
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ1 

 

 

 

Α/Α ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

21 1190 Μπουγιουρντί ∆ιαταγή του ναυαρχείου όπως συλλέξωσι την 

ξυλείαν και την αποστείλωσι εις Κων/πολιν 

0,51Χ0,35 

24 1211 ∆ιαταγή  Ναυάρχου. Ο αιτών κλητήρας εκ Κων/πόλεως 

πληρώνει τα έξοδα του κλητήρος άµα δεν 

αποδειχθή η αγωγή του, προς τούτοις δεν θα 

πωλείται το σπίτι και το αµπέλι  του και ποτέ δεν 

πρέπει να προκαλείται η αποστολή κλητήρος 

0,52Χ0,34 

16 1216 Φιρµάνι Οπως σταλώσι 39 ναύταις εκ της Σάµου ίνα 

υπηρετήσωσι εις τον ναύσταθµον 

0,75Χ0,51 

22 1221 ∆ιαταγή  Του Ναυαρχείου όπως αποστείλωσι οι Σάµιοι το 

αντίτιµον των τροφίµων και φιλοδωρηµάτων του 

έτους 1221, όπως κατ’ έτος γίνεται  

0,53Χ0,36 

27 1221 ∆ιαταγή Ο Απτουλάχ Σαλήχ πασάς αγγέλλει ότι προήχθη 

εις βαθµόν βεζύρου και διωρίσθη ναύαρχος και 

διοικητής της νήσου Σάµου κατά το έτος 1221 

0,47Χ0,32 

26 1226 ∆ιαταγή  Ναυαρχείου, όπως αποστείλωσιν οι Σάµιοι 

αντίτιµον των τροφίµων και φιλοδωρηµάτων του 

έτους 1227 εις το Ναυαρχείον ως έγέντο κατ’ έτος  

0,44Χ0,27 

23 1227 ∆ιαταγή  Αρχιναυάρχου, όπως οι δηµογέροντες της Σάµου 

αγοράσωσι και αποστείλωσι εις Κων/πολιν διά του 

κοµιστού Αλή Τζαούση 20.000 οκάδες κρόµµυα 

0,47Χ0,30  

25 1229 ∆ιαταγή  Αρχιναυάρχου και αρχιστρατήγου, όπως οι 

δηµογέροντες της Σάµου αγοράσωσι και 

αποστείλωσι εις Κων/πολιν διά του κοµιστού 

Γιουσούφ Τσαούση το αναγκαίον ποσόν των 

κροµµύων εις το ναυτικόν και στρατόν 

φορτώνοντες  αυτό εις πλοίον κασι πέµποντες 

λογαριασµόν ακριβώς των οκάδων 

0,48Χ0,30 

                                                           
1 Σύµφωνα µε τον κατάλογο του Ηρακλή Μιχαλιάδη 



Α/Α ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

15 1230 Φιρµάνι ∆ιαβατήριον Γεωργίου Κολλιγά, Ρώσου υπηκόου, 

αναγράφον τας προνοµίας ας χαίρει εκ των 

συνθηκών  

0,75Χ0,54 

31 

(π.α. 

38) 

1265 Φιρµάνι  Αυτοκρατορικόν διάταγµα προς τον καδήν Νέας 

Εφέσου, εκδοθέν συνεπεία παρπόνων των Σαµίων 

ότι ο καδής δεν κάθεται εις το δικαστήριον, αλλά 

γυρίζει εις τα χωρία και εισπράττει χρήµατα, 

πράγµατα, αίγας, πρόβατα µέλι κλπ. διαπράττων 

διά την εποχήν αυτήν καταπιέσεις και καταθλίψεις 

εναντίον των ιερών νόµων και του δικαιου. 

0,70Χ0,50 

3 1297 Φιρµάνι Φιρµάνιον προξένου Ολλανδίας εν Σάµω 0,78Χ0,55 

28 1812 ∆ιαταγή  Ναυάρχου, να συλλάβωσι έναν Χατζη-Νικολάου 

ευρισκόµενον εν Σάµω µετά τινος Πυργίου εκ 

Καρλοβασίων, επειδή επώλησεν αυθαιρέτως το 

πλοίον του εις τα 1224 και επήρε την αξίαν του 

πλοίου και να τον στείλωσι εις Κωνσταντινούπολιν 

εάν δεν θελήσεη να πληρώση την αξίαν του 

ηµίσεως πλοίου γροσίων 5000 εις τον Γεώργιον  

0,48Χ0,30 

33 

(π.α. 

40 

1820 Φιρµάνι  Περί καλογήρων και πεταλµατζήδων  0,72Χ0,53 

14 1866 Φιρµάνι Χωρίς τίτλο 0,73Χ0,55 

6 Αχρ Φιρµάνι Υποπροξένου Ιταλία32 Αριστοτέλους Σταµατιάδου 0,80Χ0,57 

2 Αχρ. Φιρµάνι ∆οκού προξένου εν Σάµω  0,78Χ0,55 

4 Αχρ.  Φιρµάνι  Μηλίου προξένου εν Σάµω  0,82Χ0,55 

5 Αχρ.  Φιρµάνι Αριστοτέλους Σταµατιάδου προξένου της Ισπανίας 

εν Σάµω  

0,78Χ0,55 

7 Αχρ.  Φιρµάνι  Χωρίς τίτλο 1,54Χ0,55 

8 Αχρ.  Φιρµάνι  Χωρίς τίτλο 0,78Χ0,55 

9 Αχρ.  Φιρµάνι Χωρίς τίτλο 1,54Χ055 

10 Αχρ.  Βεράτιον Μηλίου προξένου Σάµου 1,54Χ0,55 

11 Αχρ.  Βεράτιον  ∆οκού προξένου ∆οκού προξένου 1,54Χ0,55 



Α/Α ΕΤΟΣ ΕΙ∆ΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ  ΤΙΤΛΟΣ  ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

12 Αχρ.  Φιρµάνι Χωρίς τίτλο 0,73Χ0,51 

13 Αχρ.  Φιρµάνι Χωρίς τίτλο 0,75Χ0,53 

17 Αχρ.  Αντίγρφον  Φιρµανίου, να µη λαµβάνεται τελωνειακόν δικαίωµα 

εκ των θεριστών Σαµίων 

 

18 Αχρ. Φιρµάνιον  Αγίου Σπυρίδωνος, εγγεγραµµένον εις Τιβάν  0,78Χ0,52 

19 Αχρ.  Φιρµάνιον  Ο εκ Σάµου Επτακοίλης απερχόµενος µετά δύο 

άλλων εις Κων/πολιν ητήσατο και εδόθη το παρόν  

0,74Χ0,53 

20 Αχρ.  Αντίγραφον Του προς τον Καλλιµάχην φιρµανίου 0,54Χ0,38 

29 Αχρ.  ∆ιαταγή Ο µπέης της Μ. Ασίας δίδει εις τους Σαµίους οίον 

οποόταν ήθελον ζητήσει 

0,31Χ0,18 

30 

(π.α. 

37) 

Αχρ. Φιρµάνι ∆ιορισµός του Κυβερνήτου Σάµου Μιλτιάδη 

Αριστάρχη 

0,76Χ0,54 

32 

(π.α. 

39) 

Αχρ.  Φιρµάνι  ∆ιορισµός του κ. Αριστάρχη ως ηγεµόνος της 

Σάµου 

0,75Χ0,53 

34 

(π.α. 

41) 

Αχρ.  Φιρµάνι Επί των µοναστηριακών πραγµάτων του Αγίου 

Σπυρίδωνος, κλείσιµον κιλίων  κλπ.  

0,75Χ0,50 

01 Αχρ. 2 Φιρµάνι Εκτελεστήριον Λουΐµάρκ προξένου 

Αυστρουγγαρίας 

0,78Χ0,55 

 

 

 

Κατά την µεταφορά του αρχείου στο νέο κτήριο εντοπίσθηκαν τέσσερα ακόµη τουρκικά 

έγγραφα  σε µικρό φάκελο µε εξωτερική ένδειξη «∆ιάφορα έγγραφα και εκτελεστήρια 

προξένων», τα οποία δεν είχαν καταγραφεί. Σε κάθε έγγραφο υπάρχει και µικρή περίληψη 

στα ελληνικά. Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαµβάνει αυτές τις επί των εγγράφων 

περιλήψεις.  

 

∆ιάφορα έγγραφα και εκτελεστήρια προξένων  
1. 1230, έτος Εγείρας.  

                                                           
2 Αχρονολόγητο 



Απάντησις του καδή Νέας Εφέσου προς τον Σεϊχουλισλάµην διατάξαντα αυτόν να 

συλλάβη τον πρώην δηµογέροντα της Σάµου Χρήστον Βαρλονίαν και τον σύντροφόν του 

Αναστάσιον και τους εξαποστείλη εις Κωνσταντινούπολιν. Εν τη απαντήσει ταύτη ο καδής 

λέγει ότι τοιούτοι άνθρωποι δεν εφάνησαν εις τα µέρη της Νέας Εφέσου και αν φανώσιν 

θα τους συλλάβη και θα τους αποστείλη.  

Κουσάντασι χακύµι ελάµι διά το φιρµάνι και σεχισλαµουχτού που του πίγε να διόξη τους 

τζορµπάδες.  

 

2. 1232, 20 Οκτωβρίου 1816, Τελωνιακή διατίµησις 1232 

∆ασµολόγιον γαλλικών εµπορευµάτων κατά την εµπορικήν συνθήκην µεταξύ της Υψ. 

Πύλης και της Γαλλίας υπογραφέν τω 1232 έτει της Εγείρας ή την 20 Οκτωβρίου 1816.  

 

3. Χωρίς χρονολογία. ∆ασµολόγιον αγγλικών εµπορευµάτων συνταχθέν κατά την συνθήκην 

µεταξύ Τουρκίας και Αγγλίας 

 

4. Χωρίς χρονολογία.  

Ναΐπη της Νέας Εφέσου, αχριτελώνα και πρόκριτοι, σας χαιρετώ και σας αναγγέλλω ότι 

επειδή οι κάτοικοι της Σάµου ήτις είναι αφιέρωµα του Κιλίτζ Αλή πασά, όπερ εγώ 

διευθύνω, είναι ήσυχοι και καταβάλλουσιν όλους τους φόρους των  πρέπει να τους 

προστατεύετε και να θεωρήτε τας υποθέσεις των δικαίως και χωρίς να τους αδικήτε.  

Τ.Σ. Μεχµέτ Εµίν (άνευ ηµεροµηνίας)  


