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ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΑΣΔΡΑΧΑΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ 

(15ος- 16ος αι.) 

Στην σύντομη αυτήν ανακοίνωση θα παρουσιάσω μερικά παραδείγμα
τα που μπορούν να υποδείξουν την επίπτωση της φορολογίας στον εκχρη
ματισμό της οικονομίας του χωριού στα Βαλκάνια κατά τον 15ο και τον 
16° αιώνα. Είναι φανερό πώς ο συσχετισμός της φορολογίας με τον εκχρη
ματισμό, στο πλαίσιο μιας αγροτικής αυτοκαταναλωτικής οικονομίας, έχει 
κυρίως σημασία για να εκτιμήσουμε την υποχρεωτική εμπορευματοποί
ηση, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η απόκτηση του ρευστού χρήματος 
που προορίζεται για την πληρωμή των φόρων. 

Πρέπει πρώτα πρώτα να υπενθυμίσουμε εδώ πως ένα κλάσμα των φό
ρων, που εβάρυναν τους αγροτικούς πληθυσμούς στην Οθωμανική αυτο
κρατορία, έπρεπε να πληρωθεί σε μετρητά- αυτό προϋποθέτει μια σχέση των 
άμεσων παραγωγών με την αγορά. Έτσι λοιπόν, σε κάθε περίπτωση που 
έχουμε στη διάθεση μας αριθμητικά δεδομένα για τη μέση παραγωγή των 
«οικογενειακών μονάδων παραγωγής», μπορούμε να καθορίσουμε το βα
θμό υποχρεωτικού εκχρηματισμού της οικονομίας του χωριού, στηριζό
μενοι στη σχέση ανάμεσα στην παραγωγή και στο χρηματικό κλάσμα του 
φόρου που, σε έναν ορισμένο βαθμό, το Οθωμανικό κράτος το διένειμε 
ως φορολογική πρόσοδο στους εκπροσώπους του διοικητικού, στρατιωτι
κού ή θρησκευτικού μηχανισμού. Στηριγμένοι στην ίδια αυτή σχέση, μπο
ρούμε να οριοθετήσουμε τα σημεία, πέρα από τα οποία οι χωρικοί θα ήταν 
δυνατό να αποκτήσουν καθαρό χρηματικό εισόδημα. 

Τα κατάστιχα των τιμαρίων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αποτελούν 
μιαν από τις κύριες πηγές άπ' όπου αντλούμε πληροφορίες για τη φορολο
γία, και, έμμεσα, για την αγροτική παραγωγή του 15ου και του 16ου αιώνα. 
Μας επιτρέπουν να καθορίσουμε, με αφετηρία τη δεκάτη, την παραγωγή 
σε όγκο και σε χρηματική αξία και να δούμε τις επιπτώσεις της φορολο
γικής προσόδου που εισπράττεται σε είδος και σε χρήμα από την παραγωγή 
αυτή. Οπωσδήποτε, επειδή ή φορολογική πρόσοδος που καταγράφουν τα 

* Η δημοσίευση αυτή είναι το κείμενο ανακοίνωσης που παρουσιάστηκε (γαλλικά) 
στη συγκέντρωση: Journées d'Etudes du Centre de la Méditerranée Moderne et Con
temporaine: Circulation Monétaire et Institutions Bancaires, XVle - XIXe siècles στο 
Bendor της Γαλλίας από τις 3 εως τις 5 Μαΐου 1979. 
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κατάστιχα δεν περιλαμβάνει το σύνολο των φόρων στους οποίους υπόκειν
ται οι οικογενειακές μονάδες παραγωγής, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησι
μοποιήσουμε μερικά δεδομένα μέσων όρων σχετικά με τον κεφαλικό φόρο 
και ορισμένους δασμούς, ώστε να καταλήξουμε έτσι σε ένα σχήμα των 
σχέσεων που υπάρχουν στην παραγωγή και τη φορολογία1. 

Πραγματικά, στα κατάστιχα γίνεται λόγος για τα εισοδήματα των τι
μαριούχων τα τιμάρια τους στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούνται 
από ένα ολόκληρο χωριό, είτε από ένα τμήμα ενός χωριού η και από πε
ρισσότερα χωριά. Αυτά τα εισοδήματα αποτελούνται από ένα κλάσμα της 
παραγωγής, από έναν αριθμό φόρων που τη βαρύνουν και που πληρώνονται 
σε μετρητά, όπως ο προσωπικός φόρος σπέντζα (ispencé) που επιβαρύνει 
τον μη μουσουλμανικό πληθυσμό, καθώς και από μια σειρά δικαιωμάτων 
που αποδίδονται κι αυτά σε μετρητά. το κλάσμα της φορολογικής προσό
δου, που απαιτείται σε είδος, λογαριάζεται στα κατάστιχα και σε χρημα
τικές, επίσης, αξίες· αυτό μας επιτρέπει να συσχετίσουμε τα φυσικά μεγέθη 
με τά χρηματικά μεγέθη που καταγράφονται στα κατάστιχα, καθώς και 

-εκείνα που μπορούμε να υπολογίσουμε ξεκινώντας από τά δεδομένα του κατά
στιχου. Η δεκάτη (ορή λογαριάζεται σύμφωνα με τη μέση παραγωγή 
συγκομιδής τριών διαδοχικών χρόνων οι τιμές υπολογίζονται σύμφωνα με 
τη μέση επιτόπια εποχική τιμή2. 

Για παράδειγμα, καταχωρίζω στον παρακάτω πίνακα όλους τους συν
τελεστές της φορολογικής προσόδου δύο ομάδων τιμαρίων από τη Μακε
δονία, του τέλους του 15ου αιώνα. Η μια σύγκειται από 23 χωριά που ανή
κουν σε 19 τιμάρια και ή άλλη από 6 χωριά που ανήκουν σε τρία τιμάρια-

συνολικά συμπεριλαμβάνουν 1.413 φορολογικές μονάδες, δηλαδή έναν πλη
θυσμό της τάξης των 5.850 ατόμων. Έ χ ω αντικαταστήσει τη φορολογική 
πρόσοδο από χρηματικές αξίες (ακτσέδες) σύμφωνα με τις τιμές που έχουν 
ενσωματωθεί στο κατάστιχο3 —κι αυτό μας επιτρέπει να συγκρίνουμε το 

1. Σπύρος Ασδραχάς, Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην τουρκοκρατία 
(ΙΕ'-ΙΣΤ ai.), Αθήνα «Θεμέλιο» 1978. 

2 . Ανάμεσα στις εργασίες που αφορούν τους φόρους που εισπράττονταν από 
τους τιμαριώτες, αναφέρω έδω: Josef Kabrda, «Contribution à l' étude de la rente féo
dale dans l' Empire Ottoman», Sbornie Pracì Faculty Brnènské University, Χ (1963) 33 
-55- XII (1965) 103-122· ΧΠΙ (1966) 55-81. και, J. C. Alexander (Αλεξανδρόπουλος), 
Toward a History of Post-byzantin Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek 
Lands circa 1500-circa 1600. (Δακτυλογρ. διδ. διατριβή) Columbia University, 1974 
(αντίτυπο και στο Κ.Ν.Ε./Ε.Ι.Ε.), δπου και συσχετισμός με τη βυζαντινή φορολογία. 
Για τη σύνταξη των κατάστιχων : Irène Beldiceanu - Steinherr και Ν. Beldiceanu, «Rè
glement ottoman concernant le recensement (première moitié du XlVe siècle)», Süd
ost-Forschungen, XXXVII (1978) 1-40. 

3 . Fontes Turcici Historiae Bulgaricae, εκδ. Ν. Todorov και Boris Nedkov, II, 
Σόφια 1966, 430-479. 
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κλάσμα της προσόδου σε είδος με το κλάσμα της χρηματικής προσόδου. 

Όμάδα χωρίων Α 
'Απόλυτες 

τιμές 

49.070 
2.594 

51.664 

23.400 
881 

4.613 

6.216 
4.404 
3.225 
1.821 

44.560 

% 

50,99 
2,7 

53,69 

24,32 
0,91 
4,79 

6,46 
4,58 
3,35 
1,9 

46,31 

Όμάδα χωριών Β 
Απόλυτες 

τιμές 

7.442 
110 

7.552 

5.096 
350 
495 

1.130 
1.650 

143 
992 

9.875 

% 

42,92 
0,64 

43,56 

29,39 
2,02 
2,85 

6,52 
9,52 
0,82 
5,32 

56,44 

Συνολική φορολογική πρόσοδος που 
εισπράττουν οι τιμαριούχοι 

Ι. Φορολογική πρόσοδος σε είδος 
1. Δεκάτη στα δημητριακά 
2. Δεκάτη στα όσπρια 

ΣΥΝΟΛΟ 

II. Φορολογική πρόσοδος σε μετρητά 
1. Έγγειος φόρος και σπέντζα 
2. Hassa (Ιδιοκτησία του τιμαριώτη) 
3. Διάφορες καλλιέργειες τροφίμων 
4. Αμπελοκαλλιέργειες και φόρος 

στο κρασί 
5. «Βιομηχανικές» καλλιέργειες 
6. Κτηνοτροφία 
7. Δικαιώματα και δοσίματα 

ΣΥΝΟΛΟ 

Οι σχέσεις που προκύπτουν από τα δεδομένα του πίνακα αποτελούν 
τάξεις μεγεθών που συναντάμε και σε άλλα παραδείγματα. Έτσι, λόγου 
χάρη, σε μια περίπτωση 93 χωρίων ή τμημάτων χωρίων από την Κεντρική 
Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη, που συμπεριλαμβάνουν 5.105 φο
ρολογικές μονάδες4, δηλαδή έναν πληθυσμό της τάξης των 21.000 ατόμων, 
ή χρηματική φορολογική πρόσοδος αντιστοιχεί στο 61 % της συνολικής 
προσόδου- αυτή ή φορολογική πρόσοδος παρουσιάζει μια ταλάντευση ανά
μεσα στο 46% και το 67% ανάλογα με την περιοχή και τα αγαθά που φορο
λογούνται. Αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν πώς το χρηματικό κλάσμα 
της φορολογικής προσόδου απαιτεί μιαν υποχρεωτική εμπορευματοποίηση, 
της οποίας θα δούμε τη σημασία. 

Ένα μέρος της χρηματικής προσόδου καθορίζεται από τον προσω
πικό φόρο και από μια σειρά δικαιωμάτων. Αντιπροσωπεύει, στην περί
πτωση που αναφέραμε, το 33% της συνολικής φορολογικής προσόδου, ή 
αλλιώς, το 54% της χρηματικής προσόδου. Βλέπουμε πώς ακόμα και στην 
περίπτωση μιας φορολογίας που είναι ελαχίστη, από το γεγονός ότι δεν 
περιλαμβάνει τον κεφαλικό φόρο, ό προσωπικός φόρος σπέντζα, ο όποιος 
δεν εξαρτάται από το πραγματικό εισόδημα, εισάγεται στη σύνθεση της 
συνολικής φορολογικής προσόδου με υψηλό ποσοστό. Ακριβέστερα, ο 

4. Fontes-Turcici, ό.π., και III, έκδ. Bistra Cvetkova και Α. Razbojnikov, Σόφια 
1972, 484-495· Strasimir Α. Dimitrov και Rusi Stojkov, «Otkäsi ot registär za lenni 
vladenija ν zapadnite Rodopi i Sersko» (Αποσπάσματα ενός κατάστιχου τιμαρίων στη 
δυτική Ροδόπη και στην περιοχή των Σερρών), Rodopski Sbornik I (1965) 283-318. 
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προσωπικός φόρος αντιστοιχεί στο 50% της χρηματικής προσόδου και 
στο 30,7% της συνολικής, ενώ τα δικαιώματα δέν αντιστοιχούν παρά στο 
3,9% και 2,4% αντιστοίχως. 

Για νά ξεκαθαρίσουμε τή σημασία των ποσοστών αυτών, πρέπει να 
καταστρώσουμε τή σχέση πού υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγή και στή 
φορολογία. Γι' αυτό υπολόγισα την τυπική παραγωγή σε δημητριακά (δη
λαδή την κατεξοχήν καλλιέργεια στις οικονομίες πού εξετάζουμε), λογα
ριάζοντας το ποσό που απαιτείται για μια οικογενειακή μονάδα παραγωγής 
ώστε να ανταποκρίνεται στην αναπαραγωγή της παραγωγής (σπορά), στη 
διατροφή της οικογένειας και στη φορολογική υποχρέωση. Στον υπολο
γισμό αυτό, όπου λογαριάζεται επίσης ο κεφαλικός φόρος και το αβαρίζι, 
η υποχρεωτική εμπορευματοποίηση, μέσω της οποίας αποκτιέται το χρημα
τικό κλάσμα της φορολογίας, αντιστοιχεί στο 36% τής τυπικής παραγωγής. 

Ι. Ζωτικό ελάχιστο (ετήσια μερίδα 200 kg το ατομο επί τον 
οικογενειακό συντελεστή 1,14) 828 kg 31,69% 

II. Υποχρεωτική εμπορευματοποίηση (με βάση τή μέση τιμή 
των δημητριακών, δηλαδή 3,6 άκτσέδες το κοιλό της Κων
σταντινούπολης) : 

1. Κεφαλικός φόρος προς 75 άκτσέδες (σταθμισμένος 
μέσος όρος) 533,32 

2. Άβαρίζι από 20 εως 23 άκτσέδες 179,55 
3. Resm-i çif t 22 ακτσέδες και σπέντζα 25 ακτσέδες, 

κατά μέσο όρο 166,72 
4. Bac-i bazar πού αντιστοιχεί στην πώληση του 

προϊόντος συν τους φόρους 44,89 
5. Badihava που τον εισπράττει ό τιμαριώτης 17,96 

ΣΥΝΟΛΟ της υποχρεωτικής εμπορευματοποίησης 942,44 36,08% 
ΠΙ. Σπορά προς 1:5 522 19,98% 
IV. Δεκάτη προς 12,23% (σταθμισμένος μέσος δρος) 320 12,25% 

ΣΥΝΟΛΟ της τυπικής παραγωγής 2.612 100% 

Αν παραδεχτούμε για τα δημητριακά μια μέση απόδοση 1:5, η τυπική 
παραγωγή θα αντιστοιχούσε στο 50% της συνολικής ακαθάριστης παρα
γωγής μιας τυπικής επιφάνειας, δηλαδή του ζευγαριού (çift), η οποία μπορεί 
να δεχτεί σπόρο 40 κοιλών Κωνσταντινούπολης ή, χοντρικά, 1.000 kg. 
Συνάγεται λοιπόν, θεωρητικά, πως η οικογενειακή μονάδα παραγωγής δια
θέτει μιαν επιφάνεια γής, η οποία της επιτρέπει να πραγματοποιεί καθαρά 
εισοδήματα. 

Ωστόσο, οι οικογενειακές μονάδες παραγωγής δε διαθέτουν υποχρεω
τικά γαίες που να αντιστοιχούν στην κανονική μονάδα της τυπικής επιφά
νειας. Έτσι, σύμφωνα με τα δεδομένα ενός αποσπάσματος κατάστιχου για 

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



Φορολογία και εκχρηματισμός στα βαλκανικά χωριά (15ος 16ος αι.) 5 

χωριά τής Μακεδονίας, το κλάσμα της φορολογίας που απαιτείται σε χρήμα 
και αποτελείται από τους προσωπικούς φόρους (κεφαλικός φόρος και 
σπέντζα), το αβαρίζι και τα ποικίλα δικαιώματα, ισούται με το 34% της 
αξίας της μέσης παραγωγής σιτηρών κατά φορολογική μονάδα. Αντίθετα, 
σε 34 χωριά της Θράκης5 με έναν πληθυσμό της τάξεως των 13.300 ατόμων, 
το κλάσμα αυτό της φορολογικής επιβάρυνσης αντιστοιχεί στα 88% της 
παραγωγής σιτηρών κατά φορολογική μονάδα- πράγμα που δείχνει ότι 
η παραγωγή σιτηρών δεν μπορεί μόνη της να καλύψει τις φορολογικές 
οφειλές, όσες δε σχετίζονται άμεσα με την παραγωγή. Η υποχρεωτική 
εμπορευματοποίηση λοιπόν, πρέπει να θίγει και τις παραγωγές άλλου τύ
που, όπου το αμπέλι έχει μια σημαντική θέση. 

Σύμφωνα με το παράδειγμα των χωρίων της Θράκης, ή καλλιέργεια 
των δημητριακών και του αμπελιού αποτελούν το 51,8% (για τα δημητρια
κά) και το 29 % (για το αμπέλι) της συνολικής προσόδου που εισπράττουν 
οί τιμαριοΰχοι. Οι δύο καλλιέργειες παρέχουν στην οικογενειακή μονάδα 
παραγωγής ένα ακαθάριστο εισόδημα της τάξης των 270 ακτσέδων, ενώ 
οί προσωπικοί φόροι και τα δικαιώματα φτάνουν τους 100 άκτσέδες, και 
με το άβαρίζι τους 125 άκτσέδες. Δεδομένου ότι το χρηματικό ισοδύναμο 
της τυπικής μερίδας (συνυπολογίζοντας την πρόσοδο σε είδος και την ανα
παραγωγή της παραγωγής) αντιστοιχεί σε 145 άκτσέδες, προκύπτει ότι 
και οί δύο καλλιέργειες μαζί δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τη φο
ρολογία παρά αφίνοντας, αν δε συνυπολογιστεί το αβαρίζι, ένα υπόλοι
πο 25 ακτσέδων, πράγμα που αντιστοιχεί σε 51 λίτρα κρασιού ή σε 
128 kg σταριού κατά οικογένεια. 

Γίνεται φανερό από τα παραδείγματα αυτά, πώς ο υποχρεωτικός εκ
χρηματισμός της οικονομίας των χωρίων που εξετάσαμε, δεν αφίνει παρά 
ένα στενό περιθώριο για καθαρά χρηματικά εισοδήματα. Αυτό παρατη
ρείται και στις περιπτώσεις όπου η παραγωγή των δημητριακών ξεπερνά 
την ποσότητα την απαραίτητη για τη διατροφή και τις απαιτήσεις της 
φορολογίας, αλλά και σε εκείνες όπου η παραγωγή των δημητριακών είναι 
ελλειμματική και αντισταθμίζεται από την αμπελοκαλλιέργεια. Στην πρώ
τη περίπτωση το πλεόνασμα, που θα μπορούσε να προσφέρει στους χωρι
κούς καθαρά χρηματικά εισοδήματα, δεν ξεπερνά το 12% της συνολι
κής παραγωγής. 

Σημειώσαμε πώς ή παραγωγή των χωριών της Μακεδονίας αντιστοι
χεί στο μισό της παραγωγής που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την καλ
λιέργεια μιας τυπικής επιφάνειας· αυτό σημαίνει πώς σε μια καλλιέργεια 
που πραγματοποιείται στην τυπική επιφάνεια, τά περισσεύματα που μπορουν 

5. Strasimir Α. Dimitrov και Rusi Stojkov, δ.π. 
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να εμπορευματοποιηθούν αντιστοιχούν στο 32% της ακαθάριστης 
παραγωγής. Στην περίπτωση που αύτη η γή υπόκειται επίσης σε γαιο
πρόσοδο, τα εμπορευματοποιήσιμα πλεονάσματα του άμεσου παραγωγού 
θα εκμηδενίζονταν, ή θα κατέβαιναν στο 9,8% της ακαθάριστης παρα
γωγής, δηλαδή σε 505 kg, άμα λογαριάσουμε οτι η γαιοπρόσοδος αντι
στοιχούσε στη μισή παραγωγή ή στο τρίτο της, μετά την αφαίρεση της 
σποράς και της δεκάτης. Καθώς μάλιστα αυτά τα δύο συστήματα διανομής 
της παραγωγής ανάμεσα στον παραγωγό και τον κάτοχο της γής ήταν 
πολύ διαδεδομένα στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας, προκύπτει 
οτι για να πραγματοποιηθεί ή γαιοπρόσοδος χρειάζονταν υψηλή απόδο
ση. Άλλωστε, πρέπει να διευκρινίσουμε οτι, παρ' όλο που για τη γαιο
πρόσοδο των τιμαρίων μας λείπουν τα αριθμητικά στοιχεία, έχουμε ωστό
σο έμμεσες ενδείξεις στη μεγάλη διαφορά της παραγωγής κατά οικογέ
νεια από το ένα χωριό στο άλλο: πραγματικά, ή μόνη δυνατότητα που δί
νουν τα κατάστιχα, είναι να ορίσουμε το μέσο οικογενειακό εισόδημα κατά 
χωριό (ποσότητα παραγωγής δια του αριθμού των οικογενειών)· όμως, δια
φορές όπως από 513 kg σε 36.166 kg κατά φορολογική μονάδα, υποδει
κνύουν την ύπαρξη μορφών εκμετάλλευσης διαφορετικών από την αυτο
καλλιέργεια. Πρόκειται για μια κολλιγική σχέση, η οποία εφαρμόζεται 
σε γαίες που θα έδιναν μια παραγωγή υψηλότερη από τη μέση παραγω
γή που θα εξασφάλιζε ή άμεση καλλιέργεια- σ' αυτό το σύστημα της 
κολλιγιάς ό καλλιεργητής απολαμβάνει το μισό ή τα δύο τρίτα της συγκο
μιδής, άφοϋ αφαιρεθεί ή δεκάτη και ή σπορά. 

Ή αρνητική επίπτωση της φορολογίας στη δημιουργία καθαρών ει
σοδημάτων από τους άμεσους παραγωγούς, περιστέλλεται από την ασυνέ
χεια που υπάρχει ανάμεσα στην κίνηση των τιμών, την υποτίμηση του νο
μίσματος και τον ρυθμό προσαρμογής της χρηματικής φορολογικής προ
σόδου και των άλλων φόρων στις κινήσεις αυτές. Λόγου χάρη, ανάμεσα 
στα 1489 και στα 1796, ό προσωπικός φόρος σπέντζα, που προσδιορίζει 
σημαντικά τη φορολογική πρόσοδο που πληρώνεται σε μετρητά, φανερώ
νει μιαν αύξηση της τάξης του 528 % και ο κεφαλικός φόρος αυξάνει κατά 
748%, ενώ ή τιμή του σταριού στην αγορά ανεβαίνει κατά 2.612%. Στις 
δύο αυτές χρονικές στιγμές ή επίπτωση του φόρου στην παραγωγή είναι 
ολότελα διαφορετική: στην περίπτωση μιας καλλιέργειας δημητριακών 
πραγματοποιημένης σε μια τυπική επιφάνεια το υψος της σπέντζας και του 
κεφαλικού φόρου αντιστοιχεί το 1489 στο 13% της αξίας της παραγωγής, 
ένω το 1796 μονάχα στο 2%. Η πορεία αυτή, που ευνοεί τα όρια του πλεο
νάσματος καθώς και την πραγματοποίηση της φυσικής και αναλογικής 
γανοπροσόδου, αντισταθμίζεται με την επιβολή άλλων φόρων προς το κρά
τος, οι οποίοι μηδενίζουν τις δυνατότητες απολαβής καθαρών εισοδημάτων 
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από τους χωρικούς6. 
Για να αποσαφηνιστούν οι υπολογισμοί ετούτοι, οι σχετικοί με τη 

γαιοπρόσοδο, σημειώνω πως στο τέλος του 15ου αιώνα, το εισόδημα ενός 
μισακάρη στα κτήματα του σουλτάνου στη Θράκη, επιτρέπει την κάρπωση 
ενός περισσεύματος ίσου με 130 ακτσέδες ή 21 κοιλά δημητριακών7- Ο 
προσωπικός φόρος σπέντζα και ο κεφαλικός φόρος φτάνουν αυτή την 
εποχή στους 100 ακτσέδες. Λοιπόν το καθαρό εισόδημα του κολλίγου 
αντιστοιχεί στο 3,7 % της ακαθάριστης παραγωγής —όπου ή απόδοση υπο
λογίζεται 1:5. 

Αυτά τα παραδείγματα μπορούν να δείξουν πώς ή φορολογία επισύρει 
έναν έντονο εκχρηματισμό της οικονομίας των χωριών διαμέσου της υπο
χρεωτικής εμπορευματοποίησης: ωστόσο αυτός ο εκχρηματισμός οφεί
λεται σε εξω-οικονομικούς παράγοντες και δεν καταλήγει στη δημιουργία·' 
σχέσεων αγοράς μέσα σ' αυτήν την οικονομία, τη βασισμένη στην αύτο-
κατανάλωση. Η αρνητική επίπτωση της χρηματικής φορολογικής προ
σόδου, καθώς και όλων των φόρων που εισπράττονται σε νόμισμα, αντι
καθεφτίζεται στη δημογραφική κίνηση και στην κίνηση των εισοδημάτων. 
Η συσχέτιση αυτών των κινήσεων σε μερικές εκατοντάδες χωριών που 
βρίσκονται σε διάφορες βαλκανικές περιοχές, επιτρέπει τις ακόλουθες δια
πιστώσεις8 : 

α) Υπάρχει μια τάση ισορρόπησης του μέγιστου ορίου των εισοδη
μάτων, που φτάνουν, κατά κάποιο τρόπο, σε ένα σημείο κορεσμού, εκ
φράζοντας έτσι μια τάση που υπάρχει και στην παραγωγή. 

β) Στις περισσότερες περιπτώσεις ή αύξηση του πληθυσμού επιφέρει 
μια μείωση των εισοδημάτων, παρά τη διαθεσιμότητα καλλιεργήσιμων ή 
έπανακαλλιεργήσιμων γαιών. 

γ) Τα εισοδήματα αυξάνουν ταχύτερα από τον πληθυσμό μονάχα στην 
περίπτωση όπου το αρχικό τους επίπεδο είναι χαμηλό- και επίσης, τα χα
μηλά εισοδήματα φανερώνουν ένα ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο από τα 
σχετικώς υψηλότερα εισοδήματα. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα ορισμένων κατάστιχων τιμαρίων που καλύ
πτουν 400 βαλκανικά χωριά9, τα χωριά που πραγματοποιούν ένα μέσο 

6. Πβ. Σπ. Ι. Ασδραχάς, Εισαγωγικό σημείωμα στο : Η Οικονομική δομή των 
βαλκανικών χωρών (15ος - 19ος αιώνας), Αθήνα «Μέλισσα» 1979, 24. 

7. Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσίασε ο Ömer Lûtfi Barkan, «Les formes 
de l' organisation agricole dans l' Empire Ottoman au XVe et XVIe siècle», Revue de la 
Faculté des Sciences Economiques de l'Univeisité d' Istanbul II (1939-40) 30-31 (Έλ
λην. μετάφραση στο: Ή οικονομική δομή, 63-64). 

8. Σ. Άσδραχάς, Μηχανισμοί..., ο.π., 194-195. 
9. Σπ. Άσδραχάς, Μηχανισμοί..., ο.π., 210 κ.έ. 
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φορολογικό εισόδημα τέτοιο που να επιτρέπει να θεωρούμε ότι στηρίζεται σε 
μια παραγωγή που αφήνει καθαρό εμπορευματοποιήσιμο πλεόνασμα, δεν 
αντιπροσωπεύουν παρά ένα κλάσμα του πληθυσμού το όποιο, κατά τις 
περιπτώσεις, κυμαίνεται ανάμεσα στο 3,08 % και το 38,55 % του συνολι
κού πληθυσμού, πράγμα που δίνει μια μέση απόκλιση (standard) 9,35. 

Τελειώνοντας τις σύντομες αυτές παρατηρήσεις πρέπει να υπογραμ
μίσουμε πώς τά δεδομένα μας δεν μας επιτρέπουν να καθορίσουμε την κλί
μακα των οικογενειακών εισοδημάτων μέσα στο κάθε χωριό και να διακρί
νουμε έτσι την κοινωνική διαστρωμάτωση που θα μπορούσε να προκύ
ψει από μια οριζόντια κινητικότητα ωστόσο, έστω και με τη βοήθεια των 
μέσων όρων κατά χωριό, μπορούμε να διαπιστώσουμε πώς αυτή ή κινητικό
τητα συνέβαινε σε ένα μικρό κλάσμα χωρικών πληθυσμών. από την άλλη, 
η συμπεριφορά της κίνησης του πληθυσμού και των εισοδημάτων υπο
δεικνύει πώς οι άμεσοι παραγωγοί δεν είχαν οικονομικά κίνητρα για να 
αυξήσουν το κατά κεφαλή εισόδημα τους προσανατολίζονταν αντίθετα 
στον περιορισμό της παραγωγής: αν για τη συμπεριφορά αυτήν υπάρχει 
μια κατεξοχήν εξήγηση, θα πρέπει να την αναζητήσουμε στην αρνητική 
επίπτωση του υποχρεωτικού εκχρηματισμού, που μοναδικός του σκοπός 
ήταν η εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. 

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

