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Εισαγωγή  

 

 

 Το κεντρικό ζήτηµα της παρούσας εργασίας έχει να κάνει µε την αγροτική 

οικονοµία και κοινωνία του νησιού της Σύρου στα 1670/71, µε βάση τα στοιχεία που 

προκύπτουν από τα οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα του ίδιου έτους. Ζητήµατα 

αγροτικής οικονοµίας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν και συνεχίζουν να 

απασχολούν και σήµερα σε µεγάλο βαθµό την οθωµανολογική βιβλιογραφία. 

Κλασική στις οθωµανικές σπουδές θεωρείται η προσέγγιση του Χ. Ιναλτζίκ1, η οποία 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της συζήτησης γύρω από τον φεουδαλισµό και τις σχέσεις 

παραγωγής στην Οθωµανική Αυτοκρατορία. Μια ενδιαφέρουσα αλλά παραδοσιακή 

µαρξιστική ανάλυση που άσκησε µεγάλη επιρροή στους µαρξιστές ιστορικούς και η 

οποία βρίσκεται σε αντίθεση µε την «εθνικιστική» θεώρηση του Χ. Ιναλτζίκ, είναι 

αυτή της Β. Μουταφτσίεβα.2 Σχετικά πρόσφατα (1992) νέες προσεγγίσεις 

αναπτύχθηκαν σε τόµο που επιµελήθηκαν οι Χ. Μπερκτάι και Σ. Φαρόκι.3 Η πλέον 

σύγχρονη µελέτη περίπτωσης (1994) είναι αυτή της Ε. Σίνγκερ, η οποία και 

επικεντρώνεται στις κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις στην ύπαιθρο της Ιερουσαλήµ 

τον 16ο αιώνα.4 Σηµαντική είναι επίσης, στο επίπεδο της µελέτης των οικονοµιών και 

κοινωνιών της υπαίθρου, η συµβολή του έργου της Χ. Ισλάµογλου- Ινάν.5 Όσον 

αφορά στην ελληνική ιστοριογραφία, ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι µελέτες του Σ. 

Ασδραχά.6                    

                                                 
1 Βλ. H. İnalcik- D. Quataert (επιµ.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, τ. 1, 
1300-1600, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 1994˙ επίσης του ιδίου, «Χωριό, χωρικοί και 
κράτος», επίµετρο στο Χ. Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, µτφρ. 
Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995, 391-421 (τίτλος πρωτότυπου: «Köy, köylü ve 
imparatorluk», Milletlerarası Türkiye sosyal ve iktisat tarihi kongresi, Tebliger, Türk Tarih Kurumu, 
Άγκυρα 1990, 1-11).  
2 B. Μουταφτσίεβα, Αγροτικές σχέσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (15oς-16ος αι.), µετάφρ. Ο. 
Αστρινάκη- Ε. Μπαλτά, Πορεία, Αθήνα 1990 (τίτλος πρωτότυπου: Agrarnite Otnoshenija v 
Osmanskata Imperija prez XV-XVI v., Balgarska Akademija na Naukite, Σόφια 1962). 
3 H. Berktay-S. Faroqhi (επιµ.), New Approaches to State and Peasant in Ottoman History, Frank Cass, 
Λονδίνο 1992. 
4 A. Singer, Palestinian Peasants and Ottoman Officials: Rural Administration Around Sixteenth- 
Century Jerusalem, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 1994. Για µια επισκόπηση της 
ιστοριογραφίας που επικεντρώνεται στην αγροτική ζωή στην Οθωµανική Αυτοκρατορία βλ. S. 
Faroqhi, «Ottoman Peasants and Rural Life: The Historiography of Twentieth Century», Archivum 
Ottomanicum, 18 (2000), 153-182.  
5 Η. Islamoğlu- İnan, State an Peasant in Ottoman Empire: Agrarian Power Relations and Regional 
Economic Development in Ottoman Anatolia during the Sixteenth Century, E. J Brill, Λάιντεν 1994. 
6 Ενδεικτικά βλέπε Σ. Ασδραχάς, Ελληνική οικονοµική ιστορία ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ. 1-2, Πολιτιστικό 
Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς, Αθήνα 2003 και του ιδίου, Μηχανισµοί της αγροτικής οικονοµίας στην 
Τουρκοκρατία (ιε΄-ιστ΄αιώνας), Θεµέλιο, Αθήνα 1978.  
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 Η σηµαντικότερη ίσως πρωτογενής πηγή για τη µελέτη των αγροτικών 

οικονοµιών και κοινωνιών κατά την οθωµανική περίοδο είναι τα φορολογικά 

απογραφικά κατάστιχα (tapu tahrir defterleri) που συντάσσονταν από την κεντρική 

διοίκηση µε στόχο τον υπολογισµό των φορολογικών προσόδων µιας δεδοµένης 

περιοχής.7 Στην περίπτωσή µας τα κατάστιχα που χρησιµοποιήθηκαν είναι δύο: α) το 

τµήµα του καταστίχου ΤΤ 800 στο οποίο καταγράφηκαν αναλυτικά και ανά κάτοικο 

οι περιουσίες των φορολογούµενων Συριανών το 1670 και β) το τµήµα του 

καταστίχου ΜΜ 4856, στο οποίο υπάρχουν καταγεγραµµένα τα ονόµατα των 

υπόχρεων σε κεφαλικό φόρο κατοίκων του νησιού, όπως και η κλίµακα του 

κεφαλικού φόρου που τους αντιστοιχούσε. Ένα τρίτο κατάστιχο το οποίο 

χρησιµοποιήθηκε, αλλά σε µικρότερο βαθµό καθώς πρόκειται για συνοπτικό, σε 

αντίθεση µε τα δύο πρώτα κατάστιχα που είναι αναλυτικά, είναι το TD 180. Εκεί 

καταγράφονται τα σύνολα των έγγειων φόρων και του κεφαλικού φόρου που όφειλε 

σε ετήσια βάση το νησί της Σύρου στους δικαιούχους της φορολογικής προσόδου. 

Και τα τρία κατάστιχα βρίσκονται σήµερα στο Οθωµανικό Αρχείο της 

Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη (Başbakanlık Osmanlı Arşivi).8    

Τα φορολογικά κατάστιχα προσφέρονται για την εξαγωγή ποσοτικών, κατά 

βάση δεδοµένων. Ο χαρακτήρας όµως αυτού του είδους πηγών, ζήτηµα που θα 

εξεταστεί αναλυτικά στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας, θέτει στο µελετητή 

περιορισµούς, ενώ δηµιουργεί ορισµένες φορές και ερωτήµατα σχετικά µε την 

αξιοπιστία τους. Έτσι, οι απαντήσεις στα ερωτήµατά µας δεν βασίζονται 

αποκλειστικά και µόνο στην ανάλυση των ποσοτικών δεδοµένων, για παράδειγµα 

στην περίπτωση της αγροτικής παραγωγής και του πληθυσµού, αλλά γίνεται µια 

προσπάθεια, όπου αυτό κατέστη δυνατό, να υπάρξει ένας συνδυασµός µε 

πληροφορίες από τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία.  

 Η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε, πέραν αυτής που αφορά ειδικότερα σε 

ζητήµατα αγροτικής οικονοµίας, επικεντρώνεται σε ένα µεγάλο βαθµό στον 
                                                 
7 Γενικότερα για τα οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα βλ. ενδεικτικά H. Lowry, «The Ottoman Tahrir 
Defterleri as a Source for Social and Economic History: Pitfalls and Limitations», στο Studies in 
Defterology: Ottoman Society in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Κωνσταντινούπολη 1992, 3-19˙ 
S. Faroqhi, Approaching Ottoman History: An Introduction to the Sources, Campridge University 
Press, Κέµπριτζ 1999, 82-109. 
8 Τα κατάστιχα ΤΤ 800 και ΜΜ 4856 βρίσκονται στο Οθωµανικό Αρχείο της Πρωθυπουργίας στην 
Κωνσταντινούπολη (Başbakanlık Osmanlı Arşivi), ενώ τα ΤD 105 και ΤD 180 (στα οποία αναφέροµαι 
στη συνέχεια της µελέτης), στο αρχείο Tapu ve Kadastro της Άγκυρας. Τα κατάστιχα που 
χρησιµοποίησα στην παρούσα µελέτη, µου παραχώρησε σε ψηφιακή και φωτοαντιγραφική µορφή ο Η. 
Κολοβός, ο οποίος τα απέκτησε κατά τη διάρκεια έρευνάς του στο Οθωµανικό Αρχείο της 
Πρωθυπουργίας στην Κωνσταντινούπολη µετά τη λήψη της σχετικής άδειας από το αρχείο.  
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νησιωτικό χώρο και ειδικότερα στο χώρο των Κυκλάδων υπό οθωµανική κυριαρχία. 

Τη βιβλιογραφία αυτή συναποτελούν τόσο ελληνικοί όσο και ξένοι τίτλοι µελετών, οι 

περισσότερες από τις οποίες κυκλοφόρησαν κυρίως κατά τα τελευταία χρόνια.9 Για 

την περίπτωση της Σύρου υπό οθωµανική κυριαρχία, ιδιαίτερα σηµαντικές ήταν για 

τη µελέτη µας δύο εργασίες του Α. ∆ρακάκη.10  

 Το βασικότερο ερευνητικό ερώτηµα αυτής της εργασίας είναι σε ποια 

συµπεράσµατα µπορούµε να οδηγηθούµε µέσα από τις πληροφορίες που µας δίνουν 

τα οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα για την αγροτική οικονοµία και κοινωνία της 

Σύρου κατά τη δεδοµένη χρονική στιγµή της σύνταξής τους, όπως και ο τρόπος 

επεξεργασίας αυτού του είδους πηγών. Στο αδηµοσίευτο µέχρι στιγµής τµήµα του 

καταστίχου ΤΤ 800 κατεγράφησαν αναλυτικά τα φορολογητέα περιουσιακά στοιχεία 

των κατοίκων της Σύρου, τα οποία και αντιπροσωπεύουν τους βασικότερους 

παραγωγικούς τοµείς της αγροτικής οικονοµίας του νησιού. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 

χαρακτήρας του καταστίχου και ο τρόπος µε τον οποίο οι οθωµανοί εφάρµοζαν τη 

φορολογία, µας περιορίζει µόνο στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας. Παράλληλα, 

στις σελίδες του καταστίχου του κεφαλικού φόρου (cizye defteri), έχουµε τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσουµε τη φοροδοτική ικανότητα του πληθυσµού βάσει 

της συνολικής οικονοµικής τους κατάστασης τη δεδοµένη στιγµή της απογραφής. Η 

µικροανάλυση των πληροφοριών που αντλούµε από τα κατάστιχα και η προσπάθεια 

ερµηνείας και δηµιουργίας υποθέσεων είναι ένα στοιχείο που αναπόφευκτα 

επανέρχεται συνεχώς στο µεγαλύτερο τµήµα της εργασίας. Αυτό οφείλεται αφενός 

στο χαρακτήρα των πηγών, οι οποίες δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε ότι 

δηµιουργήθηκαν για την εξυπηρέτηση φορολογικών σκοπών, αφετέρου στην έλλειψη 

πληροφοριών σε κάποιες περιπτώσεις που αφορούν στο χώρο που µελετάµε, δηλαδή 

το νησί της Σύρου, κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή (1670/71). 

                                                 
9 Βλ. για παράδειγµα Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωµανικό πλαίσιο, Καΐρειος 
Βιβλιοθήκη, Άνδρος 2006˙ İ. Bostan, (επιµ.), Ege adaları’nın idarî, malî ve sosyal yapısı, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, Άγκυρα 2003˙ C. Küçük (επιµ.), Ege adalarının egemenlik devri tarihçesi, 
Ankara Üniversitesi Basımevi, Άγκυρα 2001˙ ∆. ∆ηµητρόπουλος, Η Μύκονος κατά τον 17ο αιώνα. 
Γαιοκτητικές σχέσεις και οικονοµικές συναλλαγές, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος 
Ερευνών, Αθήνα 1997˙ Ε. Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17ος- 19ος αι.) Συµβολή στη 
µελέτη των κοινωνικών και οικονοµικών δοµών του κοινοτικού συστήµατος, Ίδρυµα Έρευνας και 
Παιδείας της Εµπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, Αθήνα 1987˙ Β. Slot, Archipelagus Turbatus: Les 
Cyclades entre colonization latine et occupation ottomane, c. 1500-1718, Nederlands Historisch-
Archaeologisch Instituut, Κωνσταντινούπολη 1982. 
10 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, τ. 1, Ερµούπολη, 1948 και του ιδίου «Η Σύρος επί 
Τουρκοκρατίας – Η δικαιοσύνη και το δίκαιον», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 6 (1967), 
63-492.  
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 Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται µια συνοπτική επισκόπηση της 

µετάβασης των νησιών του Αιγαίου και ειδικά της περίπτωσης της Σύρου, από τη 

φραγκική κυριαρχία στην οθωµανική. Ο χώρος του Αιγαίου Πελάγους, ακόµα και 

µετά την κατάληψη της πλειονότητας των νησιών από την πλευρά των Οθωµανών,  

αποτέλεσε ένα πεδίο στο οποίο η επιβολή της κυριαρχίας τους πέρασε από φάσεις 

αµφισβήτησης. Αρχικά αυτό έγινε από τους Βενετούς, µε αποκορύφωµα την περίοδο 

του Κρητικού πολέµου (1645-1669) αλλά και κατά τη διάρκεια του επόµενου 

οθωµανοβενετικού πολέµου (1684-1699), ενώ κατά την τετραετία 1770-1774 τα 

νησιά βρέθηκαν υπό ρωσικό έλεγχο. Επίσης σ’ αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο 

δίνονται κάποιες πληροφορίες για τη γεωµορφολογία του νησιού της Σύρου, την 

κατοίκηση και τον πληθυσµό, τα χαρακτηριστικά των νησιωτικών κοινωνιών και 

οικονοµιών, όπως επίσης και κάποιες πληροφορίες για την εγκαθίδρυση των 

οθωµανικών θεσµών στα νησιά, µε έµφαση στις φορολογικές λειτουργίες. Η 

επισκόπηση αυτή τελειώνει µε τη δηµιουργία της Ερµούπολης, του πρώτου 

νησιωτικού αστικού κέντρου στις Κυκλάδες, η οποία είχε σαν συνέπεια και τη ριζική 

αλλαγή του χαρακτήρα του νησιού όταν αυτό εντάχθηκε στο νεοσύστατο ελληνικό 

κράτος.    

 Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το ζήτηµα της ιστορικής αξίας των 

οθωµανικών καταστιχώσεων. Κατ’ αρχήν διασαφηνίζεται η φύση των συγκεκριµένων 

πηγών, ο τρόπος σύνταξής τους και οι ερευνητικοί τοµείς των οποίων κατά το 

παρελθόν έχουν αποτελέσει τη βάση. Ειδικότερα, τονίζονται κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά της συγκεκριµένης πηγής που µελετάµε εδώ, τα οποία και τη 

διαφοροποιούν από φορολογικά κατάστιχα του 15ου και 16ου αιώνα. Απαραίτητη 

ήταν και η αναφορά στον κανουναµέ για τα νησιά του 1670/71, ο οποίος επεξηγεί τον 

τρόπο µε τον οποίο διεξήχθη η φορολόγηση. Βασικός στόχος σ’ αυτή την ενότητα 

είναι να τονιστούν οι άξονες πάνω στους οποίους µπορεί να κινηθεί ο µελετητής των 

οθωµανικών φορολογικών καταστίχων και τα γενικότερα προβλήµατα και οι 

περιορισµοί που θέτει το συγκεκριµένο είδος πηγών, όπως αυτά προκύπτουν από τη 

γενικότερη βιβλιογραφία.  

 Το τρίτο και βασικότερο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί η ανάλυση των δύο 

φορολογικών καταστίχων της Σύρου. Η πρώτη ενότητα έχει να κάνει µε τα 

οικονοµικά µεγέθη και την εικόνα που µπορούµε να έχουµε για την οικονοµία του 

νησιού στα 1670/71. Αναλυτικά, µέσα από τις ξεχωριστές θεµατικές υποενότητες στις 

οποίες χωρίζεται η πρώτη ενότητα, εξετάζονται τα ερωτήµατα που αφορούν στα 



 9

ζητήµατα α) του υπολογισµού του πληθυσµού του νησιού τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή και τα µεθοδολογικά προβλήµατα που προκύπτουν από τη χρήση των πηγών 

µας, β) των χρήσεων της γης στο χώρο του νησιού, όπως προκύπτει από την 

καταγραφή των περιουσιών στο κατάστιχο ΤΤ 800 και το πρόβληµα στη µετατροπή 

των µονάδων µέτρησης της εποχής σε αντίστοιχες σηµερινές, γ) των επιµέρους 

παραγωγικών τοµέων πάνω στους οποίους επιβάλλεται φορολογία, αλλά και το 

ζήτηµα του υπολογισµού της συνολικής ετήσιας παραγωγής του νησιού, όπως και 

ειδικότερα το ζήτηµα της φορολογίας και της ένταξης και διερεύνησης του είδους 

αλλά και του ύψους των φόρων σε ένα γενικότερο πλαίσιο και δ) µια ειδικότερη 

υποενότητα αποτελεί το ζήτηµα της «µοναστηριακής» περιουσίας η οποία 

καταγράφεται στο νησί, όπου µεταξύ άλλων αποτελεί και ένα παράδειγµα 

µεθοδολογικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει ο µελετητής των οθωµανικών 

καταστίχων. 

 Στη δεύτερη ενότητα του τρίτου κεφαλαίου τίθεται το ζήτηµα της 

κατηγοριοποίησης και διαφοροποίησης του φορολογούµενου πληθυσµού. Ο τρόπος 

σύνταξης των δύο καταστίχων δίνει τη δυνατότητα για γενικότερες 

κατηγοριοποιήσεις των φορολογούµενων στο επίπεδο α) της κλίµακας του κεφαλικού 

φόρου που τους αντιστοιχεί και β) των περιουσιών που κατέχουν, χωραφιών, 

αµπελώνων, δέντρων (στην περίπτωσή µας οι συκιές είναι το κυρίαρχο δέντρο στο 

νησί του οποίου το πλήθος να επιτρέπει µια κατηγοριοποίηση). Το κύριο ερώτηµα το 

οποίο τίθεται σ’ αυτή την ενότητα είναι τι µπορεί ο µελετητής να συµπεράνει για τη 

διασπορά ή τη συγκέντρωση των βασικότερων παραγωγικών στοιχείων της αγροτικής 

οικονοµίας στο νησί, αλλά και γενικότερα για την εισοδηµατική και κοινωνική 

διαστρωµάτωση των κατοίκων. Επίσης ένα βασικό ερώτηµα είναι η σηµασία του 

παράγοντα της αγροτικής οικονοµίας στις γενικότερες οικονοµικές λειτουργίες του 

νησιού. Άλλες κατηγοριοποιήσεις γίνονται µε βάση ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

κατοίκων, έτσι εξετάζουµε α) εάν προκύπτει κάποιος διαχωρισµός βάσει του 

δόγµατος (ορθόδοξου ή καθολικού) που ακολουθούν οι χριστιανοί κάτοικοι του 

νησιού, β) την περίπτωση των γυναικών που καταγράφονται στο κατάστιχο ως 

«χήρες» και γ) τους ιδιοκτήτες ανεµόµυλων.  

Το τέταρτο κεφάλαιο έχει να κάνει µε το ζήτηµα της ονοµατοδοσίας και των 

οικογενειακών και βαπτιστικών ονοµάτων που συναντάµε στο νησί στα 1670/71. Το 

ερώτηµα συνίσταται στο εάν υπάρχουν κάποια βαπτιστικά ή οικογενειακά ονόµατα 

τα οποία τη δεδοµένη στιγµή απαντούν συχνότερα από κάποια άλλα, όπως και 
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χαρακτηρισµοί ή προσωνύµια που συνοδεύουν τα ονόµατα των φορολογούµενων. Σε 

δύο αναλυτικούς πίνακες παραθέτουµε µε αλφαβητική σειρά όλα τα βαπτιστικά και 

οικογενειακά ονόµατα των καταγεγραµµένων φορολογούµενων στα δύο κατάστιχα, 

όπως και το σύνολο των εµφανίσεων κάθε ονόµατος. 
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Κεφάλαιο 1: Η οθωµανική κυριαρχία στο Αιγαίο: η περίπτωση της 

Σύρου. 

 

 

Η Σύρος είναι το ενδέκατο κατά σειρά Κυκλαδονήσι από άποψη µεγέθους, µε 

έκταση περίπου 84 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Βρίσκεται σχεδόν στο κέντρο των 

Κυκλάδων, ενός νησιωτικού συµπλέγµατος στο κεντρικό τµήµα του Αιγαίου 

πελάγους, το οποίο αποτελείται από δεκαεννέα µεγάλα και δεκάδες µικρότερα νησιά. 

Το βόρειο τµήµα του νησιού χαρακτηρίζεται από τον ορεινό του χαρακτήρα, ενώ το 

νότιο έχει περισσότερο πεδινό έδαφος. Κατά τη διάρκεια της οθωµανικής περιόδου 

φαίνεται ότι ο µοναδικός οικισµός ήταν το κάστρο του νησιού, ενώ κατά τη διάρκεια 

του καλοκαιριού για τις αγροτικές εργασίες στην ύπαιθρο χρησιµοποιούνταν οι 

«θεµωνιές», µικρά κτίρια φτιαγµένα από ξερολιθιά. Το Κάστρο του νησιού βρίσκεται 

στον λόφο όπου σήµερα υπάρχει ο οικισµός της Άνω Σύρου. Σύµφωνα µε πηγή του 

16ου αιώνα, το Κάστρο αποκαλούνταν και «Μπούργο» από τον ντόπιο πληθυσµό, 

λέξη που προέρχεται από την ιταλική γλώσσα (burgo) και σηµαίνει «συνοικισµός».11 

Το χειµώνα, όσοι κάτοικοι εργάζονταν στην ύπαιθρο επέστρεφαν το βράδυ στο 

Κάστρο όπου διέµεναν µε τις οικογένειες τους. Σχετικά µε τους κτηνοτρόφους του 

νησιού, υπάρχει η πληροφορία ότι διέµεναν µόνιµα στο βόρειο τµήµα, το 

αποκαλούµενο «Απάνω Μεριά», ωστόσο φαίνεται ότι δεν υπήρχε κάποιος 

ανεπτυγµένος και οργανωµένος οικισµός στο νησί πέρα από το Κάστρο.12 Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από την οθωµανική απογραφή του 1670 την οποία µελετά η 

παρούσα εργασία: δεν καταγράφονται διοικητικές ενότητες στο νησί, ούτε υπάρχει 

µια καταγραφή βάσει ενοριών, όπως συµβαίνει µε άλλα νησιά των Κυκλάδων στην 

περίπτωση της ίδιας απογραφής.  

Η Σύρος σε όλη τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας βρισκόταν σε µια 

διαρκή επικοινωνία µε γειτονικά νησιά του Αρχιπελάγους, αποτελούσε τµήµα ενός 

ευρύτερου δικτύου νησιωτικών κοινοτήτων που είχαν κοινές ανάγκες. Τέτοια ανάγκη 

προέκυπτε για παράδειγµα από τη δυσαναλογία µεταξύ των φυσικών 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και του δηµογραφικού δυναµικού, που είχε ως 

                                                 
11 Α. ∆ρακάκης, «Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας – Η δικαιοσύνη και το δίκαιον», ό.π., 308-309, υποσηµ. 
2.   
12 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, τ. 1, ό.π., 114-115.  
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αποτέλεσµα την εξειδίκευση σε τοµείς όπως η αλιεία, η ναυτιλία και το εµπόριο.13 

Στους δύο τελευταίους παράγοντες οφείλονταν και η µετανάστευση Συριανών προς 

τα µικρασιατικά παράλια και την Κωνσταντινούπολη που συντελέστηκε από τα µέσα 

περίπου του 18ου αιώνα.14 Σηµειώνεται ότι κατά τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, η 

σηµασία της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στο εξωτερικό εµπόριο είχε αυξηθεί, ενώ 

ξένοι και µη µουσουλµάνοι οθωµανοί υπήκοοι κυριαρχούσαν στο εξωτερικό εµπόριο. 

Οι δυτικοευρωπαίοι που αρχικά έλεγχαν το διεθνές  εµπόριο, παραχωρούσαν σε µη 

µουσουλµάνους συνεταίρους τους στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας τα προνόµια 

των διοµολογήσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί µια ισχυρή εµπορική τάξη.15     

Αµοιβαιότητες σχηµατίζονταν και από την ανάγκη για εποπτεία του 

θαλάσσιου χώρου, αλλά και για την οπτική επικοινωνία µεταξύ των νησιών. Αυτό 

έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στην διαµόρφωση των νησιωτικών οικισµών, η συνεχής 

ορατότητα προς τη θάλασσα και τα περάσµατα των πλοίων αλλά και η δηµιουργία 

οπτικών δικτύων ανάµεσα στους οικισµούς γειτονικών νησιών ήταν το ζητούµενο για 

τους νησιώτες. Έτσι ο µοναδικός οικισµός της Σύρου στα χρόνια της οθωµανικής 

κυριαρχίας, ο λόφος της Άνω Σύρου όπου βρίσκεται το Κάστρο του νησιού το οποίο 

αναπτύχθηκε πιθανόν κατά τον 13ο αιώνα, βρίσκεται σε µια θέση ικανή για να 

εποπτεύουν οι κάτοικοι τον θαλάσσιο χώρο που σχηµατίζουν τα νησιά Σύρος, Τήνος, 

Μύκονος, ∆ήλος, Νάξος και Πάρος, αλλά και µε τη δυνατότητα για άµεση οπτική 

επαφή µε οικισµούς των παραπάνω νησιών.16      

Άλλοι ενοποιητικοί παράγοντες µεταξύ νησιών σ’ αυτό το δίκτυο ήταν οι 

διοικητικές ενότητες που είχαν δηµιουργηθεί από την οθωµανική διοίκηση, για 

παράδειγµα τα σαντζάκια Άνδρου-Σύρου, Πάρου-Νάξου και Μήλου-Σαντορίνης στα 

οποία θα αναφερθούµε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Επιπλέον, ο παράγοντας του 

ορθόδοξου ή του καθολικού δόγµατος ένωνε µεγάλες ή µικρότερες µερίδες 

πληθυσµών και συνέβαλλε στην περίπτωση για παράδειγµα των καθολικών, στην 

                                                 
13 Σ. Ασδραχάς, «Το ελληνικό Αρχιπέλαγος. Μια διάσπαρτη πόλη», στο Β. Σφυρόερας, Α. Αβραµέα,  
Σ. Ασδραχάς,  Χάρτες και χαρτογράφοι του Αιγαίου πελάγους, Ολκός, Αθήνα 1995, 237.  
14 Βλ. Ι. Καραχρήστος, «Μετανάστευση Συριανών στην Κωνσταντινούπολη (1759-1818)», στο Α. 
Αργυρίου (επιµ.), Η Ελλάδα των νησιών από τη Φραγκοκρατία ως σήµερα, Πρακτικά του Β΄ 
Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Ρέθυµνο 10-12 Μαΐου 2002, τ. 2, Ελληνικά 
γράµµατα, Αθήνα 2004, 161-169. 
15 Βλ. D. Quataert, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Οι τελευταίοι αιώνες, 1700-1922, µετάφρ. Μ. 
Σαρηγιάννης, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006, 221-227 (τίτλος πρωτότυπου: The Ottoman Empire, 
1700-1922, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 2000).   
16 Ν. Μπελαβίλας, Λιµάνια και οικισµοί στο Αρχιπέλαγος της πειρατείας, Οδυσσέας, Αθήνα 1997, 100-
105.  
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ανάπτυξη σχέσεων µεταξύ νησιών όπως η Σύρος, η Νάξος η Τήνος και η 

Σαντορίνη.17 

Η Σύρος, µαζί µε τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων, πέρασε στην οθωµανική 

κυριαρχία στο πλαίσιο δύο ναυτικών εκστρατειών του αρχιναύαρχου (καπουντάν 

πασά) Χαϊρεντίν Μπαρµπαρόσα τα έτη 1537 και 1538. Είχε προηγηθεί µια περίοδος 

τριών και πλέον αιώνων κυριαρχίας των Φράγκων, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί στα 

Κυκλαδονήσια µετά την ∆΄ Σταυροφορία και την προσωρινή κατάλυση του 

βυζαντινού κράτους το 1204 ως υπήκοοι της Βενετίας. Η βενετική διοίκηση, 

εκτιµώντας το µεγάλο κόστος που απαιτούσε η κατάκτηση των πολυάριθµων νησιών 

του Αιγαίου, παραχώρησε το δικαίωµα σε υπηκόους της να εξοπλίσουν πολεµικούς 

στόλους και να τα καταλάβουν για λογαριασµό τους, αναγνωρίζοντας ωστόσο την 

επικυριαρχία της. Επικεφαλής τους τέθηκε ο Μάρκος Σανούδος, ανιψιός του ∆όγη 

Ερρίκου ∆άνδολου, ο οποίος δηµιούργησε το ∆ουκάτο της Νάξου το 1207 και έλαβε 

τον τίτλο του «∆ούκα της Νάξου» ή «∆ούκα του Αρχιπελάγους». Το ∆ουκάτο της  

Νάξου αποτελούνταν από τα νησιά Νάξο, Πάρο, Αντίπαρο, Μήλο, Σίφνο, Κύθνο, Ίο, 

Αµοργό, Κίµωλο, Σίκινο, Σύρο και Φολέγανδρο.18 Αναφέρεται ότι µόνο στη Νάξο οι 

Βενετοί συνάντησαν κάποιου είδους αντίσταση από Γενοβέζους πειρατές που είχαν 

εγκατασταθεί στο κάστρο Απαλίρι. Τελικά το νησί παραδόθηκε µετά από πολιορκία 

που διήρκησε πέντε εβδοµάδες.19 Μέσα στην επόµενη δεκαετία άλλες έξι φραγκικές 

οικογένειες κυριαρχούσαν στο Αιγαίο: ο Μαρίνος ∆άνδολος κατέλαβε την Άνδρο, οι 

αδελφοί Γκίζι την Τήνο, τη Μύκονο, τη Σκύρο, τη Σκόπελο, τη Σέριφο και την Κέα 

(Τζια), ο Τζιάκοµο Μπαρόζι τη Σαντορίνη, ο Λεονάρδο Φόσκολο την Ανάφη, ο 

Μάρκο Βενιέρι τα Κύθηρα και ο Τζάκοπο Βιάρο τα Αντικύθηρα.20     

Κατά τη διάρκεια της φραγκικής κυριαρχίας και µέχρι το 1494, το νησί της 

Σύρου παραχωρούνταν ως φέουδο σε συγγενικά πρόσωπα του ∆ούκα. Από το 1284 

ως το 1303 την κατείχε ο Γουλιέλµος Σανούδος, γιος του Μάρκου Β΄ Σανούδου, ο 

οποίος µετά το θάνατο του πατέρα του το 1303 έγινε ∆ούκας της Νάξου. Το 1384 το 

                                                 
17 Σ. Ασδραχάς, ό.π., 239-240˙ Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 126-128. 
18 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 7· P. Lock, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο 1204-1500, 
µετάφρ. Γ. Κουσουνέλος, Ενάλιος, Αθήνα 1998, 250 (τίτλος πρωτότυπου: Τhe Franks in the Aegean, 
Longman, Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 1995)· W. Miller, Η Φραγκοκρατία στην Ελλάδα 1204-1566, µετάφρ. 
Α. Φουριώτης, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα 1990, 641-644 (τίτλος πρωτότυπου: Τhe Latins in the 
Levant, Α History of Frankish Greece (1204-1566), John Murray, Λονδίνο 1908). Γενικότερα για την 
περίοδο της φραγκικής κυριαρχίας στις Κυκλάδες βλ. B. Slot, Archipelagus Turbatus: Les Cyclades 
entre colonization latine et occupation ottomane, c. 1500-1718, τ. 1, ό.π., 35-72. 
19 W. Miller, ό.π., 85.  
20 Βλ. P. Lock, ό.π., 250˙ W. Miller, ό.π., 719-722. 



 14

νησί δόθηκε ως προίκα στην κόρη του ∆ούκα της Νάξου Φραγκίσκου Κρίσπι µετά το 

γάµο της µε τον Βενετό βάϊλο της  Εύβοιας Πέτρο Ζένο. Το 1397 περιήλθε στον γιο 

του Φραγκίσκου Κρίσπι Νικόλαο και όταν ο τελευταίος αναγορεύτηκε ∆ούκας της 

Νάξου, παραχωρήθηκε στον γιο του Φραγκίσκο το 1440. Το 1463 ο Φραγκίσκος 

Κρίσπι πήρε µε τη σειρά του τον τίτλο του ∆ούκα και παραχώρησε τη Σύρο στον 

αδελφό του Αντώνιο Κρίσπι. Μετά το θάνατο του Ιωάννη Γ΄ Κρίσπι το 1494 και 

µέχρι το 1500, το ∆ουκάτο της Νάξου πέρασε στον άµεσο έλεγχο της Βενετίας µετά 

από µια εξέγερση των κατοίκων της Νάξου που θεωρείται ότι υποκίνησε ο βενετός 

ναύαρχος.  

Τη διοίκηση της Σύρου τότε ανέλαβε απεσταλµένος του βενετού ναυάρχου, ο 

Πέτρο Κονταρίνι. Η άµεση διοίκηση από τη Βενετία διάρκεσε µέχρι τον Οκτώβρη 

του 1500, όταν το αξίωµα του ∆ούκα του Αρχιπελάγους ανέλαβε ο Φραγκίσκος 

Κρίσπι. Σ’ αυτό το αξίωµα παρέµεινε µέχρι το 1510, όταν και εξορίστηκε στην 

Κρήτη λόγω της δολοφονίας µιας γυναίκας και µιας απόπειρας φόνου που διέπραξε 

εναντίον του γιου και διαδόχου του Ιωάννη ∆΄ Κρίσπι, αποτέλεσµα των χρόνιων 

ψυχικών διαταραχών από τις οποίες έπασχε. Στα επόµενα χρόνια ακολούθησε και 

πάλι άµεση διοίκηση των νησιών από τον απεσταλµένο της Βενετίας Αντώνιο 

Λορεντάνο, µέχρι το 1517 και την ενηλικίωση του Ιωάννη ∆΄ Κρίσπι, τελευταίου 

∆ούκα του Αρχιπελάγους κάτω από την κυριαρχία της Βενετίας.21 

Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι Οθωµανοί κατέκτησαν στα 1517 

την Αίγυπτο, ενώ το 1519 ο Χαϊρεντίν Μπαρµαρόσα προσέφερε την επικυριαρχία του 

Αλγεριού στον σουλτάνο. Με την άνοδο του Σουλεϊµάν του Μεγαλοπρεπή στο θρόνο 

το 1520 ξεκίνησε µια περίοδος έντονης ναυτικής δραστηριότητας για τους 

Οθωµανούς, καθώς το ζητούµενο ήταν ο έλεγχος του θαλάσσιου δρόµου που συνέδεε 

την Κωνσταντινούπολη µε την Αίγυπτο, ενώ στα δυτικά οι Οθωµανοί 

συγκρούστηκαν µε τον ισπανικό στόλο. Επίσης υπήρξε προσπάθεια για τον θαλάσσιο 

έλεγχο τόσο της Ερυθράς Θάλασσας, όσο και του Περσικού Κόλπου από την πλευρά 

του οθωµανικού στόλου. Εκεί, ο κύριος αντίπαλος ήταν ο πορτογαλικός στόλος.22   

  Η έναρξη αυτής της έντονης ναυτικής δραστηριότητας για τους Οθωµανούς 

σηµατοδοτήθηκε µε την κατάκτηση της Ρόδου και την αποµάκρυνση των Ιπποτών 

του Αγίου Ιωάννη το 1522. Το 1533 ο Σουλεϊµάν παραχώρησε στον Μπαρµπαρόσα 
                                                 
21 W. Miller, ό.π., 643- 689, Α.∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 8. 
22 C. Imber, «The Navy of  Süleyman the Magnificent», Archivum Ottomanicum, 6 (1980), 211-282˙ C. 
Finkel, Osman’s Dream. The Story of the Ottoman Empire 1300-1923, John Murray, Λονδίνο 2006, 
120-121. 
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το αξίωµα του καπουντάν πασά, αρχηγού του οθωµανικού στόλου. Το 1537, καθώς ο 

οθωµανικός στόλος επέστρεφε από µια αποτυχηµένη πολιορκία της βενετικής 

Κέρκυρας, αποτελούµενος από εβδοµήντα γαλέρες και τριάντα µικρότερα πλοία υπό 

την ηγεσία του Μπαρµπαρόσα, επιτέθηκε αρχικά στην Αίγινα και τα Κύθηρα και στη 

συνέχεια στη Σέριφο, την Κέα, την Κύθνο, την Πάρο, τη Μύκονο, την Αµοργό και 

την Ανάφη. Μάλιστα σηµειώνεται ότι κατά την άφιξη του στόλου των Οθωµανών 

στην Πάρο, ο Βενετός διοικητής του νησιού Μπερνάρντο Σαγκρέντο αρνήθηκε να το 

παραδώσει ειρηνικά, µε αποτέλεσµα να ακολουθήσει λεηλασία από τους 

Οθωµανούς.23 

Στη συνέχεια οι Οθωµανοί αποβιβάστηκαν στη Νάξο και ο ∆ούκας Ιωάννης ∆΄ 

συµφώνησε να υποταχθεί ως φόρου υποτελής ηγεµόνας, πληρώνοντας στο σουλτάνο 

ετήσιο φόρο υποτέλειας 150.000 άσπρων για να ηγεµονεύει το συρρικνωµένο στο 

µεταξύ δουκάτο που αποτελούνταν από τη Νάξο, τη Σύρο, τη Μήλο, τη Σαντορίνη και 

την Ίο.24  

Το επόµενο έτος ο Μπαρµπαρόσα επέκτεινε τις ναυτικές του επιχειρήσεις στο 

Αιγαίο, υποτάσσοντας και τους υπόλοιπους ηγεµόνες των νησιών στο πλαίσιο της 

συµφωνίας που είχε κάνει µε τον ∆ούκα της Νάξου, πρακτική που εφάρµοζαν ευρέως 

οι Οθωµανοί στις νεοκατακτηµένες περιοχές, µε στόχο την  πολιτική ένταξη των 

πρώην κυριάρχων ελίτ στο νέο οθωµανικό πλαίσιο, εφόσον δέχονταν την υποταγή 

τους. Έτσι, µε µοναδική εξαίρεση την Τήνο που οι Οθωµανοί αναγνώριζαν ακόµα 

την βενετική κυριαρχία, και τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων πέρασαν σε 

οθωµανικό έλεγχο, γεγονός που αποδέχτηκε και η Βενετία το 1540.25 

Το 1566, ο Ιάκωβος ∆΄, γιος του Ιωάννη ∆΄ που στο µεταξύ είχε γίνει ∆ούκας 

της Νάξου καταβάλλοντας στον σουλτάνο τον κεφαλικό φόρο των νησιών Νάξου, 

Πάρου, Σαντορίνης, Σύρου και Μήλου, αποπέµφθηκε και τη θέση του ανέλαβε ο 

ευνοούµενος του νέου σουλτάνου Σελίµ Β΄, ο Εβραίος Ιωσήφ Νάσι. Η αποποµπή του 

Ιάκωβου ∆΄ συνέπεσε µε  την κατάκτηση της Χίου από τον καπουντάν Πιγιαλέ πασά 

και µε την αιτιολογία ότι ο ∆ούκας δεχόταν στα νησιά και παρείχε τροφοδοσία σε 

χριστιανούς πειρατές. Ο Ιωσήφ Νάσι αν και χρησιµοποιούσε τον τίτλο του ∆ούκα, 

                                                 
23 W. Miller, ό.π., 690-691.  
24 C. Küçük (επιµ.), Ege adalarının egemenlik devri tarihçesi, ό.π., 21. 
25 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 11-12˙ W. Miller, ό.π., 689-699˙ Η. Κολοβός, Η 
νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωµανικό πλαίσιο, ό.π., 35-37˙ C.Küçük (επιµ.), ό.π., 5. Για τις 
πρακτικές που υιοθετούνταν από τους Οθωµανούς σχετικά µε τις πρόσφατα κατεκτηµένες περιοχές της 
Οθωµανικής Αυτοκρατορίας βλ. H. İnalcik, «Ottoman Methods of Conquest», Studia Islamica, 3 
(1954), 103-129. 
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ποτέ δεν επισκέφτηκε τα νησιά και ανέθεσε τη διοίκηση στον τοποτηρητή του 

Φραγκίσκο Κορονέλο.26  

Σχετικά µε τον Κορονέλο και τις σχέσεις του µε το νησί της Σύρου 

αναφέρεται το εξής περιστατικό. Όταν ανέλαβε τη διοίκηση των νησιών φαίνεται να 

απαγόρευσε την τροφοδοσία και τη φιλοξενία βενετικών πλοίων που έπλεαν από την 

Τήνο προς την Κρήτη. Σε µια περίοδο που λόγω του αποκλεισµού που προσπαθούσε 

να εφαρµόσει απέναντι στην Τήνο είχε ξεσπάσει λιµός, οι Συριανοί βοήθησαν τους 

καθολικούς γείτονές τους προσφέροντάς τους τρόφιµα. Τότε ο Κορονέλο έφτασε στη 

Σύρο για να επιβάλει κυρώσεις, αλλά αιχµαλωτίστηκε από τους προύχοντες του 

νησιού και στάλθηκε στα Χανιά, παρά την επιθυµία των Τηνιακών να τον 

παραλάβουν και να τον εκτελέσουν. Μετά από αυτό το περιστατικό στάλθηκε καδής 

στο νησί της Σύρου για να ερευνήσει την υπόθεση και το αποτέλεσµα ήταν, µετά από 

δωροδοκία του καδή, να θεωρηθεί ότι υπεύθυνοι για την αιχµαλωσία του Κορονέλο 

ήταν βενετοί πλοίαρχοι και όχι ο πληθυσµός της Σύρου. Τελικά ο Κορονέλο 

επανήλθε στη θέση του το 1572 και δεν φαίνεται να ενεπλάκη ξανά στις σχέσεις 

Σύρου και Τήνου, οι οποίες συνέχισαν να συνίστανται στην παροχή τροφής από τη 

Σύρο προς τη βενετική Τήνο.27 Αυτό το περιστατικό είναι χαρακτηριστικό της 

αµφισηµίας της οθωµανικής κυριαρχίας στα νησιά.  

Το 1579 ο Ιωσήφ Νάσι πέθανε και ακολούθησε ένας αγώνας για τη διαδοχή 

του στο αξίωµα του ∆ούκα. Ωστόσο ο καπουντάν πασάς Κιλίτς Αλί επέµενε στην 

πλήρη εγκαθίδρυση της οθωµανικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και την ενσωµάτωση των 

νησιών του δουκάτου στο µπεηλερµπεηλίκι του, το οποίο ονοµαζόταν «επαρχία των 

νησιών της Άσπρης Θάλασσας» (Cezayir-i Bahr-i Sefid).28 Έτσι το πρώην δουκάτο 

της Νάξου, µέρος του οποίου ήταν και η Σύρος, πέρασε κάτω από άµεση οθωµανική 

κυριαρχία αρχικά ως ένα ενιαίο σαντζάκι29 που αποτελούσε τµήµα της επαρχίας του 

                                                 
26 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 13˙ W. Miller, ό.π., 700-702˙ Η. Κολοβός, ό.π., 40-
42. 
27 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 13-15˙ W. Miller, ό.π., 703-705. 
28 Για τη δηµιουργία της επαρχίας του καπουντάν πασά βλ. İ. Bostan, «The Establishment of the 
Province of Cezayir-i Bahr-i Sefid», στο Ε. Ζαχαριάδου (επιµ.), The Kapudan Pasha: his Office and 
his Domain, Halcyon Days in Crete IV, A Symposium Held in Rethymnon, 7-9 January 2000, Crete 
University Press, Ρέθυµνο 2002, 241-251. 
29 Πρόκειται για τη βασική διοικητική µονάδα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 16ο αιώνα, 
υποδιαίρεση του µπεηλερµπεηλικιού, βλ. J. Deny-[M. Kunt], «Sandja0», Τhe Encyclopaedia of Islam 
(νέα έκδοση- στο εξής ΕΙ2), E. J. Brill, Λάιντεν 1960-2004, τ. 9, 12-13. 
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καπουντάν πασά και εκµισθωνόταν σε βοεβόδες, χριστιανούς και µουσουλµάνους.30 

Πρώτος σαντζάκµπεης αυτής της διοικητικής ενότητας του πρώην δουκάτου της 

Νάξου µνηµονεύεται ότι ήταν ο Σουλεϊµάν µπέης.31 Φαίνεται ότι µεταξύ 1611 και 

1614 υπήρξε µεταβολή στη διοίκηση των νησιών, µε την κατάτµησή τους σε 

µικρότερα σαντζάκια. Από το παλιό σαντζάκι της Νάξου προέκυψαν τρία µικρότερα 

σαντζάκια: της Νάξου-Πάρου, της Άνδρου-Σύρου και της Μήλου-Σαντορίνης.32 

Μετά το θάνατο του Ιωσήφ Νάσι, οι κάτοικοι των νησιών Νάξου, Πάρου, 

Άνδρου, Σαντορίνης, Μήλου και Σύρου, έστειλαν αντιπροσώπους στην 

Κωνσταντινούπολη µε στόχο να διαπραγµατευτούν µε το σουλτάνο ένα 

«προνοµιακό», όπως έχει χαρακτηριστεί από την µετέπειτα ιστοριογραφία, καθεστώς 

των νησιών. Αποτέλεσµα ήταν η έκδοση ενός µπερατιού από την πλευρά του 

σουλτάνου, το οποίο ρύθµιζε το γαιοκτητικό, το φορολογικό και δικαστικό καθεστώς 

των νησιών των Κυκλάδων, ενώ άλλες διατάξεις αφορούσαν στο εµπόριο, την 

ασφάλεια των νησιών µε το δικαίωµα να διατηρούν οι νησιώτες βίγλες.33 Επίσης 

οριζόταν ότι απαγορεύονταν οι βίαιοι εξισλαµισµοί και η εγκατάσταση γενιτσάρων 

στα νησιά, ενώ παραχωρείτο το δικαίωµα στους χριστιανούς να επισκευάζουν τους 

ναούς. Άλλες διατάξεις ρύθµιζαν ζητήµατα δικαίου, µε την αναγνώριση του 

δικαιώµατος να επιλύουν οι νησιώτες τις ιδιωτικές διαφορές τους µε την 

διαµεσολάβηση ενός «διαιτητή», κάποιου γνώστη δηλαδή του τοπικά ισχύοντος 

εθιµικού δικαίου.34 Οι όροι του µπερατιού του 1580 που εκδόθηκε κατά τη διάρκεια 

της βασιλείας του Μουράτ Γ΄ ανανεώθηκαν το 1628/29 και το 1646 µε την έκδοση 

νέων µπερατιών από τους σουλτάνους Μουράτ ∆΄ και Ιµπραήµ Α΄.35 Το καθεστώς 

της ιδιοκτησίας της γης που περιγράφεται στα τρία µπεράτια είναι αυτό που 

προκύπτει και από την ανάλυση του κανουναµέ για τα νησιά που εκδόθηκε το 

1670/71 και θα µελετήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. Οι γαίες που κατείχαν οι 

νησιώτες βρίσκονταν υπό το καθεστώς της πλήρους ιδιοκτησίας (mülk), ενώ είχαν το 

                                                 
30 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 16-17. Πρώτος χριστιανός µισθωτής των φόρων 
θεωρείται ότι ήταν ο Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, εύπορος Κωνσταντινουπολίτης, το 1581, βλ. C. 
Kücük, ό.π., 29 και Η. Κολοβός, ό.π., 53. 
31 Η. Κολοβός, ό.π., 51. 
32 Ό.π., 42-45. 
33 Για τις βίγλες και τη σηµασία τους βλ. Ν. Μπελαβίλας, ό.π., 65-75˙ J. Alexander, Toward a History 
of Post- Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek Lands, circa 1500- circa 1600, 
Αθήνα 1985, 465-470. 
34 Η. Κολοβός, ό.π., 56-59˙ Ε. Κούκκου, Οι κοινοτικοί θεσµοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία, 
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα 1980, 25- 44˙ Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί 
Τουρκοκρατίας, ό.π., 15-16. 
35 Βλ. Ε. Κούκκου, ό.π., 45-54.   
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δικαίωµα να διαχειρίζονται ελεύθερα τις περιουσίες τους. Η διαχείριση των 

περιουσιακών στοιχείων εντούτοις περιοριζόταν σε κάποιες περιπτώσεις από τις 

δεσµεύσεις που πήγαζαν από το κατά τόπους ισχύον εθιµικό δίκαιο.36      

Κατά την περίοδο αυτή και µέχρι την έναρξη του Κρητικού πολέµου 

εγκαθιδρύθηκαν σε πρώτη φάση οι οθωµανικοί θεσµοί στα νησιά του Αρχιπελάγους. 

Παράλληλα µε τη διοικητική οργάνωση, στα νησιά εγκαταστάθηκαν και καδήδες. Η 

Σύρος υπαγόταν στη δικαιοδοσία του καδή της Άνδρου και Σύρου, µε έδρα το νησί 

της Άνδρου. Αν και θεωρείται ότι µετά την περίοδο της ρωσικής κυριαρχίας στο 

Αιγαίο (1770-1774), το ιεροδικείο της Άνδρου, το οποίο µετά το 1699 έδρευε στο 

νησί της Χίου, σταµάτησε να λειτουργεί37, ο Α. ∆ρακάκης ερευνώντας κοινοτικά 

έγγραφα της Σύρου που βρίσκονται στα Αρχεία του ∆ήµου Άνω Σύρου, δηµοσιεύει 

έναν πίνακα στον οποίο φαίνεται ότι δραστηριοποιούνταν καδής στο νησί 

τουλάχιστον µέχρι το 1791. Επίσης όταν αναφέρεται στην πληρωµή µισθού από την 

κοινότητα προς τον καδή, γράφει ότι ανερχόταν σε 33 γρόσια, τα οποία µετά το 1802 

αυξήθηκαν σε 40.38 ∆ηµοσιεύει και ένα έγγραφο που απευθύνεται προς τον καδή της 

Σύρου και σχετίζεται µε φορολογικά ζητήµατα του έτους 1222 σύµφωνα µε το 

µουσουλµανικό ηµερολόγιο, δηλαδή του 1807 αντίστοιχα για το χριστιανικό.39 Είναι 

ένα ζήτηµα υπό συζήτηση καθώς δεν έχει σωθεί κάποιος ιεροδικαστικός κώδικας που 

να προέρχεται από το νησί της Σύρου. Μια πιθανή ερµηνεία για την τελευταία 

περίπτωση του εγγράφου που απευθύνεται στον καδή της Σύρου το 1807, είναι ότι 

ίσως σ’ αυτή την περίπτωση να µην υπάρχει στην πραγµατικότητα κάποιος καδής στο 

νησί και το έγγραφο να  τηρεί ένα τυπικό µέρος στην εισαγωγή του. Εξάλλου 

δηµοσιεύεται από τον Α. ∆ρακάκη µια µετάφραση του οθωµανικού εγγράφου, 

αποστολέας του οποίου είναι ο ντεφτερντάρης των νέων αυτοκρατορικών προσόδων  

και όχι το πρωτότυπο οθωµανικό έγγραφο.   

Την ίδια περίοδο παρατηρείται και µια προσπάθεια ελέγχου των νησιών από 

την πλευρά της ορθόδοξης εκκλησίας, ύστερα από σχεδόν τέσσερις αιώνες 

κυριαρχίας του καθολικού κλήρου.40 Από το 1537, η Σύρος υπαγόταν στην ορθόδοξη 

επισκοπή που αποτελούσαν τα νησιά Κέα, Κύθνος και Σύρος. Το 1622 η Σύρος 

                                                 
36 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του «δικαιώµατος της προτίµησης» που ίσχυε στις Κυκλάδες, 
για την περίπτωση της Σύρου βλ. Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιον», ό.π., 218-225. 
37 Η. Κολοβός, ό.π., 85.  
38 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 76-77. 
39 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 74-75. 
40 Η. Κολοβός, ό.π., 49-51. 
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υπήχθη στην ορθόδοξη επισκοπή της Άνδρου,41 στην οποία µαρτυρείται η ύπαρξη 

ορθόδοξου επισκόπου ήδη από το 1577.42 Φαίνεται ότι στην περίπτωση της Σύρου 

υπήρξε σύγκρουση µεταξύ καθολικών και ορθοδόξων, καθώς κάτω από το νέο 

πλαίσιο της οθωµανικής κυριαρχίας η θέση των τελευταίων ισχυροποιούταν. Είναι 

χαρακτηριστικά τα γεγονότα που διαδραµατίστηκαν το 1617 στη Σύρο, µε την 

επέµβαση του καπουντάν πασά Αλί τσελεµπή στο νησί και τον απαγχονισµό του 

καθολικού επισκόπου.  

Το 1607 διορίστηκε καθολικός επίσκοπος Σύρου ο Ιωάννης-Ανδρέας Κάργας. 

Οι καθολικοί επίσκοποι διορίζονταν απευθείας από το Βατικανό, για να 

εγκατασταθούν όµως στην έδρα τους λάµβαναν διοριστήριο έγγραφο (µπεράτι) το 

οποίο εκδιδόταν από την Υψηλή Πύλη. Η έντονη παρουσία των καθολικών στο νησί 

της Σύρου µάλιστα ήταν και η αιτία για την προστασία που απολάµβαναν από την 

πλευρά της Γαλλίας, µαρτυρείται µάλιστα ότι µέρος του µισθού του καθολικού 

επίσκοπου της Σύρου καλυπτόταν από το γαλλικό ναυτικό.43 Επίσης, υπάρχει η 

πληροφορία ότι τα έξοδα για την έκδοση µπερατιού για κάθε περίπτωση διορισµού 

καθολικού επισκόπου στη Σύρο, πληρώνονταν από τον εκάστοτε Γάλλο πρεσβευτή 

στην Κωνσταντινούπολη.44   

Εκείνη την εποχή υπολογίζεται ότι στο νησί κατοικούσαν περίπου τρεις 

χιλιάδες καθολικοί στο θρήσκευµα και διακόσιοι ορθόδοξοι. Κινούµενος από 

θρησκευτικό φανατισµό ο νέος επίσκοπος θεωρείται ότι προσπάθησε µε διάφορες 

εγκυκλίους του να εξαλείψει την παρουσία ορθοδόξων στη Σύρο. Εξέδωσε λοιπόν 

µια απόφαση που απαγόρευε τους γάµους µεταξύ καθολικών και ορθοδόξων, κάτι το 

οποίο αποτελούσε µια πραγµατικότητα στο νησί, ωστόσο ανεπισήµως δεχόταν 

µικτούς γάµους αρκεί στη συνέχεια να περνούσαν όλα τα παιδιά από το γάµο στο 

καθολικό δόγµα. Επίσης διαµάχη υπήρξε και κατά την ανέγερση ενός νέου 

ορθόδοξου ναού στο νησί. Ο καπουντάν πασάς ήδη από το 1613 είχε διαµηνύσει ότι 

θα παρενέβαινε στρατιωτικά ενάντια στις αυθαιρεσίες του καθολικού επισκόπου και 

των καθολικών κληρικών και φέρεται την ίδια χρονιά ο Κάργας να είχε µεταβεί στην 

Τήνο λόγω ακριβώς αυτού του φόβου. Ωστόσο αφορµή για την επέµβαση του 

καπουντάν πασά και τον απαγχονισµό του καθολικού επίσκοπου το 1617, έδωσε 
                                                 
41 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 126˙ Μ. Ρούσσος Μηλιδώνης, Syra Sacra. Θρησκευτική Ιστορία της Σύρου, 
ΚΙ.Κ.Ε.∆.Ε., Αθήνα 1993, 69-71 και 103-105. 
42 Η. Κολοβός, ό.π., 50. 
43 Τ. Αµπελάς, Ιστορία της νήσου Σύρου από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι των καθ’ ηµάς, 
Ερµούπολη 1874, 470. 
44 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 176. 
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πιθανότατα η φιλοξενία στο λιµάνι της Σύρου εκ µέρους του καθολικού επισκόπου 

ενός στόλου γαλερών από το βασίλειο της Νεάπολης.45 

Αποτέλεσµα της επιδροµής του οθωµανικού στόλου στη Σύρο ήταν η 

λεηλασία του νησιού και η σύλληψη τριακοσίων αιχµαλώτων. Κατά τις αρχές του 

17ου αιώνα φαίνεται ότι το νησί διένυε µια περίοδο σχετικής ευµάρειας. 

Μνηµονεύεται ότι ενώ το 1494 ο πληθυσµός του νησιού ανέρχονταν σε περίπου 

τετρακόσιους κατοίκους, γύρω στο 1570 είχαν αυξηθεί σε τρεις χιλιάδες. Η αύξηση 

αυτή δικαιολογείται από την εισροή πολλών καθολικών από τα γύρω νησιά και τον 

ηπειρωτικό χώρο µετά την κατάκτηση των Κυκλάδων από τον Μπαρµπαρόσα, καθώς 

η συντριπτική πλειονότητα των Συριανών ακολουθούσε το καθολικό δόγµα.46 Μετά 

τα γεγονότα του 1617 µαρτυρείται και εγκατάσταση µουσουλµάνων στη Σύρο, οι 

οποίοι το 1631 ανέρχονταν σε εξήντα άτοµα.47 ∆εν γνωρίζουµε ωστόσο εάν 

πρόκειται για µια πραγµατική «εγκατάσταση» µουσουλµάνων από άλλες περιοχές ή 

εάν η παρουσία των µουσουλµάνων οφείλεται και σε εξισλαµισµούς. Εθελούσιοι 

εξισλαµισµοί χριστιανών µαρτυρούνται στα νησιά των Κυκλάδων µετά την ίδρυση 

του σαντζακιού της Νάξου.48 Ωστόσο, από την ανάλυση των φορολογικών 

καταστίχων του 1670/71 φαίνεται ότι δεν υπήρχε µουσουλµανική παρουσία στο νησί. 

Μπορούµε να υποθέσουµε ότι είτε οι µουσουλµάνοι είχαν αποχωρήσει, είτε 

ενδεχοµένως είχαν ασπαστεί τον καθολικισµό. Υπάρχουν πληροφορίες ότι στη 

διάρκεια του Κρητικού Πολέµου µετά το 1665 και µέχρι το 1669, ο καθολικός 

επίσκοπος Μήλου Αντόνιο Καµίλλι ανέπτυξε µια δραστηριότητα εκχριστιανισµών 

µουσουλµάνων σε ολόκληρη την επικράτεια των Κυκλάδων.49   

Κατά την περίοδο του Κρητικού πολέµου που διήρκεσε από το 1645 έως το 

1669, το Αρχιπέλαγος έγινε κύριο πεδίο διεξαγωγής του πολέµου. Η οθωµανική 

κυριαρχία αµφισβητήθηκε από την παρουσία του βενετικού στόλου, µάλιστα οι 

Βενετοί είχαν αποκλείσει τα ∆αρδανέλια και το 1650 είχαν εγκαταστήσει ναυτική 

βάση στη Μήλο. Συνέπεια αυτής της διπλής παρουσίας στο Αιγαίο ήταν και η διπλή 

                                                 
45 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 22-25.  
46 Ό.π., 14-15. Αναλυτικά για τα δηµογραφικά ζητήµατα σχετικά µε τη Σύρο το 17ο αιώνα βλ. ∆. 
∆ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, 15ος – αρχές 19ου αιώνα, 
Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 2004, 227-228. 
47 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 22-28. 
48 Η. Κολοβός, ό.π., 49.  
49 Βλ. Μ. Σιµεωνίδης, «Οι εκχριστιανισµοί µωαµεθανών στις Κυκλάδες αίτιο κατηγορίας στις 
διαµάχες των καθολικών», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 12 (1995), 183-235. 
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φορολόγηση των νησιών σε κάποιες περιπτώσεις, καθώς υποχρεώθηκαν να 

καταβάλουν φόρους και στους Βενετούς και στους Οθωµανούς.50  

Στην περίπτωση της Σύρου φαίνεται ότι αυτό συνετέλεσε στο να φύγει κατά 

τα πρώτα χρόνια του πολέµου ένα µέρος του πληθυσµού από το νησί. Αναφορικά µε 

το ρόλο της κοινότητας του νησιού κατά την περίοδο του πολέµου, να σηµειώσουµε 

ότι το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού φαίνεται ότι έτρεφε φιλοβενετικά αισθήµατα 

και πρόσφερε προµήθειες αλλά και φιλοξενία των καθολικών πλοίων στο λιµάνι του 

νησιού.51 Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι Βενετοί από την πλευρά τους να προσφέρουν 

ορισµένες φοροαπαλλαγές στην κοινότητα του νησιού κατά τη διάρκεια του πολέµου 

και ενώ όπως είπαµε παραπάνω απαιτούσαν φορολογικές προσόδους από τα 

υπόλοιπα νησιά. Οι Συριανοί µάλιστα, θεωρώντας το νησί τους βενετική κτήση, 

προσέφευγαν στους εκπροσώπους των Βενετών ακόµα και για την επίλυση ιδιωτικών 

τους υποθέσεων.52 Αυτή η στενή σχέση Σύρου και Βενετίας είχε σαν αποτέλεσµα την 

επέµβαση των Οθωµανών στο νησί το 1674. Με την αιτιολογία ότι οι Συριανοί 

φιλοξενούσαν και ενίσχυαν φράγκους πειρατές, αναφέρεται στις πηγές ότι ο 

«Σερντάρ της Άσπρης Θάλασσας» κινήθηκε εναντίον του νησιού.53 Η µακρά 

περίοδος του Κρητικού πολέµου αποτέλεσε µια χρυσή περίοδο για την πειρατεία στο 

Αιγαίο. Πολλοί δυτικοί κουρσάροι κατέστησαν νησιά όπως τη Μήλο και τη Μύκονο 

µόνιµα αγκυροβόλια και δραστηριοποιούνταν στην εκποίηση των λαφύρων.54   

Με την παράδοση του Χάνδακα το 1669 στο Μεγάλο Βεζίρη Αχµέτ 

Κιοπρουλού Πασά έφτασε στο τέλος του ο οθωµανοβενετικός πόλεµος. Η κυριαρχία 

των Οθωµανών στο Αιγαίο αποκαταστάθηκε και ανάµεσα στα νέα µέτρα που πήρε η 

κεντρική εξουσία στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης της κυριαρχίας της ήταν η 

διεξαγωγή µιας φορολογικής απογραφής των νησιών. Προϊόν αυτής της απογραφής 

είναι τέσσερα κατάστιχα, τα τρία εκ των οποίων θα χρησιµοποιήσουµε ως 

πρωτογενείς πηγές σ’ αυτή την εργασία σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Σύρου, το 

ΤΤ 800, κατάστιχο στο οποίο καταγράφεται αναλυτικά η έγγεια ιδιοκτησία των 

κατοίκων των νησιών Νάξου, Πάρου, Άνδρου, Σύρου, Μήλου και Σαντορίνης, το ΤD 

180 που είναι συνοπτικό κατάστιχο µε τις φορολογικές προσόδους όλων των νησιών 

και το ΜΜ 4856, που είναι το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου όλων των νησιών της 
                                                 
50 Βλ. Ι. Ψαράς, Η Άνδρος στα χρόνια του Κρητικού πολέµου (1645-1669). Ιστορικές µαρτυρίες 
βενετικής προέλευσης, Καΐρειος Βιβιλιοθήκη, Άνδρος 1993, 48-58. 
51 Α. ∆ρακάκης, ό.π.,  32-33. 
52 Ό.π., 34. 
53 Ό.π., 35-36. 
54 Ν. Μπελαβίλας, ό.π., 131-137. 
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απογραφής. Επιπλέον υπάρχει και το αναλυτικό κατάστιχο TD 105, στο οποίο 

καταγράφεται η έγγεια ιδιοκτησία των κατοίκων των υπόλοιπων µικρονησιών του 

Αιγαίου: Σίφνου, Κιµώλου, Σκοπέλου, Κύθνου, Κέας κ.α.  

Σ’ αυτό το σηµείο οφείλουµε να διευκρινίσουµε τον όρο «µικρονήσια» που 

χρησιµοποιούµε εδώ, αλλά και στη συνέχεια, αναφερόµενοι στα νησιά που περιέλαβε 

η οθωµανική φορολογική απογραφή του 1670/71. Μιλάµε για τα µικρότερα νησιά 

του Αιγαίου και συγκεκριµένα τα νησιά που βρίσκονται στον χώρο των Κυκλάδων, 

των Σποράδων, του Αργοσαρωνικού αλλά και του βορείου Αιγαίου (βλ. αναλυτικά 

παρακάτω). ∆εν περιλάµβανε η συγκεκριµένη απογραφή νησιά του ανατολικού και 

νοτιοανατολικού Αιγαίου, τα οποία βρίσκονταν κοντά στα παράλια της Μικράς 

Ασίας και είχαν κατακτηθεί από τους Οθωµανούς ήδη από τον 15ο και 16ο αιώνα.55     

Σε πρώτη φάση θα αναφέρουµε εδώ, µιας και µε το ζήτηµα της οθωµανικής 

απογραφής του 1670 στα νησιά του Αιγαίου θα ασχοληθούµε αναλυτικά στη 

συνέχεια, ότι τα νησιά µε βάση την απογραφή διακρίνονταν σε τέσσερις οµάδες 

ανάλογα µε το που υπάγονταν φορολογικά. Την πρώτη οµάδα απαρτίζουν τα παλιά 

χάσια του καπουντάν πασά: Ίος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Κίµωλος, Ανάφη, Αντίπαρος, 

Σίφνος, Σέριφος, Κύθνος, Κέα, Σκόπελος, Παλαιά Τρίκκερα, Αλόννησος, Σκιάθος, 

Ύδρα, Σπέτσες, Ψαρά, Καλόγερος, Πόρος και Θάσος. Αυτά τα νησιά κατέβαλλαν 

στον καπουντάν πασά τον κεφαλικό φόρο (cizye) και το χαράτσι των γαιών (harac-ı 

arazı).  

Μια άλλη οµάδα αποτελούσαν τα νησιά Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος, Άνδρος, 

Μήλος και Σύρος, τα οποία κατέβαλλαν τον κεφαλικό φόρο στον καπουντάν πασά 

και το χαράτσι των γαιών το κατέβαλλαν ως σαλιανέ (προκαθορισµένο ετήσιο 

εισόδηµα) στους µπέηδες της θάλασσας (ümera-i derya). Ξεχωριστές περιπτώσεις 

αποτελούσαν η Σκύρος και η Μύκονος. Η πρώτη παραχωρήθηκε ως αρπαλίκι στον 

σφραγιδοφύλακα (mühürdar) του Φαζίλ Αχµέτ ή του καπουντάν πασά και η δεύτερη 

εκµισθώθηκε στον διερµηνέα του σουλτανικού συµβουλίου Παναγιώτη Νικούσιο.56  

Στα χρόνια µετά το 1670, προκύπτει µέσα από αρχειακές πηγές που 

δηµοσίευσε ο Α. ∆ρακάκης ότι το νησί της Σύρου κατέβαλε την ετήσια φορολογία 

στον εκάστοτε οθωµανό µπέη. Πιθανότατα οι πηγές αναφέρονται στο «χαράτσι των 

γαιών», καθώς όπως είδαµε τον κεφαλικό φόρο νεµόταν ο καπουντάν πασάς. Ο 
                                                 
55 Για παράδειγµα δεν περιλαµβάνονταν η Ρόδος, η Μυτιλήνη, η Σάµος, η Λήµνος, η Χίος. Για την 
κατάκτηση αυτών των νησιών από τους Οθωµανούς βλ. İ. Bostan, (επιµ.), Ege adaları’nın idarî, malî 
ve sosyal yapısı, ό.π., 8-12.   
56 Η.Κολοβός, ό.π., 68-70˙ İ.Bostan (επιµ), 78-79 και 148. 
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εκάστοτε οθωµανός αξιωµατούχος, µέσω κάποιου βεκίλη (αντιπροσώπου) ερχόταν σε 

συνεννόηση µε τους εκπροσώπους της κοινότητας σχετικά µε τον τρόπο παράδοσης 

των φόρων.57 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πληροφορία που προκύπτει σχετικά µε 

τη «διπλή φορολόγηση» του νησιού από τους Οθωµανούς και τους Βενετούς. Κατά 

τη διάρκεια του δεύτερου οθωµανοβενετικού πολέµου (1684-1699), οι Βενετοί 

έθεσαν και πάλι σε αµφισβήτηση την οθωµανική κυριαρχία στο Αιγαίο. Παρότι δεν 

κατέλαβαν στρατιωτικά τα νησιά, τους επέβαλλαν φόρο ο οποίος ονοµάστηκε 

«carazzio», από το οθωµανικό «χαράτσι». Η «διπλή» αυτή φορολόγηση του νησιού, 

προκύπτει και από έγγραφο του 1696.58 Μάλιστα, το συνολικό ποσό που 

καταβλήθηκε από το νησί της Σύρου στους Βενετούς κατά τα έτη 1684-1693 φαίνεται 

ότι ανερχόταν σε 54000 ρεάλια.59  

Σχετικά µε το φορολογικό καθεστώς του νησιού κατά τη διάρκεια των 

επόµενων χρόνων, φαίνεται ότι οι πρόσοδοι του νησιού παραχωρούνταν σε µισθωτές 

των φόρων.60 Από το 1711 το νησί της Σύρου µαζί µε την Άνδρο παραχωρούνταν 

βάσει του καθεστώτος της ισόβιας µίσθωσης (malikâne) σε µισθωτές που 

εισέπρατταν και τον κεφαλικό φόρο και το χαράτσι των γαιών. Οι πρόσοδοι του 

νησιού παραχωρούνταν ως µουκατάδες οι οποίοι ανήκαν στα σουλτανικά χάσια. Το 

1712 βοεβόδας της Σύρου εµφανίζεται ο Χαλίλ αγάς.  Το έτος 1720 υπάρχει αναφορά 

σε ορθόδοξο βοεβόδα του νησιού, τον Ζώρζη Παπάζογλου, κάτι το οποίο φαίνεται να 

συνέβαινε σποραδικά και κατά τα επόµενα έτη.61 Η εξέλιξη αυτή, η ανάµιξη 

χριστιανών βοεβόδων στη συλλογή των φόρων, είναι κάτι που παρατηρείται και στην 

περίπτωση της Άνδρου.62 Πέρα από τα φορολογικά ζητήµατα µε τα οποία θα 

ασχοληθούµε εκτενέστερα στη συνέχεια, ιδιαίτερα σηµαντικό γεγονός για την 

ιστορία του νησιού ήταν η επιδηµία πανώλης που ξέσπασε το 1728 και προκάλεσε το 

θάνατο χιλίων περίπου Συριανών, σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού πληθυσµού 

εκείνη την εποχή. Εξήντα χρόνια αργότερα, το 1788, µια άλλη επιδηµία πανώλης 

                                                 
57 Α.∆ρακάκης ό.π., 36-39. 
58 Ό.π., 39. Για τη «διπλή» φορολόγηση των νησιών του Αιγαίου κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
οθωµανοβενετικού πολέµου βλ. Η. Κολοβός, ό.π., 77-78˙ B. Slot, ό.π., 232-233. 
59 Ό.π., 312-313. 
60 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 43-44. 
61 Ό.π., 44 και 48-49.  
62 Η. Κολοβός, ό.π., 135-136. 
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εµφανίστηκε στο νησί, αυτή τη φορά όµως οι ανθρώπινες απώλειες φαίνεται ότι ήταν 

µικρότερες.63 

Σε δύο περιπτώσεις διαθέτουµε την πληροφορία ότι τις φορολογικές 

προσόδους του νησιού υποµίσθωνε ο καδής της Άνδρου και Σύρου: πρόκειται για 

τους φόρους των ετών 1727 και 1730.64 Το έτος 1754 έχουµε την πρώτη πληροφορία 

σχετικά µε την παραχώρηση της Σύρου ως ισόβια µίσθωση, δηλαδή µε καθεστώς 

µαλικιανέ, σε κάποιον εκπρόσωπο της κρατικής εξουσίας. Παρατηρείται αυτή η 

εξέλιξη ως προς το καθεστώς του νησιού κατά τον 18ο αιώνα, η εκµίσθωσή του υπό 

το καθεστώς του µαλικιανέ και η αποµάκρυνση από τον φορολογικό έλεγχο του 

καπουντάν πασά. Έτσι ο πρώτος γνωστός ισόβιος τιµαριούχος της Σύρου και µαζί και 

της Άνδρου, ήταν ο Αλί Σεβάλ αγάς, ο οποίος ωστόσο διατήρησε τον έλεγχο του 

νησιού µέχρι το 1758. Για τα επόµενα τρία έτη η Σύρος παραχωρήθηκε αρχικά σε 

κάποιον Μεχµέτ αγά και στη συνέχεια στον σερασκέρη65 του στόλου Μεχµέτ πασά. 

Το 1761 παραχωρήθηκε και πάλι υπό το καθεστώς του µαλικιανέ στον Αλί αγά 

Βελίογλου µαζί µε την Άνδρο.66 

Την περίοδο 1770-1774 η Σύρος µαζί µε τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων 

βρέθηκαν κάτω από τη ρωσική κυριαρχία, αποτέλεσµα της καταστροφής του 

οθωµανικού στόλου στον Τσεσµέ το 1770 στο πλαίσιο του οθωµανορωσικού 

πολέµου. Οι Ρώσοι τότε διόρισαν τον καταγόµενο από τη Μύκονο Αντώνη Ψαρό 

επίτροπο των Κυκλάδων, ο οποίος και επισκέφθηκε τη Σύρο το 1771. Από τον πρώτο 

κιόλας καιρό της ρωσικής κυριαρχίας, η Σύρος αποτελούσε λιµάνι ανεφοδιασµού του 

ρωσικού στόλου, ενώ µέχρι το 1772 υπήρχε και έντονη πειρατική δραστηριότητα την 

οποία οι Ρώσοι κατάφεραν να περιορίσουν. 

Μετά την αποχώρηση των Ρώσων από το Αιγαίο και τη σύναψη της συνθήκης 

του Κιουτσούκ Καϊναρτζή, η Σύρος επανήλθε στον έλεγχο του Αλί Βελίογλου. Με 

την αποχώρηση των Ρώσων, στο νησί ξέσπασε µια διαµάχη η οποία φαινοµενικά 

αφορούσε στην αλλαγή της σφραγίδας της κοινότητας, στο παρασκήνιο όµως 

κρύβονταν η αντιπαλότητα µεταξύ δύο µερίδων που είχαν σχηµατιστεί στο νησί: η 

µια πρόσκεινταν φιλικά προς τους Ρώσους και η δεύτερη προς τους Οθωµανούς. Το 

                                                 
63 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 45-47 και 72-73˙ Κ. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες 
της ελληνικής χερσονήσου, 14ος-19ος αιώνας, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1995, 
375-400.    
64 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 45 και 48. 
65 Βλ. B. Lewis, «B`b-ı Ser’askeri», EI2, ό.π., τ. 1, 838.  
66 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 48-51. 
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1779 ο Αλί Βελίογλου αποκεφαλίστηκε και η Σύρος µαζί µε την Άνδρο 

παραχωρήθηκαν στην Σάχ σουλτάν, αδελφή του σουλτάνου Σελίµ Γ΄.67 

Η  Σαχ σουλτάν εισέπραττε τα 3/4 των φόρων των δύο νησιών68, τα οποία 

ποτέ δεν επισκέφθηκε. Σχετικά µε τον τρόπο της είσπραξης της φορολογίας, 

σηµειώνεται ότι πέρασε στην κοινότητα το δικαίωµα να εισπράττει βάσει του 

συστήµατος της κατ’ αποκοπής είσπραξης των φόρων (maktu)69 και στη συνέχεια να 

παραδίδει το προκαθορισµένο ποσό. Αυτό απάλλασσε την κοινότητα από την 

παρουσία κρατικών αξιωµατούχων κατά την είσπραξη και την υπερφορολόγηση ή 

την παροχή δώρων.70  

Μετά το θάνατο της Σάχ σουλτάν το 1803, η Σύρος, όπως και η Άνδρος, 

παραχωρήθηκε στον ντεφτερντάρη των νέων αυτοκρατορικών προσόδων (irad-ı 

cedid-i hümayun defterdarı), τον επικεφαλής του ταµείου που είχε δηµιουργηθεί για 

να χρηµατοδοτήσει τις στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις του σουλτάνου Σελίµ Γ΄. Υπό 

αυτό το καθεστώς παρέµεινε µέχρι το 1813, οπότε και παραχωρήθηκε στον διευθυντή 

του σουλτανικού νοµισµατοκοπείου (darbhane nazırı).71  

Από το έτος 1752 τουλάχιστον, και µέχρι το τέλος της οθωµανικής κυριαρχίας 

στο Αιγαίο εκτός της τετραετούς ρωσικής κυριαρχίας, είχε αναπτυχθεί ο θεσµός των 

«καπού κεχαγιάδων». Οι καπού κεχαγιάδες ήταν αντιπρόσωποι της κοινότητας, οι 

οποίοι έδρευαν στην Κωνσταντινούπολη. Ένας  από τους βασικότερους ρόλους τους 

ήταν να έρχονται σε συνεννόηση µε τον εκάστοτε δικαιούχο των φόρων του νησιού 

και να καθορίζουν το τελικό ποσό και τον τρόπο παράδοσής του.72 

  Το 1814 σηµειώθηκε στο νησί µια εξέγερση µε σχετικά σαφή ταξικό 

χαρακτήρα. Ο πληθυσµός του νησιού διακρίνονταν τότε στους Καστρινούς και στους 

Χωριανούς. Και οι δύο αυτές οµάδες διέµεναν στο Κάστρο του νησιού: η διάκριση 

έγκειται στο ότι οι Καστρινοί δεν καλλιεργούσαν οι ίδιοι τα κτήµατά τους, αντίθετα 

µε τους λεγόµενους Χωριανούς οι οποίοι το καλοκαίρι διέµεναν σε πρόχειρα 

παραπήγµατα στην ύπαιθρο για όσο διαρκούσαν οι γεωργικές εργασίες. Ενώ µέχρι τα 

τέλη του 18ου αιώνα οι ταξικές διακρίσεις ήταν κυρίως βάσει της καταγωγής και 

                                                 
67 Ό.π., 67-68. 
68 Η. Κολοβός. ό.π., 137-138. 
69 Τρόπος καταβολής των φόρων, καθώς και το ποσό που καταβαλλόταν µε αυτόν τον τρόπο, βλ. L. 
Darling, Revenue-Raising and Legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman 
Empire 1560-1660. E.J. Brill, Λάιντεν-Νέα Υόρκη- Κολωνία 1996, 103-105.  
70 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 69-73. 
71 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 74˙ Η. Κολοβός, ό.π., 138. 
72 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 228-230˙ Βλ. επίσης Α. Σιγάλας, «Επιστολαί καπού κεχαγιάδων της Σύρου επί 
Τουρκοκρατίας», Ελληνικά, 2, (1929), 11-96. 
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λιγότερο βάσει του πλούτου, η εµπλοκή πολλών Συριανών µε το εµπόριο και τη 

ναυτιλία στις αρχές του 19ου αιώνα δηµιούργησε µια τάξη αστών οι οποίοι έλεγχαν 

τις κοινοτικές συνελεύσεις στο νησί.73 Όταν η συνέλευση του Κοινού πήρε µια 

απόφαση που περιόριζε τη βοσκή των ζώων και έθιγε τα συµφέροντα των κατοίκων 

της υπαίθρου, οι τελευταίοι προχώρησαν στην αµφισβήτηση της απόφασης και τη 

συγκρότηση δικής τους συνέλευσης. Τελικά η εξέγερση αυτή έληξε µε τη σύλληψη 

του επίτροπου που διόρισαν οι Χωριανοί στην Κωνσταντινούπολη, όταν και πήγε για 

να επικυρωθούν από τις οθωµανικές αρχές τα πρακτικά της εκλογής του.74   

Κατά την περίοδο της Ελληνικής επανάστασης του 1821, η Σύρος κράτησε 

ουδέτερη στάση. Το γεγονός αυτής της ουδετερότητας σε γενικές γραµµές έχει 

θεωρηθεί ότι οφειλόταν σε παράγοντες όπως η διαφορά στο θρήσκευµα ανάµεσα 

στην πλειονότητα των Συριανών και τους υπόλοιπους επαναστατηµένους, η 

προστασία που προσέφερε η Γαλλία στους καθολικούς κατοίκους του νησιού λόγω 

και της παρουσίας των Καπουτσίνων µοναχών, η σχετική «ελευθερία» που θεωρείται 

ότι απολάµβαναν κατά την περίοδο της οθωµανικής κυριαρχίας και η µη εξοικείωση 

του πληθυσµού µε πολεµικές ενέργειες.75 Πολλά θα µπορούσαν να ειπωθούν για το 

παραπάνω ζήτηµα, αυτό όµως θα υπερέβαινε το πλαίσιο του θέµατος που 

εξετάζουµε.   

Η ουδετερότητα αυτή είχε σαν αποτέλεσµα να εξελιχθεί το νησί σε ένα 

καταφύγιο για τους πρόσφυγες από τη Χίο, τη Σµύρνη, τη Μικρά Ασία, τη Ρόδο, την 

Κρήτη, ενώ κύµα προσφύγων προκάλεσε και η καταστροφή των Ψαρών το 1824. Ο 

πληθυσµός του νησιού εκτοξεύτηκε στους 30000 περίπου κατοίκους µέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1830.76 Από τις σκηνές και τα πρόχειρα παραπήγµατα των 

προσφύγων δηµιουργήθηκε και το πρώτο νησιωτικό αστικό κέντρο στις Κυκλάδες: η 

πόλη της Ερµούπολης.77 

                                                 
73 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 115-116. Για τον διαχωρισµό κάστρα-ύπαιθρος και την οικονοµική και 
κοινωνική αναδιάρθρωση στα νησιά του Αιγαίου βλ. επίσης Β. Σφυρόερας, «Το Αιγαίο µετά τον 15ο 
αιώνα. Ιστορικό περίγραµµα», στο Β. Σφυρόερας, Α. Αβραµέα, Σ. Ασδραχάς,  Χάρτες και χαρτογράφοι 
του Αιγαίου πελάγους, ό.π., 12-13.  
74 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 76-78. 
75 Βλ. χαρακτηριστικά Α. ∆ρακάκης, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως. (1821-1825), τ. 1, Αθήνα 
1979, 1-17˙ Μ. Ρούσος- Μηλιδώνης, ό.π., 155-157.  
76 Για περισσότερες αναφορές σχετικά µε τον πληθυσµό του νησιού κατά τον 19ο αιώνα βλ. ∆. 
∆ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, ό.π., 229-231. 
77 Για τον οικισµό της Ερµούπολης βλ. Α. ∆ρακάκης, Ιστορία του οικισµού της Ερµουπόλεως, ό.π., τ. 1 
και τ. 2 (1826-1827), Αθήνα 1983˙ Χ. Αγριαντώνη- Α. Φενερλή, Ερµούπολη-Σύρος. Ιστορικό 
οδοιπορικό, ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης της Ερµούπολης, Ολκός, Αθήνα 2000, 17-23˙ E. 
Kolodny, «Ερµούπολις- Σύρος. Γέννησις και εξέλιξις µιας ελληνικής νησιωτικής πόλεως», Επετηρίς 
Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 8 (1967-70), 249-286.   
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Οι πληροφορίες για τις δοµές της οικονοµίας στη Σύρο την περίοδο της 

οθωµανικής κυριαρχίας κάνουν λόγο για ένα νησί µε περιορισµένες παραγωγικές 

δυνατότητες της γης λόγω του πετρώδους εδάφους. Οι καθολικοί επίσκοποι και οι 

επισκέπτες σε αναφορές τους γράφουν ότι η Σύρος παρήγαγε λίγο σιτάρι, 

ικανοποιητική ποσότητα κριθαριού, βαµβάκι, κρασί, σύκα, µέλι και τυρί. Από τον 

18ο αιώνα άρχισε η ενασχόληση των Συριανών µε τη ναυτιλία και παράλληλα πολλοί 

εγκαταστάθηκαν στην Κωνσταντινούπολη και τις µικρασιατικές ακτές για 

εµπορικούς σκοπούς. Σχετικά µε την κατανοµή του αγροτικού κλήρου, περιγράφεται 

ότι µέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα η καλλιεργήσιµη γη ήταν σχεδόν ίσα κατανεµηµένη 

στις οικογένειες του νησιού, κάτι το οποίο συντελούσε και στην ισότητα των 

περιουσιών, καθώς πριν από την ανάπτυξη της ναυτιλίας η αγροτική παραγωγή ήταν 

η βάση της οικονοµίας.78 Το εάν επιβεβαιώνεται ή όχι αυτός ο ισχυρισµός θα το 

εξακριβώσουµε στη συνέχεια, µέσα από την ανάλυση του οθωµανικού κατάστιχου 

της έγγειας ιδιοκτησίας των κατοίκων του νησιού στα 1670/71.  

                                                 
78 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί τουρκοκρατίας, ό.π., 100-102 και 107˙ βλ. επίσης και Τ. Αµπελάς, ό.π., 
460-462 για τα προϊόντα που παρήγαγε το νησί.  
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Κεφάλαιο 2: Οι οθωµανικές καταστιχώσεις στα νησιά του Αιγαίου το 

1670/71. 

 

 

 

Μετά την παράδοση του Χάνδακα στο µεγάλο βεζίρη Φαζίλ Αχµέτ 

Κιοπρουλού πασά και τη λήξη του οθωµανοβενετικού πολέµου το 1669, η οθωµανική 

διοίκηση επανεγκαταστάθηκε στα νησιά του Αιγαίου, µε εξαίρεση την Τήνο που 

πέρασε σε οθωµανική κυριαρχία το 1715. Μια από τις σπουδαιότερες ενέργειες των 

Οθωµανών ήταν η πρώτη φορολογική απογραφή (tahrir) που έγινε µε βάση τις 

Κυκλάδες και περιλάµβανε και τα µικρότερα νησιά. Η απογραφή διενεργήθηκε το 

έτος 1081/1670-71.79 Υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της απογραφής ήταν ο Μουσταφά 

εφέντι, τέως υπεύθυνος της τήρησης των φορολογικών καταστίχων της οθωµανικής 

διοίκησης, ο οποίος και κατέγραψε τις περιουσίες που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία 

των κατοίκων των νησιών «χωρίς φρούρια», όπως αναφέρεται σε έγγραφο του 

1671.80 Όπως αναφέραµε και παραπάνω, αυτή ήταν και η πρώτη φορά που τα 

µικρονήσια του Αιγαίου απογράφονταν φορολογικά από τους Οθωµανούς. Επίσηµες 

κρατικές φορολογικές απογραφές διενεργούνταν στη συνέχεια ανά διαστήµατα 30 ή 

και 40 χρόνων, ωστόσο κατά τον 17ο αιώνα η πρακτική αυτή άρχισε να φθίνει. Για 

τον λόγο αυτό, ο κλάδος των οθωµανολόγων που µελετά τις φορολογικές 

καταστιχώσεις έχει επικεντρωθεί κυρίως στον 15ο και 16ο αιώνα, λόγω του µεγάλου 

όγκου αυτού του είδους πηγών.81  

Κατά τους δύο αυτούς αιώνες οι φορολογικές καταστιχώσεις αποτελούσαν τη 

βάση του τιµαριωτικού συστήµατος, το οποίο χαρακτηριζόταν από τη λογική της 

διανοµής του αγροτικού πλεονάσµατος στους εκπρόσωπους της κυρίαρχης 

στρατιωτικής τάξης των επαρχιών. Έτσι, η διοικητική οργάνωση της Οθωµανικής 
                                                 
79 Το τµήµα του καταστίχου ΜΜ 4856 στο οποίο καταγράφονται οι υπόχρεοι κεφαλικού φόρου 
κάτοικοι της Σύρου φέρει ηµεροµηνία καταγραφής 4 Şaban 1081, που αντιστοιχεί στις 17 ∆εκεµβρίου 
1670. Το κατάστιχο ΤΤ 800 χρονολογείται στα 1670/71 µε βάση σηµειώσεις που βρίσκονται στις 
σελίδες του. 
80 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 102. Τα νησιά στα οποία διεξήχθη η απογραφή χαρακτηρίζονται «kal’asız 
adaları». Για την απογραφή που διεξήχθη στα νησιά το 1670 βλ. İ. Bostan (επιµ), Ege adaları, ό.π., 78-
79˙ Ε. Μπαλτά- Μ. Σπηλιωτοπούλου, «Έγγεια ιδιοκτησία και φορολογική απαίτηση στη Σαντορίνη 
τον 17ο αιώνα», Μνήµων, 18 (1996), 113-116˙ Ε. Μπαλτά, «Η Οθωµανική απογραφή της Σίφνου το 
1670», Πρακτικά Β΄ ∆ιεθνούς Σιφναϊκού Συµποσίου, τ. 2, Αθήνα 2005, 309-315˙ B. Slot, «Ο 
κατάλογος των φορολογούµενων του Κάστρου της Μήλου στα 1670», Μηλιακά, 1 (1983), 153-160˙ 
βλ. επίσης στου ιδίου Archipelagus Turbatus, ό.π., 212 και 294-310˙ Η. Κολοβός, ό.π., 68-70.   
81 Βλ. H. Lowry, «The Ottoman Tahrir Defterleri as a Source for Social and Economic History: Pitfalls 
and Limitations», ό.π., 14-15. 
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Αυτοκρατορίας στηρίζονταν σε ένα σύστηµα σύµφωνα µε το οποίο η διοικητική και 

στρατιωτική ελίτ των επαρχιών δεν µισθοδοτούνταν από το κρατικό 

θησαυροφυλάκιο, αλλά είχε το δικαίωµα να καρπώνεται τις φορολογικές προσόδους 

κάποιας συγκεκριµένης περιοχής.82 Η παρακµή αυτού του συστήµατος και η 

ανάπτυξη του συστήµατος της µίσθωσης των φόρων θεωρήθηκε από τη µετέπειτα 

ιστοριογραφία ότι συνδέονταν γενικότερα µε την «παρακµή» στην οποία είχε 

περιέλθει η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Έτσι αναπτύχθηκε το µοντέλο της «χρυσής 

εποχής» της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας κατά τον 15ο και 16ο αιώνα, σε αντίθεση 

µε τα χρόνια µετά το 1600 τα οποία θεωρούνταν χρόνια «παρακµής». Ωστόσο, τα 

στοιχεία που αντλούµε από τις καταστιχώσεις του 17ου αιώνα δεν µας δείχνουν µια 

«παρακµή» των καταστιχώσεων, αλλά έναν µετασχηµατισµό των «κλασικών» 

πρακτικών και την υιοθέτηση νέων, κυρίως την ανάγκη για είσπραξη µετρητών.83  

Οι οθωµανικές φορολογικές καταστιχώσεις αποτελούν τη βάση για τη µελέτη 

της ιστορικής γεωγραφίας, της ιστορικής δηµογραφίας και της αγροτικής οικονοµίας. 

Ωστόσο ο χαρακτήρας αυτών των πηγών µπορεί να οδηγήσει τον µελετητή σε 

εσφαλµένα συµπεράσµατα εάν δεν ληφθούν υπ’ όψη κάποιες παράµετροι.84  

Τα οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα έχουν αποτελέσει µια βασική πηγή για 

µελέτες σχετικά µε την εξαγωγή δηµογραφικών συµπερασµάτων και άλλων θεµάτων 

που αφορούν τον πληθυσµό µιας δεδοµένης περιοχής αλλά και του συνόλου της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.85 Τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών όµως πρέπει να 

                                                 
82 Βλ. Β. Μουταφτσίεβα, Αγροτικές σχέσεις στην Οθωµανική Αυτοκρατορία (15oς-16ος αι.), ό.π., 17-
96˙ L. Darling, Revenue-Raising and Legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the 
Ottoman Empire 1560-1660., ό.π., 22-29˙ Χ. Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 
1300-1600, µτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995, 183-207 (τίτλος πρωτότυπου: The 
Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, εκδ. G. Weidenfeld and Nicolson, Λονδίνο 1973). 
83 E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology: A Preliminary Assessment of the Tahrir 
Registers of 1670/71 Concerning Crete and the Aegean Islands», στο E. Kolovos, P. Kotzageorgis, S. 
Laiou, M. Sariyannis (επιµ.), The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social 
and Economic History. Studies in Honour of John C. Alexander, Isis Press, Κωνσταντινούπολη 2007, 
202-203. Για το µοντέλο της «χρυσής εποχής» και της µετέπειτα «παρακµής» βλ. L. Darling, ό.π., 2-8. 
84 Βλ. H. Lowry, «The Ottoman Tahrir Defterleri as a Source for Social and Economic History: Pitfalls 
and Limitations», ό.π., 3-19. Για µια συνοπτική παρουσίαση των οθωµανικών φορολογικών 
καταστίχων ως ιστορικών πηγών και τις δυνατότητες επεξεργασίας τους βλ. S. Faroqhi, Approaching 
Ottoman History. An Introduction to the Sources, ό.π., 82-109˙ Η. İslamoğlu- İnan, ό.π., 23-49.    
85 Βλ. σχετικά B. Ataman, «Ottoman Demographic History (14th-17th Centuries): Some 
Considerations», Journal of the Economic and Social History of the Orient, 25 (1992), 187-198˙ Ö. 
Barkan, «Research on the Ottoman Fiscal Surveys», στο M. Cook (επιµ.), Studies in the Economic 
History of the Middle East, Oxford University Press, Λονδίνο, Νέα Υόρκη 1970, 163-171˙ E. Elifoğlu, 
«Ottoman Defters Containing Ages of Children: A New Source for Demographic Research», Archivum 
Ottomanicum, 9 (1984), 321-328˙ E. Toledano, «The Sanjaq of Jerusalem in the Sixteenth Century: 
Aspects of Topography and Population», Archivum Ottomanicum, 9 (1984), 279-319˙ L. Erder, «The 
Measurement of Preindustrial Population Changes: The Ottoman Empire from the 15th to the 17th 
Century», Middle Eastern Studies, 11 (1975), 284-301˙ S. Demirci, «Demography and History: The 
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αντιµετωπίζονται ως προσεγγίσεις βάσει κάποιας µεθόδου και όχι ως απόλυτα 

δεδοµένα, λόγω της φύσης των πηγών που χρησιµοποιούνται.  

Κατ’ αρχήν µια κατηγοριοποίηση των πηγών µπορεί να γίνει ανάλογα µε το 

είδος του φόρου που καταγράφεται: α) στα κατάστιχα που αφορούν στον κεφαλικό 

φόρο (cizye), ο οποίος βάρυνε τους µη µουσουλµάνους υπηκόους της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας και β) στα κατάστιχα στα οποία καταγράφονται γενικά οι φόροι 

ιδιοκτησίας. Σχετικά µε τα τελευταία γίνεται µια διάκριση ανάµεσα στα α) αναλυτικά 

κατάστιχα (mufassal), στα οποία καταγράφονται ονοµαστικά οι επικεφαλής των 

οικογενειών και τα στοιχεία εκείνα της ακίνητης περιουσίας τους που υπάγονται σε 

φορολογία και β) στα συνοπτικά κατάστιχα (icmal) στα οποία παρατίθεται ο 

συνολικός αριθµός των φορολογούµενων µιας περιοχής και ο φόρος που τους 

αναλογεί.  

Η οθωµανική δηµοσιονοµική πρακτική της φορολογικής απογραφής µιας 

δεδοµένης περιοχής είχε ως στόχο την καταγραφή των φόρων που αναλογούσαν 

στους κατοίκους της και έτσι αυτές οι πηγές δεν αποτελούν συστηµατικές 

πληθυσµιακές καταγραφές. Στόχος της οθωµανικής διοίκησης ήταν η καταγραφή της 

φοροδοτικής ικανότητας κάθε περιοχής και όχι µια λεπτοµερής καταγραφή του 

πληθυσµού, κατά συνέπεια τα φορολογικά απογραφικά κατάστιχα δεν 

περιλαµβάνουν τον συνολικό πληθυσµό κάθε περιοχής, παρά µόνο τους φορολογικά 

υπεύθυνους ενήλικους άρρενες (και τις χήρες των µη µουσουλµάνων σε ορισµένες 

περιπτώσεις). Στην περίπτωση της Σύρου και γενικά των νησιωτικών καταστιχώσεων 

του 1670/71 θα δούµε ότι περιλαµβάνουν και γυναίκες οι οποίες χαρακτηρίζονται 

«χήρες». Έτσι οµάδες πληθυσµού που για κάποιο λόγο απαλλάσσονταν από τη 

φορολογική υποχρέωση δεν καταγράφονταν στα κατάστιχα. 

Ως φορολογική µονάδα στις οθωµανικές απογραφές χρησιµοποιούνταν το 

χανέ (hane), που σηµαίνει στα τουρκικά «οικία, νοικοκυριό». Τέτοιες φορολογικές 

µονάδες απάρτιζαν οι επικεφαλής των οικογενειών, και ως τέτοιες και οι χήρες. Οι 

ανύπαντροι άνδρες (mücerred) στην περίπτωση των νησιωτικών καταστιχώσεων 

ενσωµατώνονται κι αυτοί στην κατηγορία των χανέ, ενώ σε άλλα κατάστιχα 

απαρτίζουν µια ξεχωριστή κατηγορία. Η έννοια του χανέ έχει επισηµανθεί ότι από 

τον 17o αιώνα χάνει την ατοµική και µετατρέπεται σε µια συλλογική έννοια, έτσι ένα 

χανέ µπορεί να απαρτίζουν περισσότερα από ένα νοικοκυριά. Στην περίπτωση των 
                                                                                                                                            
Value of the Âvarızhâne Registers for Demographic Research: A Case Study of the Ottoman Sub-
Provinces of Konya, Kayseri and Niğde, c. 1620s-1700», Turcica, 38 (2006), 181-211.  
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νησιωτικών καταστιχώσεων του 1670/71 η έννοια του χανέ χρησιµοποιείται µόνο στο 

κατάστιχο του κεφαλικού φόρου. Όπως θα δούµε αναλυτικότερα στη συνέχεια, ο 

κάθε υπόχρεος κεφαλικού φόρου καταγράφεται ως ένα ξεχωριστό χανέ, η σηµασία 

του χανέ δηλαδή χάνει την όποια αξία είχε στα τιµαριωτικά κατάστιχα ως 

δηµογραφική συνιστώσα, εφόσον στην περίπτωσή µας το σύνολο των χανέ 

εµπεριέχει και ανύπαντρους άνδρες. Αντίθετα, η βάση για τη φορολόγηση της έγγειας 

ιδιοκτησίας δεν είναι το χανέ, αλλά η ίδια η καλλιεργήσιµη γη.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εφόσον για δηµοσιονοµικούς λόγους δεν 

καταγραφόταν ο γυναικείος πληθυσµός, παρά µόνο οι φορολογικά υπεύθυνες χήρες, 

τα παιδιά, αλλά και ο ενήλικος πληθυσµός χωρίς φοροδοτική ικανότητα, για 

παράδειγµα οι θεωρούµενοι ανάπηροι σωµατικά και πνευµατικά και οι άποροι, τότε 

οι φορολογικές καταστιχώσεις καθίστανται µια πηγή µε περιορισµούς και 

προβλήµατα ως προς την επεξεργασία για εξαγωγή δηµογραφικών συµπερασµάτων. 

Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι µελετητές στην προσπάθεια 

υπολογισµού του πληθυσµού µιας δεδοµένης περιοχής µε τη χρήση των φορολογικών 

απογραφών είναι το µέγεθος των χανέ. Στην περίπτωσή µας, η καταγραφή των 

φορολογούµενων µε ένα τρόπο που δεν έχει ως βάση το χανέ µε την κλασική του 

έννοια, καθιστά προβληµατική την κάθε τέτοια προσπάθεια.  

Έχει ήδη γίνει µια προσπάθεια για την περίπτωση της Σύρου να οριστεί ένας 

οικογενειακός συντελεστής, ένας αριθµός ο οποίος θα δίνει το µέσο µέγεθος µιας 

οικογένειας στη Σύρο µε βάση τα στοιχεία της απογραφής του κεφαλικού φόρου του 

έτους 1670/71, σε συνδυασµό µε πληροφορίες που δίνουν επισκέπτες του νησιού 

σχετικά µε τον πληθυσµό την ίδια σχετικά περίοδο (1652 και 1678). Ο αριθµός αυτός 

ορίστηκε τελικά στο 4.31, δηλαδή εάν πολλαπλασιάσουµε τον αριθµό των χανέ της 

οθωµανικής απογραφής µε αυτόν τον αριθµό, θα έχουµε τον πληθυσµό του νησιού τη 

δεδοµένη περίοδο.86 Και µόνο η ύπαρξη αρκετών άγαµων µεταξύ των θεωρούµενων 

ως «χανέ» καθιστά αµφισβητήσιµα τα αποτελέσµατα αυτής της προσπάθειας. Ας 

επισηµανθεί ότι εσφαλµένα στη βιβλιογραφία έχει περάσει ο τελικός αριθµός των 487 

χανέ που ο Οθωµανός απογραφέας έχει καταχωρήσει ως σύνολο, ενώ στην 

πραγµατικότητα στο κατάστιχο υπάρχουν αναλυτικά καταγεγραµµένοι 486 

φορολογούµενοι. Στο επόµενο κεφάλαιο θα παρουσιάσουµε αναλυτικά τα 

δηµογραφικά ζητήµατα.       
                                                 
86 Σ. Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες (Ι)», Τα Ιστορικά, 8, (1988), 6-7, 
υποσηµ. 5. 
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Το «κλειδί» για την κατανόηση των δεδοµένων που προσφέρουν τα 

φορολογικά απογραφικά κατάστιχα σχετικά µε το σύστηµα της φορολόγησης, είναι η 

µελέτη των κανουναµέδων (kanunname), νοµικών κωδίκων που εκδίδονταν από την 

κεντρική διοίκηση και καθόριζαν το φορολογικό καθεστώς των επαρχιών.87 Ένας 

τέτοιος κανουναµές εκδόθηκε το 1670/71 για την περίπτωση των νησιών του 

Αιγαίου88, όπως και άλλος ένας για την περίπτωση της Κρήτης.89 Τα δύο αυτά 

κείµενα παρουσιάζουν αρκετές οµοιότητες ως προς τις διατάξεις που καθορίζουν το 

καθεστώς των δύο αυτών επαρχιών της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Στην ουσία 

δείχνουν το νέο πλαίσιο της οθωµανικής δηµοσιονοµικής πολιτικής του 17ου αιώνα 

και την προσπάθεια για αποσύνδεση από το τιµαριωτικό σύστηµα. Συνέπεια αυτού 

είναι και η έµφαση που δίνεται στα µούλκια (mülk), τις ιδιόκτητες γαίες, το καθεστώς 

των οποίων είχε αναγνωριστεί ήδη από το 1580 µε την έκδοση µπερατιού. Το κείµενο 

αυτού του κανουναµέ είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την κατανόηση του τρόπου µε 

τον οποίο διεξήχθη η απογραφή των νησιών. Οι διατάξεις του κανουναµέ σχετικά µε 

το ύψος των φόρων θα σχολιαστούν αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο 

παράλληλα µε τον σχολιασµό της φορολογίας ειδικά για την περίπτωση της Σύρου, 

όπως προκύπτει από την ανάλυση των δύο καταστίχων.  

Όπως προαναφέραµε, ο κανουναµές του 1670/71 για τα νησιά του Αιγαίου 

παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε τον κανουναµέ που εκδόθηκε το ίδιο έτος για το 

νησί της Κρήτης. Αν και δεν διασαφηνίζεται το φορολογικό καθεστώς των νησιών, 

όπως συµβαίνει στην περίπτωση της Κρήτης όπου το καθεστώς της χαρακτηρίζεται 

                                                 
87 Γενικότερα για τους κανουναµέδες βλ. H. İnalcik, «)`nwnn`me», EI2, ό.π., τ. 4, 562-566˙ J. 
Alexander, ό.π.˙ Ö. L. Barkan, XV ve XVI asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda ziraî ekonominin 
hukukî ve malî esasları, τ. 1, Kanunlar, Bürhaneddin Matbaası, Κωνσταντινούπολη 1943. Για µια 
αναλυτική παρουσίαση προγενέστερων του 1670 κανουναµέδων βλ. Α. Akgündüz, Osmanlı 
kanunnâmeleri, τ. 1-9, Osmanlı Araştırmaları Vakfi, Κωνσταντινούπολη 2006.  
88 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 104-107˙ Η. Κολοβός, ό.π., 70-75. Η δηµοσίευση γίνεται από το κατάστιχο 
TD 121 χωρίς αριθµό σελίδων. Το κείµενο αυτό δηµοσιεύτηκε τα τελευταία χρόνια και ουσιαστικά 
επεξηγεί τον τρόπο µε τον οποίο έγινε η φορολόγηση των νησιών του Αιγαίου στα 1670/71. Η αξία 
αυτής της δηµοσίευσης είναι ιδιαίτερη, καθώς οι παλαιότερες σχετικές µε τη νησιωτική απογραφή 
εργασίες αγνοούσαν την ύπαρξη του κανουναµέ βλ. B. Slot, Arcipelegus Turbatus, ό.π., τ. 1, 295˙ Ε. 
Μπαλτά- Μ. Σπηλιωτοπούλου, ό.π., 114.   
89 Για τον κανουναµέ της Κρήτης βλ. E. Gülsoy, Girit’in fethi ve osmanlı idaresinin kurulması (1645-
1670), Tatav, Κωνσταντινούπολη 2004, 318-320˙ Μ. Greene, «An Islamic Experiment? Ottoman Land 
Policy on Crete», Mediterranean Historical Review, 11 (1996), 61-66. Ο κανουναµές έχει δηµοσιευτεί 
στα ελληνικά και στο Ν. Σταυρινίδης, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την 
ιστορία της Κρήτης, τ. Α΄, έγγραφα της περιόδου ετών 1657-1672 (Εγίρας 1067-1082), Βικελαία 
∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Κρήτης 1975, 307-311, ωστόσο ο συγγραφέας δεν έχει χρονολογήσει 
το κείµενο. Επίσης βλ. Ε. Καραντζίκου-Π. Φωτεινού, (επιµ.) Ε. Ζαχαριάδου, Ιεροδικείο Ηρακλείου: 
τρίτος κώδικας (1669/73 – 1750/67), Βικελαία ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου, Ηράκλειο 2003, µη΄-
νε΄ και 127-128. 
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χαρατζιγέ (haraciye), η είσπραξη του χαράτσι µουκασεµέ (harac-ı mukaseme)90 και 

στις δύο περιπτώσεις και το γεγονός ότι ήδη από τον 16ο αιώνα είχε αναγνωριστεί το 

καθεστώς των µουλκιών στα νησιά, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι και στην 

περίπτωση των νησιών µιλάµε για χαρατζιγέ γαίες. Συνέπεια της είσπραξης του 

χαράτσι µουκασεµέ ήταν η µη είσπραξη του ρέσµι ταπού (resm-i tapu), φόρος ο 

οποίος εισπραττόταν στις δηµόσιες γαίες όπου εφαρµοζόταν το τιµαριωτικό 

σύστηµα.91 Μια διαφορά που πρέπει να επισηµανθεί είναι το γεγονός ότι στην 

περίπτωση των νησιών του Αιγαίου εξακολουθούσαν να εισπράττονται παράλληλα 

και οι ορφί (örfi) φόροι, φόροι που εισπράττονταν βάσει του κανούν (resm-i otlak, 

resm-i yaylak, resm-i gevare, resm-i asyab, resm-i gerdek, resm-i tapu-yı zemin, 

bidaat-i hınzır, cürm ü cinayet, bad-ı hava).92  

Σύµφωνα µε την οθωµανική νοµική ορολογία του 16ου αιώνα, όπως αυτή 

διατυπώθηκε στο έργο του σεϊχουλισλάµη Εµπούσούντ, ως χαρατζιγέ 

χαρακτηρίζονταν οι γαίες που παραχωρούνταν στους «άπιστους» µε το καθεστώς της 

πλήρους κυριότητας (mülk), µετά την κατάκτηση µιας περιοχής.93 Η µεγάλη 

πλειονότητα όµως της γης στην Οθωµανική Αυτοκρατορία βρισκόταν υπό το 

καθεστώς της δηµόσιας γης (miri) και παραχωρούνταν στους ραγιάδες για 

καλλιέργεια µε τη µορφή της ενοικίασης.94 Μόνο οι γαίες της περιοχής της 

Μεσοποταµίας χαρακτηρίζονταν µέχρι το 1670 ως χαρατζιγέ. Η υπαγωγή της Κρήτης 

και των νησιών του Αιγαίου σ’ αυτό το καθεστώς έχει θεωρηθεί ότι έγινε στα πλαίσια 

της επίδρασης της σκέψης των καντιζαντελήδων (kadızadeli) για «επιστροφή στη 

σαρία», µέλη των οποίων όπως ο µεγάλος βεζίρης Κιοπρουλούζαντέ Φαζίλ Αχµέτ 

Πασά βρίσκονταν σε υψηλές θέσεις στην ιεραρχία της Κωνσταντινούπολης. Έτσι µε 

βάση τα παραπάνω έχει τονιστεί ο «ισλαµικός» χαρακτήρας του κανουναµέ της 

Κρήτης.95  

                                                 
90 Πρόκειται για τον φόρο που στις ελληνικές πηγές εµφανίζεται ως το «χαράτσι των γαιών», βλ. Α. 
∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 249-252. Το χαράτσι µουκασεµέ ήταν ένας έγγειος φόρος 
που επιβαλλόταν πάνω στην παραγωγή των αρόσιµων γαιών και των αµπελώνων. Στην περίπτωση των 
γαιών που βρίσκονταν στην κατοχή µη µουσουλµάνων, ο φόρος αυτός αντιστοιχούσε στο 1/5 της 
παραγωγής, βλ. G. Orhonlu, «Khar`dj», ΕΙ2, ό.π., τ. 4, 1053-1055.   
91 Βλ. J. Alexander, ό.π., 432-437. 
92 Για τους φόρους αυτούς βλ. J. Alexander, ό.π.. 478-479, 488-489, 451-452,432-437, 486-487, 449-
451.  
93 Bλ. Β. Μουταφτσίεβα, ό.π., 109-133. 
94 Βλ. H. Inalcik- D. Quataert (επιµ.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire, τ. 1, 
1300-1600, ό.π., 103-119.  
95 M. Greene, ό.π., 73˙ Ε. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 205-208.  
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Σχετικά µε την περίπτωση της Κρήτης, η διαφορά µε το «κλασικό» καθεστώς 

των δηµόσιων γαιών τονίζεται αν αντιπαρατεθεί ο κανουναµές του 1670, µε έναν 

προηγούµενο κανουναµέ για το νησί που εκδόθηκε το 1650.96 Αυτό το κείµενο 

προέβλεπε την εφαρµογή του τιµαριωτικού συστήµατος στην Κρήτη και την 

είσπραξη φόρων που αφορούσαν στις δηµόσιες γαίες. Αντίθετα, µε τους 

κανουναµέδες του 1670 εγκαταλείπεται το τιµαριωτικό σύστηµα και οι γαίες 

µετατρέπονται σε γαίες πλήρους κυριότητας. Παρατηρείται δηλαδή µια εξέλιξη στη 

δηµοσιονοµική πρακτική των Οθωµανών η οποία συµβαδίζει µε τους 

µετασχηµατισµούς που λάµβαναν χώρα την ίδια περίοδο στην αυτοκρατορία, το 

τιµαριωτικό σύστηµα και ο θεσµός των σπαχήδων καταρρέουν και η κεντρική 

διοίκηση έχει ανάγκη από την είσπραξη µετρητών. 97    

Με µια πρώτη µατιά στα νησιωτικά απογραφικά κατάστιχα του 1670/71 

παρατηρούµε ότι ο τρόπος καταστίχωσης διαφοροποιείται σε µεγάλο βαθµό από 

παλιότερες καταστιχώσεις που γίνονταν στα πλαίσια της εφαρµογής του τιµαριωτικού 

συστήµατος.98 Αυτό έγκειται στο γεγονός ότι οι οθωµανοί απογραφείς µετρούν την 

γη που βρίσκεται στην κατοχή του κάθε κατοίκου των νησιών. Ο τρόπος καταγραφής 

είναι ο εξής: Κάτω από τον τίτλο «zemin-i x», δηλαδή «γη του x», σηµειώνεται το 

µέγεθος της αρόσιµης γης και των αµπελώνων κάθε ιδιοκτήτη γης, το οποίο 

υπολογίζεται µε βάση διαφορετικές µονάδες µέτρησης από νησί σε νησί. Στην 

περίπτωση της Σύρου χρησιµοποιείται το πινάκι (αναλυτικά βλ. παρακάτω). Στη 

συνέχεια καταγράφονται δέντρα όπως συκιές, ελιές, µουριές, και βελανιδιές, ενώ 

καταγράφονται και µύλοι, ελαιοτριβεία, πρόβατα και µελίσσια. Στο τέλος κάθε 

οικισµού που θεωρείται ως ανεξάρτητη φορολογική µονάδα, υπάρχει µια λίστα µε τα 

συνολικά καταγεγραµµένα στοιχεία των κατοίκων και ο υπολογισµός του φόρου που 

αναλογεί.99  

Στην περίπτωση της Σύρου, τα σύνολα των καταγεγραµµένων περιουσιών και 

ο υπολογισµός των ετήσιων φόρων παρατίθενται στο τέλος του τµήµατος του 

                                                 
96 E. Gülsoy, ό.π., 315-317.  
97 Βλ. M. Kunt, Οι υπηρέτες του σουλτάνου. Ο µετασχηµατισµός της οθωµανικής επαρχιακής 
διακυβέρνησης, 1550-1650, µτφρ. Σ. Παπαγεωργίου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2001. (τίτλος 
πρωτότυπου: The Sultan’s Servants: the Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-
1650, Columbia University Press, Νέα Υόρκη 1983)˙ L. Darling, ό.π, 119-160.  
98 Βλ. ενδεικτικά H. Lowry, Fifteenth- Century Ottoman Realities: Christian Peasant Life on the 
Aegean Island of Limnos, Eren, Κωνσταντινούπολη 2002˙ H. İnalcik, Hicri 835 tarihli suret-i defter-i 
sancak-ι Arvanid, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Άγκυρα 1954˙ H. Inalcik- D. Quataert (επιµ.), ό.π., 
132-139.  
99 Ε. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 209.  
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καταστίχου που αφορά τη Σύρο, χωρίς να δίδεται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά 

µε οικισµούς στο νησί. Πιθανότατα, δεν υπήρχε στο νησί κάποια άλλη οργανωµένη 

οικιστική µονάδα πέρα από το Κάστρο, η οποία από άποψη φοροδοτικής ικανότητας 

να µπορούσε να αποτελέσει και αυτόνοµη φοροδοτική µονάδα. 

Παρά το γεγονός ότι οι φόροι καταλογίζονταν στο σύνολο των δεδοµένων που 

προέκυπταν από την ξεχωριστή καταµέτρηση της γης του κάθε φορολογούµενου, 

αυτή η πολύπλοκη µέθοδος συνιστά µια διαφορά µε τις «κλασικές» µεθόδους 

καταστίχωσης. Κατά τον 15o και 16o αιώνα, ο τιµαριούχος µιας δεδοµένης περιοχής 

καρπώνονταν ένα ποσό αντίστοιχο µε τον προσδοκώµενο φόρο που αναλογούσε σε 

έναν αριθµό καταµετρηµένων χανέ και όχι καταµετρηµένης καλλιεργήσιµης γης. 

Βάση του τιµαριωτικού συστήµατος και φοροδοτική µονάδα για τον τιµαριούχο ήταν 

το σύστηµα του τσίφτ-χανέ (çift-hane). Το τσίφτ-χανέ αποτελούσε ένας έγγαµος 

χωρικός και η οικογένειά του (hane), οι οποίοι καλλιεργούσαν µια µικρή µονάδα γης 

(çiftlik) µε τη χρήση ενός ζεύγους βοδιών. Η φορολόγηση του τσίφτ-χανέ γίνονταν µε 

βάση την προσωπική ικανότητα του καλλιεργητή της γης.100 Σχετικά µε το çift, 

υπάρχει η πληροφορία ότι αντιστοιχούσε σε µια δεδοµένη έκταση γης, η οποία 

ποίκιλλε ανάλογα µε την ποιότητα του εδάφους.101 Έτσι, στις τιµαριωτικές 

καταστιχώσεις και στην περίπτωση των µουσουλµάνων µόνο, σηµειωνόταν η ένδειξη 

ένα ή µισό çift που αντιστοιχούσε σε κάθε χανέ. Η φορολόγηση του çift διέφερε σε 

κάθε περίπτωση ανάλογα µε το ποιος εµφανιζόταν επικεφαλής του κάθε χανέ.  

Το ζητούµενο δηλαδή για τις «κλασικές» καταστιχώσεις ήταν ο υπολογισµός 

µιας µέσης παραγωγικότητας των χανέ, ενώ στις καταστιχώσεις του 1670/71 

υπολογιζόταν η παραγωγικότητα της γης, άσχετα από το ποιος την καλλιεργούσε. Ο 

υπολογισµός της παραγωγικότητας του κάθε χανέ ήταν άµεσα συνδεδεµένος µε το 

προσωπικό καθεστώς του καλλιεργητή της γης. Στις νέες καταστιχώσεις του 17ου 

αιώνα η φορολόγηση γίνεται βάσει της παραγωγικότητας της γης και όχι βάσει της 

παραγωγικότητας των καλλιεργητών. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η φορολογική 

πρόσοδος υπολογιζόταν βάσει της προσδοκώµενης παραγωγής και όχι βάσει µιας 

πραγµατικής καταµέτρησης της παραγωγής. Σηµαντικό ρόλο σ’ αυτή τη διαδικασία 

έπαιζαν και οι ντόπιοι επικεφαλής των κοινοτήτων, τους οποίους φαίνεται να 

                                                 
100 H. Inalcik – D. Quataert (επιµ.), ό.π., 143-154˙ Βλ. επίσης Χ. Ιναλτζίκ, «Χωριό, χωρικοί και 
κράτος», επίµετρο στο Χ. Ιναλτζίκ, Η Οθωµανική Αυτοκρατορία. Η κλασική εποχή, 1300-1600, ό.π., 
391-421.  
101 Β. Μουταφτσίεβα, ό.π., 235. 
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συµβουλεύονταν οι απογραφείς σχετικά µε τις παραγωγικές δυνατότητες της γης του 

κάθε τόπου.    

Ο νέος αυτός τρόπος καταστίχωσης φαίνεται ότι δεν εφαρµόστηκε µόνο στην 

περίπτωση της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. Σε µια εργασία στην οποία 

δηµοσιεύονται απογραφικά κατάστιχα τιµαριωτικών και βακουφικών χωριών κοντά 

στην περιοχή της Αδριανούπολης το 1669/70, ο τρόπος καταγραφής είναι ο ίδιος µε 

αυτόν που περιγράψαµε παραπάνω: Κάτω από τον «τίτλο γη του x» ακολουθούν τα 

µεγέθη της καλλιεργήσιµης γης και τα υπόλοιπα φορολογήσιµα αγαθά όπως δέντρα, 

αµπελώνες, κτλ.102 Αν και σ’ αυτή την περίπτωση δεν µιλάµε για χαρατζιγέ γαίες, 

αλλά για γαίες µιρί στις οποίες εφαρµόζονταν το τιµαριωτικό σύστηµα και επίσης  

βακουφικές γαίες, το σύστηµα καταστίχωσης που περιγράφηκε παραπάνω φαίνεται 

ότι ήταν µέρος µιας γενικότερης προσπάθειας για µετασχηµατισµό στα 

δηµοσιονοµικά θέµατα της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Σχεδόν µισό αιώνα 

αργότερα, το 1715, µετά την ανακατάληψη της Πελοποννήσου από τους Οθωµανούς 

εφαρµόζεται και πάλι ένα παρόµοιο σύστηµα καταστίχωσης.103  

Ένα ερώτηµα που έχει τεθεί σχετικά µε τις οθωµανικές φορολογικές 

απογραφές είναι το κατά πόσο τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτές προέρχονται 

από µια πραγµατική απογραφή ή στηρίζονται αποκλειστικά σε µια µεταφορά 

στοιχείων που οι απογραφείς συνέλεξαν επί τόπου.104 Μια από τις αµφιβολίες που 

έχουν εκφραστεί έγκειται στην θεώρηση ότι οι Οθωµανοί διαδεχόµενοι τους 

Βενετούς στην Κρήτη, στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στην Πελοπόννησο, 

υιοθέτησαν αφενός το γαιοκτητικό καθεστώς των τελευταίων, ενώ χρησιµοποίησαν 

και φορολογικές απογραφές που  ήδη είχαν διενεργηθεί.105 Η «κλασική» τιµαριωτική 

απογραφή της Κρήτης που έγινε το 1650 µάλλον δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Επίσης µια 

µαρτυρία του 1781 από τη Σέριφο περιγράφει παραστατικά την απογραφή που 

διενεργήθηκε στα νησιά του Αιγαίου το 1670.106   

                                                 
102 S. Parveva, «Rural Agrarian and Social Structure in the Edirne Region During the Second Half of 
the Seventeenth Century», Etudes Balkaniques, 3 (2000), 55-90˙ E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ 
Ottoman Defterology»,  ό.π., 209.  
103 Ε. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 216-218, βλέπε και J. Alexander,  
«Conquest and Assimilation: Urban and Rural Real Estate in the Town of Tripolitsa, 1698-1716», 
Archivum Ottomanicum, 23 (2005/6), 29-46. 
104 Σ. Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες. Οι φορολογικές λειτουργίες (Ι)», ό.π., 6-7 
105 Ε. Μπαλτά- Μ. Σπηλιωτοπούλου, ό.π., 115. Βλ. και E. Kolovos, .ό.π., 17. 
106 Ε. Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία (17ος- 19ος αι.) Συµβολή στη µελέτη των κοινωνικών 
και οικονοµικών δοµών του κοινοτικού συστήµατος, ό.π., 175-176. 
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Αυτός ο νέος τρόπος καταστίχωσης του 17ου αιώνα προσφέρει στον µελετητή 

περισσότερες δυνατότητες στην προσπάθεια για ανασύσταση της αγροτικής 

οικονοµίας µιας συγκεκριµένης περιοχής. Με βάση την αναλυτική καταγραφή της 

ακίνητης περιουσίας κάθε φορολογούµενου, µπορούµε να προχωρήσουµε σε 

κατηγοριοποιήσεις ανάλογα µε το µέγεθος των περιουσιών.107  

Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει είναι το κατά πόσο, εφόσον πρόκειται για 

µια πραγµατική φορολογική απογραφή, τα στοιχεία σχετικά µε τα έγγεια αγαθά 

αντιστοιχούν στην πραγµατικότητα και τι πιθανότητα υπήρχε για απόκρυψη των 

πραγµατικών υποκείµενων σε φορολογία περιουσιακών στοιχείων των 

φορολογούµενων. Σε µια µαρτυρία του το 1689 ο καθολικός επίσκοπος Μήλου και 

Κιµώλου Τζιοβάνι Αντόνιο Καµίλι αναφέρει ότι δωροδόκησε τον οθωµανό 

απογραφέα µε αποτέλεσµα να καταγραφεί στο κατάστιχο µικρότερη έγγεια 

ιδιοκτησία από την πραγµατική που βρίσκονταν στην κατοχή της καθολικής 

εκκλησίας στο νησί της Μήλου.108 Αυτό είχε σαν συνέπεια και την µικρότερη ετήσια 

φορολογική επιβάρυνση για τον ιδιοκτήτη της γης. Το γεγονός αυτό, παρότι 

καταδεικνύει τις όποιες αδυναµίες του δηµοσιονοµικού µηχανισµού των Οθωµανών, 

δεν µπορεί να αναχθεί σε ένα γενικότερο κανόνα για τις οθωµανικές καταστιχώσεις.        

Η φορολογική απογραφή του 1670/71 φαίνεται ότι ήταν η πρώτη και η 

τελευταία που διενεργήθηκε από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης και περιέλαβε 

σχεδόν το σύνολο των µικρονησιών του Αιγαίου. Ένα έγγραφο που έχει δηµοσιευτεί 

και χρονολογείται στα 1735, αναφέρεται σε µια νέα απογραφή κάποιων νησιών.109 

Αυτή φαίνεται ότι έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας για είσπραξη του κεφαλικού 

φόρου βάσει ατοµικών δελτίων ανά φορολογικά υπεύθυνο και όχι κατ’ αποκοπή στο 

πλαίσιο του συστήµατος µακτού. Η προσπάθεια αυτή είχε ξεκινήσει ήδη από το 1691, 

αλλά είχε αποτύχει στην περίπτωση των νησιών εξαιτίας της άρνησης των καπουντάν 

πασάδων να την εφαρµόσουν. Το 1734 έγινε µια δεύτερη προσπάθεια να εφαρµοστεί 

το σύστηµα της είσπραξης του κεφαλικού φόρου βάσει ατοµικών δελτίων, µάλιστα 

µοιράστηκε ένας αριθµός δελτίων γι’ αυτό το λόγο, αλλά και πάλι η επιθυµία του 

                                                 
107 Βλ. Ε. Μπαλτά- Μ. Σπηλιωτοπούλου, ό.π.˙ S. Parveva, «Rural Agrarian and Social Structure in the 
Edirne Region During the Second Half of the Seventeenth Century», ό.π.. 55-90. Βλ. Επίσης E. 
Kolovos, «Insularity and Island Society in Ottoman Context: The Case of the Aegean Island of Andros 
(Sixteenth to Eighteenth Centuries)», άρθρο υπό δηµοσίευση στο περιοδικό Turcica. 
108 ∆. ∆ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, ό.π., 29. Αναδηµοσιεύεται 
απόσπασµα εγγράφου από το άρθρο του B. Slot, «Καθολικαί εκκλησίαι Κιµώλου και των πέριξ νήσων. 
Ιστορία των ∆υτικών ναυτικών Κοινοτήτων των Ν∆ Κυκλάδων και των Εκκλησιών των (1600-1893)», 
Κιµωλιακά, 5 (1975), 168.  
109 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 150-154. 
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καπουντάν πασά για αποκλειστική νοµή του κεφαλικού φόρου, προβάλλοντας τις 

ανάγκες για εκσυγχρονισµό του στόλου, οδήγησαν σε δεύτερη αποτυχία.110 

Αυτό που κάνει εντύπωση στο προαναφερθέν έγγραφο που αναφέρεται στην 

απογραφή του κεφαλικού φόρου κάποιων νησιών του Αιγαίου το 1735, είναι ότι ενώ 

για κάποια νησιά φαίνεται να έχει γίνει µια νέα καταµέτρηση χανέ καθώς υπάρχουν 

διακυµάνσεις από την απογραφή του 1670/71, στην περίπτωση κάποιων άλλων οι 

αριθµοί των χανέ συµπίπτουν µε αυτούς που είχαν καταµετρηθεί 65 χρόνια πριν. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα της Σαντορίνης, όπου και στις δύο 

περιπτώσεις υπολογίζονται 950 χανέ, της Ίου µε 235 χανέ και της Κιµώλου µε 142 

χανέ. Αντίθετα στην περίπτωση της Νάξου, της Πάρου και της Αντίπαρου φαίνεται 

ότι έγινε πράγµατι µια νέα καταµέτρηση χανέ.111 Σχετικά µε τη Σύρο δεν υπάρχει 

κάποια πληροφορία σ’ αυτή τη «νέα» απογραφή του 1735. 

Για την περίπτωση της Νάξου και της Πάρου, γνωρίζουµε ότι πράγµατι οι 

κοινότητες των νησιών είχαν διαµαρτυρηθεί προς την κεντρική διοίκηση ζητώντας τη 

διενέργεια νέας απογραφής. Το 1706 οι ραγιάδες της Νάξου ζητούσαν µε αρζουχάλι 

τους προς την Υψηλή Πύλη τη νέα φορολογική απογραφή του νησιού τους, καθώς 

πολλά άτοµα που είχαν εγκατασταθεί στο νησί κατά τη διάρκεια του Κρητικού 

πολέµου είχαν πια επιστρέψει στις πατρίδες τους ή είχαν αποβιώσει.112 Πράγµατι η 

νέα απογραφή καταµέτρησε 511 νοικοκυριά λιγότερα -783 αντί 1294- όπως φαίνεται 

από έγγραφο του 1709.113 Στην περίπτωση της Πάρου διεξήχθη µια νέα απογραφή το 

1720, αφού λόγω ασθένειας είχαν πεθάνει ή έφυγαν από το νησί περισσότεροι από 

500 άνθρωποι. Η ασθένεια στην οποία αναφέρεται η βιβλιογραφία πιθανότατα είναι η 

πανώλη, η οποία και έπληξε νησιά του Αρχιπελάγους στα 1716.114 Η αύξηση των 

χανέ της Αντίπαρου σύµφωνα µε την απογραφή του 1735 σε 135, ενώ το 1670/71 

ήταν 95, ενδεχοµένως θα µπορούσε να συνδεθεί µε την πληθυσµιακή µείωση που 

παρατηρήθηκε στην Πάρο την ίδια περίοδο και την αποµάκρυνση του πληθυσµού 

λόγω της ασθένειας.   

                                                 
110 Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου στο οθωµανικό πλαίσιο, ό.π., 79-82˙ İ. Bostan 
(επιµ.), Ege adaları’nın idari, malî ve sosyal yapısı, ό.π., 79˙ Για τη φορολογική µεταρρύθµιση του 
1691 βλ. επίσης B. McGowan, Economic Life in Ottoman Empire: Taxation, Trade and the Struggle 
for Land, 1600-1800, Cambridge University Press, Κέµπριτζ 1981, 80-82.  
111 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 151.  
112 Ό.π., 117-118. 
113 Ό.π., 124-125˙ İ. Bostan, (επιµ.), ό.π., 79. 
114 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 138-139˙ Η. Κολοβός, Η Νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, ό.π., 83-84˙ Για 
τις επιδηµίες πανώλης κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα βλ. Κ. Κωστής, ό.π., 375-400. 
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Η µεταρρύθµιση του 1691 και η προσπάθεια για είσπραξη του κεφαλικού 

φόρου βάσει ατοµικών δελτίων καταδεικνύει την αναποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος της κατ’ αποκοπής είσπραξης της φορολογίας. Οι φορολογικές 

απογραφές πραγµατοποιούνταν ανά µεγάλα χρονικά διαστήµατα και οι πληθυσµιακές 

µεταβολές δεν ήταν δυνατό να αποτυπωθούν στα κατάστιχα. Τα τελευταία 

αποτελούσαν τη βάση για την ετήσια φορολόγηση των κατοίκων των νησιών. Σε 

περιπτώσεις όπου υπήρχαν αναντιστοιχίες µε τον πραγµατικό πληθυσµό, η κοινότητα 

ωφελούνταν εάν τα καταγεγραµµένα χανέ ήταν λιγότερα από τους υφιστάµενους 

φοροδοτικά ικανούς κατοίκους σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή115, ενώ η αντίθετη 

περίπτωση ήταν µια πραγµατικότητα που προσπαθούσε να αποτρέψει.116 Έτσι το 

σύστηµα της φορολόγησης συντελούσε στην ανάπτυξη µιας µορφής συλλογικής 

ευθύνης ανάµεσα στα µέλη της κοινότητας, ενώ αναπτύχθηκαν και µηχανισµοί για 

την αναδιανοµή του συνολικού οφειλόµενου ποσού αλλά και την διαπραγµάτευση µε 

την κεντρική διοίκηση όταν συνέτρεχαν λόγοι που δυσχέραιναν την πληρωµή των 

φόρων.  

Για την περίοδο µετά την επίσηµη κρατική απογραφή του 1670/71, 

πληροφορίες σχετικά µε την φορολογία µας παρέχουν τα κοινοτικά φορολογικά 

κατάστιχα. Στην περίπτωση της Σύρου σώζονται τέτοια κατάστιχα, τα οποία αφορούν 

κυρίως στον 18ο και 19ο αιώνα.117 Τα κοινοτικά φορολογικά κατάστιχα σχετίζονται 

µε τα οθωµανικά, στο βαθµό που αφορά στο τελικό ποσό που η κοινότητα όφειλε 

στην κεντρική διοίκηση και τους εκπροσώπους της. Από εκεί και πέρα το ζητούµενο 

για την κοινότητα ήταν να αναδιανείµει την φορολογική υποχρέωση στα µέλη της, 

αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος ύπαρξης των κοινοτικών φορολογικών 

καταστίχων.118 

                                                 
115 Βλ. χαρακτηριστικά την περίπτωση της Πάτµου, όπου τα κοινοτικά κατάστιχα εµφανίζουν 
µεγαλύτερο αριθµό χανέ από αυτόν που αποτυπώνεται στην οθωµανική απογραφή, Σ. Ασδραχάς, 
«Νησιωτικές κοινότητες: Οι φορολογικές λειτουργίες (Ι)», ό.π., 7-10. 
116 ∆. ∆ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, ό.π., 43-47. 
117 Βλ. Α. Τσελίκας, ∆ελτίο του ιστορικού και παλαιογραφικού αρχείου, ∆΄, 1984-1987, Μορφωτικό 
Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1988, 43-89. Στο αρχείο του Μ.Ι.Ε.Τ βρίσκονται σε µορφή 
µικροφίλµ έγγραφα από το Ιστορικό Αρχείο ∆ήµου Άνω Σύρου, το Αρχείο Καθολικής Επισκοπής 
Σύρου και το Αρχείο Συµβολαιογράφου Μάξιµου Ταλασλή. 
118 Για εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί σχετικά µε κοινοτικά φορολογικά κατάστιχα από το νησιωτικό 
χώρο βλ. ενδεικτικά Σ. Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες: οι φορολογικές λειτουργίες (Ι)», ό.π., 3-36 
και (ΙΙ), Τα Ιστορικά, 9, (1988), 229-258˙ Σ. Ασδραχάς, «Οικογενειακά µορφώµατα και τιµαριωτικές 
καταστιχώσεις», Τα Ιστορικά, 30 (1999), 3-16˙ ∆. ∆ηµητρόπουλος, «Οικογένεια και φορολογικές 
καταστιχώσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την οθωµανική περίοδο», Τα Ιστορικά, 27 (1997), 335-
352˙ ∆. ∆ηµητρόπουλος, Η Μύκονος κατά τον 17ο αιώνα. Γαιοκτητικές σχέσεις και οικονοµικές 
συναλλαγές, ό.π.,˙ Ε. Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία, ό.π., βλ. ιδιαίτερα 17-23˙ Σ. Λάζαρη, 
«Συµβολή στην οικονοµική ιστορία της Μυκόνου εξέλιξη και κατανοµή των φόρων, τέλη 17ου αρχές 
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Τα κοινοτικά κατάστιχα όπως και τα οθωµανικά διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: α) τα κατάστιχα του κεφαλικού φόρου και β) τα κατάστιχα που αφορούν 

στους έγγειους φόρους. Βάση της καταγραφής φαίνεται ότι αποτελούσε και σ’ αυτή 

την περίπτωση το χανέ, ενώ γίνεται διάκριση ανάµεσα σε χήρες, ανύπανδρους και 

ιερείς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος κατανοµής της ατοµικής φορολογικής 

επιβάρυνσης, όπως αυτός φαίνεται σε κοινοτικό κατάστιχο της Σύρου το οποίο 

επιµερίζει τον οφειλόµενο κεφαλικό φόρο για το έτος 1753 στα µέλη της 

κοινότητας.119 Η κοινότητα εφαρµόζει µια φορολογική κλίµακα δεκατριών βαθµίδων 

που ξεκινά από τα 50 γρόσια και ανεβαίνοντας ανά 25 γρόσια φτάνει στα 350. Αυτή 

η κλίµακα µπορούσε να κατηγοριοποιήσει σε µεγαλύτερο βαθµό τη φοροδοτική 

ικανότητα του πληθυσµού σε σχέση µε την κλίµακα των τριών βαθµίδων που 

εφάρµοζαν οι Οθωµανοί στις δικές τους απογραφές (edna- evsat-‘ala) και η οποία 

προβλέπονταν από τη σαρία, αλλά και την ρύθµιση του 1671 που, όπως θα δούµε στη 

συνέχεια, απαιτούσε τρία γρόσια από κάθε φορολογούµενο. Αυτό δείχνει τον 

επιµερισµό του συνολικού οφειλόµενου ποσού από τα όργανα της κοινότητας στα 

µέλη της, µε γνώµονα τις πραγµατικές ανάγκες και δυνατότητες του καθενός. Ίσως 

όµως αποτελεί και συνέπεια ενός πληθυσµιακού πλεονάσµατος, το οποίο επέτρεπε 

τον καταµερισµό σε περισσότερες φορολογικές µερίδες από αυτές που η κεντρική 

διοίκηση θεωρούσε ότι συνέθεταν τη φοροδοτική ικανότητα του νησιού- δηλαδή το 

ίδιο συνολικό ποσό επιµεριζόταν σε περισσότερα και άρα µικρότερα µερίδια.  

Ιδιαίτερα σηµαντική θα ήταν η ύπαρξη ενός κοινοτικού απογραφικού 

καταστίχου στην περίπτωση της Σύρου την ίδια περίοδο κατά την οποία συντάχθηκε 

το αντίστοιχο οθωµανικό. Σε αυτή την περίπτωση η διασταύρωση των στοιχείων 

µπορούσε να µας οδηγήσει σε ασφαλέστερα συµπεράσµατα σχετικά µε τον 

πληθυσµό, τα οικονοµικά µεγέθη και τον τρόπο καταγραφής. Θα µπορούσαν έτσι να 

αντιπαρατεθούν τα στοιχεία των δύο καταγραφών και να δοθούν απαντήσεις σε 
                                                                                                                                            
19ου αι.», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 14 (1993), 123-149. Γενικά για τα κοινοτικά 
κατάστιχα βλ. ∆. ∆ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, ό.π., 33-35. 
Για τη λειτουργία του επιµερισµού της φορολογικής επιβάρυνσης ανάµεσα στα µέλη των κοινοτήτων 
βλ. Γ. Κοντογιώργης, Κοινωνική δυναµική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της 
τουρκοκρατίας, Α. Λιβάνης – «Νέα Σύνορα», Αθήνα 1982, 76-85. 
119 Το κατάστιχο βρίσκεται µικροφωτογραφηµένο στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό αρχείο του 
Μ.Ι.Ε.Τ, βλ. παραπάνω Α. Τσελίκας, ∆ελτίο του ιστορικού και παλαιογραφικού αρχείου, 50, Ι΄. 
Λογιστικά και φορολογικά κατάστιχα, αρ. 7. Την πηγή αυτή µετέγραψα στα πλαίσια του 
µεταπτυχιακού σεµιναρίου µε τίτλο «Οικονοµική ζωή και θεσµοί στα χρόνια της οθωµανικής 
κυριαρχίας. Οι µαρτυρίες των ελληνικών πηγών», µε υπεύθυνο καθηγητή το ∆. ∆ηµητρόπουλο. Το 
σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε το εαρινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006 στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης.  
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ερωτήµατα που αφορούν στο κατά πόσο οι οθωµανικές καταστιχώσεις αποδίδουν την 

πραγµατική εικόνα της κοινωνίας και της οικονοµίας µιας περιοχής. ∆υστυχώς η µη 

ύπαρξη µιας τέτοιας πηγής µας περιορίζει στην αποκλειστική µελέτη των 

οθωµανικών καταστίχων. Τονίζεται ωστόσο έτσι η ιδιαίτερη αξία των οθωµανικών 

καταστίχων για µια περίοδο που δεν διαθέτουµε κάποια άλλη σχετική πηγή.120      

Η αξία των κοινοτικών καταστίχων είναι ιδιαίτερη καθώς συµβάλλουν στην 

µελέτη µιας δεδοµένης περιοχής σε βάθος χρόνου, καθώς συντάσσονταν τακτικότερα 

σε σύγκριση µε τις οθωµανικές απογραφές. Έτσι, στην περίπτωση που σώζονται και 

µπορούν να µελετηθούν ως σειρά δεδοµένων, µπορούν να προσφέρουν στο µελετητή 

µια βάση για την παρακολούθηση των µεταβολών στην δηµογραφία, την κατοίκηση 

στο χώρο και την οικονοµία µιας δεδοµένης περιοχής. 

Η διαδικασία σύνταξης των κοινοτικών φορολογικών καταστίχων ήταν µια 

διαδικασία η οποία βάρυνε τους επικεφαλής της κοινότητας. Ο εκάστοτε επίτροπος 

µαζί µε τον καντζιλιέρη κατάρτιζαν τους φορολογικούς καταλόγους και τους 

παρέδιδαν στους φοροεισπράκτορες, τους «χαρατζιάρηδες», οι οποίοι ήταν κοινοτικοί 

υπάλληλοι και άλλαζαν κάθε χρόνο.121 Οι φοροεισπράκτορες τότε εισέπρατταν βάσει 

του καταλόγου που τους είχε παραδοθεί και σε τακτά χρονικά διαστήµατα παρέδιδαν 

στο ταµείο της κοινότητας τα εισπραχθέντα ποσά.122 Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα του κοινοτικού κατάστιχου για τον κεφαλικό φόρο του έτους 1753 στο 

οποίο αναφερθήκαµε και παραπάνω. Στην πρώτη σελίδα διαβάζουµε: Καταστιχο του 

κεφαλοχαρατζου τις παρον χρονιας 1753. Ωι χαρατζιαριδες Ιωαννης ∆αλεζιος του 

Μαρκου και Ιωαννης Βουτζινος του Μαρινου και ν’ απιλογουνται εος την τελιαν 

ξεφιλισι. Εις τιν επιτροποσινιν του κυρ Αντωνη Πριντεζη 1754 Ιουλιου 17. Στο τέλος 

του κατάστιχου υπάρχουν σηµειώσεις που δείχνουν ότι σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

οι φοροεισπράκτορες παρέδιδαν στον καντζιλιέρη τα ποσά που είχαν εισπράξει.  

Να σηµειώσουµε ότι το ύψος του κεφαλικού φόρου για όσους υπάγονταν 

στην καταβολή ολόκληρου του ποσού είχε αυξηθεί από τα 3 γρόσια στα 3 ½ ήδη το 

1723, ενώ µεταξύ του 1785 και 1790 αυξήθηκε σε 4 γρόσια. Φορολογικής 

ελάφρυνσης τύγχαναν οι ενήλικοι - άνω των 12 ετών δηλαδή- ορφανοί από πατέρα, οι 

κληρικοί, όσοι βρίσκονταν ηλικιακά µεταξύ 12 και 30 ετών άγαµοι και ο επικεφαλής 
                                                 
120 Τα κοινοτικά λογιστικά και φορολογικά κατάστιχα που σώζονται αφορούν στην χρονική περίοδο 
που κυµαίνεται από τις αρχές του 18ου αιώνα έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Βλ. Α. 
Τσελίκας, ∆ελτίο του ιστορικού και παλαιογραφικού αρχείου, ό.π., 50-71.  
121 Για τους επίτροπους της κοινότητας της Σύρου βλ. Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 
192-212, για τους Καντζιλιέρηδες 217-223 και για τους «χαρατζιάρηδες» 231 αντίστοιχα. 
122 Ό.π., 271-272. 
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της οικογένειάς τους πλήρωνε ακέραιο φόρο και οι νεόνυµφοι κατά το πρώτο έτος 

του γάµου τους.123 Αυτές ήταν ρυθµίσεις τις οποίες εφάρµοζε η κοινότητα για την 

φορολογική ελάφρυνση µελών της.   

Ένα από τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η κοινότητα της Σύρου τον 18ο 

αιώνα ήταν το πληθυσµιακό έλλειµµα που υπήρχε στο νησί. Όπως έχουµε ήδη 

αναφέρει κατά τον 18ο αιώνα έλαβε χώρα µια µεγάλη µετανάστευση Συριανών προς 

την Κωνσταντινούπολη και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η κοινότητα του νησιού 

στο πλαίσιο της ανάληψης της ευθύνης για την συγκέντρωση των φόρων, λόγω του 

ότι δεν εφαρµόζονταν η ρύθµιση για την είσπραξη βάσει ατοµικών δελτίων από τους 

εκπρόσωπους του κράτους, βρίσκονταν αντιµέτωπη µε το πρόβληµα της έλλειψης 

πληθυσµιακού και κατ’ επέκταση φοροδοτικού δυναµικού. Έτσι η συνέλευση του 

νησιού αποφάσισε το 1723 να επεκτείνει την φορολόγηση στην περίπτωση του 

κεφαλικού φόρου και στους άνδρες που διέµεναν εκτός του νησιού, µε στόχο να 

αντιµετωπίσει αυτό το έλλειµµα. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της απόφασης, οι 

λόγοι ήταν ότι η φορολογική υποχρέωση όσων αντρών έφευγαν και δεν είχαν στο 

νησί παιδιά ικανά για να πληρώσουν ακέραιο κεφαλικό φόρο, δηλαδή 3 ½ γρόσια, 

βάρυνε τους υπόλοιπους άνδρες του νησιού. Με βάση την απόφαση αυτή 

επεκτεινόταν η φορολόγηση και στους άνδρες που διέµεναν εκτός του νησιού και η 

οικογένειά τους διέµενε στη Σύρο, καθώς σηµειώνεται ότι: …µε το να βλέπωµεν πως 

είναι ο εµισός χυµός του τόπου µας ξενητεµένος και καθηµερούσιον ξενητέβγονται δια 

την Πόλιν, Σµύρνην…όλο το βάρος του δοσιµάτου πέφτει απάνω στους επίλοιπους 

ραγιάδες…124 Πράγµατι στο κατάστιχο του 1753 υπάρχει µια σηµείωση δίπλα σε 

κάποια ονόµατα φορολογούµενων που δηλώνει «απών» και προβλέπει την πληρωµή 

του φόρου.  

       

   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
123 Ό.π., 247-249. 
124 Ό.π., 248 και 257. 
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Κεφάλαιο 3: Η οικονοµία και η κοινωνία της Σύρου µε βάση την απογραφή του 

1670/71. 

 

1η ενότητα: Τα οικονοµικά µεγέθη. 
 

 

Πληθυσµός 

 

 

Tα φορολογικά απογραφικά κατάστιχα αποτελούν ένα είδος πηγών που 

µπορούν να µας παρέχουν µια ένδειξη σχετικά µε τον πληθυσµό µιας δεδοµένης 

περιοχής. Λόγω όµως της φύσης αυτών των πηγών, δεν µπορούµε να εξαγάγουµε 

απόλυτα συµπεράσµατα, µας επιτρέπουν απλώς να προχωρήσουµε σε προσεγγίσεις 

και υποθέσεις ακολουθώντας κάποιες µεθόδους που έχουν εφαρµοστεί.  

 Μια από τις µεθόδους που έχουν προταθεί είναι αυτή του Ö. L. Barkan, ο 

οποίος θεωρεί ότι ένας πολλαπλασιασµός των καταγεγραµµένων χανέ σε ένα 

φορολογικό κατάστιχο µε τον συντελεστή πέντε, δίνει ένα αποτέλεσµα το οποίο 

αντικατοπτρίζει τον πληθυσµό της δεδοµένης περιοχής. Επιπλέον, επαυξάνει το 

τελικό αποτέλεσµα κατά 20% στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης και κατά 

10% στις υπόλοιπες περιοχές, προσπαθώντας έτσι να συµπεριλάβει και τις 

πληθυσµιακές οµάδες που εξαιρούνταν της φορολογίας (ασκερί, ουλεµά).125  

 Μια άλλη µέθοδος είναι αυτή που έχει προτείνει ο H. Lowry. Βάσει αυτής της 

µεθόδου, τα χανέ επικεφαλής των οποίων είναι ενήλικοι άνδρες πολλαπλασιάζονται 

µε τον συντελεστή πέντε, ενώ αυτά των οποίων ηγούνται χήρες µε το τέσσερα.126 Μια 

τρίτη µέθοδος την οποία και έχει προτείνει ο N. Beldiceanu, βασίζεται στον 

πολλαπλασιασµό των χανέ που ηγούνται ενήλικοι άνδρες µε το πέντε, ενώ των 

αντίστοιχων µε χήρα µε το τρία. Να σηµειωθεί ότι οι συντελεστές της παραπάνω 

µεθόδου αφορούν στα µη µουσουλµανικά χανέ.127 Οι µέθοδοι αυτές θα µπορούσαν να 

                                                 
125 Ö. Barkan, «Research…», ό.π., 167-168. Ωστόσο, ο συγγραφέας αναφέρει ότι το αποτέλεσµα της 
µεθόδου που εφαρµόζει είναι ενδεικτικό, ενώ δεν διευκρινίζει πως προέκυψε ο συντελεστής πέντε.  
Αναλυτικά για µεθόδους που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του πληθυσµού βάσει 
φορολογικών καταστίχων βλ. B. Ataman, «Ottoman Demographic History», ό.π., 190-191. 
126 H. Lowry, Trabzon şehrinin İslamlaşması ve Türkleşmesi,1461-1583: Trabzon örneğinde Osmanlı 
tahrir defterinin şehirleşme demoğrafik tarihi için kaynak olarak kullanılması, Boğaziçi Üniversitesi 
Yayınları,  Κωνσταντινούπολη 1980, 147.  
127 Ν. Beldiceanu, «Structures socio-économiques á Lemnos à la fin du XVe siècle», Turcica, 15 
(1983), 247-266.  
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εφαρµοστούν στην προσπάθεια για έναν υπολογισµό του συνόλου των κατοίκων της 

Σύρου εάν δεν υπήρχαν κάποια προβλήµατα ως προς την έννοια του χανέ στα 

κατάστιχα που µελετάµε. Κατ’ αρχήν έχουµε το κατάστιχο ΜΜ 4856 στο οποίο 

καταγράφονται στην πραγµατικότητα 486 «χανέ» και όχι 487 όπως υπολογίζονται 

από τον απογραφέα στο τέλος του κατάστιχου, αλλά και το συνοπτικό κατάστιχο ΤD 

180 στο οποίο µεταφέρεται ο συνολικός αριθµός χανέ που καταγράφηκαν στο ΜΜ 

4856.128 Αντίθετα στο κατάστιχο ΤΤ 800 δεν χρησιµοποιείται πουθενά ο όρος «χανέ» 

αλλά η καταγραφή γίνεται βάσει της έγγειας ιδιοκτησίας και ο όρος που 

χρησιµοποιείται για την κάθε καταχώρηση στο κατάστιχο είναι zemin-i x. ∆εν γίνεται 

δηλαδή µια καταγραφή της γης του «νοικοκυριού», ώστε να φορολογηθεί και βάσει 

του σκεπτικού ποιος την καλλιεργεί. Αυτό που έχει κεντρική σηµασία για τους 

απογραφείς, είναι να καταστιχωθούν οι ονοµαστικά οι ιδιοκτήτες γαιών και οι 

εκτάσεις που κατέχουν. 

 Το πρόβληµα που προαναφέραµε έγκειται στο γεγονός ότι οι 

καταγεγραµµένοι ως ιδιοκτήτες γης στο κτηµατολόγιο ΤΤ 800 δεν ταυτίζονται 

απόλυτα µε τους υπόχρεους κεφαλικού φόρου που καταγράφονται στο κατάστιχο του 

κεφαλικού φόρου ΜΜ 4856. Ως ιδιοκτήτες γης εννοούµε εδώ τους 499 έγγαµους 

άρρενες και τους άγαµους γιους τους (η καταχώρηση γίνεται στο όνοµα του πατέρα 

και αν υπάρχει άγαµος γιος σηµειώνεται στην ίδια καταχώρηση, οι άγαµοι που 

καταγράφονται συνολικά είναι 32), όπως επίσης και τους 9 ακτήµονες που 

καταγράφονται. Έτσι έχουµε ένα σύνολο 540 ενήλικων ανδρών στο κατάστιχο ΤΤ 

800. ∆εν υπολογίζουµε δηλαδή τους ιδιοκτήτες γης που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι 

του νησιού και τις χήρες που δεν πληρώνουν κεφαλικό φόρο. Οι ενήλικες άρρενες 

λοιπόν που καταγράφονται στα δύο κατάστιχα δεν ταυτίζονται, καθώς όπως 

παρατηρούµε στο κατάστιχο της έγγειας ιδιοκτησίας καταγράφονται περισσότερα 

άτοµα από αυτό του κεφαλικού φόρου, από τα οποία 95 δεν ταυτίζονται µε όσους 

καταγράφονται στο τελευταίο. Από την άλλη, οι 486 υποκείµενοι σε κεφαλικό φόρο 

δεν ταυτίζονται κι αυτοί απόλυτα µε τους καταγεγραµµένους στο «κτηµατολόγιο», 

καθώς υπάρχουν 41 άτοµα που δεν είναι δυνατό να ταυτιστούν µε κάποιους από το 

ΤΤ 800. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο 581 ενήλικων ανδρών µόνιµων κατοίκων της 

Σύρου που καταγράφεται στα δύο κατάστιχα. Επίσης έχουµε καταγεγραµµένες 80 

χήρες που εµφανίζονται ως ιδιοκτήτες γης, µια ορθόδοξη εκκλησία, δύο καθολικές 

                                                 
128 Να σηµειωθεί ότι στα δύο κατάστιχα χρησιµοποιείται ο όρος hane. 
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και ένα καθολικό µοναστήρι. Τέλος, έχουµε και τέσσερις ιδιοκτήτες γης που δεν είναι 

µόνιµοι κάτοικοι του νησιού.    

 Το πρόβληµα σχετικά µε την έννοια του χανέ και τη χρήση της στο κατάστιχο 

του κεφαλικού φόρου, αλλά και στο συνοπτικό κατάστιχο που µεταφέρει τον τελικό 

αριθµό των χανέ που καταγράφονται στο ΜΜ 4856, έγκειται στο γεγονός ότι κάποια 

από τα «χανέ» του ΜΜ 4856 απαρτίζονται από πρόσωπα που στο ΤΤ 800 δηλώνεται 

ξεκάθαρα ότι είναι άγαµοι. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η έννοια του χανέ στη 

νησιωτική απογραφή του 1670/71 είχε αποµακρυνθεί από την αρχική της σηµασία, 

καθώς βλέπουµε άγαµους να εµφανίζονται ως επικεφαλής νοικοκυριών. Η 

ταυτοποίηση αυτών των προσώπων και στα δύο κατάστιχα είναι σχετικά εύκολη, 

καθώς οι άγαµοι που καταγράφονται στο ΤΤ 800 εµφανίζονται πάντα µετά το όνοµα 

του πατέρα τους στο ΜΜ 4856.  

 Αυτό που περιγράφηκε παραπάνω, η µη ταυτοποίηση των προσώπων που 

καταγράφονται κατά την ίδια απογραφή στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου και το 

αντίστοιχο κτηµατολόγιο, δεν είναι ένα φαινόµενο που αφορά µόνο την περίπτωση 

που µελετάµε. Σε µελέτη της Ευαγγελίας Μπαλτά που έχει δηµοσιευτεί σχετικά µε 

την απογραφή της Σίφνου το 1670 επισηµαίνεται το ίδιο φαινόµενο, το οποίο ισχύει 

και για την περίπτωση της Σαντορίνης που έχει µελετηθεί και πάλι από την Ευαγγελία 

Μπαλτά. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις πληροφορούµαστε ότι οι µη ταυτιζόµενοι 

στα δύο κατάστιχα αποτελούν το 36% και το 30% αντίστοιχα του καταγεγραµµένου 

φορολογούµενου πληθυσµού.129 Το ποσοστό αυτό για τη Σύρο προκύπτει στο 

23,40%, υπολογίζοντας τους άνδρες µόνιµους κατοίκους της Σύρου που δεν 

ταυτίζονται στα δύο κατάστιχα, κάτι το οποίο για τις γυναίκες, τα εκκλησιαστικά 

ιδρύµατα και µη διαµένοντες µόνιµα στη Σύρο ισχύει έτσι κι αλλιώς. Αλλά και για 

την περίπτωση της Ουγγαρίας στα µέσα του 16ου αιώνα έχουµε παρόµοιες 

πληροφορίες. Εκεί ένα ποσοστό της τάξης του 20-30% των καταγεγραµµένων 

φορολογούµενων στα «κτηµατολόγια» απουσίαζε από τα κατάστιχα του κεφαλικού 

φόρου. Κι ενώ στην περίπτωση της Ουγγαρίας µπορεί να αποδίδεται στην πενία ενός 

µεγάλου ποσοστού φορολογούµενων που εξασφάλιζαν έτσι την απαλλαγή από τον 

κεφαλικό φόρο,130 για την περίπτωση της Σύρου µάλλον δεν µπορούµε να 

ισχυριστούµε κάτι τέτοιο, καθώς άτοµα που καταγράφονται στο κατάστιχο του 

                                                 
129 Ε. Μπαλτά, «Η Οθωµανική απογραφή της Σίφνου το 1670», ό.π., 318-319 (αναφέρει και τα 
ποσοστά για την περίπτωση της Σαντορίνης). 
130 L. Darling, ό.π., 101. 
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κεφαλικού φόρου δεν καταγράφονται στο αντίστοιχο της έγγειας ιδιοκτησίας, έστω 

ως ακτήµονες αφού όπως είδαµε και οι ακτήµονες καταγράφονταν στο ΤΤ 800. 

 Τα παραπάνω λοιπόν δείχνουν ότι µια προσέγγιση του πληθυσµού της Σύρου 

µε βάση τα απογραφικά φορολογικά κατάστιχα του 1670/71 και µε τη χρήση 

µεθόδων που βασίζονται στον πολλαπλασιασµό «χανέ», τα οποία εκλαµβάνονται ως 

«χανέ» µε την κλασική έννοια του όρου, µε έναν οικογενειακό συντελεστή, θα είχε 

κινδύνους ως προς την αξιοπιστία του αποτελέσµατος. Από την άλλη είδαµε ότι 

υπήρχε και ένα ποσοστό του πληθυσµού που παρέµενε µη καταγεγραµµένο είτε στο 

ένα είτε στο άλλο κατάστιχο.  

Οι λόγοι για τους οποίους παρατηρείται το παραπάνω φαινόµενο είναι κάτι 

για το οποίο µόνο υποθέσεις µπορούν να γίνουν. Μια από αυτές είναι ενδεχόµενα 

λάθη στην απόδοση των ονοµάτων κατά τη διάρκεια µιας ενδεχόµενης µεταφοράς 

των δεδοµένων από ένα «πρόχειρο» κατάστιχο στο «επίσηµο». Μια υπόθεση που έχει 

διατυπωθεί από την Ευαγγελία Μπαλτά και αφορά στην περίπτωση της Σίφνου, όπου 

και εκεί παρατηρείται το ίδιο φαινόµενο, βασίζεται στον ίδιο σχετικά αριθµό των 

φορολογούµενων ανάµεσα στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου και του 

κτηµατολογίου. Η υπόθεση έγκειται στο ότι το νησί «αποκόπηκε» να πληρώνει σε 

ετήσια βάση φόρους που αντιστοιχούσαν σε ένα δεδοµένο αριθµό φορολογικών 

µονάδων, ενώ η κοινότητα του νησιού ήταν αυτή που αναλάµβανε να «προστατέψει» 

οικονοµικά αδύναµα µέλη της και έτσι κατόρθωνε την απαλλαγή κάποιων από το ένα 

ή το άλλο είδος φορολόγησης.131 Η βάση αυτού του συλλογισµού, ο σχεδόν κοινός 

αριθµός φορολογικών µονάδων ανάµεσα στα δύο κατάστιχα, είναι κάτι που δεν 

ισχύει στην περίπτωση της Σύρου.132 Επίσης το κατά πόσο η τοπική κοινότητα 

µπορούσε να εµπλακεί στις καταστιχώσεις της κεντρικής διοίκησης, είναι ένα 

ερώτηµα στο οποίο δεν µπορούµε να δώσουµε απάντηση. Το υπό συζήτηση ζήτηµα, 

θα το εντάσσαµε στη γενικότερη προβληµατική της επεξεργασίας των οθωµανικών 

φορολογικών καταστίχων, έναν από τους τοµείς στους οποίους η παρούσα εργασία 

έχει ως στόχο να συµβάλλει µέσα από τη µελέτη του παραδείγµατος της Σύρου στα 

1670/71.         

                                                 
131 Ε. Μπαλτά, «Η Οθωµανική απογραφή της Σίφνου το 1670», ό.π., 318-319. 
132 Στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου έχουµε 486 φορολογικές µονάδες, έναντι 593 στο 
κτηµατολόγιο, αν αφαιρέσουµε τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα. 
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 Αν υποθέσουµε ότι οι άρρενες φορολογούµενοι µόνιµοι κάτοικοι του νησιού 

που καταγράφονται και στα δύο κατάστιχα αποτελούν και το σύνολο των ενηλίκων133 

ανδρών του νησιού, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια µέθοδο για τον υπολογισµό 

του πληθυσµού που έχει δηµιουργηθεί µε µεθοδολογία δηµογραφικής ιστορίας και 

είναι ανεξάρτητη από το µέγεθος των χανέ. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή που έχει 

προταθεί για την περίπτωση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, εάν ξέρουµε τον 

αριθµό του συνόλου των ενήλικων ανδρών µιας περιοχής, τότε µπορούµε να 

υπολογίσουµε κατά προσέγγιση και το συνολικό πληθυσµό, ο οποίος κυµαίνεται 

ανάµεσα στους αριθµούς που προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας το σύνολο των 

ενηλίκων ανδρών µε το 3 και το 4.134 Στην περίπτωσή µας έχουµε συνολικά 581 

ενήλικους άνδρες που καταγράφονται στα δύο κατάστιχα (499 έγγαµους ιδιοκτήτες 

γης, 32 άγαµους γιους των προηγούµενων, 9 ακτήµονες και 41 ενήλικους άρρενες 

που καταγράφονται στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου και δεν ταυτοποιούνται στο 

άλλο κατάστιχο). Εάν λοιπόν πολλαπλασιάσουµε το σύνολο των 581 ενήλικων 

ανδρών µε το 3 και το 4 έχουµε 1743 και 2324 άτοµα αντίστοιχα, ως µια ένδειξη για 

το κατώτατο και το ανώτατο όριο του συνολικού πληθυσµού του νησιού στα 1670/71. 

 Παρ’ όλα αυτά, αν και χρησιµοποιήσαµε αυτή τη µέθοδο µε στόχο να έχουµε 

µια εκτίµηση του µεγέθους του πληθυσµού βάσει των απογραφικών καταστίχων, 

είναι σηµαντικό να τονιστεί όπως και παραπάνω η ανάγκη για χρήση και άλλου 

είδους πηγών όταν προσεγγίζουµε δηµογραφικά ζητήµατα. Κάπου ανάµεσα στους 

1743 και 2324 κατοίκους κυµαίνονται και οι αριθµοί που προκύπτουν από τις 

εκθέσεις δύο αποστολικών επισκεπτών του νησιού στα 1652 και 1678. Οι µαρτυρίες 

αυτές που έχουν θεωρηθεί και ως οι πιο αξιόπιστες από αυτές που υπάρχουν για το 

δεύτερο µισό του 17ου αιώνα, ενώ είναι και αρκετά αναλυτικές, δίνουν η πρώτη 

χρονολογικά ένα σύνολο 2174 και η δεύτερη ένα σύνολο 2206 ανθρώπων.135 

                                                 
133 Το όριο ενηλικίωσης, µε βάση και το οποίο κάποιος θεωρούνταν φορολογικά υπεύθυνος, θεωρείται 
ότι ήταν τα 14 έτη στην περίπτωση των νησιών, όπως προκύπτει από έκθεση του καθολικού 
αρχιεπισκόπου της Νάξου στα 1601, βλ. Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της ‘Άνδρου στο 
οθωµανικό πλαίσιο, ό.π., 72. Ο συγγραφέας παραπέµπει στο άρθρο του ∆. Πολέµη, «Από την εποχήν 
της παρακµής της δυτικής επισκοπής Άνδρου (1591-1648)», Θησαυρίσµατα, 20 (1990), 265. Από  ένα 
έγγραφο που δηµοσιεύει ο Α. ∆ρακάκης µε ηµεροµηνία 11 Οκτωβρίου 1734, προκύπτει ότι το όριο 
ενηλικίωσης ήταν τα δώδεκα έτη. Ωστόσο ο συγγραφέας δεν αναφέρει την προέλευση αυτού του 
εγγράφου, βλ. Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 247-248.  
134 Για τη µέθοδο που χρησιµοποιήθηκε βλ. L. Erder, «The Measurement of Preindustrial Population 
Changes: The Ottoman Empire from the 15th to the 17th Century», ό.π., 284-301. Βλ. επίσης για τη 
χρήση της µεθόδου αυτής στην πράξη L. Erder- S. Faroqhi, «Population Rise and Fall in Anatolia 
1550-1620», Middle Eastern Studies, 15 (1979), 322-345.  
135 ∆. ∆ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου…, ό.π., 50-52˙ Σ. 
Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες …(Ι)», ό.π., 6-7. Πρόκειται για πληροφορίες από τις εκθέσεις που 
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Παρατηρούµε λοιπόν ότι ο πληθυσµός του νησιού βάσει των αποστολικών εκθέσεων, 

βρίσκονταν πιο κοντά στον αριθµό που προέκυψε από τον πολλαπλασιασµό των 

ενήλικων ανδρών µε το τέσσερα (2324). 

 Στον Πίνακα 1 παραθέτουµε κατ’ αρχήν αναλυτικά τα αποτελέσµατα που 

προκύπτουν από την εφαρµογή στην περίπτωση του κτηµατολογίου ΤΤ 800 των 

µεθόδων που έχουν ως βάση τον υπολογισµό του µεγέθους των χανέ. Αυτό µε µεγάλη 

επιφύλαξη, καθώς καταχρηστικά εδώ λογαριάζουµε ως επικεφαλής χανέ τους 

ιδιοκτήτες γης. Επίσης προσθέτουµε και το αποτέλεσµα της µεθόδου η οποία 

βασίζεται σε κριτήρια δηµογραφικής ιστορίας, όπως και τους αριθµούς που 

παραθέτουν οι αποστολικοί επισκέπτες του νησιού.136 

 

 

Πίνακας 1: Εκτιµήσεις για τον πληθυσµό της Σύρου στα 1670/71 

 

 

Πηγή-Μέθοδος Εκτίµηση για τον πληθυσµό 
Μέθοδος L. Erder  1743-2324 άτοµα  
Καταγραφή αποστολικού επισκέπτη P. 
Bernardo (1652) 

2174 άτοµα  

Καταγραφή αποστολικού επισκέπτη A. 
Venier (1678) 

2206 άτοµα  

Μέθοδος N. Beldiceanu  2780 άτοµα  
Μέθοδος H. Lowry 2860 άτοµα  
Μέθοδος Ö. Barkan  2940 άτοµα  

 

 

Με βάση τα όσα είδαµε για τον πληθυσµό, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο που 

θεωρήσαµε περισσότερο αξιόπιστη, µπορούµε να κάνουµε και έναν υπολογισµό για 

την πυκνότητα της κατοίκησης στο νησί. Αν λάβουµε υπ’ όψη το κατώτατο όριο που 

υπολογίσαµε παραπάνω για το µέγεθος του πληθυσµού, δηλαδή 1743 κατοίκους, τότε 

έχουµε 20,75 κατοίκους ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο (τ. χλµ.) και 27,66 κατοίκους 

ανά τ. χλµ. µε βάση το ανώτατο όριο των 2324 κατοίκων. Οι υπολογισµοί αυτοί 

έγιναν διαιρώντας τους δύο ενδεικτικούς αριθµούς για τον πληθυσµό µε τα 84 τ. χλµ. 

                                                                                                                                            
συνέταξαν οι καθολικοί αποστολικοί επισκέπτες P. Bernardo (1652) και A. Venier (1678) και 
παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για τον πληθυσµό και τη σύνθεσή του δίνοντας ξεχωριστές πληροφορίες 
για κάθε πληθυσµιακή οµάδα (άνδρες, γυναίκες, παιδιά, ιερείς, µοναχούς).   
136 Στην περίπτωση της µεθόδου του Barkan δεν προσαυξήσαµε το τελικό αποτέλεσµα κατά 10%, 
καθώς  γνωρίζουµε ότι δεν υπήρχε παρουσία ασκερί ή ουλεµάδων στη Σύρο.  
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που είναι η συνολική έκταση του νησιού. Και πάλι οι αριθµοί που προκύπτουν 

σχετικά µε την πυκνότητα της κατοίκησης είναι ενδεικτικοί, ενώ όπως αναφέραµε 

παραπάνω ο µοναδικός οργανωµένος οικισµός στο νησί ήταν το Κάστρο της Άνω 

Σύρου και η κατοίκηση στην ύπαιθρο τους καλοκαιρινούς µήνες ήταν εποχιακή και 

συνδεόταν µε τις εργασίες στα χωράφια. Στο βόρειο τµήµα του νησιού, όπου 

πραγµατοποιούνταν η βοσκή των ζώων και προφανώς κάποιοι άνθρωποι θα έµεναν 

σε µόνιµη βάση, η τουλάχιστον για µεγάλα διαστήµατα, δεν υπήρχε κάποια οικιστική 

µονάδα που θα µπορούσε να θεωρηθεί και ως µια ξεχωριστή φοροδοτική µονάδα στο 

νησί. 

 Αξίζει να αναφέρουµε ότι σύµφωνα µε στοιχεία που διαθέτουµε για τα χρόνια 

από το 1839 µέχρι το 1907 σχετικά µε την πυκνότητα του πληθυσµού στον ελληνικό 

χώρο, η Σύρος παρουσιάζεται σταθερά ως ένα πυκνοκατοικηµένο νησί. Μάλιστα 

ανήκει στην κατηγορία εκείνη των πιο πυκνοκατοικηµένων περιοχών του ελληνικού 

κράτους, το οποίο κατά το 1861 παρουσίαζε µια γενική πυκνότητα πληθυσµού ίση 

προς 22,8 κατοίκους ανά τ. χλµ. Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι κατά την ίδια χρονιά, 

η πυκνότητα της κατοίκησης στη Σύρο ξεπερνούσε τους 101 κατοίκους ανά τ. χλµ.137 

Σχετικά µε τα αριθµητικά µεγέθη γύρω από τον πληθυσµό, το έτος 1848 οι δήµοι 

Σύρου και Ερµουπόλεως αριθµούσαν µαζί 24502 κατοίκους, το 1851 24609 

κατοίκους, το 1861 23478 κατοίκους, το 1870 26480 και το 1896 27774 κατοίκους 

αντίστοιχα.138 Η εικόνα αυτή προκύπτει ως συνέπεια των εξελίξεων που βίωσε η 

Σύρος κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης, µε την εγκατάσταση µεγάλου 

κύµατος προσφύγων και τη δηµιουργία της Ερµούπολης, ενός από τα µεγαλύτερα 

αστικά κέντρα της Ελλάδας κατά το 19ο αιώνα.   

 

 

 

 

 

                                                 
137 Για την πυκνότητα του πληθυσµού στον ελληνικό χώρο βλ. Σ. Πετµεζάς, Η ελληνική αγροτική 
οικονοµία κατά τον 19ο αιώνα. Η περιφερειακή διάσταση, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
Ηράκλειο 2003, 146-154. 
138 Τα στοιχεία προέκυψαν από την πρόσθεση των κατοίκων των δήµων Σύρου και Ερµουπόλεως, 
όπως αυτά παρατίθενται σε απογραφές του ελληνικού κράτους και δηµοσιεύονται στο Μ. 
Χουλιαράκης, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξις της Ελλάδος, 1821-1971, τ. 1 µέρος ΙΙ 
– Πραγµατικός πληθυσµός των απογραφών 1848-1911, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα 
1974.  
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Χρήσεις γης  

 

 

Μελετώντας το κατάστιχο ΤΤ 800, στο οποίο καταγράφεται η έγγεια 

ιδιοκτησία των κατοίκων του νησιού, παρατηρούµε κατ’ αρχήν τις χρήσεις της γης 

στη Σύρο το 1670/71. Μετά το τέλος της ονοµαστικής καταγραφής της έγγειας 

ιδιοκτησίας κάθε Συριανού, αλλά και την καταµέτρηση των ακτηµόνων επίσης, 

σηµειώνονται στο κατάστιχο τα σύνολα που προκύπτουν από την αναλυτική 

καταγραφή των περιουσιών (yekûn)139. Στον Πίνακα 2 παραθέτουµε το σύνολο των 

υποκείµενων σε φορολογία περιουσιακών στοιχείων τόσο των κατοίκων, όσο και του 

µοναστηριού. Προσθέτουµε δηλαδή στις περιουσίες των κατοίκων και τη 

µοναστηριακή περιουσία, η οποία καταγράφεται ξεχωριστά και θα αναλύσουµε στη 

συνέχεια.   

Οι αριθµοί τους οποίους δίνει ο Οθωµανός απογραφέας εµπεριέχουν το 

περιθώριο του λάθους, καθώς για να καταλήξει σ’ αυτούς ήταν υποχρεωµένος να 

προβεί σε εκατοντάδες προσθέσεις. Έτσι, στην τρίτη στήλη παραθέτουµε τα σύνολα 

που προκύπτουν από την πρόσθεση µε τη βοήθεια των σύγχρονων υπολογιστικών 

προγραµµάτων.140 Επίσης να σηµειώσουµε ότι η ονοµαστική καταγραφή δεν ισχύει 

για τις περιπτώσεις των προβάτων (koyun) και των µελισσιών (kovan) και έτσι 

παρατίθενται στο τέλος µόνο οι συνολικοί αριθµοί των ιδιοκτησιών στο νησί.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
139 ΤΤ 800, 504. 
140 Για την επεξεργασία των στοιχείων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα Microsoft Office Excel 2003.    
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Πίνακας 2: Περιουσιακά στοιχεία στη Σύρο το 1670/71 

 

   

   
Περιουσιακά στοιχεία  Καταµέτρηση απογραφέα ∆ική µας καταµέτρηση 
Χωράφια (tarla) Πινάκια (pinek): 10134,5  10126 
Αµπέλια (bağ) Πινάκια (pinek): 1335,5 1357,5 
Συκιές (esçar-ı incir) 9972 9914 
Ελαιόδεντρα (esçar-ı zeytun) 454 468 
Καρποφόρα δέντρα (esçar-ı 
müşmire) 

191 198 

Λαχανόκηποι (bostan yeri) Πινάκια: (pinek) 131 133 
Χέρσα γη (haliye) Πινάκια : (pinek) 1278 1185 
Πρόβατα (koyun) 2507  
Μουριές (esçar-ı tut) 56 57 
Μελίσσια (kovan) 302  
Ανεµόµυλοι (asyab-ı badi) Θύρες: (bab) 8 10,5 
Βελανιδιές (esçar-ı palamut) 18 18 
∆εντρόκηποι (bağçe)  4 ιδιοκτησίες – πινάκια 

(pinek): 5 
4 ιδιοκτησίες – πινάκια 5 

 

 

  

  Ένα από τα πρώτα πράγµατα που παρατηρούµε είναι η µονάδα µέτρησης 

επιφάνειας που χρησιµοποιείται στο νησί και είναι το πινάκιο ή πινάκι (pinek). Ως 

µονάδα µέτρησης το πινάκι χρησιµοποιούνταν και σε άλλα νησιά του Αιγαίου (όπως 

προκύπτει από το κατάστιχο ΤΤ 800 χρησιµοποιούνταν επίσης στη Νάξο, την Πάρο 

και τη Σαντορίνη),141 δεν είναι γνωστό όµως το κατά πόσο ήταν µονάδα ίδιου 

µεγέθους. Επίσης γνωρίζουµε ότι το πινάκι χρησιµοποιούνταν στη Σίφνο και τη 

Σέριφο.142 Οι πληροφορίες που διαθέτουµε από τη βιβλιογραφία σχετικά µε το πινάκι 

της Σύρου αφορούν στο µέγεθός του ως µονάδα χωρητικότητας. Συγκεκριµένα το 

πινάκι χρησιµοποιούνταν ως µονάδα βάρους «ξηρών καρπών» και ήταν ίσο µε 8 

οκάδες, ενώ διαιρούνταν και σε 4 «νάππους».143 Προφανώς αναφέρεται στη 

βιβλιογραφία ο όρος «ξηροί καρποί» για να δηλώσει τα δηµητριακά, σε αντιδιαστολή 

µε το βαµβάκι ή το λινάρι για τα οποία χρησιµοποιούνταν ως µονάδα µέτρησης η 

λίτρα. Ως µονάδα έκτασης, φαίνεται ότι ένα πινάκι αποτελούσε η έκταση που 

                                                 
141 E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 222-230. 
142 Βλ. Ε. Μπαλτά, «Η Οθωµανική απογραφή της Σίφνου το 1670», ό.π.˙ Ε. Λιάτα, Η Σέριφος κατά την 
Τουρκοκρατία (17ος-19ος αι.), ό.π., 137. 
143 A.  ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 108.  
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απαιτούσε ένα πινάκι κριθαριού ή σιταριού σε βάρος για τη σπορά της.144 Επίσης 

πινάκι αποκαλούνταν και το σκεύος που χρησιµοποιούνταν για τη χωρητικότητα 

βάρους ενός πινακιού «ξηρών καρπών», όπως προκύπτει από προικοσύµφωνο του 

1590 στη Σύρο.145  

 Μια υπόθεση για το µέγεθος του πινακίου ως µονάδα µέτρησης έκτασης 

µπορεί να γίνει χάρη σε µια σηµείωση που φέρεται να υπάρχει στο κατάστιχο ΤD 105 

για την περίπτωση των χωραφιών και των αµπελιών της µονής Παναγίας της Βρύσης 

στη Σίφνο. Εκεί η καταγραφή γίνεται σε πινάκια και σε στρέµµατα (dönüm). 

Καταγράφονται 157,5 πινάκια χωραφιών που είναι ίσα µε 98 ντονούµ, ενώ για τα 

αµπέλια η αντιστοιχία είναι 24,5 πινάκια προς 13,5 ντονούµ. Έτσι έχουµε 1 ντονούµ 

να είναι ίσο µε 1,6 πινάκι χωραφιού και 1,8 πινάκι αµπελιού.146 Σχετικά µε το 

ντονούµ γνωρίζουµε ότι είναι ίσο µε 913,3 τ.µ. Πρόκειται όµως για ένα µέγεθος που 

σταθεροποιήθηκε µόλις τον 19ο αιώνα, ενώ παλιότερα ποίκιλλε από περιοχή σε 

περιοχή.147 Έτσι η όποια απόπειρα κάνουµε εδώ στην προσπάθειά µας να 

µετατρέψουµε τις µονάδες µέτρησης που χρησιµοποιούσαν οι Οθωµανοί απογραφείς 

στα 1670/71 σε σηµερινές µονάδες µέτρησης, καθίσταται ως µια απλή προσέγγιση 

καθώς δεν γνωρίζουµε τις ακριβείς ισοτιµίες. Θεωρώντας λοιπόν ότι το ένα ντονούµ 

το 1670/71 ήταν ίσο µε αυτό του 19ου αιώνα, οι αριθµοί µας σε τετραγωνικά µέτρα 

έχουν ως εξής: 1 πινάκι χωραφιού είναι ίσο µε 574,5 τ.µ. και 1 πινάκι αµπελιού µε 

510,7 τ.µ. Αυτά όµως ισχύουν για την περίπτωση της Σίφνου.  

 Για να υπολογίσουµε το µέγεθος του πινακίου στη Σύρο ελέγξαµε την 

διατίµηση των δηµητριακών και οσπρίων (βλ. σχετικά παρακάτω) στη Σύρο και τη 

Σίφνο. Για την περίπτωση της Σίφνου το 1 πινάκι σιτάρι κοστολογείται προς 14 

άσπρα, 1 πινάκι σµιγάδι148 προς 10 άσπρα, 1 πινάκι κριθάρι προς 7 άσπρα και 1 

πινάκι φασόλια προς 16 άσπρα.149 Οι τιµές αυτές είναι ακριβώς ίδιες µε αυτές που 

ισχύουν στις περιπτώσεις της Νάξου και της Πάρου, όπως προκύπτει από το 

κατάστιχο ΤΤ 800 που είναι σύγχρονο της απογραφής της Σίφνου.150  

                                                 
144 Ό.π., 109. 
145 Α. ∆ρακάκης, «Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας - Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 310.  
146 Ε. Μπαλτά, «Η οθωµανική απογραφή της Σίφνου το 1670», ό.π., 346 υποσηµ. 10. 
147 H. Inalcik, «Introduction to Ottoman Metrology», Turcica, 15, (1983), 336-339. 
148 Το σµιγάδι ή αλλιώς «σµιγό» προέρχονταν από τη συγχώνευση των δύο κυρίαρχων καλλιεργειών, 
του σιταριού και του κριθαριού βλ. Σ. Ασδραχάς (επιµ.), Ελληνική οικονοµική ιστορία ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας. 
τ. 1, ό.π., 294. 
149 Ε. Μπαλτά, «Η Οθωµανική απογραφή της Σίφνου», ό.π., 315. 
150 Βλ. E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 235. 
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 Στην περίπτωση της Σύρου οι τιµές αυτές δεν είναι ίδιες. Εδώ ένα πινάκι 

σιτάρι κοστολογείται προς 12 άσπρα, 1 πινάκι σµιγάδι προς 8 άσπρα, 1 πινάκι 

κριθάρι προς 6 άσπρα και 1 πινάκι φασόλια προς 12 άσπρα. Οπότε αυτό που 

προκύπτει είναι ότι ένα πινάκι της Σύρου δεν έχει το ίδιο µέγεθος µε ένα πινάκι της 

Σίφνου, της Πάρου και της Νάξου. Με τη διαφορά των πινακίων να είναι γύρω στο 

15%, υπολογίζουµε ότι ένα πινάκι στη Σύρο για την περίπτωση των χωραφιών έχει 

έκταση κατά προσέγγιση ίση προς 488,3 τ.µ. και για τα αµπέλια 434 τ.µ. 

Έτσι, µπορούµε να κάνουµε µια εκτίµηση του ποσοστού επί της συνολικής 

έκτασης του νησιού που κατείχαν οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στη Σύρο το 1670/71. 

Με το πινάκι για τα χωράφια στα 488,3 τ.µ. και το αντίστοιχο για τα αµπέλια στα 434 

τ.µ. σύµφωνα µε τις υποθέσεις που κάναµε παραπάνω, οι εκτάσεις που 

καταλάµβαναν τα 10126 πινάκια χωραφιών ανέρχονταν στα 4,94 τ. χλµ., ή αλλιώς 

στο 5,88% της συνολικής έκτασης του νησιού. Η αντίστοιχη έκταση των 1357,5 

πινακίων αµπελιών υπολογίζεται στα 0,59 τ. χλµ. τα οποία αντιστοιχούν στο 0,70% 

της επιφάνειας του νησιού. Να σηµειωθεί ότι χρησιµοποιήσαµε τα σύνολα που 

προκύπτουν από τη δική µας καταµέτρηση και όχι αυτά που παραθέτει ο απογραφέας.  

Επιπλέον, µπορούµε να κάνουµε και µια εκτίµηση για την έκταση της 

ακαλλιέργητης γης (haliye). Αν θεωρηθεί ότι η χρήση αυτών των 1185 πινακίων 

προορίζονταν ως χωράφια, τότε εκτείνονταν σε 0,57 τ. χλµ., ενώ εάν προορίζονταν 

για αµπελοκαλλιέργεια εκτείνονταν σε 0,51 τ. χλµ.. Τα αντίστοιχα ποσοστά ως προς 

την συνολική επιφάνεια του νησιού φτάνουν το 0,67 και 0,60%. Να τονίσουµε ότι οι 

χρήσεις της γης στο νησί φαίνεται πως δεν ήταν αποκλειστικά οι ίδιες στο πέρασµα 

του χρόνου. Από ένα έγγραφο των αρχών του 19ου αιώνα προκύπτει ότι µια έκταση 

χωραφιού, µέσω µισθωτής εργασίας θα µετατρεπόταν σε αµπελώνα.151 Σχετικά µε τη 

µισθωτή εργασία και τη χρήση της στις καλλιέργειες των νησιών, είναι ένα µεγάλο 

ζήτηµα που θα δούµε στη συνέχεια.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο.», ό.π., 425-426.  
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Πίνακας 3: Οι χρήσεις της γης στη Σύρο το 1670/71 

 

 

Χρήση γης  Έκταση (σε τ. χλµ.) Ποσοστό επί της συνολικής 
επιφάνειας του νησιού 

Χωράφια  4,94 5,88% 
Αµπέλια 0,59 0,70% 
Χέρσα γη  0,51-0,57 0,60%-0,67% 

 

 

 Βλέπουµε λοιπόν ότι οι εκτάσεις σε χωράφια, αµπελώνες και χέρσα γη βάσει 

της καταµέτρησης του 1670/71, κάλυπταν επιφάνεια που αντιστοιχούσε κατά 

προσέγγιση στο 7,18%-7,25% της επιφάνειας του νησιού. Να σηµειώσουµε επίσης 

ότι στο σύνολο αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι εκτάσεις που καταλαµβάνουν οι 

τέσσερις δεντρόκηποι που καταγράφονται στο νησί, τρεις από τους οποίους ανήκουν 

σε κατοίκους και ένας στο µοναστήρι, όπως και τα 133 πινάκια λαχανόκηπων. 

Ωστόσο, δεν γνωρίζουµε εάν ισχύουν για την περίπτωση των κήπων οι παραπάνω 

αντιστοιχίες µεταξύ πινακιού και τετραγωνικών µέτρων. Άλλωστε, οι εκτάσεις που 

καταλαµβάνουν οι κήποι είναι σχετικά µικρές. ∆εν γνωρίζουµε επίσης τη διασπορά 

της δεντροκαλλιέργειας στο χώρο, το κατά πόσο δηλαδή τα δέντρα βρίσκονταν µέσα 

στις ήδη καταγεγραµµένες εκτάσεις του καταστίχου ή εάν υπήρχαν κι αλλού. 

Αναφορικά µε αυτό αντλούµε µια πληροφορία από τον κανουναµέ της Κρήτης.   

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του, εντός των αρόσιµων εκτάσεων ήταν επιτρεπτή η 

ύπαρξη καρποφόρων δέντρων αλλά µε την προϋπόθεση ότι αυτά θα ήταν διάσπαρτα 

στο χώρο και όχι σε συστάδες.152      

 Οι παραπάνω συλλογισµοί προκύπτουν από υποθέσεις και µετατροπές των 

µονάδων µέτρησης, βασισµένες στη σηµείωση που υπάρχει στο οθωµανικό 

κατάστιχο της Σίφνου. Σε καµία περίπτωση οι αριθµοί στους οποίους καταλήγουµε 

δεν µπορούν να εκληφθούν ως απόλυτα αριθµητικά δεδοµένα τα οποία εκφράζουν 

µια πραγµατικότητα. Σχετικά µε το πινάκι, να αναφέρουµε ότι υπάρχει στη 

βιβλιογραφία η πληροφορία ότι ως µονάδα µέτρησης επιφάνειας κυµαίνονταν γύρω 

στο ένα σηµερινό στρέµµα (±1000 τ.µ.). Εντούτοις, η πληροφορία αυτή δεν 

τεκµηριώνεται µε κάποια παραποµπή ως προς την προέλευσή της, ενώ επίσης δεν 

                                                 
152 Βλ. Ε. Καραντζίκου-Π. Φωτεινού, (επιµ.) Ε. Ζαχαριάδου, ό.π., 128. 
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διευκρινίζεται σε ποιο από τα νησιωτικά πινάκια που χρησιµοποιούνταν εκείνη την 

περίοδο αναφέρεται.153 

 Σχετικά µε το ζήτηµα των χρήσεων της γης, να αναφέρουµε και κάποια 

ενδεικτικά συγκριτικά στοιχεία που διαθέτουµε από τη Στατιστική της Γεωργίας του 

1860. Σύµφωνα µε αυτή την καταγραφή του ελληνικού κράτους, το ποσοστό της 

καλλιεργούµενης έκτασης των νησιών που περιλάµβαναν οι επαρχίες Κέας και Σύρου 

σε σχέση µε τη συνολική επιφάνειά τους ανέρχονταν στο 19,05%. ∆υστυχώς δεν 

διαθέτουµε κάποια πληροφορία αποκλειστικά για το νησί της Σύρου κατά τη χρονιά 

αυτή.154 Τα επόµενα στατιστικά στοιχεία που διαθέτουµε για τις καλλιεργούµενες 

εκτάσεις προέρχονται από µια καταγραφή του 1960, όταν και το ποσοστό της Σύρου 

ανέρχονταν στο 25-34%.155 Η πληροφορία για το έτος 1860 είναι ιδιαίτερα σηµαντική 

για τον έλεγχο των αποτελεσµάτων των υπολογισµών µας για τη σχέση 

καλλιεργούµενης επιφάνειας- συνολικής έκτασης, παρότι δεν αφορά αποκλειστικά 

στην περίπτωση του νησιού που µελετάµε. Εάν δεχτούµε τον ισχυρισµό ότι το πινάκι 

έχει έκταση σχεδόν ίση προς ένα σηµερινό στρέµµα, δηλαδή είναι πέραν του 

διπλάσιου του αριθµού στον οποίο καταλήξαµε, τότε χωράφια, αµπέλια και χέρσα γη 

στα 1670/71 θα καταλάµβαναν εκτάσεις κοντά στους αριθµούς που προκύπτουν για 

τον 19ο αιώνα, όταν το νησί της Σύρου κατοικούνταν σχεδόν από τον δεκαπλάσιο 

πληθυσµό σε σχέση µε το 1670.  

 Κλείνοντας το ζήτηµα των χρήσεων της γης, να αναφερθούµε σε έναν 

παράγοντα ο οποίος ενισχύει την άποψη ότι το πινάκι ως µονάδα µέτρησης 

επιφάνειας, όπως χρησιµοποιήθηκε στην οθωµανική απογραφή του 1670, αποτελούσε 

µια σταθερή µονάδα µέτρησης. Όπως είδαµε παραπάνω, στην τοπική βιβλιογραφία 

αναφέρεται ότι το πινάκι είναι η έκταση γης που µπορεί να σπείρει ένα πινάκι 

δηµητριακών – στην τελευταία περίπτωση το πινάκι νοείται ως µονάδα 
                                                 
153 B. Slot, Archipelagus Turbatus, ό.π., τ. 1, 295-296˙ Ε. Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία, 
ό.π., 137. 
154 Το γενικό ποσοστό των Κυκλάδων ωστόσο ανέρχονταν στο 20,68%, ενώ το γενικό ποσοστό για 
ολόκληρο το ελληνικό κράτος ήταν 15,48%, βλ. Σ. Πετµεζάς, ό.π., 189. Ωστόσο ο συγγραφέας τονίζει 
και το πρόβληµα της αξιοπιστίας της καταµέτρησης των καλλιεργούµενων εκτάσεων το 1860, βλ. 116-
117.  Να σηµειωθεί ότι την επαρχία Σύρου το 1861 απάρτιζαν τα νησιά της Σύρου και της Μυκόνου, 
ενώ την επαρχία Κέας τα νησιά της Κέας, Κύθνου και Σερίφου. Ουσιαστικά δηλαδή το ποσοστό του 
19,05% αντιστοιχεί στις καλλιεργούµενες εκτάσεις των παραπάνω πέντε νησιών.  
155 E. Kolodny, La Population des Îles de la Grèce. Essai de Geographie Iinsulaire en Mediterranee 
Orientale, Edisud, Aix-en-provence, 1974, τ. 3 (Atlas), B3. Σύµφωνα µε τον πίνακα που παραθέτει ο 
Kolodny, στα 1960 το γενικό ποσοστό όλων των νησιών της χώρας (και των Ιόνιων νησιών 
συµπεριλαµβανοµένων) ανερχόταν στο 30,7%, ενώ το αντίστοιχο για ολόκληρο τον ελληνικό χώρο 
στο 29,8%. Ο συγγραφέας παραθέτει στοιχεία και για το έτος 1967, βάσει των οποίων το ποσοστό για 
τα νησιά των Κυκλάδων ανερχόταν στο 15% ενώ το γενικό ποσοστό για το ελληνικό κράτος ήταν 27% 
βλ. ό.π., πίνακα Β5.   
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χωρητικότητας. Πέραν της πληροφορίας για τη σηµείωση του απογραφέα στο 

κατάστιχο της Σίφνου, όπως αυτή δηµοσιεύεται από την Ε. Μπαλτά, καθώς επίσης 

και της µαρτυρίας από τη Σέριφο η οποία µιλάει για το «σχοινί» το οποίο 

χρησιµοποίησαν ως µονάδα µέτρησης οι Οθωµανοί,156 ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της ίδιας της απογραφής ενισχύει τον ισχυρισµό µας περί σταθερής µονάδας 

µέτρησης επιφάνειας. Έχει υποστηριχθεί, και θα αναφερθούµε αναλυτικότερα σ’ 

αυτό στη συνέχεια, ότι ο τρόπος υπολογισµού της προσδοκώµενης ετήσιας 

παραγωγής δηµητριακών των νησιών που περιλήφθηκαν στο κατάστιχο ΤΤ 800 

βασίστηκε σε ένα «συντελεστή συσχέτισης».157  

Με βάση αυτό θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι, εφόσον η προσδοκώµενη 

παραγωγικότητα της γης µπορεί να υπολογιστεί λαµβάνοντας υπ’ όψη την κατά µέσο 

όρο «στρεµµατική» απόδοση σε δηµητριακά, το κάθε «στρέµµα» λογικά πρέπει να 

αντιστοιχεί σε µια σταθερή µονάδα έκτασης. Με λίγα λόγια η ποιότητα του εδάφους 

δεν θα ήταν ένας παράγοντας για τη διακύµανση του πινακιού ως µονάδας 

επιφάνειας, καθώς αυτό µπορούσε να αποτυπωθεί στον υπολογισµό της τελικής 

παραγωγής. Έτσι για παράδειγµα, από µια περιοχή της οποίας οι γαίες ήταν άγονες, η 

προσδοκώµενη παραγωγή θα ήταν µικρότερη σε σύγκριση µε µια πιο εύφορη. Εάν 

λοιπόν οι εκτάσεις που καταγράφηκαν το 1670/71 δεν εκφράζονταν στο κατάστιχο σε 

σταθερές µονάδες µέτρησης, αλλά µε βάση το σπόρο που δέχονταν –οι άγονες 

περισσότερο και οι εύφορες λιγότερο – τότε ο «συντελεστής συσχέτισης» απλά δεν 

θα υφίστατο, κάτι που για τη νησιωτική απογραφή του 1670/71 έχει υποστηριχθεί ότι 

δεν ισχύει όπως θα δούµε στη συνέχεια.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
156 Ε. Λιάτα, ό.π., 175.  
157 Για τη χρήση του «συντελεστή συσχέτισης» στις οθωµανικές απογραφές J. Alexander, «Counting 
the Grains: Conceptual and Methodological Issues in Reading the Ottoman Mufassal Tahrir Defters», 
Arab Historical Rewiew for Ottoman Studies, 19-20 (1999), 55-71. 
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Φορολογία και παραγωγή 

 

 

Στην τελευταία σελίδα του τµήµατος του καταστίχου ΤΤ 800 που αφορά στην 

περίπτωση της Σύρου (σ. 505), καταγράφονται αναλυτικά τα είδη των φόρων που 

βαρύνουν σε ετήσια βάση τους κατοίκους του νησιού, καθώς και το ύψος τους 

εκφρασµένο σε άσπρα (akçe).158 Επίσης σηµειώνεται και το τµήµα της παραγωγής 

που υπόκειται σε φορολογία. Έτσι γνωρίζοντας για παράδειγµα ότι το χαράτσι 

µουκασεµέ ανέρχονταν στο 1/5 της παραγωγής  µπορούµε να υπολογίσουµε στη 

συνέχεια την συνολική προσδοκώµενη παραγωγή. Τα είδη των φόρων, όπως και το 

χρηµατικό ύψος που αναλογεί στο φορολογήσιµο µέρος της παραγωγής παραθέτουµε 

στον Πίνακα 4. Αντίθετα, η µοναστηριακή περιουσία καταγράφεται και φορολογείται 

ξεχωριστά (βλ. Πίνακες 9 και 10). Να τονίσουµε ξανά ότι οι αριθµοί που ακολουθούν 

προέρχονται από µια εκτίµηση της προσδοκώµενης ετήσιας παραγωγής και όχι από 

µια πραγµατική επί τόπου καταµέτρηση της παραγωγής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
158 Το άσπρο (akçe), ήταν το βασικότερο ασηµένιο νόµισµα που κυκλοφορούσε στην Οθωµανική 
Αυτοκρατορία µέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα, οπότε και αντικαταστάθηκε από το γρόσι. Παρ’ όλα 
αυτά εξακολουθούσε να χρησιµοποιείται ως λογιστικό νόµισµα, ενώ η ισοτιµία του µε το γρόσι ήταν 
στα 1672 ένα γρόσι προς 100 άσπρα. Γενικότερα για το άσπρο και την αντικατάστασή του από το 
γρόσι βλ. Ş. Pamuk, A Monetary History of the Ottoman Empire, Cambridge University Press, 
Κέµπριτζ 2000, 142-148˙ Ε. Λιάτα, Φλωρία δεκατέσσερα στένουν γρόσια σαράντα. Η κυκλοφορία των 
νοµισµάτων στον βενετοκρατούµενο και τουρκοκρατούµενο ελληνικό χώρο, 15ος-19ος αιώνας, Κέντρο 
Νεοελληνικών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 1996, 95-103.   
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Πίνακας 4: Κατηγορίες φόρων και αξία σε άσπρα 

     

 

Είδος φόρου  Φορολογήσιµο τµήµα της παραγωγής και 
χρηµατικό αντίτιµο σε άσπρα 

Ισπεντζέ (ispence) Hane 487 – αξία (paha) 12175 
Σιτάρι (hınta)  Πινάκια (pinek) 569,5 – αξία 6834 
Σµιγό (mahlut) Πινάκια 1709 – αξία 13672 
Κριθάρι (şair) Πινάκια 3120 – αξία 18720 
Κουκιά (bakla) Πινάκια 200 – αξία 2400 
Φασόλια µαυροµάτικα (böğürülce) Πινάκια 40 – αξία 480 
Ρεβίθια (nohud)  Πινάκια 40 – αξία 560 
Βαµβάκι (penbe) Οκάδες (kıyye) 600 – αξία 3600 
Λινάρι (keten) Λίτρες (lidre) 10 – αξία 40 
Φόρος επί της παραγωγής των ελαιόδεντρων 
(mahsul-ı zeytun) 

Πινάκια 332 – αξία 2656/ ετήσια πρόσοδος 
(fi sene) 1328 

Φόρος επί της παραγωγής των διάφορων 
καρποφόρων δέντρων (mahsul-ı meyve-i 
müteneviye) 

(Πινάκια;) 1900 – αξία 300  

Τέλος για τους λαχανόκηπους (resm-i 
bostan) 

Πινάκια 131 – αξία 3930 

Τέλος κυψελών (resm-i gevare) (Αξία) 604 
Τέλος ανεµόµυλων (resm-i asyab-ı badi) «Θύρες» (κτίσµατα) 8 – αξία 640 
Τέλος για τις βελανιδιές (resm-i palamut) Αξία 44  
Φόρος επί της παραγωγής µούστου (resm-i 
bağat-ı şıra) 

Μίστατα (mistata) 3458 – αντίστοιχο σε 
οκάδες (be hesab-i kıyye) 31122 – αξία 
62244 

Φόρος επί των γάµων (resm-i gerdek) Αξία 300 
Φόρος για την κατοχή δηµόσιας γης και την 
επίβλεψη καλλιεργούµενων εκτάσεων (resm-
i tapu-ı zemin ma deştbani) 

Αξία 1500 

Τέλος επί της παραγωγής µεταξιού (resm-i 
kükül) 

Λίτρες 2 – αξία 240  

Τέλος επί των προβάτων και των 
βοσκότοπων (resm-i otlak-ı agnam) 

(Αξία) 5014 

Τελωνειακοί δασµοί που βαρύνουν το λιµάνι 
της Σύρου (mahsul-ı gümrük-i iskele-i ber 
vech-i emanet) 

Αξία 2000 

Τέλος για τους χοίρους και τους χοίρους που 
σφάζονταν τα Χριστούγεννα (bidaat-ı hınzır 
ma bojik)  

(Αξία) 500 

Φόροι κληρονοµιάς (beytül’ mal, mal-ı 
mevkuf, mal-ı mefkud κτλ) και κεφαλικός 
φόρος επί των µη µόνιµων κατοίκων του 
νησιού (yava cizyesi) 

Ετήσια πρόσοδος (fi sene) 5000 

Σύνολο (yekûn) 142175 
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Φόροι που καταβάλλονται κατ’ αποκοπή 
(maktu’an) 

Ετήσια πρόσοδος (fi sene) σε άσπρα 

Κατ’ αποκοπή ποσό για τις συκιές (maktu-i 
meyve-i incir) 

23816 

Κατ’ αποκοπή ποσό επί της αλιείας (maktu-i 
sayd-ı mahi der uhde-i emanet-i cezire-i 
mezbur) 

600 

Κατ’ αποκοπή ποσό για τρεις δεντρόκηπους 
(maktu-i bağçeha kıt'a 3) 

215 

Σύνολο (yekûn)  24631 
 

 

 Η συνολική έκταση χωραφιών η οποία καταγράφηκε από τον οθωµανό 

απογραφέα στο κατάστιχο, εκτός της µοναστηριακής περιουσίας, ανέρχεται στα 

9973,5 πινάκια. Βάσει αυτής της έκτασης ο απογραφέας κάνει έναν υπολογισµό µιας 

προσδοκώµενης ετήσιας παραγωγής και φορολογεί ανάλογα µε τις διατάξεις που 

ορίζει ο κανουναµές. Τα πρώτα προϊόντα στα οποία επιβάλλονται φόροι είναι τα 

δηµητριακά. Η σύνθεση των δηµητριακών αποτελείται από σιτάρι (hınta), σµιγό 

(mahlut) και κριθάρι (şair). Φαίνεται ότι στις νησιωτικές οικονοµίες το κριθάρι 

κυριαρχούσε στην καλλιέργεια των δηµητριακών.159 Τις σοδειές των αρόσιµων γαιών 

βάρυνε το χαράτσι µουκασεµέ, ο φόρος δηλαδή που αντιστοιχούσε στο 1/5 της 

συνολικής προσδοκώµενης ετήσιας παραγωγής.160 Έτσι, πολλαπλασιάζοντας µε το 

πέντε τους αριθµούς που αποτελούν το φορολογήσιµο τµήµα της παραγωγής 

µπορούµε να υπολογίσουµε και τη συνολική παραγωγή.  

 

Πίνακας 5: Η ετήσια προσδοκώµενη παραγωγή δηµητριακών στη Σύρο το 

1670/71 

 

Κατηγορία δηµητριακών Προσδοκώµενη ετήσια παραγωγή 
Κριθάρι  Πινάκια 15600 
Σµιγό Πινάκια 8545 
Σιτάρι Πινάκια 2847,5 
 

 

                                                 
159 Βλ. Σ. Ασδραχάς, Ελληνική οικονοµική ιστορία. τ. 1, ό.π., 293. Βλ. επίσης και τους πίνακες σχετικά 
µε τη νησιωτική απογραφή του 1670/71 στο E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», 
ό.π., 222-234, όπου φαίνεται η κυριαρχία του κριθαριού στην παραγωγή των νησιών που 
περιλαµβάνονταν στο κατάστιχο ΤΤ 800. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Σερίφου, βλ. Ε. 
Λιάτα, Η Σέριφος κατά την Τουρκοκρατία, ό.π., 160-165.  
160 Βλ. C. Küçük (επιµ.), ό.π., 104 (...ve zer’ olunan mezrû’at ve sâir hadrevât ve hubûbâtlarından her 
ne hâsıl olursa ber-mûceb-i mukaseme harâc mine’l-hums alınmak üzere...).  
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 Παρατηρούµε ότι στη σύνθεση των δηµητριακών το κριθάρι καταλαµβάνει 

ένα ποσοστό της τάξης του 57,79%, το σµιγό 31,65% και το σιτάρι 10,54%.161  

Η επόµενη κατηγορία φορολογήσιµων προϊόντων είναι τα όσπρια. Αυτά είναι 

τα κουκιά (bakla), τα µαυροµάτικα φασόλια (böğürülce) και τα ρεβίθια (nohud), µε 

τα κουκιά να κατέχουν υψηλότερο ποσοστό στην παραγωγή των οσπρίων. Παρόµοια 

µε τα δηµητριακά, στον Πίνακα 6 υπολογίζουµε και την συνολική ετήσια παραγωγή 

των οσπρίων. 

 

Πίνακας 6: Η ετήσια προσδοκώµενη παραγωγή οσπρίων στη Σύρο το 

1670/71 

 

Κατηγορία οσπρίων Προσδοκώµενη ετήσια παραγωγή 
Κουκιά Πινάκια 1000 
Φασόλια µαυροµάτικα  Πινάκια 200 
Ρεβίθια Πινάκια 200 

 

 

Σε επίπεδο µέσων όρων, µπορούµε να υπολογίσουµε την προσδοκώµενη 

ετήσια παραγωγή σε δηµητριακά και όσπρια κάθε ενός από τα 9973,5 πινάκια γης 

που καταγράφονται στο κατάστιχο. Η αναγωγή αυτή στη µονάδα είναι βέβαια 

ενδεικτική, καθώς στην πράξη δεν είναι δυνατό να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ένας πολύ 

σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει ωστόσο να λάβουµε υπ’ όψη αναφερόµενοι σε 

ζητήµατα αποδοτικότητας των καλλιεργειών, είναι αυτός της αγρανάπαυσης του 

εδάφους. Κατά την προβιοµηχανική εποχή, ο παράγοντας της αγρανάπαυσης ήταν 

απαραίτητος για την αποδοτικότητα του εδάφους. Συγκεκριµένα στη Σύρο, υπάρχει 

καταγεγραµµένη µαρτυρία ότι οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις χωρίζονταν σε δύο µέρη 

και καλλιεργούνταν εναλλάξ.162 Έτσι κάθε χρόνο καλλιεργούνταν µόνο η µισή από 

την καλλιεργήσιµη γη του νησιού µε αποτέλεσµα η ετήσια παραγωγή, όπως αυτή 

προκύπτει από την ανάλυση του φορολογικού καταστίχου, να προέρχεται και από τη 

µισή καταγεγραµµένη γη.  

Η άποψη ότι οι oθωµανοί απογραφείς κατέγραψαν στο κατάστιχο µόνο τη γη 

εκείνη που καλλιεργούνταν κατά τη διάρκεια της απογραφής πρέπει να απορριφθεί, 

                                                 
161 Για τη συσχέτιση βλ. E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 235. 
162 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 102, υποσηµ. 25. Ο ∆ρακάκης παραπέµπει στο 
έργο του αβά Della Rocca που έγραψε στα τέλη του 18ου αιώνα. (Abbe Della Rocca, Traite complet 
sur les abeilles, Παρίσι 1790.)  
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καθώς το «κτηµατολόγιο», το κατάστιχο στο οποίο καταγράφονταν ονοµαστικά η 

έγγεια ιδιοκτησία των Συριανών εκφρασµένη σε µονάδες µέτρησης, µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο στο οθωµανικό ιεροδικείο, σε περιπτώσεις 

µελλοντικών διαµαχών σχετικά µε διεκδικήσεις γης. Έτσι, η προσδοκώµενη ετήσια 

παραγωγή προέρχονταν από τη µισή καταγεγραµµένη έκταση χωραφιών στο 

κατάστιχο, δηλαδή 4986,75 πινάκια. Αυτή ήταν και η έκταση που αναµενόταν να 

αποδώσει τις ποσότητες δηµητριακών και οσπρίων που υπολογίσαµε στους Πίνακες 5 

και 6. Ο Πίνακας 7 απεικονίζει την ετήσια προσδοκώµενη παραγωγή σε δηµητριακά 

και όσπρια του κάθε ενός από το σύνολο των παραγωγικών πινακίων γης σε ετήσια 

βάση, υπολογίζοντας έτσι µια µέση παραγωγικότητα της γης. Ωστόσο, οι αποδόσεις 

αυτές δεν πρέπει να συγχέονται µε τις αποδόσεις στο σπόρο, καθώς δεν γνωρίζουµε 

την ακριβή κατανοµή των καλλιεργειών στις καλλιεργούµενες εκτάσεις, ως εκ τούτου 

οι παρακάτω αριθµοί προέρχονται από µια απλή αναγωγή στη µονάδα.  

 

 

Πίνακας 7: Η προσδοκώµενη ετήσια παραγωγή δηµητριακών και 

οσπρίων ανά πινάκι γης το 1670/71 

 

 

Κατηγορία προϊόντος  Προσδοκώµενη ετήσια παραγωγή ανά 
πινάκι γης  

Κριθάρι Πινάκια 3,12 
Σµιγό Πινάκια 1,71 
Σιτάρι Πινάκια 0,57 
Κουκιά  Πινάκια 0,20 
Φασόλια µαυροµάτικα  Πινάκια 0,040 
Ρεβίθια  Πινάκια 0,040 

 

 

Οι αποδόσεις αυτές, αν κάνουµε µια σύγκριση µε τα στοιχεία που προκύπτουν 

από την ανάλυση των αντίστοιχων αποδόσεων των άλλων νησιών που απογράφηκαν 

στο κατάστιχο ΤΤ 800, βλέπουµε ότι είναι χαµηλές, αν όχι οι χαµηλότερες από τα έξι 

νησιά που απογράφονται στο κατάστιχο.163 Έτσι, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το 

                                                 
163 Βλ. τους σχετικούς πίνακες στο E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 222-
234. Στο άρθρο, ο υπολογισµός των αποδόσεων γίνεται µε γνώµονα ότι η ετήσια παραγωγή προέρχεται 
από το σύνολο της καταγεγραµµένης ανά περίπτωση έκτασης χωραφιών. Αν λάβουµε υπ’ όψη τον 
παράγοντα αγρανάπαυση, τότε θα πρέπει να διπλασιάσουµε τους αριθµούς στους πίνακες του άρθρου. 
Ωστόσο είτε λαµβάνοντας υπ’ όψη τον παράγοντα αγρανάπαυση είτε όχι, οι εκτιµώµενες αποδόσεις 
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νησί της Σύρου εκτιµήθηκε από τους οθωµανούς απογραφείς στα 1670/71, ως το 

λιγότερο εύφορο σε σύγκριση µε την Άνδρο, τη Νάξο, την Πάρο, τη Σαντορίνη και τη 

Μήλο.  

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά µε τις αποδόσεις των καλλιεργειών διαθέτουµε 

από τη Στατιστική της Γεωργίας του 1860. Ο τρόπος υπολογισµού των αποδόσεων 

όµως είναι διαφορετικός και γίνεται βάσει αναλυτικότερων στοιχείων που 

περιλήφθηκαν στην απογραφή κι αυτό διότι ότι στην εν λόγω απογραφή 

καταγράφονται ξεχωριστά οι εκτάσεις που καλλιεργούνται µε διαφορετικού είδους 

δηµητριακά. Με άλλα λόγια αντλούµε περισσότερες πληροφορίες από αυτή την πηγή 

σχετικά µε τις χρήσεις της γης, συγκριτικά µε τις οθωµανικές φορολογικές απογραφές 

του 17ου αιώνα. Στην περίπτωση των οθωµανικών απογραφών δηλαδή δεν έχουµε 

καµία πληροφορία σχετικά µε την κατανοµή των καλλιεργειών στις καταγεγραµµένες 

εκτάσεις χωραφιών. Αντίθετα, αυτή η σηµαντική για την αγροτική οικονοµία πηγή 

του 19ου αιώνα, µας παρέχει πληροφορίες όχι µόνο για τη συνολική παραγωγή, αλλά 

και για τις στρεµµατικές αποδόσεις και για τις αποδόσεις στο σπόρο ανά 

καλλιέργεια.164  

Η εικόνα αυτή σχετικά µε την αποδοτικότητα των καλλιεργειών των 

δηµητριακών και οσπρίων στη Σύρο το 1670/71, πρέπει να τονίσουµε ότι 

σχηµατίζεται µε βάση την ανάλυση του οθωµανικού κτηµατολογίου και κατ’ 

επέκταση µε βάση τις εκτιµήσεις που οι ίδιοι οι οθωµανοί απογραφείς έκαναν για την 

παραγωγικότητα του εδάφους, συµβουλευόµενοι πιθανότατα και τοπικούς 

εµπειρογνώµονες σε τέτοια ζητήµατα. Το ίδιο ισχύει για όλες τις περιπτώσεις νησιών 

που απογράφηκαν στο κτηµατολόγιο του 1670/71, όπως και σε κάθε περίπτωση που 

η αποδοτικότητα της γης υπολογίζεται βάσει φορολογικών απογραφικών καταστίχων. 

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις µιλάµε για εκτιµήσεις και όχι για στοιχεία που προκύπτουν 

από µια πραγµατική καταµέτρηση της παραγωγής. Έτσι µπορούµε να κάνουµε µια 

υπόθεση ότι σε περίπτωση που υπάρχει από την κεντρική διοίκηση η επιθυµία για την 

επιβολή ενός πιο «χαλαρού» φορολογικού καθεστώτος σε µια περιοχή, οι εκτιµήσεις 

σχετικά µε τη φοροδοτική της ικανότητα µπορεί να κυµαίνονται σε χαµηλότερα 

επίπεδα από τα πραγµατικά. Επίσης κάτι άλλο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 

                                                                                                                                            
για το νησί της Σύρου είναι φανερό ότι βρίσκονται στα χαµηλότερα επίπεδα συγκριτικά µε τα άλλα 
νησιά. 
164 Βλ. Σ. Πετµεζάς, ό.π., 336-359. Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα για την περίπτωση της 
Σύρου αναφέρονται στην επαρχιακή διοίκηση Σύρου, η οποία περιλαµβάνει και τη διοίκηση της Κέας. 
Συνολικά πέντε νησιά απαρτίζουν τις δύο αυτές διοικήσεις: Σύρος, Μύκονος, Κέα, Κύθνος, Σέριφος.  
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σε κάθε τέτοια προσέγγιση είναι ότι µιλάµε για ένα νησί το οποίο λαµβάνεται 

ολόκληρο ως µια οικιστική και φοροδοτική µονάδα και ο υπολογισµός της 

φορολογίας γίνεται µε βάση το δεδοµένο ότι η παραγωγικότητα της γης είναι η ίδια 

παντού. 

Στη συνέχεια της ανάλυσης της παραγωγής βάση των φορολογικών 

δεδοµένων, παρατηρούµε ότι καταγράφηκαν µικρής έκτασης «βιοµηχανικές 

καλλιέργειες»165 στο νησί, βαµβάκι (penbe), λινάρι (keten) και ακατέργαστο µετάξι 

(kükül). Για το βαµβάκι της Σύρου διαθέτουµε µια πληροφορία από τα τέλη του 18ου 

αιώνα, σύµφωνα µε την οποία η καλλιέργεια του βαµβακιού στη Σύρο γίνονταν σε 

ξηρό και όχι σε υγρό έδαφος. Τα φυτά έφταναν σε ύψος το ένα πόδι και το βαµβάκι 

που παρήγαγαν θεωρούνταν εξαιρετικής ποιότητας. Αναφέρεται επίσης ότι το 

βαµβάκι είχε κοκκινωπό χρώµα, αλλά τα υφάσµατα που κατασκευάζονταν από αυτό 

γίνονταν λευκά µετά από λίγα πλυσίµατα.166 Ως µονάδες µέτρησης στο κατάστιχο 

χρησιµοποιούνται για το βαµβάκι η οκά (kıyye) και για το λινάρι και το µετάξι η 

λίτρα (lidre). Η οκά αποτελούσε τη βασική οθωµανική µονάδα βάρους και 

υποδιαιρούνταν σε 400 δράµια (dirhem). Με βάση τον υπολογισµό ότι το δράµι του 

Ρουµ (Rumi dirhem) ήταν ίσο µε 3,207 γραµµάρια, τότε η οκά ήταν ίση µε 1,2828 

χιλιόγραµµα.167 Για τη λίτρα γνωρίζουµε ότι ήταν και αυτή µονάδα βάρους η οποία 

διακρινόταν σε δύο κατηγορίες: α) αυτή που ήταν ίση προς 176 δράµια, δηλαδή 

564,432 γραµµάρια (lodra ή kantar lidresi) και β) αυτή που ήταν ίση προς 100 

δράµια, δηλαδή 320,7 γραµµάρια  (lidre ή vezne lidresi). Κάποιες φορές η τελευταία 

ήταν ίση και προς 120 δράµια, δηλαδή 384,84 γραµµάρια. Η πρώτη (lodra) 

χρησιµοποιούνταν για βαρύτερα αγαθά από τη δεύτερη (lidre).168 Ο Α. ∆ρακάκης 

γράφει σχετικά µε την περίπτωση της Σύρου: «Τα ρευστά εµετρούντο µε ενετικάς 

λίτρας ισουµένας περίπου προς 150 δράµια».169 Αν θεωρήσουµε ότι οι πηγές του 

συριανού ιστορικού είναι σωστές, τότε τα 150 δράµια ισούνται προς 481,05 

γραµµάρια. 

Από τις σοδειές των ελαιόδεντρων και των βελανιδιών σύµφωνα µε τον 

κανουναµέ εισπράττονταν το 1/5 των καρπών ανά δύο έτη, καθώς τα δέντρα στα 

                                                 
165 Βλ. τον όρο στο Σ. Ασδραχάς, Ελληνική οικονοµική ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ. 1, ό.π., 302-303 και  
367-377.  
166 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 100-101. 
167 Η. İnalcik, «Introduction to Ottoman Metrology», ό.π., 318-320. 
168 Ό.π., 320. 
169 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 108. 
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νησιά καρποφορούσαν κάθε δύο χρόνια.170 Κι ενώ για την περίπτωση των ελιών 

(mahsul-ı zeytun) αυτό σηµειώνεται στο κατάστιχο, καθώς η αξία του 1/5 της 

παραγωγής εκτιµάται προς 2656 άσπρα ενώ η ετήσια φορολόγηση ανέρχεται στα 

1328 άσπρα, δηλαδή στα µισά, για τις βελανιδιές δεν σηµειώνεται κάποια ανάλογη 

ρύθµιση. Έτσι ο φόρος για τις βελανιδιές (resm-i palamut) ανέρχεται στα 44 άσπρα 

ετησίως. Πιθανότατα ο απογραφέας έχει ως δεδοµένο ότι το ποσό αυτό 

αντιπροσώπευε το 1/5 της παραγωγής µε γνώµονα ότι αυτή συντελούνταν ανά διετία. 

Αναφερόµενοι στις ελιές, να πούµε ότι στη Σύρο δεν καταγράφηκε στην 

απογραφή του 1670/71 κανένα ελαιοτριβείο. Κατά συνέπεια οι καρποί των 453 

καταγεγραµµένων ελαιόδεντρων στο κατάστιχο προορίζονταν πιθανότατα για 

εσωτερική κατανάλωση και έτσι αποκλείεται η εκδοχή του εξαγωγικού εµπορίου 

ελαιολάδου. Άλλωστε και ο αριθµός των ελαιόδεντρων ήταν µικρός, µιας και το 

κλίµα της Σύρου δεν είναι το κατάλληλο για να ευδοκιµήσει η ελιά λόγω των ανέµων 

και της ξηρασίας. ∆εν γνωρίζουµε αν εισάγονταν στο νησί ποσότητα ελαιολάδου, 

προϊόντος που χρησιµοποιούνταν για τη διατροφή, τη σαπωνοποιία και το 

φωτισµό.171 Μια υπόθεση γι’ αυτό µπορεί να γίνει λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι 

ελαιοτριβείο που βρίσκονταν στην ιδιοκτησία της καθολικής επισκοπής Σύρου, 

καταγράφηκε στο νησί της Άνδρου το 1670/71 (βλ. επόµενο κεφάλαιο). Ας σηµειωθεί 

ότι ο Τ. Αµπελάς αναφέρει πως στις περιοχές Γύρι και Κοϊµός στη Σύρο, 

ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα αρχαία ελαιοτριβεία, τα οποία 

πιθανολογεί ότι χρησιµοποιούνταν και κατά τον 18ο αιώνα.172  

 Σύµφωνα µε τις επιταγές του εθιµικού δικαίου που ίσχυε στη Σύρο σχετικά µε 

την κυριότητα των δέντρων και το οποίο έχει θεωρηθεί ότι αναπτύχθηκε υπό την 

επίδραση του φραγκικού δικαίου, τα δέντρα µπορούσαν να έχουν αυτοτελή 

κυριότητα, ανεξάρτητα από την κυριότητα του εδάφους. Αυτό ονοµάζεται «κάθετη» 

ιδιοκτησία. Επίσης η κυριότητα των δέντρων, πέραν του ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης της 

γης, µπορούσε να διαιρεθεί σε µερίδια.173 Στην περίπτωσή µας παρατηρούµε ότι 

υπάρχουν καταγεγραµµένοι στο κατάστιχο ΤΤ 800 έξι κάτοχοι µεριδίου σε 

ελαιόδεντρο της τάξης του 1/2, ενώ άλλοι 8 φέρονται ως ιδιοκτήτες 1 ½ 

ελαιόδεντρου.174 Η περίπτωση των ελαιόδεντρων είναι και η µοναδική περίπτωση 

                                                 
170 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 106˙ Η. Κολοβός, ό.π., 73.  
171 Βλ. για την ελιά Σ. Ασδραχάς, Ελληνική οικονοµική ιστορία, ΙΕ΄-ΙΘ΄ αιώνας, τ.1, ό.π., 306-307. 
172 Τ. Αµπελάς, ό.π., 461. 
173 Βλ. Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», 161-164. 
174 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800 Α/Ε 14, 195, 256, 317, 369, 410 και 187, 205, 277, 295, 376, 383, 538, 539.  
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δέντρων στην οποία έχουµε συνιδιοκτησία. Σ’ αυτό ίσως να συνέβαλε και ο 

περιορισµένος αριθµός τους στο νησί, σε συνδυασµό µε τη σπουδαιότητα του 

δέντρου της ελιάς.   

 Η παραγωγή των φρούτων από τα διάφορα καρποφόρα δέντρα (mahsul-ı 

meyve-i müteneviye) καθορίστηκε στα 1900 άσπρα για τα 190 καταγεγραµµένα 

καρποφόρα δέντρα (eşcar-i muşmire) και ορίστηκε φόρος 350 άσπρων, σχεδόν 

δηλαδή το χρηµατικό αντίτιµο του αντίστοιχου 1/5 της παραγωγής. Ο φόρος για τους 

λαχανόκηπους (resm-i bostan) ορίστηκε στα 3930 άσπρα για 131 πινάκια 

καλλιεργειών. Η αξία της παραγωγής εκτιµήθηκε έτσι σε 150 άσπρα ανά πινάκι και ο 

φόρος ορίστηκε στο 1/5, δηλαδή στα 30 άσπρα.  

 Ο φόρος για τα µελίσσια (resm-i gevare) ορίστηκε σε 604 άσπρα για 302 

κυψέλες, δηλαδή σε δύο άσπρα ανά κυψέλη σύµφωνα και µε τον κανουναµέ.175 Η 

µελισσοκοµία φαίνεται ότι ήταν αρκετά ανεπτυγµένη στο νησί της Σύρου, ενώ η 

ποιότητα του µελιού που παράγονταν θεωρούνταν εξαιρετική. Όπως και στην 

περίπτωση των προβάτων που θα αναλύσουµε στη συνέχεια, δεν διαθέτουµε µια 

ονοµαστική καταγραφή των ιδιοκτητών «µελισσότρυπων», όπως αλλιώς 

αποκαλούνταν οι κυψέλες µελισσών στη Σύρο.176 Έτσι δεν µπορούµε να γνωρίζουµε, 

τουλάχιστον από την ανάλυση αυτής της πηγής το πλήθος, αλλά και τη γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση των µελισσοκόµων στη Σύρο του 17ου αιώνα.   

Οı φόροι για τους ανεµόµυλους (resm-i asyab-ı badi), τους νερόµυλους (resm-

i asyab-ı abi) και τα ελαιοτριβεία (resm-i asyab-ı revgan-ı zeyt) σύµφωνα µε τον 

κανουναµέ έπρεπε να καθορίζονται στο κατάστιχο ξεχωριστά για κάθε περίπτωση 

νησιού ως µακτού.177 Στη Σύρο καταγράφηκαν 8 ανεµόµυλοι, οι οποίοι 

φορολογήθηκαν µε 640 άσπρα, δηλαδή 80 άσπρα ανά ανεµόµυλο. Όπως αναφέραµε 

και παραπάνω δεν καταγράφηκε κάποιο ελαιοτριβείο στο νησί, ενώ επίσης δεν 

καταγράφηκαν νερόµυλοι. Η επικράτηση των ανεµόµυλων έναντι των νερόµυλων 

στη Σύρο οφείλεται πιθανότατα στην έλλειψη τρεχούµενου νερού όλο το χρόνο, ενώ 

και το φυσικό περιβάλλον µε τη δύναµη του αέρα σε µεγάλη ένταση και συχνότητα 

είναι κατάλληλο για τη λειτουργία του ανεµόµυλου. Η χρήση των ανεµόµυλων ήταν 

κατά κύριο λόγο η παραγωγή αλευριού, ενώ άλεθαν επίσης ζωοτροφές και ειδικά για 

τη Σύρο υπάρχει η πληροφορία ότι άλεθαν πρώτες ύλες για τα βυρσοδεψεία, έτριβαν 

                                                 
175 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 105˙ Η. Κολοβός, ό.π., 74.  
176 Βλ. Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο» ό.π., 424. 
177 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 105˙ Η. Κολοβός, ό.π., 74. 



 66

δηλαδή βελανίδια, χωρίς όµως να γίνεται αναφορά στην εποχή κατά την οποία 

γίνονταν αυτό.  

 Οι οκτώ ανεµόµυλοι που καταγράφηκαν στο νησί το 1670/71 δείχνουν µια 

πυκνότητα ανά τ. χλµ. της συνολικής επιφάνειας, της τάξης του ενός µύλου ανά 10,5 

τ. χλµ. και ως προς τον πληθυσµό µια πυκνότητα που κυµαίνεται µεταξύ του ενός 

µύλου ανά 217,87 και 290,50 κατοίκων. Οι αριθµοί αυτοί είναι σχεδόν διπλάσιοι των 

αντίστοιχων αριθµών που έχουν υπολογιστεί για την πυκνότητα των ανεµόµυλων στις 

Κυκλάδες στα τέλη του 19ου αιώνα και βάσει των οποίων έχει υποστηριχθεί ότι 

πρόκειται και για την µεγαλύτερη πυκνότητα στον κόσµο.178 

 Από την παραγωγή των αµπελιών σύµφωνα µε τον κανουναµέ εισπραττόταν 

το 1/5 ως χαράτσι µουκασεµέ, ενώ επιπλέον εισπραττόταν και δύο άσπρα για κάθε 

οκά µούστου.179 Στο κατάστιχο ΤΤ 800, ο φόρος που βάρυνε τα αµπέλια και το 

µούστο (mahsul-ı bağat-ı şıra) υπολογίστηκε ότι αντιστοιχούσε σε παραγωγή ίση 

προς 3458 µίστατα ή 31122 οκάδες. Στο κατάστιχο ο υπολογισµός γίνεται και στις 

δύο µονάδες µέτρησης, έτσι υπολογίζουµε ότι το ένα µίστατο αντιστοιχεί σε εννέα  

οκάδες. Ο φόρος γι’ αυτές τις 31122 οκάδες υπολογίστηκε σε 62244 άσπρα, σε δύο 

άσπρα ανά οκά δηλαδή. Έτσι στην πράξη φαίνεται ότι ο φόρος που επιβλήθηκε στους 

αµπελώνες του νησιού, όπως και στην περίπτωση των άλλων νησιών που 

απογράφηκαν το 1670/71, υπολογίστηκε βάσει του µούστου που θεωρήθηκε ότι 

παραγόταν από τα αµπέλια.180 Με βάση δηλαδή την συνολική έκταση των 

αµπελώνων σε κάθε νησί, η οποία εκτεινόταν σε 1330 πινάκια, εκτιµήθηκε µια 

παραγωγή µούστου σε µίστατα και σε οκάδες, δηλαδή ένα πινάκι στη Σύρο 

θεωρήθηκε ότι παράγει x µίστατα/οκάδες µούστου. Έπειτα ο αριθµός αυτός 

διαιρέθηκε µε το πέντε και υπολογίστηκε το φορολογήσιµο µέρος της παραγωγής και 

το αντίστοιχο χρηµατικό αντίτιµο. Έτσι, εάν θέλουµε να υπολογίσουµε την ετήσια 

προσδοκώµενη παραγωγή µούστου από το νησί της Σύρου το 1670/71, 

πολλαπλασιάζουµε τα 3458 µίστατα και τις 31122 οκάδες µε το πέντε και έχουµε 

17290 µίστατα ή 155610 οκάδες. 

 Το κρασί της Σύρου φαίνεται ότι ήταν καλής ποιότητας, και αποτελούσε 

προϊόν προς εξαγωγή.181 Η έκταση της αµπελοκαλλιέργειας στη Σύρο ήταν τέτοια 

                                                 
178 Σ. Νοµικός, «Ο ανεµόµυλος στις Κυκλάδες», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 14 (1991-
1993), 249-250. 
179 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 104˙ Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, ό.π., 73. 
180 Βλ. E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 214 και 235. 
181 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 101-102. 
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που, όπως φαίνεται και από τη σύνθεση της συνολικής ετήσιας φορολογικής 

επιβάρυνσης του νησιού στα 1670/71 (βλ. Πίνακα 12 και Γράφηµα 1), ο φόρος για τα 

αµπέλια ανέρχονταν σχεδόν στο 20% του συνόλου. Σύµφωνα µε µια µαρτυρία του 

1793, η παραγωγή του κρασιού της Σύρου κατείχε την τρίτη θέση ανάµεσα στα νησιά 

του Αιγαίου µετά τη Σαντορίνη και τη Σκόπελο.182 Η περιοχή Χρούσα ή Κρούσα 

µαρτυρείται ότι παρήγαγε τα καλύτερα σταφύλια. Βάσει των καταγραφών του αβά 

Della Rocca στα τέλη του 18ου αιώνα, υπήρχαν βότρυες µαύρων σταφυλιών που 

ζύγιζαν έντεκα λίτρες. Καταγράφει µάλιστα ο Della Rocca µια µαρτυρία που του 

µεταφέρθηκε, σύµφωνα µε την οποία ο τότε επιστάτης της καθολικής επισκοπής 

γέµισε 75 φιάλες κρασιού µε σταφύλια που προέρχονταν από ένα και µόνο κλήµα.183 

Άσχετα µε το εάν οι µαρτυρίες αυτές είναι αληθείς, πράγµατι η ενασχόληση των 

Συριανών µε την αµπελοκαλλιέργεια και το εµπόριο του κρασιού φαίνεται ότι ήταν 

εκτεταµένη.   

 Το κρασί φαίνεται ότι αποτελούσε και το κύριο εξαγώγιµο προϊόν του νησιού. 

Τις εξαγωγές από το νησί εν γένει βάρυναν οι τελωνειακοί δασµοί, αποκαλούµενοι 

και «κουµέρκια» ή gümrük στα τούρκικα. Με την έκδοση του µπερατιού του 1580, τα 

νησιά των Κυκλάδων απαλλάσσονταν από την καταβολή κουµερκιών για το µετάξι, 

το κρασί και τις ζωοτροφές.184 Αντίθετα ο κανουναµές του 1670 προέβλεπε την 

είσπραξη τελωνειακών δασµών της τάξης του 4% για τους ντόπιους εµπόρους.185 Οι 

τελωνειακοί δασµοί για την εµπορική κίνηση του λιµανιού της Σύρου ορίστηκαν στα 

2000 άσπρα.  

Στο κατάστιχο ο φόρος αυτός καταγράφεται ως: «mahsul-ı gümrük-i iskele-i 

ber vech-i emanet». Η έκφραση «ber vech-i emanet» καταγράφεται επίσης στην 

περίπτωση των φόρων της κατηγορίας «bad-i hava» και «cürm ü cinayet», ενώ η 

έκφραση «der uhde-i emanet-i cezire-i mezbure» καταγράφεται στην περίπτωση των 

φόρων για την αλιεία. Με την έκφραση αυτή δηλώνεται ο διαφορετικός τρόπος 

είσπραξης αυτού του φόρου, έξω από τα πλαίσια του συστήµατος ιλτιζάµ και µέσω 

φοροεισπρακτόρων που διορίζονταν και µισθοδοτούνταν από την κεντρική διοίκηση 

(emin).186 Η ίδια σηµείωση υπάρχει και στο τµήµα του καταστίχου ΤΤ 800 που 

αφορά στην περίπτωση της Άνδρου, µάλιστα κι εκεί αναφέρεται στην ίδια κατηγορία 

                                                 
182 Ό.π., 261. 
183 Τ. Αµπελάς, ό.π., 461, όπου ο συγγραφέας παραθέτει τη µαρτυρία του Della Roca. 
184 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 259˙ Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, 58-59. 
185 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 105˙ Η. Κολοβός, ό.π., 74. 
186 Βλ. L. Darling, ό.π., 123-129. 
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φόρων που είδαµε κι εδώ.187 Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι τις συγκεκριµένες κατηγορίες 

φόρων υπεκµίσθωναν οι σαντζακµπέηδες που λάµβαναν τις πρόσοδους των νησιών 

στις κατά τόπους κοινότητες. Το emanet δηλαδή αφορούσε στην είσπραξη των εν 

λόγω φόρων από την πλευρά της κοινότητας. Αυτό δηλώνεται έµµεσα µε την 

έκφραση «der uhde-i emanet-i cezire-i mezbure», καθώς η κοινοτική οργάνωση ήταν 

κάτι το υπαρκτό, δεν αναγνωρίζονταν όµως νοµικά από την οθωµανική διοίκηση.  

Κατά τον 18ο αιώνα, πολλοί Συριανοί στράφηκαν προς το εµπόριο και τη 

ναυτιλία, ενώ παράλληλα όπως έχουµε αναφέρει και παραπάνω, συντελέστηκε και 

µια µετανάστευση προς την Κωνσταντινούπολη, τη Σµύρνη και άλλες περιοχές της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας για λόγους που είχαν να κάνουν µε το εµπόριο. Το 

κρασί ήταν και πάλι το κύριο εµπορεύσιµο προϊόν για τους Συριανούς. Η θέση του 

νησιού στο θαλάσσιο εµπόριο διευκόλυνε τη φόρτωση των πλοίων στο λιµάνι του 

νησιού και στη συνέχεια τα εµπορεύµατα µεταφέρονταν στην Κωνσταντινούπολη και 

τις άλλες περιοχές. Μάλιστα φαίνεται ότι οι Συριανοί δεν εµπορεύονταν µονάχα το 

κρασί που παράγονταν στο νησί, αλλά αγόραζαν κρασί και από άλλα νησιά το οποίο 

µεταπωλούσαν στη συνέχεια.188 Η εµπορική και ναυτιλιακή αυτή δραστηριότητα είχε 

σαν αποτέλεσµα και την ίδρυση εταιρειών µεταξύ παραγωγών και εµπόρων ή 

εµπόρων και πλοιοκτητών, µε στόχο την προώθηση προϊόντων και κέρδη για τις δύο 

πλευρές.189   

Το λιµάνι της Σύρου φαίνεται ότι λόγω της θέσης του νησιού αποτελούσε 

ενδιάµεσο σταθµό για τα πλοία που κατευθύνονταν προς τα λιµάνια της Άνδρου και 

της Εύβοιας από τη µια και την Τήνο και τη Μύκονο από την άλλη πλευρά. Ωστόσο, 

η κοινότητα του νησιού είχε αποφασίσει τη µη είσπραξη δασµών από τα πλοία που 

έδεναν στο λιµάνι, είτε ήταν πλοία ντόπιων είτε ξένων εµπόρων.190 Μάλιστα 

µαρτυρείται ότι στα τέλη του 18ου αιώνα µπορούσε να δει κάποιος 15 και 18 γαλλικά 

πλοία αγκυροβοληµένα στο λιµάνι της Σύρου. Η απόφαση αυτή από τη συνέλευση 

της τοπικής κοινότητας θεωρείται ότι λήφθηκε µε στόχο την εκµετάλλευση της θέσης 

                                                 
187 Βλ. ΤΤ 800, 434, 455, 464, 473.  
188 Α. ∆ρακάκης,, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 292 και του ιδίου Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, 
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189 Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 290-292 και 390-391, 429-430. 
190 Η ακριβής χρονολογία της απόφασης αυτής δεν εξακριβώθηκε, καθώς ο Α. ∆ρακάκης στο Η Σύρος 
επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 110, γράφει ότι αυτή ψηφίστηκε το 1680, παραπέµποντας σε σηµείο του 
βιβλίου που δεν υπάρχει το έγγραφο στο οποίο αναφέρεται (έγγραφο αρ. 9 στο παράρτηµα του 
κεφαλαίου «επίτροποι»). Τα έγγραφα τα οποία παρατίθενται στο παράρτηµα είναι 7. Στα έγγραφα 5 
και 6 όµως που χρονολογούνται στις αρχές του 18ου αιώνα και στα 1761 αντίστοιχα, γίνεται λόγος για 
την απαλλαγή των ερχόµενων στο νησί πλοίων από τους τελωνειακούς δασµούς. Βλ. ό.π., 208-209. 
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του λιµανιού του νησιού, καθώς ήταν ένα κίνητρο τόσο για τους ντόπιους, όσο και 

για τους ξένους έµπορους, µε αποτέλεσµα την εισροή κεφαλαίων που θα επέφεραν 

µια οικονοµική ανάπτυξη.191      

 Οι φόροι για τα πρόβατα και τους βοσκότοπους (resm-i otlak-i ağnam) 

σύµφωνα µε τον κανουναµέ προβλέπονταν σε δύο άσπρα ανά πρόβατο.192 Έτσι τα 

καταµετρηµένα 2507 πρόβατα στο νησί φορολογήθηκαν µε 5014 άσπρα. Ο αριθµός 

των προβάτων στο νησί βλέπουµε ότι, σύµφωνα µε τους υπολογισµούς που κάναµε 

για τον πληθυσµό, ξεπερνούσε την αναλογία του ενός προβάτου ανά κάτοικο, ενώ η 

πυκνότητα ως προς την έκταση του νησιού ανέρχεται σε 29,84 πρόβατα ανά τ. χλµ. 

Σε σχέση µε τον πληθυσµό του νησιού, βάσει του αποτελέσµατος που προέκυψε από 

τη µέθοδο που θεωρούµε ως περισσότερο αξιόπιστη, έχουµε µια αντιστοιχία που 

κυµαίνεται από 1,07 έως 1,43 πρόβατα ανά κάτοικο.  Το πλήθος αυτό των προβάτων 

που υπήρχαν στο νησί θεωρείται αρκετό ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων 

για κτηνοτροφικά προϊόντα όπως τυρί, γάλα, κρέας, µαλλί κτλ.  

Όπως είδαµε παραπάνω, οι βοσκότοποι βρίσκονταν στο βόρειο τµήµα του 

νησιού καθώς οι εκτάσεις του δεν καλλιεργούνταν και ήταν κατάλληλες για τη 

βόσκηση των ζώων. Οι βοσκότοποι στη Σύρο ήταν εκτάσεις γης που ανήκαν στην 

κοινότητα και η βοσκή των ζώων γίνονταν συλλογικά ήδη από τα τέλη του 16ου 

αιώνα. Αυτή η συλλογική διαδικασία ονοµάζονταν «κολιγιά βοσκής» ή «συντροφιά 

βοσκής». Οι κτηνοτρόφοι που έτρεφαν τα ζώα τους σ’ αυτές τις εκτάσεις 

υποχρεώνονταν να παραδίδουν στον επίτροπο ένα πρόβατο το χρόνο και γάλα 

ποσότητας ίση µε αυτή που παρήγαγε το κοπάδι σε µια ηµέρα, σύµφωνα µε κοινοτικό 

κανονισµό του 1700.193 Για τη βοσκή ζώων χρησιµοποιούνταν επίσης και η νήσος 

Γυάρος.194 Στην οθωµανική καταστίχωση του 1670/71 δεν διαθέτουµε κάποια 

πληροφορία σχετικά µε το εάν υπήρχε και αγροτική, εκτός της κτηνοτροφικής 

δραστηριότητας στο νησί αυτό.  

 Το φορολογικό κατάστιχο ΤΤ 800 δεν περιλαµβάνει µια ονοµαστική 

καταστίχωση των κτηνοτρόφων, η οποία θα µας έδινε πληροφορίες για τον αριθµό 

τους, το πλήθος των ζώων που κατείχαν και την οικονοµική τους κατάσταση µε βάση 

την έγγεια ιδιοκτησία που ενδεχοµένως να κατείχαν και την κλίµακα του κεφαλικού 

                                                 
191 Ό.π., 110-113.  
192 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 104˙ Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, ό.π., 73. 
193 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 199-201 και του ιδίου «Η δικαιοσύνη και το 
δίκαιο», ό.π., 145-150. 
194 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί τουρκοκρατίας, 254-256. 
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φόρου που τους αντιστοιχεί. Πάντως οι πληροφορίες που έχουµε για το έτος 1777, 

έναν αιώνα µετά τη σύνταξη του καταστίχου που µελετάµε, κάνουν λόγο για έναν 

αριθµό κτηνοτρόφων που ξεπερνούσε πιθανόν τα 60 άτοµα.195 Σχετικά µε τον αριθµό 

των προβάτων, το 1717 εισπράχθηκαν 82 γρόσια και 4 παράδες για 4922 ζώα, ενώ το 

1741 ο φόρος ανέρχονταν σε 134,21 γρόσια, χωρίς να αναφέρεται ο αριθµός των 

φορολογούµενων ζώων.196 Αυτό µπορεί να ερµηνευτεί είτε ως ένας διπλασιασµός της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας µέσα σε µια πεντηκονταετία, είτε από το γεγονός ότι 

οι Οθωµανοί φορολογούσαν µόνο τα πρόβατα, ενώ τα κατσίκια εξαιρούνταν της 

φορολογίας. Να σηµειωθεί ότι η λέξη ağnam είναι ο πληθυντικός του ganem που 

σηµαίνει «πρόβατο», ωστόσο υπάρχει στη βιβλιογραφία η πληροφορία ότι βάσει 

κανουναµέδων του 16ου αιώνα, προβλέπονταν η είσπραξη του resm-i ağnam και για 

τα κατσίκια και τα πρόβατα.197 Όµως η καταγραφή «koyun 2507» στη σελίδα 504 του 

καταστίχου ΤΤ 800, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το resm-i ağnam πιθανότατα 

αφορούσε αποκλειστικά στα πρόβατα, µιας και η λέξη koyun σηµαίνει «πρόβατο».  

Μια τρίτη ερµηνεία έχει να κάνει µε την απόκρυψη του πραγµατικού αριθµού 

των ζώων στο νησί κατά τη χρονική στιγµή της απογραφής. Άλλωστε, η πληροφορία 

ότι το νησί της Γυάρου χρησιµοποιούνταν για τη βοσκή των ζώων των Συριανών 

κτηνοτρόφων και η απουσία οποιασδήποτε µνείας γι’ αυτό στο οθωµανικό κατάστιχο 

µπορεί να οδηγήσει στη σκέψη ότι πιθανόν να υπήρχαν κι εκεί ζώα τα οποία δεν 

καταγράφηκαν. 

 Τη φορολογήσιµη κτηνοτροφική δραστηριότητα του νησιού συµπλήρωνε η 

εκτροφή χοίρων. Σύµφωνα µε τον κανουναµέ, ο φόρος επί των χοίρων (bidaat-i 

hınzır) ορίζονταν στο ένα άσπρο ανά ζώο, ενώ για τους χοίρους που σφάζονταν τα 

Χριστούγεννα (resm-i bojik) απαιτούνταν φόρος δύο άσπρων ανά ζώο.198 Στο 

κατάστιχο ο φόρος που καταχωρήθηκε ως «bidaat-i hınzır ma bojik» ανερχόταν στα 

500 άσπρα. Η λέξη bidaat κυριολεκτικά σηµαίνει «νεωτερισµός, καινοτοµία». Η 

συγχώνευση αυτή των δύο φόρων σε έναν δεν µας επιτρέπει να εξακριβώσουµε τον 

ακριβή αριθµό των χοίρων, αλλά και τον αριθµό αυτών που υπολογίζονταν ότι 

σφάζονταν τα Χριστούγεννα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο αριθµός τους 

ξεπερνούσε τα 250 ζώα, καθώς είναι αδύνατο να σφάζονταν όλοι οι χοίροι του 
                                                 
195 Ό.π., 200 και 207 (έγγραφο 2). 
196 Ό.π., 254. 
197 J. Alexander, Toward a History of Post- Byzantine Greece: The Ottoman Kanunnames for the Greek 
Lands, circa 1500- circa 1600, ό.π., 475-476. 
198 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 105˙ Η. Κολοβός, ό.π., 74. Για τους φόρους resm-i hinzır και resm-i bojik 
κατά το 16ο αιώνα βλ. J. Alexander, ό.π., 486-487.  
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νησιού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Να σηµειώσουµε ότι στο οθωµανικό 

σύστηµα δεν φορολογούνταν τα µεγάλα ζώα, όπως οι αγελάδες, τα γαϊδούρια και τα 

µουλάρια,199 ενώ δεν βάρυνε κάποιος φόρος τις πέρδικες και τα ορτύκια που φαίνεται 

ότι υπήρχαν σε αφθονία στο νησί και αποτελούσαν το αγαπηµένο κυνήγι των 

Συριανών.200  

 Το resm-i gerdek, το οποίο κυριολεκτικά σηµαίνει «νυµφώνας, νυµφικός 

θάλαµος», ή resm-i arus ή arusane όπως καταγράφεται σε άλλες περιπτώσεις, ήταν 

φόρος επί των γάµων. Συγκεκριµένα φαίνεται ότι κατά τον 16ο αιώνα ήταν φόρος 

που πλήρωνε ο πατέρας της νύφης για το γάµο.201 Σύµφωνα µε τον κανουναµέ του 

1670, το ύψος του φόρου καθορίστηκε σε 60 άσπρα, ενώ για τις γυναίκες που 

ξαναπαντρεύονταν ο φόρος ήταν 30 άσπρα.202 Από άλλους οθωµανικούς 

κανουναµέδες προκύπτει ότι υπήρχε σε ορισµένες περιπτώσεις µια διαβάθµιση στην 

κλίµακα του συγκεκριµένου φόρου, πέραν αυτής που αφορά σε χήρες και µη. Η 

διαβάθµιση αυτή είχε να κάνει µε τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση των 

φορολογούµενων, για την οποία χρησιµοποιούνταν µια κλίµακα αντίστοιχη µε αυτή 

του κεφαλικού φόρου (edna- evsat- ‘ala). Φαίνεται επίσης ότι κατά το 16ο αιώνα το 

ποσό των 60 άσπρων αντιστοιχούσε στο resm-i gerdek που πλήρωναν όσοι 

κατατάσσονταν στην κατηγορία ‘ala, δηλαδή αυτή των εύπορων.203   

Στο κατάστιχο ΤΤ 800 ο φόρος καθορίστηκε στα 300 άσπρα. Προσπαθώντας 

να αναλύσουµε τη λογική µε βάση την οποία οι Οθωµανοί απογραφείς καθόριζαν το 

ύψος της φορολογίας, µπορούµε να πούµε ότι οι γάµοι που αναµένονταν να 

πραγµατοποιηθούν σε µια χρονιά στο νησί της Σύρου το 1670/71 ήταν από 5 έως 10. 

Τουλάχιστον 5 υπολογίζουµε ότι θα ήταν εάν όλες οι γυναίκες που παντρεύονταν θα 

το έκαναν για πρώτη φορά, ενώ το πολύ 10 θα ήταν εάν σε όλους τους γάµους που 

πραγµατοποιούνταν οι γυναίκες ήταν χήρες που ξαναπαντρεύονταν. Έτσι, σε σχέση 

και µε τον πληθυσµό, εάν θεωρήσουµε ότι αυτός κυµαίνονταν µεταξύ 1743 και 2324 

προσώπων όπως υπολογίσαµε παραπάνω και µε το δεδοµένο ότι παντρεύονταν κάθε 

χρόνο από 10 έως 20 άτοµα, τότε το ποσοστό των ανθρώπων που παντρευόταν κάθε 

χρόνο σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό του νησιού ανέρχονταν σε ένα ποσοστό 

που κυµαίνεται µεταξύ του 0,43% και 1,14%.   
                                                 
199 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 254. 
200 Ό.π., 105. 
201 Βλ. Β. Μουταφτσίεβα, ό.π., 277.  
202 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 105˙ Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, ό.π., 74. 
203 Βλ. Ö. L. Barkan, XV ve XVI asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda ziraî ekonominin hukukî ve malî 
esasları, τ. 1, Kanunlar, ό.π., 13, 46, 49, 271, 309.   
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 Ο παραπάνω φόρος ανήκε στους φόρους της κατηγορίας «bad-i hava», που 

κυριολεκτικά σηµαίνει «άνεµος» ή «αέρας» και «cürm ü cinayet».204 Στην ίδια 

κατηγορία κατατάσσονται και µια σειρά άλλων φόρων που καταγράφονται στο 

κατάστιχο. Το «resm-i tapu-ı zemin ma deştbani» ανέρχονταν στα 1500 άσπρα και 

ήταν φόρος για την κατοχή γης (tapu-i zemin) και φόρος ή πρόστιµο για επίβλεψη 

καλλιεργήσιµων χωραφιών και την αποτροπή εισόδου ζώων (deştbani).205 Μια σειρά 

φόρων που το συνολικό τους ύψος έφτανε τα 5000 ετησίως και κατά τον 15ο και 16ο 

αιώνα κατέληγαν στο κρατικό θησαυροφυλάκιο (beytü’l-mal-i amme) και το 

σουλτανικό θησαυροφυλάκιο (hazine-i amire), ήταν οι φόροι beytü’l mal, mal-ı 

mefkud, mal-i gaybi, müjdegâni abd-i abik, και yαva. Οι τρεις πρώτοι ήταν φόροι 

κληρονοµιάς και συλλέγονταν στις περιπτώσεις ατόµων που πέθαιναν χωρίς 

κληρονόµους. Το müjdegâni abd-i abik θεωρείται ότι ήταν φόρος που συνδέονταν µε 

τη σύλληψη φυγάδων δούλων.206 Ο φόρος που καταγράφεται στο κατάστιχο ως 

«yova», είναι πιθανότατα µια παράφραση του yava ή yava cizyesi, ο οποίος ήταν 

κεφαλικός φόρος που εισπραττόταν από τους µη µουσουλµάνους που διέµεναν στα 

νησιά για να εργαστούν και η παραµονή τους διαρκούσε πάνω από έξι µήνες.207 Ο 

κανουναµές των νησιών δεν διευκρινίζει το ύψος του yava cizyesi. Ωστόσο, από ένα 

φιρµάνι που εκδόθηκε το 1671 και αφορούσε στον κεφαλικό φόρο των ξένων 

εµπόρων που διέµεναν στην Κρήτη, πληροφορούµαστε ότι καθοριζόταν στα τέσσερα 

γρόσια γι’ αυτούς που διέµεναν στο νησί ένα χρόνο και δύο γρόσια γι’ αυτούς που 

διέµεναν έξι µήνες.208     

Το ύψος όλων των φόρων της κατηγορίας bad-i hava και cürm ü cinayet 

καθορίζονταν από τους κατά τόπους καδήδες σύµφωνα µε τον κανουναµέ. Στο 

κατάστιχο δεν γίνεται σαφές ποιος καθορίζει το ύψος αυτών των φόρων, παρά µόνο 

υπάρχει η σηµείωση ber vech-i emanet, η οποία όπως είδαµε διευκρινίζει τον τρόπο 

είσπραξης των συγκεκριµένων φόρων. Συµπεραίνουµε επίσης ότι στην περίπτωσή 

µας οι φόροι αυτοί δεν κατέληγαν στο κρατικό ή το σουλτανικό θησαυροφυλάκιο, 

καθώς το σύνολό τους προσµετράται στο σύνολο των ετήσιων φόρων που 

καρπώνονταν οι «µπέηδες της θάλασσας» (ümera-i derya). Αυτό προκύπτει και από 

το συνοπτικό κατάστιχο TD 180, εκεί αναφέρει ότι το ετήσιο εισόδηµα των 
                                                 
204 J. Alexander, The Ottoman Kanunnames, ό.π., 449-451˙ Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της 
Άνδρου, ό.π., 75˙ Β. Μουταφτσίεβα, ό.π., 277. 
205 Βλ. J. Alexander, ό.π., 450 και 453-454˙ Β. Μουταφτσίεβα, ό.π., 277. 
206 Β. Μουταφτσίεβα, ό.π., 277-278. 
207 Βλ. C. Küçük (επιµ.), ό.π., 105˙ Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, ό.π., 75. 
208 Ε. Καραντζίκου-Π. Φωτεινού, (επιµ.) Ε. Ζαχαριάδου, ό.π., 128-129. 
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«µπέηδων της θάλασσας» από το νησί της Σύρου, ανέρχονταν στα 168406 άσπρα.209 

Προσµετρώνται δηλαδή και οι συγκεκριµένοι φόροι, κάτι το οποίο σηµαίνει ότι ο 

εµίνης (emin) προβλέπονταν να τους εισπράξει για λογαριασµό του δικαιούχου της 

προσόδου και όχι για λογαριασµό του κράτους.   

 Ένας άλλος φόρος που καταγράφεται στο κατάστιχο είναι το ispence, στα 

ελληνικά «σπέντζα», φόρος που κατά τον 15ο και 16ο αιώνα συναντάται στις 

τιµαριωτικές καταστιχώσεις και ήταν πρόσοδος την οποία καρπώνονταν οι 

τιµαριώτες. Ήταν έγγειος φόρος που βάρυνε τους επικεφαλής των µη 

µουσουλµανικών χανέ, ενώ για τους µουσουλµάνους ο αντίστοιχος φόρος ήταν το çift 

resmi.210 Το ύψος που ορίστηκε στον κανουναµέ ήταν 25 άσπρα ανά µη 

µουσουλµάνο που κατάβαλλε χαράτσι (haracgüzar zimmi).211 Η καταχώρηση στο 

κατάστιχο αναφέρει: İspence. Hane 487. Paha 12175. Παρατηρούµε ότι ο 

υπολογισµός αυτού του φόρου έγινε βάσει των ατόµων που πλήρωναν κεφαλικό 

φόρο, καθώς τα 487 χανέ αντιστοιχούν στους υπόχρεους κεφαλικού φόρου. Οι 

haracgüzar zimmi δηλαδή ήταν οι άνδρες υπόχρεοι κεφαλικού φόρου που είχαν 

καταγραφεί στο κατάστιχο ΜΜ 4856 και όχι οι ιδιοκτήτες γης που καταγράφηκαν 

στο ΤΤ 800. Έτσι το ispence δεν βάρυνε τις χήρες, αντίθετα µε περιπτώσεις 

κανουναµέδων του 16ου αιώνα, οι οποίοι προέβλεπαν την είσπραξη έξι άσπρων από 

όσες χήρες ήταν επικεφαλής χανέ.212 Οι φόρος αυτός λοιπόν είχε µετεξελιχθεί κατά 

την περίοδο που εξετάζουµε σε ένα προσωπικό φόρο αντίστοιχο του κεφαλικού 

φόρου και ήταν ανεξάρτητος µε τη γη που είχε στην κατοχή του ο κάθε υπόχρεος σε 

ispence. Άλλωστε οι έξι από τους εννέα ακτήµονες (zimmiyan bi-emlâk-i arazi) που 

καταγράφονται στο κατάστιχο της έγγειας ιδιοκτησίας, καταγράφονται και στο 

αντίστοιχο του κεφαλικού φόρου, ως εκ τούτου υποχρεώνονταν να πληρώσουν 

ispence. 

 Στη συνέχεια καταχωρούνται οι φόροι που αφορούν στα κατ’ αποκοπή ετήσια 

ποσά (µακτού) που πληρώνονταν για τις συκιές, για την αλιεία, αλλά και για τους 

δεντρόκηπους που κατείχαν τρεις κάτοικοι του νησιού. Στο νησί της Σύρου 

καταγράφηκαν το 1670/71 9925 συκιές. Επισκέπτης του νησιού στα τέλη του 18ου 

αιώνα θεωρούσε ότι η πυκνότητα των συκιών στη Σύρο σε σχέση µε την έκταση και 

τον πληθυσµό του νησιού, ήταν η µεγαλύτερη στον ελληνικό χώρο και ίσως σε 
                                                 
209 TD 180, χωρίς αριθµό σελίδας. 
210 J. Alexander, ό.π., 414-426. 
211 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 104˙ Η. Κολοβός, ό.π., 72. 
212 J. Alexander, ό.π., 415-417. 
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ολόκληρο τον κόσµο.213 Η πυκνότητα αυτή εκφρασµένη σε αριθµούς µε βάση τα 

στοιχεία που διαθέτουµε για το 1670/71 είναι 118,15 συκιές ανά τ. χλµ. και µεταξύ 

4,27 και 5,69 ανά κάτοικο, µε βάση τους υπολογισµούς για τον πληθυσµό που 

κάναµε παραπάνω. Ο Τ. Αµπελάς, µεταφέροντας πληροφορίες από το έργο του Della 

Rocca, αναφέρει ότι η µεγαλύτερη πυκνότητα συκιών εντοπίζονταν στη θέση 

Καβείρι, η οποία είχε περιφέρεια 90 ποδιών. Μάλιστα δίνει και κάποια στοιχεία 

σχετικά µε την παραγωγή των σύκων, γράφοντας ότι παράγονταν από τη 

συγκεκριµένη περιοχή 18 φορτία ξηρών σύκων, τα οποία ζύγιζαν 1400 λίτρες, 

δηλαδή το κάθε φορτίο ήταν βάρους 105 λιτρών.214  Ο συνολικός ετήσιος φόρος που 

επιβάρυνε τις συκιές (maktu-i meyve-i incir) ανερχόταν στα 23816 άσπρα, δηλαδή 

σχεδόν 2,4 άσπρα ανά δέντρο. ∆εν γνωρίζουµε εάν ο υπολογισµός αυτού του κατ’ 

αποκοπή ποσού έγινε µε βάση το γεγονός ότι τα δέντρα απέδιδαν καρπούς κάθε δύο 

χρόνια, οπότε και το ποσό αυτό θα είναι το µισό της αξίας της προσδοκώµενης 

ετήσιας παραγωγής σύκων. 

 Ο φόρος για την αλιεία (sayd-i mahi) ανέρχονταν σε 600 άσπρα ετησίως, ενώ 

στο κατάστιχο καταγράφεται η έκφραση «der uhde-i emanet-i cezire-i mezbure». 

∆ηλώνεται δηλαδή ότι υπεύθυνος για την είσπραξη του συγκεκριµένου φόρου ήταν 

«το νησί» (cezire), εννοώντας έτσι την κοινότητα του νησιού. Να σηµειωθεί ότι στον 

κανουναµέ δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη σχετικά µε τους φόρους επί των 

αλιευµάτων, έτσι δεν γνωρίζουµε πως προέκυψε το ποσό των 600 άσπρων. Η αλιεία 

θεωρείται ότι ήταν ανεπτυγµένη στο νησί κατά την περίοδο της οθωµανικής 

κυριαρχίας. Μάλιστα υπάρχει και η πληροφορία ότι µέρος των ψαριών γίνονταν 

καπνιστά, ώστε να διατηρούνται περισσότερο χρόνο. Παρόµοια µε τον κοινοτικό 

κανονισµό του 1700 σχετικά µε τα πρόβατα και τους βοσκότοπους, υπήρχε και για τα 

ψάρια η πρόβλεψη να λαµβάνει ο επίτροπος της κοινότητας το «ψόνιο από τους 

ψαράδες», δηλαδή να λαµβάνει µια ποσότητα ψαριών σε ετήσια βάση.215 Η αλιεία  

στο νησιωτικό χώρο αποτελούσε µια βασική οικονοµική και επαγγελµατική 

δραστηριότητα των κατοίκων, αλλά φαίνεται ότι κατά την περίοδο της οθωµανικής 

κυριαρχίας δεν αποτελούσε έναν τοµέα στον οποίο επιβάλλονταν βαριά φορολογία 

από πλευράς κεντρικής διοίκησης.216 Άλλωστε τα 600 άσπρα ετησίως εν συγκρίσει µε 

                                                 
213 Α ∆ρακάκης, ό.π., 102, όπου ο συγγραφέας παραπέµπει στο έργο του Della Roca. 
214 Τ. Αµπελάς, ό.π., 460. 
215 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 197-198. 
216 ∆. ∆ηµητρόπουλος, «Η αλιεία στα χρόνια της οθωµανικής κυριαρχίας: µια πρώτη καταγραφή», Τα 
Ιστορικά, 45 (2007), 329-334. 
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άλλους τοµείς στους οποίους επεκτείνεται η φορολογία στο νησί, µπορούν να 

θεωρηθούν ως ένα χαµηλό ποσό. 

 Τέλος, υπάρχει η καταχώρηση ετήσιου κατ’ αποκοπή φόρου 215 άσπρων για 

τους δενδρόκηπους τριών κατοίκων του νησιού. Αυτοί είναι οι: Βασίλης ∆ουράτζος 

του Ράφου (βλ. ΤΤ 800 Α/Ε 27), Γιώργης Πρίντεζης του Τζάννε (Α/Ε 71) και 

Μάρκος ∆αµοφίλης του Φραγκούλη (Α/Ε 239). Μάλιστα στην περίπτωση του 

τελευταίου οι απογραφείς κάνουν έναν επί τόπου υπολογισµό της φορολογικής 

επιβάρυνσης των δέντρων που αποτελούσαν τον δενδρόκηπο του φορολογούµενου: 

από τις 15 συκιές απαιτούνταν ετήσιος φόρος 75 άσπρων, από τις 6 µουριές 30 άσπρα 

και από τα 13 καρποφόρα δέντρα 40 άσπρα, σύνολο 115 άσπρα. Αυτό που προκαλεί 

εντύπωση είναι το άθροισµα των 115 άσπρων, το οποίο προκύπτει χωρίς την 

πρόσθεση του φόρου των 30 άσπρων για τις 6 µουριές. Στις άλλες δύο περιπτώσεις  

δενδρόκηπων που καταγράφονται και φορολογούνται, η φορολογική εκτίµηση των 60 

και 40 άσπρων αντίστοιχα γίνεται στο σύνολο και όχι αναλυτικά για κάθε κατηγορία 

δέντρων.  

 Αν πάντως προσπαθήσουµε να βρούµε τον φόρο που αναλογεί σε κάθε δέντρο 

στην περίπτωση που αναφέραµε παραπάνω και να την εφαρµόσουµε στο σύνολο των 

φορολογούµενων δέντρων στο νησί, ακόµα και στην περίπτωση των άλλων δύο 

δεντρόκηπων, θα δούµε ότι οι αριθµοί διαφέρουν. Για παράδειγµα τα 190 καρποφόρα 

δέντρα των κατοίκων του νησιού φορολογούνται προς 350 άσπρα ετησίως, δηλαδή 

προς 1,8 άσπρα περίπου ανά δέντρο. Στον δεντρόκηπο του Μάρκου ∆αµοφίλη, τα 13 

δέντρα φορολογήθηκαν προς 40 άσπρα ετησίως, προς 3 άσπρα το δέντρο δηλαδή. 

Πιθανόν ο κάθε δενδρόκηπος να αποτελούσε ξεχωριστή περίπτωση, ενώ ίσως να 

έπαιζε ρόλο ως προς την φορολόγηση και το µέγεθος του κάθε δεντρόκηπου σε 

πινάκια, το οποίο σηµειώνεται στο κατάστιχο και είναι ½ πινάκι για τον πρώτο και 

τον δεύτερο και δύο πινάκια για τον τρίτο αντίστοιχα. 

 Έχοντας αναλύσει όλες τις κατηγορίες φόρων που προβλέπονται στο 

κατάστιχο και πριν περάσουµε στην περίπτωση της µοναστηριακής περιουσίας, έχει 

ιδιαίτερη αξία να αναφερθούµε στην επίσηµη διατίµηση των προϊόντων όπως αυτή 

προκύπτει από το φορολογικό κατάστιχο. Κάνοντας µια απλή αναγωγή στη µονάδα 

βλέπουµε ότι παραδείγµατος χάρην, αφού τα 3120 πινάκια κριθαριού δίνουν µια 
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ετήσια πρόσοδο της τάξης των 18720 άσπρων, τότε προκύπτει ότι ένα πινάκι κριθάρι 

στη Σύρο το 1670/71 κοστολογείται από τους απογραφείς προς έξι άσπρα.217 

 

Πίνακας 8: Η επίσηµη διατίµηση των προϊόντων στη Σύρο το 1670/71  

 

Σιτάρι 1 πινάκι = 12 άσπρα  
Σµιγό 1 πινάκι = 8 άσπρα 
Κριθάρι  1 πινάκι = 6 άσπρα 
Φασόλια µαυροµάτικα 1 πινάκι = 12 άσπρα 
Κουκιά  1 πινάκι = 12 άσπρα 
Ρεβίθια 1 πινάκι = 14 άσπρα 
Βαµβάκι 1 οκά = 6 άσπρα 
Λινάρι  1 λίτρα = 4 άσπρα  
Ακατέργαστο µετάξι 1 λίτρα = 120 άσπρα 
Μούστος  1 µίστατο = 18 άσπρα / 1 οκά = 2 άσπρα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
217 Για µια σύγκριση µε τις επίσηµες τιµές των προϊόντων των υπόλοιπων των υπόλοιπων νησιών που 
περιλαµβάνονται στο φορολογικό κατάστιχο ΤΤ 800 βλ. E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman 
Defterology», ό.π., 235. 
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Το µοναστήρι  

 

 

 Στη συνέχεια του καταστίχου απογράφεται αναλυτικά η έγγεια ιδιοκτησία 

ενός καθολικού µοναστηριού κάτω από τον τίτλο: zemin-i manastır-ı Ayo Yorgi 

efrenc der cezire-i Sira, δηλαδή «Φραγκικό (καθολικό δηλαδή) µοναστήρι του Αγίου 

Γεωργίου του νησιού Σύρα». Το πρόβληµα έγκειται στο ότι µοναστήρι µε τέτοιο 

όνοµα δεν υπήρξε ποτέ στη Σύρο. Το µοναδικό µοναστήρι που γνωρίζουµε ότι 

υπήρχε κατά την περίοδο αυτή, ήταν η µονή των καπουτσίνων. Ήδη από το 1635 

µαρτυρείται ότι είχαν εγκατασταθεί στο νησί δύο µοναχοί που άνηκαν στο παραπάνω 

τάγµα. Στους µοναχούς αυτούς παραχωρήθηκε η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, η 

οποία και βρίσκεται στο κάστρο του νησιού.218 Η πρώτη υπόθεση στην οποία θα 

µπορούσαµε να προχωρήσουµε, είναι ότι ο οθωµανός απογραφέας προέβη σε ένα 

λάθος στην καταγραφή του ονόµατος του µοναστηριού και αντί για «µοναστήρι του 

Αγίου Ιωάννη» κατέγραψε «µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου». Επίσης, ίσως το «Άγιος 

Γεώργιος» να χρησιµοποιείται ως τοπωνύµιο, δηλαδή να καταγράφεται το 

«µοναστήρι το οποίο βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο», τοπωνύµιο το οποίο 

χρησιµοποιείται για τον λόφο της Άνω Σύρου στον οποίο βρίσκεται η µονή των 

καπουτσίνων. Η υπόθεση ότι το λάθος έγκειται στη λέξη «µοναστήρι», ενώ στην 

πραγµατικότητα πρόκειται για τον µητροπολιτικό ναό του Αγίου Γεωργίου θα πρέπει 

να αποκλειστεί, καθώς στην προηγούµενη σελίδα του καταστίχου (σ. 504) 

καταγράφεται η περιουσία της προαναφερθείσας εκκλησίας.  

 Υπάρχει όµως µια τρίτη ερµηνεία, την οποία και θεωρούµε πιο πιθανή βάσει 

πληροφοριών που προκύπτουν από δευτερεύουσες πηγές. Γνωρίζουµε ότι το νησί της 

Σύρου ήταν έδρα καθολικής επισκοπής, στην κεφαλή της οποίας βρίσκονταν 

επίσκοποι που αποστέλλονταν από το Βατικανό και διέµεναν σε σταθερή βάση στην 

έδρα της επισκοπής τους. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στα οθωµανικά 

φορολογικά κατάστιχα δεν συναντήσαµε κάποια αναφορά στην καθολική επισκοπή, 

στο τµήµα των καταστίχων που αφορά στο νησί που εξετάζουµε. Η µη αναφορά, 

τουλάχιστον στο πρόσωπο του καθολικού επισκόπου, είναι κάτι για το οποίο υπάρχει 

εξήγηση. Το 1669, ένα έτος δηλαδή πριν την οθωµανική απογραφή, ο καθολικός 

επίσκοπος Σύρου Ι. Γκουάρκι είχε κληθεί στη Ρώµη για τη διενέργεια ανακρίσεων 
                                                 
218 Βλ. Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 177-178 και 180˙ Μ. Ρούσσος- Μηλιδώνης, 
Syra Sacra, ό.π., 85-88.  
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µετά από καταγγελίες που είχαν γίνει εις βάρος του από την πλευρά της τοπικής 

κοινότητας. Τα καθήκοντά του είχε αναλάβει ο βικάριος Φραγκούλης Βαρθαλίτης. 

Το πρόσωπο αυτό εντοπίζεται στα οθωµανικά κατάστιχα που µελετάµε και µάλιστα 

καταγράφεται το όνοµά του κατά σειρά πρώτο και στα δύο κατάστιχα.219 Ο 

Φραγκούλης Βαρθαλίτης ασκούσε τα καθήκοντά του µέχρι το έτος 1675, όταν και 

αντικαταστάθηκε από έναν ιερέα µε καταγωγή από τη Χίο.220  

Αυτό που γνωρίζουµε για την καθολική επισκοπή της Σύρου και είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικό για τη µελέτη µας, είναι ότι διέθετε σηµαντική κτηµατική 

περιουσία, την οποία µάλιστα διέθετε προς καλλιέργεια σε κατοίκους του νησιού µε 

την υποχρέωση των τελευταίων να καταβάλλουν το 1/3 της παραγωγής στην 

επισκοπή. Να σηµειωθεί ότι αυτό ίσχυε ήδη από την εποχή της Φραγκοκρατίας, ενώ 

το 1757 η περιουσία της επισκοπής έφτανε τα 88 χωράφια, οκτώ αµπέλια και έναν 

κήπο στο επισκοπείο που όπως γράφει ο Α. ∆ρακάκης ήταν «µετά τινών 

συνεχοµένων αγρών».221 Αυτό ταιριάζει µε την περιγραφή του δεντρόκηπου που 

καταγράφεται στην ιδιοκτησία του µοναστηριού στο κατάστιχο ΤΤ 800 (bağçe ma 

tarla ve bostan – δηλαδή «δεντρόκηπος µε χωράφι και λαχανόκηπο»). Έτσι, βάσει 

των παραπάνω θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η καταγεγραµµένη 

«µοναστηριακή» περιουσία πιθανότατα αντιστοιχεί σε αυτή της καθολικής επισκοπής 

παρά στη µονή των καπουτσίνων, για την οποία δεν βρήκαµε πληροφορίες σχετικά µε 

το εάν διέθετε κτηµατική περιουσία. Άλλωστε, στο τµήµα του καταστίχου ΤΤ 800 

που αφορά στην καταγραφή των περιουσιών των κατοίκων στης Άνδρου, βρήκαµε 

την παρακάτω καταγραφή στην περίπτωση της ορθόδοξης επισκοπής του νησιού: 

manastır-ı piskopi-i Rumiyan, δηλαδή «µοναστήρι της επισκοπής των Ρωµιών».222 

Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι η ορθόδοξη επισκοπή του νησιού της Άνδρου 

χαρακτηρίζεται ως «µοναστήρι». Έχει επισηµανθεί ότι συχνά σε οθωµανικά έγγραφα 

εµφανίζεται µια σύγχυση στην απόδοση των χριστιανικών εκκλησιαστικών 

ιδρυµάτων. Έτσι ένα µοναστήρι ή µια επισκοπή µπορεί να καταγράφονται ως 

                                                 
219 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800 Α/Ε 1 και ΜΜ 4856 Α/Ε 1. 
220 Βλ. Α. ∆ρακάκης, ό.π., 174-177 και 182˙ Μ. Ρούσσος- Μηλιδώνης, ό.π., 91-95. 
221 Α. ∆ρακάκης, ό.π., 176. Βλ. και στου ιδίου «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 211-213. 
222 Βλ. ΤΤ 800, 474. Το τµήµα του καταστίχου ΤΤ 800 που περιλαµβάνει την καταγραφή των 
περιουσιακών στοιχείων των κατοίκων του νησιού της Άνδρου, µετέγραψε και µετέφρασε ο 
υπογράφων στα πλαίσια υποτροφίας που χορηγήθηκε από το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών 
µεταξύ 1/8/2006 και 31/7/2007.  
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«εκκλησία» και ένα µοναστικό µετόχι ως «µοναστήρι».223 Στην περίπτωσή µας η πιο 

πιθανή ερµηνεία είναι ότι µια επισκοπή αποδίδεται ως «µοναστήρι».  

Αυτό που πρέπει να διευκρινίσουµε, είναι ότι όλα τα παραπάνω είναι 

υποθέσεις στις οποίες καταλήξαµε ερευνώντας δευτερογενείς πηγές µε στόχο να 

λύσουµε το πρόβληµα που εντοπίζεται στην περίπτωση της µοναστηριακής 

περιουσίας στο νησί, όπως αυτή δηλώνεται στο κατάστιχο. Στη συνέχεια της 

εργασίας και όποτε θα γίνεται λόγος για τη µοναστηριακή περιουσία που υπήρχε στο 

νησί της Σύρου στα 1670, αυτοµάτως θα πρέπει να µας έρχονται στο µυαλό οι 

παραπάνω ερµηνείες, λιγότερο ή περισσότερο πιθανές, σχετικά µε το «µοναστήρι του 

Αγίου Γεωργίου».           

 

 

Πίνακας 9: Η µοναστηριακή περιουσία στη Σύρο το 1670/71 

 

 

Γη του καθολικού µοναστηριού του Αγίου Γεωργίου  
Χωράφια  Πινάκια 161 
Αµπέλια Πινάκια 5,5 
Συκιές  47 
Ελαιόδεντρα  1 
Βελανιδιές  1 
∆εντρόκηπος µε χωράφι και λαχανόκηπο τεµάχιο 1 – πινάκια 2. Περιέχει: χωράφια: 

πινάκια 2, λαχανόκηποι: πινάκια 1, συκιές: 
17, ελαιόδεντρα: 15, καρποφόρα δέντρα 39, 
κλήµατα 8 

 

 

 Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για τον υπολογισµό της φορολογίας στο 

υπόλοιπο νησί, έτσι κι εδώ ο οθωµανός απογραφέας προχωρά σε έναν υπολογισµό 

της προσδοκώµενης ετήσιας παραγωγής και φορολογεί ακολουθώντας τις διατάξεις 

του κανουναµέ.  

 

 

 

 

                                                 
223 Βλ. χαρακτηριστικά Ε. Ζαχαριάδου, ∆έκα τουρκικά έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567), 
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, Αθήνα 1996, 156. 
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Πίνακας 10: Η φορολόγηση της µοναστηριακής περιουσίας στη Σύρο το 1670/71 

 

 

Πρόσοδοι από την παραγωγή της µοναστηριακής περιουσίας 
Σιτάρι  Πινάκια 9- αξία 108 
Σµιγό Πινάκια 26,5 – αξία 212 
Κριθάρι  Πινάκια 53 – αξία 318 
Κουκιά  Πινάκια 3,5 – αξία 42 
Φασόλια µαυροµάτικα  Πινάκια 3 – αξία 42 
Βαµβάκι Οκάδες 4 – αξία 24 
Ρεβίθια  Πινάκια 1 – αξία 14 
Παραγωγή από τις συκιές (Πινάκια) 19 – αξία 190 
Παραγωγή από τα ελαιόδεντρα  (Πινάκια) 10- αξία 100- ετήσιος φόρος 50 
Βελανιδιές  αξία 5 
Παραγωγή από τους λαχανόκηπους  αξία 32 
Παραγωγή µούστου µίστατα 15,5 – οκάδες 140 – αξία 280 
Ετήσιο καταβαλλόµενο ποσό (µακτού)  (άσπρα) 1600  
 

  

Να σηµειώσουµε ότι το άθροισµα των παραπάνω ποσών σε άσπρα δεν δίνει 

το τελικό οφειλόµενο ποσό των 1600 άσπρων. Για την ακρίβεια µένουν άλλα 283 

άσπρα ως τα 1600, εάν προσθέσουµε αναλυτικά τους φόρους οι οποίοι επιβλήθηκαν 

στην παραγωγή από την περιουσία του µοναστηριού. Και πάλι µόνο σε υποθέσεις 

µπορούµε να προχωρήσουµε. Η πρώτη υπόθεση, στην περίπτωση που το «µοναστήρι 

του Αγίου Γεωργίου» είναι στην πραγµατικότητα η µονή των καπουτσίνων, είναι ότι 

πρόκειται για τον κεφαλικό φόρο των µοναχών. Ο κανουναµές του 1670 όριζε ότι 

190 άσπρα ως κεφαλικός φόρος για κάθε µοναχό ικανό να δουλεύει θα 

προσµετρώνταν στο ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό που πλήρωναν τα µοναστήρια.224 Τα 

283 άσπρα διαφορά όµως σηµαίνει ότι είτε έχουµε έναν µοναχό καπουτσίνο στο νησί 

το 1670/71 και το υπόλοιπο των 93 άσπρων χρεώνεται ως φόρος για άλλες 

δραστηριότητες που δεν καταγράφονται, είτε λόγω λάθους στην πρόσθεση οι µοναχοί 

είναι δύο και υπολογίστηκαν 100 περίπου άσπρα λιγότερα. Αυτό πάντως που 

γνωρίζουµε και από τη βιβλιογραφία είναι ότι ο αριθµός των µοναχών καπουτσίνων 

κατά την περίοδο που η Σύρος βρίσκονταν κάτω από οθωµανική κυριαρχία, ποτέ δεν 

ξεπέρασε τους τρεις.225 

                                                 
224 C. Küçük (επιµ.), ό.π., 105. 
225 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί τουρκοκρατίας, ό.π.., 177. Ο αποστολικός επισκέπτης Venier καταγράφει 
στα 1678 καταγράφει δύο µοναχούς καπουτσίνους, βλ. Σ. Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες: Οι 
φορολογικές λειτουργίες (Ι)», ό.π., 6-7, υποσηµ. 5.  
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Η δεύτερη περίπτωση, εάν δηλαδή το «µοναστήρι» στην πραγµατικότητα 

είναι η καθολική επισκοπή, είναι να πρόκειται για κάποιο λάθος στην πρόσθεση ή να 

φορολογούνται δραστηριότητες που δεν δηλώνονται στο κατάστιχο.  

Σ’ αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε ότι, εφαρµόζοντας τη λογική µε 

βάση την οποία ο οθωµανός απογραφέας υπολόγισε την ετήσια προσδοκώµενη 

παραγωγή του νησιού και την οποία αναλύσαµε παραπάνω (βλ. Πίνακα 7), προκύπτει 

ότι και η παραγωγή από τη µοναστηριακή περιουσία υπολογίστηκε και 

φορολογήθηκε ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο. Εάν πολλαπλασιάσουµε λοιπόν τους 

αριθµούς που προκύπτουν σχετικά µε την ετήσια προσδοκώµενη παραγωγή 

δηµητριακών και οσπρίων, οι οποίοι αφορούν στην παραγωγή των χωραφιών των 595 

ιδιοκτητών γης στο νησί και έπειτα διαιρέσουµε µε το πέντε, θα δούµε ότι τα 

δεδοµένα που προκύπτουν βρίσκονται πολύ κοντά σ’ αυτά που σηµειώνονται στο 

κατάστιχο για την περίπτωση του µοναστηριού. Να σηµειώσουµε ότι και πάλι πρέπει 

να ληφθεί υπ’ όψη ο παράγοντας της αγρανάπαυσης του εδάφους. Έτσι κατ’ αρχήν 

παίρνουµε ως δεδοµένο ότι κάθε χρονιά καλλιεργούνταν µόνο τα µισά από τα 161 

πινάκια χωραφιών που καταγράφηκαν στο κατάστιχο. Έπειτα, προσθέσαµε στα 80,5 

πινάκια και ένα πινάκι χωραφιού που καταγράφεται ως συστατικό του δεντρόκηπου 

που κατέχει το µοναστήρι, εφ’ όσον δεν επιβλήθηκε κάποιος ξεχωριστός φόρος γι’ 

αυτόν (θεωρήσαµε ότι σε ετήσια βάση παράγει το ένα από τα δύο πινάκια στα οποία 

εκτείνεται ο δεντρόκηπος). Έτσι θεωρούµε ότι φορολογήθηκε µια προσδοκώµενη 

παραγωγή από 81,5 πινάκια γης. Μάλιστα και στην περίπτωση του φόρου resm-i 

bostan παρατηρούµε ότι επιβάλλεται ένας φόρος 32 άσπρων για το ένα πινάκι 

λαχανόκηπου που βρίσκονταν µέσα στον δεντρόκηπο του µοναστηριού. Για την 

περίπτωση των υπόλοιπων ιδιοκτητών λαχανόκηπων το κάθε ένα πινάκι γης 

φορολογήθηκε µε έναν ετήσιο φόρο 30 άσπρων. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατ’ 

αρχήν τα νούµερα που προκύπτουν εάν εφαρµόσουµε ως συντελεστές παραγωγής για 

την περίπτωση των δηµητριακών και των οσπρίων από τη µοναστηριακή γη τα 

αντίστοιχα που παραθέσαµε στον Πίνακα 7, τα οποία και αφορούσαν στην ανά πινάκι 

προσδοκώµενη παραγωγή των χωραφιών που κατείχαν οι υπόλοιποι κάτοικοι του 

νησιού. Έπειτα στην τρίτη στήλη διαιρούµε µε το πέντε για να έχουµε το τµήµα της 

παραγωγής που βάσει του κανουναµέ συντελεί τον ετήσιο φόρο. Στην τέταρτη στήλη 

παραθέτουµε τους αριθµούς που ο οθωµανός απογραφέας καταχώρησε ως χαράτσι 

µουκασεµέ για την παραγωγή του µοναστηριού, ώστε να γίνει η σύγκριση και να βγει 

ένα συµπέρασµα. 
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Πίνακας 11: Η παραγωγή και φορολόγηση της µοναστηριακής γης βάσει 

των «συντελεστών παραγωγής» του Πίνακα 7 

 

Κατηγορία 
προϊόντος 

Συνολική ετήσια 
παραγωγή βάσει 
των συντελεστών 
του Πίνακα 7 (σε 
πινάκια) 

1/5 της ετήσιας 
παραγωγής βάσει 
των συντελεστών 
του Πίνακα 7 (σε 
πινάκια)  

Φορολογήσιµο 
τµήµα (1/5) της 
παραγωγής όπως 
καταγράφηκε στο 
κατάστιχο (σε 
πινάκια) 

Κριθάρι 254,28 50,85 53 
Σµιγό 193,36 27,87 26,5 
Σιτάρι 46,45 9,29 9 
Κουκιά 16,3 3,26 3,5 
Φασόλια 
µαυροµάτικα 

3,26 0,65 3 

Ρεβίθια 3,26 0,65 1 
 

 

Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγουµε λοιπόν είναι ότι η µοναστηριακή γη 

φορολογήθηκε ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως και αυτή που ανήκε στους 

υπόλοιπους κατοίκους του νησιού. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνει τα 

συµπεράσµατα στα οποία ο Η. Κολοβός καταλήγει σχετικά µε τους «συντελεστές 

συσχέτισης» µεταξύ των δεδοµένων τα οποία αφορούν στον υπολογισµό της ετήσιας 

παραγωγής από τα νησιά του καταστίχου ΤΤ 800.226 Στην περίπτωση της Σύρου δεν 

έχουµε ξεχωριστές φοροδοτικές µονάδες όπως στα υπόλοιπα τέσσερα από τα πέντε 

νησιά (εκτός της Μήλου δηλαδή) και έτσι δεν µπορούσαµε αφενός να καταλήξουµε 

µέσω της σύγκρισης για την προσδοκώµενη παραγωγή των ξεχωριστών περιφερειών 

ανά νησί στο παραπάνω συµπέρασµα, αφετέρου στα υπόλοιπα τέσσερα νησιά 

µπορούµε να εξετάσουµε και το ζήτηµα της προσδοκώµενης παραγωγικότητας της 

γης ανά περιφέρεια.  

Παρ’ όλα αυτά, η σύγκριση µε την προσδοκώµενη παραγωγή από τη 

µοναστηριακή περιουσία δείχνει ότι η αυτή η πρακτική του υπολογισµού της ετήσιας 

παραγωγής βάσει συντελεστών εφαρµόστηκε στην πράξη και στην περίπτωση του 

νησιού της Σύρου. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι η µοναστηριακή περιουσία 

φορολογήθηκε µε το δεδοµένο ότι η παραγωγικότητα των µοναστηριακών γαιών 

ήταν ακριβώς η ίδια µε αυτή στο υπόλοιπο νησί. Το µοναδικό σηµείο στο οποίο οι 

αριθµοί παρουσιάζουν απόκλιση, είναι στην περίπτωση των µαυροµάτικων 

                                                 
226 Βλ. E. Kolovos, «Beyond ‘Classical’ Ottoman Defterology», ό.π., 235. 
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φασολιών. Σ’ αυτή την περίπτωση ενώ βάσει των συντελεστών για την 

προσδοκώµενη παραγωγή ανά πινάκι γης, προκύπτει ότι θα έπρεπε να υπολογιστεί 

ένα ποσό που θα αντιστοιχούσε σε 0,65 πινάκια ετησίως, στο κατάστιχο εντούτοις 

καταγράφηκαν τρία πινάκια. Παραδόξως, αυτά τα τρία πινάκια φορολογήθηκαν µε 

ένα ετήσιο φόρο της τάξης των 42 άσπρων, ενώ βάσει της επίσηµης διατίµησης θα 

έπρεπε να υπολογίζονται σε 36 άσπρα. Να σηµειωθεί ότι οι επίσηµες τιµές, όπως 

αυτές υπολογίστηκαν βάσει της φορολογίας των υπόλοιπων ιδιοκτητών γης, ισχύουν 

και για την περίπτωση του µοναστηριού.   

 

 

 

 

Συνολική προσέγγιση  

 

 

 

Στο κατάστιχο ΜΜ 4856 καταγράφηκαν τα ονόµατα των υπόχρεων 

κεφαλικού φόρου (cizye) κατοίκων του νησιού. Πάνω από το κάθε ένα όνοµα 

σηµειώθηκε το ύψος του κεφαλικού φόρου που αντιστοιχούσε στον φορολογούµενο, 

βάσει των τριών βαθµίδων που προέβλεπε το ισλαµικό δίκαιο: κατώτερη (edna), 

µεσαία (evsat) και υψηλότερη (‘ala), ανάλογα µε την οικονοµική επιφάνεια του 

φορολογούµενου. Σύµφωνα µε τον κανουναµέ για τα νησιά, το ύψος του κεφαλικού 

φόρου που αντιστοιχούσε στις παραπάνω κατηγορίες ήταν 12, 24 και 48 ντιρχέµ 

(dirhem) αντίστοιχα. Για το ντιρχέµ έχουµε την πληροφορία, βάσει του κανουναµέ 

που εκδόθηκε για το νησί της Κρήτης το 1670, ότι ήταν ίσο προς 14 άσπρα.227 Το ένα 

γρόσι και πάλι βάσει πληροφορίας από το νησί της Κρήτης για το έτος 1672, 

αντιστοιχούσε προς 100 άσπρα.228 Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε ότι ο φόρος που 

αντιστοιχούσε στις τρεις κατηγορίες στις οποίες κατηγοριοποιήθηκαν οι υπόχρεοι 

κεφαλικού φόρου ήταν 1.68, 3.36 και 6.72 γρόσια. Στην πράξη, οι φορολογούµενοι 

δεν κατέβαλλαν τον κεφαλικό φόρο βάσει των τριών παραπάνω κατηγοριών. Με 

διάταγµα του 1671 ο κεφαλικός φόρος καθορίστηκε στα τρία γρόσια ανά 

                                                 
227 Βλ. Ε. Καραντζίκου-Π. Φωτεινού, (επιµ.) Ε. Ζαχαριάδου, ό.π., να΄.   
228 Ό.π., κστ΄. Η ίδια ισοτιµία φαίνεται ότι ίσχυε και στα 1668 µεταξύ άσπρου και εσεντί γροσιού, βλ. 
Ş. Pamuk, ό.π., 144.   



 84

φορολογούµενο.229 Στο επόµενο κεφάλαιο θα δούµε αναλυτικά πως αυτή η ρύθµιση 

επιβάρυνε σηµαντικά τη συλλογική φορολογική υποχρέωση του νησιού. Να 

σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε πληροφορία που προκύπτει από τη βιβλιογραφία, όσοι 

κρίνονταν φτωχοί και άρα εξαιρούνταν της υποχρέωσης να καταβάλλουν κεφαλικό 

φόρο, οι ιδιοκτησίες τους εκτιµώνταν προς λιγότερα από 300 άσπρα.230 Στον 

κανουναµέ ωστόσο δεν υπάρχει κάποια τέτοια σχετική πρόβλεψη ως προς το 

ελάχιστο όριο περιουσίας που απαιτούνταν ώστε κάποιος να θεωρείται υπόχρεος 

κεφαλικού φόρου.   

Το σύνολο των έγγειων φόρων για το νησί υπολογίστηκε στα 168406 άσπρα. 

Εάν σε αυτά προσθέσουµε και τα 146100 άσπρα που προκύπτουν από τα τρία γρόσια 

που όφειλε το καθένα από τα 487 χανέ που καταγράφονται στο κατάστιχο του 

κεφαλικού φόρου, η συνολική ετήσια φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται στα 314506 

άσπρα. Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 12) παρουσιάζει αναλυτικά τους φόρους που 

είδαµε παραπάνω και το ποσοστό επί τοις εκατό που κατέχουν στη συνολική ετήσια 

επιβάρυνση του νησιού της Σύρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
229 Η. Κολοβός, ό.π., 71-72˙ C. Küçük (επιµ), 102-103, επίσης 104 για τις διατάξεις του κανουναµέ 
αναφορικά µε τον κεφαλικό φόρο. Γενικότερα για τον κεφαλικό φόρο βλ. Η. İnalcik, «Djizya», ΕΙ2, τ. 
2, 559-566.  
230 L. Darling, ό.π., 83. 
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Πίνακας 12: Η σύνθεση της ετήσιας φορολόγησης του νησιού της Σύρου 

στα 1670/71 

 

 

Κατηγορία φόρου Ύψος σε άσπρα Ποσοστό % επί της 
συνολικής φορολογίας 

Κεφαλικός φόρος (cizye) 146100 46,45 
Σπέντζα (ispence) 12175 3,87 
Σιτάρι (hınta) 6834 2,17 
Σµιγό (mahlut) 13672 4,34 
Κριθάρι (şair) 18720 5,95 
Κουκιά (bakla) 2400 0,76 
Φασόλια µαυροµάτικα 
(böğürülce) 

480 0,15 

Ρεβίθια (nohud) 560 0,17 
Βαµβάκι (penbe) 3600 1,14 
Λινάρι (keten) 40 0,01 
Καρποί  από τα ελαιόδεντρα 
(mahsul-ı zeytun) 

1328 0,42 

Καρποί διαφόρων  φρούτων 
(mahsul-ı meyve-i 
müteneviye) 

350 0,11 

Φόρος επί των λαχανόκηπων 
(resm-i bostan) 

3930 1,24 

Φόρος επί των κυψελών 
(resm-i gevare) 

604 0,19 

Φόρος επί των ανεµόµυλων 
(resm-i asyab-ı badi) 

640 0,20 

Φόρος επί των βελανιδιών 
(resm-i palamut) 

44 0,01 

Παραγωγή µούστου (mahsul-
ı bağat-ı şıra) 

62244 19,79 

Φόρος επί των γάµων (resm-i 
gerdek) 

300 0,09 

Φόρος για την κατοχή 
δηµόσιας γης και την 
επίβλεψη των καλλιεργειών 
(resm-i tapu-ı zemin ma 
deştbani) 

1500 0,47 

Παραγωγή ακατέργαστου 
µεταξιού (mahsul-ı kükül) 

240 0,07 

Φόρος επί των προβάτων και 
των βοσκότοπων (resm-i 
otlak-ı ağnam) 

5014 1,59 

Τελωνειακοί δασµοί από το 
λιµάνι της Σύρου (mahsul-ı 
gümrük-i iskele) 

2000 0,63 

Φόρος επί των χοίρων και 
των χοίρων που σφάζονταν 
τα Χριστούγεννα (bidaat-ι 
hınzır ma bojik) 

500 0,15 
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Κατηγορία φόρων bad-i hava 
και cürm ü cinayet 

5000 1,58 

Ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό 
για τις συκιές (maktu-i 
meyve-i incir)  

23816 7,57 

Ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό 
επί των αλιευµάτων (maktu-i 
sayd-i mahi)  

600 0,19 

Ετήσιο κατ’ αποκοπή ποσό 
για τους δεντρόκηπους 
(maktu-i bağçeha) 

215 0,06 

Συνολικό ετήσιο κατ’ 
αποκοπή ποσό (maktu) επί 
της µοναστηριακής 
περιουσίας 

1600 0,50 

 

 

 Το παρακάτω γράφηµα απεικονίζει το ποσοστό που καταλαµβάνουν στην 

ετήσια φορολογική επιβάρυνση του νησιού οι κυριότερες κατηγορίες φόρων.  

 

 

Γράφηµα 1: Το ανά κατηγορία ποσοστό της ετήσιας φορολόγησης του νησιού 

στα 1670/71 

Προσωπικοί φόροι  50,32%

∆ηµητριακά, όσπρια και 
λαχανικά 14,78%

"Βιοµηχανικές καλλιέργειες" 
1,22%

Αµπελοκαλλιέργεια 19,79%

Καρποί δέντρων 8,10%

Κτηνοτροφία και αλιεία 1,93%

Τελωνειακοί δασµοί 0,63%

Μοναστήρια 0,50%

Υπόλοιποι φόροι 2,73%
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Αυτό που παρατηρούµε είναι ότι οι προσωπικοί φόροι κατέχουν ένα 

συντριπτικό µερίδιο σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατηγορίες φόρων, ενώ έπονται οι 

φόροι για την αµπελοκαλλιέργεια, τα δηµητριακά, όσπρια και λαχανικά και 

ακολουθούν οι φόροι για τα δέντρα. Αυτές οι 4 κατηγορίες φόρων κατέχουν µαζί το 

93% του συνόλου των φόρων. Με βάση αυτά τα στοιχεία, µπορεί να γίνει µια 

σύγκριση µε τα αντίστοιχα ποσοστά που αντιπροσωπεύουν οι φόροι στην ετήσια 

φορολόγηση της γειτονικής Άνδρου στα 1670/71. Όπως προκύπτει από µελέτη που 

βρίσκεται υπό δηµοσίευση από τον Η. Κολοβό, κι εκεί οι προσωπικοί φόροι 

αντιπροσώπευαν ένα µεγάλο ποσοστό της τάξης του 40,74%. Ενώ στη Σύρο, όπως 

προκύπτει από την ανάλυση της παραγωγής βάσει της φορολόγησης, το κύριο προϊόν 

που παραγόταν στο νησί ήταν το κρασί (ποσοστό επί του συνόλου 19,79%), στην 

Άνδρο κυριαρχούσε το µετάξι (ποσοστό 17,96%).231   

 Σχετικά µε τα ζητήµατα της φορολογίας του νησιού στα 1670/71, να 

αναφέρουµε ότι δεν φαίνεται στον υπολογισµό της τελικής οφειλόµενης φορολογικής 

προσόδου να προσµετρήθηκαν φόροι για τα κλήµατα που καταγράφονται αναλυτικά 

στο κατάστιχο. Μάλιστα δεν καταγράφεται στο τέλος και ο συνολικός αριθµός τους, 

ο οποίος είναι 51 κλήµατα βάσει της δικής µας καταµέτρησης, ενώ δεν τους 

καταλογίζεται και φόρος, όπως στην περίπτωση της Άνδρου που φορολογούνται µε 

resm-i asma.232  

Η άλλη περίπτωση που καταγράφεται αλλά δεν φορολογείται, είναι αυτή της 

ακαλλιέργητης γης (haliye) που βρίσκεται στην κατοχή ενός µεγάλου µέρους 

ιδιοκτητών γης. Σε ένα σύνολο 586 ιδιοκτητών γης στο νησί (δεν υπολογίζουµε τους 

9 ακτήµονες), οι 445 έχουν στην κατοχή τους εκτάσεις ακαλλιέργητης γης, 

ανέρχονται δηλαδή σε ένα ποσοστό της τάξης του 75,9%. Αυτοί κατέχουν εκτάσεις 

ακαλλιέργητης γης που κυµαίνεται µεταξύ 0,25 και 12 πινακίων, ενώ η συνολική 

τους έκταση υπολογίζεται στη σελίδα 504 του κατάστιχου ΤΤ 800 σε 1277 πινάκια. 

Κι ενώ στην περίπτωση της Άνδρου επιβάλλεται ένας φόρος για τις ακαλλιέργητες 

εκτάσεις γης (resm-i haliye) που ανέρχεται σχεδόν στο 1% του συνόλου της 

φορολογίας233, στην περίπτωσή µας αυτές οι εκτάσεις φαίνεται ότι µένουν 

αφορολόγητες αν και καταγράφονται. 

                                                 
231 E. Kolovos, «Insularity and Island Society in Ottoman Context: The Case of the Aegean Island of 
Andros (Sixteenth to Eighteenth Centuries)», άρθρο υπό δηµοσίευση στο περιοδικό Turcica.  
232 Ό.π., βλ. επίσης TT 800, 435.  
233 E. Kolovos, ό.π. 
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2η ενότητα: Οικονοµική και κοινωνική διαφοροποίηση του πληθυσµού. 

 

 

Χρησιµοποιώντας τα οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα µπορούµε να έχουµε 

µια εισοδηµατική και κατ’ επέκταση οικονοµική διαφοροποίηση του πληθυσµού του 

νησιού στα 1670/71. Η διαφοροποίηση µπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα: α) στο 

επίπεδο που αφορά στο ύψος του κεφαλικού φόρου το οποίο ορίστηκε ότι 

υποχρεούται να πληρώσει ετησίως ο κάθε φορολογούµενος, αν και τελικά η 

κατανοµή αυτή δεν ίσχυσε, και β) στο επίπεδο της γης και των πλουτοπαραγωγικών 

πόρων που κατέχει, εφόσον όπως έχουµε αναφέρει το κατάστιχο ΤΤ 800 έχει το 

χαρακτήρα κτηµατολογίου και προσφέρει µια καταγραφή των γαιών εκφρασµένη σε 

µονάδες µέτρησης της έκτασής τους. Από τη µια λοιπόν ο διαχωρισµός γίνεται µε 

γνώµονα την συνολική εισοδηµατική κατάσταση των φορολογούµενων, εννοώντας 

αυτή που αφορά στον κεφαλικό φόρο, ενώ από την άλλη ο διαχωρισµός βάσει των 

εκτάσεων γης γίνεται µε κριτήρια που αφορούν στενά την αγροτική οικονοµία. Το 

ερώτηµα που προκύπτει και στο οποίο θα προσπαθήσουµε να δώσουµε απαντήσεις, 

έγκειται στο κατά πόσο ταυτίζονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από αυτούς 

τους δύο τύπους διαχωρισµού. ∆ηλαδή µε λίγα λόγια, το µοντέλο της αγροτικής 

οικονοµίας ως κύριο µοντέλο φορολόγησης όπως εφαρµόζεται στην πράξη από τους 

Οθωµανούς, επαρκεί και ως ένα µοντέλο το οποίο απεικονίζει την πραγµατική 

εισοδηµατική κατάσταση του πληθυσµού; Προκύπτει δηλαδή ότι ενδεχοµένως να 

υπήρχαν κι άλλες εισοδηµατικές πηγές για τον πληθυσµό, οι οποίες ξέφευγαν από το 

µοντέλο φορολόγησης το οποίο εφάρµοζαν οι Οθωµανοί και το οποίο στηρίζονταν 

κατά κύριο λόγο στην οικειοποίηση του αγροτικού πλεονάσµατος από τους 

εκπροσώπους της στρατιωτικοδιοικητικής ελίτ; Στα ερωτήµατα αυτά θα 

προσπαθήσουµε να δώσουµε απαντήσεις αφού πρώτα δούµε αναλυτικά τη 

διαφοροποίηση του πληθυσµού βάσει των δεδοµένων που προσφέρουν τα δύο 

κατάστιχα. 
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Η διαφοροποίηση µε βάση τον κεφαλικό φόρο 

 

 

Η πρώτη διαφοροποίηση που µπορούµε να κάνουµε είναι βάσει του 

καταστίχου ΜΜ 4856, στο οποίο καταγράφηκαν τα ονόµατα των υπόχρεων 

κεφαλικού φόρου Συριανών µε µαύρο µελάνι και πάνω από αυτά µε κόκκινο µελάνι 

το ύψος του κεφαλικού φόρου που τους αντιστοιχούσε, ανάλογα µε την οικονοµική 

τους επιφάνεια. Οι κατηγορίες του κεφαλικού φόρου στις οποίες οι Οθωµανοί 

διαχώριζαν τους φορολογούµενους ήταν τρεις όπως έχουµε αναφέρει: α) χαµηλή 

(edna), β) µεσαία (evsat), γ) υψηλή (‘ala). Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε τον 

διαχωρισµό όπως αυτός προκύπτει από το κατάστιχο ΜΜ 4856. 

 

 

Πίνακας 13: Η διαφοροποίηση των φορολογούµενων βάσει του κεφαλικού 

φόρου 

 

 

Κατηγορία κεφαλικού 
φόρου 

Αριθµός φορολογούµενων Ποσοστό % 

Κατώτερη 435 89,5% 
Μεσαία  44 9,05% 
Υψηλότερη 3 0,61% 
Άγνωστη234  4 0,82% 

  

 

 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι η οικονοµική κατάσταση των κατοίκων του νησιού 

που καταγράφηκαν στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου, όπως εκτιµήθηκε από τον 

οθωµανό απογραφέα βρίσκονταν ως επί το πλείστον στα χαµηλότερα επίπεδα. Το 

89,5% των υπόχρεων κεφαλικού φόρου εκτιµήθηκε ότι κατατάσσονταν στην 

χαµηλότερη κατηγορία βάσει της οποίας µπορούσαν να φορολογηθούν. Μόλις τρεις 

άνθρωποι στο νησί κρίθηκε ότι διέθεταν την οικονοµική επιφάνεια που θα τους 

κατέτασσε στην υψηλότερη κατηγορία, ενώ σαράντα τέσσερις, ένα ποσοστό σχεδόν 

στο 9% του συνόλου, εκτιµήθηκε ότι βάσει των εισοδηµάτων τους έπρεπε να 

πληρώσουν κεφαλικό φόρο αντίστοιχο της µεσαίας κατηγορίας. Σε τέσσερις 
                                                 
234 Υπήρξε δυσκολία στην ανάγνωση λόγω φθορών του καταστίχου.  
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περιπτώσεις δεν µπορέσαµε να εξακριβώσουµε το ύψος του κεφαλικού φόρου που 

αντιστοιχούσε στους καταγεγραµµένους φορολογούµενους, ωστόσο οι αποκλίσεις 

από τη µια κατηγορία στην άλλη είναι τόσο µεγάλες ώστε δε θα ήταν δυνατό να 

ανατραπούν οι ισορροπίες.    

Πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε ότι στην πράξη, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, 

η ρύθµιση που ίσχυσε τελικά ήταν αυτή της καταβολής τριών γροσιών, δηλαδή 300 

άσπρων από τον κάθε ένα φορολογικά υπεύθυνο. Υπολογίζοντας λοιπόν 487 «χανέ» 

οι απογραφείς ανέµεναν φόρο ύψους 146100 άσπρων ετησίως. Εάν τελικά δεν 

εφαρµόζονταν αυτή η ρύθµιση και πλήρωνε ο κάθε φορολογούµενος βάσει των τριών 

κατηγοριών στις οποίες είχε γίνει η αρχική καταστίχωση, το αποτέλεσµα θα ήταν σε 

κάθε περίπτωση µικρότερο από αυτό που τελικά προέκυψε. Αυτό συνάγεται πολύ 

απλά µε το σκεπτικό ότι τα 300 άσπρα αντιστοιχούσαν σχεδόν στον κεφαλικό φόρο 

που έπρεπε να καταβάλλει κάποιος ο οποίος είχε θεωρηθεί ότι ανήκε στην µεσαία 

κατηγορία (336 άσπρα). Όταν το 89,5% των φορολογούµενων στη Σύρο είχε κριθεί 

ότι έπρεπε να πληρώσει βάσει της κατώτερης κατηγορίας (168 άσπρα), καταλαβαίνει 

εύκολα κανείς τη διαφορά που προέκυψε προς τα πάνω µε τη ρύθµιση αυτή του 1671. 

Με έναν πρόχειρο υπολογισµό, ακόµα και αν θεωρήσουµε ότι οι τέσσερις 

φορολογούµενοι των οποίων δεν εξακριβώσαµε την κλίµακα του κεφαλικού φόρου 

που τους αντιστοιχούσε και το ένα «χανέ» διαφορά που υπάρχει µεταξύ των 

υπολογιζόµενων ως 487 και των πραγµατικά καταγεγραµµένων που είναι 486, 

οφείλουν ο κάθε ένας κεφαλικό φόρο υψηλότερης κατηγορίας (672 άσπρα), τότε το 

σύνολο ανέρχεται στα 93240 άσπρα. Οπότε, ακόµα και σ’ αυτή την απίθανη 

περίπτωση, η διαφορά ανέρχεται σε 52860 άσπρα, ένα αρκετά µεγάλο ποσό αν 

λάβουµε υπόψη ότι η συνολική ετήσια φορολογική επιβάρυνση του νησιού 

ανέρχονταν στα 314506 άσπρα.  
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Η διαφοροποίηση βάσει των χωραφιών  

 

 

 Στο κατάστιχο ΤΤ 800 κατεγράφησαν οι εκτάσεις χωραφιών που κατείχαν 499 

ενήλικες άνδρες. Να σηµειώσουµε ότι οι 32 άγαµοι ενήλικοι γιοι των 

προαναφερθέντων ιδιοκτητών γης δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία ιδιοκτητών, 

καθώς η καταστίχωση γίνεται πάντοτε λαµβάνοντας ως βασικό ιδιοκτήτη τον πατέρα.  

Επιπλέον κατεγράφησαν οι ιδιοκτησίες τριών εκκλησιών, τεσσάρων ιδιοκτητών γης 

οι οποίοι ήταν κάτοικοι γειτονικών νησιών, 80 ιδιοκτησίες γυναικών, όπως και τα 

ονόµατα εννέα ανδρών οι οποίοι ήταν ακτήµονες. Το σύνολο των καταγεγραµµένων 

εκτάσεων που κατείχαν όλοι οι προηγούµενοι βάσει των δικών µας υπολογισµών 

ανέρχεται σε 9965,25 πινάκια, ενώ στο κατάστιχο σηµειώνεται ο αριθµός 9973,5. Η 

παρακάτω διαφοροποίηση γίνεται µε βάση τον αριθµό στον οποίο καταλήξαµε εµείς. 

Να σηµειώσουµε ότι δεν συµπεριλαµβάνουµε τις τρεις ιδιοκτησίες δεντρόκηπων 

(bağçe), όπως και τη µοναστηριακή περιουσία, έτσι η διαφοροποίηση γίνεται βάσει 

των 595 προαναφερθέντων καταγεγραµµένων στο κτηµατολόγιο. Ο παρακάτω 

πίνακας, όπως και το γράφηµα απεικονίζουν την κατανοµή της ιδιοκτησίας σε 

χωράφια στο νησί, όπως αυτή καταγράφηκε το 1670/71 από τους Οθωµανούς.235  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235 Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίσαµε τους ιδιοκτήτες χωραφιών είναι συµβατικές, πρόκειται δηλαδή 
για ένα δικό µας διαχωρισµό µε στόχο να καταδειχθεί η κατανοµή της ιδιοκτησίας στο νησί. Έτσι, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι ο µέσος όρος των ιδιοκτησιών ανέρχεται σε 16,75 πινάκια, πήραµε ως 
απόλυτο αριθµό το 16 και χωρίσαµε τις κατηγορίες σε έξι: α) δύο κατηγορίες οι οποίες περιλαµβάνουν 
την ιδιοκτησία που βρίσκεται κάτω από το µέσο όρο, β) δύο κατηγορίες που είναι πάνω από το µέσο 
όρο και φτάνουν µέχρι το διπλάσιο σε απόλυτους αριθµούς και γ) δύο κατηγορίες που ξεπερνούν το 
διπλάσιο του µέσου όρου. Με βάση την ίδια λογική έγινε η κατηγοριοποίηση και στην περίπτωση των 
αµπελώνων και των συκιών.  



 92

Πίνακας 14 και Γράφηµα 2: Η κατανοµή των χωραφιών στη Σύρο το 1670/71 

 

 

 

Κατηγορία (σε 
πινάκια) 

Ιδιοκτήτες 
χωραφιών 

Ποσοστό 
ιδιοκτητών % 

Έκταση 
ιδιοκτησιών σε 
πινάκια 

Ποσοστό % επί 
της συνολικής 
έκτασης 
χωραφιών 

0- 7,99 145 24,37% 607 6,09% 
8- 15,99 162 27,23% 1895,75 19,02% 
16- 23,99 145 24,37% 2805,25 28,15% 
24- 31,99 79 13,28% 2164,25 21,72% 
32- 39,99 47 7,90% 1628 16,34% 
40+ 17 2,86% 865 8,68% 
  

 

24,37%
27,23%

24,37%

13,28%

7,90%

2,86%
6,09%

19,02%

28,15%

21,72%

16,34%

8,68%

πινάκια 0-
7,99

πινάκια 8-
15,99

πινάκια 16-
23,99

πινάκια 24-
31,99

πινάκια 32-
39,99

πινάκια 40+

ποσοστό ιδιοκτητών% ποσοστό% επί της συνολικής έκτασης χωραφιών 
 

 

 

 

 Παρατηρούµε ότι κυριαρχεί ο κατακερµατισµός της ιδιοκτησίας σε µικρούς 

κλήρους γης. Το 51,6% των ιδιοκτητών γης κατέχουν ιδιοκτησίες έκτασης έως 15,99 

πινάκια, όταν ο µέσος όρος της ιδιοκτησίας είναι τα 16,75 πινάκια. Η συνολική 

έκταση που κατέχουν όµως αυτοί οι 307 ιδιοκτήτες καλύπτει µόλις το 25,11% του 

συνόλου των ιδιοκτησιών των 595 ιδιοκτητών στους οποίους αναφερόµαστε. Να 

σηµειώσουµε ότι ο µεγαλύτερος ιδιοκτήτης χωραφιών στο νησί είναι µε διαφορά το 
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καθολικό µοναστήρι (που όµως µπορεί να είναι στην πραγµατικότητα η καθολική 

επισκοπή όπως αναλύσαµε παραπάνω), το οποίο κατέχει εκτάσεις 161 πινακίων, όταν 

µεταξύ των υπολοίπων 595 δύο ιδιοκτήτες συγκεντρώνουν γη µόλις 75,5 πινακίων. 

Αυτό σηµαίνει δηλαδή ότι το µοναστήρι κατέχει υπερδιπλάσια γη σε σχέση µε τον 

µεγαλύτερο ιδιοκτήτη.  

 

 

Η κατανοµή των αµπελώνων  

 

 

 Παρόµοια µε τα χωράφια, µπορούµε να κάνουµε και µια διαφοροποίηση των 

ιδιοκτητών βάσει των εκτάσεων αµπελώνων που κατέχουν. Ενώ σε όλες τις 

περιπτώσεις των καταγεγραµµένων ιδιοκτητών στο κατάστιχο ΤΤ 800 

συγκαταλέγονται χωράφια µεταξύ των περιουσιακών τους στοιχείων, πλην των εννέα 

ακτηµόνων βεβαίως, αναφορικά µε τα αµπέλια παρατηρούµε ότι υπάρχουν άλλες 37 

περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει ιδιοκτησία.   
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Πίνακας 15 και Γράφηµα 3: Η κατανοµή των αµπελώνων στη Σύρο το 1670/71 

 

 

 

Κατηγορία (σε 
πινάκια) 

Ιδιοκτήτες 
αµπελώνων 

Ποσοστό 
ιδιοκτητών % 

Έκταση 
αµπελιών σε 
πινάκια 

Ποσοστό % επί του 
συνόλου της 
αµπελοκαλλιέργειας

0- 0,99 124 20,84% 41,25 3,05% 
1- 1,99 155 26,05% 207,75 15,37% 
2- 2,99 139 23,36% 320,50 23,71% 
3- 3,99 87 14,12% 287,25 21,25% 
4- 4.99 43 7,23% 185,25 13,70% 
5+ 47 7,90% 309,75 22,91% 
   

  

 

20,84%

26,05%

14,12%

7,23% 7,90%

3,05%

15,37%

21,25%

13,70%

22,91%23,36% 23,71%

πινάκια 0-
0,99

πινάκια 1-
1,99

πινάκια 2-
2,99

πινάκια 3-
3,99

πινάκια 4-
4,99

πινάκια 5+

ποσοστό ιδιοκτητών% ποσοστό% επί του συνόλου της αµπελοκαλλιέργειας
 

 

 

 Στην περίπτωση των αµπελώνων, η άνιση κατανοµή της ιδιοκτησίας 

παρουσιάζει µεγαλύτερη διακύµανση από ότι στα χωράφια. Ο µέσος όρος της 

ιδιοκτησίας σε αµπελώνες στο νησί είναι τα 2,2 πινάκια. Παρατηρούµε ότι ένα 

ποσοστό της τάξης του 46,89% των ιδιοκτητών, κατέχει εκτάσεις που κυµαίνονται 

από 0-1,99 πινάκια, οι οποίες ωστόσο καλύπτουν µόλις το 18,42% του συνόλου των 

αµπελώνων του νησιού. Αντίθετα, οι δύο µεγαλύτερες κατηγορίες στις οποίες 
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περιλαµβάνονται οι ιδιοκτήτες αµπελώνων τεσσάρων πινακίων και άνω, 

περιλαµβάνουν το 15,13% των ιδιοκτητών. Το ποσοστό που καλύπτουν όµως οι 

εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους σε σχέση µε τη συνολική έκταση της 

αµπελοκαλλιέργειας ανέρχεται στο 36,61%. 

 Το κρασί αποτελούσε το βασικότερο εξαγώγιµο προϊόν του νησιού.236 Η 

φορολόγηση της παραγωγής του µούστου όπως είδαµε συντελούσε και τη 

βασικότερη κατηγορία φορολογητέου προϊόντος από την παραγωγή του νησιού. Η 

φορολογική και κατ’ επέκταση και εµπορική αξία του κρασιού ήταν µεγαλύτερη από 

αυτή των δηµητριακών και των οσπρίων. Με άλλα λόγια ένα πινάκι αµπελώνα 

απέδιδε στον παραγωγό κατά µέσο όρο µεγαλύτερο χρηµατικό κέρδος από ένα πινάκι 

χωραφιού. Στην περίπτωσή µας παρατηρούµε ότι µε µια απλή πρόσθεση της 

φορολογικής επιβάρυνσης σε χρήµα των δηµητριακών και οσπρίων, το αποτέλεσµα 

δείχνει ότι οι Οθωµανοί απαιτούσαν για 9973,5 πινάκια που κατέγραψαν στο 

κατάστιχο, φόρο 42666 άσπρων. Από αυτές τις εκτάσεις δεχτήκαµε ότι µόνο οι µισές 

είναι δυνατό να παράγουν ετησίως, οπότε στην πράξη η φορολογία που βαρύνει κάθε 

πινάκι γης για τα παραγόµενα δηµητριακά και όσπρια ανέρχεται σε 8,55 άσπρα. Αυτά 

τα 8,55 άσπρα αντιπροσωπεύουν το φόρο, δηλαδή 1/5 της προσδοκώµενης 

παραγωγής η οποία και υπολογίζεται αντίστοιχα στα 42,75 άσπρα.  

 Για τα αµπέλια αντίστοιχα, 62244 άσπρα βάρυναν εκτάσεις 1330 πινακίων, 

οπότε η ανά πινάκι φορολογική απόδοση είναι 46,8 άσπρα και η ετήσια παραγωγή 

234 άσπρα. Με δύο λόγια λοιπόν συµπεραίνει κανείς ότι η επένδυση σε αµπελώνες 

αποδίδει ανά πινάκι γης ένα χρηµατικό όφελος άνω του πενταπλάσιου σε σύγκριση 

µε την καλλιέργεια των χωραφιών. Οι αριθµοί αυτοί ωστόσο είναι πάντα σε επίπεδο 

µέσων όρων, ενώ θα πρέπει να λαµβάνεται υπ’ όψη και το γεγονός ότι προέρχονται 

από µια εκτίµηση που κάνουν οι Οθωµανοί σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή και η 

οποία αφορά σε µια µελλοντική παραγωγή. Έτσι οι τιµές αυτές είναι ενδεικτικές και 

αφορούν στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, ενώ στο µέλλον για παράδειγµα µπορεί 

να µεταβάλλονται λόγω έλλειψης ή µεγάλης προσφοράς των προϊόντων. ∆ιαθέτουµε 

µια πληροφορία σύµφωνα µε την οποία το έτος 1758 καταστράφηκε η παραγωγή του 

νησιού λόγω ανοµβρίας.237      

 Γεγονός είναι πάντως ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει µια µεγάλη διαφορά στο 

χρηµατικό αντίτιµο της προσδοκώµενης παραγωγής ανά πινάκι, ανάµεσα στο αµπέλι 
                                                 
236 Βλ. Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 259.  
237 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 103.  
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και στα χωράφια. Αυτό που προσπαθήσαµε να καταδείξουµε µε τα παραπάνω είναι η 

σηµασία του αµπελιού στην οικονοµία του νησιού. Η µεγάλη εισοδηµατική απόδοση 

ανά πινάκι σηµαίνει ότι οι οικονοµικά ισχυρότεροι του νησιού λογικά θα επένδυαν σε 

αυτού του τύπου καλλιέργειες παρά σ’ αυτές των χωραφιών. Αυτή είναι και η 

ερµηνεία µας για τη µεγαλύτερη απόκλιση των ποσοστών που παρατηρούνται στην 

περίπτωση των ιδιοκτητών αµπελώνων και τις εκτάσεις που κατέχουν, σε σύγκριση 

µε ότι συµβαίνει για τα χωράφια.  

Η παραπληρωµατικότητα της αµπελοκαλλιέργειας στα ελλείµµατα που 

παρουσιάζουν οι καλλιέργειες δηµητριακών και οσπρίων στο νησιωτικό χώρο και 

ειδικά στην περίπτωση της Σαντορίνης, έχει καταδειχθεί από την Ε. Μπαλτά.238 

Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραβλέπουµε τις ιδιοµορφίες των οθωµανικών απογραφών 

µια από τις οποίες είναι ότι δεν καταγράφουν επί τόπου µια πραγµατική παραγωγή, 

αλλά όπως έχει αποδειχθεί και όπως δείξαµε κι εµείς στην περίπτωση που µελετάµε, 

υπολογίζουν µια προσδοκώµενη µελλοντική παραγωγή µε βάση συντελεστές οι 

οποίοι έχουν να κάνουν µε παράγοντες όπως λόγου χάρη η παραγωγικότητα του 

εδάφους ανά περίπτωση. Αυτό που διαθέτουµε για την αγροτική οικονοµία του 

νησιού είναι µια απεικόνιση, µια «φωτογραφία» θα µπορούσαµε να πούµε µε 

συγκεκριµένη εστίαση, η οποία είναι σχηµατισµένη υπό ένα συγκεκριµένο πρίσµα 

και κάτω από τη δηµοσιονοµική λογική µε βάση την οποία φορολογεί ένας κρατικός 

µηχανισµός. Σε κάθε περίπτωση η ανάλυσή µας έχει ως δεδοµένο αυτόν τον 

παράγοντα. Το κατά πόσο στα 1670 η αγροτική οικονοµία του νησιού στην πράξη 

ταυτίζονταν µε την εικόνα που προκύπτει από το οθωµανικό κατάστιχο, είναι κάτι 

που δεν µπορεί να αποδειχτεί, εφόσον δεν γνωρίζουµε την ύπαρξη κάποιας άλλης 

σύγχρονης σχετικής πηγής.239  

 Ένα από τα ερωτήµατα που προκύπτουν από τα όσα έχουµε δει µέχρι στιγµής, 

είναι το κατά πόσο ταυτίζονται οι κατηγορίες στις οποίες χωρίσαµε τους ιδιοκτήτες 

γης, ανάµεσα σ’ αυτούς που έχουν ιδιοκτησίες σε αµπέλια και χωράφια. Θα 

ερευνήσουµε δηλαδή εάν ταυτίζονται και σε ποιο βαθµό οι µεγαλοϊδιοκτήτες 

αµπελώνων µε τους αντίστοιχους για τα χωράφια. Στο επίκεντρο της ανάλυσής µας 

θα βρεθούν οι ιδιοκτήτες αµπελώνων, αφού όπως είδαµε το αµπέλι είχε ξεχωριστή 

                                                 
238 Ε. Μπαλτά, «Από το φορολογικό τεκµήριο στην αγροτική οικονοµία: Οι καλλιέργειες στη 
Σαντορίνη τον 18ο αιώνα», Τα Ιστορικά, 6 (1986), 283-314. 
239 Τα παλαιότερα κατάστιχα και λογιστικά έγγραφα που εντοπίσαµε αφορούν στην περίοδο µεταξύ 
των αρχών του 18ου αιώνα έως την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Βλ. Α. Τσελίκας,  ∆ελτίο του 
ιστορικού και παλαιογραφικού αρχείου, Μ.Ι.Ε.Τ, ό.π., 43-89.  
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σηµασία στην οικονοµία του νησιού. Ο παρακάτω πίνακας δίνει µια σαφή απάντηση 

στο ερώτηµα.  

 

 

Πίνακας 16: Η αναλογία της κατανοµής ανάµεσα στους αµπελώνες και τα 

χωράφια  

 

 

α β γ δ ε στ  ζ   
0- 0,99 124 20,84% 41,25 3,05% 886,50 8,89% 
1- 1,99 155 26,05% 207,75 15,37% 2089,75 20,97% 
2- 2,99 139 23,36% 320,5 23,71% 2420,75 24,29% 
3- 3,99 87 14,12% 287,25 21,25% 1752,25 17,58% 
4- 4,99 43 7,23% 185,25 13,70% 1172,50 11,76% 
5+ 47 7,90% 309,75 22,91% 1643,50 16,49% 
 

α)= έκταση αµπελιών ανά πινάκι β)= ιδιοκτήτες αµπελιών γ)= ποσοστό ιδιοκτητών αµπελιών 
% δ)= έκταση αµπελιών σε πινάκια ε) ποσοστό % επί της συνολικής αµπελοκαλλιέργειας 
στ)= ιδιοκτησίες χωραφιών σε πινάκια ζ) ποσοστό % επί της συνολικής έκτασης χωραφιών 
 

 

 Αυτό που παρατηρούµε στον παραπάνω πίνακα είναι µια σχετική αναλογία 

που υπάρχει ανάµεσα στα ποσοστά ανά κατηγορία. Με άλλα λόγια σε επίπεδο µέσων 

όρων κάποιος που έχει µικρές εκτάσεις αµπελώνων έχει παράλληλα και µικρές 

εκτάσεις χωραφιών, ενώ το αντίστοιχο ισχύει και στο επίπεδο των µεγαλοϊδιοκτητών. 

Ωστόσο, η µεγάλη απόκλιση που παρατηρείται στην περίπτωση των αµπελιών 

µικραίνει σε ότι έχει να κάνει µε τα χωράφια. 

 Εάν τώρα αναλύσουµε ειδικότερα την κατηγορία εκείνη των ιδιοκτητών 

αµπελώνων, οι ιδιοκτησίες των οποίων ξεπερνούν τα πέντε πινάκια, θα δούµε ότι σε 

ένα µεγάλο βαθµό περιλαµβάνει τους 17 κατόχους χωραφιών µε έκταση άνω των 40 

πινακίων. 
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Πίνακας 17: Οι ιδιοκτησίες σε χωράφια των µεγαλοϊδιοκτητών αµπελώνων µε 

εκτάσεις άνω των πέντε πινακίων 

 

 

Ιδιοκτησίες χωραφιών σε πινάκια ανά 
κατηγορία 

Αριθµός ιδιοκτητών 

0- 7,99 1 
8- 15,99 2 
16- 23,99 5 
24- 31,99 10 
32- 39,99 18 
40+ 11 
 

   

 Προκύπτει λοιπόν από τον Πίνακα 17 ότι η πλειονότητα των 

µεγαλοϊδιοκτητών αµπελώνων, κατέχει παράλληλα και εκτάσεις χωραφιών οι οποίες 

κατατάσσονται στις υψηλότερες βαθµίδες της κατηγοριοποίησής µας. Αυτό σηµαίνει 

ότι υπάρχει µια κατηγορία ανθρώπων για την οποία µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 

µε βάση τις ιδιοκτησίες σε χωράφια και αµπέλια διακρίνεται από τον υπόλοιπο 

πληθυσµό.240 Να σηµειώσουµε πάντως ότι µε βάση τους υπολογισµούς µας σχετικά 

µε την έκταση του πινακίου, οι κλήροι της γης µπορούν να θεωρηθούν µικροί. Σ’ 

αυτό συντελεί σε ένα βαθµό το ότι αναφερόµαστε σε ένα νησί του οποίου η 

γεωµορφολογία θέτει περιορισµούς στον καλλιεργούµενο χώρο. Από την άλλη, το 

γεγονός ότι στην περίπτωση των χωραφιών για παράδειγµα, 17 ιδιοκτήτες κατέχουν 

συνολικά περισσότερη γη από ότι 145 δείχνει µια πραγµατικότητα η οποία δεν 

συµβαδίζει µε τους ισχυρισµούς του Della Rocca έναν αιώνα µετά, σύµφωνα µε τον 

οποίο η γη στη Σύρο ήταν µοιρασµένη σχεδόν σε ίσα µερίδια σε όλους τους 

κατοίκους.241  

 Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό ζήτηµα, στο οποίο τα φορολογικά απογραφικά 

κατάστιχα δεν µπορούν να δώσουν απαντήσεις, είναι αυτό της εκµετάλλευσης της 

γης. ∆εν γνωρίζουµε δηλαδή εάν οι καταγεγραµµένες εκτάσεις που αντιστοιχούσαν 

σε έναν ιδιοκτήτη γης καλλιεργούνταν από τον ίδιο ή εάν παραχωρούνταν υπό το 

καθεστώς της µίσθωσης σε άλλους καλλιεργητές. Ο Α. ∆ρακάκης, µελετώντας 

έγγραφα που συντάσσονταν από τα µέλη της τοπικής κοινότητας, έχει συµπεράνει ότι 

                                                 
240 Για τους ένδεκα µεγαλοϊδιοκτήτες αµπελώνων που παράλληλα κατέχουν και ιδιοκτησίες χωραφιών  
άνω των 40 πινακίων βλ. Παράρτηµα ΤΤ800 Α/Ε: 18, 28, 88, 105, 131, 225, 301, 312, 324, 363, 428. 
241 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 107, παραπέµπει στο έργο του Della Roca.  
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η µισθωτή εργασία στη Σύρο κατά τη διάρκεια της οθωµανικής κυριαρχίας ήταν ένα 

σχετικά σπάνιο φαινόµενο. Αυτό το στηρίζει κυρίως στις περιγραφές του Della 

Rocca, φαίνεται όµως ότι και η απουσία πλήθους σχετικών εγγράφων τον οδήγησαν 

σ’ αυτό το συµπέρασµα. Ωστόσο δηµοσιεύει τρεις περιπτώσεις εγγράφων που 

αναφέρονται σε συµβάσεις µισθωτής εργασίας στον αγροτικό τοµέα.242   

 Ενδεχοµένως η απουσία σχετικών πηγών να µην συνεπάγεται αυτόµατα και 

τη µη εφαρµογή µιας πρακτικής που ήταν ευρέως διαδεδοµένη σε γειτονικά νησιά 

κατά την ίδια χρονική περίοδο µε αυτή που µελετάµε. Χαρακτηριστικό είναι το 

παράδειγµα του νησιού της Νάξου, όπου πλήθος συµβάσεων αγροληψίας στο πλαίσιο 

ενός φεουδαρχικού συστήµατος εκµετάλλευσης της γης έχουν µελετηθεί από την Α. 

Κάσδαγλη.243 Από την άλλη, η απουσία της µεγάλης γαιοκτησίας στο νησί της 

Σύρου, κάτι το οποίο προκύπτει από την ανάλυση του κτηµατολογίου ΤΤ 800, οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι η εκµετάλλευση της γης ίσως να συντελούνταν κατά κύριο λόγο 

στο πλαίσιο της µικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας. ∆εν θα πρέπει να αγνοούµε 

ωστόσο και τις πληροφορίες που εντοπίσαµε σχετικά µε την εκµετάλλευση των γαιών 

της καθολικής επισκοπής που, αν και περίπτωση µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά η οποία 

έτσι κι αλλιώς δεν περιλαµβάνεται στην κατηγοριοποίηση που κάνουµε, δείχνουν ότι 

θα ήταν παρακινδυνευµένο ένα γενικευµένο συµπέρασµα.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
242 Ό.π.. Επίσης στου ιδίου «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 425-426.  
243 Βλ. Α. Kasdagli, Land and Marriage Settlements in the Aegean. A Case Study of Seventeenth-
Century Naxos, Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies – Vikelea Municipal 
Library of Iraklion (Crete), Βενετία 1999. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των «τόπων» της Νάξου, 
εκτάσεων που οι ιδιοκτήτες τους παραχωρούσαν σε καλλιεργητές στα πλαίσια του µισακάρικου 
συστήµατος, βλ. 162-194. Επίσης βλ. Μ. Τουρτόγλου, «Καλλιεργητικές συµβάσεις στην Απείρανθο 
της Νάξου κατά την τουρκοκρατία», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, 12 (1995), 507-513. 



 100

Οι ιδιοκτήτες συκιών  

 

 

 Ένας ακόµη τύπου διαχωρισµός των κατοίκων µπορεί να γίνει µε βάση τα 

δέντρα που διαθέτει ο κάθε ένας και ειδικά για την περίπτωση των συκόδεντρων, 

όπου και το πλήθος τους επιτρέπει ένα τέτοιο διαχωρισµό. Παρόµοια µε τα χωράφια 

και τα αµπέλια κάνουµε στον Πίνακα 18 και στο Γράφηµα 4 µια κατανοµή των 

συκιών ανά κατηγορίες.  

 

 

Πίνακας 18 και Γράφηµα 4: Η κατανοµή των συκιών στη Σύρο το 1670/71 

 

 

Αριθµός 
συκιών 

Ιδιοκτήτες  Ποσοστό 
ιδιοκτητών% 

Σύνολο 
δέντρων ανά 
κατηγορία 

Ποσοστό% επί 
του συνόλου 
των συκιών 

0- 7,99 122 20,50% 442 4,47% 
8- 15,99 206 34,62% 2404 24,36% 
16- 23,99 125 21,00% 2403 24,36% 
24- 31,99 78 13,10% 2131 21,59% 
32- 39,99 40 6,72% 1381 13,99% 
40+ 24 4,03% 1106 11,20% 

 

 

 

20,50%

34,62%

21,00%

13,10%

6,72%
4,03%4,47%

24,36% 24,35%
21,59%

13,99%
11,20%

0-7,99 8-15,99 16-23,99 24-31,99 32-39,99 40+

ποσοστό ιδιοκτητών% ποσοστό% επί του συνόλου των συκιών
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 Όπως είδαµε παραπάνω, ο αριθµός των συκιών στη Σύρο δεν ήταν διόλου 

ευκαταφρόνητος. Αυτό που µένει να δούµε είναι δύο αναλυτικοί πίνακες, µε στόχο να 

βγει ένα συµπέρασµα για τη δεντροκαλλιέργεια σε σχέση και µε την κατοχή γης. 

Αρχικά βλέπουµε την κατανοµή των συκιών στους ιδιοκτήτες χωραφιών, ενώ στη 

συνέχεια την κατανοµή στους ιδιοκτήτες αµπελώνων. 

 

 

Πίνακας 19: Η κατανοµή των συκιών στους ιδιοκτήτες χωραφιών 

 

 

Κατηγορία (σε 
πινάκια) 

Ποσοστό 
ιδιοκτητών % 

Ποσοστό % επί 
της συνολικής 
έκτασης 
χωραφιών 

Ιδιοκτησίες σε 
συκιές  

Ποσοστό% επί 
του συνόλου 
των συκιών 

0- 7,99 24,37% 6,09% 1130 11,45% 
8- 15,99 27,23% 19,02% 2335 23,66% 
16- 23,99 24,37% 28,15% 2732 27,68% 
24- 31,99 13,28% 21,72% 1698 17,20% 
32- 39,99 7,90% 16,34% 1514 15,34% 
40+ 2,86% 8,68% 458 4,64% 
 

 

 

Πίνακας 20: Η κατανοµή των συκιών στους ιδιοκτήτες αµπελώνων 

 

 

   

Κατηγορία (σε 
πινάκια)  

Ποσοστό 
ιδιοκτητών % 

Ποσοστό % επί 
της συνολικής 
έκτασης 
αµπελιών 

Ιδιοκτησίες σε 
συκιές  

Ποσοστό % επί 
του συνόλου 
των συκιών 

0- 0,99 20,84% 3,05% 1045 10,59% 
1- 1,99 26,05% 15,37% 2298 23,28% 
2- 2,99 23,36% 23,71% 2506 25,39% 
3- 3,99 14,12% 21,25% 1723 17,46% 
4- 4,99 7,23% 13,70% 999 10,12% 
5+ 7,90% 22,91% 1296 13,13% 
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 Συµπεραίνουµε λοιπόν ότι στην περίπτωση των συκιών, η µεγαλύτερη 

συγκέντρωση σε ιδιοκτησίες παρατηρείται στις µικρότερες κατηγορίες της 

κατηγοριοποίησης που κάνουµε. Το κοινό στοιχείο στους Πίνακες 19 και 20, είναι τα 

ποσοστά επί του συνόλου των συκιών, στα οποία ανέρχονται οι ιδιοκτησίες των 

µικροϊδιοκτητών γης. Αυτά τα ποσοστά είναι δυσανάλογα σε σχέση µε τα αντίστοιχα 

για τη γη που κατέχουν. ∆ηλαδή η κατηγορία αυτή που οι ιδιοκτησίες της φτάνουν το 

6,09% των χωραφιών, έχει ένα ποσοστό σε συκιές της τάξης του 11,45%. Ακόµα 

µεγαλύτερη είναι η απόκλιση στην περίπτωση των αµπελοκαλλιεργητών. Αντίθετα, 

στην περίπτωση των µεγαλοϊδιοκτητών γης, βλέπουµε τα ποσοστά που αντιστοιχούν 

στην κατοχή συκιών να είναι µικρότερα από τα αντίστοιχα για τη γη.  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα ότι η δεντροκαλλιέργεια ήταν σε ένα βαθµό ανεξάρτητη από τη γη που 

κατείχε κάποιος και ήταν ένας τοµέας στον οποίο δραστηριοποιούνταν περισσότερο 

οι µικροϊδιοκτήτες γης, αντισταθµίζοντας κατά κάποιο τρόπο τα ελλείµµατα από την 

έλλειψη έγγειας ιδιοκτησίας. Εάν αυτό το συµπέρασµα ανταποκρίνεται στην 

πραγµατικότητα, συνεπάγεται και το ότι η δεντροκαλλιέργεια συντελούνταν 

ενδεχοµένως και σε εκτάσεις οι οποίες δεν χρησιµοποιούνταν για τις καλλιέργειες. 

Άλλωστε αναφέραµε και παραπάνω όταν εξετάσαµε το ζήτηµα των χρήσεων της γης, 

ότι στην περίπτωση της Κρήτης προβλεπόταν η µεµονωµένη δεντροκαλλιέργεια 

εντός των αρόσιµων εκτάσεων, αλλά όχι και η εκτεταµένη. Αυτές οι εκτάσεις, πέραν 

δηλαδή των καλλιεργούµενων εκτάσεων, θα µπορούσαν για παράδειγµα να είναι όσες 

καταγράφηκαν ως haliye στο κατάστιχο, δηλαδή χέρσες ή κακής ποιότητας γαίες. 

Έτσι, το ποσοστό που καταλαµβάνουν οι ήδη καταµετρηµένες εκτάσεις στις χρήσεις 

της γης πιθανόν να επαυξάνεται από την διασπορά των συκιών στο χώρο.  

Επιπλέον, η πρακτική της «κάθετης» ιδιοκτησίας θα µπορούσε να εξηγεί αυτό 

το φαινόµενο. Στη Σύρο, πιθανόν υπό την επίδραση του φραγκικού δικαίου όπως έχει 

υποστηριχθεί, στα δέντρα αναγνωριζόταν αυτοτελής κυριότητα άσχετα µε την 

κυριότητα του εδάφους. Αυτό σηµαίνει ότι στην περίπτωση που κάποιος 

καλλιεργητής φύτευε ένα δέντρο σε χωράφι ξένης κυριότητας, τότε το δέντρο 

βρίσκονταν στην αποκλειστική κυριότητα του καλλιεργητή. Μάλιστα ορίζονταν ρητά 

στις αποφάσεις της κοινότητας ότι σε περίπτωση διαµάχης µεταξύ του κυρίου της γης 

και του κυρίου του δέντρου, τα δικαιώµατα του τελευταίου υπερίσχυαν.244 Έτσι, 

                                                 
244 Βλ. σχετικά Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 161-164. 
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µικροί ιδιοκτήτες γης ενδεχοµένως να χρησιµοποίησαν αυτές τις διατάξεις του 

τοπικού δικαίου µε στόχο να αυξήσουν τα εισοδήµατά τους. ∆εν θα πρέπει επίσης να 

παραβλέπουµε το γεγονός ότι εφόσον ίσχυε η προαναφερθείσα πρακτική, µέσω των 

κληρονοµιών και των προικοσυµφώνων θα κατακερµατιζόταν εκτός από τη γη και οι 

ιδιοκτησίες στα δέντρα. Μάλιστα, τα ίδια τα δέντρα χωρίζονταν σε «µερτικά» και 

πωλούνταν, κληρονοµούνταν ή δίδονταν ως προικώα, όπως προκύπτει από έγγραφα 

της εποχής.245 Να σηµειώσουµε επίσης ότι η διάδοση της συκιάς φαίνεται ότι ήταν 

µεγάλη στο νησί, ώστε ιδιοκτήτες τέτοιων δέντρων ήταν οι 570 από τους 595 

ιδιοκτήτες γης βάσει των οποίων κάνουµε την κατανοµή.      

 

 

∆ιαχωρισµός βάσει δόγµατος 

 

 

 Στο κατάστιχο ΜΜ 4856 κατεγράφησαν συνολικά 486 ονόµατα υπόχρεων 

κεφαλικού φόρου. Όπως γράφει στην επικεφαλίδα της σελίδας 173 του καταστίχου, 

κατεγράφησαν οι καθολικοί (efrenciyan) και ορθόδοξοι (rumiyan) φορολογούµενοι 

κάτοικοι του νησιού. Αρχικά υπάρχουν τα ονόµατα 441 φορολογούµενων, τα οποία 

αντιστοιχούν στους φορολογούµενους που ακολουθούσαν το καθολικό δόγµα. Στη 

σελίδα 181 του καταστίχου, καταγράφεται η λέξη rumiyan, «ρωµιοί», δηλαδή 

ορθόδοξοι και ακριβώς από κάτω ακολουθούν τα ονόµατα 45 φορολογούµενων. Οι 

καθολικοί δηλαδή µε βάση αυτή την πηγή αποτελούν το 90,74% των 

φορολογούµενων και οι ορθόδοξοι αντίστοιχα το 9,25%.  

 Αντίθετα, στο κατάστιχο ΤΤ 800 δεν υπάρχει κάποια ένδειξη σχετικά µε το 

θρήσκευµα των κατόχων των περιουσιακών στοιχείων που καταγράφονται. Η 

ταυτοποίηση των ορθόδοξων ιδιοκτητών µε αυτούς που πληρώνουν κεφαλικό φόρο 

είναι εύκολη, καθώς στο ΤΤ 800 η καταγραφή των ορθόδοξων είναι συγκεντρωτική 

και γίνεται ακριβώς µετά από αυτή των καθολικών ανδρών.246 Μάλιστα, αµέσως µετά 

την καταγραφή των ονοµάτων των ορθόδοξων ιδιοκτητών, υπάρχει µια καταχώρηση 

µε την περιουσία της ορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Νικολάου. Να σηµειώσουµε 

ότι όπως έχουµε ήδη αναφέρει, τα πρόσωπα που καταγράφονται στα δύο κατάστιχα 

                                                 
245 Ό.π., 161, 323. Ωστόσο δεν συναντήσαµε κάποια περίπτωση συνιδιοκτησίας σε συκιές στο 
κατάστιχο ΤΤ 800, παρά µόνο στην περίπτωση των ελαιόδεντρων. 
246 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 438-484.  
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δεν ταυτίζονται απόλυτα. Έτσι από τους 45 υπόχρεους κεφαλικού φόρου, οι οκτώ δεν 

απαντώνται στο κατάστιχο ΤΤ 800, ενώ και από τους 47 ιδιοκτήτες γης και τους τρεις 

άγαµους γιους τους, τα ονόµατα δεκατριών από αυτούς δεν εντοπίζονται στο άλλο 

κατάστιχο. Θεωρούµε ότι αυτά τα 21 πρόσωπα που σκόρπια καταγράφονται ανάµεσα 

στα ονόµατα των ταυτοποιηµένων ορθόδοξων στα δύο κατάστιχα, είναι κι αυτά 

ορθόδοξοι. Άλλωστε, σε ορισµένες περιπτώσεις οι σχέσεις συγγένειας µεταξύ 

ταυτοποιηµένων και µη ανάµεσα στα δύο κατάστιχα είναι εµφανής.247 Από τους 

εννέα ακτήµονες που έχουµε στο κατάστιχο ΤΤ 800, οι έξι ταυτοποιούνται µε 

καθολικούς υπόχρεους κεφαλικού φόρου, ενώ τα επίθετα τουλάχιστον των δύο από 

τους υπόλοιπους τρεις δείχνουν ότι πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για 

καθολικούς.248  

 Το σύνολο του ανδρικού φορολογούµενου πληθυσµού που καταγράφεται στο 

κατάστιχο ΤΤ 800 και αφορά στους µόνιµους κάτοικους του νησιού, ανέρχεται στα 

540 άτοµα εφόσον προσθέσουµε τους 499 άνδρες ιδιοκτήτες γης, τους 32 άγαµους 

γιους τους και τους εννέα ακτήµονες. Σ’ αυτό το σύνολο οι ορθόδοξοι είναι 47 συν 

τρεις άγαµοι, δηλαδή άθροισµα 50 άτοµα. Αντιπροσωπεύουν λοιπόν ένα ποσοστό της 

τάξης του 9,25%, το οποίο και είναι ακριβώς ίδιο µε αυτό που προκύπτει σχετικά µε 

τη θρησκευτική ταυτότητα των υπόχρεων κεφαλικού φόρου κατοίκων της Σύρου. Να 

σηµειωθεί ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αναλυτικής καταγραφής του 

πληθυσµού που παραθέτει ο F. Bernardo κατά το έτος 1652, οι ορθόδοξοι κάτοικοι 

της Σύρου φαίνεται να αποτελούν το 8% του συνολικού πληθυσµού. Παρόµοια, από 

την καταγραφή του A. Venier στα 1678 το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 7,11%.249     

 Μπορούµε λοιπόν κατ’ αρχήν να έχουµε µια κατηγοριοποίηση των υπόχρεων 

κεφαλικού φόρου βάσει του δόγµατος που ακολουθούν.  

 

 

 

 

 

                                                 
247 Βλ. για παράδειγµα Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 438, 444 και 452. 
248 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 505 και 509. 
249 Βλ. Σ. Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες…(Ι)», ό.π., 6-7, υποσηµ. 5˙ Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί 
Τουρκοκρατίας, ό.π., 79-81˙ ∆. ∆ηµητρόπουλος, Μαρτυρίες για τον πληθυσµό των νησιών του Αιγαίου, 
ό.π., 51. Τα ποσοστά αυτά προκύπτουν από την αναλογία των συνόλων που παρατίθενται για το 
πλήθος καθολικών και ορθόδοξων κατοίκων. 
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Πίνακας 21: ∆ιαχωρισµός των υπόχρεων κεφαλικού φόρου µε βάση το 

χριστιανικό δόγµα 

 

 

Κατηγορίες κεφαλικού 
φόρου 

Αριθµός καθολικών 
φορολογούµενων  

Αριθµός ορθόδοξων 
φορολογούµενων 

Κατώτερη (edna)  392 43 
Μεσαία (evsat) 42 2 
Υψηλότερη (‘ala) 3 - 
Άγνωστη (;) 4 - 

 

 

 

 Ο συνδυασµός των παραπάνω δεδοµένων µε τα στοιχεία που προκύπτουν από 

τον διαχωρισµό βάσει της έγγειας ιδιοκτησίας οδηγούν σε ένα ενδιαφέρον 

συµπέρασµα. Αναλυτικά, οι ορθόδοξοι φέρονται συνολικά να κατέχουν 397 πινάκια 

χωραφιών και 93,5 πινάκια αµπελώνων. Σε ποσοστά ως προς το σύνολο της έγγειας 

ιδιοκτησίας που κατέχει ο µόνιµος ανδρικός πληθυσµός του νησιού, αποτελούν 

αντίστοιχα το 4,30% και το 7,50%. Αυτό σηµαίνει ότι αναλογικά µε τον αριθµό τους, 

ο οποίος αντιστοιχεί στο 9,25% του ανδρικού πληθυσµού, οι ορθόδοξοι του νησιού 

κατείχαν µικρότερες εκτάσεις γης από ότι οι καθολικοί. Αν λάβουµε υπ’ όψη και τα 

στοιχεία σχετικά µε τον κεφαλικό φόρο που καλούνταν να πληρώσουν, µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι σε επίπεδο µέσων όρων η οικονοµική κατάσταση των ορθόδοξων 

στο νησί βρίσκονταν σε χαµηλότερα επίπεδα από την αντίστοιχη των καθολικών.  
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Οι «χήρες» 

 

 

Μια από τις κατηγορίες του φορολογούµενου πληθυσµού ήταν και οι 80 

γυναίκες που κατεγράφησαν στο κατάστιχο ΤΤ 800. Αυτές χαρακτηρίζονται σε κάθε 

µια από τις 80 περιπτώσεις ως «bive», για παράδειγµα η πρώτη γυναίκα που 

καταγράφεται στο κατάστιχο είναι η «bive-i Petrunela Cani Ruso», δηλαδή «χήρα 

Πετρουνέλα του Τζάνε Ρούσου». Η λέξη «bive» κυριολεκτικά σηµαίνει «χήρα». Σε 

ένα σύνολο 588 ιδιοκτητών γης, οι οποίοι ήταν φυσικά πρόσωπα και µόνιµοι 

κάτοικοι του νησιού, οι χήρες φαίνεται να αποτελούν δηλαδή το 13,6%. Αυτό το 

ποσοστό εν µέρει θα µπορούσε να δικαιολογηθεί από τις αυξηµένες ανθρώπινες 

απώλειες, συνέπεια του Κρητικού πολέµου.  

 Ο B. J. Slot, σε έρευνά του για τη Μήλο, η οποία και βασίζεται στο 

φορολογικό κατάστιχο ΤΤ 800, έχει εντοπίσει µια µεγάλη παρουσία «bive» γυναικών. 

Στην περιοχή του Κάστρου µάλιστα αγγίζει το 50%, ενώ στη Χώρα της Μήλου 

φτάνει το 20%. Επιπλέον, σηµειώνει ότι στις περισσότερες περιοχές των νησιών που 

περιλαµβάνονται στο ΤΤ 800, το ποσοστό είναι γύρω στο 5% εκτός από τα λιµάνια, 

στα οποία το ποσοστό είναι µεγαλύτερο.250 

 Το ιδιοκτησιακό καθεστώς που υπήρχε στα νησιά επέτρεπε στις γυναίκες να 

κατέχουν γονική ή προικώα περιουσία, όπως επίσης και να τη διαχειρίζονται εάν 

ήταν ανύπανδρες ή χήρες.251 Άρα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στην κατηγορία 

«χήρες» περιλαµβάνονταν εν γένει οι γυναίκες που είχαν δικά τους περιουσιακά 

στοιχεία και ήταν χήρες ή ανύπανδρες. Άλλωστε το ποσοστό των «χηρών» στην 

περίπτωσή µας, αλλά και στη Μήλο όπως είδαµε, µας οδηγεί στη σκέψη ότι είναι 

αρκετά µεγάλο για να αντικατοπτρίζει µια δηµογραφική πραγµατικότητα. Μάλιστα 

το συµπέρασµα αυτό, στο οποίο έχει καταλήξει και ο ∆. ∆ηµητρόπουλος εξετάζοντας 

κοινοτικά κατάστιχα της Πάτµου,252 ενισχύεται στην περίπτωσή µας και από τον 

τρόπο καταγραφής των ονοµάτων. Παρατηρούµε λοιπόν για παράδειγµα στους 

αριθµούς 565 και 566 του παραρτήµατος του ΤΤ 800, ότι η Μαρίνα και η Κατερίνα 

καταγράφονται ως «χήρες» του Τζώρτζη Βουτζίνου. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν είναι 
                                                 
250 B. J. Slot, «Ο κατάλογος των φορολογούµενων του Κάστρου της Μήλου το 1670», ό.π. , 158-159.  
251 ∆. ∆ηµητρόπουλος, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις στα νησιά του Αιγαίου κατά την 
οθωµανική περίοδο», ό.π., 348˙ Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 251-252. Στο 
παραπάνω άρθρο παρατηρούµε και τη συµµετοχή γυναικών σε πράξεις αγοραπωλησιών, βλ. 
ενδεικτικά τα έγγραφα 10, 12, 21. 
252 ∆. ∆ηµητρόπουλος, «Οικογένεια και φορολογικές καταστιχώσεις», ό.π., 349-351. 
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δυνατό να συµβαίνει. Οπότε συµπεραίνουµε ότι οι «χήρες» του οθωµανικού 

καταστίχου ήταν στην πραγµατικότητα γυναίκες οι οποίες αποτελούσαν ξεχωριστές 

φοροδοτικές µονάδες, καθώς είχαν χηρεύσει και διατηρούσαν περιουσία χωρίς να 

υπάρχει κάποιος ενήλικος άνδρας ο οποίος θα τη διαχειριζόταν, είτε ήταν ορφανές 

και ανύπαντρες, εγκαταλελειµµένες σύζυγοι κτλ.  

 Ο τρόπος καταγραφής των γυναικών στο κατάστιχο είναι ο εξής: αρχικά 

καταγράφεται η λέξη «bive», έπειτα το βαφτιστικό όνοµα της γυναίκας και στη 

συνέχεια ακολουθεί κάποιο ανδρικό βαφτιστικό και επίθετο. ∆εν γίνεται ουδεµία 

αναφορά στο εάν πρόκειται για το σύζυγο ή τον πατέρα της γυναίκας. Κάτω από τα 

ονόµατα, όπως και στην περίπτωση των υπόλοιπων κατόχων περιουσιακών 

στοιχείων, γίνεται µια αναλυτική καταγραφή των τελευταίων. Ας δούµε κατ’ αρχήν 

µια κατηγοριοποίηση των γυναικών ιδιοκτητών µε βάση τις κατηγορίες εκτάσεων γης 

στις οποίες χωρίσαµε τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες στο νησί. 
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Πίνακες 22 α, β και γ : Η κατανοµή των χωραφιών, αµπελώνων και συκιών στις 

γυναίκες ιδιοκτήτες 

 

Πίνακας 22 α 

 

Κατηγορία χωραφιών σε 
πινάκια 

Αριθµός ιδιοκτητών Συνολική έκταση σε 
πινάκια 

0- 7,99 51 210 
8- 15,99 22 233,75 
16- 23,99 6 115,5 
24- 31,99 1 24 
32- 39,99 0 0 
40+ 0 0 
  

Πίνακας 22 β 

  

Κατηγορία αµπελώνων σε 
πινάκια 

Αριθµός ιδιοκτητών Συνολική έκταση σε 
πινάκια 

0- 0,99 40 10 
1- 1,99 21 28,5 
2- 2,99 14 32,25 
3- 3,99 4 13 
4- 4.99 1 4,5 
5+ 0 0 
 

Πίνακας 22 γ 

 

Αριθµός συκιών Αριθµός ιδιοκτητών Σύνολο συκιών 
0- 7,99 40 133 
8- 15,99 32 358 
16- 23,99 5 98 
24- 31,99 2 56 
32- 39,99 1 34 
40+ 0 0 
 

 

Παρατηρούµε ότι τα περιουσιακά στοιχεία των γυναικών όπως καταγράφηκαν 

στο κατάστιχο, κατανέµονται σε ένα µεγάλο βαθµό στις χαµηλότερες κατηγορίες του 

διαχωρισµού που κάναµε. Να αναφέρουµε ότι οι ιδιοκτησίες των γυναικών σε 

χωράφια, αντιπροσωπεύουν το 5,85% του συνόλου των ιδιοκτησιών των 595 

εγγεγραµµένων στο κτηµατολόγιο (πλην του µοναστηριού δηλαδή και πάλι).   
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Αντίστοιχα το ποσοστό για τα αµπέλια ανέρχεται στο 6,52% και για τις συκιές στο 

6,88%. Βλέπουµε λοιπόν στην πράξη ότι οι κλήροι της γης που κατείχαν οι γυναίκες 

στη Σύρο το 1670/71 ήταν µικροί, ενώ το ίδιο ίσχυε και για την πολυπληθέστερη 

κατηγορία δέντρων, τις συκιές. Να αναφέρουµε ότι και σε επίπεδο µέσων όρων, οι 

ιδιοκτησίες των γυναικών βρίσκονται περίπου στα µισά των αριθµών που ισχύουν για 

το σύνολο του νησιού.        

 Αξίζει να τονίσουµε το γεγονός ότι µε τον τρόπο που διεξήχθη η φορολόγηση 

του νησιού από τους Οθωµανούς, οι γυναίκες δεν επιβαρύνθηκαν µε σπέντζα 

(ispence), καθώς ο προαναφερθείς φόρος επιβλήθηκε βάση των «χανέ» που 

καταγράφηκαν. Τα «χανέ» όµως αφορούν στους 487 -στην πραγµατικότητα 486-  

υπόχρεους κεφαλικού φόρου και οι οποίοι είναι όλοι άνδρες. Όπως εξηγήσαµε και 

παραπάνω, αυτό ήταν κάτι το οποίο προέβλεπε ο κανουναµές σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του οποίου έγινε η φορολόγηση. Έτσι οι µη µουσουλµάνοι που κατέβαλλαν 

χαράτσι (haracgüzar zimmi) και οι οποίοι υποχρεούταν να πληρώσουν και σπέντζα, 

εκ των πραγµάτων ήταν άνδρες καθώς οι γυναίκες απαλλάσσονταν από την καταβολή 

κεφαλικού φόρου. Κατά το 16ο αιώνα, όσες χήρες ήταν επικεφαλής νοικοκυριών 

(χανέ) επιβαρύνονταν µε ispence ύψους έξι άσπρων.253 Αυτή είναι και η µοναδική 

απαλλαγή των γυναικών από κάποια κατηγορία φορολόγησης, όπως προκύπτει από 

τον κανουναµέ και από την ανάλυση του φορολογικού καταστίχου. Στην πράξη δεν 

γνωρίζουµε τον τρόπο µε τον οποίο η κοινότητα, αναλαµβάνοντας τον 

αναδιανεµητικό ρόλο της φορολογικής επιβάρυνσης, φορολογούσε τα περιουσιακά 

στοιχεία των γυναικών.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
253 J. Alexander, ό.π., 415-417. 
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Αντιστοιχία κεφαλικού φόρου και κτηµατικής περιουσίας 

 

 Το ερώτηµα που θα µας απασχολήσει σ’ αυτό το υποκεφάλαιο έγκειται στο 

κατά πόσο το ύψος του κεφαλικού φόρου που αντιστοιχεί στον κάθε άνδρα 

φορολογούµενο συµβαδίζει και µε την έκταση της κτηµατικής του περιουσίας. Αυτό, 

εφόσον ισχύει αποτελεί µια ένδειξη για το ότι η παραγωγή των αρόσιµων γαιών και 

των αµπελώνων συνιστούν µια εισοδηµατική πηγή ικανή να αυξήσει την 

εισοδηµατική κατάσταση του ιδιοκτήτη, ώστε να ανέβει αυτόµατα και η κλίµακα του 

κεφαλικού φόρου που του αντιστοιχεί. Να σηµειώσουµε και πάλι, ότι η κλίµακα του 

κεφαλικού φόρου καθορίζεται από την εν γένει εισοδηµατική κατάσταση του 

φορολογούµενου. Στο βαθµό που ταυτίζονται οι καταγεγραµµένοι στα δύο 

φορολογικά κατάστιχα, µπορούµε να παρακολουθήσουµε την αντιστοιχία του 

κεφαλικού φόρου µε τις εκτάσεις γης που κατέχουν τα ίδια πρόσωπα.  

 Στο κατάστιχο ΜΜ 4856 έχουµε τρεις φορολογούµενους στους οποίους 

αντιστοιχεί κεφαλικός φόρος υψηλής κατηγορίας (‘ala)254. Εύκολα εντοπίζουµε στο 

κτηµατολόγιο τα περιουσιακά στοιχεία τους όπως καταγράφηκαν από τους 

απογραφείς. Αναλυτικά τα παρουσιάζουµε στον παρακάτω πίνακα. 

 

Πίνακας 23: Τα φορολογητέα περιουσιακά στοιχεία των τριών υπόχρεων 

κεφαλικού φόρου υψηλότερης κατηγορίας 

 

Ονοµατεπώνυµο Χωρ Αµπ Μπο Συκ Ελ Καρ Χερ Κλη Ανµ 

Ναδάλης 
Στέφανος 

18 2 0,75 20 0 0 0 0 0 

Λινάρδος 
∆αλέζιος του 
Τζάννε 

36 5,25 0 20 3 3 0,5 1 0,25 

Τζάννες 
Βουτζίνος του 
Τζώρτζη 

46,5 6 1 26 1 0 6 0 0 

                                                 
254 Βλ. Παράρτηµα ΜΜ 4856, Α/Ε 48, 55 και 154. 
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 Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι συγκεκριµένοι 

τρεις φορολογούµενοι δεν ήταν και οι τρεις µεγαλύτεροι ιδιοκτήτες γης στο νησί. 

Παράλληλα, παρουσιάσαµε και τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία εκτός των 

χωραφιών και των αµπελώνων, στις περιπτώσεις εκείνες που υπήρχε ιδιοκτησία – για 

παράδειγµα κανείς τους δεν διέθετε βελανιδιές ή δεντρόκηπο και έτσι για οικονοµία 

χώρου δεν παραθέσαµε αυτές τις κατηγορίες. Οι υπόχρεοι κεφαλικού φόρου µεσαίας 

κατηγορίας ήταν 44 σύµφωνα µε τα όσα καταγράφηκαν στο κατάστιχο ΜΜ 4856. Το 

πλήθος τους δεν µας επιτρέπει να φτιάξουµε έναν πίνακα παρόµοιο µε τον Πίνακα 23, 

µπορούµε όµως να έχουµε ένα συγκεντρωτικό πίνακα για τις ιδιοκτησίες τους σε 

χωράφια κι αµπέλια, από τον οποίο προκύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα.  

 

Πίνακας 24: Οι ιδιοκτησίες σε χωράφια και αµπέλια των υπόχρεων κεφαλικού 

φόρου µεσαίας κατηγορίας 

 

Κατηγορία 
χωραφιών ανά 
πινάκι 

Αριθµός ιδιοκτητών Κατηγορία 
αµπελιών ανά 
πινάκι 

Αριθµός ιδιοκτητών

0- 7,99 1 0- 0,99 1 

8- 15,99 5 1- 1,99 3 

16- 23,99 10 2- 2,99 6 

24- 31,99 13 3- 3,99 12 

32- 39,99 10 4- 4,99 5 

40+ 5 5+ 17 

 

Παρατηρούµε στον Πίνακα 24 κατ’ αρχήν µια συγκέντρωση των ιδιοκτησιών 

στις µεσαίες και υψηλές κατηγορίες, ειδικά στην περίπτωση των αµπελώνων. Παρ’ 

όλα αυτά υπάρχουν και ιδιοκτησίες που βρίσκονται στις χαµηλές κατηγορίες. Το 

σηµαντικότερο συµπέρασµα όµως είναι ότι οι περιουσίες των 47 στο σύνολο 

υπόχρεων κεφαλικού φόρου που τους αντιστοιχεί υψηλή ή µεσαία κλίµακα, 

καταγράφονται και στο κατάστιχο ΤΤ 800. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, υπάρχει ένα 
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ποσοστό της τάξης του 23,40% των καταγεγραµµένων στα δύο κατάστιχα, το οποίο 

και δεν ταυτίζεται από το ένα στο άλλο. Στην περίπτωση του κεφαλικού φόρου 

υπάρχουν 40 πρόσωπα σε σύνολο 486, οι περιουσίες των οποίων δεν καταγράφονται 

στο οθωµανικό κτηµατολόγιο. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι οι 40 αυτοί 

φορολογούµενοι ανήκαν όλοι στην κατηγορία εκείνη που έπρεπε να πληρώσει βάσει 

της κατώτερης κλίµακας.       

 Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω, είναι ότι η ιδιοκτησία γης ως 

οικονοµική δραστηριότητα των κατοίκων του νησιού της Σύρου στα 1670/71, παρότι 

ήταν ένας παράγοντας για τη διαµόρφωση εν γένει του οικονοµικού status τους, δεν 

ήταν και ο µοναδικός. Η σύγκριση των δύο καταστίχων αποδεικνύει ότι άλλου τύπου 

δραστηριότητες πέρα από την κατοχή γης, µπορούσαν ίσως να εξασφαλίσουν σε ένα 

µέρος του πληθυσµού εισοδήµατα τέτοια ώστε, ακόµα και µε λίγη σχετικά έγγεια 

ιδιοκτησία, να θεωρούνται φοροδοτικά ικανότεροι από κατοίκους µε ιδιοκτησία της 

ίδιας κλίµακας. Το ίδιο έχει επισηµανθεί και στην περίπτωση της Σαντορίνης, µε 

αφορµή ανάλυση των αντίστοιχων πηγών που προέκυψαν από την απογραφή του 

1670/71.255 Να επισηµάνουµε ότι, όπως και στην περίπτωση της Σαντορίνης, έτσι κι 

εδώ, ένα µεγάλο ποσοστό των ακτηµόνων υποχρεούται να πληρώσει κεφαλικό φόρο 

κατώτερης κατηγορίας. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό στην 

περίπτωση της Σύρου και της Σαντορίνης ταυτίζεται απόλυτα. Στη Σαντορίνη 

πληρώνουν κεφαλικό φόρο οι 174 από τους 260 ακτήµονες (66,9%), ενώ στη Σύρο οι 

έξι από τους εννέα (66,6%).256 Οι έξι αυτοί ακτήµονες, εγγραφόµενοι στο κατάστιχο 

του κεφαλικού φόρου, υποχρεώνονταν να πληρώσουν και ispence, αφού όπως είδαµε 

αυτός ο φόρος υπολογίστηκε βάσει των «χανέ» του καταστίχου ΜΜ 4856. Αυτό 

σηµαίνει ότι κρίνονταν φοροδοτικά ικανοί να καλύψουν αυτή την ετήσια υποχρέωση, 

χωρίς να διαθέτουν δική τους γη. Το ερώτηµα είναι από πού µπορεί να προέρχονταν 

οι πόροι για την κάλυψη της ετήσιας φοροδοτικής τους υποχρέωσης.   

 Όπως υπολογίσαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, βάσει των διατάξεων του 

κανουναµέ µε βάση τον οποίο διεξήχθη η φορολόγηση, επιβλήθηκε ένας φόρος που 

αντιστοιχούσε σε 2057 πρόβατα. Η µη ονοµαστική καταγραφή των κτηνοτρόφων 

όµως και η απουσία οποιασδήποτε µνείας που θα µπορούσε τουλάχιστον να µας δίνει 

τον αριθµό τους, καθιστά αδιευκρίνιστη µια σηµαντική εισοδηµατική πηγή για έναν 

άγνωστο αριθµό φορολογούµενων. Παρόµοια, δεν γνωρίζουµε τους ιδιοκτήτες ενός 
                                                 
255 Ε. Μπαλτά- Μ. Σπηλιωτοπούλου, «Έγγεια ιδιοκτησία και φορολογική απαίτηση», ό.π., 128-130. 
256 Ό.π., 128-129. 



 113

αριθµού άνω των 250 χοίρων και των 302 κυψελών µελισσών. Επίσης η οθωµανική 

διοίκηση δεν επέβαλλε φόρους στα ακίνητα, σπίτια και εργαστήρια. Στη Σύρο 

γνωρίζουµε ότι υπήρχαν πολλά εργαστήρια τα οποία κυρίως αφορούσαν στην 

επεξεργασία του µούστου και την παραγωγή κρασιού και ρακής.257 Έγγραφο του 

1784 αναφέρεται στη διαµαρτυρία κάτοικου του νησιού προς έναν σιδηρουργό που 

είχε το εργαστήριό του στο ισόγειο του σπιτιού του οποίου ο ιδιοκτήτης 

διαµαρτύρεται. Ο σιδηρουργός αυτός παρήγαγε παράλληλα και ρακή στο εργαστήριο, 

µε αποτέλεσµα ο ιδιοκτήτης του ανωγείου να ενοχλείται από τις αναθυµιάσεις κατά 

την περίοδο της παραγωγής.258        

 Ένας άλλος τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας ήταν αυτός των δανείων. 

Ένα έγγραφο του 1631 αναφέρεται σε ναυτοδάνειο 75 ρεαλίων που συµφωνήθηκε µε 

την ευθύνη των τριών συνοφειλετών να βαρύνονται µε τόκο υπερηµερίας ενός 

ρεαλίου την ηµέρα µετά την πάροδο τεσσάρων µηνών.259 Μια άλλη δηµοσιευµένη 

πηγή που χρονολογείται στα 1690, είναι η ανακοίνωση του γενικού βικαρίου της 

Σύρου εναντίον των τοκογλύφων που υπήρχαν στο νησί. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

στο κείµενο: «...ιπιρεταδες του διαβολου διοτι µε τες ουρες τονε καταπλακονουσι και 

στεναχορουσι παρα πολλα τους χριστιανους µε τονα σιρνου διαφορα πολλα και διχως 

ρεζινο260 το νασπροτονε από µια µερα εις αλι διπλα κερδεζουνε... ».261  

 Ακόµη θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη και ο παράγοντας ναυτιλία και εµπόριο, 

µια οικονοµική δραστηριότητα την οποία το κράτος φορολογεί στο επίπεδο των 

τελωνειακών δασµών που επιβάλλει για την εµπορική κίνηση του λιµανιού του 

νησιού.          

 Όπως προκύπτει από διάταγµα του 1734, η κεντρική διοίκηση κατανοούσε το 

πρόβληµα που προέκυπτε από την εφαρµογή της φορολογικής της πρακτικής στα 

νησιά. Έτσι, αναφέρεται µεταξύ άλλων ότι τα νησιά ήταν πολυάριθµα και 

αποµακρυσµένα, ενώ αναγνωρίζεται το γεγονός ότι είχαν πολλαπλάσιες προσόδους 

σε σχέση µε αυτές που προέκυπταν από τις δραστηριότητες που φορολογούνταν στο 

πλαίσιο του µοντέλου της αγροτικής οικονοµίας.262 Η αναφορά στη δύσκολη 

πρόσβαση του κέντρου στις αποµακρυσµένες αυτές κοινότητες που βρίσκονταν 

                                                 
257 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 102.  
258 Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το δίκαιο», ό.π., 392.  
259 Ό.π., 320-321, βλ. επίσης και 230-236. 
260 Από την ιταλική λέξη rischio που σηµαίνει «ρίσκο, κίνδυνος». Στη Σύρο το ναυτοδάνειο 
αποκαλούνταν και «ρεζίγο (ή ρεζίνο) µαρίτιµο», βλ. ό.π., 230.  
261 Μ. Ρούσος- Μηλιδώνης, Syra Sacra. Θρησκευτική ιστορία της Σύρου, ό.π., 288-289. 
262 Η. Κολοβός, Η νησιωτική κοινωνία της Άνδρου, ό.π., 81˙ C. Küçük (επιµ.), ό.π., 147-150. 
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διάσπαρτες στο γεωγραφικό χώρο του Αρχιπελάγους, καταδεικνύει και τη δυσκολία 

που υπήρχε τουλάχιστον στο επίπεδο της  λειτουργίας του θεσµού της φορολογίας. 

 Στόχος δεν είναι να αναλύσουµε λεπτοµερειακά όλους τους τοµείς της 

οικονοµικής δραστηριότητας των κατοίκων του νησιού στα 1670/71. Γίνεται όµως 

αντιληπτό ότι η διαφοροποίηση του πληθυσµού βάσει της γαιοκτησίας αποτελεί εν 

τέλει απλώς µια ένδειξη για την εισοδηµατική του διαστρωµάτωση. Ο χαρακτήρας 

των πηγών που µελετάµε µας περιορίζει σε µια κατηγοριοποίηση των 

φορολογούµενων, βασισµένη στον αγροτικό τοµέα της οικονοµίας του νησιού. Αν 

και µε τον συγκεκριµένο τοµέα εµπλέκονταν το µεγαλύτερο τµήµα του 

φορολογούµενου πληθυσµού, διαφεύγουν από το οικονοµικό µοντέλο, βάσει του 

οποίου γίνεται η φορολόγηση, οικονοµικές δραστηριότητες όπως η βιοτεχνία και η 

ναυτιλία. Επιπλέον, ακόµα και σε τοµείς που επιβάλλονται φόροι, όπως η 

κτηνοτροφία ή το εµπόριο, δεν γνωρίζουµε ποια πρόσωπα στο νησί καρπώνονταν 

κέρδη που ανέβαζαν την εισοδηµατική κατάσταση και κατ’ επέκταση τη φοροδοτική 

τους ικανότητα που αποτυπώνεται στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου. Από την 

άλλη, οι πηγές αυτές αποτελούν µια «φωτογραφία» της αγροτικής οικονοµίας και της 

εισοδηµατικής κατάστασης των φορολογούµενων του νησιού σε µια δεδοµένη 

χρονική στιγµή, για την οποία δεν υπάρχουν άλλες αναλυτικές πηγές. 

Ολοκληρώνοντας τη διαφοροποίηση του πληθυσµού βάσει των φορολογικών 

καταστίχων, θα εξετάσουµε µια ιδιαίτερη κατηγορία φορολογούµενων, τους 

ιδιοκτήτες ανεµόµυλων.    
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Οι ιδιοκτήτες ανεµόµυλων         

           

 Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, το σύνολο των ανεµόµυλων που 

καταγράφηκε και φορολογήθηκε στη Σύρο το 1670/71, ανέρχονταν σε οκτώ «θύρες» 

(bab). Πιθανότατα µε τον όρο «θύρα», να εννοούνταν τα κτίσµατα των µύλων. Μία 

από τις πρώτες παρατηρήσεις στις οποίες µπορούµε να προχωρήσουµε εξετάζοντας 

την αναλυτική καταγραφή των µύλων και των ιδιοκτητών τους, είναι το φαινόµενο 

της συνιδιοκτησίας. Έτσι, κατ’ αρχήν παρατηρούµε ότι ο αριθµός των µύλων δεν 

ταυτίζεται µε τον αριθµό ιδιοκτητών µύλων. Το φαινόµενο αυτό δεν απαντά µόνο 

στην περίπτωσή µας, αλλά έχει επισηµανθεί και για την περίπτωση της Μυκόνου263. 

Επιπλέον, η καταγραφή ιδιοκτησιών της τάξης του 1/2, 1/3 ή 1/4 µεριδίου σε 

νερόµυλους ή ανεµόµυλους, είναι κάτι που παρατηρείται και στο τµήµα του 

καταστίχου ΤΤ 800 που αφορά στην Άνδρο.264     

 Στην περίπτωση της Σύρου, καταγράφηκαν 12 ιδιοκτήτες ανεµόµυλων. 

Ορισµένοι από αυτούς κατείχαν ολόκληρα µερίδια, τα οποία κυµαίνονται από ένα 

έως και τέσσερα, ενώ κάποιο άλλοι φέρονται να είναι ιδιοκτήτες 1/2 ή 1/4 µεριδίου 

µύλου. Ένα πρόβληµα που παρουσιάζει η πηγή ως προς την κατανόηση του τρόπου 

µε τον οποίο διεξήχθη η απογραφή, είναι το αποτέλεσµα που προκύπτει από την 

πρόσθεση των µεριδίων που κατέχουν οι ιδιοκτήτες ανεµόµυλων. Αναλυτικά τους 

παραθέτουµε στον παρακάτω πίνακα.        

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263 Βλ. ∆. ∆ηµητρόπουλος, Η Μύκονος τον 17ο αιώνα, ό.π., 375.  
264 Βλ. ΤΤ 800, 398-477.  
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Πίνακας 25: Οι ιδιοκτήτες ανεµόµυλων και οι ιδιοκτησίες τους  

 

ΤΤ 800 Α/Ε  Ιδιοκτήτης µύλου  Μερίδια  

12 Λινάρδος ∆αλέζιος του 
Τζάννε και ο άγαµος γιος του 
Φραγκούλης  

0,25 

71 Γιώργης Πρίντεζης του 
Τζάννε 

1 

89 Νικόλας Ρούσος του 
Τζώρτζη  

0,25 

193 Γιαννούλης Ρούσος του 
Γιάννη 

1 

275 Λινάρδος Λύπαρης του 
Γιακουµή 

4 

350 Γιώργης Ρούσος του Τζάννε 0,5 

402 Αποστόλης ∆αµοφίλης του 
Λινάρδου 

0,25 

411 Νικολός Ξανθάκης του 
Γιάννη µικρό  

1 

427 Γιάννης Πασχάλης του 
Πουρτουλαµιού 

1 

486 Αντώνης Φρέρης του Γιάννη 0,5 

498 Γιάννης Λύπαρης του 
Γιακουµή 

0,25 

545 χήρα Μαρίνα του Λουκά 
∆ελαρούλη (;) 

0,5 

 

 Εάν λοιπόν προσθέσουµε τα µερίδια ανεµόµυλων που κατέχουν οι παραπάνω 

12 ιδιοκτήτες, προκύπτει ένα σύνολο 10,5 ιδιοκτησιών σε αντίθεση µε το σύνολο των 

οκτώ ανεµόµυλων που καταγράφεται και φορολογείται. Το πλήθος των ανεµόµυλων 

είναι περιορισµένο ώστε να έχει γίνει µιας τέτοιας έκτασης λάθος, ενώ απορία 

προκαλεί και το γεγονός ότι το άθροισµα των µεριδίων είναι ένας δεκαδικός αριθµός 

(10,5). Οι πληροφορίες που αντλούµε από τη βιβλιογραφία κάνουν λόγο για ένα 
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σύνολο εφτά ή οκτώ ανεµόµυλων στο νησί κατά την περίοδο της οθωµανικής 

κυριαρχίας.265 Έτσι, το άθροισµα των 10,5 µεριδίων είναι κάτι που δεν µπορεί να 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Μια παρατήρηση που µπορεί να γίνει, η οποία 

ωστόσο δεν διαφωτίζει επαρκώς το πρόβληµα, είναι ότι ο αριθµός οκτώ, ο οποίος 

κατά πάσα πιθανότητα είναι και ο πραγµατικός αριθµός των ανεµόµυλων στο νησί, 

προκύπτει από τη πρόσθεση των ακέραιων µεριδίων. ∆ηλαδή οκτώ µερίδια έχουν οι 

τέσσερις ιδιοκτήτες ενός µύλου και ο ένας ιδιοκτήτης που φέρεται να έχει τέσσερις 

ανεµόµυλους.          

 Μια υπόθεση, η οποία όµως δεν µπορεί να αποδειχθεί από κάποια πηγή, είναι 

ότι ενδεχοµένως να υπήρχε ένα ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς στους ανεµόµυλους. 

Έτσι λοιπόν, τα µερίδια των υπόλοιπων εφτά ιδιοκτητών που αντιστοιχούσαν σε 

ιδιοκτησία µισού ή ενός τετάρτου, στην πραγµατικότητα να ήταν µερίδιο πάνω στις 

ιδιοκτησίες όσων κατείχαν ακέραιο αριθµό µύλων. Ωστόσο, η λέξη bab, δηλαδή 

«θύρα», καταγράφεται και στις περιπτώσεις εκείνες που η ιδιοκτησία ανέρχεται σε 

µερίδιο κάτω της µονάδας.         

 Το ίδιο πρόβληµα παρατηρείται και στο τµήµα εκείνο του καταστίχου ΤΤ 800 

στο οποίο απογράφεται αναλυτικά το νησί της Άνδρου.266 Κι εκεί µια πρόσθεση των 

µεριδίων σε ιδιοκτησίες νερόµυλων και ανεµόµυλων δείχνει ένα ανάλογο πρόβληµα 

µ’ αυτό που αντιµετωπίζουµε εδώ. Ένα στοιχείο που προκύπτει όµως από την 

λεπτοµερή ανάλυση του τµήµατος του καταστίχου που αφορά στην Άνδρο, είναι µια 

λέξη η οποία εγγράφεται σε κάποιες περιπτώσεις µύλων. Πρόκειται για τη λέξη harab 

που σηµαίνει «ερείπιο, ερειπωµένος τόπος» και η οποία ίσως δίνει µια εξήγηση στο 

πρόβληµα της προαναφερθείσας αναντιστοιχίας.      

 Όπως προκύπτει από το κατάστιχο ΤΤ 800, η ιδιοκτησία ανεµόµυλων ήταν 

µια οικονοµική δραστηριότητα που συνυπήρχε παράλληλα µε την κατοχή γης. Η 

ιδιοκτησία µύλων δηλαδή δεν αποτελούσε µια αποκλειστική δραστηριότητα για ένα 

τµήµα του πληθυσµού, αλλά συνυπήρχε παράλληλα µε άλλες.267 Μια 

κατηγοριοποίηση των φερόµενων ως ιδιοκτητών ανεµόµυλων µπορεί να µας δώσει 

µια ένδειξη για το οικονοµικό status τους. Αρχικά µπορούµε να προβούµε σε µια 

κατηγοριοποίηση βάσει των εκτάσεων χωραφιών και αµπελώνων που κατέχουν.        

                                                 
265 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 102.  
266 Βλ. ΤΤ 800, 398-477. 
267 Το ίδιο έχει επισηµανθεί και στην περίπτωση της Μυκόνου, βλ. ∆. ∆ηµητρόπουλος, Η Μύκονος τον 
17ο αιώνα, ό.π., 383. 
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Πίνακας 26: Οι ιδιοκτησίες των κατόχων ανεµόµυλων σε χωράφια  

 

Έκταση χωραφιών (σε πινάκια) Ιδιοκτήτες ανεµόµυλων  

0- 7,99 2 

8- 15,99  3 

16- 23,99 3 

24- 31,99 1 

32- 39,99 3 

40+ 0 

 

Πίνακας 27: Οι ιδιοκτησίες των κατόχων ανεµόµυλων σε αµπελώνες  

 

Έκταση χωραφιών (σε πινάκια) Ιδιοκτήτες ανεµόµυλων  

0- 0,99 1 

1- 1,99 1 

2- 2,99 3 

3- 3,99 0 

4- 4,99 3 

5+ 4 

 

 Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα που προκύπτει από την κατηγοριοποίηση της 

έγγειας ιδιοκτησίας των ιδιοκτητών µύλων, είναι ότι φαίνεται να ήταν 

προσανατολισµένοι περισσότερο στην αµπελοκαλλιέργεια παρά στην κατοχή 

µεγάλων εκτάσεων χωραφιών. Ενδεχοµένως αυτό να είναι µια ένδειξη για το ότι η 

χρήση των µύλων δεν προορίζονταν για την εξυπηρέτηση οικογενειακών αναγκών, 

αλλά για τις ανάγκες µεγαλύτερων τµηµάτων του πληθυσµού. Άλλωστε, για την 

κάλυψη των οικογενειακών αναγκών υπήρχαν οι χερόµυλοι οι οποίοι δεν 
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φορολογούνται από την οθωµανική διοίκηση και κατ’ επέκταση δεν καταγράφονται 

στα κατάστιχα.268        

Μια διαφοροποίηση µε βάση το ύψος του κεφαλικού φόρου που 

αντιστοιχούσε στον κάθε ιδιοκτήτη µύλου, δείχνει ότι ο ανεµόµυλος ως περιουσιακό 

στοιχείο δεν συνεπάγετο και την εν γένει υψηλή οικονοµική κατάσταση του 

ιδιοκτήτη. Οι οκτώ από τους δώδεκα ιδιοκτήτες µύλων όφειλαν κεφαλικό φόρο 

κατώτερης κατηγορίας (edna). Ένας όφειλε κεφαλικό φόρο µεσαίας κατηγορίας 

(evsat) και ένας υψηλότερης (‘ala). Το όνοµα ενός εκ των ιδιοκτητών ανεµόµυλων 

δεν απαντάται στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου269, ενώ δεν καταγράφεται και το 

όνοµα της χήρας, καθώς οι γυναίκες εξαιρούνταν της καταβολής κεφαλικού φόρου. 

Μάλιστα, ο µοναδικός ιδιοκτήτης ανεµόµυλου που κρίθηκε υπόχρεος κεφαλικού 

φόρου υψηλότερης κατηγορίας – ο Λινάρδος ∆αλέζιος του Τζάννε - κατείχε ένα 

µερίδιο µόλις της τάξης του 1/4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
268 Βλ. Σ. Ασδραχάς, Ελληνική οικονοµική ιστορία, ό.π., τ. 1, 386-387. Η χρήση χερόµυλων στη Σύρο 
καταδεικνύεται από την καταγραφή τους σε εκθέσεις απογραφής περιουσιακών στοιχείων, τα 
αποκαλούµενα «ινβεντάρια ή αβαντάρια», βλ. χαρακτηριστικά Α. ∆ρακάκης, «Η δικαιοσύνη και το 
δίκαιο», ό.π., 345. Επίσης ο Γάλλος J. P de Tournefort που επισκέφθηκε το νησί στα 1700, 
εντυπωσιάστηκε από τον συνεχή θόρυβο που παραγόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω του 
αλέσµατος του σιταριού στους χερόµυλους. Παραθέτει αυτό το στοιχείο ως ενδεικτικό της 
εργατικότητας των Συριανών. Βλ. J. P. de Tournefort, Ταξίδι στην Κρήτη και στις νήσους του 
Αρχιπελάγους. 1700-1702, από το έργο Relation d’un voyage du Levant, µτφρ. Μάκης και Μυρτώ 
Απέργη, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2003, 353.   
269 Πρόκειται για τον Γιαννούλη Ρούσο του Γιάννη ο οποίος φέρεται να κατέχει έναν ανεµόµυλο 
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Ιδιοκτήτες και ιδιοκτησίες εκτός νησιού  

 

 

 Στο κατάστιχο ΤΤ 800 καταγράφηκαν οι περιουσίες τεσσάρων κατοίκων οι 

οποίοι ήταν µόνιµοι κάτοικοι γειτονικών νησιών.270 Οι τρεις από αυτούς ήταν ιερείς, 

δύο από αυτούς διέµεναν στην Άνδρο κι ένας στη Μύκονο. Ο τέταρτος ιδιοκτήτης 

ήταν η χήρα Μαρούλα του Αυγουστή Νταπόντε, κάτοικος Άνδρου. Τον ένα ιερέα, 

καθώς και τη χήρα κατορθώσαµε να τους ταυτοποιήσουµε µε τους φορολογούµενους 

του ΤΤ 800 για την περίπτωση της Άνδρου. Ο παπα-Νικολός Λογοθέτης και η χήρα 

του Αυγουστή Νταπόντε, ήταν κάτοικοι του Απάνω Κάστρου της Άνδρου και 

διέµεναν στην ενορία της εκκλησίας Παναγίας στη συνοικία Κόρθι.271  

Για την περίπτωση της γυναίκας που καταγράφεται ως «χήρα», ισχύουν τα 

όσα έχουµε αναφέρει σχετικά µε την έννοια του χαρακτηρισµού «bive» στο 

κατάστιχο ΤΤ 800. Ο Αυγουστής Νταπόντε σύµφωνα µε το κατάστιχο φέρεται να 

έχει τέσσερις χήρες. Επιβεβαιώνεται έτσι ο ισχυρισµός µας ότι «bive» είναι στην 

περίπτωσή µας όλες οι γυναίκες που κατέχουν ιδιοκτησίες και όχι µόνο οι χήρες. Η 

οικογένεια του Αυγουστή Νταπόντε φαίνεται ότι ήταν ανάµεσα στους 

µεγαλοϊδιοκτήτες γης του νησιού της Άνδρου, καθώς εκτός από τις µεγάλες 

ιδιοκτησίες που κατέχουν οι τέσσερις γυναίκες, καταγράφονται και οι ιδιοκτησίες δύο 

γιων του, ένας εκ των οποίων είναι και ο µεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης του Απάνω 

Κάστρου.272 Η ιδιοκτησία της Μαρούλας Νταπόντε στη Σύρο, αν και ήταν η 

µεγαλύτερη σε σχέση µε τις άλλες τρεις, δεν συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 

υψηλότερες στο σύνολο των ιδιοκτητών του νησιού.  

Έχοντας την ευκαιρία να µεταγράψουµε και να µεταφράσουµε το τµήµα του 

καταστίχου ΤΤ 800 που αφορά στην Άνδρο, διαπιστώσαµε ότι ανάµεσα στους 

ιδιοκτήτες γης υπάρχει µια καταγραφή που αφορά στην περίπτωση που µελετάµε. 

Συγκεκριµένα, καταγράφεται η περιουσία της επισκοπής του νησιού της Σύρου.273 

Καθώς η έδρα της ορθόδοξης επισκοπής στην οποία υπάγονταν η Σύρος βρίσκονταν 

                                                 
270 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 592-595 (mutassarıfan arazi-i  ez-haric) 
271 Βλ. ΤΤ 800, 436.  
272 Ό.π. Ο Θοδωρής Νταπόντε του Αυγουστή  διαµένει στην ίδια ενορία µε τις τέσσερις γυναίκες. Ο 
Γιαννάκης Νταπόντε του Αυγουστή διαµένει στην ενορία του Αγίου Νικολάου στη συνοικία Κόρθι. 
273 Στα οθωµανικά τουρκικά γράφει «Piskopi sakin-i cezire-i Şira». Αυτό βέβαια είναι λάθος καθώς 
δεν υπάρχει «Επισκοπή κάτοικος του νησιού της Σύρου». Βλ. ΤΤ 800, 432 (mutassarifan arazi-i ez-
haric) 
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στην Άνδρο, συµπεραίνουµε ότι πιθανότατα εννοεί την καθολική επισκοπή της 

Σύρου. 

Η εν λόγω ιδιοκτησία αποτελείται από ένα δεντρόκηπο (bağçe), έκτασης οκτώ 

καυκιών.274 Αυτός ο δεντρόκηπος περιλάµβανε 33 ελαιόδεντρα, έξι συκιές, 15 

µουριές, 37 καρποφόρα δέντρα, καθώς και ένα ελαιοτριβείο. Η ύπαρξη του 

ελαιοτριβείου είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς είδαµε ότι στη Σύρο δεν 

καταγράφηκε κανένα ελαιοτριβείο. ∆εν µπορούµε ωστόσο να γνωρίζουµε εάν το 

ελαιοτριβείο της επισκοπής στην Άνδρο λειτουργούσε για τον εφοδιασµό της Σύρου 

σε λάδι µέσα στο πλαίσιο του δικτύου επικοινωνιών και αλληλεξαρτήσεων ανάµεσα 

στα νησιά, εάν εξυπηρετούσε τοπικές ανάγκες στην Άνδρο, ή σε τελική ανάλυση εάν 

συνδύαζε και τα δύο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
274 Το καυκί ήταν τοπική µονάδα µέτρησης στην Άνδρο, κυρίως για τα δηµητριακά. 
Χρησιµοποιούνταν ωστόσο και ως µέτρο επιφάνειας αντίστοιχα µε το πινάκι στη Σύρο. ∆εν 
γνωρίζουµε την αντιστοιχία του σε σηµερινές µονάδες µέτρησης.  
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Κεφάλαιο 4:  Οικογένειες και ονόµατα των Συριανών 

 

 Η βασικότερη οικογενειακή σχέση που µπορούµε να εντοπίσουµε µεταξύ των 

καταγεγραµµένων προσώπων στα οθωµανικά κατάστιχα, είναι αυτή µεταξύ πατέρα 

και γιων. Στο φορολογικό κατάστιχο ΜΜ 4856, τα ονόµατα των γιων κάποιου 

φορολογούµενου, στην περίπτωση βέβαια που είναι κι αυτοί υπόχρεοι φόρου, 

καταγράφονται µετά το όνοµα του πατέρα τους. Έτσι, µπορούµε ενδεικτικά να 

αναφερθούµε στην περίπτωση του Μάρκου Πρίντεζη του Τζάννε, ο οποίος φαίνεται 

ότι έχει τρεις φορολογούµενους γιους: τον Τζάννε, τον Γιάννη και τον Νικολό.275 Στη 

Σύρο η ονοµατοθεσία των παιδιών ακολουθούσε το έθιµο να παίρνει το παιδί το 

όνοµα του παππού ή της γιαγιάς του. Συχνό ήταν το φαινόµενο επίσης το φαινόµενο 

δύο παιδιά µιας οικογένειας να παίρνουν το ίδιο όνοµα, όταν αυτό ήταν το βαπτιστικό 

και των δύο παππούδων.276 Στη συγκεκριµένη περίπτωση που αναφέραµε, η οποία 

και αποτελεί ένα ενδεικτικό παράδειγµα από τα πολλά που µπορεί να εντοπίσει 

κανείς στα δύο κατάστιχα, ο πατέρας είναι υπόχρεος κεφαλικού φόρου µεσαίας 

κατηγορίας, ενώ οι τρεις γιοι του κατώτερης.        

 Από ένα άλλο ενδεικτικό παράδειγµα µπορούµε να παρακολουθήσουµε τη 

σχέση µεταξύ πατέρα-γιου και αδελφού-θείου. Στο κατάστιχο ΜΜ 4856 και πάλι, 

καταγράφεται το όνοµα του φορολογούµενου Γιώργη Ξανθάκη του Γιάννη και 

αµέσως µετά ο Νικόλας Ξανθάκης του Γιώργη, ο οποίος είναι προφανώς γιος του 

πρώτου. Στη συνέχεια καταγράφονται ο Τζώρτζης και ο Μάρκος Ξανθάκης, οι οποίοι 

όµως είναι γιοι του Γιάννη. ∆ηλαδή πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για αδελφούς 

του Γιώργη Ξανθάκη και για θείους του Τζώρτζη και του Μάρκου.277 Ευκολότερα 

εντοπίζει κανείς τη σχέση µεταξύ πατέρα και γιων στο κατάστιχο ΤΤ 800. Εκεί, στις 

περιπτώσεις που υπάρχουν άγαµοι γιοι των ιδιοκτητών γης, οι οποίοι είναι ενήλικες, 

καταγράφονται µε την ένδειξη «x veled-i mezbur mücerred», δηλαδή «x άγαµος γιος 

του προαναφερθέντος». Η πλειονότητα των άγαµων που καταγράφηκαν στο 

κατάστιχο ΤΤ 800, εγγράφηκε και στο κατάστιχο του κεφαλικού φόρου.  

 Το κατά πόσο όλοι οι φορολογούµενοι που φέρουν το οικογενειακό όνοµα 

Ξανθάκη, Πρίντεζη κτλ. είναι στα 1670 µέλη της ίδιας, διευρυµένης έστω,  
                                                 
275 Βλ. Παράρτηµα, ΜΜ 4856, Α/Ε 109-112.  
276 Α. Σιγάλας, «Συρίων βαπτιστικά, παρωνύµια, επωνύµια», ανάτυπο από το Λεξικογραφικό αρχείο τ. 
Γ΄, 173.  
277 Βλ. Παράρτηµα, ΜΜ 4856, Α/Ε 114-117.  
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οικογένειας, συνδέονται δηλαδή µε δεσµούς αίµατος µεταξύ τους, είναι κάτι που δεν 

µπορούµε να το γνωρίζουµε. Υπάρχει ένα µεγάλο πλήθος φορολογούµενων στο νησί, 

το οποίο φέρει το ίδιο επώνυµο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του επωνύµου 

«Ρούσος». Οι άρρενες καταγεγραµµένοι «Ρούσοι» στο κατάστιχο ΤΤ 800 είναι 

συνολικά 74, από αυτούς οι τρεις είναι άγαµοι γιοι ιδιοκτητών γης. Αντίστοιχα, στο 

κατάστιχο ΜΜ 4856 καταγράφονται 71 φορολογούµενοι µε αυτό το επίθετο. Οι 

«Ρούσοι» δηλαδή αποτελούν το 13,72% των καταγεγραµµένων ανδρών στο 

κατάστιχο ΤΤ 800 και το 14,73% αντίστοιχα στο κατάστιχο ΜΜ 4856. Το 

συγκεκριµένο επώνυµο είναι ακόµα και σήµερα διαδεδοµένο σε µεγάλο βαθµό στο 

νησί της Σύρου. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι 

αναφερόµαστε σε φορολογούµενο και όχι σε πραγµατικό πληθυσµό.  

  Στους παρακάτω πίνακες παραθέτουµε όλα τα βαπτιστικά και οικογενειακά 

ονόµατα των φορολογούµενων που καταγράφηκαν στα δύο φορολογικά κατάστιχα. 

Να σηµειώσουµε ότι στο σύνολο έχουµε προσθέσει και τους άγαµους που 

καταγράφονται στο κατάστιχο ΤΤ 800, τον ακριβή αριθµό των οποίων παραθέτουµε 

ανά περίπτωση µέσα σε παρένθεση. Επίσης, να αναφέρουµε ότι σε τέσσερις 

περιπτώσεις στο κατάστιχο ΜΜ 4856 δεν καταγράφεται οικογενειακό όνοµα, ενώ το 

ίδιο ισχύει και για µια περίπτωση στο ΤΤ 800.278  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
278 Βλ. Παράρτηµα ΜΜ 4856, Α/Ε 146, 147, 338, 433, ΤΤ 800, Α/Ε 445.  
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Πίνακας 28: Τα βαπτιστικά ονόµατα των φορολογούµενων Συριανών στα 

1670/71 

  

 

Βαπτιστικό όνοµα  Εµφανίσεις στο ΤΤ 
800 

Εµφανίσεις στο 
ΜΜ 4856  

Ποσοστό 
επί των 
εµφανίσεων 
στο ΤΤ 800 

Ποσοστό 
επί των 
εµφανίσεων 
στο ΜΜ 
4856 

Αντρέας  3 3 0,55% 0,61% 

Αντώνης  33 (3) 33 6,11% 6,79% 

Αποστόλης 3 3 0,55% 0,61% 

Αργυρός 1 0 0,18% 0% 

Αυγουστής 2 2 0,37% 0,41% 

Βαρθολοµαίος 0 2 0% 0,41% 

Βασίλης  1 1 0,18% 0,20% 

Βουτζάρδος 1 1 0,18% 0,20% 

Γάσπαρης 2 1 0,37% 0,20% 

Γιακουµής 4 (1) 4 0,74% 0,82% 

Γιαννάκης 0 2 0% 0,41% 

Γιάννης 87 (3) 79 16,11% 16,25% 

Γιαννούλης 9 7 1,66% 1,44% 

Γιωργάκης 1 0 0,18% 0% 

Γιώργης 70 (2) 63 12,96% 12,96% 

Γρηγόρης 2 3 0,37% 0,61% 

∆ηµήτρης 9 10 1,66% 2,05% 

∆οµάζος 2 2 0,37% 0,41% 

∆οµίνικος 1 (1) 1 0,18% 0,20% 

Θοδωρής 3 2 0,55% 0,41% 

Ιγνάτιος 1 1 0,18% 0,20% 
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Ιερώνυµος  0 1 0% 0,20% 

Κάρλος 0 1 0% 0,20% 

Κωνσταντίνος 1 2 0,18% 0,41% 

Λάζαρος 2 1 0,37% 0,20% 

Λαρέντζος 4 (1) 6 0,74% 1,23% 

Λινάρδος 38 (2) 36 7,03% 7,40% 

Λοΐζος 1 1 0,18% 0,20% 

Λορέντζος 4 (1) 4 0,74% 0,82% 

Λουκάς 5 3 0,92% 0,61% 

Μαθιός 2 2 0,37% 0,41% 

Μανόλης 2 2 0,37% 0,41% 

Μαρίνος 8 (1) 7 1,48% 1,44% 

Μάρκος 58 (5) 45 10,74% 9,25% 

Μιχάλης 14 12 2,59% 2,46% 

Μπατίστα  1 1 0,18% 0,20% 

Ναδάλης 3 3 0,55% 0,61% 

Νικόλας 25 (1) 27 4,62% 5,55% 

Νικολός 23 (1) 16 4,25% 3,29% 

Ορλάντο  3 3 0,55% 0,61% 

Παύλος 1 0 0,18% 0% 

Πενέδετος 1 1 0,18% 0,20% 

Πέρος 4 (1) 3 0,74% 0,61% 

Πετρίτσης 2 1 0,37% 0,20% 

Πέτρος 0 3 0% 0,61% 

Πουρτουλαµιός 2 0 0,37% 0% 

Πουρτούλης 1 0 0,18% 0% 

Πρίντεζης 7 6 1,29% 1,23% 

Ράφος 3 (1) 3 0,55% 0,61% 

Στέφανος 2 2 0,37% 0,41% 
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Τζάννες 14 (1) 12 2,59% 2,46% 

Τζιοβάνι 0 1 0% 0,20% 

Τζώρτζης 26 (3) 21 4,81% 4,32% 

Φιρίγος 3 2 0,55% 0,41% 

Φραγκούλης 21 (3) 19 3,88% 3,90% 

Φραντζέσκος 22 (1) 19 4,07% 3,90% 
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Πίνακας 29: Τα οικογενειακά ονόµατα των φορολογούµενων Συριανών στα 

1670/71 

 

Οικογενειακό όνοµα Εµφανίσεις στο ΤΤ 
800 

Εµφανίσεις στο 
ΜΜ 4856 

Ποσοστό επί 
των 
εµφανίσεων 
στο ΤΤ 800 

Ποσοστό επί 
των 
εµφανίσεων 
στο ΜΜ 
4856 

Αλτουβάς  5 (1) 4 0,92% 0,82% 

Ανδριώτης 1 0 0,18% 0% 

Αντονέλος  1 1 0,18% 0,20% 

Απέρης 1 1 0,18% 0,20% 

Βακόνδιος 8 (2) 6 1,48% 1,24% 

Βαµβακάρης 4 3 0,74% 0,62% 

Βαρθολοµαίος 2 1 0,37% 0,20% 

Βαρταλίδης 16 (3) 16 2,96% 3,31% 

Βαφτισµένος 1 1 0,18% 0,20% 

Βιδάλης 3 3 0,55% 0,62% 

Βιτάλε 0 2 0% 0,41% 

Βιτάλης 4 1 0,74% 0,20% 

Βουτζίνος 42 (3) 39 7,79% 8,09% 

Γαλανός 0 1 0% 0,20% 

Γας 2 2 0,37% 0,41% 

Γάσκος 5 3 0,92% 0,62% 

Γεραρδάκης 1 0 0,18% 0% 

Γιαννάκης  1 1 0,18% 0,20% 

Γκίνης 1 0 0,18% 0% 

∆αλέζιος  12 (3) 9 2,22% 1,86% 

∆αµιράλιας 10 (2) 10 1,85% 2,07% 

∆αµουλής 2 1 0,37% 0,20% 

∆αµοφίλης 15 12 2,78% 2,48% 
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∆απέρης 3 (1) 3 0,55% 0,62% 

∆απόλας 22 (2) 21 4,08% 4,35% 

∆άσκος 1 2 0,18% 0,41% 

∆ελαγραµµάτικας 1 0 0,18% 0% 

∆ελαρίγος 0 3 0% 0,62% 

∆ελαρόκας 3 3 0,55% 0,62% 

∆ερµέγος (;) 1 0 0,18% 0% 

∆ούναβης 4 4 0,74% 0,82% 

∆ουράτζος 12 12 2,22% 2,48% 

Ζερβός 1 1 0,18% 0,20% 

Ζουγάνες 0 1 0% 0,20% 

Καλαµαράς 5 4 0,92% 0,82% 

Καπέλας 12 11 2,22% 2,28% 

Καπέλος 5 (1) 5 0,92% 1,03% 

Καπουράλης 1 0 0,18% 0% 

Κοµνηνός 9 8 1,66% 1,65% 

Κουκουλάς 2 2 0,37% 0,41% 

Κωνσταντίνος 1 0 0,18% 0% 

Λάζαρης 1 1 0,18% 0,20% 

Λινάρδος 1 0 0,18% 0% 

Λούβαρης 9 6 1,66% 1,24% 

Λουράντος 1 2 0,18% 0,41% 

Λύπαρης 2 3 0,37% 0,62% 

Μαϊδιότης 1 3 0,18% 0,62% 

Μακρυωνίτης 19 (1) 15 3,52% 3,11% 

Μαραγκός 5 (1) 5 0,92% 1,03% 

Μαρινέλος 8 7 1,48% 1,45% 

Μαρίνος  5 (1) 4 0,92% 0,82% 

Ματαράγκας 1 1 0,18% 0,20% 
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Μόρος 2 2 0,37% 0,41% 

Μόσχος 4 1 0,74% 0,20% 

Ναδάλης  3 2 0,55% 0,41% 

Ξανθάκης 19 15 3,52% 3,11% 

Ξανθός 1 0 0,18% 0% 

Παπαµανόλης 2 3 0,37% 0,62% 

Πασχάλης 2 3 0,37% 0,62% 

Περάκης 1 1 0,18% 0,20% 

Περής 7 (1) 6 1,29% 1,24% 

Πέρος 0 1 0% 0,20% 

Πέτας  1 1 0,18% 0,20% 

Πισκαγίνος 4 4 0,74% 0,82% 

Πουλής 1 0 0,18% 0% 

Πριβιλέγγιος 17 (1) 8 3,15% 1,65% 

Πριβιλέτζιος 0 6 0% 1,24% 

Πρίντεζης 21 (2) 20 3,89% 4,14% 

Ραγουζαίος  3 3 0,55% 0,62% 

Ριγούτζος 1 2 0,18% 0,41% 

Ρούσος 74 (3) 71 13,72% 14,73% 

Σαλάχας  2 1 0,37% 0,20% 

Σαργολόγος 6 6 1,11% 1,24% 

Σγουρής 1 0 0,18% 0% 

Σιγάλας 2 2 0,37% 0,41% 

Σκορδίλης 7 (1) 8 1,29% 1,65% 

Σκούταρης 2 2 0,37% 0,41% 

Στέφανος 16 (1) 11 2,96% 2,28% 

Τζαµπλέτος (;) 1 1 0,18% 0,20% 

Τζιώτης 1 0 0,18% 0% 

Τριαντάφυλλος 1 1 0,18% 0,20% 



 130

Φόνσος 2 2 0,37% 0,41% 

Φραγκούλης 1 0 0,18% 0% 

Φρέρης 15 12 2,78% 2,48% 

Χαλαβατζής 43 (3) 39 7,97% 8,09% 

Χορτάκης 0 1 0% 0,20% 

[…]ράδιος 0 1 0% 0,20% 

∆υσανάγνωστο 1 1 0,18% 0,20% 

 

 Τα παραπάνω οικογενειακά ονόµατα απαντούν µε µεγάλη συχνότητα και σε 

δύο πηγές του 18ου αιώνα: α) το κατάστιχο του «κεφαλοχάρατζου» του 1753, στο 

οποίο αναφερθήκαµε και παραπάνω, β) στο κοινοτικό κτηµατολόγιο που καλύπτει τα 

έτη 1755-1775.279          

 Όσον αφορά στα βαπτιστικά ονόµατα παρατηρούµε στους δύο παραπάνω 

πίνακες τη συχνή εµφάνιση του «Γιάννης» (Ιωάννης) και «Τζάννες», ενώ ακολουθεί 

σε συχνότητα το «Γιώργης» (Γεώργιος) και «Τζώρτζης». Αναλυτικά, τα βαπτιστικά 

«Γιάννης» και «Τζάννες» απαντούν στο κατάστιχο ΤΤ 800 σε ένα ποσοστό που 

αθροιστικά φτάνει το 18,70%, ενώ στο ΜΜ 4856 ανέρχεται στο 18,71%. Σε αυτά τα 

ποσοστά θα πρέπει να προστεθούν και αυτά που προκύπτουν από τις παραλλαγές του 

ονόµατος, όπως προκύπτει από τον Πίνακα 28 (βλ. «Γιαννάκης», «Γιαννούλης», 

«Τζιοβάνι»). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα βαπτιστικά «Γιώργης» και «Τζώρτζης» 

ανέρχονται αντίστοιχα στο 17,77% και 17,28%. Να σηµειώσουµε επίσης ότι µια 

συναντήσαµε µια φορά στο κατάστιχο ΤΤ 800 και το υποκοριστικό «Γιωργάκης». 

 Τα «Τζώρτζης» και «Τζάννες» προέρχονται από τους ξένους τύπους των 

ονοµάτων «Γιώργης» και «Γιάννης», ενώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι η καταγραφή 

των ονοµάτων στο αραβικό αλφάβητο, δύσκολα µπορούσε να συµπεριλάβει και να 

                                                 
279 Το κτηµατολόγιο βρίσκεται στο Αρχείο του ∆ήµου Άνω Σύρου, ενώ επίσης έχει φωτογραφηθεί και 
υπάρχει σε µορφή µικροφίλµ στο Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μ.Ι.Ε.Τ, βλ. Α. Τσελίκας, 
«∆ελτίο του ιστορικού και παλαιογραφικού αρχείου», ∆΄, ό.π., 71 αρ. 156. Την αδηµοσίευτη αυτή πηγή, 
η οποία είναι κατεστραµµένη σε κάποια σηµεία και βρίσκεται σε κακή κατάσταση, διάβασε και 
µετέγραψε η Ελένη Παπαµακαρίου στα πλαίσια του µεταπτυχιακού σεµιναριακού µαθήµατος  
«Οικονοµική ζωή και θεσµοί στα χρόνια της οθωµανικής κυριαρχίας. Οι µαρτυρίες των ελληνικών 
πηγών», µε υπεύθυνο καθηγητή το ∆. ∆ηµητρόπουλο. Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε το εαρινό 
εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2005-2006 στα πλαίσια του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών 
στη νεότερη και σύγχρονη ιστορία του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ευχαριστώ την Ε. Παπαµακαρίου για 
την παραχώρηση των στοιχείων του καταστίχου.  
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αποδώσει όλους τους τύπους του κάθε ονόµατος που βρίσκονταν σε χρήση. Για 

παράδειγµα αναφέρονται στη βιβλιογραφία τα «Γεώρις, Γεώργις, Γεώργος» ως τύποι 

του «Γιώργης».280 Παρ’ όλα αυτά, συναντάµε το «Γιαννάκης», ως υποκοριστικό του 

«Γιάννης», όπως και το «Γιωργιλάς», ως ιδιωµατικό τύπο του «Γιώργης».281 Η 

µεγάλη παρουσία ειδικά αυτών των δύο βαπτιστικών ονοµάτων ίσως να 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι δύο σηµαντικότεροι καθολικοί ναοί του νησιού 

ήταν αυτοί του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Ιωάννη, εκκλησία την οποία 

χρησιµοποιούσαν οι καπουτσίνοι µοναχοί.282   

 Παραλλαγές του ίδιου βαπτιστικού ονόµατος ωστόσο παρατηρούµε και σε 

άλλες περιπτώσεις πέραν του «Γιώργης» και του «Γιάννης». Υπάρχει η περίπτωση 

του ονόµατος «Βαρθολοµαίος», το οποίο µετατρέπεται σε «Πουρτουλαµιός» και 

«Πουρτούλης», του «Λορέντζος» που γίνεται «Λαρέντζος», του «Πέρος» και 

«Πέτρος», «Νικόλας» και «Νικολός», όπως επίσης «Φραντζέσκος» και 

Φραγκούλης.283 Αξίζει να αναφέρουµε ότι το βαπτιστικό «Κωνσταντίνος» απαντάται 

αποκλειστικά ανάµεσα σε ορθόδοξους φορολογούµενους. Αυτό συµβαίνει για το 

λόγο ότι η καθολική εκκλησία δεν αναγνωρίζει ως άγιο τον αυτοκράτορα 

Κωνσταντίνο.          

 Τα παραπάνω αφορούν στην περίπτωση των ανδρών φορολογούµενων του 

νησιού. Στην περίπτωση των γυναικών, παρατηρούµε στο κατάστιχο ΤΤ 800, καθώς 

στο ΜΜ 4856 δεν καταγράφονται γυναίκες, την συχνή εµφάνιση των οικογενειακών 

ονοµάτων Βουτζίνου (11 εµφανίσεις- ποσοστό 13,75%), Ρούσου (10 εµφ.- ποσοστό  

12,5%), Χαλαβατζή (5 εµφ.- ποσοστό 6,25%) , Φρέρη (5 εµφ.- ποσοστό 6,25%), 

Πρίντεζη (4 εµφ.- ποσοστό 5%). Έξι φορές συναντάµε τον χαρακτηρισµό 

«καλόγρια», χαρακτηρίζονται δηλαδή οι γυναίκες ως «χήρα καλόγρια του x». 

Γνωρίζουµε από την καταγραφή του Venier ότι υπήρχαν στη Σύρο το 1678 συνολικά 

23 µοναχές, 14 Φραγκισκανές και εννέα ∆οµινικανές,284 ενώ στα 1700 ο Tournefort 

καταγράφει 25 µοναχές του τρίτου Τάγµατος του Αγίου Φραγκίσκου.285 Ο 

χαρακτηρισµός όµως «bive-i Kalogrya» εάν το bive µεταφραστεί ως «χήρα» σηµαίνει 

ότι οι καλόγριες ήταν παντρεµένες, κάτι το οποίο ασφαλώς και δεν υφίστατο. Είναι 

                                                 
280 Βλ. Α. Σιγάλας, ό.π., 178. 
281 Το βαπτιστικό «Γιωργιλάς» το συναντήσαµε αποκλειστικά ως πατρώνυµο και ως εκ τούτου δεν το 
συµπεριλάβαµε στους παραπάνω πίνακες. Βλ. χαρακτηριστικά Παράρτηµα ΜΜ 4856, Α/Ε 339. 
282 Μ. Ρούσος-Μηλιδώνης, ό.π., 218-224. 
283 Βλ. Α. Σιγάλας, ό.π.  
284 Σ. Ασδραχάς, «Νησιωτικές κοινότητες (Ι)», ό.π., 6, υποσηµ. 5.  
285 J. P. de Tournefort, ό.π., 353. 
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ένα παράδειγµα το οποίο ενισχύει το επιχείρηµα ότι οι «bive» γυναίκες του 

καταστίχου ΤΤ 800 είναι εν γένει οι γυναίκες ιδιοκτήτες γης και όχι µόνο οι χήρες. 

Να σηµειώσουµε ότι όσον αφορά στα γυναικεία βαπτιστικά ονόµατα, αυτά µε τη 

συχνότερη εµφάνιση είναι το «Κατερίνα», το οποίο εµφανίζεται 19 φορές (ποσοστό 

23,75%), και το «Μαρίνα» µε δώδεκα εµφανίσεις (ποσοστό 15%).  

 Μελετώντας κάποιος τα επώνυµα των φορολογούµενων Συριανών στα 

1670/71, όπως τα παραθέτουµε στο Παράρτηµα και στον Πίνακα 29, διαπιστώνει 

εύκολα τη δυτική προέλευση µεγάλου µέρους αυτών. Η παρουσία των Φράγκων στο 

νησί έχει επισηµανθεί ότι πιθανόν να χρονολογείται πριν το 1207.286 Το ζήτηµα των 

Φράγκων έποικων στη Σύρο και της επικράτησης του καθολικού δόγµατος στο 

µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού, έχει γίνει αρκετές φορές αντικείµενο µελέτης.287 

Εµείς θα αναφέρουµε εδώ ότι κάποια από τα επίθετα που θεωρούνται ελληνικής 

καταγωγής, απαντώνται µεταξύ φορολογούµενων που ανήκουν και στα δύο δόγµατα. 

Τέτοια επίθετα είναι τα «Χαλαβατζής, Βαρταλίδης, Κοµνηνός, Παπαµανόλης». Αυτό 

είναι µια λογική συνέπεια της τέλεσης µικτών γάµων µε την προϋπόθεση ότι τα 

παιδιά θα ακολουθούσαν το καθολικό δόγµα, κάτι που όπως έχουµε αναφέρει ίσχυε 

στη Σύρο.288 Εξαίρεση αποτελούν τα οικογενειακά ονόµατα Βαµβακάρης και 

Σαλάχας, τα οποία και εµφανίζονται αποκλειστικά σε οικογένειες που ακολουθούσαν 

το ορθόδοξο δόγµα.         

 Το γεγονός ότι κάποια οικογενειακά ονόµατα παραπέµπουν σε καταγωγή από 

διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις ή περιοχές, για παράδειγµα τα ονόµατα Ραγουζαίος, 

Πρίντεζης ή ∆ούναβης, αποτελεί ένα κριτήριο ώστε να µπορέσουµε να µιλήσουµε για 

µια ενδεχόµενη προέλευση των δυτικών που εγκαταστάθηκαν στο νησί της Σύρου 

µετά τη φραγκική κατάκτηση. Θα ήταν όµως αρκετά επισφαλές το να 

προσπαθήσουµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για την καταγωγή των κατοίκων του 

νησιού στα 1670/71 βάσει των οικογενειακών τους ονοµάτων, καθώς η εγκατάσταση 

ορισµένων οικογενειών είχε συντελεστεί ήδη από τον 13ο αιώνα. Θα αναφέρουµε 

όµως τις δύο περιπτώσεις όπου ειδικά στη µια, ελληνικό τοπωνύµιο φαίνεται να 

δηλώνει καταγωγή. Πρόκειται για την περίπτωση του Θοδωρή Ανδριώτη του Γιώργη 

                                                 
286 Τ. Αµπελάς, ό.π., 396.  
287 Βλ. Μ. Ρούσσος-Μηλιδώνης, ό.π., 47-55, όπου ο συγγραφέας παρουσιάζει συνοπτικά τις 
κυριότερες θεωρίες σχετικά µε την επικράτηση του καθολικισµού στη Σύρο. Επίσης Α. ∆ρακάκης, Η 
Σύρος επί τουρκοκρατίας, ό.π., 81-88˙ Α. Σιγάλας, ό.π., 160-165˙ Μ. Ρούσσος-Μηλιδώνης, 
«Φραγκικής καταγωγής οι καθολικοί της Σύρας;», Κυκλαδικά Θέµατα, 12 (1986), 326-332˙ Τ. 
Αµπελάς, ό.π., 395-400.  
288 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί τουρκοκρατίας, ό.π., 133.  
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και του Γιάννη Ρούσου Τσιριγώτη.289 Στην περίπτωση του Θοδωρή Ανδριώτη, 

φαίνεται το οικογενειακό όνοµα να δηλώνει καταγωγή από το γειτονικό νησί της 

Άνδρου. Το «Τσιριγώτης» αντίθετα δεν χρησιµοποιείται ως οικογενειακό όνοµα, 

καθώς ο προαναφερθείς Γιάννης Ρούσος φαίνεται να χαρακτηρίζεται από την 

καταγωγή του από το νησί των Κυθήρων.         

 Κλείνοντας το ζήτηµα της ονοµατολογίας, να παραθέσουµε και κάποιες 

ειδικότερες πληροφορίες που προκύπτουν από την ανάλυσή µας. Κατά πρώτον, στα 

οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα υπάρχουν καταγραφές οι οποίες µας προσφέρουν 

κάποιες πληροφορίες σχετικά µε την επαγγελµατική ιδιότητα των φορολογούµενων. 

Αυτή η ιδιότητα δηλώνεται κατά κύριο λόγο στην περίπτωση των ιερωµένων, µε την 

καταγραφή της λέξης «παπάς». Στο κατάστιχο ΜΜ 4856 διαθέτουµε τα ονόµατα 

δώδεκα ιερέων, έντεκα καθολικών και ενός ορθόδοξου. Από τους έντεκα καθολικούς, 

οι τέσσερις κρίθηκαν υπόχρεοι κεφαλικού φόρου µεσαίας κατηγορίας, ενώ όλοι οι 

υπόλοιποι κατώτερης. Στο κατάστιχο ΤΤ 800, εκτός από τους δώδεκα αυτούς ιερείς 

καταγράφεται και άλλος ένας, γιους του οποίου συναντάµε και στα δύο κατάστιχα.290 

Έτσι συνολικά οι ιερείς που καταγράφονται στα δύο κατάστιχα είναι δεκατρείς. Η 

άλλη περίπτωση που έχουµε και πιθανότατα γίνεται αναφορά στην επαγγελµατική 

ιδιότητα του φορολογούµενου, είναι αυτή του Γιώργη Τζιώτη Χαλκωµατά.291 Το 

«χαλκωµατάς» προφανώς και δεν αποτελεί το πατρώνυµο του φορολογούµενου, αλλά 

δηλώνει την ιδιότητα του χαλκουργού, του  λεγόµενου και «µπακιρτζή».   

 Ένα άλλο ζήτηµα είναι οι διάφοροι χαρακτηρισµοί που υπάρχουν στα 

κοινοτικά κατάστιχα, προσωνύµια ή προσδιορισµοί που χρησιµοποιούσε η τοπική 

κοινωνία για να ξεχωρίζει τα µέλη της, ιδιαίτερα εκείνα που είχαν κοινά βαπτιστικά 

και οικογενειακά ονόµατα. Τέτοιοι χαρακτηρισµοί στα κοινοτικά κατάστιχα του 1753 

και 1755-1775 είναι η λέξη «µικρό», η οποία χρησιµοποιείται µετά το πατρώνυµο του 

φορολογούµενου και δηλώνει ότι πρόκειται για το µικρό παιδί της οικογένειας. 

Άλλος τέτοιος χαρακτηρισµός είναι η έκφραση «τ’ ορφανό». Στο κατάστιχο ΤΤ 800 

καταγράφεται ο χαρακτηρισµός «µικρό» σε µια µόνο περίπτωση.292 Σε µια περίπτωση 

καταγράφεται η λέξη «του» και ακολουθεί το πατρώνυµο του φορολογούµενου. 

Προφανώς ο απογραφέας απόδωσε σ’ αυτή την περίπτωση στο αραβικό αλφάβητο, 

                                                 
289 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 454 και 280.  
290 Πρόκειται για τον παπα Μάρκο Βαµβακάρη του παπα Φραντζέσκου, βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 
438.  
291 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 369. 
292 Βλ. Παράρτηµα ΤΤ 800, Α/Ε 411.  
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ακριβώς αυτό που άκουσε τη στιγµή που διεξήγαγε την απογραφή.293 

Χαρακτηρισµούς που  χρησιµοποιούσε η τοπική κοινωνία ως προσωνύµια, τα οποία 

κυρίως αποδίδονταν µετά το πατρώνυµο, για παράδειγµα «Αντώνης Ρούσος του 

Μάρκου Κλειδά»294, δεν συναντήσαµε στο κατάστιχο. Πιθανόν αυτοί οι 

χαρακτηρισµοί βρίσκονταν σε χρήση αποκλειστικά και µόνο µεταξύ των µελών της 

κοινότητας. Τέλος, να αναφέρουµε ότι συναντάµε περιπτώσεις ονοµάτων που 

χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα ως βαπτιστικά και οικογενειακά. Αυτά, όπως φαίνεται 

και στους Πίνακες 28 και 29 είναι τα Βαρθολοµαίος, Γιαννάκης, Κωνσταντίνος, 

Πέρος, Πρίντεζης, Στέφανος και Φραγκούλης.  

                                                 
293 Πρόκειται για την περίπτωση στην οποία καταγράφεται ο φορολογούµενος «Λινάρδος του Καπέλου 
Τζώρτζη», βλ. Παράρτηµα, ΤΤ 800, Α/Ε 266.  
294 Το παράδειγµα προέρχεται από το «κατάστιχο του κεφαλοχάρατζου» της Σύρου, του έτους 1753.  
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Συµπεράσµατα  

 

 Κλείνοντας, ας επιχειρήσουµε να δώσουµε απαντήσεις στα γενικά ερωτήµατα 

που τέθηκαν στην αρχή της παρούσας µελέτης, όπως και σε κάποια ερωτήµατα που 

προέκυψαν µέσα από την ειδικότερη ανάλυση των επιµέρους ζητηµάτων σε κάθε 

θεµατική ενότητα. Τα οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα αποτελούν µια βασική πηγή 

για τη µελέτη των αγροτικών οικονοµιών και κοινωνιών. Πολλά από τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίσαµε στην προσπάθεια εξαγωγής συµπερασµάτων οφείλονται στη 

φύση των συγκεκριµένων πηγών. ∆εν θα πρέπει να παραβλέπονται οι λόγοι για τους 

οποίους συντάχθηκαν οι εν λόγω πηγές, λόγοι καθαρά φορολογικοί. Ο τρόπος 

σύνταξης αυτών των φορολογικών καταλόγων προσφέρει τη δυνατότητα για µελέτες 

βασισµένες στην επεξεργασία των πλούσιων ποσοτικών δεδοµένων που περιέχουν. Η 

µεθοδολογική προσέγγιση των φορολογικών καταστίχων ήταν ένα ζήτηµα που µας 

απασχόλησε σε µεγάλο βαθµό στη διάρκεια της εργασίας. Ιδιαίτερα, όταν ανέκυπταν 

προβλήµατα σε επιµέρους ζητήµατα όπως για παράδειγµα οι καταγραφές των 

ανεµόµυλων, το ζήτηµα της «µοναστηριακής» περιουσίας ή η περίπτωση των 

γυναικών που καταγράφονται ως «χήρες». Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες από 

τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία ήταν απαραίτητες για την κατανόηση αλλά και την 

κριτική µελέτη των ποσοτικών δεδοµένων˙ πληροφορίες οι οποίες όσον αφορά στο 

επίπεδο της τοπικής βιβλιογραφίας πληθαίνουν για την περίοδο από τις αρχές του 

18ου αιώνα και έπειτα, όταν στο πλαίσιο γενικότερων εξελίξεων υπήρξε µεγάλη 

ανάπτυξη στους τοµείς της ναυτιλίας και του εµπορίου. Έτσι, σ’ αυτό το επίπεδο η 

εργασία αυτή συµβάλλει στη µελέτη µιας χρονικής περιόδου λιγότερο γνωστής σε 

σύγκριση µε τους επόµενους αιώνες.       

 Όσον αφορά στο ζήτηµα του υπολογισµού του πληθυσµού, συµπεράναµε ότι  

λόγω του τρόπου καταστίχωσης που εφαρµόστηκε στην απογραφή του 1670/71, οι 

µέθοδοι που είχαν προταθεί κατά το παρελθόν και είχαν ως βάση τους εκτιµήσεις για 

το µέσο µέγεθος των χανέ, δεν µπορούσαν να οδηγήσουν σε αξιόπιστα 

συµπεράσµατα. Αντιθέτως, η µέθοδος που κρίθηκε ως πιο αξιόπιστη και βασίζεται σε 

µεθοδολογία δηµογραφικής ιστορίας, οδήγησε σε ένα αποτέλεσµα που συνάδει 

περισσότερο µε τις αναλυτικές καταγραφές που παραθέτουν δύο επισκέπτες του 

νησιού.          
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 Για το ζήτηµα των χρήσεων της γης, σχηµατίζουµε µέσα από το κατάστιχο ΤΤ 

800 µια εικόνα για τη συνολική έκταση των χωραφιών, των αµπελώνων και των 

κήπων στο νησί της Σύρου στα 1670/71. Το βασικό πρόβληµα που αντιµετωπίσαµε 

σ’ αυτή την ενότητα ήταν η µετατροπή των µονάδων µέτρησης που χρησιµοποιούνται 

στο κατάστιχο, σε σηµερινές. Μέσω κάποιων αναφορών στη δευτερεύουσα 

βιβλιογραφία προσπαθήσαµε να δώσουµε µια εικόνα εκφρασµένη σε σηµερινές 

µονάδες µέτρησης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση ως 

ενδεικτική.          

 Σχετικά µε τον υπολογισµό των οικονοµικών µεγεθών που αφορούν στην 

παραγωγή και στη φορολογία, απαραίτητη ήταν η γνώση των διατάξεων του 

κανουναµέ που εκδόθηκε για τα νησιά. Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα που προκύπτει 

από την ανάλυση της παραγωγής µε βάση τη φορολόγηση, είναι ότι η 

αµπελοκαλλιέργεια και η παραγωγή µούστου ήταν ο τοµέας εκείνος της αγροτικής 

οικονοµίας που χαρακτήριζε το νησί της Σύρου στα 1670/71. Παράλληλα, 

παρατηρούµε ότι σχεδόν η µισή από τη συνολική ετήσια φορολογική πρόσοδο του 

νησιού, αφορούσε σε προσωπικούς φόρους και όχι σε φόρους που είχαν να κάνουν µε 

παραγωγικές δραστηριότητες της αγροτικής οικονοµίας.    

 Στο επίπεδο της εισοδηµατικής και οικονοµικής διαφοροποίησης του 

πληθυσµού µε βάση τα δεδοµένα των δύο καταστίχων, συµπεραίνουµε ότι αρχικά, σε 

ό,τι αφορά στον κεφαλικό φόρο, η µεγαλύτερη µερίδα του πληθυσµού (σε ποσοστό 

που φτάνει γύρω στο 90%) κρίθηκε ότι έπρεπε να πληρώσει φόρο που αντιστοιχούσε 

στην κατηγορία των οικονοµικά αδυνάτων (edna). Παρότι στην πράξη όπως είδαµε 

δεν ίσχυσε ποτέ αυτή η κατηγοριοποίηση, το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου δίνει 

τη δυνατότητα να σχηµατίσουµε µια εικόνα τόσο για τη γενική φοροδοτική 

ικανότητα του πληθυσµού, κάτι που θεωρητικά αντανακλά και τη γενικότερη 

οικονοµική κατάσταση των κατοίκων, όσο και ατοµικά ανά περίπτωση.  

 Το επόµενο βήµα ήταν η κατηγοριοποίηση των ιδιοκτησιών στο νησί, σε ό,τι 

αφορά στους ιδιοκτήτες χωραφιών, αµπελώνων και συκιών. Αυτές οι τρεις 

κατηγορίες αφενός χαρακτηρίζονται από το στοιχείο ότι ως σύνολο αποδίδουν ένα 

µεγάλο µέρος της τελικής φορολογικής υποχρέωσης του νησιού σε ό,τι αφορά στενά 

στον τοµέα της αγροτικής οικονοµίας, αφετέρου η αναλυτική καταγραφή αλλά και το 

πλήθος των ιδιοκτησιών επιτρέπουν µια τέτοια κατηγοριοποίηση. Ένα πρώτο 

συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι παρατηρείται µια ανισότερη κατανοµή της 

ιδιοκτησίας στην περίπτωση των αµπελώνων, που φαίνεται ότι παρήγαγαν και το 
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κυριότερο προϊόν του νησιού. Στη συνέχεια της ανάλυσής µας µάλιστα καταλήξαµε 

στο ότι η πλειονότητα των ιδιοκτητών αµπελώνων που κατατάσσονται στις 

µεγαλύτερες κατηγορίες του διαχωρισµού µε βάση την έκταση των ιδιοκτησιών τους, 

ταυτίζονται µε την αντίστοιχη οµάδα για την περίπτωση των χωραφιών. Προκύπτει 

λοιπόν ότι µια οµάδα ιδιοκτητών γης µπορεί να διακριθεί από τους υπόλοιπους 

ιδιοκτήτες στο επίπεδο της συγκέντρωσης µεγάλων εκτάσεων. Ωστόσο, 

συµπεραίνουµε ότι οι κλήροι της γης στη Σύρο του 1670/71 µάλλον χαρακτηρίζονται 

από την περιορισµένη έκτασή τους, εάν µετατρέψουµε τις µονάδες µέτρησης της 

εποχής σε σηµερινές. Είδαµε επίσης ότι ιδιαίτερα ο παράγοντας της   

αµπελοκαλλιέργειας φαίνεται να παίζει ρόλο, τουλάχιστον πιο σηµαντικό συγκριτικά 

µε την κατοχή χωραφιών, στη διαµόρφωση της γενικότερης εισοδηµατικής 

κατάστασης των φορολογούµενων.        

 Στην περίπτωση του διαχωρισµού βάσει της κατοχής δέντρων, συγκεκριµένα 

του δέντρου της συκιάς που φαίνεται ότι κυριαρχούσε στο νησί, προκύπτει ότι κατ’ 

αρχήν η δεντροκαλλιέργεια µάλλον ήταν άσχετη µε την κατοχή της γης. Ειδικότερα, 

είδαµε ότι οι µικροϊδιοκτήτες γης ήταν εκείνοι που αναλογικά κατείχαν περισσότερες 

συκιές. Αυτό φαίνεται ότι προέκυψε ως ένα αντιστάθµισµα στο έλλειµµα που 

δηµιουργούσε η έλλειψη καλλιεργήσιµου χώρου σε ό,τι αφορά στην περίπτωση των 

µικροϊδιοκτητών, ενώ πιθανόν να ήταν µια πραγµατικότητα που διαµορφώθηκε κάτω 

από την επίδραση του ισχύοντος τοπικού δικαίου.      

 Ένα από τα βασικότερα συµπεράσµατα αυτής της εργασίας είναι ότι, όπως 

προκύπτει από την ανάλυση των δύο καταστίχων, ο παράγοντας της αγροτικής 

οικονοµίας και οι κατηγοριοποιήσεις σε τοµείς που αφορούν στενά στην αγροτική 

οικονοµία (χωράφια, αµπέλια, δέντρα), δεν επαρκούν στο να αποδώσουν τη 

γενικότερη οικονοµική κατάσταση του κάθε φορολογούµενου. Φαίνεται δηλαδή ότι η 

τελευταία διαµορφώνονταν και από παράγοντες όπως η κτηνοτροφία, τοµέας για τον 

οποίο έχουµε µια συνολική εικόνα αλλά όχι και µια αναλυτική καταστίχωση των 

κτηνοτρόφων˙ επίσης, από οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες διέφευγαν από το 

µοντέλο βάσει του οποίου το οθωµανικό κράτος υπολόγιζε τη φορολογική πρόσοδο 

που απαιτούσε από κάθε περιοχή. ∆ραστηριότητες όπως η βιοτεχνία, ο δανεισµός, το 

εµπόριο και η ναυτιλία, φαίνεται ότι υπήρχαν στη Σύρο κατά τη χρονική στιγµή που 

συντάχθηκαν τα κατάστιχα. Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι όπως αναφέραµε, το 

οθωµανικό κράτος φαίνεται ότι αναγνώριζε αυτή την πραγµατικότητα, την αδυναµία 

δηλαδή του µοντέλου κάτω από το οποίο λειτουργούσε ο υπολογισµός της 
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φορολογίας, να επεκταθεί και σε άλλες εισοδηµατικές πηγές που υπήρχαν στην 

περίπτωση των νησιωτικών κοινωνιών.      

 Ενδιαφέρον είναι επίσης το συµπέρασµα σχετικά µε τον διαχωρισµό ανάµεσα 

στους φορολογούµενους που ακολουθούν το καθολικό και το ορθόδοξο δόγµα. Και 

από τα δύο κατάστιχα προκύπτει ότι οι καθολικοί αποτελούσαν το 90,74% των 

φορολογούµενων, έναντι 9,25% των ορθόδοξων. Επίσης, η γενικότερη εισοδηµατική 

κατάσταση των ορθόδοξων, αλλά και οι εκτάσεις των γαιών που κατείχαν συνολικά, 

φαίνεται σε επίπεδο µέσων όρων να κυµαίνονται χαµηλότερα σε σύγκριση µε τους 

καθολικούς.           

 Στην περίπτωση των γυναικών που κατείχαν κτηµατική περιουσία και 

καταγράφονται στο κατάστιχο ΤΤ 800 ως «bive» δηλαδή «χήρες», καταλήξαµε στο 

συµπέρασµα ότι αυτός ο χαρακτηρισµός πιθανότατα χρησιµοποιήθηκε για όλες τις 

γυναίκες των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινταν σε φορολογία. Επίσης, 

αναλύοντας την έκταση των χωραφιών, αµπελώνων και δέντρων που κατείχαν οι 

γυναίκες, συµπεραίνουµε ότι συγκριτικά µε τους άνδρες φορολογούµενους το 

µέγεθος των περιουσιών τους ήταν µικρότερο. Όπως φαίνεται λοιπόν από τα 

παραπάνω, βάσει των δεδοµένων της απογραφής295, η οµάδα εκείνη που διακρίνεται 

από τους υπόλοιπους φορολογούµενους στο επίπεδο της συγκέντρωσης µεγάλων 

εκτάσεων γης, αποτελούνταν κατά βάση από καθολικούς άνδρες.   

 Τέλος, στο επίπεδο της ονοµατοδοσίας, οι υπό εξέταση πηγές µας παρέχουν 

µια ένδειξη για το πλήθος και τη συχνότητα εµφάνισης των οικογενειακών και 

βαπτιστικών ονοµάτων στη Σύρο τη στιγµή κατά την οποία διεξήχθη η απογραφή. 

Στόχος ήταν, καθώς το ζήτηµα είναι πέραν των ορίων της αγροτικής οικονοµίας και 

γι’ αυτό το λόγο αναλύθηκε σε µικρότερο βαθµό, να υπάρξει µια συγκεντρωτική 

εικόνα η οποία ενδεχοµένως να χρησιµεύσει σε µελλοντικές µελέτες στο ζήτηµα των 

ονοµάτων στο νησί της Σύρου.     

  

  

 

                                                 
295 Βλ. το παράρτηµα του καταστίχου ΤΤ 800 Α/Ε 438-484 όπου καταγράφονται οι ιδιοκτησίες των 
ορθόδοξων. Παρατηρεί κανείς εύκολα ότι οι κλήροι γης των ορθόδοξων κατατάσσονται στη 
συντριπτική τους πλειονότητα στις χαµηλότερες κατηγορίες του διαχωρισµού που έγινε στο κεφάλαιο 
3. 
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Παράρτηµα 
  

 Στο παράρτηµα που ακολουθεί παρατίθενται οι µεταγραφές των δύο 

οθωµανικών καταστίχων από το αραβικό στο λατινικό αλφάβητο. Τα κατάστιχα ΤΤ 

800 και ΜΜ 4856 είναι γραµµένα σε γραφή siyakat, ένα είδος στενογραφίας της 

οθωµανικής γραφής, η κυριότερη δυσκολία της οποίας έγκειται στο γεγονός ότι τις 

περισσότερες φορές παραλείπονται τα σηµάδια (nokta) που διαφοροποιούν τα 

γράµµατα της αραβικής γραφής.296 Έτσι για παράδειγµα το γράµµα be (b), τις 

περισσότερες φορές γράφεται ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως τα γράµµατα pe (p), se 

(s), te (t), nun (n) και ye (y). Στην επόµενη σελίδα παρατίθεται ένας συγκεντρωτικός 

πίνακας µε τα γράµµατα του οθωµανικού αλφαβήτου και το σύστηµα απόδοσής τους 

στο αντίστοιχο λατινικό, το οποίο και χρησιµοποιήθηκε στο παράρτηµα.297 Ιδιαίτερα 

χρήσιµα στην ταυτοποίηση των οικογενειακών κυρίως ονοµάτων των 

φορολογούµενων, ήταν τα δύο κοινοτικά κατάστιχα στα οποία αναφερθήκαµε 

παραπάνω: α) αυτό του κεφαλικού φόρου του έτους 1753, καθώς και β) το 

κτηµατολόγιο των ετών 1755-1775. Επίσης δύο αναλυτικοί πίνακες µε τα 

οικογενειακά ονόµατα των Συριανών που δηµοσίευσε ο Α. ∆ρακάκης.298  

 Μια επεξήγηση που οφείλουµε να κάνουµε σχετικά µε τον τρόπο µεταγραφής, 

είναι η περίπτωση του βαπτιστικού ονόµατος «Φραντζέσκος». Στο παράρτηµα µε τις 

µεταγραφές του καταστίχου ΤΤ 800 αποδίδεται ως «F5rance[0o», ενώ στην 

περίπτωση του ΜΜ 4856 ως «Fırances0o». Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός 

ότι στο κατάστιχο ΤΤ 800 καταγράφονται τα nokta που διαφοροποιούν το γράµµα şin 

από το αντίστοιχο sin. Τέλος, κάποια σύµβολα που χρησιµοποιήσαµε στη µεταγραφή 

των καταστίχων δηλώνουν τα εξής :  

… φθορά του κειµένου                                  }abc{ διαγραφή 

[...] δυσκολία ανάγνωσης                              [vacat] κενό 

[?] αµφιβολία ανάγνωσης, απόδοσης             

(abc) συµπλήρωση                                             

                                                 
296 Σχετικά µε το siyakat βλ. İ. Ateş, Siyakat yazısı, Vakiflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Κωνσταντινούπολη 1977˙ S. Öztürk, Osmanlı arşiv belgelerinde siyakat yazısı ve tarihî gelişimi, 
Osmanlı Araştırmaları Vakfi, Κωνσταντινούπολη 1996.    
297 Ο πίνακας δηµιουργήθηκε από τον Η. Κολοβό και δηµοσιεύτηκε στο εγχειρίδιο εκµάθησης 
οθωµανικών τουρκικών Εισαγωγή στα οθωµανικά τουρκικά, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Τουρκολογία, Ρέθυµνο 2007, 7. 
298 Α. ∆ρακάκης, Η Σύρος επί Τουρκοκρατίας, ό.π., 87-88.  
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Το κατάστιχο του κεφαλικού φόρου της Σύρου στα 1670/71 
Μεταγραφή και µετάφραση  

 
 
 

 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Maliyeden Müdevver 4856 σ. 173-182. 
Defter-i cizye-i gebr`n-5 Efrenciyan-i cezire-i Sira ma Rumiyan tabi-i 0aza-5 Andra 
der liva-i mezbur.   
 
Κατάστιχο του κεφαλικού φόρου των καθολικών και ορθόδοξων απίστων του νησιού 
της Σύρου που υπάγεται στον καζά της Άνδρου από τον προαναφερθέντα λιβά 
(σαντζάκι). 
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Πηγές  
 
 

Οθωµανικά φορολογικά κατάστιχα  
 
Οθωµανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) 
Κωνσταντινούπολη, σειρά Tapu Tahrir : 
  
ΤΤ 800 (1670/71) 
 
Οθωµανικό Αρχείο Πρωθυπουργίας (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) 
Κωνσταντινούπολη, σειρά Maliyeden Müdevver:  
 
ΜΜ 4856 (1670/71)  
 
Αρχείο Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Άγκυρα:  
 
ΤD 180 (1670/71) 
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