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ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΙΑΙΟΚΤΗΣΤΑΣ: 

ΤΟ ΠΑΡΑΑΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ 

Ή έγγεια ιδιοκτησία υποβάλλεται σε ενα συνεχή κατακερματισμό 

πού τον καθορίζουν οί κληρονομικές συνήθειες, οί όποιες, με κάποιες εξαι

ρέσεις, δεν ευνοούν έναν άπο τους απογόνους: όλοι οί άρρενες κληρονόμοι 

έχουν τα ί'δια δικαιώματα στην πατρική περιουσία. Ή μόνη προστασία 

της πατρογονικής περιουσίας συνίσταται στον περιορισμό των κληρονο

μικών δικαιωμάτων τών γυναικών στα μητρικά αγαθά" ωστόσο, το έθιμο 

αυτό δεν είχε μια τόσο γενική εφαρμογή δση αφήνουν να υποθέσουμε οί 

τοπικές κωδικοποιήσεις τών εθίμων. 'Επιλέξαμε μια ακραία περίπτωση 

για να δείξουμε τον κατακερματισμό τών εγγειο^ν αγαθών: το νησί της 

Πάτμου, δηλαδή μια κοινωνία βασισμένη σέ μια 'ισχυρά έκχρηματισμένη 

οικονομία, οπού ή συμβολή της γεωργίας είχε μια επουσιώδη σημασία. 

"Ενα άπο τα φορολογικά κατάστιχα του νησιού, εκείνο του 1676 1, 

μας δίνει δλο το φορολογούμενο πληθυσμό, καθώς και τα έγγεια αγαθά, 

πράγμα πού μας επιτρέπει να συναγάγουμε ορισμένες διαπιστώσεις, τίς 

όποιες παρουσιάζουμε εδώ συνοπτικά. Μερικές προεισαγωγικές διασα

φηνίσεις: μέτρο επιφάνειας είναι το «καφίζι», δηλαδή ενα μέτρο χωρητι

κότητας πού ισοδυναμεί, στην περίπτωση της Πάτμου, μέ το έβδομο 

του κοιλοΰ της Κωνσταντινούπολης, αντιστοιχία πού ξαναβρίσκουμε στο 

ιρακινό Kafiz2. Τα έγγεια αγαθά διακρίνονται σέ χωράφια, κηπάρια, 

1. Το κατάστιχο αυτό βρίσκεται στο Δημαρχείο της Πάτμου καί σέ μικροται-
νία στο Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών του 'Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών της 'Αθή
νας (Πάτμος, 1962, Films 125-127). Για τα κατάστιχα αυτά, βλ. Β. Π. Παναγιωτό-
πουλος, «'Αρχείο Μονής 'Ιωάννου Θεολόγου Πάτμου», Ό 'Ερανιστής, 3 (1965), 
154-155· Σπ. Ι. Άσδραχάς, «'Αγορές καί τιμή του σιταριού στην Ελλάδα το IH' 
αιώνα», ΟΙκονομική δομή τών βαλκανικών χωρών, 571, σημ. 4- πβ. καί έ'να πανομοιό
τυπο σελίδων ενός φορολογικού κατάστιχου, Χρίστος Δ. Ίακωβίδης, Χώρα Πάτμου 
1082-1912, 'Αθήνα, 1978, 69, 71, 73. Το τμήμα του κατάστιχου πού μας απασχολεί 
εδώ έχει τη χρονολογία καί την επιγραφή (φ 1): 1676 μαΐον 29. Μάνα τών αμπε
λιών καί τών κηπαρίων καθώς τα στιμάρησεν καί έσήκωσά το δια να ψαίνου[ν]ται 
είς κάθα καιρό· αναφέρεται ωστόσο σέ απογραφή του 1672. 

2. W. Hinz, islamische Masse und Gewichte, Leyde, 1955, 48, 51 (αντί-
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αμπέλια καί φυτιές* τα κηπάρια, περιτειχισμένα με λιθιά, προορίζονταν 

επίσης, ως Ινα βαθμό, στην καλλιέργεια των δημητριακών. 

Τα αγαθά αυτά ανήκουν στο «κοινό» της Πάτμου, δηλαδή στους κο

σμικούς" οί μοναστηριακές γαίες δέν καταχωρίζονται στο κατάστιχο, 

γιατί αποτελούν αντικείμενο διαφορετικής φορολογικής ρύθμισης. Οί 

γαίες του «κοινού» κατανέμονται στο κατάστιχο με τον τρόπο πού φαί

νεται στον πίνακα 1. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Κατανομή των καλλιεργούμενων γαιών στην Πάτμο. 

(«) (β) Μ ( ß ) _ 

144 945 14,72% 27,35% 
582 1.375 59,51% 39,79% 
234 1.074,5 23,93% 31,09% 

18 61 1,84% 1,77% 

Σ ύ ν ο λ ο 978 3.455,5* 

(α), αριθμός αγροτεμαχίων (β), αριθμός καφιζιών. 
* 'Αντί για 3.459, γιατί μερικές γαίες δέν καθορίζονται. 

Οί παραπάνω αριθμοί έχουν προκύψει άφοΰ αφαιρέθηκαν δλες οί 

γαίες πού παρουσιάζονται περισσότερο άπο μια φορές στο κατάστιχο 

χάρη στις πωλήσεις, προικοδοτήσεις και κληρονομιές. Είναι ωστόσο 

δυνατό να ξέφυγαν ορισμένες γαίες άπ' αυτή τήν εκκαθάριση του κατά

στιχου: πρόκειται, στην περίπτωση αυτή, για γαίες πού παραχωρήθηκαν 

σε θυγατέρες πού δε μπορέσαμε να ταυτίσουμε τους συζύγους, στο όνομα 

των οποίων θα καταχωρίστηκαν οί γαίες αυτές. Τα αποτελέσματα στα 

όποια φτάσαμε εκκαθαρίζοντας το κατάστιχο άπο τις πολλαπλές ανα

γραφές του 'ίδιου άγαθοΰ, μας δίνουν τήν εικόνα της κατανομής τών γαιών 

τη στιγμή της σύνταξης του κατάστιχου (1672), πριν άπο τις προσθήκες 

πού ενσωματώθηκαν σ' αυτό ανάμεσα στα 1672 και 1691 (και μετά άπο 

τήν τελευταία χρονολογία για ορισμένες περιπτώσεις, πού δέν τις λάβαμε 

υπόψη σ' αυτή τήν ανάλυση). 

στοιχα, 3,452 χγ σιταριού και 3,24 σμιγό* Ιράκ)· πβ. Erich Schilbach, Byzantini
sche Metrologie, Μόναχο, 1970, 132-134, 137-138 καί, ανάμεσα στ' άλλα, Δ. Α. 
Πετρόπουλος, «Συμβολή εις τήν ερευναν τών λαϊκών μέτρων καί σταθμών», Έπετη-
ρίς τοΰ Λαογραφικού 'Αρχείου, 7 (1952), 65-66. Ή αντιστοιχία του πατμιακοΰ 
καφιζιοΰ δίνεται άπο ανέκδοτα πατμιακά τεκμήρια. Βλ. καί Ε. v. Zambaur, «Kafiz», 
TL· Encyclopaedia of Islam, II, Leyden-London, 1927, 622. 

Χωράφια 
Κηπάρια 

'Αμπέλια 
Φυτιές . 
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Το πρώτο χαρακτηριστικό γνώρισμα πού προκύπτει άπο τον πίνα

κα είναι ό έσχατος κατακερματισμός τών γαιών, τών οποίων οι γενικοί 

μέσοι δροι κατά καλλιεργητική μονάδα ανέρχονται οί 6,16 καφίζια για τα 

χωράφια, 2,36 για τα κηπάρια και 4,59 για τα αμπέλια. Άλλοιώς, ό μέ

σος δρος κατά καλλιεργητική μονάδα ισοδυναμεί με μια επιφάνεια πού 

δέχεται 24 χγ σπορά. Το άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι οί περιο

ρισμένες διαστάσεις της έγγειας κτήσης κατά πρόσωπο, καθώς και ή 

άνιση κατανομή της κτήσης αυτής. Ό πίνακας 2 δείχνει σε τάξη μεγέ

θους αυτή τήν κατανομή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Δομή της γαιοκτησίας στην Πάτμο. 

Κλίμακα 
(καφίζια) 

1 
2 
3 
'. 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
Ι ι 
12 
13 
1'. 

15 
16 
17 
IS 

19 
20 
21 

22 
23 
24 
2 Γ. 

26 

Πρόσωπα 

38 
43 
25 
14 
12 
21) 
12 

9 
14 
13 
Ι Ι 
13 
6 
Ι 

4 
5 
5 
2 
3 
3 
'. 

3 
Ι 
2 
2 
2 

'Αριθμός 
καφιζιών 

37,50 
83 
73,50 
54 
58,50 

118 
83 

71 
123,50 
128,50 
116 
153,50 

76 
13,50 

59,50 
63,50 
84 
35,50 
56,50 
59,50 
82,50 

65,50 
23 
47,50 
50 
52 

Μέσος δρος 
κατά πρόσωπο 

0,99 
1,93 
2,94 
3,86 
4,87 
5,90 
6,92 

7, Sil 
8,82 
9,88 

10,54 
11,81 
12,67 
13,50 

14,87 
15,87 
16,80 
17,75 
18,83 
19,83 
20,62 

21,83 
23 
23,75 
25 
26 

Π ο σ ο σ τ ά 
Πρόσωπα Γαίες 

56,75 14,67 

23,18 19,72 

8,65 2,75 

4,15 8,46 
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27 1 26,50 26,50 
28 1 28 28 

29 

33 

34 

35 

1 

2 

1 

1 

28,50 

65 

34 

35 

28,50 

32,50 

34 

35 

1,73 4,70 

37 

39 

40 

42 

43 

45 

47 

51 

55 

56 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

36,50 

39 

40 

42 

42,50 

44,50 

46,50 

51 

51 

56 

36,50 

39 

40 

42 

42,50 

44,50 

46,50 

51 

51 

56 

1,38 

1,04 

1,04 

4,55 

3,86 

5,19 

73 

124 

139 

153 

157 

277 

1 

1 

1 

ι 

1 

1 

72,50 

123,50 

139 

153 

156,50 

276,50 

72,50 

123,50 

139 

153 

156,50 

276,50 

1,73 

0,35 

81,63 

7,99 

Σ ύ ν ο λ ο 289 3.459 11,97 

Η Πάτμος εισήγαγε το μεγαλύτερο μέρος των δημητριακών πού 

ήταν αναγκαία για τήν ετήσια κατανάλωση, γιατί ή τοπική παραγωγή 

δέν ανταποκρινόταν, στο δεύτερο μισό του I H ' αιώνα, παρά στο Ινα έκτο 

τών καταναλΐοτικών αναγκών τών κατοίκων κι αυτό στην περίπτωση 

μιας καλής συγκομιδής3. Έ παραγωγή αυτή εξασφαλιζόταν άπο το σύν-

3. Μ. Μαλανδράκης, «Έγγραφα ιστορικά», Παρνασσός, 10 (1886), 128-129. 
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ολο τ ω ν γ α ι ώ ν , μοναστηριακών και κοσμικών. Ξέρουμε, άλλωστε, ότι οι 

γ α ί ε ς τ η ς μονής του Θεολόγου αντιστοιχούσαν στο μισό τ η ς επιφάνειας 

του ν η σ ι ο ύ 4 , π ρ ά γ μ α πού ελαττώνει τη συμβολή τ ώ ν γ α ι ώ ν τ ώ ν κ ο σ μ ι -

4. Κ. "Αμαντος, «Πάτμος», Ήμερολόγιον τής Μεγάλης 'Ελλάδος, 'Αθήνα, 

1930, 507 (συμφωνία ανάμεσα στην κοινότητα της Πάτμου και στο μοναστήρι τοΰ 

Θεολόγου σχετικά με τίς ιδιοκτησίες τοϋ μοναστηρίου και τών λαϊκών, 'Ιούλιος 1720. 

Πληρέστερο αντίγραφο στο 'Αρχείο της μονής, φάκ. 10, οπού και άλλο έγγραφο για 

το ϊδιο ζήτημα, Δεκέμβρης 1720- τά καταχωρίζουμε και τα δυο εδώ). 

Ι 

1720. 'Εν μήνη Ιονλίω 25. Έν νήσω Πάτμφ. 

Έστωντας και να έτρεξαν κάποιοι διαφονίαι αναμεταξύ τών πατέρων τον μο

ναστηρίου τοΰ άγιου Ιωάννου τοΰ θεολόγου και τών προεστών και έπιλείπων οικοκυ

ρών τών κατοικούντων έν τη νήσω πάτμω δια τα δρια τών τόπων όπου κυριεύει το 

αυτό μοναστήριον και όπου είναι εις την έξονσίαν της χώρας, τόσον δια τά χωράφια 

όπου γεωργοϋνται, ωσάν και δια τά βουνά και αλλ,ους τόπους άκαρπους όπου περιέ-

χοννται εις το αυτό νησίον, ποία νά είναι εις την εξουσία τοΰ μοναστηρίου και ποία 

εις την εξουσία της χώρας' δια τοΰτο εις φανέρωσιν της αληθείας και δια νά λ.είψη 

κάθε λογής σ[κ~\άνδαλον αναμεταξύ τοϋ μοναστηρίου και της χώρας, κάμνονσι το 

παρόν νωταριακον γράμμα με το όποιον ξεκαθαρίζουν πώς καθώς ευρίσκεται άπα 

το πρώτον άπα τον καιρόν όπου δια προστάγματος της κραταιός βασιλείας έγινε τα-

χύρι ό τόπος και έμενε μερισμένος' ήγουν εύγάλοντας τα κηπάρια και τά χωράφια και 

δ,τι Ί,λλο εχονσι ξεχωριστά οί οϊκοκυροι και φαίνεται εις καθένα ό οικοκύρης, όλον 

το νότιον μέρος τοϋ νησιού, ήγουν άπα το κακοΰδι και εδώ, νά γροικαται τοϋ μονα-

στηρείου· χωράφια, βουνά, μανδρότοποι, βοσκίματα και δ,τι άλλο ευρίσκεται εις την 

εξουσία του, καθώς και πρώτον τά εϊχασι. 'Από δε τον αυτόν τόπον τοΰ κακουδίον δ-

λον τό βόριον μέρος τοϋ νησιού καθώς ευρίσκεται, χωράφια, αμπέλια, βουνά, μαν

δρότοποι και δλον το έναπολειφθεν νά γροικαται και νά είναι εις την εξουσία της 

χώρας' ωςτε όπου ό αυτός τόπος τοϋ κακονδίου νά γρικαται το σύνορον τοΰ ενός και 

άλλου τόπον, δίχως πλέον νά ήμπορή νά είναι κανένα σκάνδαλον ή καμία διαφωνία 

αναμεταξύ τοϋ μοναστηρίου και τής χώρας, αλλά νά περνοϋσιν ομοφώνως καθώς 

και πρώτον με άγάπην, δίχως να ήμπορή το ενα μέρος νά ενόχληση το άλλο και νά 

μένει ελευθέρως εις τήν εξουσία τοϋ κάθε μέρους το διωρισμένον μέρος, βάλλοντες 

αμφότερα τά μέρη μάρτυρα, έγγυητήν και μεσίτην τον ενδοξον άπόστολ.ον και εναγ 

γελιστήν Ιωάννη τον θεολόγον, τον προστάτην και ύπερασπιστήν τοϋ αύτοϋ νησιού 

τής πάτμον. Kai δστις εύρεθή, εκκλησιαστικός ή κοσμικός, ενάντιος εις καιρόν κανέ

να, νά είναι αναθεματισμένος και νά εχη τήν κατάραν τοϋ αύτοϋ ενδόξου εύαγγελιστοΰ, 

δια πρεσβειών τοϋ οποίον κύριο[ς] ό θεός νά διαφυλάτη τό νησίον μας όνενόχλητον 

και άτρωτον παντός κακοϋ. Ξεκαθαρίζοντας πώς τά χοντρά ζώα τοϋ ένας και άλλου 

μέρους νά έμποροϋν νά βόσκουν, ήγουν μουσχάρια και βόδια, είς τό ενα και εις τό άλ

λο μέρος τοϋ νησιού χωρίς έναντιότητα. 

έγινε ταχύρι: βλ. σημ. 1. Ξεκαθαρίζοντας. . . έναντιότητα'. δέν υπάρχει στο κείμενο 

πού δημοσιεύει ό "Αμαντος, δπου, αντίθετα, υπάρχουν οί υπογραφές, τίς όποιες πα-

ααλείπει. 
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κών, δηλαδή τ ω ν γ α ι ώ ν π ο ύ καταγράφονται, στο κ α τ ά σ τ ι χ ο τοΰ 1 6 7 6 . 

Μολονότι δ πληθυσμός στα 1 7 7 3 (χρονολογία τοΰ τεκμηρίου π ο ύ κάνει 

τον υπολογισμό ανάμεσα στην π α ρ α γ ω γ ή και στις ανάγκες διατροφής τοΰ 

II 

αψκω. κατά μήνα δεκέμβριον. πάτμος. 

'Επειδή και προ ημερών ό 'Ιωάννης κοννέλης να έφερε βασιλικον φερμάνι ζη

τών από μέρος τής χώρας της νήσου ταύτης πάτμον να απόσπαση τα εξωχώραφα ό

που είναι εκπαλαι εις τήν ύποταγήν τοΰ μοναστηρίου καϊ να είναι εις την ύποταγήν 

τής χώρας' δια τούτο όλοι ημείς, Ιερομένοι και λαϊκοί, ήξεύροντες πώς εις αυτά τα 

χωράφια δεν εχομεν κανένα δικαιολόγημα να ζητοϋμεν, ωσάν όπου ήξεύρομεν όλοι 

κοινώς μικροί και μεγάλοι πώς είναι εκ μιας αρχής τοΰ μοναστηρίου, εκάμαμεν γράμ

μα και ιδιοχείρως μας τό ύπεγράψαμεν, ότι τα αυτά χωράφια, ήγουν από το κακοϋδι 

και εδώ όλον το νότιον μέρος, εύγάλοντας τα τειχογυρισμένα μας κηπάρια, τα άλλα 

όλα λιβάδια και βουνά είναι τοΰ μοναστηρίου1 τώρα δε πάλιν επειδή ο αυτός Ιωάννης 

κουνέλης επήγεν, δια πάθος οπού έχει εις τό μοναστήρι τοΰ θεολ.όγου, και έκαμε ίλάμι 

κατά τών καλογήρων χωρίς τήν γνώμην μας όλου τού ραγιά τής νήσου ταύτης άπό 

τον καδδήν τής κώ, ότι οι καλόγηροι έστάθησαν άπειθεΐς εις τό βασιλικον φερμάνι 

και ότι τα ρηθέντα εξωχώραφα δεν τα δίδουν και ότι τό γράμμα όπου εκάμαμεν, τό 

εκάμαμεν φοβούμενοι τον άφωρισμόν τών καλογήρων. Aia τού παρόντος ενυπόγρα

φου μας γράμματος φανερώνομεν ε'ις κάθε κριτήριον τής κραταιός βασιλείας ότι ό 

αυτός Ιωάννης κουνέλης τό φερμάνι οπού εφερεν τό εκαμεν χοιρίς να τό ζητήσωμεν 

ημείς ό ραγιάς τής πάτμου, άλλα δια τό πάθος όπου έχει εις τό μοναστήρι τό εκαμεν, 

άλλα και οί καλόγεροι τού αυτού μοναστηρίου τό φερμάνι τό εδέχθηκαν μετά χαράς και 

τό επροσκύνησαν ακόμη όμολογούμεν πώς ήξεύροντες όλοι καλώς ότι τά αυτά χω

ράφια είναι τού μοναστηρίου και ημείς δεν εχομεν κανένα δικαιολόγημα εις αυτά, 

εκάμαμεν και τό γράμμα ρωμαίικον, καθώς εχωμεν παράδωσιν άπό τους προγώνους 

μας, και όχι δια φόβον τού αφορισμού. Δια τούτο παρακαλούμεν κάθε δικαιοσύνην 

τής κραταιάς βασιλείας ότι, άνίσως και ήθελεν εμφανισθή κανένα ίλάμι πώς οι καλό

γηροι εφάνησαν άπειθεϊς ε'ις τό φερμάνι τής κραταιός βασιλείας ή ήθελεν γράφη άλλο 

τι εναντίον τών καλογήρων τού αυτού μοναστηρίου μικρών ή μεγάλων, ή ήθελε γρά

φη πώς τό γράμμα οπού εκάμαμεν, φοβούμενοι τον άφωρισμόν τών καλογήρων τό 

εκάμαμεν, τό αυτό Ίλάμι είναι καμομένον χωρίς τήν γνώμην όλων ημών τού ραγιά 

τής νήσου πάτμου, άλλα αυτός απάτησε τήν βασιλικήν κρίσιν με δολιότητα και τό 

επήρεν δια τούτο παρά καλούμεν να είναι άκυρον εις κάθε κριτήριον. Και εις ενδειξιν 

τής αληθείας ύπογράφομεν και Ιδιοχείρως άπαντες. 

Ιωάννης ιερεύς μάρτυς, γηάκουμος ιερεύς μάρτυς, σάββας ιερεύς μάρτυς. Κων-

σταντής Ιερεύς μάρτυς, μιχαήλ ιερεύς μάρτυς, μιχαήλ Ιερεύς μάρτυς [διττογρ.] πο

θητός σίμου μάρτυς, κωνσταντής μαργαρίτης μάρτυς, χαζή άναστάσις παλχολόγος 

μάρτυς, μάρκος πόρφιρας μάρτις. θεοδορής άναστάσι μάρτυς. νικό?Μς σύφαντος μάρ

τυς. 'Ιωάννης άσκρής μάρτυς, νικήτας καλόγερος μάρτυς. Ιωάννης μεταλάς μάρτυς. 

μιχάλη ρεήσις μάρτυς, σταμάτης πρόφηρος μάρτυς, σαρύ κωνσταντής μάρτυς, σγον-

ρομάλης παλαιολόγος μάρτυς, νηκόλας βάτηκας μάρτυς, νικίτας παλαιολόγος μάρτυς, 

νικήτας κροΰτης μάρτυς, μανόλης μανίας μάρτυς, χρησόφης μάρτυς, κωνσταντής λαμ-
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πληθυσμού) είχε αυξήσει, τουλάχιστο κατά 35%, σε σχέση με τον πλη

θυσμό του 1672, ή παραγωγή του ΙΖ ' αιώνα έμενε έντονα ελλειμματική 

ως προς τήν κατανάλωση: 830 κοίλα πολιτικά5 χωρίς τήν παραγωγή του 

μοναστηρίου. "Ετσι ή ύπαρξη μιας γαιοκτησίας πρέπει να νοηθεί μέσα 

στο πλέγμα μιας οικονομίας με σημαντικό έκχρηματισμό, δπου ή τοπική 

παραγωγή είχε συμπληρωματικό χαρακτήρα. Δεν πρόκειται, λοιπόν, 

για εκμεταλλεύσεις ζωάρκειας, άλλ' αντίθετα για εκμεταλλεύσεις πού 

αποβλέπουν στο να δώσουν μια ελάχιστη φυσική βάση στο χρηματικό 

τομέα πού ίσχυε επίσης αναφορικά με τήν πρόσκτηση αγαθών διατρο

φής: ή κύρια πηγή του χρηματικού τομέα ήταν το εμπόριο και ή ναυ

τιλία. 

Τα έγγεια αγαθά ανήκουν σε 289 πρόσωπα: ξαναβρίσκουμε παρό

μοιους αριθμούς σε άλλα κατάστιχα του ΙΖ ' αιώνα, αν αφαιρέσουμε τους 

άγαμους πού, μολονότι αποτελούν μια φορολογική κατηγορία, δεν έχουν 

αγαθά (πίν. 3). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Φορολογούμενος πληθυσμός της Πάτμου (ΙΖ' αϊ.) 

"Ετη 

1671 

1677 

1681 

«Οι ,κοκυρο!» 

227 

211 

214 

Χήρες 

88 

83 

72 

«Γιοβάδες» 

5 

7 

Σύνολο 

315 

299 

293 

«Ελεύθεροι» 

+ 42 

53 

50 

Οίκοκνροί, αρχηγοί οικογενειών γιοβάδες, ξένοι" ελεύθεροι, άγαμοι. 

Στον I H ' αιώνα βρίσκουμε στις ϊδιες πηγές, στα φορολογικά κατά

στιχα της κοινότητας, τους ακόλουθους αριθμούς κατά φορολογική κα

τηγορία, τους οποίους δε σχολιάζουμε στή θέση αυτή: 

πηνής μάρτυς, μανόλης της αρετής μάρτυς, διακογεόργης Θεοτόκη και κατά κερόν 

[σβησμ.: γέροντας] επίτροπος μάρτυς, μανόλης δραγουμάνος μάρτυς, 

μανόλης ρομαν'ιτης καντζηλέριος πάτμου 

5. Μ. Μαλανδράκης, Νησιωτικά Χρονικά, 1, 'Αθήνα 1939, 124: σύμφωνα με 
τή δεκάτη (55,5 κοιλά σιτάρι και 27,5 κοίλα κριθάρι) πού είχε καθιερωθεί άπο τις 
οθωμανικές αρχές στα 1672. 'Αντίγραφο του τεκμηρίου (σέ ελληνική μετάφραση) στο 
κατάστιχο του 1676, φ. 132. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Φορολογούμενος πληθυσμός της Πάτμου (IH' αϊ.) 

Έτη «Οίκοκυροί» Χήρες «Κοπολάτες» Σύνολο «Ελεύθεροι)) 

1731 

1741 

1751 

1761 

1770 

1781 

1791 

292 

231 

338 

218 

277 

297 

317 

75 

89 

86 

118 

8:{ 

124 

78 

124 

129 

91 

80 

100 

139 

491 

449 

515 

416 

521 

534 

95 

120 

136 

85 

101 

95 

150 

Κοπολάτες, καλλιεργητές των μοναστηριακών κτημάτων. 

,νΑς ξανάρθουμε στο κατάστιχο του 1676. Σημειώσαμε δτι τα αγρο

τικά αγαθά ανήκαν σε 289 άτομα: τα 80% άπ' αυτά είναι κύρια των 

34,39% των αγαθών και τα 7,26% μοιράζονται αντίστοιχα τα 45%· μια 

ενδιάμεση μερίδα του πληθυσμού κατέχει το υπόλοιπο των αγαθών, 

αμοιβαία 12,75 και 20,61%. Ή πρώτη καί ή τρίτη μερίδα του πληθυ

σμού δίνουν ένα γενικό μέρο δρο 6,27 καί 96 καφίζια κατά πρόσωπο" ή 

δεύτερη μερίδα δίνει ένα μέσο δρο 19 καφιζιών. Καμιά οικογένεια δεν 

είναι σέ θέση να εξασφαλίσει ενα αριθμό αγροτεμαχίων αντίστοιχο μέ 

την επιφάνεια - τύπο τών περιοχών δπου κυριαρχεί ή αγροτική καλλιέρ

γεια" είναι φανερό δτι στο επίπεδο της κοινότητας δέν είναι δυνατή καμιά 

επιλογή για τήν αγροτική οικονομία. Τα πράγματα είναι διαφορετικά 

μέ το μοναστήρι πού κατέχει σχεδόν το μισό του νησιού καί διαθέτει, 

επίσης, κτήματα έ'ξω άπο τήν Πάτμο" ωστόσο αυτό δέν εμποδίζει ώστε 

το 'ίδιο το μοναστήρι να κάνει αγορές σιταριού για να συμπληρώσει τα 

κενά της δικής του παραγωγής, τα όποια θα πρέπει να οφείλονται στο 

γεγονός δτι μέρος τών γαιοπροσόδων του καταβαλλόταν σέ χρήμα 6. 

Ή ανισότητα τών έγγειων περιουσιών δέ χάνει τήν οικονομική καί 

κοινωνική της σημασία άπο το γεγονός δτι βασίζεται σέ επιφάνειες μι

κρών διαστάσεων: καθώς ή λειτουργία της αγροτικής οικονομίας ήταν 

παραπληρωματική στή λειτουργία του εμπορίου καί τών ναυτιλιακών 

δραστηριοτήτων, ή ανισότητα στην κατανομή τών γαιών εικονογραφεί 

επίσης μια διαστρωμάτωση πού οφειλόταν στο εμπόριο καί στή ναυτιλία. 

Για να διακρίνουμε τήν επίπτωση της έλλειψης γαιών στην πατμιακή 

6. Σπ. Ι. Άσδραχάς, «'Αγορές καί τιμή του σιταριού», δ.π., 548-549. 
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οικονομία, πρέπει να λάβουμε υπόψη καί εκείνο το κομμάτι του πληθυ

σμού που καλλιεργούσε με άγροληψία τίς γαίες του μοναστηρίου: αντι

στοιχούσε στον I H ' αιώνα, κατά μέσο δρο, στα 18% του φορολογού

μενου πληθυσμού. 

Έ ν α τμήμα των έγγειων αγαθών αποτελούσε αντικείμενο διάφορων 

μεταβιβάσεων: πωλήσεων, προικοδοτήσεων, κληρονομιών. Ό πίνακας 5 

συνοψίζει δλες τίς μεταβιβάσεις πού έγιναν ανάμεσα στα 1672 καί 1691" 

αποκλείσαμε, φυσικά, δλες τίς περιπτώσεις πολλαπλής μεταβίβασης, 

μέσα στο διάστημα αυτό. του ϊδιου αγαθού. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Μεταβιβάσεις αγροτικών αγαθών στην Πάτμο. 

(Α) (Β) (Α) ~ (Β) 

Π ο σ ο σ τ ά 
Μεταβιβάσεις Μονάδες Καφίζια 

(α) (3) (α) (0) 

Πωλήσεις 49 197 18,63 5,01 16,53 6,95 

Προικοδοτήσεις 

Κληροδοτήσεις 
] 214 994,5 81,37 21,88 83,47 35,09 

Σ ύ ν ο λ ο 263 1.191,5 26,89 42,04 

(α), σε σχέση με το σύνολο των αγαθών που μεταβιβάστηκαν, 

(β), σε σχέση με το σύνολο των αγαθών. 

Οί σημειώσεις τοΰ κατάστιχου πού αφορούν τίς μεταβιβάσεις μας 

επιτρέπουν να ιδούμε με ποιο τρόπο οί μεταβιβάσει, ςαύτές πραγματο

ποιούνταν μέσα στο οικογενειακό κύκλωμα. Παρουσιάζουμε στον πίνακα 

6 δλα τα στοιχεία πού αναφέρονται στις μεταβιβάσεις ταξινομώντας τες 

σύμφωνα με το βαθμό συγγένειας πού υπάρχει ανάμεσα στο δότη καί 

στο δέκτη. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Μεταβιβάσεις αγαθών μέσα στο οικογενειακό κύκλωμα. 

Θυγατέρες 337,5 καφίζια 50,22% 

Γαμπροί 245 » 36 ,46% 

Γιοι 49,5 » 7,37% 

Εγγονές 20,5 —, » 

, ' f £ ^ 3 » 5 ,95% 
Ανιψιός 11,5 » 

'Ανιψιά 5 -1 » 

Σ ύ ν ο λ ο 672 100% 
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'Από τους δυο πίνακες προκύπτει δτι το μεγαλύτερο μέρος τών με

ταβιβάσεων οφείλεται σε προικοδοτήσεις και κληρονομιές: έτσι τα 35,09% 

τοΰ συνόλου τών γαιών έχουν αλλάξει χέρια μέσω αύτοΰ του τύπου με

ταβίβασης κι αυτό μέσα σε 18 χρόνια, έναντι 6,95% πού είναι το αντί

στοιχο ποσοστό τών αγαθών πού πουλήθηκαν στο 'ίδιο διάστημα. Αυτό 

το ποσοστό 'ίσως να είναι μεγαλύτερο στην πραγματικότητα, καθώς θα 

δούμε παρακάτω, γιατί υπάρχει αμφιβολία για το τί ακριβώς σημαίνει 

το «ήπηρε» με το όποιο χαρακτηρίζονται ορισμένες μεταβιβάσεις. 

Οι μεταβιβάσεις σε μέλη της οικογένειας (στην ευρεία σημασία τοΰ 

δρου) αντιστοιχούν στα δύο τρίτα τών γαιών πού μεταβιβάστηκαν, χωρίς 

να μνημονεύεται ρητά Οτι κάποιες άπ' αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο 

αγοράς· πρόκειται για τις γαίες τών 994,5 καφιζιών πού καταχωρίζον

ται στον πίνακα 5. "Αν θεωρήσουμε δτι το άλλο τρίτο αντιστοιχεί σε αγα

θά πού μεταβιβάστηκαν με πώληση, οι γαίες πού είχαν πουληθεί θα 

αντιστοιχούσαν συνολικά στα 43,4% τών μεταβιβάσεων, πράγμα πού θα 

σήμαινε δτι ή μορφή μεταβίβασης πού θά ύπόκεινταν ευκολότερα σε αμ

φισβήτηση δε μνημονεύεται στο κατάστιχο. *Αν αντίθετα υπολογίσουμε 

βάσει αποκλειστικά τών ρητών αναφορών, θά ε'ίχαμε 29,32% για τίς π ω 

λήσεις και 70,68% για τίς προικοδοτήσεις και τίς κληρονομιές- αν τέλος 

κατανέμαμε τίς μή ακριβείς περιπτώσεις σύμφωνα με τίς σχέσεις πού 

προκύπτουν ανάμεσα στις ρητά μνημονευόμενες μορφές μεταβίβασης, 

θά ε'ίχαμε αντίστοιχα 24,5% για τίς πωλήσεις και 75,5% για τίς προι

κοδοτήσεις και τίς κληρονομιές. 

Σημαντικό τμήμα άπο τα έγγεια αγαθά πού μεταβιβάζονται στο 

εσωτερικό τών οικογενειών έχει δοθεί σε γαμπρούς, πράγμα πού αντί

κειται στο έθιμο, σύμφωνα με το όποιο οί προικοδοτήσεις γίνονται στο 

όνομα της θυγατέρας. Το ποσοστό τών αγαθών πού μεταβιβάστηκαν σε 

γιους είναι χαμηλό κι αύτο γιατί οί μεταβιβάσεις έχουν συμβεί σε σύντο

μο χρονικό διάστημα, πριν άπο το θάνατο τών πατέρων. 

Ή ανισότητα τών περιουσιών αντανακλάται επίσης στα φορολογικά 

κατάστιχα της κοινότητας πού δεν κάνουν λόγο για την έγγεια ιδιοκτη

σία τών φορολογουμένου άλλα για το φόρο στον όποιο υπόκειται κάθε 

πρόσωπο. Παρουσιάζουμε δυο παραδείγματα τοΰ I H ' αιώνα7 πού αναφέ

ρονται στη σημαντικότερη φορολογική κατηγορία τοΰ νησιοΰ, τους «ο'ι-

κοκυρούς», απαλείφοντας τους «κοπολάτες», δηλαδή τους άγρολήπτες 

τοΰ μοναστηρίου, τίς χήρες και τους άγαμους (πίν. 7). 

7. Πβ. σημ. 1, Παναγιωτόπουλος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Διαστρωμάτωση τοϋ φορολογούμενου πληθυσμού της Πάτμου 

(«οίκοκυροί»), 175', 1791. 

Φορολογι
κές βαθμί-

Sec (σέ 
παράδες) 

1- 99 
100-199 
200-299 
300-399 
400-499 
500-599 
600-699 
700-799 

Σ ύ ν ο λ ο 

'Αριθμός φορολογουμένων 

1751 

20 8,66% 
76 32,90% 
99 42,86% 
23 9,96% 
10 4 , 3 3 % 

1 0 , 4 3 % 

2 0,86% 

231 

1791 

36 11,84% 
21 6,90% 

105 34,54% 
98 32,24% 
33 10,85% 

9 2,96% 

( ] 0 ,67% 

304 

Ποσά οφειλόμενα άπα 
κάθε φορολ. βαθμίδα 

1751 1791 

905 1,80% 
12.155 24,14% 
23.333 46,34% 

7.625 15,14% 
4.383 8,70% 

517 1,03% 

1.435 2 , 8 5 % 

1.155 1,37% 
2.980 3,55% 

26.430 31,54% 
32.874 39,10% 
14.481 17,22% 

4.820 5 , 7 3 % 
600 1 

1,59% 
733 J 

50.353 84.073 

Σύμφωνα με τα φορολογικά κατάστιχα των ετών 1751 και 1791 το 

μεγαλύτερο μέρος τών φορολογουμένων της κατηγορίας τών «οικοκυρών» 

καταβάλλει, κατά μέσο ορο και κατά πρόσωπο, ενα φόρο 202,78 παράδων 

στα 1751 και 292,14 στα 1791* αν λάβουμε υπόψη την υποτίμηση του 

νομίσματος, αυτοί οι μέσοι οροί, αντιστοιχούν αμοιβαία σέ 1,38 καί 1,25 

βενετικά τσεκίνια. Ή βαθμίδα αύτη τών φορολογούμενων αντιστοιχεί 

στα 75,7% του συνόλου της κατηγορίας στα 1751 καιστά 6 6 , 8 % στα 

1791 και επωμίζεται καί στις δυο χρονικές στιγμές τα 70,5% της συν

ολικής φορολογίας: πρόκειται για τη βαθμίδα 100 ως 299 παράδες για 

το 1751 καί 200 ως 399 για το 1791. Δυο άλλες φορολογικές βαθμίδες 

μοιράζονται το υπόλοιπο τών φόρων μέ τον ακόλουθο τρόπο", στα 1751 

τα 8,6% τών φορολογουμένων επωμίζονται την πληρωμή τοϋ 1,8% τών 

φόρων (μέσος ορός κατά πρόσωπο, 45,25 παράδες, δηλαδή 0,31 του τσε-

κινιοΰ)· στα 1791 ή αντίστοιχη βαθμίδα (18,7%) πληρώνει τα 4,9% τών 

φόρων (μέσος δρος κατά πρόσωπο, 72,54 παράδες, δηλαδή 0,31 του τσε-

κινιοΰ). Τα 15,6% τών φορολογουμένων πληρώνουν στα 1751 τα 27,7% 

τών φόρων (μέσος δρος κατά πρόσωπο, 387,78 παράδες, δηλαδή 2,64 τσε

κίνια)· στα 1791 τα 14,5% τών φορολογουμένου πληρώνουν τα 24,5% 

τών φόρων (κατά μέσο δρο, 468,95 παράδες το κάθε πρόσωπο, δηλαδή 

2 τσεκίνια). 

ΟΊ προσεγγίσεις αυτές δείχνουν τή διαστρωμάτωση της κοινωνίας 

τοϋ νησιοΰ καί συμπληρώνουν τήν εικόνα πού μας πρόσφερε ή ανάλυση 

τοϋ κατάστιχου τοϋ Ι Ζ ' αιώνα. Στίς ΐδιες εκτιμήσεις μας οδηγεί ή με-
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λέτη της εξόφλησης του φόρου. Ό πίνακας 8 δείχνει σε ποιο βαθμό οι φο

ρολογούμενοι της κατηγορίας τών «οικοκυρών», δηλαδή οί ευπορότεροι 

του νησιού, εξόφλησαν τους φόρους τους στα έτη 1751 καί 17918. Στην 

πρώτη περίπτωση έχουμε να κάμουμε με τους φόρους πού οφείλονταν 

μόνο για το έτος 1751, ενώ στην άλλη περίπτωση στους φόρους του 1791 

προστίθενται καθυστερούμενα πού αντιστοιχούν στα 69,35 % του συνό

λου τών φόρων πού καταχωρίζονται στο κατάστιχο. Κατανέμουμε τους 

φορολογούμενους σε τρεις βαθμίδες, δπως στην προηγούμενη παράγρα

φο, καί δίνουμε μόνο τους σχετικούς αριθμούς. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

Εξόφληση των φόρων στην Πάτμο, 1751, 1791. 

1751 

Φορολογικές 

βαθμίδες 

(α) 

(β) 

(Υ) 

Σ ύ ν ο λ ο 

Φορολογούμενοι 

(πού εξοφλούν) 

Έξοφλούμενοι 

φόροι 

35,00% 24,19% 

80,57% 57,89% 

65,22% 70,77% 

77,06% 60,85% 

Μ έ σ ο ι δ ρ ο ι 

παράδες 

3 1 , 2 8 % 

145,70 

329,30 

τσεκίνια 

0,21 

0,99 

2,24 

1791 

(α) 43,86% 

(β) 68,47% 

(γ) 75,οο% 

Σ ύ ν ο λ ο 64,80% 

17,27% 

2 4 , 1 1 % 

31,07% 

2 4 , 2 5 % 

79,12% (σέ < 

254,80 

339,43 

392,90 

1,89 

1,45 

1,68 

τχέση μέ τον ετήσιο φόρο) 

Βλέπει κανείς οτι οί βαθμίδες τών ευπορότερων φορολογουμένων 

συμμετέχουν στην εξόφληση του φόρου μέ ένα ποσοστό ανώτερο άπο το 

αντίστοιχο της πρώτης φορολογικής βαθμίδας, ή οποία αντιπροσωπεύει 

το φτωχότερο πληθυσμό τής κατηγορίας τών «οικοκυρών». ΟΊ παρατηρή

σεις πού κάναμε μας καλούν σέ άλλες έρευνες μέ αντικείμενο τή φορολο

γική συμπεριφορά τοΰ πληθυσμού, ή οποία εικονογραφείται στα μεγάλα 

καθυστερούμενα πού, μέ τή σειρά τους, προσδιορίζουν το κοινοτικό χρέος, 

καθώς καί τήν αλληλεγγύη καί τις εξαρτήσεις πού δένουν τα μέλη τής 

κοινότητας. 

Σπύρος Ι. Άσδραχάς 

8. Πβ. πίν. 7 καί σημ. 1. 
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