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ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΠΕΤΜΕΖΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΧΟΝΤΩΝ:
ΖΑΓΟΡΑ 1784-1822
Οι φορολογικές λειτουργίες της αγροτικής και της αστικής κοινότητας στην
ύστερη περίοδο τής οθωμανικής κυριαρχίας είναι ενα πεδίο οπού, παρά την
πληθώρα τών αρχειακών δεδομένων και το πλήθος τών χρήσιμων επιστημονι
κών εργασιών, ή συστηματική και συνολική θεώρηση του φαινομένου έχει πα
ραμεληθεί καί, μόνον πρόσφατα, εμφανίσθηκαν ειδικευμένες μελέτες πού φιλο
δοξούν να καλύψουν το κενό αυτό.1 Στόχος του άρθρου αύτοΰ είναι κατ1 αρχήν
να παρουσιάσει συνοπτικά τήν οργάνωση τών κοινοτικών οικονομικών τής Ζα
γοράς του Πηλίου, καί στή συνέχεια να εκμαιεύσει τή στρατηγική πού ακολου
θούν οι προύχοντες ώστε να εξασφαλίσουν πρώτον τήν προστασία τής κοινότη
τας άπο τον κίνδυνο μετατροπής τών γαιών της σε τσιφλίκι, καί δεύτερον τήν
αναπαραγωγή τών κοινωνικών σχέσεων επί τών όποιων εδράζεται ή κυριαρχία
τους. Στην περίπτωση τής Ζαγοράς, ή στρατηγική αυτή αποδείχθηκε επιτυχής,
σε άλλες όμως περιπτώσεις ή Οξυνση τών έσωκοινοτικών αντιθέσεων οδήγησε
σε ανατροπή τών κοινωνικών ισορροπιών. Θα επιδιώξουμε να αντλήσουμε τα
παραδείγματα μας άπο τον ί'διο χώρο: το Πήλιο, ορεινή περιοχή πού στο δεύτε
ρο ήμισυ του ιη ' αιώνα γνώρισε ταχύτατη δημογραφική καί οικονομική ανά
πτυξη καί εντυπωσιακή ευημερία χάρη στή δημιουργία καί επέκταση πληθώ
ρας κυκλωμάτων διάσπαρτων βιοτεχνιών τής υπαίθρου.2

1. Βλ. τή σημαντική θεωρητική συμβολή: Σ. Άσδραχάς, «Φορολογικές καί περιοριστικές
λειτουργίες τών κοινοτήτων στην Τουρκοκρατία», 'Ιστορικά, 3/άρ. 5 (1986), 45-62· καί «Νησιώ
τικες Κοινότητες: οί φορολογικές λειτουργίες», Ιστορικά, 5/άρ. 8 (1988), 3-36 και 5/άρ. 9
(1988), 229-258.
2. Ή εργασία αυτή στηρίζεται, έν μέρει, στή διδακτορική μου διατριβή πού φέρει τον τίτλο:
Recherches sur l'Economie et les Finances des villages du Pélion, région d'industries rurales, ca.
1750-1850, E.H.E.S.S., Παρίσι 'Οκτ. 1989, κς' + 862.
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Το φορολογικό σύστημα του Πηλίου: βακούφικα και χανελίδικα χωριά

Στο δεύτερο ήμισυ του ιη ' αιώνα τα χωριά του Πηλίου χωρίζονταν άπο δημο
σιονομικής απόψεως σε δύο σύνολα, τα βακούφικα χωριά και τα χανελίδικα. Τα
πρώτα αποτελούσαν το κύριο τμήμα του ευαγούς ιδρύματος (vakif) πού, σύμ
φωνα μέ μεταφράσεις ίεροδικαστικών αποφάσεων πού σώζονται μέχρι σήμε
ρα,3 ίδρυσε στις αρχές του ιζ' αιώνα ο Χατζή Μουσταφά 'Αγάς, «στρατιωτι
κός διοικητής Κωνσταντινουπόλεως».4 Το ευαγές αυτό ίδρυμα περιελάμβανε
14 χωριά του Πηλίου τα όποια άπό τήν εποχή του Osman Γ ' έλαβαν το
προνόμιο να μην καταβάλλουν κανένα έκτακτο φόρο τύπου avariz, πλην του
φόρου πού άποκαλεΐτο kara astar και αποδιδόταν κατ' αποκοπή στο Ταμείο του
'Αγά των Γενιτσάρων ύπο τήν επωνυμία ocaklik.3 Οί φόροι τύπου avariz έκτιμώνταν, διανέμονταν και υπολογίζονταν κατά τόπους, στή βάση μίας φορολο
γικής ενότητας, του avariz hane (εστία avariz), πού περιέκλειε άγνωστο αριθμό
πραγματικών οικογενειακών μονάδων (hane). Τα «κατάστιχα διανομής» (tevzi
defterleri) κατέγραφαν ακριβώς το συνολικό αριθμό avariz hane κάθε διοικητι
κής ενότητας. Οί κατά τόπους ισχυροί άγιάνηδες (ayan) και κοτσαμπάσηδες,
μαζί μέ τον ίεροδίκη (kadi), ενημέρωναν τα «κατάστιχα διανομής» και έλεγχαν
τή διανομή τών έκτακτων φορολογικών εισφορών στην περιοχή τους, πού συνή
θως κάλυπτε τή διοικητική περιφέρεια ενός κάζα. Αυτή ή επίσημη αρμοδιότη
τα ενίσχυσε, τον ιζ' και ιη' αιώνα, τή θέση πού κατείχαν σαν ενα, εκ τών
πραγμάτων, ισχυρό κέντρο αποφάσεων τής επαρχιακής διοίκησης.6 Τα μή-βακουφικά χωριά του Πηλίου ήταν, αντιθέτως, υπόχρεα στην καταβολή τών εκτά
κτων αυτών συνεισφορών στή βάση του αριθμού τών avariz hane τους, έξοΰ και
ή προσωνυμία «χανελίδικα». Τα χωριά αυτά αποκαλούνταν επίσης «χάσια»
διότι αποτελούσαν γαίες τών οποίων τήν ψιλή κυριότητα διατηρούσε το οθω
μανικό δημόσιο (beyt ul-mal) άλλα ή κατοχή, καί τα φορολογικά έσοδα πού
τους αντιστοιχούσαν, είχαν παραχωρηθεί σέ υψηλούς αξιωματούχους τής Πύ
λης (hass-i limarli), σε θήλεα μέλη τής αυτοκρατορικής οικογένειας (hass-i
pa§makli), ή ακόμη και στον Ί'διο τον σουλτάνο (hass-i hümayun). Στην περί
πτωση μας οί υπάρχουσες πληροφορίες για τα τέλη του ιη ' καί τις αρχές του
ιθ' αιώνα αναφέρουν συνεχώς θήλεα μέλη τής αυτοκρατορικής οικογένειας ως

3. Βλ. Γ. Κορδάτος, 'Ιστορία της Επαρχίας Βόλου-Άγιας, 'Αθήνα 1960, 233-235.
4. Πρόκειται προφανώς για τον sekbanba§i, συνεργάτη καί υποκατάστατη τοΰ Άγα τών
Γενιτσάρων καί επικεφαλής τής άμυνας τής Κωνσταντινουπόλεως· βλ. R. Mantran, Istanbul dans la
seconde moitié du XVIIe siècle, Παρίσι 1962, 150.
5. Βλ. Ν. Πανταζόπουλος, Ό κοινοτικός βίος εις τψ Θεσσαλομαγνησίαν επί Τουρκοκρατίας,
Θεσσαλονίκη 1967, 68.
6. 'Η-χρησιμώτερη βιβλιογραφική αναφορά σχετικά: Η. Inalcik, «Military and Fiscal Transfor
mation in the Ottoman Empire, 1600-1700», Archivum Ottomanicum, 7 (1980), 283-337.
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κατόχους αυτών των χασίων. *Αν προσθέσουμε σε αυτό δτι δ επίτροπος (nazir)
πού έλεγχε τή διαχείριση του εφόρου (mütevelli) του ευαγούς ιδρύματος, στην
περίπτωση μας του διαδόχου του ιδρυτή του στη θέση του «στρατιωτικού
διοικητή της Κωνσταντινουπόλεως», εκλεγόταν μεταξύ των μαύρων ευνούχων
του αυτοκρατορικού νυμφώνος και διατηρούσε συνεπώς άμεση σχέση με τα
θήλεα μέλη του οθωμανικού οίκου, αντιλαμβανόμαστε δτι μέρος τών χανελίδικων και το σύνολο τών βακούφικων χωριών του Πηλίου έξαρτώνταν άμεσα άπό
τή διοίκηση του αυτοκρατορικού νυμφώνος.
Το ευαγές ίδρυμα του Πηλίου δεν ήταν «τύποις έγκυρο» (sahih) άφοΰ στα
1801 κατά επίσημη μαρτυρία7 σε ενα άπο τα βακούφικα χωριά, τή Μακρυράχη, κατά προφανέστατη παράβαση τής επίσημης χανεφίτικης θεωρίας περί τών
ευαγών ιδρυμάτων, τα φορολογικά έσοδα (rüsum) ήταν το αντικείμενο του
αφιερώματος ενώ το δικαίωμα κατοχής (hakk-i tesarruf) καθώς και ή ψιλή
κυριότης τής γής (rakabe-i arz) άνηκε σε θήλυ μέλος τής αυτοκρατορικής οικογέ
νειας το όποιο κατείχε και το αντίστοιχο δίπλωμα κυριότητας (temlik).8 Το
ευαγές αυτό ίδρυμα ήταν λοιπόν παρα-νόμιμο (para-legal), κατά τήν έκφραση
του J. Barnes9 και προφανώς ή διατήρηση του οφείλεται στην ενταξή του μετα
ξύ τών ευαγών ιδρυμάτων πού έλεγχε ή διοίκηση του αυτοκρατορικού νυμφώ
νος. Ό βοεβόδας, αντικαταστάτης του εφόρου και συνήθως μισθωτής τών
φορολογικών εσόδων, διοριζόταν κατευθείαν άπο τή διοίκηση αυτή και άνηκε
στο σώμα τών «μποσταντζήδων» Γενιτσάρων πού υπηρετούσαν στα 'Ανάκτο
ρα. Ή πολιτική εξάλλου τών κοινοτικών αρχόντων τών χανελίδικων χωριών
αποσκοπούσε στην άμεση σύνδεση τους με τή διοίκηση αύτη πού βρισκόταν
μακρυά άπο τους ίδιους και εγγύτατα στο αυτοκρατορικό κέντρο αποφάσεων.
Το βασικό πλεονέκτημα τοΰ φορολογικού καθεστώτος τών βακουφικών χωρι
ών, όπως θα δούμε, δεν έγκειτο στο γεγονός ότι οί «συνήθεις και τακτικοί»
φόροι ήταν χαμηλότεροι άπό αυτούς τών υπολοίπων χωριών, άλλα στο ότι,
επειδή δεν επιβάλλονταν «έκτακτοι» φόροι, το συνολικό ύψος τών εξόδων ήταν
δυνατόν να προβλεφθεί. Έτσι, στα 1791 οί Δ. Φιλιππίδης και Γ. Κωνσταντάς

7. Βλ. Δ. Τσοποτός, «Σουλτανικά διατάγματα (φιρμάνια) και ίεροδικαστική άπόφασις (ίλάμιον) άφορώντα κτηματικάς σχέσεις τών χωρίων του Πηλίου Ζαγοράς, Μακρυράχης καί Ανήλι
ου», Θεσσαλικά Χρονικά, 2 (1931), 228-229.
8. 'Εφόσον ή μόνη έγκυρη (sahih), σύμφωνα με τον ιερό νόμο (§eria), παραχώρηση τής απόλυ
της κυριότητας γής πού ανήκει στο Δημόσιο (arz-i miriye) γίνεται με πώληση και Οχι με δωρεάν
παραχώρηση έκ μέρους του Ήγεμόνος, είναι πιθανόν ότι καί στην περίπτωση αύτη ή παραχώρηση
τής κυριότητας στην Esma Hanim δέν ήταν έγκυρη (gayr-i sahih) άλλα έγινε άπλα ανεκτή καί ή
διατήρηση της εξαρτιόταν άπο τήν ανανέωση του διπλώματος παραχώρησης άπο τον εκάστοτε
διάδοχο τοΰ σουλτάνου.
9. Βλ. J. Barnes, An Introduction to the Religious Foundations in the Ottoman Empire, Λέϋντεν
1986, 45 κ.έ.
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αντιδιαστέλλουν σαφώς τα βακουφικα χωριά προς τα χανελίδικα.10 Ό π ω ς θα
δούμε, ή αντίληψη πού μεταφέρουν οι δύο συγγραφείς είναι απόλυτα σωστή.
Τόσο τα βακουφικα δσο και τα χανελίδικα χωριά πλήρωναν τους 'ίδιους
περίπου κανονικούς και συνήθεις φόρους, οι όποιοι ήταν εκφρασμένοι σε σταθε
ρό κατ' έτος ποσόν, δίδονταν δηλαδή κατ' αποκοπή (ber vech-i maktu). Στους
φόρους αυτούς πρέπει να προσθέσουμε και το kara astar, τό μοναδικό φόρο
τύπου avariz πού κατέβαλλαν τα βακουφικα καί, βεβαίως, καί τα χανελίδικα
χωριά. Καί αυτός όμως διδόταν κατ' αποκοπή τουλάχιστον στο δεύτερο μισό
του ιη ' αιώνα. Ή κοινοτική εξουσία ήταν, κατά συνέπεια, σε θέση να προβλέ
ψει μεσοπρόθεσμα τό ύψος αυτών τών σταθερών καί ετησίων «συνηθισμένων»
φόρων καί δοσιμάτων. Μπορούμε να απαριθμήσουμε τους τακτικούς αυτούς
φόρους τους οποίους ό Γ. Κωνσταντας11 διαχώρισε σε δύο κατηγορίες: τα
παλαιά βασιλικά δοσίματα καί τα νεώτερα καταχρηστικά δοσίματα. Μεταξύ
τών πρώτων ανέφερε τόν κεφαλικό φόρο, τή δεκάτη τών προϊόντων της γης
(πλην του οίνου), τό κανίκι ανά οικία, τα τελωνεία, καί τό νόμιστρο. Μεταξύ
τών καταχρηστικών αναφέρει τα τζελεπιάτικα, τό δασμό του κρασιού, τους
δασμούς του μεταξιού, τόν ίστηρά καί τέλος άλλα τινά καταχρηστικά βάρη τά
όποια ώρίζοντο από την θελησιν του Σουλτάνου. Αυτά τα τελευταία δεν άνη
καν όλα στην κατηγορία τών συνήθων καί σταθερών φόρων καί δοσιμάτων.
Τους φόρους αυτούς συναντούμε τόσο στή Ζαγορά Οσο καί στις Μηλιές,12
χωριά χανελίδικα. Τήν ομάδα του κεφαλικού φόρου (cizye), της δεκάτης τών
προϊόντων της γης (mal-i maktu) καί τών δασμών του κρασιού (resm-i zacriye)
καί της μετάξης (bedeat-i harir) συναντούμε επίσης στα έτη 1803-1806 ώς
συνολική φορολογική επιβάρυνση τών βακούφικων χωριών. Τήν πληρωμή αυτής
της επιβάρυνσης στην Κωνσταντινούπολη ανέλαβε ό Εμπορικός Οίκος τών
αδελφών Φιλιππίδη καί του Δ. Κωνσταντάκη.13 Μόνον τό Τρίκκερι άπό τα

10. Γράφουν έτσι για το σύνολο τών βακούφικων χωριών: «Τα δοσίματα τους είναι προσδιωρισμένα καί πολλά ελαφρά, ωσάν όπου το δέκατο μόνον πληρώνουν καί μία ποσότητα διωρισμένη
χαρατζοχαρτιών, τα όποια κοντά όπου τα περνούν με τήν τιμή οπού τα περνούν εις τήν Κωνσταντι
νούπολη είναι καί ολίγα καί μόλις φτάνουν εις τους άνδρας». 'Αντίθετα για τά χανελίδικα χωριά
σημειώνουν: «Τούτων τά δοσίματα δεν είναι διωρισμένα, άμή κρέμονται άπό τήν φαντασία τών
ακόρεστων Τούρκων, οι όποιοι τά επιφορτίζουν κατά τους καιρούς καί τά θελήματα τους οσα
θέλουν». Βλ. Δ. Φιλιππίδης καί Γ. Κωνσταντας, Γεωγραφία Νεωτερική, Περί της 'Ελλάδος,
πρώτη έκδοση Βιέννη 1791, έπιμ. Αίκ. Κουμαριανοΰ, 'Αθήνα 1970, 103-105.
11. Βλ. Γ. Κωνσταντάς, «Περιγραφή της Θετταλικής Μαγνησίας ή του Πηλίου Όρους», στό:
Β. Σκουβαρα, Άπό τον Λειμώνα της Παράδοσης. Πηλιορείτικα, 'Αθήνα 1981, τ. 1, 191. Στό
κείμενο αυτό, πού γράφηκε στα 1828, περιγράφεται ή δημογραφική, οικονομική καί δημοσιονομική
κατάσταση τών 24 χωριών του Πηλίου λίγο πριν άπό τήν έκρηξη του Πολέμου της 'Ανεξαρτησίας.
12. Βλ. « Έσοδα καί Έξοδα κοινότητος Μηλιών για τό έτος 1806 (κοινοτικός ταμίας ήταν ό Α.
Φιλιππίδης)»: Βιβλιοθήκη Μηλιών, Λυτά Έγγραφα, φάκελος Ζ ', εγραφο άρ. 8 [τήν κατάταξη τών
εγγράφων σε φακέλους έκανε ό Β. Σκουβαράς].
13. Βλ. S. Petmezas, 3.π., 245 κ.έ.
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χωριά του Πηλίου εμφάνιζε μία σχετικά διαφορετική φορολογική δομή, καθώς
μέρος των υποχρεώσεων του προς τον Kapudan Pa§a αφορούσε στην υπηρεσία
14
πλοίων και ναυτών στον αυτοκρατορικό στόλο.
'Ανασύσταση των ετησίων απολογισμών της Ζαγοράς (1784-1822)
Διασώθηκε στή Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ζαγοράς το κατάστιχο των ετησίων
συγκεντρωτικών εξόδων και εσόδων καί του ετησίου κοινοτικού χρέους για τήν
περίοδο 1784-1822. Ειδικά για το κοινοτικό χρέος, ή καταγραφή αρχίζει απο
σπασματικά άπο το έτος 1754. Στο κατάστιχο αύτο καταγραφόταν (άπο Ιού
νη σε 'Ιούνη συνήθως) ό απολογισμός χρήσης. Στο έξης το οικονομικό έτος πού
καλύπτει δύο εξάμηνα άπο δύο συνεχόμενα ημερολογιακά ετη θα αποδίδεται
με το έτος λήξης. Μιλώντας, π.χ., για το οικονομικό έτος 1804 θα αναφερόμα
στε στην περίοδο άπο τήν 1η 'Ιουνίου 1803 μέχρι τήν 1η 'Ιουνίου 1804. Τον
απολογισμό αύτο υπέγραφαν το σύνολο τών δημογερόντων, των οποίων ό αρι
θμός κάθε χρόνο ποίκιλλε άπο 3 έως 23 άτομα. Τήν 1η κάθε Σεπτεμβρίου
καταγραφόταν κατά πιστωτή το συνολικό ύψος του κοινοτικού χρέους. Το
αναλυτικό λεπτομερές ημερολόγιο εσόδων καί εξόδων δυστυχώς μας λείπει.
Μας λείπει ακόμη το «χαρατζοντέφτερο» δπου καταγραφόταν, κατ' έτος γέν
νησης, ό ανδρικός πληθυσμός όπως καί το κατάστιχο είσπραξης καί απόδοσης
του κεφαλικού φόρου. Εϊναι βέβαιο ότι ή κοινότητα χρησιμοποιούσε ακόμη καί
άλλα αναλυτικά κατάστιχα εκτίμησης της φορολογικής δυναμικότητας τών
κατοίκων της, όπως το κατάστιχο της «μάνας» (αναλυτικό κατάστιχο τών
αγροτικών ιδιοκτησιών κάθε φορολογούμενου) καί τα επί μέρους κατάστιχα
τών γραμματέων κάθε ενορίας ή μαχαλά. 15 Το συνοπτικό κατάστιχο εσόδων

14. Για τις ιδιαίτερες υποχρεώσεις τών νησιών προς το Ταμείο του Kapudan Paca, βλ. Β.
Σφυρόερας, Τα 'Ελληνικά Πληρώματα του Τουρκικού Στόλου, 'Αθήνα 1968.
15. Το συνοπτικό κατάστιχο του Ταμείου της Ζαγοράς δεν είχε, μέχρι το 1979, ενταχθεί στον
κατάλογο της Βιβλιοθήκης Ζαγοράς. Ό βιβλιοθηκάριος Ζαγοράς κ. Γ. Άγιοπετρίτης είχε τήν
καλωσύνη να μου το υπόδειξη. Χάρη στην οικονομική ενίσχυση της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ
Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων καί του καθ. κ. Γ. Πλουμίδη έγινε ή μικροφωτογράφηση τών μέχρι τότε
ανέκδοτων αρχείων οικονομικής φύσης τών βιβλιοθηκών Ζαγοράς καί Μηλιών. Τα μικροφίλμς
βρίσκονται κατατεθειμένα στή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 'Αργότερα, το Παλαιογραφικο
"Ιδρυμα της 'Εθνικής Τράπεζας πού διευθύνει ό κ. Α. Τσελίκας προέβη σε μικροφωτογράφηση του
ιδίου ύλικοΰ. Διασώζονται ανέκδοτες δύο μάνες για τή Ζαγορά καί μία για τις Μηλιές. Ή πρώτη
μάνα τής Ζαγοράς είναι του έτους 1836 καί είχε εντοπιστεί άπο τον Κ. Ι. Δυοβουνιώτη [«Κατάλο
γος τών Κωδίκων τής Βιβλιοθήκης Ζαγοράς», Νέος Έλληνομνήμων, 12 (1915), 456-473" 13
(1916), 109-119, 243-251, 340-349- καί 14 (1917-1920), 79-92] ένώ ή δεύτερη είναι άχρονολόγητη άλλα πρέπει να άνήκη στο έτος 1854. Τή δεύτερη αυτή μάνα μου υπέδειξε, το 1983, ό κ. Α.
Τσελίκας, ό όποιος και τή μικροφωτογράφησε για λογαριασμό του Παλαιογραφικοΰ 'Αρχείου τής
Ε.Τ.Ε. Ή μάνα τών Μηλιών δεν έχει καταγραφεί καί είναι του έτους 1837. Θα ήθελα να ευχαρι
στήσω καί δημόσια τους κκ. καθ. Γ. Πλουμίδη, Α. Τσελίκα καί Γ. Άγιοπετρίτη για τήν ευγενική
τους συνδρομή.
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καί εξόδων, καθώς καί ή καταγραφή των πιστωτών, της κοινότητας της Ζαγο
ράς για τα ετη 1784-1822 μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε τις παρατηρήσεις
τών Δημητριέων καί να αναλύσουμε τή διαχειριστική στρατηγική τών δημογε
ρόντων της Ζαγοράς.16 Αξίζει να υπενθυμίσουμε δτι ή, χαρακτηριζόμενη ώς
«αριστοκρατική», κοινοτική διοίκηση της Ζαγοράς (σε αντιπαράθεση προς τις
Μηλιές όπου κυριαρχούσε ή όχλοκρατική δημοκρατία καί βασίλευε μεταξύ τών
μελών της κοινότητας ή «διχόνοια») θεωρείτο, πριν άπο τον Πόλεμο της 'Ανε
ξαρτησίας, ή αποτελεσματικότερη καί αυτή πού απολάμβανε τήν ευρύτερη
λαϊκή αποδοχή μεταξύ όλων τών χωριών του Πηλίου.17
Ή κοινότητα της Ζαγοράς ήταν συλλογικά υπεύθυνη απέναντι στο οθωμα
νικό δημόσιο για τήν πληρωμή τών απαιτουμένων φόρων καί δοσιμάτων. Ή
πηγή τών εσόδων της δεν ενδιέφερε τήν οθωμανική εξουσία. Ή κοινοτική
εξουσία ήταν λοιπόν ελεύθερη να επιλέξει τή μορφή με τήν οποία θα συγκέν
τρωνε τα απαραίτητα ποσά. Ώς έκ τούτου, τα έσοδα της κοινότητας ουδεμία
σχέση είχαν με το επίσημο φορολογικό σύστημα της οθωμανικής εξουσίας,
όπως αυτό παρουσιάζεται στους διάφορους Κανουναμέδες πού διασώθηκαν για
τον ις ' καί ιζ ' αίώνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ή κάθε κοινότητα ήθελε να πρωτοτυπήση. 'Αντίθετα, ή κοινότητα, όπως καί συνολικώτερα ή 'Οθωμανική κοινω
νία, ήταν ενα βαθύτατα συντηρητικό σώμα πού ζητούσε να άποφύγη τους
«νεωτερισμούς» σε οποιοδήποτε τομέα.18
Ό μόνος φόρος τον όποιο εισέπραττε καί απέδιδε με τήν ίδια περίπου
μορφή ή κοινότητα της Ζαγοράς ήταν ό κεφαλικός (cizye, χαράτσι), επειδή ό
φόρος αυτός επιβαλλόταν ανάλογα με τον αριθμό τών μή-μουσουλμάνων ενήλι
κων αρρένων κατοίκων τών κοινοτήτων. Κατά συνέπεια, στή Ζαγορά αποδιδό
ταν άπο κάθε υπόχρεο καταβολής, ανάλογα με ειδικό κατάστιχο πού άποκαλεΐτο «χαρατζοντέφτερο» καί το όποιο ενημέρωναν τακτικά, τουλάχιστον μέ
χρι τό 184019. Διατηρούσαν, όπως είπαμε, ειδικό κατάστιχο είσπραξης καί
απόδοσης του κεφαλικού φόρου. Στους πρώτους απολογισμούς πού διαθέτουμε,
τόσο τό ποσό πού αποδιδόταν, όσο καί αυτό πού είσπράττετο, εντασσόταν στα
ετήσια έξοδα καί τα έσοδα αντίστοιχα. 'Αναφέρονται ακόμη οί όφειλες τών
κατοίκων άπο καθυστέρηση πληρωμής του κεφαλικού όπως καί οι καθυστερημέ
νες εξοφλήσεις πού ονομάζονται «μπακιγιέδες τών χαρατζιών» (bakiye = υπό
λοιπο, χρεωστικό υπόλοιπο). Μεταξύ της κατ' έτος είσπραξης καί της άπόδο-

16. Βλ. Δ. Φιλιππίδης καί Γ. Κωνσταντάς, ο.π., 120: «άνθρωποι πρακτικοί, καί ξεύρουν να
διοικούν τή χώρα τους καλλίτερα άπο μερικά άλλα χωριά. Ή διοίκησί τους εγγίζει περισσότερον
εις τήν αριστοκρατία παρά εις τή δημοκρατία».
17. Βλ. Α. Φιλιππίδης, Γεωγραφία Μερική [συντάχθηκε στα 1815], εκδόθηκε άπο τον θ. Κ.
Σπεράνσα στα Περισωθεντα Έργα του 'Αργύρη Φιλιππίδη, 'Αθήνα 1978, 191.
18. Σ. Άσδραχάς, Ζητήματα 'Ιστορίας, 'Αθήνα 1983, 247.
19. Βλ. Α. Κωνσταντινίδης, Ζαγοριανά Σύμμεικτα, 'Αθήνα 1960, 15.
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σης του κεφαλικού φόρου έκ μέρους της κοινότητας, διαμορφωνόταν ενα θετικό
ή αρνητικό αποτέλεσμα (ή σάλδος = solde) πού μεταφερόταν σαν «κέρδος» ή
«ζημία» χρήσης στα ετήσια έσοδα και έξοδα. Μετά το 1793, στους ετήσιους
απολογισμούς πού διασώθηκαν, συμπεριλαμβανόταν μόνον το θετικό ή αρνητι
κό αυτό αποτέλεσμα. 'Υποχρεωθήκαμε έτσι να διογκώσουμε το συνολικό ύψος
των μετά το 1793 ετησίων απολογισμών, με ενα ποσοστό του ύψους 19% του
αναγραφόμενου συνολικού ποσού, για να εκτιμήσουμε το πιθανό ύψος του ετη
20
σίου απολογισμού.

'YnoTqiTiGTi του πιάστρου.

Τα,χ,υττις υποτιμ,τιοτις του πιάστρου

ce creoli μ,ε το κρυοο δουκάτο, 1784-1821.

οέ o^éc-n μέ το κρνοό δουκάτο.
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Σχήμα 1: Ή υποτίμηση του τουρκικού πιάστρου
Πρέπει να τονίσουμε ότι το διάστημα 1784-1821 εντάσσεται σε μία περίο
δο ταχείας υποτίμησης της αξίας τοΰ τουρκικού νομίσματος (βλ. σχήμα άρ. 1).
Ό εκτιμηθείς δείκτης, πού τήν περίοδο 1754-1774 (δταν παρατηρείται σταθε
ρότητα στη σχέση οθωμανικού πιάστρου και βενετικού τσεκινιοΰ) ορίστηκε ϊσος
προς 100, ανήλθε σε 133 το 1784, σε 177 στα 1793, σε 235 στα 1802, σε 314
στα 1811 και σε 432 στα 1821. 21 Οί «ταρίφες», δηλαδή το ετήσια σταθερό κατ'

20. Στο εκτιμώμενο αυτό ύψος του απολογισμού ό κεφαλικός φόρος αποτελεί το 16% τοΰ
συνόλου, όσο δηλαδή ήταν περίπου το ποσοστό του κατά τα έτη 1783-1793.
21. Ή υποτίμηση αύτη ακολουθεί κυριολεκτικά «εκθετικό» ρυθμό, δηλαδή το ποσοστό υποτί
μησης αυξάνεται με σταθερό ρυθμό. Πράγματι, μεταξύ τοΰ 1774 Οταν τελειώνει μία περίοδος 20
χρόνων σχετικής σταθερότητας και τοΰ 1832, ή αξία τοΰ τούρκικου πιάστρου, πού αποτελεί τή
λογιστική μονάδα στην όποια διατηρούνται οι απολογισμοί χρήσης της κοινότητας, εκφρασμένη σε
βενετικά τσεκίνια ή ολλανδικά δουκάτα, χρυσά νομίσματα σταθεροΰ βάρους και περιεκτικότητας,
μειώνεται με αυξανόμενο ρυθμό. Ή επιτάχυνση αυτής της πτωτικής τάσης εϊναι σταθερή και τήν
υπολογίσαμε ιση προς 3% κατ' έτος. Αυτός ό δείκτης υποτίμησης χρησιμοποιήθηκε για να «άποπληθωρήσουμε» τις τρέχουσες τιμές καί να τις εκφράσουμε σε πιάστρα της περιόδου βάσης [17541774]. Βλ. σχετικά, S. Petmezas, δ.π., 773 κ.έ.
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αποκοπή ποσό των τακτικών φόρων, ήταν μεσοπρόθεσμα σταθερές και εκφρά
ζονταν σε πιάστρα. Λαμβανομένης δηλαδή υπ' Οψιν της ταχύτατης υποτίμησης
του πιάστρου, οι «ταρίφες» αυτές εκφρασμένες σέ «άποπληθωρισμένα» πιά
στρα της περιόδου 1754-1774 μειώνονταν μέ αυξανόμενο ρυθμό. 'Αντίθετα, τα
έσοδα από τή φορολογία της αγροτικής παραγωγής και γενικώτερα τα εισοδή
ματα της Ζαγοράς, μίας έντονα έκχρηματισμένης κοινότητας μικροϊδιοκτητών,
βιοτεχνών και εμπόρων, στενά δεμένης μέ τις μεγάλες διαπεριφερειακές αγορές
της Αυτοκρατορίας, δέν υπέστησαν τήν ίδια συμπίεση άπο τήν πτώση της
τιμής του πιάστρου. Δημιουργήθηκε, κατά συνέπεια, μία ευνοϊκή για τήν κοινό
τητα συγκυρία, καθώς ή εσωτερική αξία τών ονομαστικά σταθερών υποχρεώ
σεων της μειωνόταν ταχύτατα, ενώ τα εσοδά της παρέμεναν σταθερά. 'Ακόμα
και το κοινοτικό χρέος πού ήταν εκφρασμένο σέ πιάστρα, παρότι διωγκοΰτο σέ
τρέχουσες τιμές, γνώρισε στην πραγματικότητα, αν ύπολογισθή σέ «άποπλη
θωρισμένα» πιάστρα, μικρότερη αύξηση, ή ακόμα και μείωση.

Τψος απολογισμού και χρέος
oe πιάστρα (^ιβισδες)
100 ι

1
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1819
Σχήμα 2: Το 'Ύψος του κοινοτικού απολογισμού και χρέους
σέ σταθερές και τρέχουσες τιμές
Είναι έξαλλου χαρακτηριστικό Οτι σέ άποπληθωρισμένες τιμές το συνολικό
ύψος του ετησίου κοινοτικού απολογισμού εμφανίζει μία ελαφρά τάση για
άνοδο και μάλιστα ή κίνηση του παρουσιάζει μία κυκλική συμπεριφορά (βλ.
σχήμα άρ. 2). Τήν κυκλική αυτή συμπεριφορά, μέσα σέ σταθερό ελάχιστο και
μέγιστο, σημειώνουν και τα κοινοτικά έσοδα πού στηρίζονταν κυρίως στή φο
ρολόγηση της αγροτικής παραγωγής. Στή συνέχεια, θα εξετάσουμε τα κοινοτι
κά εσοδά καί έξοδα, ταξινομημένα κατά κατηγορία καί θα επιχειρήσουμε να
εκμαιεύσουμε τή στρατηγική διαχείρισης τών υπευθύνων κοινοτικών αρχόντων.
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Οι τιμές στις όποιες θα αναφερθούμε στη συνέχεια είναι όλες εκφρασμένες σε
«άποπληθωρισμένα» πιάστρα, έτους βάσης 1774.
Οι κατηγορίες των εξόδων
Ταξινομήσαμε τα έξοδα σε εξι κατηγορίες: οι δύο πρώτες αποτελούνται άπο
τους σταθερούς ετήσιους φόρους και άπο τα παρόμοιας φύσης δοσίματα, συνή
θως εκφρασμένα σε σταθερά κατ' αποκοπή ποσά. Τα έκτακτα δοσίματα και
συνεισφορές, τών οποίων το ύψος εϊναι απρόβλεπτο, αποτελούν τήν τρίτη κα
τηγορία. 'Ακολουθούν τα καθαρώς τοπικά έξοδα της κοινότητας, διοικητικά
και άλλα, Οπου συμπεριλαμβάνονται και τα διάφορα εκκλησιαστικά δοσίματα.
Τήν εξυπηρέτηση του κοινοτικού χρέους, Οπου συμποσούνται οι καταβαλλόμε
νοι τόκοι και τα ποσά πού χρησιμοποιούνται για τήν αποπληρωμή του, καλύ
πτει ή πέμπτη κατηγορία, στην οποία περιλαμβάνεται και ή απόδοση του
πιθανού ελλείμματος της προηγούμενης χρήσης πού παροδικά πληρώνει συνή
θως ό ταμίας («σακκούλα») της κοινότητας. Τέλος τα καθυστερημένα, άπο
προηγούμενες χρήσεις, έσοδα και το πιθανό θετικό πλεόνασμα αποτελούν τήν
τελευταία κατηγορία.
'Αξίζει να επιμείνουμε στους τακτικούς φόρους πού πληρώνει ή κοινότητα
της Ζαγοράς. Αυτοί οι φόροι πού αποτελούν και τήν πρώτη κατηγορία εξόδων
είναι:
* ό κεφαλικός φόρος (cizye), ό μοναδικός τακτικός φόρος ό όποιος δεν αποδιδόταν κατ'
αποκοπή, άλλα ανάλογα με τον αριθμό τών κατοίκων. Το φόρο αυτό προσποριζόταν
ή 'Υψηλή Πύλη και εισέπραττε το «Γραφείο Λογιστηρίου του Κεφαλικού Φόρου»
(cizye muhasebesi) πού άνηκε στο «Κεντρικό Δημόσιο Θησαυροφυλάκιο».22
* ό mal-i maktu, κατ' αποκοπή φόρος πού εκφράζε τήν απόδοση τών δεκατιών τών
προϊόντων της γης (πλην του οίνου). Θεωρητικά, ή εκτίμηση του γινόταν επί του
αριθμού τών «εστιών avariz» κάθε κοινότητας και τή διανομή, είσπραξη, και απόδοση
του έλεγχαν οι τοπικές εξουσίες. Συχνά, οι φοροληπτικές ενότητες (mukata) του
23
φόρου αΰτοΰ εκμισθώνονταν ίσοβίως (malikane) σέ ισχυρούς της Αυτοκρατορίας. Σέ
ισόβια εκμίσθωση δίδονταν και οί φοροληπτικές ενότητες του mal-i maktu στις όποιες
άνηκαν τα διάφορα χωριά του Πηλίου (Μηλιές, Ζαγορά πριν το 1800, Τρίκκερι καί
το σύνολο τών βακούφικων χωριών). Μεταξύ του 1800 καί του 1808 φαίνεται Οτι,
για τήν περίπτωση της Ζαγοράς, ό τρόπος ανάθεσης της είσπραξης του φόρου μετα
βλήθηκε σέ βραχύχρονη εκμίσθωση (iltizam) καί το δικαίωμα είσπραξης του φόρου
υπενοικιάσθηκε άπ' ευθείας άπο τήν κοινότητα. Μετά το 1808 τον mukata ενοικιάζει
ό Βελή Πασάς, υιός του Άλή Πάσα Τεπελενλή, σαντζάκμπεης της Θεσσαλίας καί,

22. Βλ. Η. Inalcik, «Djizya», Ε.Ι2, τ. 2, 559-567 καί Α. Tabakoglu, Gerileme döneminegirerken
Osmanli Malivesi [ Ή Οικονομική 'Υπηρεσία της 'Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τή μετάβαση
προς τήν περίοδο της καθυστέρησης (1680-1750)], Ίστανμπούλ 1985, 83 καί 136 κ.έ.
23. Η. Inalcik, «Military and Fiscal...», 334.
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για ένα διάστημα, και του Μωριά. Κατά την περίοδο αύτη, το κατ' αποκοπή ύψος του
φόρου αυξήθηκε, ένώ παράλληλα τα έξοδα είσπραξης πού τον συνόδευαν διογκώνον
ταν. Το φαινόμενο αυτό θα παρατηρηθεί και με άλλους σταθερούς φόρους τους οποί
ους τήν περίοδο αυτή προσποριζόταν ό Βελή Πασάς.
Οι υπόλοιποι φόροι τους οποίους ανέφερε σαν παλαιά βασιλικά

δοσίματα

ό

Γρ. Κωνσταντας, δηλαδή το «κανίκι» ανά εστία, το ανόμιστρο» και οι τελωνει
ακοί δασμοί δεν εμφανίζονταν ούτε στα κατάστιχα της Ζαγοράς (1784-1821)
ούτε στα έξοδα των Μηλιών του 1806. Πιθανόν οι τελωνειακοί δασμοί να
εισπράττονταν κατευθείαν στους λιμένες εξαγωγής χωρίς τή διαμεσολάβηση
του κοινοτικού δημοσιονομικού κυκλώματος.
'Αντίθετα, άπο τις αρχές του ι θ ' αιώνα, εμφανίσθηκαν νέοι πρόσθετοι τ α 
κτικοί φόροι, αυτοί πού ό Γρ. Κωνσταντας αποκάλεσε νεώτερα
δοσίματα

καταχρηστικά

όπως:

* το celep-i kesan (τζελεπιάτικα), φόρος επί των προβάτων 24 πού ήταν αμελητέος στο
Πήλιο, οπού ή κτηνοτροφία ήταν περιθωριακή και εγκαταλελειμμένη. Στή Ζαγορά
εμφανίστηκε μία μόνο φορά (1808) πριν το 1819. Για το λόγο αυτό τον εντάξαμε
στην κατηγορία των έκτακτων συνεισφορών. Άπο το 1819-20, ό λογαριασμός εί
σπραξης και πληρωμής του φόρου αυτού διατηρεϊτο σε χωριστό κατάστιχο και το
καθαρό υπόλοιπο, πάντα θετικό στα χρόνια αυτά, μεταφερόταν στα έσοδα.
* ό δασμός έπί του οϊνου και της ρακής, το resm-i zacriye (κρασονόμι ή κρασιάτικα)
επιβλήθηκε στα 1793, και προοριζόταν για τή χρηματοδότηση τών στρατιωτικών
μεταρρυθμίσεων πού επιχείρησε ό Σελίμ Γ'. Τον διαχειριζόταν το νεοϊδρυθέν «Θη
σαυροφυλάκιο του Νέου Στρατεύματος» (irade-i cedid) πού έμελλε να χρηματοδότηση
τον εκσυγχρονισμό του οθωμανικού στρατού.25 Στην περίπτωση τής Ζαγοράς άλλα
και τών βακούφικων χωριών του Πηλίου, το «κρασονόμι» αποδιδόταν κατ' αποκοπή.
* ό δασμός του μεταξιού άποκαλέσθηκε και «μπεντέλι» (bedel = αντισταθμιστικό δόσι
μο) του μεταξιού (ή «μεταξιάτικα») και ήταν προφανώς ταυτόσημος προς το «μπεντεάτι τοΰ μεταξιού» (bedeat = νεωτερικος [φόρος]) πού επιβλήθηκε άπο το 1806
μεταξύ τών τακτικών φόρων πού επιβάρυναν τα βακούφικα χωριά. 'Αποτελούσε
ασφαλώς το τοπικό αντίστοιχο τοΰ φόρου έπί τής μετάξης (resm-i mizan-i harir = «για
τή ζύγιση τής μετάξης [πού εμπορευματοποιείται]») ό όποιος, άπο το 1806 καί, στα
πλαίσια τής χρηματοδότησης τών στρατιωτικών μεταρρυθμίσεων, γενικεύθηκε καί
επιβλήθηκε προς Οφελος τοΰ θησαυροφυλακίου τοΰ αυτοκρατορικού στόλου. Ό φόρος

24. Βλ. Β. Cvetkova, «Le service de Celep dans le ravitaillement en bétail dans l'Empire ottoman
(XVe-XVIIIe ss.)», Études Historiques, 3 (1966), 145-172. A. Tabakoglu, S.n., 165-168.
25. Ό φόρος ανέρχεται σε δύο παράδες άνα οκά για το έμπορευματοποιούμενο κρασί καί σε
τέσσερεις για τή ρακή. Βλ. Reyf Ingiliz Mahmud Effendi, Tableau des nouveaux règlements de
l'Empire ottoman, Κωνσταντινούπολη 1798,13-14· καί Yavuz Cezar, Osmanli Maliyesinde Bunalim
ve Degisim Dönemi (XVIII. yy'dan Tanzimat'a Mali Tarili) [Ή περίοδος κρίσης καί αλλαγών στα
'Οθωμανικά Δημόσια Οικονομικά (Δημοσιονομική 'Ιστορία άπο τον ιη ' αιώνα μέχρι τις μεταρρυ
θμίσεις τοΰ Τανζιμάτ)], Ίστανμπούλ 1986, 183 κ.έ.
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αυτός ήταν γνωστός, και αποτελούσε ήδη πηγή εσόδων του οθωμανικού δημοσιονομι
κού συστήματος, πριν το 1806, δταν μεταφέρθηκε ύπο τή νεοϊδρυμένη διεύθυνση.
Παρόλα αυτά, δεν εμφανίζεται στα κατάστιχα μας πριν το έτος αυτό (1806). Πρέπει
λοιπόν να υποθέσουμε εϊτε Οτι αυτός ό φόρος δεν επιβαλλόταν παλαιότερα στή Ζαγο
26
ρά, εϊτε δτι είσπράττετο άμεσα σαν δασμός τελωνείου και δεν ύπε τερχόταν στα
κατάστιχα της. Τό 1806, για πρώτη φορά, εμφανίζεται στα κατάστιχα τόσο της
Ζαγοράς δσο και των φόρων πού απόδιδαν τα 14 βακούφικα χωριά. Φαίνεται δμως,
δπως πιστεύει ό Yavuz Cezar, δτι γρήγορα ό φόρος αυτός διέφυγε άπό τόν έλεγχο του
Ταμείου του Στόλου και εκμισθώθηκε καί πάλι σε ιδιώτες, ένώ αργότερα ή εκμίσθω
ση του ανατέθηκε «άπ' ευθείας καί χωρίς δημοπρασία» (der uhde) στους διοικητές
τών μεγάλων επαρχιακών διοικήσεων ή στους αντικαταστάτες τους (αυτοί οι τελευ
ταίοι άνηκαν βεβαίως στους άγιάννηδες) καί μεταξύ αυτών, για τή Θεσσαλία —καί
27
τή Ζαγορά—, στό σαντζάκμπεη Βελή Πασά.
Δύο έκτακτοι φόροι έχουν μετατραπή σε ετήσιους καί τους εντάσσουμε
μεταξύ τών «τακτικών» φόρων:
* τό kara astar (ή άστάρι), 28 φόρος κατ' αποκοπή πού εισέπραττε, δπως είδαμε, τό
Ταμείο του 'Αγά τών Γενιτσάρων, τόσο άπό τα χανελίδικα δσο και άπό τα βακούφι
κα χωριά. Πιθανόν αρχικά να σχετιζόταν με τήν τροφοδοσία τών γενιτσάρων καί τών
τυφεκιοφόρων (levendi) του οθωμανικού στόλου με μεταξωτούς σκούφους,29 αποτε
λώντας μία έκτακτη σε είδος υποχρέωση πού αργότερα μετατράπηκε σε τακτικό
χρηματικό φόρο. Στή Ζαγορά τή συναντάμε ήδη τό 1754. Τό κατ' αποκοπή ποσό
παρέμεινε αμετάβλητο άπό τό 1754 καί μέχρι τό 1821.
* εΐναι ακόμη ή συνεισφορά του ίστηρά (i§tira = «αγορά», ή mubayaa). Πρόκειται για
φόρο έκτακτο πού ανήκει στην κατηγορία τών avariz. Κάθε φορολογούμενη κοινότητα
οφείλε να πωλήση στό Δημόσιο σε καθορισμένη, ιδιαίτερα χαμηλή, τιμή ορισμένη
ποσότητα δημητριακών ή να αποδώσει τό αντίστοιχο χρηματικό άντισήκωμα. Τό
προϊόν του φόρου αυτού διατίθετο γιά τήν τροφοδοσία της Κωνσταντινουπόλεως ή
του στρατού. 30 Στην περίπτωση της Ζαγοράς, ό φόρος αυτός επιβαλλόταν έκτακτα

26. Αυτό μας επιτρέπει να υποθέσουμε ό J. J. Bjornstahl [ To' οδοιπορικό της Θεσσαλίας (1779),
Θεσσαλονίκη 1979, 61-62] ό όποιος αναφερόμενος στους συνήθεις τελωνειακούς δασμούς, κάνει
λόγο για τό δόσιμο του «μιζανιχαρίρ» πού ανέρχεται σε 6 παράδες για κάθε οκά μεταξιού.
27. Βλ. Yavuz Cezar, ο.*., 216-224.
28. Άστάρι σημαίνει επένδυση, doublure, toile grossière qui sert de doublure [Th. J. Zenker,
Türkish-Arabish-Pershishes Handwörterbuch, (1η έκδ. Λειψία 1866) Χίλντεσχεϊμ 1979, τ. 1, 36 καί
Ν. Παπαδόπουλος, Κερ8ώος Έρμης, Βενετία 1815, τ. 1, 83] καί γενικά κάθε ύφασμα [J. W.
Redhouse, A Turkish and English Lexicon, (1η εκδ. Κωνσταντινούπολη 1890) Βηρυττος 1974, 87].
29. Βλ. Β. Σφυρόερας, A jr., 97-99.
30. Βλ. F. Beaujour, Tableau du Commerce de la Grèce, (1η εκδ. Παρίσι 1800) 'Αθήνα 1975,
76-85. Ν. Svoronos, Le Commerce de Salonique au XVHIe siècle, Παρίσι 1957, 45-52. Β. Me
Gowan, The Economic Life of Ottoman Europe, Καίμπριτζ 1981,105 κ.έ. Ή συλλογή δημητριακών
μέσω του ίστηρά άποκαλεϊτο επίσης «σύστημα miri»- βλ. Τ. Guran, «The state role in the grain
supply of Istanbul: The grain administration, 1793-1839», International Journal ofTurkish Studies,
Μάντισον Γουϊσκόνσιν, Η.Π.Α., 3 (1984-85), 30-34.
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μεταξύ των ετών 1783 και 1792, με τή μορφή χρηματικής φορολογικής απαίτησης
πού κατανέμονταν στις φορολογούμενες κοινότητες στη βάση τών κατάστιχων τών
«εστιών avariz». Έπειτα άπο Ινα διάστημα κατά το όποιο έξέλειπε, εμφανίσθηκε,
άπό το 1809, τακτικά κατ' έτος ώς χρηματική εισφορά πού εισέπραττε ό Βελή
Πασάς. Στην πρώτη περίπτωση (ετη 1783-1792) ό ίστηράς θα ταξινομηθεί μεταξύ
τών εκτάκτων συνεισφορών, ενώ στην περίοδο άπο το 1809 θα τον συμπεριλάβουμε
στην κατηγορία τών τακτικών φόρων.
Μεταξύ τών τακτικών ετησίων συνεισφορών υπάρχουν και δύο επαρχιακού
χαρακτήρα φόροι:
* το vilayet-i harç (μετφρ.' έξοδα της επαρχίας), φόρος πού εμφανίσθηκε ήδη άπο το
1754, και πού αποδιδόταν κατ' αποκοπή στην επαρχιακή διοίκηση στή Λάρισα.31
* το umur-i §eri («υποθέσεις του ίερου νόμου») ή murasele («διαταγή») πού αποδίδον
ταν κατ' αποκοπή στον επιβλέποντα κάθε χωριό ίεροδίκη (kadi). Λόγω της υπαγω
γής, άπο το δεύτερο ήμισυ του ιη ' αιώνα, τών χωριών του Πηλίου σε απόμακρες
ίεροδικαστικες περιφέρειες (kaza), ό ουσιαστικός έλεγχος πού ασκούσε ό ΐεροδίκης
ήταν ιδιαίτερα ασθενής.
Ή δεύτερη κατηγορία εξόδων εϊναι αύτη τών «τακτικών δοσιμάτων» πού
αποδίδονταν σε τοπικούς ή άλλους έπικυρίαρχους. Τα δοσίματα αυτά δεν απο
τελούσαν παρά μία χαμηλή επιβάρυνση και το ύψος τους, όπως αύτο τών
τακτικών φόρων, ήταν δυνατόν να προβλεφθεί. Στην κατηγορία αυτή οφείλουμε
να συμπεριλάβουμε:
* τα «πεσχέσια» (pe§ke§) σε είδος ή χρήμα, προς τον Άμπντίν (Abdeddin) Μπέη τής
Λάρισας πού αποκαλείται ό «αφέντης» τής Ζαγοράς, και ήταν προφανώς, ό κάτοχος
του «χασίου» στο όποιο συμπεριλαμβανόταν ή κοινότητα αύτη.
* τό «άμιλίκι» (amilik), δηλαδή τα έσοδα του εισπράκτορα και ενοικιαστή τών φόρων ή
του τοποτηρητή του, πού συχνότατα εισέπραττε ό ζαπίτης (zabid) σαν αντικαταστά
της του.
* τα δώρα προς τήν Hadice Σουλτάνα32 και τον κεχαγιά της, οι όποιοι ευρισκόμενοι
κοντά στην 'Υψηλή Πύλη εξασφάλιζαν προφανώς τήν καλύτερη προστασία τών συμ
φερόντων τής κοινότητας.
* καί, τέλος, οί μισθοί (ulufe) τών διαφόρων ενόπλων σωμάτων πού ήταν επιφορτισμέ
να με τή διατήρηση τής ασφάλειας τής περιοχής. Πρόκειται για το σώμα τών αρμα
τολών πού διοικούσε ό Μπασντέκης, καί για μία δεύτερη ομάδα ένοπλων πού φρουρού
σε το «γιαλό» άπό τους πειρατές.

31. Για άλλα παραδείγματα στα Βαλκάνια βλ. Η. Inalcik, «Military and Fiscal...», 335-337. E.
Radousev, «Les dépenses locales dans l'Empire ottoman au XVille siècle», Etudes Balkaniques, 16/3
(1980), 92. B. Me Gowan, A*., 158.
32. Κόρη του Μουσταφά Γ ' /αί αδελφή του Σελίμ Γ'. Γεννήθηκε στις 15 'Ιουνίου 1766 καί
παντρεύτηκε τον Damad Vezir Seyyid Ahmed Pasa στις 29 Μαρτίου 1784. 'Απεβίωσε στις 10
'Ιουλίου 1822. Βλ. Turk Ansiklopedisi, τ. 18, 297.

Στρατηγική

των προυχόντων της Ζαγοράς

89

(1784-1822)

Τα έξοδα κατά κατηγορία
oc πιάστρα (^βιαδες)
30 ι

WM φόρος αγροτικός

ESSI npoo.copoftoßici

Wß& καθυοτερούμ-ενπ

1::::!:) apv.unoflouro

ΕΞ3 δαναομΛς

Σχήμα 3: Τα έξοδα κατά κατηγορία
,ν

Αν εξετάσουμε την κίνηση των τακτικών και σταθερών φόρων και δοσιμά
των στην περίοδο αύτη θα παρατηρήσουμε Οτι, λόγω της συνεχούς υποτίμησης
του πιάστρου, παρουσίαζαν πτωτική τάση ή οποία διακόπηκε στις αρχές του
ιθ' αιώνα (1802-1806) άπο τήν επιβολή νέων φόρων καί, αργότερα (18091812), άπο τήν αύξηση της «ταρίφας» των περισσότερων φόρων καί ιδίως
αυτών πού έλεγχε ό Βελή Πασάς (βλ. σχήμα άρ. 3).
Τα έκτακτα δοσίματα (συνήθως τύπου avariz) πληρώνονταν μόνον άπο τις
κοινότητες τών χανελίδικων χωριών σύμφωνα μέ το τοπικό κατάστιχο διανο
μής του οποίου μας διασώθηκε ή κλίμακα για το έτος 1839. Στα έκτακτα αυτά
έξοδα πρέπει να προστεθούν καί όλα τα απρόβλεπτα νόμιμα ή παράνομα δοσί
ματα πού οι διάφορες επάλληλες εξουσίες καί παρα-έξουσίες επέβαλλαν συγ
κυριακά στις κοινότητες. 'Ακόμη καί αν κατέληγαν, Οπως ό ίστηράς, να επι
βληθούν τακτικά κατ' έτος, ούτε το ύψος του απαιτούμενου ποσού, ούτε ή
στιγμή πού αύτο θα απαιτείτο, ήταν έκ τών προτέρων γνωστά* συνεπώς απο
σταθεροποιούσαν βραχυπρόθεσμα τή δημοσιονομική 'ισορροπία της κοινότητας.
Οι έκτακτες αυτές συνεισφορές, αποτελούν τή βασική παράμετρο πού απρό
βλεπτα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό έλλειμμα στον ετήσιο απολογισμό. Οί

90

Σωκράτης Δ. Πετμεζάς

αποσταθεροποιητικές τους συνέπειες φαίνονται εξάλλου καθαρά στο σχήμα
άρ. 3.
Μία τέταρτη κατηγορία εξόδων εϊναι τα καθαρώς κοινοτικά έξοδα (μισθοί
δημογερόντων, διδασκάλων, ιερέων, εκκλησιαστικοί φόροι, διάφορα τοπικά
έξοδα κ.λπ.), μέρος των οποίων ήταν δυνατόν να συμπιεσθή και συμπιεζόταν σε
περιόδους υψηλών και απρόβλεπτων εξόδων (βλ. σχήμα άρ. 3).
Μία τελευταία κατηγορία αποτελεί ή εξυπηρέτηση του κοινοτικού χρέους,
δηλαδή ή πληρωμή τών τόκων και ή σταδιακή αποπληρωμή του. Το ύψος τών
τόκων εξαρτιόταν άπο το ύψος του κοινοτικού χρέους και ήταν ώς εκ τούτου
δυνατόν να προβλεφθεί. Ή δε αποπληρωμή του χρέους, δταν δεν ήταν επιβε
βλημένη όπως στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (π.χ., το μηνιαίο χρέος ή το
αρνητικό υπόλοιπο της περσινής χρήσης), εξαρτιόταν κυρίως άπο τήν ύπαρξη
ρευστών στο δημόσιο ταμείο και άπο τή φύση της παρεχόμενης πίστωσης.
Πρέπει να παρατηρηθή δτι ή συνεχής αύξηση του κοινοτικού χρέους προκαλού
σε τήν προβλέψιμη διαχρονικά διόγκωση του ειδικού βάρους της κατηγορίας
αυτής. Αυτή ή διόγκωση αύξαινε τον Ογκο τών διακινούμενων ποσών και τήν
ταχύτητα κίνησης τους, φαινόμενο γενικά απειλητικό για τή δημοσιονομική
ισορροπία τών αγροτικών κοινοτήτων. Στην περίπτωση μας Ομως, δσο ήταν
δυνατή ή προσφυγή στις εσωτερικές χρηματικές διαθεσιμότητες της κοινότη
τας, δεν δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις δημοσιονομικής κρίσης. Στο σχήμα άρ. 3
φαίνεται ότι ή αύξηση τής «ταρίφας» τών σταθερών φόρων· τών ετών 18091812 και ή ταυτόχρονη διόγκωση τών έκτακτων συνεισφορών οδήγησαν σε
μεγέθυνση τών κονδυλίων πού προορίζονταν στην εξυπηρέτηση του κοινοτικού
χρέους. Στο σχήμα άρ. 4, εξάλλου, παρατηρούμε τή διόγκωση του κοινοτικού
δανεισμού τα ετη 1808-1815. Μετά το 1815, τόσο ή προσφυγή στον κοινοτικό
δανεισμό όσο και το ποσοστό τών εξόδων πού αντιπροσώπευε ή εξυπηρέτηση
τοΰ χρέους σταδιακά περιορίσθηκαν. Το θετικό υπόλοιπο (σάλδος) αποτελεί τή
λογιστική εγγραφή πού εξίσωνε τον κοινοτικό απολογισμό τήν 1η κάθε 'Ιούνη.
Μεταφερόταν ώς έσοδο στην επόμενη χρήση και το εντάσσουμε στην τέταρτη
κατηγορία τών εσόδων. Εΐναι χαρακτηριστική ή μείωση του άπο το έτος 1806
και ύστερα.
Οι κατηγορίες τών εσόδων
Τα έσοδα ταξινομήθηκαν σε πέντε κατηγορίες. Ή πρώτη συμπεριλαμβάνει τή
φορολόγηση τών κατοίκων στή βάση τής αγροτικής παραγωγής τους, σύμφωνα
μέ το κατάστιχο τής μάνας, και ακόμη τήν είσπραξη τής «δεκάτης τοΰ μεταξι
ού» και τοΰ «καλαμποκιού». Δεύτερη κατηγορία εσόδων αποτελούν οι διάφορες
προσωπικού χαρακτήρα συνεισφορές και φόροι, κυρίως ο κεφαλικός, άλλα και
διάφορα περιστασιακά πρόστιμα. Ή τρίτη κατηγορία εσόδων διαμορφώνεται
άπο το δανεισμό, δηλαδή τήν αύξηση τοΰ κοινοτικού χρέους σε ετήσια ή και
μηνιαία βάση. Τήν τέταρτη κατηγορία αποτελούν οι λογιστικές μεταφορές,
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Οπως π.χ. ή μεταφορά του θετικού πλεονάσματος του προηγούμενου έτους, και
τα καθυστερημένα έσοδα άπο προηγούμενες χρήσεις. Τέλος, το πιθανό αρνητι
κό έλλειμμα αποτελεί την πέμπτη κατηγορία.
Το μέγιστο, σχετικά σταθερό, και δυνατόν να εκτιμηθεί εκ των προτέρων
έσοδο της κοινότητας υπήρξε ή συνεισφορά των μελών της ανάλογα με τήν
οικονομική τους ισχύ. Αύτη ή τελευταία τεκμαιρόταν άπο τήν αξία της αγροτι
κής τους παραγωγής πού, με τή σειρά της, έκτιμιόταν σύμφωνα με τήν έκταση
τής αγροτικής τους ιδιοκτησίας καί το είδος τών φυτειών τους. Το κατάστιχο
οπού καταγραφόταν ή αγροτική ιδιοκτησία κάθε φορολογούμενου μέλους τής
κοινότητας λεγόταν «μάνα» και συντασσόταν, σύμφωνα με μία μαρτυρία, άνα
επταετία άπο ειδικούς εκτιμητές33. Έκτιμιόταν, έτσι, ή φοροδοτική ικανότητα
κάθε φορολογούμενου, καί στή βάση αυτής καταβαλλόταν ό φόρος έπί τής
αγροτικής παραγωγής καί ιδιοκτησίας. Στην περίοδο στην οποία αναφερόμα
στε φαίνεται ότι οί γραμματικοί τών πέντε ενοριών τής Ζαγοράς εισέπρατταν
κάθε χρόνο τον αναλογούντα φόρο πού προσδιοριζόταν ως ποσοστό έπί τής
εκτιμώμενης άξιας τής αγροτικής παραγωγής (στην οποία συμπεριλαμβανό
ταν ή σηροτροφία) σύμφωνα με αυτά τα τεφτέρια τών πέντε μαχαλάδων3*1.
Μέχρι το 1836, ή άξια τής αγροτικής παραγωγής καί ό υπολογισμός τής
αντίστοιχης φοροδοτικής ικανότητας τών μελών τής κοινότητας φαίνεται να
καταγράφονταν έπί τή βάσει μίας ρεαλιστικής εκτίμησης τών τιμών καί του
συνολικού προϊόντος τής παραγωγής. 'Αντίθετα, στα 1854, εϊναι φανερό δτι ή
«μάνα», πού δεν είχε αλλάξει μορφή, δεν λειτουργούσε πλέον παρά μόνον σαν
κλίμακα επιμερισμού μίας συνολικής φορολογικής υποχρέωσης μεταξύ τών με
λών τής κοινότητας, άφοΰ ό όγκος τής παραγωγής καί οί κατά προϊόν τιμές δεν
φαίνεται να είχαν σχέση με τήν πραγματικότητα. Εϊναι πιθανόν Οτι τήν περίο
δο αύτη ή φορολογική υποχρέωση τών μελών τής κοινότητας καθοριζόταν άμε
σα άπο το απόλυτο ύψος τών φορολογικών υποχρεώσεων τής κοινότητας. Αυτή
ή εξέλιξη συνδέεται πιθανότατα με τή δυσλειτουργία τών μηχανισμών διαχεί
ρισης πού θα περιγράψουμε στή συνέχεια. Στή φορολογική συνεισφορά πού
καταβαλλόταν σύμφωνα με τα «τεφτέρια τών πέντε μαχαλάδων» οφείλουμε να
προσθέσουμε τή «δεκάτη του μεταξιού» πού διατηρήθηκε μέχρι το 1806, τήν
αμελητέα «δεκάτη του καλαμποκιού» καί, τέλος, ορισμένα έκτακτα μικροέσοδα άπο τήν πώληση ξυλείας προερχόμενης άπο τα κοινοτικά δάση.

33. Στή Ζαγορά τέτοιες καταγραφές έγιναν τα οικονομικά ετη 1809 καί 1817. Σώζονται
ακόμη οι μάνες τών ετών 1836 καί 1854. Γενικά για το Πήλιο βλ. Ν. Μάγνης, Περιήγησις της
Θεσσαλίας καί θετταλικης Μαγνησίας, [Ιηεκδ. 1860], 'Αθήνα 1985,43, καί ακόμη Γ. Κορδάτος,
Ο.ΤΓ., 395-396.
34. Είναι χαρακτηριστικό δτι το άποπληθωρισμένο ύψος τών εσόδων άπο τήν αγροτική παρα
γωγή παρουσιάζει μία κυκλική διακύμανση. Βλ. S. Petmezas, Ο.ΤΓ., 352 κ.έ.
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Σχήμα 4: Tà έσοδα κατά κατηγορία

Ή δεύτερη κατηγορία αποτελείται άπο τα έσοδα άπο την είσπραξη των
προσωπικών φόρων για λογαριασμό της 'Οθωμανικής εξουσίας (κεφαλικός
φόρος), τήν είσπραξη διάφορων έκτακτων δασμών, προστίμων και λοιπών δι
καιωμάτων δπως ήταν οί «μπατιχαβάδες» (bad-i hava), οι «τζερεμέδες» (curm
ve cinayet), τα «ρεσίμια και χοτζέτια» (re§im ve resm-i hoccet), το «μπαζνταρλίκι» (bacdarlik) και το «τοπιάτικο» (yer-i hakki). Κανονικά, τα περισσότερα
άπο τα δικαιώματα αυτά μοιράζονταν ό σαντζάκμπεης ή ό ίεροδίκης (kadi) με
τον τιμαριοΰχο. Εϊναι προφανές δτι στην περίπτωση μας, ή κοινότητα είχε
υποκαταστήσει τον τιμαριώτη και έκαρποΰτο τα δικαιώματα αυτά αποδίδον
τας στις υπερκείμενες διοικητικές και δικαστικές εξουσίες το μερίδιο τους
ενσωματωμένο στους τακτικούς φόρους του vilayet-i harç και umur-i §eri πού
προαναφέραμε. Το μέγιστο μέρος της κατηγορίας αυτής καλύπτεται άπο τον
κεφαλικό φόρο πού, όπως είδαμε, εκτιμήθηκε, για τήν περίοδο μετά το 1793,
ως σταθερό μέρος του ύψους του ετησίου απολογισμού.
Στην τρίτη κατηγορία εσόδων περιλαμβάνεται ό δανεισμός, σε ετήσια ή καί
μηνιαία συχνά βάση. 'Ασήμαντο μέρος της αποτελούν επίσης τα επιτόκια καί ή
αποπληρωμή τών δανείων πού ή κοινότητα παρείχε σε τρίτους. Ή κατηγορία
αύτη έπαιζε στρατηγικό ρόλο στην εξίσωση του πιθανού ελλείμματος του κοι
νοτικού απολογισμού καί αποτέλεσε βασική παράμετρο παρέμβασης της κοι-
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νοτικής εξουσίας. Την τέταρτη κατηγορία αποτελούν το πιθανόν πλεόνασμα
του απολογισμού του περασμένου έτους όπως καί οί καθυστερημένες εισπρά
ξεις ληξιπροθέσμων απαιτήσεων της κοινότητας. Σε περίπτωση πού τα έσοδα
δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των ετησίων εξόδων, το έλλειμμα (σάλδος)
καλύπτετο άπο τον κοινοτικό ταμία, ό όποιος εισέπραττε τον επόμενο χρόνο τα
οφειλόμενα. Ή τακτική του ελλειμματικού απολογισμού αποτέλεσε ουσιαστι
κό μηχανισμό εξισορρόπησης μόνο για την περίοδο 1799-1805. 'Αργότερα
αποτέλεσε άπλα μία λογιστική εγγραφή μικρού ύψους για τήν εξίσωση του
απολογισμού. Τήν περίοδο αύτη, όπως θα δούμε, τήν κάλυψη των ελλειμμάτων
εξασφάλισε ό μηχανισμός του εσωτερικού δανεισμού.
Ό εσωτερικός κοινοτικός δανεισμός

Κρίναμε απαραίτητο να καταφύγουμε σε αυτό το νεολογισμό για να εκφράσου
με μία ουσιαστική διαφορά πού θεωρήσαμε Οτι ύφίστατο μεταξύ δύο τμημάτων
του κοινοτικού χρέους: το «εξωτερικό» τμήμα, όπως το ορίσαμε, το όποιο
συμπεριλαμβάνει τα ποσά πού δάνειζαν, με υψηλά επιτόκια, πιστωτές ξένοι
προς τήν κοινότητα καί μή υποκείμενοι στους πιθανούς εσωτερικούς της κατα
ναγκασμούς* και το «εσωτερικό», αυτό πού οφειλόταν άπο τήν κοινότητα σε
μέλη της, πρόσωπα φυσικά ή μή. Μεταξύ αυτών των τελευταίων συμπεριλαμ
βάνουμε πρώτον τα διάφορα εκκλησιαστικά καί μοναστηριακά ταμεία («παγκά
ρια»), καί δεύτερον τα διηνεκή «αφιερώματα», δηλαδή τα δάνεια τών οποίων ό
παραγόμενος τόκος προοριζόταν έκ τών προτέρων ρητά για τή θεραπεία μίας
συγκεκριμένης ανάγκης, κοινοτικής ή ατομικής. Ή ισχύς της πίεσης πού μπο
ρούσαν να εξασκήσουν οί πιστωτές κάθε κατηγορίας επί της κοινότητας διέφε
ρε35. Στην περίπτωση του «εξωτερικού» χρέους, ή κοινότητα δεν μπορούσε να
αποφύγει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, ένώ συχνά οί υψηλοί τόκοι κεφα
λαιοποιούνταν καί, κατά συνέπεια, ιδίως Οταν ό πιστωτής καί ό πολιτικός και
φοροληπτικος έπικυρίαρχος έτειναν να ταυτιστούν στο ίδιο πρόσωπο, ή διόγ
κωση του χρέους τήν απειλούσε με τήν εγκαθίδρυση δεσμών εξάρτησης καί τή
μετατροπή τών εδαφών της σε τσιφλίκι. 'Αντίθετα, στην περίπτωση του «εσω
τερικού» χρέους, οί κοινοτικοί καταναγκασμοί εξασφάλιζαν τήν κοινότητα άπο
το τελευταίο αυτό μοιραίο ενδεχόμενο, ένώ συχνότατα επιτύγχαναν τή μείωση
του επιτοκίου.
Στην περίπτωση της Ζαγοράς παρατηρείται, κατά τήν περίοδο της ανά
πτυξης τών βιοτεχνιών της καί της ενίσχυσης της οικονομικής δύναμης τών
προεστών, μία ουσιαστική μείωση τοΰ κοινοτικού χρέους σε τρέχουσες καί
σταθερές τιμές καί, κυρίως, ή αντικατάσταση τοΰ «εξωτερικού» κοινοτικού

35. Βλ. Σ. Άσδραχάς, «Ή Ελληνική οικονομία τον ιη' αιώνα: οί Μηχανισμοί», [1η εκδ.
1975], στο 'Ελληνική Οικονομία καί Κοινωνία, ιη '-ώ' αιώνες, 'Αθήνα 1982, 22.
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χρέους άπο το «εσωτερικό». Έτσι, ένώ το 1754 ή κοινότητα χρωστούσε
69.835 πιάστρα με τόκο 15% και 20%, δλα σέ Τούρκους μπέηδες ή στις γυναί
κες τους και σέ Εβραίους σαράφηδες, στα 1784 το χρέος ανερχόταν σέ 35.010
πιάστρα (ή σέ 26.331 «άποπληθωρισμένα» πιάστρα), άπο τα όποια το 25%
36
μόνον οφειλόταν σέ ξένα προς την κοινότητα πρόσωπα . 'Αργότερα, το μερί
διο του εσωτερικού χρέους αυξανόταν συνέχεια για να φτάσει το 100% το έτος
1819 (βλ. σχήμα άρ. 6).

" Ε ο ο δ α , Έ ^ ο δ α καί 'Ynofjoino

Τό θετικό και αρνητικό υπόλοιπο
οάν ΠΟΟΟΟΤΟ crii του απο^ο^ΐδμου

et ηαβτρο (jfto&tç)

Σχήμα 5: Τα έσοδα, τα έξοδα και το σάλδος του κοινοτικού απολογισμού
Μία διερεύνηση των αντιδράσεων τής κοινοτικής ηγεσίας στην πρόσκαιρη ή
χρόνια επιδείνωση τής δημοσιονομικής ισορροπίας μπορεί να μας βοηθήση να
κατανοήσουμε τους μηχανισμούς κάλυψης των ελλειμμάτων. Στο σχήμα άρ. 5
παρατηρείται ή σχέση των συνολικών εσόδων προς τα έξοδα. Το αρνητικό
υπόλοιπο (σάλδος) εμφανίσθηκε μόνον τα ετη 1799, 1801, 1803 καί 18091810. Μόνον όμως κατά το έτος 1799 (καί λιγότερο κατά το έτος 1803) το
ποσοστό του «σάλδους» στο συνολικό ύψος του απολογισμού ήταν σημαντικό.
Για να καλυφθή το έλλειμμα αυτό, άπο το έτος 1800 καί μέχρι το έτος 1802,
παρατηρείται μία διόγκωση του κοινοτικού χρέους (βλ. σχήμα άρ. 4). Το έλ
λειμμα του έτους 1803 καλύφθηκε πάλι με προσφυγή στην τεχνική του ελλειμ
ματικού απολογισμού, δηλαδή σέ προκαταβολή τοΰ ελλείποντος ποσού άπο τον
κοινοτικό ταμία. Τον επόμενο χρόνο, το 1804, παρατηρείται αύξηση τοΰ κοι
νοτικού χρέους. Ή κρίση των ετών 1799-1803, πού συνεχίστηκε μέ λιγότερη
ένταση καί τα ετη 1805-1807, προκλήθηκε άπο τήν αιφνίδια διόγκωση τών

36. Βλ. S. Petmezas, O.K., 254 κ.έ.
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εκτάκτων συνεισφορών (βλ. σχήμα άρ. 3). 'Από το έτος 1808 και μέχρι το
1813, αντίθετα, ή αύξηση στίς «ταρίφες» των παλαιών τακτικών φόρων και ή
προσθήκη νέων τακτικών φόρων τους οποίους κατά πλειοψηφία συγκέντρωσε
στα χέρια του ό Βελή Πασάς, σε συνδυασμό με τήν εμφάνιση έκτακτων συνει
σφορών (πού συχνά προσπορίζονταν οι επαρχιακές αυθεντίες), προκάλεσε νέα
διόγκωση τών εξόδων πού επιδεινώθηκε άπο τα Ολο και μεγαλύτερα ποσά πού
απορρόφησε ή εξυπηρέτηση του κοινοτικού χρέους. Ή κάλυψη του ελλείμματος
αυτού επιχειρήθηκε με τήν προσφυγή στον κοινοτικό δανεισμό (μεταξύ του
1810-1813 παρατηρείται και μία ελάχιστη αύξηση στο ποσοστό του «εξωτε
ρικού» τμήματος του κοινοτικού χρέους άπο 1% σε 4,4%), και κυρίως, δπως θα
δούμε, με τήν κατάλληλη διαχείριση του ύψους τών επιτοκίων του «εσωτερι
κού» χρέους προς όφελος τοΰ κοινοτικού συνόλου, διαχείριση πού πέτυχε μα
κροπρόθεσμα τή μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση τών προεστών.

Οι πιστωτές της κοινότητας
κατά κατηγορία σε ποσοστά
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Σχήμα 6: Το μερίδιο σε % τών ομάδων τών πιστωτών της κοινότητας
Ώ ς προς τα έσοδα, το ύψος τους καθοριζόταν άπο τήν κίνηση της αγροτικής
παραγωγής και της παραγωγής τοΰ μεταξιού, κίνηση πού έχει, δπως είδαμε,
κυκλικό χαρακτήρα. Σε όλη τήν περίοδο 1784-1799, το θετικό υπόλοιπο συσ
σωρευόταν και μεταφερόταν στην πλευρά τών εσόδων τοΰ επομένου έτους.
Μετά το 1799, με εξαίρεση τα θετικά υπόλοιπα τών ετών 1804-1806 τών
οποίων το πλεόνασμα μεταφέρθηκε στα έσοδα τών ετών 1805-1807, το θετικό
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ή το αρνητικό υπόλοιπο περιορίσθηκε σε χαμηλά επίπεδα (λειτουργώντας
άπλα σαν μηχανισμός λογιστικής εξίσωσης του απολογισμού). Ή δυνατότητα
να εισπραχθεί άπο δλους τους κατοίκους της κοινότητας μία έκτακτη συνεισ
φορά, δηλαδή «να ρίξουν το τεφτέρι», δεν φαίνεται να λήφθηκε ποτέ υπόψη.
Στην περίοδο 1800-1821, κύρια μέθοδο εξισορρόπησης αποτέλεσε ό εσωτερι
κός κοινοτικός δανεισμός. Αυτό προϋπόθετε τήν ύπαρξη διαθέσιμων χρηματι
κών πόρων. Ποιοι λοιπόν ήταν οι δανειστές;
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Μπορούμε να χωρίσουμε τους δανειστές της κοινότητας σε πολλές κατηγο
ρίες (βλ. πίνακα άρ. 1) άλλα αυτές πού προκρίναμε σαν σπουδαιότερες εϊναι
αυτές πού διαχωρίζονται άπο πέντε κριτήρια: το πρώτο το είδαμε ήδη· πρόκει
ται για τήν ομάδα τών ξένων προς τήν κοινότητα πιστωτών, στην περίπτωση
μας Τούρκων καί Εβραίων. Το δεύτερο διαχωρίζει τα φυσικά πρόσωπα άπο τα
«οίονεί-νομικά» πρόσωπα (εκκλησιαστικά ή μοναστηριακά ταμεία καί τα αφι
ερώματα), ενώ ενα τρίτο κριτήριο διαχωρίζει τίς γυναίκες καί τα ανήλικα άπο
τον ανδρικό ενήλικο πληθυσμό. Μεταξύ τών ανδρών ένας επιπλέον διαχωρισμός
μπορεί να γίνει ανάμεσα στα άπλα μέλη της κοινότητας καί τους προεστούς,
δηλαδή δσους υπέγραψαν έστω καί μία φορά τον ετήσιο απολογισμό του κοινο
τικού ταμείου μεταξύ τών ετών 1784 καί 1822. Τέλος, μπορούμε, άπο το
σύνολο τών προεστών, να διαχωρίσουμε κάθε χρόνο τους εν ενεργεία κοινοτι
κούς συμβούλους, δηλαδή τήν ομάδα εκείνη πού υπογράφει κατά το τρέχον έτος
τον απολογισμό. Μέ το συνδυασμό τών κριτηρίων αυτών χωρίσαμε τους δανει
στές σέ πέντε ή εννέα κατηγορίες (βλ. πίνακα άρ. 1). Τίς κατηγορίες αυτές θα
χρησιμοποιήσουμε, ανάλογα μέ τίς ανάγκες μας, στην απεικόνιση τών εξελί
ξεων τών μεγεθών πού σχετίζονται μέ το κοινοτικό χρέος στα σχήματα άρ. 6
καί άρ. 7.
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Το ειδικό, σε ποσοστό, βάρος κάθε κατηγορίας πιστωτών εμφανίζεται στο
σχήμα άρ. 6. Πρώτο χαρακτηριστικό στο όποιο ήδη αναφερθήκαμε: το ποσοστό
τών Τούρκων και Εβραίων μειωνόταν συνεχώς μεταξύ 1784 και 1821, με
μικρή εξαίρεση τήν περίοδο 1799-1801, Οταν ή αύξηση τών κοινοτικών εξόδων
υποχρέωσε τήν κοινότητα σε «εξωτερικό» δανεισμό. Ή κοινοτική ηγεσία κά
λυψε οπως-δπως το αιφνιδιαστικό έλλειμμα και στα αμέσως επόμενα ετη προσ
πάθησε, πρώτον, να περιορίσει άμεσα το μερίδιο του «εξωτερικού» δανεισμού
καί, δεύτερον, να διευρύνει τήν «εσωτερική» αγορά χρήματος. Παρατηρούμε
ότι τήν περίοδο 1784-1791, το ποσοστό πού κάλυψαν οι προεστοί ήταν σχετικά
υψηλό. Ήταν περίοδος πολέμου, αύξησης τών έκτακτων συνεισφορών καί δι
όγκωσης του δανεισμού. Στην αμέσως επόμενη περίοδο, 1792-1799, το μερίδιο
τών προεστών έπεσε κατακόρυφα καί υποκαταστάθηκε άπο τις άλλες κατηγο
ρίες δανειστών. Μεταξύ του 1799 καί 1803, νέας περιόδου διόγκωσης τών
εξόδων καί αύξησης τών δημοσιονομικών εντάσεων, το μερίδιο τών προεστών
αυξήθηκε πάλι για να μειωθεί αμέσως μετά καί να υποκατασταθεί άπο άλλους
δανειστές. Είναι χαρακτηριστικό Οτι σε περιόδους εξομάλυνσης τών εντάσεων
το μερίδιο τών «οίονεί-νομικών» προσώπων αυξανόταν. Αυτή ή αύξηση ήταν
επακόλουθο, Οχι τόσο της αύξησης του απολύτου, Οσο του σχετικού τους μεγέ
θους. Εϊναι προφανές Οτι τό στρώμα τών προεστών έθετε στή διάθεση της
κοινότητας τις αναγκαίες βραχυπρόθεσμα πιστώσεις άλλα αποχωρούσε όσο
μπορούσε γρηγορώτερα άπο τήν αγορά αυτή, ε'ι'τε ζητώντας τήν άμεση απο
πληρωμή είτε, σπανιώτερα, μετατρέποντας τήν απαίτηση του σε διηνεκές αφιέ
ρωμα, «υπέρ τών πτωχών» κ.λπ. *Ας μήν ξεχνάμε έξαλλου Οτι άπο τό στρώμα
τών προεστών επιλέγονταν οι επίτροποι τών ναών καί τών μονών της περιοχής,
δηλαδή, αυτοί πού διέθεταν τις απαραίτητες πιστώσεις κάτω άπο ασύμφορους,
σε πρώτη Οψη, όρους για τα εκκλησιαστικά ιδρύματα.
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Πράγματι σε μία περίοδο ταχύτατης υποτίμησης του πιάστρου, και όταν το
επιτόκιο με το όποιο δάνειζαν οί Εβραίοι άργυραμοιβοί της Λάρισας και του
Βόλου ανερχόταν μέχρι και σε 20%, ένώ αυτό των Τούρκων μπέηδων και των
συζύγων τους ήταν με σπάνιες εξαιρέσεις 15%, το μέσο επιτόκιο πού απολάμ
βαναν τα μέλη της κοινότητας ήταν πολύ χαμηλότερο. 'Αρχικά, ήταν γύρω στο
10% άλλα έφθινε συνεχώς καθώς επιβαλλόταν χαμηλότερο επιτόκιο σε ορισμέ
νες «απροστάτευτες» κατηγορίες όπως στα «οίονεί-νομικά» πρόσωπα καί, κα
τά δεύτερο λόγο, στους ανήλικους. Εϊναι χαρακτηριστικό ότι Οσο μεγαλύτερο
είναι το πολιτικό και το κοινωνικό κΰρος, τόσο υψηλότερο εϊναι το επιτόκιο.
Στο σχήμα άρ. 7 παρακολουθούμε τήν κίνηση του ποσοστού του επιτοκίου
κατά ομάδα πιστωτών του εσωτερικού χρέους. Παρατηρούμε Οτι το μέσο επιτό
κιο (όπου συμπεριλαμβάνονται καί οί ξένοι πιστωτές, Τούρκοι και Εβραίοι)
μειωνόταν μέχρι το 1799, αυξήθηκε κατά τή διάρκεια της πρώτης δημοσιονο
μικής κρίσης 1799-1801, μειωνόταν εκ νέου τα ετη 1801-1807 καί γνώρισε νέα
άνοδο μεταξύ των ετών 1807-1812 καί 1814-1817. Κυμαινόταν όμως πάντοτε
κάτω του 10%, πού είναι το επιτόκιο πού απολάμβαναν οί προεστοί. Τήν
πτώση του μέσου επιτοκίου προκάλεσε ή πτώση τών επιτοκίων πού απολάμ
βαναν τα «οίονεί-νομικά» πρόσωπα τα όποια ελέγχονταν άπό το στρώμα τών
προεστών. Με τήν αύξηση της ζήτησης χρήματος στην «εσωτερική» αγορά,
μετά το 1807, τα επιτόκια αυξήθηκαν για Ολες τις κατηγορίες κατοίκων (προ
εστών καί μή, ανδρών, γυναικών καί ανηλίκων). Για πρώτη φορά οί προεστοί
δεν φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα καί ενεργά στον κοινοτικό δανεισμό. Πρά
γματι, μετά το 1807, το ποσοστό τών μή-προεστών στο εσωτερικό χρέος
αυξανόταν ταχύτερα καί φαίνεται ότι ή κατηγορία αυτή ανέλαβε το μεγαλύτε
ρο μερίδιο του πιστωτικού άχθους (βλ. σχήμα άρ. 6).
Στην πραγματικότητα, είχε δημιουργηθεί μία νέα παράλληλη «εσωτερική»
πιστωτική αγορά πού απευθυνόταν σε ισχυρούς κεφαλαιούχους, μέλη της κοινό
τητας, πρόθυμους να δανείζουν βραχυπρόθεσμα (π.χ. σε μηνιαία βάση), καί με
υψηλότερο επιτόκιο, μεγάλα ποσά. Ό μηνιαίος δανεισμός εμφανίσθηκε μεμο
νωμένα πριν τό 1806 (ετη 1789,1793 καί 1802) καί σταθερά άπό τό έτος αυτό
καί μέχρι τό 1819. Οί δανειστές αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονταν στους ετήσιους
καταλόγους τών πιστωτών πού'συνέτασσε ή κοινότητα τήν 1η Σεπτεμβρίου
έκαστου έτους. 'Αντίθετα, καταγράφονταν ατομικά μεταξύ τών εσόδων κατά
τή σύνταξη του ετησίου απολογισμού. Τό ύψος του επιτοκίου στην αγορά αυτή
ήταν 12%-15% καί, στό κρίσιμο διάστημα 1809-1815, ό βραχυπρόθεσμος δα
νεισμός αποτέλεσε τήν κυριώτερη μέθοδο κάλυψης τών μεγάλων ελλειμμάτων.
Καθώς αμβλυνόταν ή δημοσιονομική ένταση, παρατηρεϊτο κάποια επιμήκυνση
του χρόνου δανεισμού πού σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσε τό έτος. 'Από τό
1815 καί μέχρι τό 1819 τό μεγαλύτερο μέρος του μηνιαίου δανεισμού μετατρά
πηκε καί λειτούργησε ως «οίονεί-έτήσιος» δανεισμός με υψηλότερο επιτόκιο.
Εϊναι φανερό Οτι, μέσα στην κοινότητα της Ζαγοράς, ό «χρόνος» εϊχε άξια
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και αυτή μετριόταν άπο το ύψος του επιτοκίου πού κάθε ομάδα δανειστών ήταν
πρόθυμη να αποδεχθεί άλλα και άπο τήν πιστωτική συμπεριφορά της ομάδας
αυτής. Ή άξια του χρόνου ήταν διαφορετική για κάθε κοινωνικό στρώμα. Οι
προεστοί δάνειζαν τήν κοινότητα για να επιτύχουν τήν άναπαραγο γή τών δρων
κυριαρχίας τους, και μία ισχυρή «ανεξάρτητη» κοινότητα είναι ένας άπο αυ
τούς. Ταυτόχρονα, καθώς αποτελούσαν στρώμα με εμπορικά συμφέροντα μέ
σα, άλλα και εξω άπο τήν κοινότητα και με πρόσβαση σε μακρινές αγορές
χρήματος, είχαν πλήρη συνείδηση της απώλειας πού τα χαμηλά επιτόκια επέ
βαλλαν στα κεφάλαια τους και γρήγορα ζητούσαν να τα απελευθερώσουν για
να τα χρησιμοποιήσουν άποδοτικώτερα. Ή συμπεριφορά τών λιγώτερο επώ
νυμων μελών της κοινότητας μοιάζει να υπαγορεύθηκε άπο άλλα ενδιαφέροντα.
Έτσι, μία άλλη ομάδα πιστωτών, σίγουρα πτωχότερων και λιγώτερο κινητι
κών, Οπως οι χήρες, τα ορφανά και οί μικροϊδιοκτήτες, επιζητούσε πιθανότατα
τήν προσφορώτερη τοποθέτηση τών ασθενών χρηματικών της πλεονασμάτων
καί τήν εξασφάλιση ενός σταθερού ετήσιου χρηματικού εισοδήματος. Ή πρόσ
βαση τους σε απομακρυσμένες αγορές χρήματος ήταν προφανώς δύσκολη καί ή
μόνη εναλλακτική επιλογή πού διέθεταν ήταν, είτε ή προσφορά τών ισχνών
τους οικονομιών σε χαμηλότοκο δανεισμό καί ό προσπορισμός ενός σταθερού
ετησίου χρηματικού εισοδήματος, είτε ό στείρος άποθησαυρισμός. Ό «χρόνος»
γι' αυτούς τους ανθρώπους εϊχε εξ αντικειμένου μικρότερη αξία καί πιο αργούς
ρυθμούς. Ή άφθονη προσφορά χρήματος στο εσωτερικό μίας ευημερούσης άλ
λα καί έντονα διαφοροποιημένης κοινωνικά κοινότητας ήταν εν τέλει αποτέλε
σμα τοΰ κατακερματισμού τών αγορών καί της σχετικής καθυστέρησης τών
οικονομικών δομών τής αυτοκρατορίας. Ή αφθονία χρήματος καί ή πολλαπλό
τητα τών επιτοκίων στην περίπτωση μας είναι δείκτης υπανάπτυξης καί Οχι
ωρίμανσης τών προϋποθέσεων για τήν περιώνυμη «μετάβαση στον καπιταλι
σμό».
Ή περίπτωση τών «οίονεί-νομικών» προσώπων, πού φέρουν όλο καί μεγα
λύτερο μέρος τοΰ άχθους τής χαμηλότοκης πίστωσης σε εποχές καλπάζοντος
πληθωρισμού, είναι διαφορετική. Έδώ, ή προσφορά πιστώσεων στην κοινότη
τα μοιάζει να είναι αποτέλεσμα αποφάσεων τών προεστών, με τή συναίνεση
τού κοινοτικού σώματος· αποφάσεων πού ελήφθησαν συχνά ερήμην τών επιτρό
πων τών ναών, τών μονών ή τών «αφιερωμάτων». Συχνά, π.χ., όπως στην
περίπτωση τοΰ αφιερώματος πού συνέστησε ό Ι. Πρϊγγος για τή λειτουργία
τοΰ Έλληνομουσείου, ρητά καταπατήθηκαν οί Οροι τοΰ αφιερώματος37. Έτσι,

37. Ό Ι. Πρϊγγος πρώτος, μεταξύ τών ετών 1768-1775, σύστησε αφιέρωμα δανείζοντας στην
κοινότητα συνολικά 4.500 γρόσια με τον όρο ό παραγόμενος κατ' έτος τόκος να χρησιμοποιείται ές
άεί για τή χρηματοδότηση τής λειτουργίας τοΰ σχολείου. Με τήν ΐδια πράξη, επίτροπο τοΰ αφιε
ρώματος έχρισε τον Ν. Άλβανίτη. Κατ' αρχάς το επιτόκιο είχε όρισθή σε 10%. Ή κοινότητα
όμως, μετά το θάνατο τοΰ Ι. Πρίγγου, επέβαλε με τήν πάροδο τοΰ χρόνου ολοένα καί χαμηλότερο
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στα 1821 το 60% περίπου του ετήσιου κοινοτικού χρέους οφειλόταν σε «οίονείνομικά» πρόσωπα, με ετήσιο επιτόκιο κάτω άπό 8%.
Σταθερότητα και αστάθεια της κυριαρχίας των προυχόντων
Παρακολουθήσαμε, στην περίπτωση της Ζαγοράς, τους μηχανισμούς μέσα άπο
τους οποίους ή κοινοτική ηγεσία και το κοινωνικό στρώμα των προυχόντων
διαχειρίζονταν τα κοινοτικά «δημόσια οικονομικά» με τελικό στόχο τή διαφύ
λαξη της «ανεξαρτησίας» της κοινότητας απέναντι στα ανταγωνιστικά κέντρα
εξουσίας. Ή κοινοτική ηγεσία άπο απλός διαμεσολαβητής και διάμεσος μετα
ξύ του κοινοτικού σώματος καί τών υπερκείμενων «έννομων» ή μή εξουσιών,
εξυψώθηκε στο ρόλο του αυτόνομου συνομιλητή τών εξουσιών αυτών, άφου
ήταν σε θέση να άσκεϊ τή δική της πολιτική. Για να επιτευχθεί ή μετάλλαξη
αυτή έπρεπε οι φορείς της κοινοτικής αυθεντίας να έχουν το ανάλογο κοινωνικό
γόητρο, τους οικονομικούς πόρους καί τήν πολιτική ισχύ (αυτή ή τελευταία
ένδυναμώθηκε μερικές φορές χάρη σε ένοπλους συμμάχους). Με άλλα λόγια
έπρεπε ή εσωτερική κοινωνική διαφοροποίηση στην κοινότητα να ήταν αρκετά
προχωρημένη ώστε να είχε διαμορφωθεί ένα αυτόνομο κυρίαρχο στρώμα.
Στρώμα έμπορων καί μικρο-γαιοκτημόνων με ευρείς ορίζοντες πού επέβαλε
τήν κυριαρχία του ενισχύοντας περιέργως τή συνοχή καί τήν ιδιότυπη απομό
νωση του κοινοτικού σώματος. Για να επιτύχουν τή συνοχή αυτή καί τήν απα
ραίτητη συναίνεση —Οροι της κυριαρχίας καί της κοινωνικής αναπαραγωγής
τους— οι προεστοί υποχρεώθηκαν σε οικονομικές δαπάνες ενίσχυσης του κοι
νωνικού τους γοήτρου, σε μία ιδιότυπη ανακωχή της πάλης για τή γη στο
εσωτερικό της κοινότητος καί στή ζηλότυπη διαφύλαξη τών κοινοτικών κατα
ναγκασμών επί τών πλουτοπαραγωγικών πόρων. Δέχθηκαν λοιπόν να περιορί
σουν τις φιλοδοξίες τους. Παρότι κυριαρχούσαν οικονομικά στό εμπορικό καί
πιστωτικό κύκλωμα δεν επιζήτησαν, Οπως συνέβη στή Δύση, να καρπωθούν
μέρος τών κοινοτικών ή ιδιωτικών γαιών καί να εξαλείψουν τους κοινοτικούς
καταναγκασμούς στην πρόσβαση στους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, κατα
ναγκασμούς πού ενίσχυαν τή θέση τών ασθενέστερων μελών της αγροτικής
κοινότητας.
Φυσικά αυτή ή αυτοσυγκράτηση δεν ήταν πάντοτε εξασφαλισμένη. Άπο τή
στιγμή πού εγκαθιδρυόταν ή κυριαρχία τους, ό πειρασμός της εκμετάλλευσης
της για τήν επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων ήταν πάντοτε ισχυ
ρός. Όταν μάλιστα οι προύχοντες αποκτούσαν, ώς υπενοικιαστές, τόν έλεγχο

επιτόκιο, παρά τις αντιδράσεις του επιτρόπου πού στα 1793 μάταια έφερε τή διαφορά στον
μουσουλμάνο κριτή. Βλ. S. Petmezas, ο.π\, 264 καί.405. Για τον Ι. Πρϊγγο βλ. Β. Σκουβαρας,
« 'Ιωάννης Πρϊγγος, 1725-1789. Ή Ελληνική Παροικία του "Αμστερνταμ, ή Σχολή καί ή Βιβλιο
θήκη της Ζαγοράς», Θεσσαλικά Χρονικά, 11 (1964).

Στρατηγική των προυχόντων της ΖχγορΆς

(Î784-Î822)

101

των φοροληπτικών ενοτήτων στις όποιες άνηκε ή κοινότητα, ή κοινοτική αυ
θεντία έσωτερίκευε, εν μέρει, τήν αντίθεση πού παλαιότερα έθετε αντιμέτω
πους τήν κοινότητα των παραγωγών και τον «έννομο» κάτοχο των έξωοικονομικών δικαιωμάτων επί του πλεονάσματος. "Αλλωστε, στο εσωτερικό του
στρώματος τών προυχόντων το διπολικό πολιτικό παιχνίδι, οργανωμένο γύρω
άπό τήν πάλη για τήν κατάκτηση του έλεγχου τών κοινοτικών θεσμών και τήν
επιβολή του κοινωνικού γοήτρου της νικήτριας ομάδας, οδηγούσε σε συμμαχίες
και συγκρούσεις πού ενέπλεκαν ευρύτατα συστήματα πελατειακών συσσωμα
τώσεων και δημιουργούσε συνεχείς εντάσεις και ρήξεις38. Το σύνολο του κοινο
τικού σώματος και οι υπερκείμενες οθωμανικές ή εκκλησιαστικές εξουσίες,
ομόλογης συνήθως φύσης, παϊρναν μέρος στις ρήξεις αυτές. Οι «φιλολαϊκές»
καί οι «τουρκόφρονες» ηγεσίες ενάλλασσαν ρόλους και στελέχη. Συχνά μόνον
άπό τύχη διασώθηκε αυτή ή ή άλλη πληροφοριακή πηγή και κατέγραψε αυτόν ή
τον άλλο «επώνυμο» προύχοντα σαν «τουρκόφρονα» και «καταχραστή» τών
κοινοτικών προσόδων ή, αντίθετα, σαν «λαϊκό» ηγέτη και «ακριβοδίκαιο» δια
χειριστή. Ή διαχωριστική γραμμή μεταξύ τών δύο χαρακτηριστικών είναι
εξαιρετικά λεπτή 39 . Ή σταθερότητα καί ή αστάθεια της κοινωνικής κυριαρχίας
του στρώματος τών προεστών, ή φρόνιμη διοίκηση καί ή κατάχρηση εξουσίας
καί πόρων αποτελούσαν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Το παιχνίδι της
εξουσίας στην κοινότητα προσδιόριζε καί προσδιοριζόταν άπό τήν διαχείριση
τών δημοσίων οικονομικών της.

38. Βλ. S. Petmezas, ο.π., 185-194.
39. Ή περίπτωση τοΰ 'Αργύρη Φιλιππίδη είναι χαρακτηριστική. Κοινοτικός ταμίας στις Μη
λιές στα χρόνια 1806-1810 καί μέχρι το 1815, κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας καί λεηλα
σία τών δημοσίων προσόδων. Οί κατηγορίες πού τοΰ προσήψαν δέν εϊναι ασυνήθιστες: ό δανεισμός
διόγκωσε το κοινοτικό χρέος (το αποκαλούσαν παλαιό χρέος [mukaddem-i bore] σε αντιδιαστολή
με τα νεοσυναφθέντα δάνεια, το νέο χρέος) καί επιβάρυνε τήν κοινότητα με «υπέρογκα» επιτόκια.
Για κάμποσα χρόνια ή κοινότητα βρισκόταν σε αναβρασμό, ένώ, το 1815, ô Α. Φιλιππίδης αύτοεξορίσθηκε στην Κωνσταντινούπολη δπου βρισκόταν τόσο ή έδρα τοΰ έμπορικοΰ οϊκου τών « 'Αδελ
φών Φιλιππίδη καί Δ. Κωνσταντάκη» Οσο καί ή προστάτης του Σουλτάνα. Τελικά με πολλούς
συμβιβασμούς, κατασχέσεις, έξοδα, παρεμβάσεις ποικίλων έξωκοινοτικών παραγόντων εκκλησια
στικών, λαϊκών, 'Οθωμανών καί Ελλήνων, ή υπόθεση διευθετήθηκε λίγο πριν τον πόλεμο της
Ελληνικής 'Ανεξαρτησίας. Στο λυτό έγγραφο άρ. 8 τοΰ φακέλου ζ ' της βιβλιοθήκης τών Μηλιών
βρίσκουμε τον κατάλογο τών 75 πιστωτών της κοινότητας για το έτος 1810. Το συνολικό ύψος τοΰ
χρέους ήταν 83.456 πιάστρα. 'Οκτώ μόνον πιστωτές δέν ήταν Έλληνες καί κάλυπταν το 31,6%
της απαίτησης. Στα 1806 ή εξυπηρέτηση τοΰ χρέους, με μέσο επιτόκιο 15%, άπορροφοΰσε το 18%
τών εξόδων τοΰ ετησίου κοινοτικού απολογισμού, ό όποιος ανερχόταν σε 23.210 πιάστρα. Είναι
φανερό ότι ό λόγος τοΰ ύψους τοΰ χρέους προς το ύψος τών εξόδων πού ανέρχεται σε 3,6 είναι
ιδιαίτερα υψηλός στην περίπτωση τών Μηλιών. Στή Ζαγορά ό λόγος αυτός δεν υπερέβη ποτέ το
1,6. Είναι, παρ' όλα αυτά, δύσκολο να προσδιορίσουμε επακριβώς σε τί έγκειται ποιοτικά ή
διαφορά μεταξύ της περίπτωσης της Ζαγοράς καί αυτής τών Μηλιών. Το πιθανότερο είναι Οτι
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πρόκειται για τυπικό αποτέλεσμα της ρήξης ανάμεσα σε δύο αντιμαχόμενα τμήματα του στρώμα
τος των προυχόντων των Μηλιών. Ή διαχείριση του κοινοτικού χρέους και γενικώτερα τών δημο
σίων οικονομικών τών Μηλιών έγινε το σημείο αναφοράς της διαμάχης αυτής. Βλ. Ν. Πανταζόπουλος, Ο.ΤΓ., 46-48, 72-74 και 76-84- Γ. Θωμάς, «Κοινοτικοί καυγάδες στίς Μηλιές του Πηλίου»,
Τριχχαλινά, 1 (1981), 169-188. 'Ακόμη για τον Α. Φιλιππίδη βλ. Σ. Άσδραχάς, « Ή οικονομία
και οι νοοτροπίες: ή μαρτυρία του χρονικού τών Σερρών, του Νεκταρίου Τέρπου και τοΰ 'Αργύρη
Φιλιππίδη», Τετράδια 'Εργασίας (ΚΝΕ/ΕΙΕ), 7 (1984), 104 κ.έ.
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