 
συναλλαγές, εκμεταλλεύσεις τσιφλικιών, αποτύπωση περιουσιακών στοιχείων, 

* αντιπρόσωποι). Η παλαιότερη καταγραφή του κατάστιχου χρονολογείται την 1*1 
Ιουνίου 1817 και η τελευταία την 1 ΐυ Ιανουάριου 1839. Οι περίοδοι της δραστη
ριότητας του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη με βάση το σωζόμενο αρχειακό υλικό5, την 
αναλογία εγγραφών, τον κύκλο και το είδος των εργασιών, ήταν τέσσερις. Οι απαρ
χές από το 1817-1820 (3%), η σταθεροποίηση από το 1821-1830 (29%), η ακμή 1831- 
1836 (67%) και η αποδυνάμωση από το 1837-1839 (1%). Οι εγγραφές από το 1817 
μέχρι το 1820 δήλωναν την απαρχή της αυτόνομης δράσης του Γεωργάκη Μαρκα
ντωνίδη ως εμπόρου από τον πατέρα του που ήταν φοροεισπράκτορας6 της ιερο

γράμμα που απηύθηνε στο διοικητή της Κύπρου (3/2/1856), προσέφυγε στο Μεγάλο Βεζύρη στην 
Κωνσταντινούπολη όπου εξασφάλισε γράμμα/διαταγή (vezir mektubu) για την είσπραξη παλαιώ ν 
Οφειλών που ανέρχονταν στις 169.800 γρόσια. Ο Πατριάρχη Κύριλλος Ζ' με συστατική επιστολή 
του (6.9.1856) που παραχώρησε προς το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο A ' «όπως άγαθυνθή συντελέση εις την διευθέτησιν τής ύποθέσεως ταύτης, διατάττουσα 
όπου άνήκει τά δέοντα δυνάμει τοϋ κυριαρχικού αυτής δικαιώματος». Φαίνεται ότι η μεσολαβήσα- 
σα βίαιη πώληση των περιουσιακών στοιχείων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (13/10/1856) τον 
βρήκε στην Κωνσταντινούπολη όπου παρέμεινε τουλάχιστο μέχρι τις 20 Φεβρουάριου 1857 όπου  
του επιδόθηκε ξανά η συστατική επιστολή του Πατριάρχη Κύριλλου Ζ 'π ρ ο ς  τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο A ' βλ. Θεοχάρης ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Οικουμενικό Πατριαρχείο και Κύπρος: Τα Πατριαρχικά 
έγγραφα των ετών 1600-1878, Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου, Λευκωσία 2001, σ. 228-229, 
475-476 (έγγρ. 126-127).

4 «Γράμμα (13/10/1856): Είναι άνευ σφραγίδος καί υπογραφής. Έκ τής ειδικής προσαγορεύ- 
σεως φαίνεται ότι απευθύνεται πρός τόν διοικητήν τής Κύπρου. Αναφέρεται είς χήν διά βίας γενο- 
μένην πώλησιν τού ξενώνος, των καταστημάτων, κοσμημάτων καί εργαλείων τοϋ κυπρίου γραφέως 
Μαρκαντώνη καί έφιστάται ή προσοχή, ότι ταϋτα ανήκουν στην σύζυγόν αυτού και ότι ή αξία των 
άνωτέρω θά διεκδικηθή έπί τή βάσει ύπάρχοντος βιβλίου καί κατόπιν κοινοποιήσεως δικαστικής 
άποψάσεως», Παύλος ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος», EKEEK, V (1971-1972), σ. 306, αρ. εγγρ.150. 
«Γράμμα (11/2/1857): Δεν φέρει σφραγίδα τινα, είναι κατά μέγα μέρος κατεστραμμένον, ως προκύ
πτει δε εκ της προσαγορεύσεοίν απευθύνεται προς τον διοικητήν της Κύπρου. Αναφέρεται εις τα 
βιαιως κατασχεθέντα καταστήματα και εις την οικίαν του κυπρίου (Μαρ)καντώνη ως και εις τα 
προς αυτόν χρέη ωρισμένων ατόμων. Ταύτα, ως ανήκοντα εις την σύζυγόν του αυτού, πρέπει να  
επιστραφούν», βλ. Παύλος ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος», EKEEK, V (1971-1972), σ. 307, αρ. εγγρ. 
152. πρβλ. έγγραφα άρ. 146, 152,243).

5 Με βάση των αριθμό των πράξεων.
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δικαστικής περιφέρειας (καζά) Κυθραίας(1817-1818). Άλλωστε το έτος 1820 (post 
quern) ο πατέρας του, είχε πεθάνει6 7 και ο Γεωργάκης Μαρκαντωνιδης ανέλαβε τη 
διευθέτηση8 ενός λογαριασμού του.

Ο συγκεντρωτικός κατάλογος των συναλλασσόμενων9, που υπάρχει στο κα
τάστιχο, μςις, επιτρέπει να αποκαταστήσουμε10 τα απωλεσθέντα ονόματα των συ- 
ναλλασσομένων και το συνολικό ποσό της συναλλαγής. Από την εμπορική πρακτική 
της εποχής, φαίνεται ότι για την επιτυχή διεκπεραίωση των συναλλαγών και κάλυψη 
των αναγκών του, τηρούσε αρχείο το οποίο περιλάμβανε, επιπρόσθετα από το ανευ- 
ρεθέν υλικό, «επίσημα» βιβλία, δηλαδή διάφορα είδη κατάστιχων11 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
8, σ. 505-507) και άλλων εγγράφων. Από εσωτερικές ενδείξεις του κατάστιχου, πιστο
ποιείται η ύπαρξη στο αρχείο λυτών εγγράφων, όπως επίσημα κρατικά έγγραφα12,

6 «Κατάστιχον των λογαριασμών τής κάσας του κοινοί) των ρεαγιάδων τής νήσου κύπρου  
κατά το έτος τουρκών 1233: καί σωτήριον 1818= - ο  τής κυθραίας γραμματικός Χ(ατζη) μαρκα- 
ντώνης (6/11/1817-8/11/1818)», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XV, σ.19, 20, 21.

7 Το κατάστιχο του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη μας πληροφορεί για το χρονικό διάστημα 
(1/5/1819-5/1/1820) ανάμεσα στο οποίο θα πρέπει να  είχε πεθάνει ο  πατέρας του σιόρ Μαρκαντώ- 
νης του ποτέ Χριστοφή βλ. «[5/1/1820].» δσα όμοίως διά τιμήν ένός σταυροί) διαμαντένιου τού 
μακαρίτου Πατρός μου γρόσια 554:30», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 47/ 59). Σε επιστολή του Κων
σταντίνου - Αθανασίου Καρύδη, Επισκόπου Νικομήδειας (1791-1821), ημερομηνίας 28/6/1814, που  
στάληκε από την Κωνσταντινούπολη στη Λάρνακα προς τον αδελφό του Παύλον Καρύδην, του 
γνωστοποιεί όχι εδιορίσθη από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου, ο σιόρ Μαρκαντώνης υιός του ποτέ 
Χριστοφή να δώσει στην χήρα του μακαρίτη Χατζηγιωργάκη 1.400 γρόσια. Ήδη της είχε καταβάλει 
250 γρόσια βλ. Αριστείδης Λ. ΚΟΥΔΟΥΝΑΡΗΣ, Μερικαί παλαιαί οικογένειαι της Κύπρον, Λευ
κωσία 1972, σ. 46.

8 «Λογαριασμός Γιάγκου γαμβρού στεφάνή από Χρυσοπολίτισσα», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
σ. 47/59.

9 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 67-68.
Λογαριασμοί των οποίων απωλέσθηκε το ένα από τα δύο μέρη του φύλλου (χρέωση ή 

πίστωση). Τα ονόματα των συναλλασσομένων αποκαταστάθηκαν από τον πίνακα των συναλλασ
σόμενων βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σελίδας 67. α) 6-7/4: ο Χρήστος Κατζής, 6-7/5: η Χαχζημαρι- 
ού Αντωνή Μπακκάλη, 6-7/6: ο κύριος Μιχαήλ Σαλλούμης β) 7α-8α/ 4α: [Ο τεκκέ σέχης] εφένδης, 
7α-8α/ 4α1: Ο Χατζηνικόλαος Καρύδης, 7α-8α/ 5α: ο Τουραπής σέχης μεδ εφένδης, 7α-8α/ 6α: ο 
Καραπίττης Ισμίρλής. Λογαριασμοί που λανθάνουν πλήρως: Σύμφωνα με το συγκεντρωτικό κατά
λογο (σ. 67), υπήρχε ενδιάμεσο φύλλο ή σελίδα ανάμεσα στις σελίδες 6-7 (κολοβές σελίδες) και 7α- 
8α με τα ονόματα που αναφέρονται εκεί (σ. 67) δηλαδή .» χφ άρναουτζίκκη 117:00,.» τμ> χ(ατζή) 
όσμάν άγά κκελλατζόγλου 1000:00,.» χφ Τδίςο διά χοϋ είοϋ του 1700:00.

11 «Άπέρασαν είς έτερον κατάστιχον», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 45/56, « Το χαρέμι τού 
Ε νδόξου τταχύρ άγά: Απερασμένα είς έτερον κατάστ(ιχον) μέ διάφορον γρ. 1050:00», Α.Ι.Α.Κ., 
Κατάστιχο IV, σ. 90/90. Τα είδη των κατάστιχων σύμφωνα με τη διπλογραφική μέθοδο που πρέπει 
να τηρεί ένα έμπορος - πραγματευτής για τον έλεγχο των εμπορικών του δραστηριοτήτων και την 
αποφυγή της λήθης βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκσυγχρονισμός, ό.π., σ. 75-81, 126-127, § 26.

12 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, μουρασαλλές (57/63), Πουγιουρδί (8/8, 36/47,40/50, 66/71, 94/92, 
101/β, 145Λ), ττεσλιμι (162/116) χαβαλές (16, 19/20, 27/38α, 37/47, 38/49, 58/64, 71/72, 87/87, 96- 
97195), χάτζι πάπι (52/61), χιζμέττι μουπασιριγέ (42/51), χουτζέττι (57/63)· Για τους όρους αυτούς 
βλ. ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις, ό.π., σ. 46.
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αποδείξεις13, σημειώματα14, ιδιωτικά συμφωνητικά έγγραφα απλών εμπορικών 
συμπράξεων15 και συνεργασιών16, συντροφικών φοροεισπράξεων17 και υπε- 
νοικιάσεων18, συμβολαιογραφικά έγγραφα για την υποθήκευση19 ή πώληση20 ακι
νήτου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, εμπορικές επιστολές21, συγκεντρωτική κατά
σταση με ομολογίες22 και συναλλαγματικές23. Τα έγγραφα αυτά αποδεικνύουν την 
ελλειπτικότητα του αρχείου από την οποία συνάγεται η μερική πληροφόρηση της 
εμπορικής δραστηριότητας του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Το μέρος του Αρχείου 
που είναι σήμερα στη διάθεσή της έρευνας, μας επιτρέπει να αποκτήσουμε μερική 
εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας και των διοικητικών καθηκόντων του Γεωρ
γάκη Μαρκαντωνίδη. Δε διατίθεται στην έρευνα το επιστολογραφικό υλικό για τη 

• μελέτη της προσωπικότητας και της δράσης του εμπόρου, ούτε μπορούμε να σκια
γραφήσουμε τη σκέψη, τις νοοτροπίες, τις συμπεριφορές, τους χαρακτήρες και 
τους τύπους των εμπόρων παρά μόνο αμυδρά. Μπορούμε όμως να υπολογίσουμε

13 «φέστος νά λαμβάνη καί του έδόθη άπόδειξίς μου γρ. 2009:20», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
σ.78/80, «καί φέστος νά  λαμβάνη καί τοϋ έδόθη άπόδειξίς μου 1836:7βρίου 21: γρ. 1218:20», 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.78/80,« 1836;7βριου 21: φέστος νά λαμβάνη ώς άντικρυς φαίνεται καί του 
έδόθη παρ' έμοϋ άπόδειξίς έως τό έρχόμενον μσυχαφρέμ γρ. 1218:20», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 
132-133, «απόδειξη παραλαβής χρημάτων», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 7/4α.

14«κατά το σημείωμα του», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 3/ΙΙΙ, IV.
15 Εμπορικές συμπράξεις: Λογαριασμός νευγών - Χατζηεμύν αγάς Δεύκελης, Α.Ι.Α.Κ., Κατά

στιχο IV, σ. 72/73, Λογαριασμός κριθαριού - Φιλιππάκις Ιερεμίου Βάρδας, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
σ. 92/91.

10 «1248: [31/05/1832-20/05/1833] λογαριασμός χαρουπιού κυρήνειας τόν όποιον έμφανίζει ό 
ένδοξος χιουσεήν άγάς», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 66/71-71α.

17 Συντροφική φοροείσπραξης: Απεγίτου Χρισχοφής διά τον συντροφικόν δερουχτέ, 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 169/122, Αργύρης Χατζηνικόλας διά τον συντροφικόν δερουχτέ, 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 169/121.

18 Υπενοικιάσεις φορολογίας: Δημήτριος Θεμιστοκλής διδάσκαλος, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
σ. 86-87/87, Ανδρίας δούλος Ριτζίνη, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 86-87/88.

19 ΑΙ.Α .Κ ., Κατάστιχο IV, σ. 28-29/39 (Μικελλής Παρτέλλας).
20 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 139/96 (Σάββας Μικελλίδης).
21 Για το περιεχόμενο και το χαρακτήρα μιας τυπικής εμπορικής επιστολής στα τέλη της Τουρ

κοκρατίας βλ. Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Τα βιβλία των εμπορικών επιχειρήσεων», Αρχεία βιομη
χανικών επιχειρήσεων-Ζητήματα διαχείρισης. Πρακτικά σεμιναρίου ευρωπαϊκού προγράμματος 
‘LEONARDO 1995’ (Αθήνα, Δεκέμβριος 1996), (ΚΝΕ/ΕΙΕ), Τετράδια εργασίας 21, Αθήνα 1998, σ. 
36* Για τις πρακτικές αλληλογραφίας και την επιστολογραφία του Μάρκου Καλογερά (1823-1834), 
αντιπροσώπου του εμπορικού δικτύου Ν. Δεμάθα, βλ. Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Έμποροι και εμπο
ρικά δίκτυα στα χρόνια τον εικοσιένα (1820-1835): Κνκλαδίτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα 
(Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου) 1996, σ. 13-43.

22 Α.Ϊ.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 74/76,44/52,44/53,45/56,23/35, 75/78, 32/43, 47/59,54/62,60/66. 
23/34, 161/114,5/1,59/64, 133/98, 13/13, 8α/6α, 21/31, 8α/4α1, 19/22,5/3, 13/14, 31/41,25/37, 17/20, 
95/94, 33/42. 11/10, 15/17, 5/2, 9/9, 154/104, 155/108, 155/109, 155/111, 81/81, 169/121, 27/38, 9/7, 
25/36 152/99, 74/75.

23 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 82/82, 82/83, 34/44, 40/50, 76/79, 70/72, 38/48, 84/85, 84/86, 
84/84, 41/50, 85/86, 85/84, 71/72.41/50, 73/74, 39/48, 85/85, 83/83, 38/48. 83/82, 83/83.
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τον όγκο, την αξία και τις διακυμάνσεις της εμπορικής δραστηριότητας του Γε- 
ωργάκη Μαρκαντωνίδη, όπως επίσης και τις εμπορικές πρακτικές και νοοτροπίες 
που αποδεσμεύονται.

1. Ο ΤΥΠΟΣ, Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΥ

Από τα εμπορικά κατάστιχα του 18ου αιώνα που έχουν μελετηθεί, δεν προ
κύπτει ότι οι Έλληνες έμποροι χρησιμοποιούσαν συστηματικά το διπλογραφικό 
σύστημα. Η γενίκευση της χρήσης του, στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν εξαρτημένη 
από τη δεκτικότητα των εμπόρων και τις ανάγκες του εμπορίου τους (εύρος εργα
σιών, συνεργασίες και ανταποκρίσεις). Παρά το γεγονός ότι βαδίζοντας προς το 
Εικοσιένα, ο μεμονωμένος έμπορος ήταν σπάνιο φαινόμενο και η εμπορική εται
ρεία ήταν ο κανόνας και παρά το ότι οι δραστηριότητες των εμπόρων διευρύνθη- 
καν, άρα αυξήθηκαν και οι καταγραφικές κατηγορίες τους, εντούτοις όλα αυτά δεν 
ήταν ασφαλής ένδειξη ότι χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις περιπτώσεις το διπλογρα
φικό σύστημα. Οι διαφορές στην τήρηση του αρχείου, δεν έχουν να κάνουν με το 
περιεχόμενο του ή με το τι είδους κατάστιχα τηρούσε, αλλά μόνον με τον τρόπο 
καταγραφής24, με την τάξη, αν ήταν δηλαδή τακτικά γραμμένα. Εάν τα «πράγματα» 
του κατάστιχου ήταν καταγραμμένα άτακτα και όχι κατά κεφάλαιο25 δραστηριοτή
των, τότε ο έμπορος δεν είχε τη δυνατότητα να παρατηρήσει από πού προερχόταν 
η οφειλή του ή από πού είχε να εισπράξει και σε ποιο χρονικό διάστημα διενερ- 
γούνταν όλα αυτά.

Το εξεταζόμενο κατάστιχο ήταν ένα τυπικό κατάστιχο του ευρύτερου νεοελ
ληνικού χώρου του τέλους της Τουρκοκρατίας. Ο τρόπος της καταστίχωσης εντάσ
σεται σε μια ευρύτερη παράδοση τήρησης κατάστιχων26 με συγγενικές μορφές ορ

24 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, «Τα βιβλία των εμπορικών επιχειρήσεων», ό.π., σ. 36.
25 Η τάξη αυτή και ο  διπλογραφικός τρόπος τήρησης των εγγραφών παρατηρείτο κυρίως στα 

τακτικά κατάστιχα.
26 Φαίνεται ότι τέτοια παράδοση υπήρχε από πολύ παλιά. Η πρώτη μαρτυρία που έχουμε στην 

Κύπρο ήταν του 1343 μ.χ βλ. Josep Plana i BORRAS, «The accounts of Joan B enet' s trading venture 
from Barcelona to Famagusta: 1343», E.K.E.E., XIX (1992) 105-168. To 18° αι. τηρούνταν κατάστι
χα από φορείς διαφόρων επαγγελματικών κατηγοριών (έμποροι, εργαστηριάρηδες, εκκλησιαστικοί 
φορείς, δραγομάνος κ.ά). Ανευρέθησαν χειρόγραφα κατάστιχα καταγραφής περιουσιακών στοιχεί
ων επιφανών Κυπρίων: Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο XLV (1780-1833): «Κώδιξ Περιουσιών» (42X29 εκ.), 
Α.Ι.Μ.Κ., «Κάώιξ Κληρονομιών» ( 1777-1837) αρ. Ζ ' , παλαιό Β ' , ή ως κατάστιχο αρ. 71 (42,5X30,6 
εκ.), Κατάστιχο περιουσίας δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου (1/1/1794)(12,8Χ 19,8) βλ. 
Ευφροσύνη ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΔΟΥ, Η Αστική ενδυμασία της Κύπρου κατά τον 180 και 
τον 19° αιώνα, Λευκωσία (Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέξης Κύπρου) 1996, σ. 44-51.
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γάνωσης και δομής όπως τα κατάστιχα της Αρχιεπισκοπής Κύπρου27 που εξυπηρε
τούσαν συγκεκριμένες ανάγκες (τρόπος πληροφόρησης - οργανική σύνδεση πληρο
φοριών/ αλληλεξάρτηση, φορολογικά, εκκλησιαστική περιουσία). Στο οικείο αρ
χείο, βρίσκουμε σε πλήρη συστηματική ανάπτυξη στον τύπο δούναι-λαβείν, το κυ-
ριότερο στοιχείο του απλογραφικού συστήματος, δηλαδή τους λογαριασμούς των • *
συναλλασσομένων με το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη που είχαν κάποια διάρκεια και 
κάποιο μέγεθος.

Τα .κριτήρια τυπολογικής κατάταξης και συσχετισμού28 του οικονομικού 
κατάστιχου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη είναι τα πιο κάτω: α) Οι ομοιότητες που 
παρουσιάζει με άλλα του ελλαδικού χώρου και η ιδιαίτερη θέση που κατέχει ως 

. προς τη συγκρότηση ευρύτερου συνόλου τεκμηρίων, ως προς το σχήμα και την 
πληροφόρησή του β) Εάν προέκυψε από συγκεκριμένο πρόσωπο ή ομάδα ατόμων 
γ) Εάν έχει δημιουργηθεί για να συντελεστεί μια ορισμένη δραστηριότητα δ) Το 
περιεχόμενό του όσο αφορά στον τόπο, το χρόνο, τα πρόσωπα, τα γεγονότα, το 
θέμα στο οποίο αφορούν οι εμπεριεχόμενες πληροφορίες.

Η δομή του οικονομικού κατάστιχου δηλώνει τις σχέσεις μεταξύ των 
συστατικών μερών του με την ολότητά του. Το κάθε μέρος αποτελείται από πλη
θώρα αλληλοσυνδεόμενων στοιχείων που εκφράζουν τη δική τους λογική και πλη
ροφοριακή αποδέσμευση και αλληλοεξάρτηση. Λόγω του τρόπου στάχωσης των 
κατάστιχων και για σκοπούς εύκολης αντιπαραβολής των λογαριασμών κατά την 
διαδικασία του ελέγχου τους, τα φύλλα τους ήταν πολλές φορές λυτά. Ως εκ τού
του προέκυψε η ανάγκη ταξινόμησης και αποκατάστασης της σειράς29 των φύλλων 
του κατάστιχου του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9, σ. 508-520).

27 Μια πρώτη προσπάθεια ταξινόμησης των καταστίχων έγινε από τους Costas Ρ. KYRRIS, 
«Aspects of the secreterial system at work, I, The secreterial material surviving at the Archbishopric», 
E.K.E.E., XI (1981-1982) 483-486 και Γεώργιος A. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Εκκλησία και Φορολογία στην 
Κύπρο τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας (1779-1856), δακτ. διδακτορική διατριβή, Αθήνα 
1988, σ. 39-40, 81-82, 208-209, 229-230' Σε πρόσφατο άρθρο μας, ταξινομήσαμε τα οικονομικά  
κατάστιχα της Αρχιεπισκοπής κατά κατηγορίες και προτείναμε τρόπους επεξεργασίας τους βλ. 
Κυπριανός Δ. ΛΟΥΗΣ, «Τυπολογία και δομή οικονομικών καταστίχων», ό.π., σ. 255-279.

28 Ανδρέας Φ. ΜΠΑΓΙΑΣ, Αρχειονομία-Βασιχές έννοιες και αρχές: Η οργάνωση των αρχεί
ων για τη διοίκηση και την έρευνα, Αθήνα (εκδ. Κριτική) 1998. σ. 60.

29 Το κατάστιχο ανευρέθη στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ ’ σταχωμένο. Η ταξινόμη
ση του περιεχομένου του κρίνεται λογική. Οι τσιφλικιακές σελίδες, ιδιαίτερα τα έξοδα: σ. 101,103, 
104,105, έγιναν με βάση τις αναφορές «έμπροσθεν»- «όπισθεν», τα χρονικά διαστήματα αναφοράς 
καθώς και τα ποσά (π.χ. σ 118-119. «Αφαιρείται το άντικρυς ποσόν γρ. 9520:30»). Οι εργασιακές 
συμφωνίες τοποθετήθηκαν με βάση τα χρόνια σύναψης για να συμβαδίζουν με τις άλλες σελίδες 
(π.χ. έσοδα- έξοδα τσιφλικιού). Ειδικά για τα έσοδα του 1836 πρέπει να  καταγράφηκαν στη σ.102 
που λανθάνει. Η υπόθεση αυτή στηρίζεται στη λογική της μεταφοράς των ετήσιων συγκεντρωτικών
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Ως προς τη διάρθρωσή του το κατάστιχο περιλάμβανε:
1. Προμετωπίδα
«1835: έτος σωτήριον Μαρτίου 29: κατάστιχον Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 

είς το όποιον σημειοΐ δλας του τάς ληψοδοσίας, καλήν ευλογίαν καί ευτυχίαν 
άμήν»30.

Σε αυτήν αναγραφόταν31 η χρονική σήμανση, ο φορέας, το αντικείμενο και 
η ευχετική επίκληση.

2. Συγκεντρωτικός πίνακας ονομάτων σνναλλασσομένων

Παρουσιάζεται ανακεφαλαιωτικός μονόστηλος πίνακας (κατάλογος-συγκε- 
• ντρωτική κατάσταση) (1824-1834) συναλλασσόμενων με το αντίστοιχο ποσό της 

συνολικής συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να πετύχει τον έλεγχο των 
λογαριασμών αυτών για πιθανή εξομάλυνση. Δεν υπήρχε παραπεμπτικός αριθμός 
για την ανεύρεση του λογαριασμού όπως συμβαίνει στα φορολογικού τύπου κατά
στιχα32 της Αρχιεπισκοπής Κύπρου.

3. Η διάταξη των λογαριασμών.

Παρακολουθώντας τη σειρά των σελίδων του κατάστιχου, όπως ανευρέθη- 
κάν (που ήταν προϊόν αναταξινόμησης το 1835 όπως θα δούμε πιο κάτω), προέκυ- 
ψε η ακόλουθη διάταξη και ομαδοποίηση. Ο συγκεντρωτικός ονομαστικός κατά

και αναλυτικών ποσών του έτους 1835 στην προηγούμενη σελίδα 105. Θα ακολούθησε την ίδια 
τακτική και για ένα άλλο λόγο. Οι εργασιακές σχέσεις του 1836-1837 τελειώνουν στη σελίδα 129. 
Έπονται οι λογαριασμοί συναλλαγών. ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ: Η σελίδα που αναψέρεται στα [δοσί
ματα] προς το χαζινέ του ενδόξου σ. 160/114, 115, 1Ι5α, ήταν οι συνολικές οφειλές φόρων του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη προς το κράτος. Θα έπρεπε ο  Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης να είχε κατα
γράφει συγκεντρωτικά στη δεξιά σελίδα 161 (recto) τα ποσά των φόρων που απέδωσε στο κράτος. 
Αυτή η σελίδα λανθάνει. Φαίνεται ότι η σελίδα 161/114 είναι κολοβή. Είναι αναλυτικός φορολογι
κός λογαριασμός της κοινότητας Αραδίππου. Αανθάνει η αριστερή σελίδα που θα είχε τις οφειλές 
(ολικά δοσίματα) της κοινότητας Αραδίππου προς το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Υπάρχει μόνο η 
δεξιά σελίδα που καταγράφει τι απέδωσαν οι φορολογούμενοι της Αραδίππου προς το Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη. Η σελίδα αυτή μπορεί να αποκατασταθεί με βάση τη συγκεντρωτική κατάσταση 
οφειλόμενων από το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη στο κράτος φόρων. Ενδέχεται η σ.102 που λανθά
νει να ήταν τα συγκεντρωτικά και αναλυτικά έσοδα και έξοδα του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη 
κατά το έτος 1836. Σύμφωνα με την τωρινή ροή του κατάστιχου, η σ. 121 (λανθάνει) θα ήταν ή έσοδα 
τσιφλικιού ή κάτι άλλο που αφορά το τσιφλίκι ή εργασιακή συμφωνία. Οι σελίδες 134-135 (λανθά
νουν): λογικά πρέπει να ήταν συναλλαγή (δούναι-λαβείν).

3υ Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχον /V, σ.1 (29/3/1835).
31 Πρβλ. τις διάφορες ονομασίες των φορολογικών καταστίχων της Αρχιεπισκοπής Κύπρου 

στο ΛΟΥΗΣ, «Τυπολογία και δομή οικονομικών καταστίχων », ό.π., σ. 266-261, π.χ. «Κατάστιχον 
των λογαριασμών της κάσας του κοινού της νήσου Κύπρου κατά το τρέχον έτος τουρκών 1238 
[18/9/1822-6/9/1823] και σωτήριον 1823»' Επίσης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εμπορικές πρακτικές, ό.π., σ. 20.

ΑΟΥΗΣ, «Τυπολογία και δομή οικονομικών καταστίχων», ό.π., σ. 267-268.
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λογος33 συναλλασσομένων (κατάσταση πληρωμής) (1824-1834) ταυτίζεται απόλυ
τα34 με τους συναλλασσομένους των σελίδων 4-33. Οι σελίδες 62-66 αναφέρονται 
σε υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης έναντι της επαρχιακής 
Οθωμανικής Διοίκησης λόγω του αξιώματος του γραμματικού Λάρνακας που είχε. 
Στις υπόλοιπες σελίδες του κατάστιχου (π.χ. οι λογαριασμοί των μεγαλεμπόρων -
τραπεζιτών που κυμαίνονται από τις σελίδες 66-80, του τσιφλικιού, σ. 100-131, της *
φορολογίας, σ. 160 -169, κ.ά.), δηλώνεται ένα άνοιγμα και διαφοροποίηση του 
είδους τωΥ. λογαριασμών. Διαφοροποιήθηκε το ονοματολόγιο των συναλλασσομέ
νων και διευρύνθηκε το είδος των συναλλαγών. Φαίνεται ότι ο Γεωργάκης Μαρ
καντωνίδης ταξινομούσε θεματικά35 τους λογαριασμούς του κατάστιχου, ως ενδει- 

. κτικό σημείο ανεύρεσής τους και όχι με την αρίθμηση σε φύλλα ή σε σελίδες.
Συνοπτικά οι κυριότερες περιοχές ταξινόμησης που καταγράφονται στο 

κατάστιχο ήταν οι ακόλουθες:

Α) ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΜΠΟΡΟΙ (σ. 4-61).

Παρατηρούμε ότι στις σελίδες 4-61, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης αναταξι- 
νόμησε τις κατηγορίες του κατάστιχου. Η πρώτη του ενέργεια ήταν, όπως λέει ο 
ίδιος στη σελίδα 67, «Σύνοψις των όσων επλήρωσα εις το έν και άλλο μέρος ως όπι
σθεν (ραίνονται εις Λογαριασμόν των Α φ ’ ής εποχής ήλθον εις Λευκωσίαν από 1824: 
φευρουαρίου 2:». Εδώ μας παρουσιάζει έναν κατάλογο λογαριασμών (σ. 67-69) τους 
οποίους είχε ξοφλήσει και βρίσκονταν πίσω από τη σελίδα 67, δηλαδή από την αρχή 
του κατάστιχου έως και τη σελίδα 33. Αυτοί οι λογαριασμοί ήταν πλήρως τεκ
μηριωμένοι και ήταν κλειστοί. Από τη σελίδα μετά την 33 και μέχρι τη σελίδα 61 οι 
λογαριασμοί δυνατόν να ήταν ανοικτοί. Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης προέβηκε σε 
αυτήν την ενέργεια γιατί ήθελε να γνωρίζει ότι οι λογαριασμοί μέχρι το 1834 (που 
βρίσκονται πίσω από τη σελίδα 67) είχαν αποπληρωθεί και ορισμένοι μόνο έμειναν 
ανοικτοί.

Β) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (σ. 63-66).

Το σύστημα αυτό του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη βλέπουμε ότι κρατά με 
βάση τις σελίδες 60-67 (1821-1824) (π.χ. οι οφειλές / οικονομικές απαιτήσεις που

53 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχον IV, σ. 67-68.
34 Προκύπτει από τη σύγκριση του συγκεντρωτικού καταλόγου με τη σειρά των λογαριασμών 

μέχρι τη σελίδα 33.
35 Ο Ψαλίδας στην πραγματεία ακολουθεί το σύστημα των παραγράφων αντί της αρίθμησης 

σε φύλλα ή σελίδες. Βλ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκσυγχρονισμός, ό.π., σ.15.
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έγιναν για τα Αιγυπτιακά στρατεύματα). Αυτές οι οικονομικές απαιτήσεις, παρόλο
που υπήρχε επιβεβαίωση το 1824 για την εγκυρότητα της απαίτησης του, έρχεται ο
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης στις σελίδες 96-97, υπό τον τίτλο «λογαριασμός του
κοινού» και επικυρώνει πάλι την απαίτησή του από την εξουσία, ούτως ώστε να
διεκδικήσει το λαβείν του.

• «

Γ) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ (σ. 67-69)
Δ) ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ: 

ϊ. ΜΕΓΑΛΕΜΠΟΡΩΝ (σ. 70-83),
ϋ. ΔΑΝΕΙΣΜΟΙ, ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (σ. 84-91), 

in. ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ, ΚΟΙΝΟ (σ. 92-100)

Μετά τη σελίδα 67 (δηλαδή από την σελίδα 70 μέχρι την 99), υπάρχουν οι 
ανοικτοί λογαριασμοί χρεωστών και πιστωτών που βασικά ήταν οι ενεργοί λογα
ριασμοί του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη για τις εμπορικές του και άλλες δραστη
ριότητες.

Ε) ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΔΕΡΒΙΣ ΕΦΕΝΤΗ (σ.100-132, 140-145)

ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΚΕΝΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (σ.140-145)

Στις σελίδες 100-101 υπάρχουν συγκεντρωτικά έσοδα και έξοδα για το «τσι
φλίκι του Δερβίς Εφέντη» και από την σελίδα 103 μέχρι τη σελίδα 140, γίνεται ανα
λυτική παρουσίαση των εσόδων και εξόδων του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη 
(1833-1836). Υπάρχουν εργασιακές σχέσεις, εργαλειακός εξοπλισμός, η καταγραφή 
των συμβολαίων κλπ.

Ζ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (σ. 146-157)

Η) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (σ. 158-159)

Στις σελίδες 158-159 αναφέρονται τα εμπορεύματα στα οποία έγινε τεκμη
ρίωση των πράξεων με λογαριασμούς του κατάστιχου μόνο. Ο Γεωργάκης Μαρ
καντωνίδης στο κατάστιχο αυτό δε δήλωνε όλες τις πωλήσεις τις οποίες είχε πραγ
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ματοποιήσει στο εργαστήρι του και εμείς κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των δεδο
μένων θεωρήσαμε ότι υπάρχουν ανεπίσημες πωλήσεις και αγορές και έχουμε υπο
λογίσει στους λογαριασμούς μας, διότι φαινόταν καθαρά ότι τα μαγαζιά του είχαν 
εμπορεύματα τα οποία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο είχε στην κατοχή του είτε με
συνεργασίες μέσω των μεγαλεμπόρων36 είτε με ανταλλαγή της φορολογίας37. Το • «
εργαστήρι του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη πρέπει να λειτουργούσε τουλάχιστο μέχρι 
το 1832 και υπήρχε διαχειριστής38.

Θ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (σ.160-169).

Στην αρχή παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατάσταση φορολογίας των 
ετών 1832-1833. Αναγράφονταν τα είδη των υπό είσπραξη κρατικών φόρων, οι 
κοινότητες με το φορολογήσιμο συγκεντρωτικό πληθυσμό και το συνολικό οφει- 
λόμενο ποσό είσπραξης. Ακολούθως παρουσιάζονται αναλυτικά οι χρεωστικές 
κατανομές των φόρων κατά κοινότητα από το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη και οι 
αποδόσεις των φόρων προς τον ίδιο.

Είναι ενδιαφέρον να απαντηθεί το ερώτημα γιατί ο Γεωργάκης Μαρκαντω- 
νίδης αισθάνθηκε την ανάγκη να καταγράψει τα περιουσιακά του στοιχεία39 απο- 
τιμώντας το σύνολο των δραστηριοτήτων του, καταρτίζοντας συγκεντρωτικούς 
λογαριασμούς, δεκαοκτώ40 ολόκληρα χρόνια (1835) μετά την έναρξη της δραστη- 
ριότητάς του. Προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε γιατί αναγράφεται στην προμετω
πίδα του κατάστιχου ως εναρκτήριο έτος καταγραφής των δοσοληψιών του Γεωρ
γάκη Μαρκαντωνίδη το 1835 και καταλήξαμε στις πιο κάτω παρατηρήσεις: Ο 
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης προσπάθησε να καταστήσει το κατάστιχό του πιο 
εύχρηστο ως προς την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών που χρειαζόταν 
ανά πάσα στιγμή για την πορεία των οικονομικών του δραστηριοτήτων. Αποφάσι
σε λοιπόν να προβεί σε αναταξινόμηση των σκόρπιων σελίδων των επί σειρά ετών 
λογαριασμών, λόγω της αύξησης των δραστηριοτήτων του, να συρράψει τα σκόρ

36 Α.Ι.Α.Κ, Κατάατιχον IV, σ. 26-27/38,38α, 34-35/44, 38-39/49, 40-41/50, 72-73/72, 74,78-76- 
77/79, 79/80, 80-81/81, 132-133/98.

37 Α.Ι.Α.Κ, Κατάατιχον IV, σ. 160-168.
38 Α.Ι.Α.Κ, Κατάατιχον IV, α. 158- 159/λη'.
39 «1835: Μαρτίου α ': σημείωση τού δσου πράγματος άφήνω είς τήν οΙκίαν μου =», Α.Ι.Α.Κ, 

Κατάατιχον IV, σ.136/κξ], «.» 1835: άπριλλίου = 7: δσον πράγμα Ίδικόν μου εβαλον είς τό ζιππέ- 
n  μου καί τό πέρνω είς Μόρφου», Α.Ι.Α.Κ , Κατάατιχον IV, σ.136/κξ2.

40 Ο Χ.-Α, Μπατής, άνκαι ξεκινά τις εμπορικές του δραστηριότητες το 1754, καταγράφει την 
ακίνητη περιουσία του μόλις το 1775, δηλαδή εικοαιένα χρόνια μετά βλ. ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εμπορι
κές πρακτικές, ό.π., σ. 25, 40.
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πια φΰλλα του, και να δημιουργήσει ένα κατάστιχο, ομαδοποιώντας τους λογα
ριασμούς σε σειρά κατά κατηγορίες με συγκεκριμένα κριτήρια. Με αυτόν τον 
τρόπο, το κατάστιχο του παρείχε πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση. Βρισκόμα
στε στο χρονικό σημείο ακμής του ελληνικού εμπορίου όπου διαφαίνονται όψεις
της έκτασης και της μορφής του, ιδιαίτερα του εσωτερικού εμπορίου και η τήρηση 

« «
εμπορικών βιβλίων και η οργάνωση εμπορικών αρχείων, εκφράζεται ως ανάγκη 
και εκσυγχρονισμένη εμπορική συμπεριφορά41.

Εξετάζοντας το κατάστιχο ως καταγραφικό σύνολο, παρατηρούμε ότι ο Γε- 
ωργάκης Μαρκαντωνίδης προέβηκε στις 29 Μαρτίου 1835 σε μια συνολική αποτί
μηση των δραστηριοτήτων του, έκλεισε τους λογαριασμούς του, ήθελε να έχει μια 

. καθαρή θέση. Κατάφερε να βάλει σε πλήρη τάξη (τακτοποίηση) και σύστημα πληρο
φόρησης το καθημερινό κατάστιχό του για καλύτερο οικονομικό έλεγχο των εμπο
ρικών του δραστηριοτήτων. Ανέπτυξε ένα σύστημα πληροφόρησης χωρίζοντας το 
κατάστιχό του σε συγκεκριμένους λογαριασμούς και κατηγορίες. Με αυτόν τον 
τρόπο μπορούσε να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτό και έγκυρες πληροφορίες όσον 
αφορά τις οικονομικές του δραστηριότητες. Ο σκοπός της αποτίμησης ήταν δι
πλός. Από τη μια να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς του και από την άλλη να πα
ρουσιάσει για σκοπούς διεκδίκησης χρηματικών ποσών που του χρωστούσε η 
επαρχιακή οθωμανική διοίκηση από κατακρατήσεις που απέρρεαν από τις δραστη- 
ριότητές του ως γραμματικού / εκμισθωτή φόρων. Για το σκοπό αυτό μετέβηκε το 
1838 στην οθωμανική πρωτεύουσα42 με στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο 
αυτό για να διεκδικήσει την επιστροφή των κατακρατηθέντων χρηματικών ποσών. 
Η ίδια ημερομηνία με αυτήν της προμετωπίδας παρουσιάζεται και στο συγκεντρω
τικό λογαριασμό των ζημιών43 όπου καταγράφονται οι θεωρούμενες από τον ίδιο 
ως ζημιές των επιμέρους δραστηριοτήτων του. Η αρίθμηση, η μονογράφηση και η 
θεώρηση των λογαριασμών ήταν απαραίτητες ενέργειες για την αξιοπιστία τους 
και την ενδεχόμενη παρουσίασή τους σε «δικαστήριο» για αιρετοκρισία.

Το σύστημα πληροφόρησης του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη αναλύεται στις 
εξής κατηγορίες: Ζημιές, φορολογία, μισθός γραμματικού, αποθεματικό σπιτιού 
Λάρνακος και τσιφλίκι Μόρφου, πληρωμές χρεών, οικονομικές απαιτήσεις της δι
οίκησης, έξοδα λογαριασμού Κοινού (που θα ήταν η απαίτηση από τις οικονομικές 
απαιτήσεις της διοίκησης που θα έγιναν σε προηγούμενα έτη) και τα εμπορεύματα 
του εργαστηρίου των οποίων έχουμε τεκμηρίωση των πράξεων στις σελίδες 158-

41 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Εμπορικές πρακτικές, ό.π., ο. 19.
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ, «Κατάλογος», EKEEK, V (1971-1972), σ. 307, αρ. εγγρ. 152. πρβλ. έγγραφα 

άρ. 146, 152, 243).
43 Α.Ι.Α.Κ, Κατάστιχου IV, α.142.
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159 και διαφαίνονται σε ορισμένους από τους λογαριασμούς του κατάστιχου.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος τήρησης του κατάστιχου. 

Προσδιορίζουν τη μορφή των δραστηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, 
αντανακλούν τη δομή και τη λειτουργία της εμπορικής του επιχείρησης.

Ως προς τη σύνταξη των πράξεων ακολουθούνταν κάποιοι κανόνες με συ
γκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οταν ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης κατέγραφε ένα 
αριθμητικό στοιχείο ή μια εμπορική πράξη, κατέγραφε και το λόγο44 που την προ- 
κάλεσε, δηλαδή κατέγραφε τη σκέψη που τη συνόδευε. Συμπλήρωνε επίσης την κα
ταγραφή της εμπορικής πράξης με συνοδευτικές πληροφορίες45 που τον παρέπε- 
μπαν, εν ευθέτω χρόνω, στον έλεγχο ή την υπενθύμιση του γεγονότος. Οι εγγραφές 

. χαρακτηρίζονταν από σαφήνεια, ειλικρίνεια και ακρίβεια και συντάσσονταν με 
χρονολογική τάξη, χωρίς άγραφα χάσματα ή παραπομπές στο περιθώριο. Επίσης 
δε φαίνονταν ξύσματα, σβησίματα και σε κάθε διόρθωση ήταν απαραίτητη πρόσθε
τη εγγραφή ή αναφορά. Ως προς το περιεχόμενο των εμπορικών πράξεων, ο Γεωρ
γάκης Μαρκαντωνίδης κατέγραφε με συντομία και περιεκτικότητα τα είδη, τις ποι
ότητες, τις ποσότητες, την προέλευση, τις τιμές κατά μονάδα, τη συνολική αξία 
κάθε πράξης (μέχρι και το παραμικρό ποσό46 και την παραμικρή ποσότητα47 που 
έδιδε ή έπαιρνε από όλα τα είδη των συναλλαγών του. Από την αγορά και την πώ
ληση των εμπορευμάτων, από την ενοικίαση των φόρων, των τσιφλικιών και των 
άλλων προσόδων (καπνού, χαρουπιών, οινοπνευματωδών ποτών), την αγοραπω
λησία ακινήτων, μέχρι τα καλλιεργητικά έξοδα για αγροτικά εισοδήματα, ακόμα 
και τα έξοδα ένδυσης, υπόδησης, σίτισης και αγοράς οικιακών σκευών. Στο κατά
στιχό του, ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης, κατέγραφε την ποσότητα των αγαθών 
και των χρημάτων που είχε να λάβει ή να δώσει ή που έπρεπε να λάβει ή να δώσει.

Τρόπος διεκπεραίωσης διεκπεραίωση της συναλλαγής: Γινόταν τόσο στη

44 «Νά Λάβη: ό Κύριος Χ(ατζή) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (17/09/1836:) δσα διά 
τόν γραμματικόν Κυθραίας ενεκα τοΰ ένδοξου τταχύρ άγά γρόσια 2000:», Α.Ι.Α.Κ, ΚατάσηχονIV,

45 «Νά Λάβη: ό Κύριος Χ(ατζή) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (17/09/1836:) είς 
μετρητά διά τού είοϋ μου την παραμονήν τής αγίας άναστάσεως γρόσια 500:», Α.Ι.Α.Κ, Κατάση
χον IV, σ. 79/80.

46* «νά Δώση: ό Κυριάκος Σιβρίσης λάρνακα (1826): μετρητά τ(ο ίδίςο γρ(όσια) 15: τμ> υίφ  του 
αύθις 25: αύθις γρ(όσια) 8: αύθις γρ(όσια) 6: δλα γρόσια 54:», «αύθις γρ(όσια) 12: αύθις γρ(όσια) 
3: έτι 5:/. έτι 5: έτι 15: έτι 12: δλα γρόσια 52:20», «αύθις γρ(όσια) 5: έτι γρ(όσια) 1:30: έτι 5:/. έτι 6: 
μα(ιδιά) 15. έτι 15: δλα γρόσια 33:25», «(12/9/ΐ826):μετρητά τ(ϋ ίδίμ> γρ(όσια) 150: έτι γρ(όσια) 6: 
καί διά τά δοσίματά του γρ(όσια) 100: δλα γρόσια 256:», Α.Ι.Α.Κ, Κατάσηχον IV, σ. 22/33.

47 Παραδείγματα: «Δίδει: ό  Γιακούπης χ(ατζή) Σάββα κουμπάρος μου άπό Συργαννιανά
40: όκ(άδες) έλιαΐς κολυμβάταις γρόσια 30:
1: κούζαν Μέλι όκ(άδες) 12: πρός 100:[Μαϊδιά;] γρόσια 30:
1: κούζαν έλάδιον λύτραις 2: γρόσια 13:», Α.Ι.Α.Κ, Κατάσηχον IV,

α.ΙβΠΊ, Α.Ι.Α.Κ, Κατάσηχον IV, σ. 76/79.
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χρέωση όσο και στην πίστωση, είτε κατευθείαν είτε μέσω τρίτου, είτε η εξόφληση ή 
απόδοση του χρηματικού ποσού ή είδους από τρίτο ή τέταρτο πρόσωπο για λογα
ριασμό του κύριου συναλλασσόμενου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10, σ. 521-526).

Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης τηρούσε τις πράξεις με την καθιερωμένη 
τυπολογία που προαναφέρθηκε. Η ετήσια αριθμητική ταξινόμηση των χρεωστικών 
και πιστωτικών εγγραφών (1817-1839) παρουσιάζεται στο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6, σ. 143.

Οι στατιστικού τύπου καταγραφές του, αποδίδουν την κίνηση των δραστη
ριοτήτων που. Η μεγάλη αριθμητική διαφορά που παρατηρείται ανάμεσα στα έτη 
1832-1833 και 1817-1831,1834-1839, συνδέεται με τις πολιτικές αλλαγές που συντε- 
λούνται στους κόλπους της υπόδουλης κυπριακής κοινωνίας και ιδιαίτερα από την 

• εμπορική πίστη που εξασφαλίζει ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης από την ανάληψη 
της Αρχιδημογεροντίας από τον πεθερό του. Τα κατώτατα σημεία της καμπύλης 
1817-1820 και 1837-1839, δηλώνουν τις απαρχές και την παρακμή της δραστηρι
ότητας του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Ιδιαίτερα για τη διαφορά που παρατηρείται 
ανάμεσα στις χρεωστικές και πιστωτικές πράξεις των ετών 1820-1823 και 1826-1830 
οι λόγοι πρέπει να αναζητηθούν στην πολιτική συγκυρία για την πρώτη περίπτωση 
και στο μονοπώλιο των προϊόντων που επιβλήθηκε από την κλίκα του Ηγεμόνα στη 
δεύτερη περίπτωση. Κατά τα έτη 1824 και 1832 συμβαδίζουν οι χρεωστικές και οι 
πιστωτικές πράξεις και πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες αγοραπωλησίες και τα 
περισσότερα κέρδη. Βεβαίως τα δύο αυτά χρονικά ορόσημα συνδέονται άμεσα με τις 
διοικητικές αλλαγές που επηρέασαν την οικονομική και κοινωνική θέση του Γεωρ
γάκη Μαρκαντωνίδη. Ο όγκος των πιστωτικών πράξεων υπερτερούσε σε όλες τις 
χρονικές περιόδους αυτών των χρεωστικών, εκτός από το έτος 1833.

Βλέποντας τον ετήσιο μέσο όρο της μηνιαίας κατανομής των χρεωστικών 
και πιστωτικών πράξεων για ολόκληρη την περίοδο 1817-1839 (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7, σ. 
144), ως ισχνότεροι εμφανίζονται οι Φεβρουάριος, Ιούνιος και Νοέμβριος και ως 
ισχυρότεροι οι Ιανουάριος, Μάιος και Αύγουστος. Η πυκνότητα των εγγραφών 
υπακούει στο βαθμό έντασης που παρουσιάζει η σχέση των δραστηριοτήτων με τις 
εποχές του έτους- και αυτή πάλιν παρουσιάζει δύο όψεις, αυτήν των κανόνων της 
συγκομιδής και διάθεσης των εμπορευμάτων αλλά και της κεφαλαιοποίησης των 
αποτελεσμάτων αυτής της δραστηριοποίησης.
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Ο μεγαλύτερος όγκος των πράξεων απευθυνόταν στους πιο στενούς συνερ
γάτες του (ΠΙΝΑΚΕΣ 10, 11, σ. 146-147).

Από'πλευράς αριθμού πράξεων δύο συγγενικά του πρόσωπα είχαν τις 
περισσότερες. Το ένα (αρ. 1) μάλιστα έχει μια διαχρονική, σταθερή υποστήριξη 
προς το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ενώ ο άλλος (αρ. 2) μόνο κατά τα χρόνια της 
ακμής. Το μεγαλύτερο μέρος των δοσοληψιών πραγματοποιήθηκε το 1832 (37,45%) 
με διαφορέτικά άτομα που πραγματοποίησαν διαφορετικές μορφές συναλλαγών: 
εξαγωγικά εμπόριο (αρ. 6, 10, 21), φορολογία (αρ. 8, 9, 12, 13, 20, 22, 23), τσιφλί
κια (αρ. 15, 24), άλλη εκμετάλλευση (αρ. 11). Τα τρία πρόσωπα που είχαν το μεγα
λύτερο μέρος των δοσοληψιών του, εκπροσωπούσαν μια «νέα τυπολογία σχέσεων 

. ανάμεσα στους εμπόρους που σχημάτιζαν επάλληλους κύκλους και πολλαπλά 
δίκτυα, με το στενότερο σημείο τους να αποτελείται από όσους διαμόρφωναν 
εμπορική πολιτική μεγάλης εμβέλειας»48. Κατά τα χρόνια της παραμονής του στη 
Λευκωσία, ως γραμματικός στο Σαράγιο (1824-1830), λειτουργούσε το εργαστήρι 
με εμπορικούς αντιπροσώπους (αρ. 3, 14) και ικανοποιούσε ανάγκες αξιωματού- 
χων της τοπικής διοίκησης με προμήθειες από τρίτο πρόσωπο (αρ. 18). Αντιπρό
σωπο είχε και κατά τα πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς του για διοχέτευση των 
αποικιακών προϊόντων αλλά και για προμήθεια άλλων εμπορευμάτων (αρ. 16). 
Ιδιαίτερα στα 1831-1836 ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης χρησιμοποίησε τις υπηρε
σίες τρίτου προσώπου (αρ. 7) λόγω των πολλαπλών δραστηριοτήτων του. Στηρι- 
ζόμενοι στη συγκεντρωτική κατάσταση συναλλασσομένων του 1824-1834, παρατη
ρούμε ότι οι νέοι λογαριασμοί που αναπτύσσονται κατά την περίοδο 1831-1836 
ήταν, και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τους φορείς, διαφορετικοί.

Τα τεκμήρια αυτά, είναι μοναδικά για το περιεχόμενο και τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά τους, τη θέση τους ως δομικές μονάδες ενός ευρύτερου συνόλου 
καθώς και τη λειτουργία τους, ως παρεπόμενο συγκεκριμένων πράξεων49. Τα 
συστήματα πληροφόρησης στα οποία αναφέρονται ήταν ο τρόπος καταστίχωσης, η 
διεξαγωγή οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, η διοικητική οργάνωση, η άσκη
ση εξουσίας και η διαμόρφωση σχέσεων.

Το κατάστιχο ως αποδεικτικό μέσο έντιμων συναλλαγών:

Στην εξεταζόμενη περίοδο το κατάστιχο καθίσταται το κατεξοχήν αποδει
κτικό στοιχείο, κάτι που σημαίνει ότι είχε γενική αποδοχή. Η αρίθμηση, η μονο-

48 Βασίλης ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ, Έμποροι και εμπορικά δίκτυα στα χρόνια του εικοσιένα (1820- 
1835): Κυκλαδίτες έμποροι και πλοιοκτήτες, Αθήνα (Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου) 1996, σ. 40.

49 ΜΠΑΓΙΑΣ, Αρχειονομία, ό.π., σ. 61.
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γράφηση και η θεώρηση των λογαριασμών ήταν απαραίτητες ενέργειες για την 
αξιοπιστία τους και την ενδεχόμενη παρουσίασή τους σε «δικαστήριο» για αιρετο- 
κρισία. Σε δύσκολες όμως περιόδους και όταν οι διάδικοι50 ήταν το ίδιο το Οθω
μανικό Κράτος και διοικητικός του λειτουργός για θέματα φοροείσπραξης (όπως 
στην περίπτωση μας ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης), παρά την υποστήριξη ανώτα
των επαρχ'ιακών αξιωματούχων (Οθωμανών και ελλήνων) η διαδικασία καθίστα
ται χρονοβόρα και αναποτελεσματική. Σε άλλη περίπτωση διαφοράς του Γεωργά- 
κη Μαρκαντωνίδη με οθωμανό τοπικό αξιωματούχο για τον τρόπο θεώρησης51 
έντοκου λογαριασμού δανειοδότησης, παρενέβηκε κατευναστικά η προυχοντική 
ηγεσία και ο Αρχιεπίσκοπος και σύστησαν στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη, να υπο- 

. χωρήσει παρά το γεγονός ότι ο ίδιος μάς κατέγραφε τη δική του εκδοχή για τον 
τρόπο θεώρησης του προαναφερθέντος λογαριασμού. Εκεί που χρησιμοποιήθηκε 
αποτελεσματικά το κατάστιχο ως αποδεικτικό στοιχείο ήταν η διαφορά που είχε ο 
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης με τους κληρονόμους (Φέληξ Μαλαγάμβα52, ξένο 
μεγαλέμπορο, όπου παρουσιάζεται ο τρόπος επίλυσης της διαφοράς. Επίσης φαί
νεται καθαρά η καταγραφή των απαιτήσεων53 του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη στους 
λογαριασμούς «εχπαγές του ενδόξου» (αυθαιρεσίες τούρκων διοικητικών αξιωμα- 
τούχων), ή ο συγκεντρωτικός λογαριασμός πληρωμών54 που εξυπηρετεί πολλα
πλούς σκοπούς μεταξύ αυτών και την αποδεικτική αξία του κατάστιχου για έντι
μες συναλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, (βλ. περίπτωση Λεοντίου, Αγίου Κιτί- 
ου)55, «ταμβάκος», ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης καταφεύγει στην αιρετοκρισία56. 
Εδώ παρενέβηκε δραστικά η εκκλησιαστική ιεραρχία και έδωσε λύση στη διαφορά 
ή σε άλλη περίπτωση άσκησε συμβουλευτικό ρόλο.

2. ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Το κατάστιχο δοσοληψιών του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη περιλαμβάνει 
μορφές συναλλαγών που ανάλογα με το είδος, το μέγεθος και το περιεχόμενό τους,

Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 96-97/95 (28/9/1821-20/5/1833) (Λογαριασμός Κοινού Κύπρου)
51 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 56-57/63 (30/3/1824-23/11/1833) (Λογαριασμός Ιμπραχείμ αγά

/V, σ. 80-81/81 (18/11/1832-20/2/1836) (Λογαριασμός Φέληξ Μαλα-
γάμβα)

53 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 63/67 (28/9/1821-6/9/1823) (Εχπαγές του ενδόξου Κιουτσιούκ 
Μεχμέδαγα).

54 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 67-68 (1824-1834) (Συγκεντρωτικός λογαριασμός πληρωμών 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη).

55 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 54-5S//62 (Κιτίου Λεόντιος).
Για την εφαρμογή του θεσμού της αιρετοκρισίας στην «καθ’ ημάς ’Ανατολή» (Οθωμανική

Αυτοκρατορία) βλ. ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Εκσυγχρονισμός, σ. 53-54.

ζαπιτυ Λάρνακας)
52 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο
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μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: τους λογαριασμούς των συναλλασσο- 
μένων (γενικό εμπόριο), της εκμετάλλευσης του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη και 
τις φορολογικές εκμεταλλεύσεις.

α. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ, Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Καταλάμβαναν το μεγαλύτερο τμήμα του σώματος του κατάστιχου και 
καταγράφηκαν στον επίσημο τύπο του δούναι -  λαβείν (dare-avere). Σε τέτοιες 
δοσοληψίες57 μεταξύ προσώπων όταν κάποιος (Α) δίδει αξία κάποιου πράγματος 
κάποιος (Β) τη λαμβάνει. Με αυτόν τον τρόπο ο (Β) λαβών κατέστη Χρεώστης και 
συνεπώς οφείλει Δούναι το αντίτιμον, ενώ εκείνος που έδωσε ο (Α) δώσας κατέστη 
Πιστωτής και συνεπώς δικαιούται Λαβείν το ισόποσον. Η χρέωση (οφειλή) του 
κάθε λογαριασμού Δούναι (dare αγγλ. debit, γαλλ. doit, γερμ. soil), βρισκόταν κάτω 
από διάφορους όρους όπως «Χρεωστεί (ούν)», «Να δώση» και αποτυπωνόταν 
στην αριστερή πλευρά (φύλλο verso), ενώ αντίθετα, στη δεξιά πλευρά (φύλλο 
recto) αντιστοιχούσε η πιστωτική εγγραφή (απαίτηση) Λαβείν58 (avere, αγγλικό 
credit, γαλλικό avoir, γερμανικό haben) που παρουσιαζόταν με τους όρους «Χρεω- 
στώ», «Δίδη», «Έλαβον», «Λαμβάνω», «Νά λάβη», «Να δίδω».«Κατά τη σύστημα- 
τική καταγραφή των δοσοληψιών των συναλλασσομένων σε κάθε οφειλή έγραφαν 
στην αριστερή πλευρά τη λέξη δούναι και σε κάθε απαίτηση στη δεξιά πλευρά τη 
λέξη λαβείν»59.

Ως προς τη σύνθεσή του, ένας πλήρης αναλυτικός ονομαστικός λογαρια
σμός, αποτελούνταν από δύο αντικρυστές σελίδες μεγέθους (21X30 εκ.) η καθεμιά. 
Στο αριστερό και δεξιό άκρο της κεφαλίδας των σελίδων, καταγράφονταν οι όροι 
της χρεωπίστωσης και στο ενδιάμεσο, η ονομαστική αναφορά του συναλλασσομέ- 
νου, ο τίτλος (όνομα χρεωπιστωτή, επαγγελματική ιδιότητα, τόπος καταγωγής) 
και τα επιμέρους στοιχεία που δήλωναν τη μεταβολή του, δηλαδή η ημερομηνία 
(έτος, μήνας, μέρα), η αιτιολογία συναλλαγής (περιγραφή επεξήγηση της πράξης), 
οι στήλες των ποσών και το συνολικό ποσό.

57 Μάριος ΤΣΙΜΑΡΑΣ, ΑρχαΙ Γενικής Λογιστικής, Αθήνα (εκδ. Παπαζήση) 1987, σ. 137 (ανα
τύπωση).

58 Οικονομική και Λογιστική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος Γ ' , Αθήνα (εκδοτικός οίκος Ιωάννη 
Σιδέοτύ (1956-1960), σ. 335.

«1833 -[29/3/1835]: σημείωσις τών δσων έζημιώθην», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.142. Στο 
συγκεντρωτικό αυτό λογαριασμό αντιστοιχούν ο ι αναλυτικοί λογαριασμοί των σσ. 95/92,43/5 Ια, 
52/61, 92/91, 77, 101/βκαι 147/λβ'.
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i. Ο τίτλος (Η προσφώνηση ) του λογαριασμού: Αναγράφεται ως προμετω
πίδα ανάμεσα στο ονοματεπώνυμο του συναλλασσομένου με άλλες προσδιοριστι- 
κές σημάνσεις όπως ιδιότητα ή επαγγελματική θέση ή τόπος καταγωγής, καλύπτο
ντας και τις δύο σελίδες του λογαριασμού.

ϋ. Το περιεχόμενο του λογαριασμού: Οι λογαριασμοί ήταν μονοσέλιδοι ή • «
δισέλιδοι. Η κατεύθυνση και ο τρόπος παρουσίασης του πίνακα των λογαριασμών, 
ποίκιλλε ανάλογα με το μέγεθος του (αριθμός πράξεων, εύρος δραστηριοτήτων, τα 
διακινούμενα ποσά). Στους μονοσέλιδους60 ονομαστικούς λογαριασμούς των 
συναλλασσομένων, με λίγες σχετικά πράξεις και ποσά, εφάρμοζε άλλοτε την ορι
ζόντια61 μέθοδο καταγραφής (στην αριστερή πλευρά η χρέωση και στη δεξιά πλευ- 

• ρά η πίστωση) και άλλοτε την κάθετη62 (στο πάνω μέρος τη χρέωση και στο κάτω 
μέρος την πίστωση). Στην κεφαλίδα, παρουσιαζόταν ο πίνακας του λογαριασμού. 
Αυτός περιλάμβανε το όνομα του συναλλασσομένου, που συμπληρωνόταν με 
πολλά συνοδευτικά στοιχεία όπως (α) τη συγγενική σχέση63 του συναλλασσομένου 
με τρίτο πρόσωπο που ήταν γνωστό του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη ως αναγνωρι
στικό σημείο, (β) την επαγγελματική64 ιδιότητα του συναλλασσομένου, (γ) το αξίω
μα65 που κατείχε ο συναλλασσόμενος, (δ) τον τόπο καταγωγής66 ή επαγγελματικής 
δράσης του συναλλασσομένου (ε) το σκοπό67 της συναλλαγής (στ) το είδος68 της 
σχέσης που είχε με τον Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη λόγω της φύσης του λογαρια
σμού, (ζ) τη συγγενική69 ή (η) υπηρετική70 σχέση που είχε προς το Γεωργάκη Μαρ
καντωνίδη. Περιλάμβανε επίσης, (θ) την προσφώνηση ή την επαγγελματική ιδιότη
τα ή (και) τον τόπο καταγωγής και το ονοματεπώνυμό του συναλλασσομένου, 
καλύπτοντας και τις δύο σελίδες. Η κάθε πλευρά των δισέλιδων λογαριασμών, 
ήταν χωρισμένη σε πέντε μέρη με κάθετες ευθείες γραμμές. Ο καταστιχογράφος

60 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 23 /34 ,23 /35 ,28 /40 ,28/40α, 32/43α, 33/43β, 34/45, 35/45α, 35/46, 
44/52. 44/53, 44/54, 45/55, 45/56,46/57,46/58,

61 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 23/34, 23/35 , 45/56 (Παραδείγματα οριζόντιας μεθόδου κατα
γραφής)

62 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 154/105 (Αγάπιος αδελφός του Διάκου), (Παράδειγμα κάθετης 
μεθόδου καταγραφής).

63 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 86-87/88 (Ανδρίας δούλος Ριτζίνη).
64 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 21/28 (Αθανάσιος Ιεροδιάκων).
65 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 24-25/36, 74/75, 56-57/63 (Αξίωμα).
66 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 60-61/66, 74/76, 75/77 (Τόπος καταγωγής) ή 6-7/5, 82-83/83, 

(επαγγελματικής δράσης του συναλλασσομένου)
67 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 65//69,66/71, 72-73/73, (σκοπός της συναλλαγής).
68 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 50/60α, 52/60γ, 63/67, 64/68, 88-89/89α (είδος της σχέσης)
69 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 4-5/3α (Αικατερίνη νούννα μου), 20-21/30 (Αννέττας Γεωργά- 

κης), 20-21/32 (Αννέττας Δημήτριος).
70 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 14-15/16, 94-95/92, ΐ70/λθ'(Ανδρίας)(υπηρετική σχέση).
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χάρασσε τις δύο άκρες αριστερά των σελίδων, για να αποδώσει τη χρονολογία, το 
μήνα και την ημέρα της καταγραφής του γεγονότος, ενώ χρησιμοποιούσε το δεξιό 
άκρο των σελίδων, για να αποδώσει τα ποσά της συναλλαγής. Στο κεντρικό τμήμα 
των σελίδων, κατέγραφε τα λογιστικά γεγονότα71.

iii. Η χρονολογία μεταβολής του λογαριασμού: Παρουσιάζονται δύο κατηγο
ριών ημερομηνίες, ανάλογα με την εθνικότητα του συναλλασσομένου και τη σχέση 
που είχε ο λογαριασμός με την οθωμανική επαρχιακή διοίκηση. Οι λογαριασμοί με 
συναλλασσομένους ελληνικής ή ευρωπαϊκής καταγωγής, ακολουθούν την πιο κάτω 
διάταξη: Έτος (αριθμητικά), μήνας (ολογράφως ή συντομογραφικά προτάσσοντας 
τον αριθμό στο πρώτο μισό και στο δεύτερο μισό με λόγια), ημέρα (αριθμητικά).

Οι λογαριασμοί που έγιναν με αξιωματούχους της οθωμανικής επαρχιακής 
διοίκησης ως ιδιώτες72, με την κρατική Οθωμανική Αρχή ή για την κάλυψη ανα
γκών της73 όπως ήταν οι λογαριασμοί φοροείσπραξης στους οποίους εμπλέκεται 
ως εντεταλμένος φοροεισπράκτορας74 (επαρχιακός γραμματικός Λάρνακας εξου
σιοδοτημένος από την Αρχιεπισκοπή (1821-1823), ως διαμεσολαβητής πληρωμής 
ατομικών φορολογικών υποχρεώσεων75 ή ως συναλλασσόμενος με τον εκάστοτε 
σαράφη76, ως κατ’ εργολαβία φοροεισπράκτορας77 (1832-1833) ή ως υπομισθωτής 
προς τον Νικόλαο Κεφαλά78, ακολουθούν οθωμανική χρονολόγηση με βάση το 
έτος Εγίρας. Η χρονολογική ένδειξη με βάση το έτος Εγίρας δεν αφορά μόνο τον 
τίτλο79 αλλά και το ίδιο το περιεχόμενο των λογαριασμών (τις πράξεις).

7 ' Σε όλους τους λογαριασμούς των συναλλασσόμενω ν βλ. και ΑΥΚΟΥΡΗ-ΛΑΖΑΡΟΥ, Τα 
αρχεία στο νεοελληνικό κράτος, ό.π., σ. 120-121 ](Παράδειγμα-δείγμα).

72 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 64/68 (έξοδα αιγυπτιακών στρατευμάτων 26/8/1824-15/8/1825), 
σ. 65/69-70 (σίτος δοθέντος εις τον Εκμετξήπασην, 28/6/1824-18/2/1825), 56-57/63.

73 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 54-55/62, σ. 63/67.
74 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 58/64.
75 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 82/83, 83/83
76 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 82-83/82, 82-83/83 (Σαράφης).
77 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 34-35/44.
7  ̂ Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 34-35/44 (Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης υπομισθωτής του Ν. 

Κεφάλα.).
79 «31/5/1832-29/6/1832:,» ,δσα Εμβασα είς τόν χαζινέ τής ένδοξότητός του Ενεκα των χωρίων 

του όπου Εχει είς τόν δερουχτέ του διά τό μουχαρέμ άϊλιγί ( 31/5/1832-29/6/1832 ) γρ. 1622:00
31/5/1832-29/6/1832: ,».δσα έμβασα είς τόν χαζινέ τής ένδοξότητός του Ενεκα των χωρίων δποϋ  

έδέχθησαν ό Άντωνάκης Γεώργιος καί νικολάκης διά τό μουχαρέμ α ϊλιγΐ ( 31/5/1832-29/6/1832) γρ. 
2000:00», «30/6/1832-28/7/1832:.». δσα έμέτρησα είς Σαράγιον Ενεκα τών δερουχτέδων του διά τό 
σαφέρ αϊλιγΐ (30/6/1832-28/7/1832) γρ. 1622:00».

30/6/1832-28/7/1832:.». δσα όμοίως [= έμέτρησα είς Σαράγιον] Ενεκα τών δερουχτέδων Άντω- 
νάκηκαί Γεωργάκη γρ. 2000:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 36-37/47,

«[01/04/1832:].»δσα έμέτρησα κατά τό 1247: σενεσί [=12/6/1831-30/5/1832] διά τά δοσίματα 
τών δούλων τξιφτιλικίου γρ. 4300:00», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 38/48.
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iv. Οι τοόποι παοουσίαστκ του πίνακα των λογαριασμών:

Ο Γεωργάκης Μαρκανχωνίδης προσπάθησε να τοποθετήσει σε κατηγορίες 
τους χρεώστες/πιστωτές ανάλογα με τον αριθμό των λογιστικών πράξεων και με 
τα ποσά που διακινήθηκαν.Οι «μεγάλοι» (Χρεώστες /  πιστωτές) έχουν ο καθένας 
τη σελίδα τσυ.

Η Περιγραφή του λογαριασμού: Στους λογαριασμούς των μεγαλεμπόρων80 
παρουσίαζε πλήρη αιτιολόγηση των πράξεων. Το προϊόν, την προέλευσή του, την 
αιτιολογία, την ποσότητα, την τιμή, τα μεταφορικά, το συνολικό κόστος. Αυτό 
γινόταν όχι μόνο για αποδεικτικούς λόγους αλλά και για σκοπούς πληροφόρησης.

. Λόγους έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης81, όσον αφορά στις ποσότητες, στις 
τιμές αγοράς ή πώλησης, τον έλεγχο των αποθεμάτων, τον προγραμματισμό, για 
σκοπούς σύγκρισης και ελέγχου κατά τη «θεώρηση» των λογαριασμών.

ν. EEioomv^c voa^uic82: Όταν ο λογαριασμός (Χρεώστη / Πιστωτή) κλείσει στο 
τελευταίο ποσό και των δύο σελίδων χρησιμοποιούσε εξισωτικές γραμμές.

νί. Οι εσωτεοικέΰ oTifaec του λοναοιασιιού:

Χρησιμοποιούσε επίσης εσωτερικές στήλες83 με τις οποίες δήλωνε τις δια- 
φορετικές ποικιλίες των εμπορευμάτων που πούλησε στον ίδιο άνθρωπο, την τιμή 
πώλησής της και το ποσό που αντιστοιχούσε στην καθεμιά.

Λογαριασμός με μία εσωτερική στήλη84: Σε τέτοιες περιπτώσεις αθροιζό
ντουσαν τα ποσά των πράξεων της δεύτερης εσωτερικής στήλης (των οποίων το 
περιεχόμενο ήταν ομοειδές) και μεταφερόντουσαν στη στήλη των ολικών ποσών,

80 «1831
17/07/1831: είς 250: φούπ(ια) άτλιάδες πρός γρ(όσια) 13: γρ. 3250:00
20/07/1831: είς 25: φιντικλιά 28: γρ. 700:00
21/07/1831: είς 10: Λύραις στερλήναις 85: γρ. 850:00
30/07/1831: είς 80: τάλληρα 17:/.: γρ. 1400:00 είς 20: τάλληρα κολονάτα 18: γρ. 360:00»

Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.70/72.
81 Λογαριασμός Χατζηχριατόδουλου Απέγιτου (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.26/38 συνεχίζεται 

στη σελίδα 27/38 (εκ μεταφοράς)
8  ̂Α.Ϊ.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 90-91/90 (Το χαρέμι του ενδόξου τταχυρ αγά).
83 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 32/42, 37/47, σ.48/60, σ.53/61, σ.55/62, 66/71, 66/71α, 68,
[17/02/1832:] όσα ανεβάζουν τά δοσίματα της εύγενείας του γρ. 126:31
[17/02/1832:] δσα ομοίως τά τοΰ χριστοδουλη δούλου του γρ. 40:10. 165:01

.».δσα έδέχθη δια τόν άπό Λιννάρισσον Άνθρωπόν του γρ(όσια) γρ. 65:20 
,».δσα δμοίως[=έδέχθη] διά τούς έγχωρίους τρυπημένης γρ. 165:00. 231:00

84 «ή δπισθεν σοΰμα του χρέους Κυρίου Δ(ημητρί)ου Κράμβη», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 
σ.38/47* «ή δπιαθεν αντίκρυ σοΰμα της δόσεως του Κυρίου Δ(ημητρί)ου Κράμβη», Α.Ι.Α.Κ., Κατά
στιχο IV, σ.39/47.
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αφού τραβούσε δύο οριζόντιες γραμμές κάτω από το ολικό ποσό της δεύτερης στή
λης. Το ποσό του αθροίσματος παρουσιάζεται στην τελευταία στήλη των ολικών 
ποσών. Οι πράξεις των ποσών που συμποσούνταν σε εσωτερική στήλη είχαν ομοει- 
δές περιεχόμενο. Η στήλη των ολικών ποσών χωριζόταν αθροιστικά ανά τέσσερις, σε 
υποσύνολα αριθμητικών ποσών, για λόγους εύκολης ανάγνωσης αλλά και ελέγχου.

♦ 4

β. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Με τους λογαριασμούς παρακολουθούμε τις αυξομειώσεις των περιουσια
κών στοιχείων. Όταν ένα ποσό καταχωριζόταν στη χρέωση ενός λογαριασμού τότε 
ο λογαριασμός χρεωνόταν, ενώ όταν καταχωριζόταν στην πίστωση, λέγεται ότι ο 
λογαριασμός πιστωνόταν.

ί. Ανοιγμα λογαριασμών: Ονομαζόταν η δημιουργία ενός νέου λογαρια
σμού, οπότε καθοριζόταν ο τίτλος του και καταχωριζόταν στη χρέωση ή στην 
πίστωση η πρώτη εγγραφή (λογιστικό γεγονός). Ως προς τον τρόπο τήρησης των 
διάφορων λογαριασμών (χρεωστών ή πιστωτών) ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης 
ακολούθησε τον κανόνα της χρεωπίστωσης (χρεώσεις: για χρήματα που έδωσε ή 
για εμπορεύματα που πούλησε), (πίστωση: χρήματα που έλαβε ή για εμπορεύματα
που αγόρασε).

»

ϋ. Μεταφορά λογαριασμών:

Μεταφορά85 λογαριασμού ήταν η συνέχιση του ίδιου λογαριασμού σε άλλη 
σελίδα86 είτε επειδή αυτή που χρησιμοποιόταν συμπληρώθηκε είτε για μετάθεση 
του βάρους σε άλλο πρόσωπο ή για μεταφορά σε συγκεντροπικό λογαριασμό87.

iii. Υπόλοιπα λογαριασμών.

Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης για να καθορίσει την επόμενη κίνησή του σε 
σχέση με το συναλλασσόμενο, αφαιρούσε88 κατά τακτά χρονικά διαστήματα (ή τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή), το χρεωστικό από το πιστωτικό υπόλοιπο ή το 
αντίθετο. Πολλές φορές τα υπόλοιπα παρουσιάζονται89 * σε άλλο λογαριασμό. Εάν

85 Α.Ι.Α.Κ., Κατάαηχο IV, ο. 26-27,38,38α, 132-133/98,40-41/50, 80-81/81,76-76/79.
86 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 77/79 (Γιακουμέττος Μα,ταίης).
87 Μεταφέρεται σε λογαριασμό ζημιών (1.10.1834), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, 0.142.
88 «Άφαιρώ τά δντικρυς», (Λ.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 60/65), «αφαιρο') χάριν του ιδίου», 

(Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο . 60/66), «δφαιρουμένσ>ν τών δντικρυς», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 
52/61 60/65), 168/122.

89 «&ς έν έτέρψ φαίνεται», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. , «τήν έπληρώϋην άπό τόν σεβαστόν
κύριον πενθερόν μου ώς Εμπροσθεν φαίνεται» [= σ. 132], Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 130/96.
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ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης είχε λ α μ β ά ν ε ι0 από το χρεώστη 0α διεκδικούσε τα 
χρήματα ή θα διευθετούσε με συγκεκριμένο τρόπο την απόδοσή τους. Εάν πάλι είχε 
δούναι91 όφειλε να πληρώσει ή να κάνει κάποια άλλη διευθέτηση92. Με αυτόν τον 
τρόπο έλεγχε την κίνηση του κεφαλαίου του και την ποιότητα των συνεργατών και 
διασφάλιζε τη συνέχεια των συναλλαγών του.

ίν. Τα ανωτέρω93: Δίδει με λεπτομέρεια σε κάθετη κατάσταση λογαριασμών 
πληροφοριακά πόσα ειαέπραξε μείον πόσα έδωσε (= πόσα μένουν).

ν.-Τα κατωτέοω94: Η λέξη κατωτέρω είναι γιατί έκανε το λογαριασμό κάθε
τα (δηλ. χρέωση από πάνω, πίστωση από κάτω στην ίδια σελίδα). Ο λογαριασμός 
συνεχιζόταν στην αμέσως επόμενη σελίδα.

νΐ. Ακολουθεί95: Συνεχίζονται οι δοσοληψίες με το συγκεκριμένο συναλ
λασσόμενο κάπου αλλού στο κατάστιχο (όχι κοντά σε αυτόν το λογαριασμό).

ν». Το κλείσιιιο του λοναοιααιιού: Ήταν η κατάργηση96 του λογαριασμού. 
Λογιστικά αυτό γινόταν με την εξίσωση των ποσών της χρεώσεως και της πιστώ- 
σεως. Κάτω από τα ποσά αυτά σύρονταν δύο παράλληλες γραμμές που λέγονταν 
εξισωτικές γραμμές. Διαδικασία κλεισίματος λογαριασμού (πότε, γιατί, μέσω ποι- 
ών). Εξίσωση λογαριασμού, είναι ο προσδιορισμός του υπολοίπου του λογαρια
σμού97 και η καταχώρισή του στη στήλη με το μικρότερο άθροισμα. Μετά από αυ
τό, τα αθροίσματα των δύο στηλών εξισώνονται, οπότε σύρονται οι εξισωτικές 
γραμμές.

917 «12/09/1832: «Σάλδος νά Λαμβάνω καί άπεροϋνται είς βάρος τοϋ κυρίου Μελκών σαρά- 
φου νο. 24000:00», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 83/82).

^  «Σάλδος μένω νά δίδω. 1832: ’Ιουνίου Πρώτη 4856:00», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 77/79 
90/90)’ «17/12/1836; τό άντικρυς φέστος νά λαμβάνη ώς ή άπόδειξίς μου γρ. 2009:20», (Α.Ι.Α.Κ. 
Κατάστιχο IV, α. 79/80)' «[17/09/1836]: ρέστος νά λαμβάνη καί τού έδόθη άπόδειξίς μου γρ 
2009:20», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 78/80)' «21/09/ 1836: ρέστος νά λαμβάνη ώς άντικρυς φαίνε 
ται καί του έδόθη παρ’ έμοΰ άπόδειξίς Κως τό έρχόμενον μουχαφφέμ [=7/4/1837] γρ. 1218:20» 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 79/80.

92 «Απέγιτος Πενθερός Γεωργάκη Μαρκαντοννίδη γρ. 428:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 26/38
92 «Αφαιρώ δσα έκαμε χάριν έπί xfj παρουσίρ τού βιτζέν Σαράφου Κ(υρί)ου Δη(μητρί)ου 

Κράμβή καί Ακούπη πρέντζη τή 25/ 08/1828 γρόοια 200:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 7α-8α/6α.
94 Λογαριασμός Χατζηχριοτόδουλου Απέγιτου (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 26/38, 27/38α, 

συνεχίζεται οτις σελίδες 132-133.
^ Α .Ι .Α .Κ ., Κατάστιχο IV, σ. 60/65, 71/72, 77/79, 95/92
96 Βλ. τα παραδείγματα Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ.2/11, 2/ΙΙΙ, 4-5/1, 4-5/2, 4-5/3. Οι περισσό

τεροι λογαριασμοί ουναλλασσομένοιν του κατάστιχου είχαν εξισωθεί. Αναλυτικές καταστάσεις βλ. 
στα παραρτήματα 12 και 13, σ.

97 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 41/50: Λογαριασμός Φέληξ Μαλαγάμβα, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο 
IV, σ. 71/72 (Φεττάλλαχ Σάγεχ), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 77/79 (Γιακουμέττος Ματαίης), 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 82/82 (Λογαριασμός Λαμπήκι σαράφη), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 
87/87 (Διδάσκαλος Θεμιστοκλής), Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 87/87 (Ανδρίας «δούλος» Ριτζίνη), 
Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 95/92 (Πραγματεία Χατζηδημήτρη «δούλου» του Γεωργάκη Μαρκαντω- 
νίδη).
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Αλλος τρόπος κλεισίματος του λογαριασμού ήταν το σύρσιμο μιας διαγώ
νιου γραμμής98 για να μη γραφτεί οτιδήποτε άλλο στο κενό. Όταν δεν έκλεινε ο 
λογαριασμός έμενε το υπόλοιπό του. Εξηγούσε το τι γίνεται με εκείνο το υπόλοι
πο (π.χ. χαϊμένα). Αν ωστόσο χρειαζόταν να ξαναλειτουργήσει ο λογαριασμός, 
μεταφερόταν το υπόλοιπο στη στήλη από την οποία προερχόταν με την ένδειξη 
«Υπόλοιπο εις νέον λογαριασμόν (άλλη σελίδα)». Στην περίπτωση που το άθροι
σμα της χρεώσεως ενός λογαριασμού ήταν ίσο με το άθροισμα της πιστώσεως, ο 
λογαριασμός λεγόταν «εξισωμένος». Η διαφορά ανάμεσα στα αθροίσματα της χρε
ώσεως και της πιστώσεως ενός λογαριασμού λεγόταν «υπόλοιπο». Το υπόλοιπο 
λεγόταν χρεωστικό όταν το άθροισμα της χρεώσεως ήταν μεγαλύτερο από εκείνο 
της πιστώσεως. Σε αντίθετη περίπτωση πιστωτικό. Όταν ένας λογαριασμός 
παρουσίαζε χρεωστικό υπόλοιπο λεγόταν «χρεωστικός λογαριασμός», ενώ όταν 
παρουσίαζε πιστωτικό υπόλοιπο λεγόταν «πιστωτικός λογαριασμός».

Ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης εγκαθίδρυσε μηχανισμό για να βλέπει το 
υπόλοιπο (πόσα μένει να δίδει ή να παίρνει) και πιθανότατα για να καθορίζει την 
επόμενή του κίνηση. Χρησιμοποιούσε τη συνηθισμένη παρουσίαση των λο
γαριασμών δηλαδή δισέλιδα (δεξιά Χρέωση, αριστερά Πίστωση) αλλά θέλοντας να
ελέγξει το υπόλοιπο99 του λογαριασμού, μετέφερε100 το πιστωτικό υπόλοιπο στη *
χρέωση και έβλεπε το υπόλοιπο τη συγκεκριμένη μέρα. Διαδικασία κλεισίματος 
λογαριασμού: (πότε, γιατί, μέσω ποιών). Ο τρόπος με τον οποίο έκλεινε ένας λο
γαριασμός, όπου χορηγούνταν εκπτώσεις για να κλείσει. Στο τέλος λογαριαζό
ντουσαν ο συναλλασσόμενος και ο Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης στην παρουσία 
μάρτυρα. Προσδιοριζόταν το οφειλόμενο υπόλοιπο, γινόταν η ανάλογη χάρη και 
οριστικοποιείτο το οφειλόμενο ποσό.

viii. Εξίσωση λοναοιασιιού: Εξισώνεται ο λογαριασμός με την εκχώρηση ομο
λογίας101 διάρκειας ενός έτους και με τη λήξη της ομολογίας και αφού καταβαλλό
ταν το αναλογούν ποσό, ο λογαριασμός «θεωρείτο» ή με τη χάρη102 που προσφέ- 
ρεται.

98 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 71/72,
99 «Νά Λάβη: ό Κύριος Χ(ατζτι) Κυργέης Σαρίπογλους ό Σεβαστός μου (17/09/1836:) τό δντι- 

κρυς όέστος νά λαμβάνη ώς ή άπόδειξίς μου γρόσια 2009:», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 79/80.
100 Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου στη χρέωση, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 47/59 .
101 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 45/56, 60/65, 60/66.
'02 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 45/56, Λογαριασμός Χατζηραφαήλ ταβερνάρη (17/5/1832- 

22/3/1833), σ. 47/59, Λογαριασμός Γιάγκου γαμβρού στεφάνή από Χρυσοπολίτισσα, σ. 95/94, Ο 
Χατζημεχμέδ εφένδης Μουφτού κιαττιπής, σ. 50/60α, 95/94.

155



ix. Πλτιοωαένα103: Εννοεί αποπληρώθηκαν στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 
αλλά από ποιόν και πώς (σε χρήμα, σε είδος ή κάτι άλλο;). Για να κλείσει ο λογαρι
ασμός του «Χατζηραφαήλ ταβερνάρη», του έκανε χάρη και με αυτόν τον τρόπο εξί
σωσε το λογαριασμό.

3. Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8, σ. 157)

Λογαριασμός ήταν ο πίνακας παρακολούθησης των μεταβολών μιας κατη
γορίας ομοειδών περιουσιακών στοιχείων. Διακρίθηκαν σε τρία είδη: σε αναλυτι
κούς ονομαστικούς λογαριασμούς χρεωπιστωτών, σε συγκεντρωτικούς και σε βοη
θητικούς, ανάλογα με τις διαβαθμίσεις, τις ανάγκες που εξυπηρετούσαν και το 
ολικό ποσό συναλλαγής.

(ΐ) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Στο κατάστιχο τηρούνταν κατεξοχήν λογαριασμοί προσώπων που κα
ταλάμβαναν το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του κατάστιχου. Οι λογαριασμοί 
των δανεισμών περιλάμβαναν χρηματοδοτήσεις (νόμισμα, ντόπιο και ξένο, χορή
γηση ομολογιών και συναλλαγματικών) εμπορικών δραστηριοτήτων. Οι λογα
ριασμοί, εκμισθώσεις, σχετίζονταν με τις προσόδους (φόρων, καπνού, οινοπνευ- 
ματωδών ποτών, τσιφλικιών κ.α) της επαρχιακής διοίκησης. Οι εκμισθώσεις 
αυτές είτε ειπράττονταν κατευθείαν από το μηχανισμό του Γεωργάκη Μαρκα
ντωνίδη είτε μέσω συντροφικής εκμετάλλευσης. Οι εμπορικές του συναλλαγές 
διαχωρίζονταν σε διάφορες κατηγορίες, (οι σχέσεις με εργαστηριάρηδες, με 
μικρεμπόρους και μεγαλεμπόρους-τραπεζίτες, με τους εμπορικούς του αντιπρο
σώπους, με απλές εμπορικές συμπράξεις - συντροφικοί λογαριασμοί, με εμπορι
κές «πραγματείες»).

(Π) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Σ’ αυτούς παρουσιάζονταν συγκεντρωτικά, οι αναλυτικοί λογαριασμοί 
κατά είδος, οι πράξεις που έγιναν και επιβεβαιώνονταν τα συνολικά ποσά. Υπάρ
χουν και συγκεντρωτικοί λογαριασμοί που δεν έχουμε την πλήρη πληροφόρηση 
τους στους αναλυτικούς λογαριασμούς. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: πρώτο να μην 
τηρήθηκαν και δεύτερο να χάθηκαν ή να φυλάχτηκαν αλλού για ευνόητους λόγους. 
Τα συγκεντρωτικά είδη των λογαριασμών που καταγράφηκαν ήταν:

*03 «Θεωρήσεις λογαριασμών», Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 29/39, 33/43β, 47/59, 50/60α, 
5 1/60β, 52/61, 55-57/63, 79/80, 88-89/89α, 95/94, 96-97/95, 133/98, 142/κη' , 154/104.

156



Κ
Λ

Τ
Λ

Τ
Π

Χ
Ο

 Δ
Ο

ΣΟ
Λ

Η
Ψ

ΙΩ
Ν

 
ΓΕ

Ο
ΡΓ

Λ
Κ

Ι! 
Μ

Λ
ΡΚ

Λ
Ν

Τα
νί

Λ
Ι!

e
£

I—5*u:
e

c- ««- 

u

<1 n

< 3 
0 e
B. >-ώ H

>1
C

a

x
cs

= < 
2

*ίΐ
x.
2

r- X
X = 
• - i 5

>1 *

\

ii

M
= 3
Sx
fi!



α) ο απολογιστικός λογαριασμός ζημιών104 από δραστηριότητες του Γεωρ- 
γάκη Μαρκαντωνίδη. Γενικές αναφορές για το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (μισθοί, 
χρέη, ζημιές).

β) ο λογαριασμός του «Κοινού»105 μέσα από τον οποίο φαίνονται οι συναλ
λαγές, οι σχέσεις, το είδος των δραστηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 
αλλά και οι” διεκδικήσεις του. Οι λογαριασμοί που προσδιορίζουν τις σχέσεις του 
Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη με την οθωμανική και χριστιανική επαρχιακή διοίκηση.

γ)_Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη προς 
τους συναλλασσόμενους του κατά τη χρονική περίοδο (1824-1834). Αυτή η συγκε
ντρωτική δισέλιδη καταγραφή συναλλασσομένων του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη 

. αντιστοιχεί απόλυτα με τους αναλυτικούς ονομαστικούς λογαριασμούς106 («ώς όπι
σθεν φαίνονται εις Λογαριασμόν των») όπου και επιβεβαιώνονται τα σχετικά ποσά.

δ) Συγκεντρωτική κατάσταση εξόφλησης χρεών107 του Γεωργάκη Μαρκα
ντωνίδη προς τους συναλλασσομένους του κατά τα έτη 1832-1833.

ε) Συγκεντρωτική κατάσταση των μισθών108 (1835-1838) του Γεωργάκη 
Μαρκαντωνίδη ως γραμματικού της κεντρικής ή επαρχιακής χριστιανικής διοίκη
σης του κοινού της Κύπρου.

στ) Οι καταστάσεις απογραφής των περιουσιακών στοιχείων109 του Γεωρ
γάκη Μαρκαντωνίδη.

iii. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Οι καταγραφές των λογαριασμών εμπορευμάτων (πραγμάτων) καταλήγουν 
στους ατομικούς λογαριασμούς των οποίων αποτελούν συμπλήρωμα. Ήταν οι λο-

«Ζημιές», Α.Ι.Α.Κ., Κ α τά σ τιχο  IV , ο . 142.
105 «Λογαριασμός τοΰ κοινού τής Πατρίδος μου δι’ δσα έχω νά Λαμβάνω ώς φαίνονται και 

εις Ιδιαίτερα χαρτία υπογεγραμμένα άπό τον Μακαριώτατον Κύριον ’Ιωακείμ, καί άγιον κιτίου 
Κύριον Λεόντιον, καί έκτος τούτων μετέπειτα θεωρημένα καί Παρατηρημένα άπό τόν Κριτήν Λευ- 
κοσίας Μουσταφά έφένδην όστις τά έβεβαίωσε και τά έσψράγισε καί τά έκαμε ΊΧάμι τη μαρτυρίςι 
Αρχιεπισκόπου Κυρίου Παναρέτου καί Δημογερόντων Κυρίου χ(ατζη)χριστοδούλου Απεγίτου καί 
χ(ατζη) ζαχαρία Αποστολίδη, καί μετά τούτων τά έπικύρωσε καί ό ένδοξος ήγεμών χαλίλ έφένδης 
κατά τό 1246: σενεσί [= 22/6/1830-11/6/1831] [υπογραφή/ μονογραφή, σημείωση/ ένδειξη ότι ελέγ
χθηκε ο λογαριασμός] κατά τό 1237: [28/9/1821-17/9/1822 ] καί 1238: [18/9/1822-6/9/1823 ] γραμμα
τικός ών εις τόν καζάν λάρνακος έμεινα νά λαμβάνω ώς φαίνεται καί ό λογαριασμός Σαραγιού καί 
γρόσιεςβλ. Κ α τ ά σ τ ιχ ο , σ. 95-96. Βλέπε επίσης για τον ίδ ιο  λογαριασμό και στη σ. 172.

Α.Ι.Α.Κ., Κ α τ ά σ τ ιχ ο  IV, σ. 4-33.
107 .» δσα έδωσα εις τά χρέη μου κατά τό 1248: σενεσί [31/5/1832-20/5/1833]. [Σύμβολο-μονο- 

γραφή; ελεγμένα ]», σ. 172/124.
.» ό έτήσιος μισθός μου (29/4/1835-26/3/1838), σ. 131.

109 .» 1835: Μαρτίου α': σημείωση του όσου πράγματος άφήνω εις τήν οικίαν μου = » . σ. 
136/κξΙ, .» 1835: άπριλλίου = 7: δσον πράγμα Ίδικόν μου έβαλον είς τό ζιππέτι μου καί τό πέρνω 
είς Μόρφου [σύμβολο - μονογραφή;]», σ.136/κξ2.
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γαριασμοί που «κρατούσε» για να βλέπει τις ποσότητες και τις αξίες των εμπορευ
μάτων, των εισαγόμενων προϊόντων και τις μονοπωλιακές εκμεταλλεύσεις του κα
πνού. Με το συγκεντρωτικό λογαριασμό του εργαστηρίου110 του, ο Γεωργάκης 
Μαρκαντωνίδης, προέβαινε σε νέες παραγγελίες, προσπαθούσε να πουλήσει τα συ
γκεκριμένα προϊόντα που είχε αποθηκευμένα για αρκετό καιρό ώστε να κινήσει το • «
κεφάλαιό του, υπολόγιζε τα αποθέματά του. Ο λογαριασμός των εμπορευμάτων1 Π· 

δ. ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Οι πράξεις των επιμέρους προσωπικών λογαριασμών, κατατάχθηκαν με συ
γκεκριμένα κριτήρια σε 17 θεματικές κατηγορίες. Λήφθηκαν υπόψη κατά την κατη- 
γοριοποίηση, το λεκτικό και η ερμηνεία της πράξης, τα εμπλεκόμενα μέρη, εάν ήταν 
χρέωση ή πίστωση και όλα αυτά κωδικοποιήθηκαν σε ένα γενικό μητρώο εγγραφών 
(ΠΙΝΑΚΑΣ 12, ο. 160).

Το σύνολο των αναλυτικών ονομαστικών λογαριασμών των χρεωπιστωτών 
ήταν 133. Οι συναλλασόμενοι κατά κατηγορία ανήλθαν στους 390 ενώ το σύνολο 
των εμπλεκόμενων ονομάτων στους λογαριασμούς ήταν 732. Οι καταγραμμένες 
κατηγορίες εκφράζουν το είδος των δραστηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκαντωνί- 
δη, αλλά και τον τρόπο διασύνδεσής τους για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών. 
Οι κατηγορίες χωρίζονται σε επιμέρους υποκατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο πλη
ρωμής και αποπληρωμής και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτό φαίνεται καθα
ρά στις πρώτες πέντες κατηγορίες όπου με τα μετρητά / ταμείο διενεργούνταν πλη
ρωμές και εισπράξεις των συναλλασσομένων, με τα εμπορεύματα διενεργούνταν 
αγορές και πωλήσεις, ενώ στη φορολογία προσδιορίζονταν οι οφειλόμενοι φόροι 
και οι φόροι που είχαν εισπραχτεί. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τις συναλ
λαγές ήταν τα νομίσματα, οι ομολογίες και οι συναλλαγματικές. Οι πρώτες πέντες 
κατηγορίες εκφράζουν και το είδος των δραστηριοτήτων του Γεωργάκη Μαρκα- 
ντωνίδη, ενώ οι υπόλοιπες τα σχήματα μέσα από τα οποία διεκπεραιώθηκαν. Οι 
«μεταφορές» ήταν λογιστικές καταχωρίσεις για μεταφορά κεφαλαίων και δήλωναν 
αποδοχή των χρεωπιστώσεων με πολλούς τρόπους. Τα «υπόλοιπα» ήταν το τελικό 
ποσό ενός λογαριασμού που μεταφερόταν σε άλλο λογαριασμό. Οι εκπτώσεις ήταν 
εισπρακτέες ή πληρωτέες από το Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη. Ζημιές, έσοδα και 
έξοδα προέκυψαν από διάφορες δραστηριότητες. Το 85.58% των συναλλασσομέ-

110 «Λογαριασμός ιών καρυδιών όποΰ Μ’ έσχειλεν ό Κύριος χριστοφάκης χ(ατζή) παυλου- 
διοΰ, τόν όποιον Παρέδωκα εις τόν Κύριον φέληξ διά νά χά περιλάβη, όσχις έλαβεν Μ όνον χά 
καχωχέρω ώς φαίνονχαι». σσ. 88-89/89α. Ο λογαριασμός αυχός παραπέμπει άμεσα σχο λογαριασμό 
χου Φέληξ Μαλαγάμβα βλ. Α.Ι.Α.Κ., Κ α τ ά σ τ ιχ ο  IV , σ. 80-81/81.

111 Α.Ι.Α.Κ., Καχάσχιχο IV, σ. 50/60α.
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νων και του αριθμού των πράξεων δηλώνουν τις κύριες δραστηριότητες του Γεωρ- 
γάκη Μαρκαντωνίδη, ενώ το υπόλοπο (14,42%) επί μέρους πράξεις. Συνήθως ο 
Γεωργάκης Μαρκαντωνίδης αποπλήρωνε με διπλάσιο αριθμό πράξεων από τις 
εισπράξεις. Το ίδιο συνέβαινε και με τα εμπορεύματα. Οι πράξεις των πωλήσεων 
του (15,03%) ήταν διπλάσιες από τις πράξεις των αγορών του (7,40%).

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΣΙΦΛΙΚΙΟΥ ΔΕΡΒΙΣ ΕΦΕΝΤΗ

α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Στην αρχή παρουσιάστηκαν συγκεντρωτικά έσοδα112 και έξοδα113 από το 
* «τσιφλίκι του Δερβίς Εφέντη». Στους «ολικούς» αυτούς λογαριασμούς μεταφέρθη

καν τα συγκεντρωτικά ποσά των αναλυτικών λογαριασμών, καταγράφηκε η χρονι
κή περίοδος, ο μηχανισμός επικύρωσης της εκμίσθωσης114 του τσιφλικιού του Δερ
βίς Εφέντη, η σύνθεση των εισοδημάτων του καθώς και ο τρόπος διάθεσής τους.

β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Στη συνέχεια έγινε αναλυτική παρουσίαση των εσόδων115 και εξόδων116 του 
τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη (1833-1836). Η αναλυτική σύνθεση των εξόδων παρου
σιάζει τα έξοδα διατροφής, τις αμοιβές των τακτικών και έκτακτων καλλιεργητών, 
μεταφορικά για αναλώσιμα στο τσιφλίκι, για είδη καθαρισμού, για τη διατροφή των 
ζώων και των ανθρώπων, σπόροι, των προϊόντων (σιταροκριθαριού, ροβιού, κουκ- 
κιών, χαλουμιών). Παρουσιάστηκαν επίσης τα καλλιεργητικά μέσα117 καθώς και ο 
προγραμματισμός και οι εκτάσεις118 των καλλιεργειών ιδιαίτερα για το έτος 1835.

γ. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (σ.140-145)

Υπάρχουν εργασιακές σχέσεις, εργαλειακός εξοπλισμός, η καταγραφή των συμ
βολαίων κλπ. τουλάχιστο μέχρι το 1832 και υπήρχε διαχειριστής119 (άνδρας ή γυ
ναίκα).

112 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 101/β, 118/ισ2, 145Λ, 146Λα.
113 Συγκεντρωτικά Έξοδα τσιφλικιού Δερβίς εφέντη, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 101/β', 

118/οτ', 129, 145-147.
114 Μηχανισμός εκμίσθωσης του τσιφλικιού, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 101/β', 145-147.
115 Αναλυτικά έσοδα, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 100, 119, 120,144.
116 Αναλυτικά έξοδα, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, α. 103, 104, 105, 118, 119, 145-147.
117 Καλλιεργητικά μέσα, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 111/ια ' , 103-105.
118 Καλλιεργητικές εκτάσεις, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 106/στΙ.
119 Διαχειριστής τσιφλικιού, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 145-147/λ ' ,  λ α ',  λ β ' .
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Στις σελίδες 100-101 υπάρχουν συγκεντρωτικά έσοδα και έξοδα και από 
την σελίδα 103 μέχρι τη σελίδα 140, γίνεται αναλυτική παρουσίαση των εσόδων και 
εξόδων του τσιφλικιού του Δερβίς Εφέντη (1833-1836).

4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (σ. 160-169)
» <

Στην αρχή παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατάσταση120 φορολογίας των 
ετών 1832-1833. Αναγράφονταν τα είδη των υπό είσπραξη κρατικών φόρων, οι κοι
νότητες με το φορολογητέο συγκεντρωτικό πληθυσμό και το συνολικό οφειλόμενο 
ποσό είσπραξης. Ακολούθως121 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χρεωστικές κατα
νομές των φόρων κατά κοινότητα και οι αποδόσεις των φόρων προς το Γεωργάκη 

* Μαρκαντωνίδη.
Οι αναλυτικοί φορολογικοί λογαριασμοί κατονόμαζαν122 την κοινότητα η 

οποία όφειλε να αποδώσει στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη τους κατανεμηθέντες σ’ 
αυτή φόρους. Στην αριστερή σελίδα (Χρεωστούν) αναγράφεται σε κάθετη στήλη το 
φορολογικό οθωμανικό έτος Εγίρας, τα είδη των φόρων (μιρί, σαλκίνι, γαλιουτζι- 
ού πατελί) σε ορισμένη αναλογία μεταξύ τους καθώς και η αμοιβή του εκμισθωτή 
(το δερουχτέ παρασί), ο αριθμός των ονομάτων των φορολογουμένων και το αντί
στοιχο συνολικό χρηματικό ποσό που οφείλουν στο Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη.
* Στην αριστερή στήλη παρουσιάζει τις ημερομηνίες που συντελέστηκαν οι 

πράξεις. Ξεκινά με την οθωμανική χρονολόγηση (έτος Εγίρας) και επεξηγεί το 
αντίστοιχο έτος με αραβικούς χαρακτήρες. Αναλυτικά παρουσιάζει κατά τακτά 
διαστήματα την ημερολογιακή κίνηση του λογαριασμού. Στο κέντρο της σελίδας 
παρουσιάζει την αιτιολογία και το περιεχόμενο του λογαριασμού. Συγκεκριμένα 
αναφέρεται στον τρόπο απόδοσης των φορολογικών οφειλών των φορολογουμέ
νων.

'2 0  Συγκεντρωτική κατάσταση φορολογίας, Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 160.
121 Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, ο. 161
122 «Οι έγχώριοι όεαγιάδες άραδίππους τά ολικά χρονικά των δοσίματα», (Α.Ι.Α.Κ., Κατά

στιχο IV, σ. 161), «Χρεωστούν... οι έγχώριοι ρεαγιάδες τών Ά νω  Λευκάρων διά τά βασιλικά των 
δοσίματα...Δίδουν», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ .162-163), «Χρεωστούν ... οι έγχώριοι όεαγιάδες 
τών Ά νω  Λευκάρων διά τά βασιλικά των δοσίματα...Δίδουν»,«Χρεωστούν ... οι έγχώριοι ρεαγιά
δες τού τζεριού διά τά δοσίματα των...Δίδουν», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 164-165), «Χρεωστούν 
... οι έγχώριοι ρεαγιάδες τού στροβόλου διά τά δοσίματα τω ν...Δ ίδουν», «Χρεωστούν ... ο ι έγχώ- 
ριοι ρεαγιάδες συρκανιάς διά τά δοσίματα τω ν...Δ ίδουν», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ. 166-167), 
«Χρεωστεί.,.ο Χατζπνικόλας Αργυρού διά τόν Συντροφικό δερουχτέ... Δίδει», «Χρεωστεί... ο 
Χριστοφής Απεγίτου διά τόν Συντροφικό δερουχτέ... Δίδει», (Α.Ι.Α.Κ., Κατάστιχο IV, σ .168-169).
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