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π ρ ό λ ο γ ο ς

Η ’παρούσα μελέτη έχει την αρχή της σε μια εποχή που,
%

φοιτήτρια ακόμα, συνειδητοποιούσα ένα δυαδισμό στην κοι

νωνία του Μετσόβου που ζούσα. Και ταυτόχρονα μια ιδιομορ 

φία,. που με οδηγούσε στη διαπίστωση της παρουσίας ε\ός κοι

νωνικού συνόλου, που υπήρχε αυτόνομα και εκφραζόταν με 
λειτουργίες που διέφεραν α π ’ αυτές της πόλης. Εντάσσονταν 
σ ’ ένα πλαίσιο που είχε αυτάρκεια, λιτότητα,και το διεέ- 

παν θεσμικοί κανόνες που μου προκαλούσαν την αίσθηση ενός 

αδιαπέραστου κοινωνικού φλοιού, ενός κύκλου κλειστού για 

τον πληθυσμό, που δεν έβγαινε από το γεωγραφικό χώρο του 

χωριού, παρά μόνο ακολουθώντας το δρόμο του βουνού, αυτόν 

που οδηγούσε τους ανθρώπους στα χειμαδιά.

Η συνείδηση αυτής της κοινωνίας στην οποία ζούσα και του 

δυαδισμού της, που τον ένιωθα έντονα, μου προκάλεσε το εν

διαφέρον, αρχικά για την έκφραση αυτού του κόσμου.

Άρχισα από τη γυναίκα, με την οποία μπορούσα να έρ-· 
θω σ* επαφή, να μπώ στο σπίτι της και να δώ, στην κοινω

νική της συμπεριφορά, την υπόστασή της και αντανακλαστι

κά τη θέση της στη μετσοβίτικη κοινωνία, σε σχέση πάντα 

με το πλαίσιό της, που φαινόταν να της ορίζεται από τις 

ατελείωτες υποχρεώσεις της, από το βάρος κάποιας χωρίς τέ

λος οφειλής νά στηρίζει την οικογένεια και την κοινωνία, 
με όλες τις δεσμεύσεις που της έθετε το οικογενειακό πε

ριβάλλον, το οποίο την περιόριζε στο σπίτι, ενώ ταυτόχρο* 

να της έδινε ευθύνες και υποχρεώσεις.

Έβλεπα τη γυναίκα να μεγαλώνει για να είναι έτοιμη; 

για το καινούργιο σπιτικό που θ* ανοίξει, για το βάρος κά

ποιας νέας οικογένειας που θα επωμιστεί, για την ευθύνη 

της ανατροφής μιας πολυμελούς οικογένειας, που θα ερχό

ταν να γεμίσει τη ζωή της.

Τα υφαντά του Μετσόβου, γνωστά στον ελληνικό χώρο 
άρχισαν να γίνονται αντικείμενο φοιτητικής μου εργασίας
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στο δεύτερο έτος των σπουδών μου: μοτίβα, ονομασία, χρώ

ματα, αισθητική, τεχνική επεξεργασία του μαλλιού. Η εργα

σία αυτή μ ’ έφερε σ ’ επαφή επίσης με τις περισσότερες γυ

ναίκες του χωριού, και μου αποκάλυπτε έτσι έναν άγνωστο 
κόσμο δομών, σε σχέση με τον οποίο εγώ βρισκόμουν τόσο 
κοντά, αλλά συγχρόνως και τόσο α π ’ έξω. Η δυνατότητα της 
πληροφόρησης, που είχα από τις γυναίκες του Μετσόβου για 

τα υφαντά, μ ’ έφερναν αντιμέτωπη με το καθαρό πρόβλημα της 
κοινωνικής συγκρότησης του χωριού, με τη θέση της γυναί

κας και το ρόλο της, με την οργάνωση της κτηνοτροφίας, με 

την καθημερινότητα, με μια σειρά από άλλα προβλήματα. Μια 

διαλεκτική εποχών, δομών, κοινωνιών και δραστηριοτήτων 
μου έδινε ανάγλυφη τη μορωή της κοινωνίας σε μια διάρκεια 
αιώνων.

Μπορούσα ν$ παρακολουθήσω τους ρυθμούς του χρόνου, με τους 
οποίους οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν τη δουλειά τους, τον κοι

νωνικό ρυθμό της ζωής τους, τις σχέσεις ανάμεσα στις οι

κογένειες και τη σημασία που είχε για την κτηνοτροφία 

και τις δραστηριότητές τους η οικογένειακή συγκρότηση. 

Μ ’ εντυπώσιαζε η εκπληκτική τους προσαρμοστικότητα στις 

συνθήκες του χώρου, στους εποχικούς ρυθμούς και στις δυ

νατότητες που τους έδινε η φύση: μια σοφή καί ανθρώπινη 
διάσταση, που ωστόσο τους κρατούσε μακριά α π ’ αυτό που α

ποτελούσε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας: χωρίς πολλές 
επαφές, θα έλεγε κανείς, ακόμα σε μια διάσταση χρόνου που 

λειτουργούσε με κάποιο ρυθμό αιώνων περασμένων, ■ αλλά με 
συνέπεια κοινωνική.

Η εξέταση των υφαντών με οδήγησε σε μιαν ακόμα επισήμαν

ση, άλλου τύπου: της γλώσσας που χρησιμοποιούσαν’ και δεν 
εννοώ τη βλάχικη διάλεκτο, αλλά τη σημαντική της γλώσσας 

τους, που περιεχόταν στη χρήση των λέξεων που εξέφραζαν 

την κοινωνική τους-ασυνείδητα;— θέση: εμείς οι φτωχοί, ε

κείνοι, *οι πλούσιοι... Έ ν α ς  διαρκής διαχωρισμός και μιά 

αναφορά σε κοινωνικές διαφοροποιήσεις, σε μια διαστρωμά-
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τωση, της οποίας έχουν συνείδηση και. η οποία συνεχίζεται 
και εκφράζεται σ ’ όλες τις ενέργειές τους, σαν οικονομι- 
κή αδυναμία, σαν κοινωνική διάκριση.

Η συγκλονιστική αυτή διαφοροποίηση στη γυναικεία αλλά 
και στην αντρική συνείδηση του χωριού — σε άλλη διάσταση 
εκφρασμένη, χιουμοριστικά, σαρκαστικά στους άντρες— , με 

μιά περήςοανη παραδοχή, που δεν μπορούσες να μην τη θαυμά 
σεις, σήμαινε και το δικό τους περίγραμμα, τη γνώση των 

ορίων τους, την επίγνωση και την παραδοχή, και σ ’ έσπρω

χνε λίγο λίγο να δεις τις ρίζες αυτού του φαινομένου, τις 

διαστάσεις του και τη λειτουργία του στην προοπτική της 

ιστορίας.

Αυτή η ανησυχία και ο δικός μου προσωπικός δυαδισμός 

ήταν που με τυρρανούσε, και η αντίληψη κάποιας λειτουργί

ας που λάνθανε και δε μπορούσα να την ξέρω, με την παι

δεία που απαγόρευε στα παιδιά να μιλάνε βλάχικα και υπο

στήριζε την ιδεολογία των διακρίσεων.

Η μελέτη λοιπόν αυτή άρχισε, όπως είναι φανερό, χωρίς φι

λοδοξίες ιστορικές, πολύ λιγότερο οικονομικής - ιστορίας, 
π ιό πολύ σαν μελέτη των υφαντών του Μετσόβου. Κι ύστερα 

ήρθε η ώθηση της έρευνας διαρκώς προς τά πίσω, για τον 

προσδιορισμό του χρόνου των υφαντών, για τη χρονολόγησή 

τους, για τα μοτίβα που παρουσίαζαν τη βαλκανική ομοιότηρ 

τα, για τις κοινωνικές διακρίσεις στην προίκα και, κύρια, 

για να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα που έβγαινε από τη 
διαρκή αναφορά των ιστορικών για κάποιες κοινωνικές τάξεις 
στον τόπο, στην Τουρκοκρατία, χωρίς ποτέ να φαίνεται κα

θαρά το όριό τους, το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας τους. 

Η μελέτη κατευθύνθηκε έτσι στην περιοχή -της κοινωνικής 
συγκρότησης της ομάδας, των ριζών της, του πολιτικού της 

πλαισίου και της σύνδεσής της με τη δραστηριότητα της κτη

νοτροφίας, στην εξέταση αυτού του συνολικού κοινωνικού—  

οικονομικού σχηματισμού, που αποτελούσε το χωριό.
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Η πρόθεσή μου να βρεθεί μια απάντηση για το μεγά

λο χάσμα που χώριζε τους δύο κόσμους,της υπαίθρου και 

της πόλης,με έτρεπε στη μελέτη της ιστορίας της Τουρκο

κρατίας και στην ανίχνευση της κοινωνικής ιστορίας του 
Μετσόβου ως πρός τις παραγωγικές κοινωνικές σχέσεις, το 

βαθμό της προσαρμογής της στο μοντέρνο κόσμο και τελικά 

"τις ισορροπίες πού πέτυχε κατά την ιστορική της διάρ

κεια.Αυτή την όραση και τη δυνατότητα τη χρωστώ στο Β. 

Παναγιωτόπουλο,που θά ήθελα ωστόσο.να τον απαλλάξω από 
την ευθύνη για τα λάθη πάνω στην ερμηνεία,που ενδεχόμε

να περιέχει αυτή η εργασία.

Χρωστώ ευγνωμοσύνη στον καθηγητή Μ.Γ.Μερακλή νια 

την κριτική ανάγνωση του πρώτου χειρόγραφου και τη συμ

βολή του στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου.
Ακόμα χρωστώ χάρη στους καθηγητές Α.Ζώη και Ε.Χρυ

σό και τους λέκτορες Φ.Μαυροειδή,Ν.Νικολάου,Ε.Νικολαίδη, 

. Π.Νούτσο,Χ.Νούτσο,Γ.Περυσινάκη,Ν.Ψημμένο που .διάβασαν 
το κείμενο και έκαναν ουσιαστικές παρατηρήσεις για τη 
δομή της εργασίας. ^.κΟίΙ Γ* ΣιορόΚΟί

Δεν πρέπει να παραλείψω να πώ ότι η μελέτη αυτή 
πραγματοποιήθηκε χάρη στην εκπαιδευτική άδεια που μου 

χορήγησε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στην οικονομική 

ενίσχυση από το " Ί δ ρ υ μ α  Ωνάση".



(Τι κοινωνικές ομάδες* αποτελούν το αντικείμενο της 
Λαογραφίας, στο βαθμό που η επιστήμη αυτή εξ ορισμού κα

ταγράφει την ανθρώπινη συμπεριφορά των κοινωνικών συνόλων 

μελετάει τον άνθρωπο που συμπερίφέρεται ως λαός, ως σύνο

λο δομημένο κοινωνικά.

Η παραδοσιακή λαογραφία ανατέμνει τις κοινωνίες μέσα α 

πό τα ήθη και τα έθιμα και τα στοιχεία του πολιτισμικού 

τους βίου, ενώ μας έχει δώσει μια συλλογή υλικού, που μπο

ρεί ν* αποτελέσει απαρχή νέων αναλύσεων και μελετών.

Η εξέταση των κοινωνικών ομάδων μέσα στο ιστορικό 

τους πλαίσιο είναι μιά οπτική που υιοθετήθηκε από τη μο

ντέρνα. ιστοριογραφία η οποία ταυτίζει τον άνθρωπο με τον
•7

εαυτό της . Σ* αυτή την αντιμετώπιση του ανθρώπου η ανά

λυση στηρίζεται πάνω στην έννοια της διάρκειας**, που συ

νεπάγεται εξέταση του συνολικού φαινομένου της δημιουρ- 
νίας και της εξέλιξης της κοινο)νίας μέσα στο ιστορικό 
της πλαίσιο, πέρα από την απλή, χφρίς περιεχόμενο, εξιστόριση των · 

συμθάνΓών: είναι η κοινωνική ιστορία της μεγάλης διάρ£Εχας.

Η νεώτερη λαογραφία είναι μιά κοινωνική ιστορία, η 

μελέτη της παρουσίας του ανθρώπου μέσα στο χώρο του, στο 

χρόνο και στούς ρυθμούς της ζωής του. Είναι η μελέτη της 
κοινωνίας όπως διαμορφώθηκε κάτω από συγκεκριμένες ιστο

ρικές συνθήκες, μέσα στο γεωγραφικό της χώρο και στο χρό

νο. Μελετά ακόμα η νεώτερη λαογραφία τα όρια και τις δυ

νατότητες που υπάρχουν να ολοκληρωθεί η κοινωνική ζωή 
ως φαινόμενο, ή την αδυναμία να σχηματιστεί, από τα εμπό

δια, δομικά ή εξωτερικά, που προκάλεσαν κίσιοιες αντιφάσεις 

ή κάποιες αδυναμίες προσαρμογής.

Σήμερα που η ιστοριογραφία έχει αλλάξει την οπτική 

και τους στόχους της και έχει ξεπεράσει το στενό εθνικό 
πλαίσιο τέτοιων μελετών, στηρίζοντας τη συνολική εξέταση 

των φαινομένων πάνω στην έννοια της διάρκειας, με τις σύμ-
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<ρυτες κατηγορίες της ανάλυσης, όπως είναι η έννοια της 

δυνατότητας της ολοκλήρωσης των φαινομένων , ο λαογρά'φος 
έλκεται προς την ιστορία. Και αυτή η στάση εξέτασης των 

κοινωνικών φαινομένων απαιτεί ένα νέο μεθοδολογικό σχήμα 
που θα του δώσει τη δυνατότητα να δει τα ίδια φαινόμενα 
στην προοπτική αυτών των εννοιών.

Έ τ σ ι  θα επικαλεστούμε τις "βοηθητικές επιστήμες" 
σε μια προσπάθεια κατανόησης του φαινομένου και των λει

τουργιών τών κοινωνιών στην ιστορική διάρκειά τους, κάνο

ντας μιά υπόθεση εργασίας τέτοια, που να μας επιτρέπει 
την κατανόηση και την ανασύσταση αυτής της κοινωνικής 

πραγματικότητας, ακόμα όταν την εξετάζουμε μέσα από κά

ποια δραστηριότητα οικονομική8 , θα προσπαθήσουμε να εφαρ

μόσουμε ένα μεθοδολογικό πρότυπο που να εμπεριέχει δυνά

μει τη δυνατότητα εξέτασης της κοινωνίας, μέσα από την 

ιστορία της ομάδας, όπως αυτή μας έχει δοθεί μέχρι σήμερα. 

Συγκεκριμένα, για την κοινωνία που μελετάμε, μέσα από την 
εξέταση της δραστηριότητας που ασκεί, της κτηνοτροφίας.

Στην αναζήτηση της μορωής και του τύπου της εξετα

ζόμενης κοινωνίας παράγοντες όπως οικονομικές συντυχίες 
και κοινωνικές διαδικασίες επιβεβαιώνουν την άποψη, ότι 

η επίδρασή τους μπορεί να έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία 

για την ομάδα, όπως μεγάλη σημασία έχουν οι κλιματολογι- 

κές συνθήκες, οι δημογραφικές μεταβολές που επιφέρουν α

ναταραχή στο ρυθμό και στη συνοχή των φαινομένων. (Ρυθ

μός ζωής μεγάλης διάρκειας και συγκυρίες μικρών διαρ<ειών 
—γεγονότων που ανακόπτουν τη συνέχεια της ροής των φαι

νομένων— μπορεί να μας δώσουν το φαινόμενο ζωής με την 

αιτιότητα και τα αποτελέσματά της. θα μπορούσαμε να μι

λήσουμε για τη συνέργεια και τη διακοπή της, το λύσιμο 
των δομών, που προσδιορίζουν την αιχμή ή την παρακμή των 

ίδιων φαινομένων, καθώς εμπλέκονται στα φαινόμενα κά-
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ποια γεγονότα καθοριστικά, αναστέλλοντας ή επιταχύνοντας 
διαδικασίες και ρυθμούς. Στην πολύπλευρη αυτή θεώρηση.του 
κοινωνικού χρόνου μιλάμε για φαινόμενα μεγάλης διάρκειας 
και μικρής διάρκειας. Φαινόμενα μέσης διάρκειας, 2-3 αιώ

νων, επιβεβαιώνουν μέχρι σήμερα στη συνέχειά τους τιχ;δο- 
μές των παραδοσιακών κοινωνιών, που ενυπάρχουν στην κοι

νωνική συμπεριφορά των ομάδων, ενώ οι ρίζες των φαινομέ- 

• νων χάνονται στους προηγούμενους χρόνους .
Μέσα στις προθέσεις της μελέτης αυτής βρίσκεται κα

τά κύριο λόγο, βέβαια, η εξέταση της συγκεκριμένης πα

ραδοσιακής κοινωνίας στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιό 
της και με βάση την παραγωγική δραστηριότητά της και, α 

κόμα η επισήμανση, κατά το δυνατό, του χρόνου της παρ 
σίας της εξεταζόμενης κοινωνίας και της κίνησής της, πιό 
πέρα, της λειτουργίας και του μηχανισμού που κρατούσε τη 

ζωή της μέσα στους ορισμένους ρυθμούς, εγκλωβισμένη στους 

όρους του χαρακτήρα της, από την άποψη δομής και πα- 

ραδοσιακής λειτουργίας, αυτού που γνωρίσαμε μέχρι τις 

μέρες μας.

θα μπορούσαμε να πούμε πως η εξέταση αυτών των κι

νήσεων μας επιτρέπει την κάθοδο σε βαθύτερα και ουσιαστι-ι
κότερα επίπεδα, τη διείσδυση κάτω από την επιφάνεια της 
πραγματικότητας, την προσέγγιση της ενυπάρχουσας και λαν- 

θάνουσας συχνά πραγματικότητας της καθημερινής ζωής και 
| των συναλλαγών, των ανθρώπινων σχέσεων που λειτουργούν

ί ' χωρίς να έχουμε ορατό συνήθως το καθημερινό τους μέτρο.

[ Μιάς πραγματικότητας, λοιπόν, που μόνο έμμεσα^ είνχι δυ

νατό να παρατηρηθεί ανάμεσα από τους αρμούς αυτόύ τθυ 

σύνθετου οργανισμού, που είναι ο κοινωνικός και οικονο

μικός σχηματισμός, η κοινωνία. Για να μπορέσουμε λοιπόν 
να συλλάβουμε την κοινωνική πραγματικότητα της παραδο-
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σιακής κοινωνίας προσεγγίζουμε τα εσωτερικά επίπεδα που 
την προσδιορίζουν: συμπεριφορές και μηχανισμούς, διαδικα

σίες, θέματα που ενδιαφέρουν ζωηρά μιαν εκσυγχρονισμένη 
λαογραφία.

Η μελέτη Οα σταθεί ακόμα στη σχέση της ομάδας με το 
φυσικό περιβάλλον, όπου βρέθηκε να βιώνει τις ιστορικές 
της συνθήκες, με την συνεξέταση των βασικών εννοιών της 

μεγάλης διάρκειας και της διαδοχής και της συμπληρωματι- 
κότητας των δραστηριοτήτων του αγροτικού κόσμου μέχρι το 
18 αι., δραστηριοτήτων που για την κοινωνία των Βλάχωνή

ταν η κτηνοτροφία και η βιοτεχνία* και αυτές μορφοποίησή 
την κοινωνία τους.

Με τον τρόπο αυτό περνάμε στην εξέταση της συγκεκρι

μένης παραδοσιακής κοινωνίας με οικονομικά κριτήρια. Και 
αυτό αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικούς δρόμους της 
παρούσας μελέτης.

Εξ άλλου παραδοσιακός-1̂  χαρακτήρας της κοινωνίας μας 

υποχρεώνει να ορίσουμε και τα στοιχεία που την προσδιορί

ζουν ως παραδοσιακή. Είναι οι διαστάσεις της και οι λει

τουργίες της στο χρόνο και στο χώρο, η διαλεκτική της σχέ

ση με την ιστορία, με το περιβάλλον και με τις συνθήκες 

που την προσδιόριζαν. Αυτή η τομή της οικονομικής μώ,έτης 
με το κοινωνικό σχήμα της αποτελεί το συνολικό φαινόμενο 

της παραδοσιακής κοινωνίας: δυνατότητες ζωής ενός ζωντα

νού οργανισμού μέσα στις συνθήκες του περιβάλλοντος, σε 
μια λειτουργία αυτοσυντήρησης.

Η αντίληψη αυτή της συνολικότητας, της συνοπτικής θεώρη

σης στην οποία θα θέλαμε να φτάσουμε ενεργώντας ως μελε

τητές της κοινωνίας, δεν είναι άλλη από την αποκάλυψη τον 
δομών1* , με τις οποίες εμφανίζονται να λειτουργούν και να 

κινούνται τα φαινόμενα, ώστε να δίνουν την όψη ενός οργα

νικού συνόλου, μέσα, επαναλαμβάνω, στην ιστορική πραγμα

τικότητα, με τους αλλεπάλληλους κύκλους των ρυθμών των 
πραγμάτων, στη διάρκεια της φυσικής ζωής της. Η μελέτη

16
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της Ιδιας της δραστηριότητας είναι ο μεθοδολογικός δρόμος 

αυτής της προσέγγισης. Αυτό δε σημαίνει κατανάγκην οικο

νομική ςστορία του τόπου με αριθμητικά δεδομένα · αλλά 
ποιοτική θεώρηση και αναγνώριση του οικονομικού και κοι

νωνικού χαρακτήρα της ομάδας που μελετάμε. Και πέρα α π ’ 
αυτό είναι η κριτική και αρχαιολογική διείσδυση στα ιστο

ρικά δεδομένα και στις τεχνικές που διαθέτει η ομάδα, σε 
σχέση με την κτηνοτροφία. Ακόμα το δίκαιο ή η συγγένεια 
είναι στοιχεία που θα βοηθούσαν στην κατανόηση του φαι*\ο- 

μένου στην ολότητά του.
Στο ζήτημα της κτηνοτροφίας η οικονομική μελέτη της κτη- 

νοτροφικής παραγωγής αποβαίνει ήδη συνολική μελέτη της ι

στορίας του τόπου, αφού παίρνει υπόψη της σημαντικούς το

μείς όπως είναι οι θεσμοί, μέσα στους οποίους αναπτύχθη

καν τα φαινόμενα και έγινε η σύνθεση του συγκεκριμένου 
οικονομικού-κοινωνικού σχηματισμού, από τη στιγμή που ε- 
πισημαίνεται η απαρχή του φαινομένου μέχρι τη στιγμή που 

τ/λαώνει, όταν εξαντλούνται τα περιθώρια της άσκησής της 

καί τελειώνει, μαζί, και η ιδιαιτερότητα του πληθυσμού ως 

εθνικής κτηνοτροφικής ομάδας, καθώς η δραστηριότητα αλλά

ζει μορφή και περιεχόμενο. Συνακόλουθα μετατρέπεται και 
η ομάδα σε ανάλογη δύναμη εργασίας και εισέρχεται σε ά λ 

λες σχέσεις κοινωνικές, μετά από διεργασίες που συντελού- 

νται στο κοινωνικο-πολιτικό σύστημα. Η εξέλιξη αυτού του 
Φαινομένου, η μορφή της δραστηριότητας στην εξέλιξή * τής 

αποτελεί ιστορικό προϊόν κοινωνικο-πολιτικών και πριν απ’ 
όλα οικονομικών διεργασιών.

θα αντιμετωπίζαμε ίσως το ερώτημα, αν, τελικά, η με

λέτη των εθνικών ομάδων είναι ταυτόχρονα και μια προσπά

θεια δημιουργίας ή αναζωπύρωσης ενός προβλήματος από τα 

πολλά που η πολιτική ιστορία των τελευταίων χρόνων έχει 

Φέρει στο προσκήνιο και στην περιοχή της Βαλκανικής, με 
τις εθνολογικές μελέτες και την έξαρση του ενδιαφέροντος 
για τις εθνικές ομάδες που την αποτελούν.
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Αλλά η λαογραφία μελετάει τις κοινωνίες είτε ανήκουν σε 

εθνικές ιδιαιτερότητες είτε σε ενοποιημένες μορφές και 

σύνολα, σε προχωρημένες ή μοντέρνες, ή παραδοσιακές κοι

νωνίες. Η αναφορά στην εθνική ομάδα είναι μιά προσπάθεια 

προσδιορισμού, χρονικού κυρίως, της απαρχής των φαινομέ

νων που μελετάμε εδώ. Η επισήμανση του "εθνικού" χαρα

κτήρα κοινωνιών, όπως αυτή που μελετάμε, γίνεται με στό

χο την απάλειψη, ακριβώς, αυτών των ξένων προς το αντι

κείμενό μα-ς πολιτικών ιδεολογιών, που σχετίζονται με τα 

εθνικιστικά συμφέροντα των κρατών. Αντίθετα πρόθεση έχει 

να ρίξει φως στην κοινωνία καθεαυτή, στην'πολιτισμική της 
φυσιογνωμία, στο πολιτισμικό της υπόβαθρο, στον παραδο

σιακό της χαρακτήρα, στη συνέχειά της και στις δυνατότη

τες της ολοκλήρωσης που τη διέπουν, στην ίδια τη ζωή της 
τελικά, και στον αγώνα που έκαναν τα μέλη της για να επι

βιώσουν, να εξασφαλίσουν την κοινωνική τους παρουσία, ως 

επιβεβαίωση της οργανικής τους ζωής.

θα προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε σ ’ αυτή την ορεινή 
πραγματικότητα'των αιώνων της αρχαϊκής, της άγριας κιχ λί

γο πολύ τυχαίας ζωής των πληθυσμών που βρέθηκαν να βιώ- 

νουν την άγονη και σκληρή της ανεπάρκεια. Νά δούμε στην 

υπόθεση της ομάδας και της δραστηριότητας που μελετάμε, 

ποιές ήταν οι δυνατότητες που είχε για να αναπτυχθεί, ποι- 

ές αιτίες στάθηκαν αποφασιστικές στην εξέλιξή της, ποιές 

προκάλεσαν διαφοροποιήσεις, μετασχηματισμούς και έδωσαν 
μιά μορφή πιό οριστική, ένα σχήμα που μπορούμε να το ε- 

πισημάνουμε, να το παρακολουθήσουμε.

Αυτό θα μας επιτρέψει εκτιμήσεις για την. παρακολούθηση 
της ίδιας της υπόθεσης στη συνέχειά της. θα μας απασχολή

σει η ορεινή πραγματικότητα της εποχής των στρατιωτικών 

μεταναστεύσεων και μετακινήσεων, η στρατιωτική παρουσία 
των λαών και των εθνικών ομάδων, αυτό το σύνολο της βου- 

νήσιας ζωής, η διαδοχή της στρατιωτικής υπηρεσίας μέσα 

στην αγροτική ζωή της εγκατάστασης, τα αίτια της έγκατά-

1 8
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στάσης και του μετασχηματισμού, το ίδιο το πέρασμα από το 
νομαδισμό άτη μεγάλη κτηνοτροφία, και τα αποτελέσματά τα), 

η ιδιαίτερη σύνδεση των δραστηριοτήτων αυτής της εποχής 
μέχρι το 18. αι.. με τις εθνικές ομάδες. Η δική μας προσο-. 

σοχή είναι στραμμένη στην ιδιαιτερότητα και στον τρόπο 

της σύνδεσης της εξεταζόμενης κοινωνίας με το περιβάλλον 

της. Φυσικό και ιστορικό, σ ’ αυτό που δίνει και τον κύ

ριο χαρακτήρα στην κοινωνία του Μετσόβου, που τη βρήκαμε 
άλλωστε αγροτική: κτηνοτροφική και βιοτεχνική, με τη μορ

φή που έχει μέχρι σήμερα η ελληνική ύπαιθρος,το ελληνικό 

χωριό της ορεινής Πίνδου.

Η έρευνα άρχισε από την εποχή μας, με τα δεδομένα 

της κοινωνίας που συνεχίζει την παραδοσιακή της παρουσία 
και λειτουργία στο σύγχρονο κόσμο, συνεχίζει τη ζωή μιάς 
περιφραγμένης κοινωνίας μέσα στην κτηνοτροφία και στην 
οικιακή χειροτεχνία του μαλλιού. Παράλληλα έγινε και μιά 

έρευνα προς τά πίσω, προς την απαρχή και τις ρίζες της ο

μάδας και της δραστηριότητας. Η προς τα πίσω πορεία και η 

επιβεβαίωση της αρχικής υπόθεσης εργασίας από το αντικει

μενικό πλαίσιο των οθωμανικών δομών και των διευθετήσεων, 

διαμόρφωσε και το ερευνητικό πλαίσιο της ανίχνευσης αυτού 
του φαινομένου, της κτηνοτροφίας στα χέρια της συγκεκρι

μένης ομάδας, θεωρούμε λοιπόν το πλαίσιο των οθωμανικών 
θεσμών και τον τρόπο, με τον οποίο οργάνωσε την παραγωγή 

το οθωμανικό κράτος, αξονικό στοιχείο της μελέτης και α 

ντικατοπτρισμό μιάς αδιάσειστης πραγματικότητας, καθώςγια 
την παραδοσιακή κοινωνία της αυτοκρατορίας τα θεσμικά 
πλαίσια απλώνονται στο σύνολο των πληθυσμών και είναι δο

μημένα σύμφωνα με τις δραστηριότητες και την υλική δομή
1 2των πληθυσμών αυτών . Έ τ σ ι  δεν αποτελεί γενικευτική α 

σάφεια ή ανεπάρκεια το γεγονός, ότι καταφεύγουμε σ ’ αυτή 

τη μεθόδευση. Αντίθετα νομίζουμε ότι είναι μια υποστήριξή 
με αδιάσειστα στοιχεία, κυρίως για τη μελέτη των παραδο

σιακών κοινωνιών13.



20

Άλλωστε αυτή η οθωμανική συγκρότηση με την συντεχνιακή 
οργάνωση της αυτοκρατορίας, με τη μεθόδευση της εγγραφής 

των πληθυσμών στά δεφτέρια, με την ιδεολογία της κοινωνι

κής ακινησίας, μας αφήνει επαρκή περιθώρια για να σχημα

τίσουμε αντίληψη για την οργάνωση και τη θεσμική πλαισίω

ση όλων, των κατακτημένων ομάδων. Η ίδια η οθωμανική κοι

νωνία δεν διαφέρει καθόλου α π ’ αυτές τις ορεινές, νομαδι

κές κοινωνίες που κατακτά. Πρόκειται για φαινόμενο παράλ

ληλο με τα.άλλα της Βαλκανικής αυτής της εποχής. Η ίδια 

δεν έχει μεγάλες διαφορές στις λειτουργίες της και οι ρυθ

μοί της ζωής συμπίπτουν.

Με βάση τα προηγούμενα, το πρώτο μέρος αυτής της 

μελέτης περιλαμβάνει την περίοδο του αρχαϊσμού της κτηνο

τροφίας, του αρχαϊσμού των δομών και των συνθηκών της 

συμπληρωματικότητας που βρίσκεται στις στρατιωτικές υπη

ρεσίες, και στην τυχαιότητα της αυτοσυντήρησης μέσω της 
εκτροφής κοπαδιών που μετακινούνται.

Υπάρχει ένα στάδιο μετασχηματισμού, το στάδιο .της 

διαφοροποίησης, .που διαγράφεται από τη στιγμή που οι συν

θήκες του περιβάλλοντος αλλάζουν, και επομένως για την υ

πόθεση της κτηνοτροφίας, είναι η περίοδος των αλλαγών. 

Πιό εύστοχα θα λέγαμε ότι είναι η περίοδος που αρχίζει νχ 
παίρνει μορφή αυτή η δραστηριότητα, στηριγμένη στη νέα 
υλική βάση της εγκατάστασης^.

Στις νέες συνθήκες θα μπορούσαμε να επισημάνουμε και την 
απαρχή μιας φάσης της δραστηριότητας, που την παρακολου

θούμε να πυκνώνει, παραμερίζοντας την τυχαιότητα του νο- 
μαδισμού και της μετακίνησης. Να διαμορφώνεται μιά νέα 
μορφή αναπτυγμένης κτηνοτροφίας, αυτή που θα τη βρούμε\α 

εξελίσσεται σε βιοτεχνική δραστηριότητα επεξεργασίας μαλ

λιού, και να περνάει στο εμπόριο.

Στο δεύτερο μέρος θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε πως' 
και που κατευθύνεται αυτό το φαινόμενο της κτηνοτροφίας 

στα χέρια της ομάδας, πως διαμορφώθηκε η συμπληρωματικό-
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τητα, ώστε να δίνει την προτεραιότητα ανάπτυξης στην κτη

νοτροφία, ‘όταν η στρατιωτική υπηρεσία και σημασία συνακό

λουθα υποχωρεί. Σ' αυτή την κίνηση 0α παρατηρήσουμε ίο τέ

λος του νομαδισμού, από το δικό μας δείγμα, την απαρχή της 
εγκατάστασης και την ανάπτυξη της δραστηριότητας, την ο 

ποία ο νομαδισμός δεν μπορούσε να επιτρέψει. Θα δούμε λοί: 

πόν, πώς στις συνθήκες της εγκατάστασης και των οθωμανι

κών θεσμών δημιουργήθηκαν οι όροι μιάς διαφορετικής ανά

πτυξης της δραστηριότητας, που διαφοροποίησε και την ίδια 
την ομάδα, προωθώντας την προς τη νεώτερη εποχή, που αρ

χίζει να αναφαίνεται από το 18 α ι . ^ .  Αυτή την προοδειχι- 

κή κίνηση και την εξέλιξη του ίδιου παραδοσιακού οργανι

σμού θέλουμε να παρακολουθήσουμε μέσα από τις διαδικασίες 

της ανάπτυξης της δραστηριότητας και την εξέταση αυτού 
του συνολικού φαινομένου που αποτελεί η κτηνοτροφία στα 

χέρια των Βλάχων.
Με τον ίδιο τρόπο της εξέτασης της κτηνοτροψιακήςκοι

νωνίας του Μετσόβου αντιμετωπίζουμε και την ανάπτυξη της 
δραστηριότητας στα πλαίσια της οργάνωσης της παραγωγής α 

πό την κυρίαρχη κοινωνία, την οθωμανική. Από την ένταξη 
της δραστηριότητας στον οθωμανικό τρόπο οργάνωσης της πα

ραγωγής μπορούμε να δούμε πώς μέσα από τους θεσμούς του 
κράτους διαμορφώθηκε μια οικονομία και μια νοοτροπία, που 
προκαλούσαν αντίστοιχα κοινωνικά φαινόμενα. Το μέτρο της 

αντιστοιχίας αυτής αποτελεί και την ερμηνεία της κοινωνι

κής πραγματικότητας. Αναγόμαστε λοιπόν στο γενικό πρότυ- 
πο της εξέτασης της κοινωνίας με οικονομικά κριτήρια και 
τελικά στη διερεύνηση της κοινωνίας μέσα από τις παρατη- 

ρήσιμες δομές της.
Ως προς την ιστορική βιβλιογραφία γύρω από το θέμα 

στη γενική εκδοχή του (κοινωνίες κτηνοτρόφων στη Βαλκανι

κή) παρατηρούμε, ανάλογα προς ό,τι σημειώσαμε πιό πάνω 
σχετικά με τη λαογραφία, πως είναι διαμορφωμένη κατά βά

ση με την πρόθεση αποκατάστασης της εθνότητας της ομάδας
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Μέσα από τις εθνικές φιλολογίες της βαλκανικής ιδεολογία; 
των εθνικών κρατών. Και αυτό έχει περιορίσει την έρευνα 

στην εξέταση μόνο της ιστορίας, και μάλιστα μιας ιστορίας 

γεγονότων και σκοπιμοτήτων που αφήνει α π ’ έξω τις κοινω

νίες. Απουσιάζουν από τη βιβλιογραφία αυτή αποτιμήσεις 

ποιοτικές για την παρουσία, το χαρακτήρα και την υποδομή 

των κοινωνιών που επί αιώνες αποτελούσαν το χώρο της Βαλ

κανικής. Αποτελούν εξαίρεση οι σύγχρονοι ιστορικο,ί της 
Βαλκανικής ιστοριογραφίας, που εισήγαγαν τη μελέτη της κοι.νωνι- 

κής.διάστασης των φαινομένο'ινστην Ιστορία. II ιστορία της κτη

νοτροφίας δεν πήρε ποτέ τη θέση της και τις διαστάσεις 
της στη συνολική αντιμετώπιση του αγροτικού Κτήματος στην 

ιστορία μας της αγροτικής οικονομίας, παρά μόνο απχτπασμα- 

τικά και ευκαιριακά, τυχαία. Γι’ αυτό δεν έχει φανεί ο ρό

λος της, η συνέχεια και η συμπληρωματικότητα των δύο βα

σικών μορφών της αγροτικής οικονομίας. Από τη λαογρα<ρία 

ειδικά εξετάστηκε μόνο ως μέρος της παραδοσιακής ελληνι

κής ζωής στο επίπεδο του χωριού, αντιμετωπίστηκε ως συλλο

γή υλικού των αγροτικών, ορεινών κτηνοτροφικών κοινωνιών, 

και συχνά μέσα από ένα πνεύμα επιφανειακά εκλεκτικού φολ

κλορισμού, από το οποίο πάσχει η επιστήμη αυτή.
1C) 17Οι μελέτες τη) Κ. Καραβίδα ’ και. του Κ.Βεργόπουλου' είναι οι

μόνες που θίγουν το πρόβλημα, στο πλαίσιο της εξέταση; της

αγροτικής κοινο>νίας κα,ι οικονομίας. Οι ιστορικοί της Hr
18πειρωτικής Ιστορίας περιλαμβάνουν διάσπαρτα στοιχεία για 

τη φύση του ορεινού πληθυσμού, αλλά δεν υπάρχει μια μελέ

τη, που να δίνει το φαινόμενο της άσκησης της δραστηριό

τητας αυτής στο πλαίσιο και στα χέρια των ορεινών κοινω- 
νιιόν, στην εποχή που η κτηνοτροφία κυριαρχεί στο χώρο και 

η γεωργία είναι συμπληρωματική της δραστηριότητα, αλλά και 

πιό πριν, όταν η κτηνοτροφία ήταν συμπληρωματική στη στρα

τιωτική λειτουργία και τη στρατιωτική παρουσία των ορει

νών ομάδων που ζούσαν γύρω από τη Μεσόγειο.

Υπάρχει ωστόσο τό συνολικό και υποδειγματικό έργο του



Braudel^ που διορθώνεται κριτικά πάνω στα φαινόμενα που

γεννιούνται και εξελίσσονται γύρω από τη Μεσόγειο.

Στην ίδια τάση και στο κλίμα των κατευθύνσεων του Γάλλου

ιστορικού της νεωτερικής ιστοριογραφίας, εντάσσεται και

μια σειόά μελετών που αφορούν την Τουρκοκρατία, από τούρ-
20κους ιστορικούς, αλλά και των άλλων βαλκανικών χωρών 

που αναλύουν τα προβλήματα των εθνικών κρατών, την υπο- 
* δομή και την εξέλιξή τους, αρχίζοντας από την εποχή της 

εγκατάστασης τους στο χώρο, από τότε που σημειώνεται η πα

ρουσία τους στην περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα έχουν οι μελέτες α υ 

τές για τους επιστήμονες που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον 

τους στο πρόβλημα της απαρχής του καπιταλισμού και των 
σχέσεων που δημιούργησε η επαφή των παραδοσιακών κοινω

νιών με τον κόσμο του κεφαλαίου. Πρόκειται για το πρόβλη

μα του μετασχηματισμού των παραδοσιακών κοινωνιών, που, α 

πό'το 15. αι. έως το 19. αι. (όταν δημιουργούνται τα εθ

νικά κράτη)* βρίσκονται στην οθωμανική επικράτεια, στη 
Ρομανική. Το φαινόμενο του κοινωνικού μετασχηματισμού,που 

προκλήθηκε από τη διείσδυση του καπιταλισμού, η νέα κατά

σταση που σχηματίστηκε προοδευτικά για τις παραδοσιακές 
κοινωνίες από την επαφή τους με το δυτικό καπιταλισμό 
και την επίδραση που δέχτηκαν α π ’ αυτόν, είναι από τις 

περιοχές, στις οποίες στρέφεται η ιστορική, αλλά και η 
κοινωνική έρευνα τα τελευταία χρόνια . Είναι αυτονόητο, 
ότι η εξέταση της εμπορικής διαδικασίας είναι βασική για 
τη νέά αυτή ιστορική θεώρηση.

θα επιχειρήσουμε να βρούμε μιαν οπτική γωνία, να υιοθετή

σουμε, ως λαογράφοι, την πρισματική αντιμετώπιση των δο

μών της κοινωνίας, χωρίς αυτό να μας βγάλει α π ’ την ιστο

ρική μας θέση. Αντίθετα θα μας οδηγήσει στην ιστορική θεώ

ρηση του σχηματισμού αυτού, που, εκτός από την όψη της ε

θνικότητάς του, έχει και την καθολικότερη, σε όλη τη Βαλ

κανική, κοινωνική και οικονομική του όψη.

23
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Εδώ υπάρχει- ένα πρόβλημα πηγών και. χρήσης των πηγών και 

των παραδομένων στοιχείων, τα οποία μας δίνουν καταρχήν 
και. προς αυτή την κατεύθυνση σποραδικές πληροφορίες, και 

άλλου είδους, τις οποίες πρέπει να μετατρέπουμε σε στοι

χεία αναφοράς στο μοντέλο που εδώ θέλουμε να αναστηλώ

σουμε: το μοντέλο του χωριού. Η ιστορική και αρχαιολογι- 
κή αυτή μεθόδευση της ανασύστασης του χωριού επιχειρή- 

θηκε μέσα από τις γραπτές παραδομένες ιστορικές μαρτυρίας, 
αυτές τις ίδιες των ιστορικών, που αναφέρουν την ομάδα 
και τη στρατιωτική της παρουσία, των μελετητών της γλώσ

σας και των εθίμων, των περιηγητών και των ανθρώπων που 

προβληματίστηκαν πάνω στην υπόθεση αυτής της ομάδας, α 

κόμα και των ιστορικών εκείνων που χρησιμοποίησαν τα δε

δομένα για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, ταγμένοι στην 

υπηρεσία κάποιας κίνησης παράλληλης προς αυτή την κατεύ

θυνση.

24
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αρχαϊκή" κτηνοτροφία

Υπάρχει μια νομοτελειακή σχέση ανάμεσα στούς Βλά

χους και τη δραστηριότητά τους την κτηνοτροφία, που η 

μορφή της,οι διαστάσεις και η εξέλιξή της καθορίζονται

από εξωτερικούς παράγοντες και συντυχίες,που δεν μπο-
23ρούν να αναιρεθούν από τις προθέσεις της ’’ειδικευμένης" 

αυτής ομάδας.Πρόκειται για μια κοινωνία αυτοσυντήρησης 

με υποτυπώδη οικονομία,με μια χωρίς σχήμα αυτοκατανάλω-
*) A

ση (και υποκατανάλωση),που ανταλλάσσει σε είδος και 

εκτελεί τις υπηρεσίες της σε κοντινή ακτίνα,που χρησι

μοποιεί το φυσικό της ορεινό περιβάλλον για την εξασφά-: . 

λιση μιας στοιχειώδους αγροτικής ζωής.Η κτηνοτροφία εδώ 
δεν είναι οικονομία αλλά τρόπος ζωής.Η ορεινή Βαλκανική 

συγκροτούσε αυτούς τους πληθυσμούς στα κλειστά αδιαπέ

ραστα βουνά της ,χωρίς να αωήνει περιθώρια για τη δι

είσδυση των πολιτισμών,δεν επέτρεπε άλλες κινήσεις από 
τις νομαδικές(εποχικές) μετακινήσεις των κοπαδιών και τον ' 

πόλεμο.Ντόπιοι πληθυσμοί και χ(ορίς αρχική μακρινή κοιτί

δα, έζησαν στα ορεινά της Βαλκανικής ως στρατιώτες-φύλα- 

κες με στοιχειώδη υπανάπτυκτη κτηνοτροφία,ασκώντας κα

τά δύναμη τη δραστηριότητα αυτή και καλλιέργειες για την 

αυτοσυντήρησή τους.
.25Τα τελευταία ρωμαϊκά πληθυσμικά περισσεύματα πομ κατά 

συστάδες απλωμένα από τη Ρώμη ως τα Καρπάθια,στα ορεινά 
περάσματα των δράμων της Αυτοκρατορίας ,στη διάρκεια της 

περιάδου που άρχιζε απά το τέλος του αρχαίου κάσμου και



σ ’(5λη την περέοδο των βαρβαρυχών επυδρομών προς τη Μεσο- 

■ · γευο,έχαναν αγώνα επυβέωσης,διατηρώντας το στρατυωτυχέ χα

ραχτηρα,τη λατυνυκη αγροτυχη τους γλώσσα xat παρέρευναν 

απομονωμένα,μακρυνά,αδιαπέραστα απο τους πολυτυσμοΰς,ξε

χασμένα ,βυώνοντας μι,α ζωη,λανθανοντας στος μεγάλες συγ- 

χρούσει,ς,τυς αλλαγές xat τυς καταστροφές που δοηρκεσαν 

ως το 16 at. xat το 17 at. ακόμα.Αυτους τους πληθυσμούς
φ

οι Σλάβου κατεβαίνοντας τους ονόμασαν Βλάχους» Βλαχίες
._ , » , , 26 τΙ§ περιοχές που κατουκουνταν απ αυτους

Η εκτροωή των ζώων ποοηνείται αυτή την εποχή.λό

γω της αρχαϊκότητας των δομών,χωρίς φιλοδοξίες άλλες 
εκτός από την αυτοσυντήρηση.Κανένας δέν έχει απαιτήσεις 
διάρκειας,ζώντας μέσα στην ανάγκη της αυτοσυντήρησης και 

της ασφάλειας.Η αρχική μορφή της κτηνοτροφίας που τοπο

θετείται στην εξημέρωση του ζώου,δεν βρίσκεται πολύ μα

κριά από την κτηνοτροφία αυτή που ασκείται σχεδόν τυ

χαία στον ορεινό χώρο.Οι ορεινές συνθήκες,επί αιώνες οι 

ίδιες,. δεν ' εγγυώνται βελτιώσεις και παραπέρα ανά

πτυξη .Μπορούμε' να φανταστούμε τη μακρόσυρτη συνέχεια α»-

τού του κόσμου,χωρίς μεγάλες ποιοτικές και ποσοτικές με-
2 7ταβολές,με τον αργό ρυθμό των μετασχηματισμών του

Η μετακίνηση των κοπαδιών και των κτηνοτροφών α 

πό τα ορεινά στην πεδιάδα αποτελεί και την πρώτη μορφή 

της αγροτικής οικονομίας στις διαστάσεις μιας συμπεριφο

ράς αυτοσυντήρησης.Ορεινός χώρος και κτηνοτροφική δρα

στηριότητα αυτοσυντήρησης είναι το είδος της ζιοής που 
υπάρχει μέχρι το 17 αι.Η εγκατάσταση στά πληθυσμικά κέ

ντρα δεν είναι από τα πράγματα που θα μπορούσε να επι

θυμήσουν αυτοί οι άνθρωποι.

Συστήματα ισορροπίας αρθρώνονται στο εσωτερικό 
των ομάδων,τύποι "συμφωνίας" ανάμεσα στο περιβάλλον και 
τη δραστηριότητα,μηχανισμοί αμυντικοί που συντηρούν τις

2 8
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ομάδες.β ,
Μια διερεύνηση της απαρχής της δραστηριότητας αυ

τής και ‘μια προσπάθεια ανίχνευσης και αποκατάστασης της 
μορφής ̂ ρης.οδηγούν την έρευνα στη μελέτη του συνολικού' 
Φαινομένου των εθνικών ομάδων που έχουν στα χέρια τους 

την κτηνοτροφία.

Είναι δύσκολο να ωτάσει κανείς στη σκιαγράφησή τους 
σε μιαν εποχή για την οποία λείπουν οι ιστορικές μαρτυ

ρίες σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά τους,πρίν από 

τη λειτουργία αγοράς,να μιλήσει για τη μορφή των δρα

στηριοτήτων τους,που ήταν στοιχειώδεις και αποτελούσαν 
αυτό που θα ονομάζαμε σήμερα "υλική ζωήΜ ή "υλικό<.πολι·? 

τισμό" ' .Γι’αυτή την εποχή η ιστορία της κτηνοτροφίας

είναι ή ιστορία των ντόπιων πληθυσμών που ζούν στα ορείτ 
νά,χωρίς επαφές με τους πολιτισμούς που έρχονται από 
μακριά,και μένουν α π ’έξω,σ’ένα περιβάλλον δύσκολο, σκλη

ρό,αρχαϊκό,όπου τίποτα δεν επαρκεί και "όλα είναι δύσκο-
4 29
λα,όχι όμως και αδύνατα'*

Σ ’αυτό το συνολικό φαινόμενο της μεγάλης διάρκει

ας εγγράφεται και η ιστορία της κτηνοτροφικής ομάδας που 
μελετάμε και αποτελεί μέρος της ίδιας ορεινής πραγμα

τικότητας .Μια υποθετική μορφή της κτηνοτροφίας αυτής 
που σχηματίστηκε στούς αιώνες του αρχαϊσμού των γεαγρα- 
Φΐκών και δημογραφικών δομών,μπορούμε να ανιανεύσουμε;μέ

σα από την ιστορία των πολέμων 1ης εποχής.Η διείσδυση, 

αυτή στον ιστορικο-γεωγραφικό χ ώ ρ ο ^  ίσως μας φανερώσει 
και τις δυνατότητες της εποχής,τις συνθήκες που μπορούν 

να θεωρηθούνΜευνοϊκές*’για την παρουσία και την άσκηση 
της δραστηριότητας.Συναφώς πρέπει να δοθεί κάποια απά

ντηση στα ερωτήματα,ποιά είναι η μορφή του γεωγραφικού 

χώρου και η αντίστοιχη της ομάδας,ποιό είναι το οικι-. 
στικό πλέγμα αυτού του πληθυσμού.Η ανασύνθεση αυτής της 
πραγματικότητας είναιδύσκολη και μόνο μια ποιοτική, θά

»



λέγαμε δυνατότητα προσδιορισμού υπάρχει,γιατί οι ορει

νές πληθυσμικές ομάδες,ως ελασσόνες υποθέσεις,δεν απα-
7  1

σχόλησαν τους ιστορικούς .έμειναν έξω από τη μεγάλη ι

στορία ,στα περιθώρια των μαρτυριών,όπως ζούσαν πραγμα-. 
τικά στο γεωγραφικό περιθώριο των μεγάλων αυτοκρατοριών.

Για τη βλάχικη ομάδα που περιέχεται ανάμεσα στις 

περιοχές της Ηπείρου,Θεσσαλίας,Μακεδονίας,Αλβανίας η ι

στορία της κτηνοτροφίας είναι η κοινή εξέλιξη της ομάδας 

που πέρασε από τη στρατιωτική υπηρεσία στην αναπτυγμέ

νη κτηνοτροφία όταν η συγκυρία το επέτρεψε και οι ιστο

ρικοί παράγοντες το προκάλεσαν.Οι κοινότητες ή τα χωριά 

που δεν αναπτύχτηκαν.αποδυναμώθηκαν ακριβώς από τιςπρο- 
αναφερμένες συνθήκες που έδρασαν γ ι ’αυτές αρνητικά.Μια 

χαρτογράφηση των βλάχικων οικισμών και των χωριών θα 

μπορούσε να ρίξει φώς στην εξέλιξη κάθε χωριού και αυτό 
θ ’αποτελούσε επαλήθευση της υπόθεσης που κάνουμε και 

κ α τ ’επέκταση ενίσχυση των απόψεων για το μοντέλο του κτη- 
νοτροφικού χωριού,.

Το Μέτσοβο αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό παράδει

γμα τέτοιου κτηνοτροφικού χωριού,όπ(ος και η Μοσχόπολη. 

Αποτελεί και δείγμα του κτηνοτροωικού χωριού της αναπτυ

γμένης κτηνοτροφίας,με όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τη 

μορφή και την εξέλιξή του^

Η παρουσία των Βλάχων το 14 αι. " στη Βαλκανική 

δεν θα πρέπει να είναι σημαντική.Ισως ένας αριθμός από 

μερικές στρατιωτικές οικογένειες ,που σχηματίζουν κτη- 

νοτροφικές ομάδες φυλάκων,ένας πληθυσμός μερικών μόλις 

οικογενειών που έχει τοποθετηθεί σε κάποιο ορεινό στρα

τιωτικό φυλάκιο.Και αυτό ως τη στιγμή που η δημογραφι-
τ/Ι

κή άνοδος του πληθυσμού αυτού θα διαφοροποιήσει την 

υλική βάση της διαβίωσής του και θα τον αναγκάσει σε 
μια συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων.



Η ιστορική μαρτυρία για την παρουσία των Β λάχων μέσα στις 

αλβανικές-σερβοβυζαντινές συγκρούσεις του 14 αι.** δηλώ

νει μιά λανθάνουσα παρουσία τους στο χώρο ψς πληθυσμών 

που εξωθούνται σε σύγκρουση, επιστρατεύονται όταν και 

γ ι ’ αυτούς μπαίνει το πρόβλημα μιας πίεσης που ασκείται 

από άλλους πληθυσμούς, τον καιρό που παίζεται το παιχνίδι 
της διεκδίκησης του χώρου από τους νομάδες και τους λαούς 

των αυτοκρατοριών, που διαδέχονταν η μία την άλλη. Η συμ

μετοχή' αυτών των λατινικών στρατιωτικών πληθυσμών στις ε

δαφικές διεκδικήσεις των λαών που κατευθύνονται στη Μεσό

γειο είναι μία αναγκαστική συμμετοχή. Και οφείλουμε να 

υποθέσουμε ότι η παρουσία τους είναι " περιθωριακή" και 

"λανθάνουσα", όσο οι Βλάχοι δε διεκδικούν τίποτα, παρά μό·’ 

νο ελεύθερες βοσκήσιμες εκτάσεις,., που να μην ξεπερνούν τα 

όρια της πληθυσμικής έκτασής τους στα όρια του δρόμου και 

του φυλακίου που φυλάνε. Δε διεκδικούν τίποτα πιό πέρα α- 

#πό τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και τον αυτοπεριορι- 

σμό τους στην υπηρεσία που τους έχει ανατεθεί: να είναι 

φύλακες των μακρινών ορεινών διόδων της αυτοκρατορίας.

Η στρατιωτική τους παρουσία, ούτε αυτή, δεν είναι ση

μαντική, στο βαθμό που η παρακμή και η πτώση, το τέλος της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας έχει εξασθενήσει το ρόλο των πλη

θυσμών αυτών, που σ ’ όλο το μεταξύ διάστημα από το

τέλος του ρωμαϊκού κόσμου και κατά τη διάρκεια της βυζα

ντινής αυτοκρατορίας συνεχίζουν, να βρίσκονται πάντα στις 

ίδιές θέσεις^.

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στους αιώνες των 

βαρβαρικών επιδρομών, των μεγάλων καταστροφών και της με

γάλης δημογραφικής αστάθειας, που ορίζεται από παράγοντες 

κλιματολογικούς και γενικότερα φυσικούς, οι πληθυσμοί αυ

τοί του ορεινού χώρου δεν είναι δυνατόν, όσο αναπτυγμένη 

γεννητικότητα κι αν παρουσιάζουν, να αναπτυχθούν δημογρα-
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φικά' πράγμα που τους περιορίζει στο ρόλο των φυλάκων και 

των κτηνοτρόφων των αραιών, χωρίς σύνορα, εκτάσεων σε μια 

κατάσταση όπου όλα μπορεί να εξαφανιστούν από τη μια στιγ

μή στην άλλη, χωρίς οργανωμένη άμυνα έξω από το πλαίσιο 

της ομάδας. Η μόνη άμυνά τους βρίσκεται στην κοινωνική 

τους συγκρότηση, στη δομή της οικογένειας, που 0α ορίσει 

και το βαθμό της αντίστασής τους στο φυσικό περιβάλλον 

και στον εξωτερικό εχθρό, τα ανταγωνιστικά φύλα των άλλων 

κτηνοτροφικών ομάδων.
Αν θέλαμε να συνθέσουμε μιάν υποθετική μορφή τηςκτη- 

νοτροψίας των Βλάχων στην περίοδο του νομαδισμού θα θέτα

με πρώτα το πρόβλημα του γεωγραφικού χώρου ί·χτ:ης άσκησης 

της κτηνοτροφίας και, μέσα σ ’ αυτόν, των δρομολογίων τους, 

των μετακινήσεων τους, που για τους βλάχους δεν πρέπει να 

ήταν, ποτέ διαφορετικές από τις εποχικές μετακινήσεις (α

πό το βουνό στην πεδιάδα) και σε μια ακτίνα που μπορούσαν 

να ελέγχουν, γύρω από τα περάσματα τών δρόμων του φυλα

κίου τους. 0 προσδιορισμός είναι απλός: η Πίνδος και οι

πεδιάδες, που αποτελούν τη Θεσσαλία, αποτέλεσαν κ α ι td  ζ ω 

τικό χώρο της κτηνοτροφίας αυτής.Για το Μέτσοβο ο ζοτικός

χώρος της δραστηριότητας εκτείνεται από την πεδιάδα στο 

ορεινό χωριό που αποτελούσε στο 14 αι.(μέχρι το 17 αι.α

κόμα ισως)μια συνολική παρουσία με οικισμούς που,πριν να 
συγκεντρώσουν τους πληθυσμούς τους στο μοναδικό χωριό,

είχαν ονόματα που και' σήμερα υπάρχουν ως τοπωνύμια.



• «

το δερβένι

Η οθωμανική πολιτική της στρατιωτικής κατάκτησης 
συνδέθηκε με την παρουσία αυτών των πληθυσμών σ ’ όλη τη

Βαλκανική. Η οθωμανική κατάκτηση·του τέλους του 14 αι.
37

και του 15 αι. βρίσκει τους Βλάχους φύλακες του Ζυγού 

και τους περιλαμβάνει στο δικό της σχέδιο της εδαφικής
•ΤΟ

της εξάπλωσης . Η πολιτική της εδαφικής εξάπλωσης δια

τηρεί αυτό τον πληθυσμό που τον βρίσκει έτοιμο στις θέ

σεις των περασμάτων και του αναθέτει την ίδια μέχρι τώ

ρα υπηρεσία, θέλει τους ανθρώπους αυτούς δερβετζήδες , · 
Ττου διευκολύνουν και εξυπηρετούν τη μετακίνηση των στρα

τευμάτων και την εξάπλωσή τους, τουλάχιστο μέχρι το 16 

αι., οπότε σταματούν οι κατακτήσεις της Αυτοκρατορίας.

Ό λ α  εδώ παίχτηκαν πάνω στην πρόθεση της οθωμανικής 

πολιτικής να συγκρατήσει τους πληθυσμούς που της εξασφά

λιζαν όρους και δυνατότητες ζωής, να συγκροτήσει τους ο

ρεινούς φύλακες στη θέση τους και στους οικισμούς τους 
γύρω από το πέρασμα, το δερβένι. Το Μέτσοβο στις ιστορι

κές μαρτυρίες αναφέρεται ως δερβένι.39

Η γενική αρχή της παροχής υπηρεσίας από την πλευρά 
των υπηκόων προς το κράτος και της αντίστοιχης φορολογι

κής τους απαλλαγής από την πλευρά του κράτους,εντάσσεται 
στο γενικότερο πλαίσιο των παραγωγικών σχέσεων της οικο

νομίας της αυτοσυντήρησης. Αυτό το παιχνίδι μέσα στο μη

χανισμό της ανταλλαγής σε είδος αποτελούσε κύρια μέθοδο 

κατάκτησης, όπως θα δούμε και αργότερα στη μελέτη μας.

%
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Πάνω στις αρχές της οθωμανικής κατάκτησης 
συγκροτήθηκε ένας οθωμανικός οικισμός από πληθυσμούς ντό

πιους, δεσμευμένους με την υπηρεσία της φύλαξης των δρό

μων και της φροντίδας των περαστικών, υπηρεσία απαραίτη

τη νια τις ανάγκες της εποχής. Αντίστοιχη με την υποχρέωση προς 
το Kpcrcoc υπηρεσία ήταν η παροχή ελευθεριών στους πληθυσμούς αυτούς, 
η παοοχή ωορολογικών απαλλαγών ενταγμένων απόλυτα στο πνεύ- 
μα και στη λογική του κράτους.

Μηχανισμός κατάκτησης ήταν το δερ

βένι οργάνωση του γεωγραφικού χώρου της αυτοκρα

τορίας, με σκοπό την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής της 
εδαφικής εξάπλωσης και τη διακίνηση των στρατευμάτων.

Στην περίπτωση του Μετσόβου το κράτος υιοθέτησε τη στρα

τιωτική παρουσία της ομάδας που ήταν ασκημένη στις δυ

σκολίες του περιβάλλοντος, για τις δικές της ανάγκες και 

απέδωσε φορολογικές απαλλαγές, γνωστές ως προνόμια, από 

την αρχή της επιβολής της κυριαρχίας του. Η οθωμανική 

ρύθμιση του δερβενιού συνεχίζει να παγιώνει την παρουσία 
της ομάδας στο 15 αι., το στρατιωτικό χαρακτήρα της, ως 

τη στιγμή που δημιουργείται το χωριό. Στο χαρακτήρα του 
δερβενιού από το 15 αι. μπορούμε να αναζητήσουμε μιά.πιό 

συγκεκριμένη εικόνα του τύπου του κτηνοτροφικού κόσμου 

της εποχής, αυτής που διαμορφώθηκε ακριβώς στη βάση των 

προνομίων του καθεστώτος του δερβενιού. Στην εξέταση τίτς 
δημιουργίας του με τους μεγαλοκτηνοτρόφους, τους βιοτέ- 
χνες, το μεταφορικό εμπόριο, την κοινωνική κινητικότητα 
του πληθυσμού του, πρέπει να συνυπολογίσουμε το δερβένι 

Το καθεστώς του δερβενιού οριζόταν από τη διοικητι

κή υπαγωγή του στη Βαλιδέ Το δερβένι, ή βαλιδέ, οι α 

παλλαγές και τα προνόμια, ο ελαστικός έλεγχος και το τέ

λος της στρατιωτικής παρουσίας, δρούσαν ευνοϊκά στην 

προώθηση της κτηνοτροφίας. Χάρη σ ’ αυτή την ειδική μετά-
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χείριση,.το ειδικό καθεστώς των απαλλαγών των στρατιωτι

κών <ρυλ(5^ων της βαλιδέ συναινεί στην ανάπτυξη της κτηνο

τροφίας καθώς όλα συγκατανεύουν σ ’ αυτή τη μετατροπή, στιν 

κυριαρχία της κτηνοτροφίας: είναι η συγκυρία της εγκατά

στασης, η δημογραφίκή ανάπτυξη, η ευνοϊκή μεταχείριση, ό

λα προϊόντα του αιώνα, που μας δίνουν τις διαστάσεις της 

ανάπτυξης.
τ\α το λόγο εΚάλλου της ιστορικής τους παρουσίας και της 

απαρχής του φαινομένου της άσκησης της δραστηριότητας ε

ξετάζουμε το δερβένι, που μας είναι ακόμα χρήσιμο για την: 
επαλήθευση των διαστάσεων και του όγκου της κτηνοτροφίας.

Το παιχνίδι των παροχών και των απαλλαγών ανάμεσα 

στο κράτος και τους υπηκόους διήρκεσε όλη την περίοδο της 
κατάκτησης, και δημιούργησε σχέσεις ανταγωνιστικές ανάμε- 

σά τους: αγώνα διεκδίκησης ευνοϊκών όρων για την άσκηση 

της δραστηριότητας από την πλευρά της κατακτημένης ομά

δας και εκμετάλλευση της υλικής υποδομής τους από την 
πλευρά τους κράτους. Οι διεκδικήσεις των δύο ομάδων στη

συνέχεια, με το μετασχηματισμό της κοινωνίας, πήρε μόρ- 
, , 41

φές σύγκρουσης
Η ανισορροπία που δημιουργήθηκε από τον επερχόμενο 

εκχρηματισμό της οικονομίας στην αυτοκρατορία με την ε

μπορική δραστηριότητα και την.κρίση του συστήματος, προ- 

καλούσε τη σύγκρουσή τους, αφού το ίδιο το οθωμανικό σύ

στημα δεν διέθετε τα περιθώρια για το μετασχηματισμό ού

τε την ελαστικότητα για την προσαρμογή (παρ#όλες τις προ

σπάθειες που μας είναι γνωστές)42. Άλλωστε μέσα στο σχή

μα της συνέχειας και της εξέλιξης των δραστηριοτήτων και 

στη συμπληρωματικότητά τους εκφράστηκε και η ανελαστικό- 

τητα του συστήματος, η αδυναμία του εκσυχρονισμού της αυ

τοκρατορίας: στα πλαίσια της οθωμανικής επικράτειας δεν 

μπόρεσαν να πραγματωθούν εκσυγχρονισμένες μορφές οικονο

μικής συμπεριφοράς σε επίπεδο κράτους παρά μόνο τμηματι-
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κά και έξω από τα σύνορα της Αυτοκρατορέας

Η μετάβαση από τη στρατιωτική μορφή της δραστηριότη

τας της ομάδας προς την κτηνοτροφία άρχισε να προσανατο

λίζεται μέσα από τις ανάγκες του ίδιου του κράτους. Σ ’ 
αυτή τη μετάβαση ο πληθυσμός κινήθηκε ανάμεσα στις δυνα

τότητες που του παρείχε το σύστημα, στις δυνατότητες του 

αιώνα, και αργά, με ρυθμό που κράτησε όλο το 17 αι., δικ-
Φ

δικούσε τη συνέχεια της ζωής του στα γνωστά πλαίσια της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας. Ό σ ο  το φαινόμενο της ανά

πτυξης πύκνωνε, τόσο η ομάδα προσπαθούσε να προσαρμοστεί, 

με τις διεκδικήσεις και την επιμονή στους όρους και τις 

συνθήκες της κτηνοτροφίας. Ό σ ε ς  φορές, αργά και σταθερά 

το κράτος πίεζε με τις δικές του απαιτήσεις τον πληθυσμό, 
και αυτό γινόταν αδιάκοπα, δημιουργήθηκε πρόβλημα σύγκρου

σης και γ ι ’ αυτό μεγαλύτερων διεκδικήσεων, από την πλευ

ρά της ομάδας, ως προς τη βοσκήσιμη γη της πεδιάδας και 
την επιδίωξή της να διεισδύσει στον κρατικό μηχανιεμό και 

στη διοικητική κρατική ιεραρχία.

Με το τέλος του δερβενιού, την ατόνηση δηλαδή της 

σημασίας του βλέπουμε πώς το ένα φαινόμενο εισέδυε κατά 

κάποιο τρόπο μέσα στο άλλο, που για την κοινωνία του Με

τσόβου σήμαινε την απαρχή της ανάπτυξής του. Μπορούμε να 

δούμε στις ιστορικές μαρτυρίες της εποχής πώς συντελέστη- 

κε η μετάβαση -όπως σ ’ όλη την επικράτεια της Αυτοκρατο

ρίας-, το πέρασμα δηλαδή των δερβενιών στο καθεστώς των 

χανιό)ν44 που σήμαιναν εμπορικότητα και λειτουργία αγοράς. 

Στο Μέτσοβο έχουμε την ένδειξη των δύο λειτουργιών, και 
του δερβενιού και της κτηνοτροφίας.

Από τη μελέτη της τοπικής ιστορίας, της ιστορίας της 

.καθόδου των Αλβανιόν45 , της μεταβυζαντινής ιστορίας των 

πληθυσμών που κινήθηκαν στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και 
από το οικιστικό πλέγμα των βλάχικων πληθυσμών ̂ 6, μπο

ρούμε να πούμε, στην προοπτική πάντα της εξέτασης και
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του προσδιορισμού της δραστηριότητας που εξετάζουμε, ότι 
η μεγάλη·κτηνοτροφία του Μετσόβου δεν είναι αυτή που α 

ναπτύχθηκε στα χέρια της ομάδας του δερβενιού. Πρόκειται 
για την^κτηνοτροφία των πεδιάδων, αυτή που συγκρότησε το

κτηνοτροφικό χωριό, με την προσέλευση των αναπτυγμένων ή -
47δη κτηνοτρόφων στο Μέτσοβο

Η τοπική παράδοση και οι μαρτυρίες αναφέρουν τις σ&τ 
σεις που δημιουργήθηκαν στο χωριό με την προσέλευση των 

κτηνοτρόωων, όπως επίσης επιμένουν στη διοικητική αλλαγή 

και στη μεταβολή των σχέσεων που επέφεραν οι άνθρωποι του. 
πλούτου στην προϋπάρχουσα κοινωνία του χωριού. Η επικοι

νωνία των δύο ομάδων ενώ αρχικά ήταν δύσκολη μεταβλήθηκε
48 1

σε κυριαρχία της ομάδας του πλούτου . Αυτό θα το δούμε 
στην εξέταση της κοινωνικής συγκρότησης του χωριού, στο 
αντίστοιχο κεφάλαιο. (Με τη συγκριτική' εξάλλου εκτίμηση 

των συμβάντων της εποχής μπορούμε να ισχυριστούμε πως το 

π'οσοστό του λάθους στις εκτιμήσεις αυτές έχει περιοριστεί 
και δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς την σύσταση αυτής τη; 

νέας κοινωνικής πραγματικότητας του κτηνοτροφίκού κοριού, 
που σχηματίστηκε από την ήδη αναπτυγμένη·κτηνοτροφία της 

πεδιάδας. Οι βιογραφίες των οικογενειών είναι ένα πει- 

στήριο γ ι ’· αυτό).

Το δερβένι, για το Μέτσοβο είναι υπαρκτή πραγματικό

τητα μέχρι το 18 αι. παρόλο που δεν αναφέρεται πια παρά 
από την πλευρά μιας ιστορίας που πραγματεύεται τον τοπι

κό πλούτο των πλούσιων οικογενειών του εξωτερικού. Στα 

ονόματα των καπετάνιων του Μετσόβου, που κινούνται στα 
βουνά στα πλαίσια μιάς ληστείας και μιάς επαναστατικής

διαδικασίας, αναγνωρίζουμε την παρουσία και τη συνέχεια
ο .49του θεσμού

Η παρουσία αυτή μας δίνει ακόμα μιά φορά την αδιάσπαστη 

συνέχεια της οθωμανικής δομής της ανταλλαγής σε είδος, που.
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δε μπορεί να αναιρεθεί από την εμπορική δραστηριότητα που 

έχει αναπτυχθεί, ήδη. Το δερβένι λειτουργεί στο περιθώριο 

μιας αναπτυσσόμενης κτηνοτροφίας που λειτουργεί εμπορικά, 
και μεταβάλλει τους κανόνες της οικονομίας της αυτοκρατο

ρίας. Η ανταλλαγή συνεχίζεται και καθώς υποχωρεί στην εμπο

ρική δραστηριότητα και την οικονομική ανάπτυξη οδηγεί την 

ομάδα σε αδιέξοδο, καθώς αυτή, εγκλωβισμένη στο θεσμικό 

πλαίσιο, που αδυνατεί ν ’ ανταποκριθεί στις νέες αγάγκες, 
μετασχηματίζεται σε αρματολίκι, ταγμένο στις νέες ανάγκες 

της επαναστατικής κίνησης που έχει αρχίσει από το ίδιο το 
εμπόριο της κτηνοτροφικής ομάδας. 0 ντόπιος πληθυσμός xw
δερβενιών είχε φορολογικές απαλλαγές και ανήκε στη διχαιο-

30δοσία του σουλτάνου. (Τα "προνόμια" αυτά μπορούσαν να α

νανεωθούν, γιατί δεν ήταν ισόβια. Υπάρχουν περιπτώσεις 
δερβενιών που απαλάσσονται εντελώς από τη (ρορολογία, και 

άλλων που πληρώνουν στο δερβετζή ως μισθό το προβατονό- 

μιο). Συντηρεί κοπάδια κι αυτός, κάποτε μεγάλα, που όμως 

ανήκουν σε ορισμένα άτομα ή στο δερβετζή τον ίδιο, όχι σ’ 

όλους τους κατοίκους του χωριού: γιατί δεν υπάρχουν πολ

λοί μεγαλοκτηνοτρόφοι. Τα προνόμια ατονούν, μένουν χωρίς 
σημασία, όταν το πρόβλημα της σύγκρουσης με την κυρίαρχη 

τάξη οξύνεται. Το αποτέλεσμα είναι να αναφέρεται στην το

πική ιστορία, πώς ο δερβετζής, ο "χαμάλης" στρώνει το πε- 
στιμάλι του στους περαστικούς για να μαζέψει συνδρομή, για 
το πέρασμα του Ζυγού, κατά το χειμώνα. Ο δερβετζής καταλή

γει σε χαμάλη, ενώ, όσοι δεν έγιναν μεγαλοκτηνοτρόφοι, πέ

ρασαν με την ιδιότητα του αρματωλού, στην επαναστατική 
διαδικασία.

Πάντως ο δερβετζής μπορούσε από την ελευθερία του αρματολού 

να δημιουργήσει προϋποθέσεις ελεύθερης διακίνησης και με

ταφορών, ώστε να ξεπεράσει το οθωμανικό αδιέξοδο της προο

δευτικής εξαθλίωσης των μαζών της αυτοκρατορίας που προερ

χόταν βέβαια από την κρίση του οθωμανικού συστήματος.

Στην ουσία λοιπόν πρόκειται για μια κτηνοτροφία που ανα-

. 3 8
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πτύσσεται στην πεδιάδα, μια παραγωγή της πεδιάδας στα χέ

ρια του*πληθυσμού της που καρπώνεται τα προνόμια του κτη- 
νοτροφι\ού χωριού. Πρόκειται για την κτηνοτροφία ενός προ

νομιακού καθεστώτος στα πλαίσια της αυτοκρατορίας, που περ

νάει σ τ δχέρια των μεγαλοκτηνοτρόφων της πεδιάδας οι οποί

οι επωφελήθηκαν από το καθεστώς του δερβενιού. Οι μεγαλο- 

κτηνοτρόφοι της πεδιάδας βρίσκουν το προνομιακό δερβένι 
για καταφύγιο στη σύγκρουσή τους με την οθωμανική κυρίαρ

χη τάξη των τιμαριωτών, που θέτουν το πρόβλημα των βοσκή

σιμων εκτάσεων, το ζήτημα της ιδιοκτησίας της γης , της 

χρήσης της και της ιδιοποίησης του υπερπροίόντος των κτη- 
νοτρόφων^ . Είναι ευνόητο ότι, πριν δημιουργηθεί μια κτη

νοτροφία, πριν δοθεί η προτεραιότητα σε κάποιους κτηνοτρό- 

φους του χωριού για να αναπτυχθούν, υπήρχαν .* κτηνοτρόφοι 
στην πεδιάδα. Και δεν έχει καμιά σημασία η εθνική προέλευ

σή τους, γιατί μέχρι τότε το πρόβλημα των ομάδων της κτη

νοτροφίας δεν ήταν εθνικό, αλλά οικονομικό, ήταν πρόβλημα 
ΐης δραστηριότητας και της ομάδας ταυτόχρονα.

Είναι απολύτως βέβαιο πως και από το Μέτσοβο υπήρχαν 

ομάδες-'οικογένειες στην πεδιάδα, που μετακινούνταν προς το 
βουνό (παρόλο που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως υ 

πήρχαν πολλοί οικισμοί γύρω στο Ζυγό, σχηματισμένοι από 

τους κτηνοτρόφους της περιοχής). Λυτές εντάχτηκαν στο χω

ριό που συμπτύχτηκε αργότερα στο σημερινό Μέτσοβο. Είναι 

ενδεχόμενο ακόμα και κάποιοι δερβετζήδες να έγιναν μεγα- 

λοκτηνοτρόφοι, ωστόσο προηγούνται οι μεγάλοκτηνοτρόφοι της 
πεδιάδας, που συγκρότησαν τη μεγάλη κτηνοτροφία του Μετσό

βου, αυτοί που μέσω της τζελεπικής τους σχέσης μπόρεσαν \α 

αναπτύξουν τη δραστηριότητα, με το εμπόριο και τη μεταφο

ρά, πράγμα που δεν έκαναν οι δερβετζήδες. 'Ισως θα μπορού

σαμε να πούμε πως αυτή η αδυναμία τους υπαινίσσεται και 
σύγκρουση ανάμεσα στις δύο τελευταίες ομάδες, αλλά δεν 
πήρε μορφή, παρά σιγά-σιγά, στο εσωτερικό της ομάδας,διεκ- 

δικούσαν με την ιδιότητα της επαγγελματικής κατηγορίας δι-



καεύματα από την οθωμανική διοίκηση, αρχικά . ‘Αργότερα 

συγκρούστηκαν μεταξύ τους όπως φάνηκε στην επανάσταση ιρυ
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Η κτηνοτροφία, ενδημική δραστηριότητα της ομάδας τον 

Βλάχων όπως και των παράλληλων ορεινών ομάδων, διαγράφει 

μια αναπτυξιακή καμπύλη από την εποχή του αρχαϊσμού της 

μέχρι την εποχή της αιχμής της ανάπτυξης ^  και του εμπ)'- 
ρίου, που οδήγησε στην αντικατάστασή της από τη γεωργία. 

Έ ω ς  το 14 αι. μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η πα

ρουσία των Βλάχων είναι ακόμα λανΟάνουσα και η κτηνοτρο

φία τους επίσης άτονη, με χαμηλό δείκτη ανάπτυξης, αφού η ♦
ομάδα βρίσκεται σε κατάσταση σχεδόν ανυπαρξίας.

Η μέτρηση του φαινομένου της ανάπτυξης ̂  μπορεί να αρχί

σει από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί η πληθυσμική ανάπτυ

ξη της ίδιας της ομάδας, απαραίτητη προϋπόθεση για το ξε

πέρασμα της αυτοσυντήρησης. Αυτό καθώς μας είναι δύσκολο 

να γίνει χωρίς δημογραφίκά δεδομένα της εποχής, μπορεί να 
ανιχνευθεί σε φαινόμενα όπως αυτό της λειτουργίας της α 

γοράς, που επισημαίνεται νωρίς για τη βλάχικη ομάδα, και 
στα άλλα στοιχεία της τοπικής ιστορίας. Τα αίτια αυτής της. 

πληθυσμικής ανάπτυξης θα τα αναζητήσουμε στο ίδιο το πε

ριβάλλον που τους συγκρατεί, στη σχέση της ομάδας με τις 
συνθήκες που δημιουργήθηκαν για την κτηνοτροφία και καθό

ρισαν τη μορφή και το περιεχόμενο της ανάπτυξής της. Οι 
όροι και οι παράγοντες, που ευνόησαν την πληθυσμική ανά

πτυξη των ορεινών ομάδων η οποία τις συγκέντρωνε σ' ένα 
πληθυσμικό κέντρο, κατάλληλο να τους μετατρέψει σε υπερ

πληθυσμό και να τους διοχετέψει και σε άλλες συμπληρωματι

κές δραστηριότητες, απορρέουν βέβαια από τον ίδιο φυσικό
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χώρο, που τις συγκροτούσε.

Είναι γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος της παλιάς επο

χής παρουσιάζει ευαισθησία στην επίδραση των κλιματολογι- 

κών συνθηκών είναι ευάλωτος στις μετεωρολογικές μεταβο

λές, τις καταστροφές, τις επιδημίες και γενικά όλους τους 

παράγοντες που θα ονομάζαμε μοίρα του αρχαίου κόσμου. Μέ

σα στις συνθήκες, που δημιουργούν οι παραπάνω παράγοντες, 
μας δίνεται το μέτρο της ζωής και της ανάπτυξης των οργα

νισμών αυτού του περιβάλλοντος, Η μελέτη αυτών των παραγό

ντων που έχουν επισημανθεί από την ιστοριογραφία μπορεί 
να μας δώσει την εξάρτηση του αγροτικού κόσμου, μέχρι το 
17 αι., από την ευνοϊκή ή όχι συγκυρία αυτών των παραγό

ντων. - -

Η αξιοπιστία αυτής της θεώρησης και για τις παραδο

σιακές κοινωνίες έχει αποδειχθεί''από τις σχετικές μελέτες 
κοινωνιών στην Ευρώπη. Οι ιστορικοί έχουν αξιοποιήσει αυ

τή τη μέθοδο προσέγγισης της πραγματικότητας κοινωνιών, 

τις οποίες δεν μπορούν να εξετάσουν παρά, μόνο μέσα από το 

πρίσμα του ωυαικού τους περιβάλλοντος, αφού οι ιστορικές 

μαρτυρίες, που διαθέτουν, είναι ελλιπείς. Έ τ σ ι  λοιπόν 

μεά σειρά εργασιών δείχνει πόσο καθοριστική ήταν η επί

δραση των κλιματολογικών παραγόντων στην εξέλιξη της ι

στορίας των λαών

Αν έλθουμε στα ελληνικά πράγματα, θα βρούμε μαρτυρί

ες τέτοιες, που θα μπορούσαν να επαληθέψουν ιστορικές ε-
ς7

ξελίξεις-'. Κλιματολογικές συνθήκες διαμορφώνουν και εδώ 

ιστορικές πραγματικότητες του αγροτικού κόσμου και προσ

διορίζουν με το "αρνητικό" τους την ιστορική και κοινωνι

κή πραγματικότητα. Αλλά στον τόπο μας δεν είναι ακόμα α 

ναπτυγμένη μια παρόμοια μεθοδολογική τάση.

Η χαμηλή δημογραφική σύσταση και οι επιδημίες του 14 
αι. προκάλεσαν την ελεύθερη διακίνηση των πληθυσμών αυτών 

στις απέραντες, χωρίς σύνορα, εκτάσεις της βοσκής. Οι δρα- 

στηριότητές τους δεν ξεπερνούν την αυτοσυντήρηση και την



πολεμική αναζήτηση τροφής* εξασφαλίζουν τους όρους διάσω

σης των ανθρώπων που ζουν στο φυσικό περιβάλλον με το μι- ♦
κρότερο δυνατό κόστος ζωής. Εδώ η παραγωγή τους υπόκειται,

όπως και η ζωή τους η ίδια, στις επιδράσεις του φυσικού

πηχβάλλοντος, χωρίς καμιάν εξασφάλιση. Οι μικρές ομάδες

βρίσκονται μέσα σ ’ ένα πλέγμα από αστάθμητες εξελίξεις με
58τις απρόβλεπτες φυσικές αλλαγές

Είναι λογικό λοιπόν να αναζητήσουμε στα κλιματολογικά φαι

νόμενα της εποχής τα αίτια της εξέλιξης και της μορφής που 

πήρε η δραστηριότητα. Ί σ ω ς  κάποιες μορφές δε θα είχα/ 
σχηματιστεί, αν δεν υπήρχε η παρέμβαση ενός φυσικού όρου. 

Και κάποιοι μετασχηματισμοί ίσως δε θα είχαν συντελεστεί, 
αν η ισορροπία μιας σχηματισμένης μορφής δεν διαταρασσό- 

ταν, οι λόγοι που την είχαν προκαλέσει και τη συντηρούσαν 

δεν ανατρέπονταν, απρόβλεπτα, από αιφνίδιες (τυσικές μεταβολές.

Η σημασία λοιπόν της επίδρασης του κλίματος στην 
ιστορία και της κτηνοτροφικής, ειδικά, ορεινής ομάδας εί- 
ναι από τα πράγματα που βαραίνουν περισσότερο στην εξέλι

ξή της. Ιδιαίτερα στους αιώνες του αρχαϊσμού της. Σ ’ αυτή 
την κλιματολογική πραγματικότητα θα αναζητήσουμε την επι

κράτηση της κτηνοτροφίας πάνω στις αγροτικές καλλιέργειες, 
μέχρι το 17 αι. Ούτε στο 16 αι. αλλά ούτε και στο 17 αι.

ήταν δυνατό να αναπτυχθεί η γεωργία. Οι επιδράσεις του
59 ι

κλίματος που, σύμφωνα με τη γενική παραδοχή , υπήρξαν κα

ταστροφικές για τις οικονομίες μέχρι το 17 αι., σήμαιναν 
και για τον αγροτικό κόσμο αγροτική κρίση, αδυναμία της 
γεωργίας να αναπτυχθεί. Επιδράσανε εντούτοις ενθαρρυντικά 

στην κτηνοτροφία. Η γεωργική κρίση μας ιδεάζει για την κτη- 

νοτροφίκή ανάπτυξη» Και πάντως μπορούμε α π ’ αυτό το σημείο 
να δούμε την ανταγωνιστικότητα των δύο αυτών δραστηριοτή

των που συγκρούονται, εξ αιτίας της τάσης της καθεμιάς 
να επικρατήσει. Η εναλλακτική κυριαρχία της μιας πάνω στιν' 

άλλη υπήρξε το αποτέλεσμα της διαλεκτικής τους σχέσης με 
το περιβάλλον, που επέτρεπε ή όχι την παρουσία τους. Αυ-
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τη η ανταγωνιστικότητα των δραστηριοτήτων στο 17 αι. κα

τέληξε στην ακόμα μεγαλύτερη υπεροχή της κτηνοτροφίας, ε

πιτρέποντας έτσι την κυριαρχία της στον αγροτικό κόσμο 

της εποχής.

Για τον αγροτικό κόσμο της εποχής του αρχαϊσμού, που 

δεν έχει τίποτα περισσότερο να φοβηθεί και τίποτε λιγότε

ρο ν ’ αντιμετωπίσει από την εξαφάνισή του, λειτουργείμιά 

δυναμική σειρά συντυχιών και όρων που δίνει ώθηση ατην α

νάπτυξη της κτηνοτροφίας. Οι παράγοντες που συγκλίνουν σ’ 

αυτή την εξέλιξη βρίσκονται στη "λογική" της φύσης.
.Συγκεκριμένα στη λογική της επίδρασης των κλιματολο-

γικών συνθηκών πάνω στις καλλιέργειες και στην αγροτική 

οικονομία του Μεσαίωνα, και ειδικότερα στην επίδραση του 

μεγάλου ψύχους, που επηρεάζει την Ευρώπη και τη Μεσόγειο, 

στην "ένταση του μεσογειακού κλίματος" δηλαδή, πρέπει να
I ψ # ν- » 60αναζητήσουμε το αίτιο.της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας 

Από το τέλος του 16 ως το τέλος του 18 au —και με έμφαση 

στη διάρκεια του 17 αι.—  επισημαίνονται δημογραφικές αλ

λαγές και μετατοπίσεις πληθυσμών προς τα χαμηλότερα λόγω 

του ψύχους που πλήττει τη μεσογειακή Ευρώπη. Ανάμεσα στα 

1500-1800 ξετυλίχτηκε μια εποχή μεγάλου ψύχους, που έιλη- 

ξε την παραπάνω ζώνη με σημείο έντασης τον Καύκασο. Οι 

πληθυσμοί που ζούν στα ορεινά αναγκάζονται να κατεβούν 

χαμηλότερα. Η εποχή αυτή του παγετού, γνωστή ως "μι>ρή πε

ρίοδος πάγου", petite age glaciere (p.a.g.) έδρασε συνο

λικά ως αιτιολογικός παράγοντας στη διαμόρφωση των πλη- 

θυσμικών κέντρων ως χωριών, επιταχύνοντας έτσι διαδικα

σίες που οριστικοποιούσαν τη διαμονή και τερμάτιζαν το 

νομαδισμό, ένα φαινόμενο που είχε σχέση με τα ψηλότερα ο

ρεινά επίπεδα και με την άσκηση, κατά συνέπεια, μιας αρ

χαϊκής κτηνοτροφίας.

Πότε συντελέστηκε ειδικότερα στο βαλκανικό χώρο το 

φαινόμενο της "μικρής περιόδου πάγου", που είχε τόσην ε

πίδραση στην κτηνοτροφική κοινωνία, είναι δυνατό να προσ-

.46
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διοριστεί με τα δεδομένα της έρευνας που έγινε για τον • «
ευρωπαϊκό χώρο και τη Βαλκανική και από εκεί και μαζί με 

τα υπάρχοντα ιστορικά δεδομένα, να αναχθούμε στο Μέτσοβο

την ειδική περίπτωση της μελέτης μας.
Α π ’̂ α υ τή τη στιγμή ο κοινωνικός σχηματισμός διαφορο

ποιείται: Η αυτοσυντήρητη αρχαϊκή κοινωνία .^εγκαταλείπει 

την προηγούμενη μετακίνηση της αραιής δημογραφικής σύστα

σης και συγκεντρώνεται σε πληθυσμικό κέντρο.

Το τέλος της εποχής του νομαδισμού, που αφορά αυτούς 

τους πληθυσμούς, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε από τα 

σημεία μιας ανάπτυξης, που πήρε η μέχρι τώρα συμπληρωματι

κή κτηνοτροφία. Τέτοια είναι η δημογραφική ανάπτυξη που * 

προκαλεί πληθυσμική μετανάστευση61 , άσχετη με την προηγού

μενη της αναζήτησης του γεωγραφικού χώρου* είναι μια μορ- . 

φή αναζήτησης τροφής, που προκαλείται από τον υπερπληθυ

σμό της ομάδας και την αδυναμία της ασκούμενης κτηνοτρο

φίας να συγκροτήσει και να απορροφήσει όλους, καθώς έχει 

τελειώσει επίσης, μετά το 16 αι., η στρατιωτική παρουσία 

και ο στρατιωτικός ρόλος, μέσα στην εγκατάσταση.

Οι διαδικασίες αυτής της αλλαγής έχουν συντελεστεί 

για την ομάδα που μελετάμε όταν, σύμφωνα με τις γραπτές 

μαρτυρίες, διαπιστώνεται η εμπορική παρουσία των μελώντης 

στη Δύση, στο εμπόριο του μαλλιού* σημάδι μιας μετανάσττυ- 

σης και μιας· δραστηριότητας που προϋποθέτει ήδη αναπτυγμέ

νη κτηνοτροφία, παρουσία ενός υπερπροιόντος, που κατευθύ-

νεταί στην αγορά. Πρόκειται για μια διογκωμένη παραγωγή
*

που εμφανίζεται με τη μεταφορά του μαλλιού και με την πρώ

τη επεξεργασία του με κατεύθυνση προς τη δυτική αγορά.

Παράλληλα, όπως.είπαμε, με την ύπαρξη μιας αναπτυγμέ

νης πληθυσμικά ομάδας, που δεν μπορεί πια να απορροφήσει 

όλο το πληθυσμικό της δυναμικό και το διοχετεύει μερικά, 
ως εργατική δύναμη προς τα έξω, σε αναζήτηση εργασίας.

Η έμφαση που αποκτά το Φαινόμενο αυτό στην κοινωνία



X

4 8

των Βλάχων αποτελεί καθοριστικό στοιχείο της πολιτιστικής 
και κοενωνεκής φυσιογνωμίας τους, ακόμα και της.ψυχολογίας 
τους, που εκφράστηκε στο ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα της ξε- 
νιτειάς.

Η εγκατάσταση αυτών των πληθυσμών με τις γνωστές συν

θήκες εγκατάστασης, συσχετισμένες με τις συνθήκες της ο

θωμανικής κατάκτησης, άλλαξε την υλική βάση της μετακίνη

σης και της σύγκρουσης, δημιούργησε συνθήκες . αγροτοποίη- 
σης, δίνοντας την προτεραιότητα στην κτηνοτροφία. Η εγκα

τάσταση δημιουργούσε το δικό της ζωτικό χώρο δραστηριότη

τας. Και σ' αυτό το σημείο πρέπει να αναζητήσουμε τις δια

στάσεις της δραστηριότητας αυτής. Μπορούμε να πούμε συνο

ψίζοντας πως η εγκατάσταση και η δημιουργία πληθυσμικού 

κέντρου,.η σύσταση του κτηνοτροφικού χωριού αποτελεί δια

δικασία κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού, που προ- 
κάλεσε φαινόμενα σημαντικά για την ομάδα και τη δραστηριό- 

τητά της, τα οποία την εμφανίζουν ως αποφασιστικό παράγο

ντα.

Η δημογραωεκή ανάπτυξη της ομάδας των Βλάχων έδωσε στην 

κτηνοτροφία νέο περιεχόμενο, έθεσε την παραγωγή σε νέα 

βάση, της επέτρεψε να εξελιχθεί από την αναρχούμενη. συ

μπληρωματική με τη στρατιωτική λειτουργία, στη μεγάλη κτη

νοτροφία του αναπτυγμένου πληθυσμικού κέντρου με τις ενυ- 

πάρχουσες σ ’ αυτό δυνατότητες εξέλιξης.

Η δημογραφική συγκέντρωση προώθησε τη θεσμική και οι

κονομική οργάνωση, μετέβαλε τους όρους της εργασίας, και 

μετέτρεψε την παραγωγή για την οικογένεια, σε οικογενειακή£9 · * .
παραγωγή *■. Η οικογενειακή παραγωγή ξεπερνάει τα όρια της 

ομάδας με τη δυναμική της εξέλιξης της δραστηριότητας.

Μέσα στο πλαίσιο της ίδιας οικογένειας, που παράγει 
εμπόρευμα για τη μακρινή αγορά, εκδηλώνεται και λειτουρ/εί 
ένας μετασχηματισμός της ίδιας της δραστηριότητας, που ο

δηγεί από την κτηνοτροφία στη βιοτεχνία. Αυτή είναι η συ
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νολική μορψή της κτηνοτροφίας, ιστορικό προϊόν της επο)ής. 

Το γεγονός'ότι το πληθυσμικό αυτό κέντρο δεν ήρθε ως απο

τέλεσμα φυσιολογικής απόληξης των συγκρούσεων, αλλά μιάς 
κλιματολογικής επίδρασης, κάνει πιθανό ή βέβαιο ότι αυτοί 

οι πληθυσμοί μέχρι σήμερα θα εξακολουθούσαν την ίδια γνω

στή συμπεριφορά στα ορεινά, χωρίς ποτέ να προχωρήσουν στη 

σύσταση του χωριού, ή ότι η αλλαγή θα γινόταν σε κάποια 

κατοπινή εποχή, πάλι όμως με την επίδραση κάποιων συναφών 

γεωγραφικών παραγόντων, γιατί αυτές τις οικονομίες της αυ

τοσυντήρησης επηρεάζουν κυρίως οι κλιματολογικοί όροι. Και 

αυτό μπορεί να συμβεί μέχρι το 18 αι. που συντελούνται οι 

αλλαγές και σταματούν οι μεγάλες καταστροςοές και ο κόσμος 

μπαίνει σε μια νέα εποχή. Η νέα αυτή εποχή σημαίνει και 
το τέλος της κτηνοτροφίας, όπως επίσης* και τό τέλος * των 

αυτοσυντήρητων και αυτοκαταναλωτικών κοινωνιών.

Οι Βλάχοι από .τη στιγμή της σύστασης του χωριού, της μό

νιμης διαμονής, αρχίζουν την εποχική μετακίνηση προς την 

πεδιάδα της Θεσσαλίας διαμορφώνοντας σιγά-σιγά μ ’ ένα τύ

πο νέο εξάπλωσης το ζωτικό χώρο της κτηνοτροφίας. Λυτή η 

στιγμή λοιπόν αποτελεί την απαρχή της εγκατάστασης και 

την απαρχή ενός νέου οικιστικού πλέγματος στη βάση της ε

γκατάστασης, με σημείο αφετηρίας το πληθυσμικό κέντρο και 

ακτίνα την κοντινή πεδιάδα: σ ’ αυτές τις συνθήκες, μ* αυ

τές τις προϋποθέσεις δημιουργείται η μεγάλη κτηνοτροφία, 

που προκαλεί κι ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους πεδινούς και 

τους ορεινούς κτηνοτρόφους και πιο πέρα ανάμεσα στη γεωρ

γική και κτηνοτροφική κοινωνία^.

Η εγκατάσταση όλων των πληθυσμών που κινήθηκαν στη Βαλκα

νική στην ορεινή Πίνδο, στη διαδοχή και στη συνέχεια των 

αιώνων, των πληθυσμών που επέζησαν από την εξαφάνιση,-την 

αφομοίωση, τις καταστροφές, συνεχίστηκε ανάμεσα στα 1S00

και στο 1800. Επί τρεις αιώνες (δη^. μέχρι· το 19 αι.) οι
•

πληθυσμοί της ορεινής Πίνδου και οι Βλάχοι του Μετσόβου 

κυριαρχούν με τη δραστηριότητα της μεγάλης κτηνοτροφίας.



κυριαρχούν και στους πληθυσμούς της πεδιάδας, που χάνο

νται με την αδυναμία της γεωργίας να τους συντηρήσει. Και 

τελικά όλοι υπάγονται στην τελευταία κυρίαρχη ομάδα που 

απλώθηκε εδαφικά, που τους κατέκτησε: τους Τούρκους.

Το ζήτημα της εγκατάστασης προκάλεσε στους ορεινούς 
πληθυσμούς μια σειρά από φαινόμενα, που εντάσσονται στο 
γενικό πρόβλημα του αγροτικού χώρου, και κυρίως τη σύγκρου

ση των δύο ομάδίον, ορεινών και πεδινών, κτηνοτρόφωνκαι γεωρ

γών, με την ανάπτυξη της μιας και την κυριαρχία της πάνω 
στην άλλη, καθώς οι ορεινοί διεκδικούν στην πεδιάδα τους 

βοσκότοπους, σε βάρος των γεωργών. Από τη σύγκρουση και 

τις επιπτώσεις της μπορούμε να υπολογίσουμε, ως ένα ση

μείο, και το βαθμό της ανάπτυξης της καθεμιάς, όπως εκδη

λώθηκε στον ανταγωνισμό τους για κυριαρχία, αντικατοπτρι

σμένο κατά καιρούς στις κοινότητες των δύο πληθυσμών, με 

τη μορφή διεκδικήσεων και άλλων αγώνων.

Η εγκατάσταση των Βλάχων, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε 
από τα δεδομένα της τοπικής ιστορίας του κάθε χωριού πρέ

πει να συντελέρτηκε, στο μεγαλύτερο μέρος της , στο 17 
αι 5^ . Εξάλλου όλα τα στοιχεία που μας δίνουν μια αναπτυγ

μένη κτηνοτροφία συγκλίνουν στην άποψη (μαζί με το δεδο

μένο της όξυνσης του παγετώνα στην Ευρώπη στο τέλος του 

17 αι.) ότι η συγκρότηση του χωριού πραγματοποιήθηκε την 
ίδια εποχή. Την κτηνοτροφία του Μετσόβου μπορούμε να την 
παρακολουθήσουμε και να εκτιμήσουμε από την εποχή της ε

γκατάστασης αλλά το ίδιο ισχύει για τα άλλα κτηνοτροφικά 

κέντρα, π.χ. η Μοσχόπολη και τα χωριά που σημείωσαν μιά 

οικονομική παρουσία στην Τουρκοκρατία.

Ως πληθυσμική συγκέντρωση το Μέτσοβο διαμόρφωσε συ

γκεντρωμένες δυνάμεις διευρύνοντας διαρκώς το ζωτικό χώ

ρο του, για τα κοπάδια που μπορούν να αυξηθούν και να δη

μιουργήσουν ένα υπερπροΐόν. Η πρόθεση της ίδιας της ομά

δας να συνεχίσει την ίδια κτηνοτροφική ζωή και οι ανάγκες 

από την άλλη μεριά του πληθυσμικού κέντρου, με τον υπέρ-
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πληθυσμό που δημιουργείται, και οι οποίες πρέπει να ικα

νοποιηθούν; οροθετούν το φάσμα της ανάπτυξης και συγχρό

νως αποτελούν και το κλειδί για την κατανόησή της. 
Μπορούμε να Θεωρήσουμε το 17 αι. και την τότε διαδικασία 
της εγκατάστασης αποφασιστική ως ένα σημείο για την κτη- 

τροφία που περνάει, όπως σημειώσαμε και προηγούμενα, από 

τη στοιχειώδη μορφή της στην αναπτυγμένη.
Συμπληρώνοντα; τάρα τα στοιχεία, ειδικά για την κοινωνία 

που μελετάμε, παρατηρούμε ότι από τα δεδομένα της τοπικής 

ιστορίας μπορούμε να δούμε την κοινωνία του 1659 ήδη ως 

κοινωνία ενός οικισμού με Οθωμανούς υπηκόους συνδεόμενους 
με το κράτος με σχέσεις υποτέλ,ειας, που φανερώνουν το εί

δος της Φορολογικής σχέσης και, συνεπώς, την οικονομική 
λειτουργία της ομάδας. Σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά η ομά

δα του Δερβενιού έχει μια κτηνοτροφία στην υπηρεσία του 
κράτους, διαθέτει τζελέπη (έναν ή περισσότερους), πραγμα

τοποιεί "βιοτεχνική" μετανάστευση από το 16 αι. στη Ρωσία 
και στο δυτικό εμπόριο. Διαθέτει λοιπόν όχι απλώς κτηνοτρο

φία, αλλά μορψή αναπτυγμένης κτηνοτροφίας.

Μπορούμε να δεχτούμε πως το οθωμανικό σύστημα και οι ανά

γκες της εποχής προκάλεσαν αυτή την ανάπτυξη. Ή  μήπως αυ

τή η προϋπόθεση του πληθυσμικού κέντρου αποτέλεσε και τον 
κύριο, τον αποφασιστικό παράγοντα που προώθησε την ομάδα 
και της έδωσε αυτό που ονομάζουμε ανάπτυξη;

Οι πιό πάνω σημειωμένες συνθήκες, η δημιουργία του χωριού

από το 16 αι. κ.ε. και η δημιουργία ενός υπερπληθυσμού κχι • #
ενός υπερπροΙόντος, διαμόρφωσαν ένα νέο πλαίσιο για την ομάδα 
και την κτηνοτροιοία. Σημειώθηκαν διαδικασίες που αρχίφυν 
να διαφοροποιούν το χαρακτήρα των στρατιωτικών υπηρεσιών, 

μέσα στο πλαίσιο του οθωμανικού τιμαριωτικού καθεστώτος 
(τέλος των κατακτήσεων και γενική κρίση του συστήματος). 

Οι Τούρκοι κρατούσαν αυτούς τους πληθυσμούς στα δερβένια 

αλλά και το ίδιο το οθωμανικό σύστημα ευνοούσε το κτηνο- 

τροφίκό χωριό, που το χρειαζόταν, και το χρησιμοποιούσε
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σαν μία από τις δυνάμεις παραγωγής, σαν υλική υποδομή naj 

εγγυήθηκε τη διατροφή των ορεινών αρχαϊκών πληθυσμών αλ

λά και των πληθυσμών των οθωμανικών πόλεων που αναπτύχθη

καν από την οικονομική πολιτική του κράτους. Το ίδιο το 

οθωμανικό κράτος εξ ’ αιτίας ενός αυξανόμενου δημογραφικά 

πληθυσμού, παραιτήθηκε από τις αρχικά φορολογικές απαιτή- ■ 

σεις65, προχώρησε στην αξιοποίηση των πηγών και της υλι-< ί 
κής βάσης των πληθυσμών του, κυρίως των κτηνοτροφικώ^,πυ j j 
αποτελούσαν αριθμητικά και το μεγαλύτερο μέρος της αυτό- ' 

κρατορίας, και εγγύηση (με την παραγωγή τους) για τη δια-|·; 
τροφή.

Από την αρχή, και προχωρώντας το φαινόμενο αυτής της εκ· 

μετάλλευσης πυκνώνει με την οικειοποίηση'των κοπαδιανπου 
ανήκουν στους κτηνοτρόφους.

Πριν δούμε τη δημιουργία των κοπαδιών για το κράτος τη χρή- : 

ση και την εκμετάλλευση της κτηνοτροφίας από το κράτος ' 

—φαινόμενα που συνάγονται από τις κρατικές ρυθμίσεις και' 

από τα δεδομένα της τοπικής ιστορίας- μπορούμε να αναφερ-j

θούμε συμπληρωματικά ή να υπενθυμήσουμε, ότι εκτός απόΗ
! {

τους πιό πάνω αναφερθέντες παράγοντες και το ίδιο το οθω· j 
μανικό σύστημα, με τον τρόπο και τις μεθόδους που χρησμό I 

ποίησε, τους θεσμούς, με τους οποίους οργάνωσε την παρα; I 
γωγή, και τις κατακτημένες α π ’ αυτό δυνάμεις, ήδη από το 1 

1430, όταν πέρασε στις περιοχές που αποτελούσαν το ζωτικ< ί
I ;

χώρο της άσκησης της κτηνοτροφίας και το γεωγραφικό χώρο 1
I . .·

της παρουσίας της ομάδας, συντέλεσε στην εξέλιξη αυτή. Η j  
"υπο-πγή" των Βλάχων κτηνοτρόφων "χάρη των ποιμνίων τους'| ! 
όπως αναφέρει η ιστοριογραφία66, σημαίνει την είσοδο και ! 

την υπαγοιγή αυτού του προϊόντος της κτηνοτροφίας και τ η Λ  

ομάδας στον οθωμανικό οργανισμό, στην κρατική μηχανή τω^| 

αναγκών. Η σχέση αυτή δημιουργείται κιόλας από το 15 αι. 

στην αυτοκρατορία, για τις ομάδες των πληθυσμών που διέ

θεταν τα κοπάδια, τις ορεινές περιοχές της βαλκανικής.

Τα σημεία, στα οποία πρέπει να σταθούμε στα επόμενα είναι



αυτά που αποτελούν και για την κτηνοτροφία την ουσία της 
συνέχειάς - της, τις συνθήκες της παρουσίας της .και τις 

προϋποθέσεις της άσκησής της. Είναι το κοπάδι, η γη, το 
χωριό, το δερβένι, οι όροι της κατάκτησης. Από αυτό το δρό

μο θα οδηγηθούμε, στα επόμενα, στη διερεύνηση των σχέσεων 

ανάμεσα στην ομάδα των Βλάχων και τη δραστηριότητά τους, 

ακόμα στις κοινωνικές παραγωγικές σχέσεις σε όλα τα επίπε

δα των κατακτητών και των κατακτημένων.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η κλιματολογική συγκυ

ρία του ψύχους, που δημιούργησε το πληθυσμικό κέντρο, και 
η συντυχία της δημιουργίας αγοράς για την οθωμανική αυτο

κρατορία των αρχαϊκών πληθυσμών συνθέτουν το φαινόμενο τικ 
ανάπτυξης της δραστηριότητας, μέσα στο πλαίσιο της οργάνω

σης της παραγωγής.από το’κράτος. Έ τ σ ι  αίρεται η ασάφεια 

και η ρευστότητα γύρω από τον τρόπο ζωής και τον τρόπο π α 

ραγωγής φωτίζεται σε σημαντικό.βαθμό από τη θέση της κιη- 

νοτροφίας μέσα στην αγροτική οικονομία και τη σημασία π>υ 

αποκτά με τον όγκο της, αλλά και το ρόλο της στο οθωμανι

κό κράτος. Η ομάδα αποκτά οικονομική σημασία και παίρνει 
έναν οικονομικό ρόλο στα χέρια της, προχωρώντας στη συνέ

χεια στην οικονομική αποσκίρτηση από τον οθωμανικό οργανι- 

σμό, από τον οποίο εξαρτάται, και διευρύνοντας τα όρια των 

δυνατοτήτων της, προς την κοινωνική της ασφάλεια, μέαχ στις 

νέες συνθήκες, που αποτελούν το περιβάλλον της.
Μια συστηματική εξέταση των φαινομένων και των προβλημά

των αυτών μέσα στο 17 αιώνα που αποτελεί τον κατεξοχήν αιώ

να της κτηνοτροφίας κάι το πιό αδιάσειστο σημείο προσέγγι

σης της ομάδας, μπορεί να σκιαγραφηθεί στην εξέταση του 
οθωμανικού τρόπου οργάνωσης της κτηνοτροφικής παραγωγής.
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Σύμφωνα με τα πιό πάνω, η απαρχή της ανάπτυξης της 

κτηνοτροφικής δραστηριότητας συμπίπτει, χρονικά με τη στιγ

μή, που ο l κτηνοτροψικοί πληθυσμοί, περνάνε στην οθωμανική 
κρατική μηχανή, στην υπηρεσία του εφοδιασμού, με το θεσμό 

του τζελέπη67.
Μέσα στο γενικό πλαίσιο του κρατικού εφοδιασμού γράφεται 
η ιστορία της κτηνοτροφίας όπως οργανώθηκε για τις ανόγκες 

του κράτους. Αλλά μέσα σ' αυτό το μηχανισμό ακριβώς μπο- 

ρρύμε να ανιχνεύσουμε τα σημάδια της οικονομικής συμπερι

φοράς Ήΐς ομάδας, την αρχή της ανάπτυξης και τα όριά της, 
τις δυνατότητες, τις συγκυρίες και τα φαινόμενα που συνό

δεψαν αυτή την ιστορία, όπως είναι η ολοκλήρωση ή η αδυ

ναμία της κτηνοτροφίας να λειτουργήσει διευρυντικά, η α 

δυναμία δηλαδή της δραστηριότητας αυτής να ξεπεράσει την 
παραδοσιακή της λειτουργία προσεγγίζοντας τις δυνατότητες 

του καπιταλισμού, τις δυνατότητες που της πρόσφερε η εμιο- 
ρική διέξοδος, και από την άλλη, την κοινωνική συνέχεια 
της ομάδας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της δραστηριότη

τας.
Στο τέλος του 15 αι. η Βαλκανική έχει περάσει στην ο

θωμανική κατάκτηση, αποτελεί μέρος της οθωμανικής επικρά

τειας. Η επαφή των κατακτητών με τους κατακτημένους πλιβυ- 

σμούς δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την κυριαρχία της 
μιάς ομάδας πάνω στις άλλες65. Η κυριαρχία αυτή συνεπαγό

ταν τη δυνατότητα της ιδιοποίησης των μέσων παραγωγής και 
τη διευθέτηση της κατανομής του προϊόντος στο εσωτερικό
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των δύο κοινωνιών, σε τρόπο που κύρια να επωφελείται η 

κατακτήτρια ομάδα με τη λειτουργία των παραγωγικών μηχα
νισμών. Οι υποταγμένοι πληθυσμοί, που αποτελούσαν τις πα

ραγωγικές δυνάμεις του κράτους, υποτάχτηκαν και στους νό

μους και στις ρυθμίσεις των καταχτητών. Το οθωμανικό κρά

τος από την αρχή της εξάπλωσής του, κύρια μέχρι την επο

χή του ΣουλεΙμάν (το 16 αι.) έχει ολοκληρώσει το σύστημα
69

των θεσμικών του ρυθμίσεων και έχει στηρίξει στη λογική

της απόληψης της φορολογίας το δικαίωμα ζωής των κατακτη-
70

μένων . Θέσπισε τον έλεγχο της παραγωγής και της κατανο

μής του προϊόντος7  ̂, πράγμα που περιελάμβανε και την (δια 

την ομάδα, άρρηκτα δεμένη με τη δραστηριότητα που ασκούσε 

και την εγκλώβιζε έτσι μέσα σ ’ αυτή τη σχέση της σύνδεσή; 
της με τη δραστηριότητα. Και αυτό συνέθετε και τηνπραγμα- 
τικότητα της αυτοσυντήρησης, άλλωστε, όπως ειπώθηκε παρα

πάνω .
II οθωμανική κατάχτηση ένωσε την πληθυσμική ποικιλία 

της Βαλκανικής σε ένα σύνολο αυτοκρατορίας: σύνολο Οεσμιίν, 

πρακτικής και ιδεολογίας. Οι κατακτημένες ομάδες συμπερι- 
λήφθηκαν, οργανώθηκαν με βάση την υλική υποδομή τους, στο 

τιμαριωτικό σύστημα και αποτέλεσαν το φορολογούμενο αγρο

τικό πληθυσμό, τις παραγωγικές δυνάμεις της. Η θεσμική 

ρύθμιση της φορολογικής τους υποχρέωσης και κύρια το νο
μικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο μπήκε αυτή η υπόθεση της πα

ραγωγής, αποτέλεσε, για τους πληθυσμούς, τη βάση της 
οργάνωσης της παραγωγής, στο οθωμανικό κράτος. Και αντί
στροφα η ομάδα διατήρησε την υλική της βάση στα πλαίσια 

των κρατικών αναγκών.
Η οθωμανική κατάκτηση έθετε τους πληθυσμούς 

της σε πλήρη έλεγχο, με την κατάτμηση της γης

σε τιμάρια και με την εγγραφή των φορολογούμε
νων πολιτών της στα δεφτέρια72. Τη διεκπεραίωση αυτών των. 

λειτουργιών, πολύπλοκων και πολυσύνθετων, ανέθετε σ ’ έναν 

ανάλογα πολύπλοκο και σύνθετο μηχανισμό κρατικών υπαλλή-
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λων, που ενίσχυε τον κρατικό συγκεντρωτισμό και ήταν υ 

πόλογος στο’ σουλτάνο* στην κεντρική εξουσία. Οι υπάλληλοι 
ήταν υπεύθυνοι διαχειριστές και διεκπεραιωτές των κρατι

κών διαταγών. Η διοικητική αυτή ρύθμιση είχε μιαν αντί

στοιχη οικονομική πρακτική, στηριζόμενη στην ιδεολσγ(α της 

ανάπτυξης της αυτοκρατορίας, της διατήρησης της κεντρικής 
εξουσίας και της εκμετάλλευσης της υλικής δομής των κατα- 

. κτημένων, προς όφελος της κρατικής μηχανής. Η ίδια πολιτι

κή δημιουργούσε ένα τύπο οικονομικής λειτουργίας η οποία, 

στηριξόμενη στην ιδεολογία της σουλτανικής κυριαρχίας και 
στην υπαλληλική διάρθρωση* δεν είχε κανέναν οικονομικό χα

ρακτήρα, στο Ράθος. Ανάπτυξη για την οθωμανική ιδεολογία 
δε σημαίνει δημιουργία οικονομικών, αλλά κοινωνικών αξιώχ 
που λειτουργούν σε· βάρος αναπτυξιακών οικονομικών διαδικα

σιών7·5. Στο πλαίσιο της δημιουργίας αξιών, η οθωμανική π)- 

λιτική δεν περιλαμβάνει στους στόχους της* ούτε και στις 
δυνάτότητές της. την παραγωγική διαδικασία, αλλά την κατά 

το*δυνατό μεγαλύτερη απόληψη, την απόσπαση της προσόδου, 

και δεν ενδιαψέρεται για την ανάπτυξη, τη διεύρυνση της 
παραγωγής, για το σχηματισμό αγορών, παρά για την ιδιοποίη

ση του προϊόντος που γίνεται μέσω της απόληΨης από την ε

φαρμογή του φορολογικού της συστήματος, και της συντεχνια

κής αγοράς..

H βασική επιδίωξη της οθωμανικήςκρατικής πολιτικής για την 
ινενοποίηση των δικών της αναγκών, των αναγκών δηλαδή της 

κιρίαρχης τάξης των Οθωμανών υπαλλήλων του κράτους, της α 

ριστοκρατίας και της διοίκησης, είναι εμφανής σ* όλες η ς  
θεσμικές ρυθμίσεις και στους κανονισμούς με τους οποίους 

οργάνώνατους πληθυσμούς που κατακτά: Ό λ ε ς  οι προσπάθειες 
τείνουν στη μεγιστοποίηση και στην κοινωνική άνοδο των ή 
δη ψηλά τοποθετημένων στην οθωμανική ιεραρχία Οθωμανών υ 

παλλήλων74. Οι κοινωνικές συγκρούσεις, οι οικονομικές συ- 
γκρούσεις^και οι επαναστάσεις είτε στο εσωτερικό της τά

ξης που άρχει -διευθύντριας τάξη<^5 - είτε στο επίπεδο των
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δύο στρωμάτων (κατακτητών-κατακτημένο>ν), δεν είχε παρά το 

1 6 lo πρόβλημα στη βάση του: τη διατήρηση της εξουσίας στα 

(.δεα χέρια. Λυτή είναι καε η επίσημη οθωμανεκή ιδεολογία, 

που θα αποτελέσει καε το κοενωνεκό πρότυπο νεα αεώνες μέ- 

χρε τα μέσα του δεκού μας αεώνα, στες κοινωνίες ελληνεκού 
τύπου. Αν σε κάποεο επίπεδο συνέπεπταν οε στόχοε των οθω- 

μανο'ιν υπαλλήλων με κάποεες φιλοδοξίες των κατακτημέ\ον, τό

τε άθελά τους προωθούνταε καε οε δύο σε μεα κοενή σύγκρου

ση ενάντεα στο σύστημα καε αυτό συμπτωματεκά τους ευνοού

σε. Λυτή η σύμπτωση εξαρτήθηκε από το ποσοστό της πραγμα- 

τεκής δυνατότητας πάλης καε της πραγματικής φθοράς που εί- 

χε υποστεί το σύστημα στο σημείο αυτό. Δεν είναι του παρό

ντος μεα παρόμοια αποτίμηση καε οε εκτιμήσεις αυτές έ>ρυν 

τη θέση τους εδώ μόνο γεα να υπογραμμιστεί το ζήτημα αυτό 

σε σχέση με το προνομιακό καθεστώς της εκμετάλευσης. Το 

θεσμικό λοιπόν οθωμανικό πλαίσιο της οργάνωσης της παρα- 

γοιγής χαρακτηρίζεται ακριβώς από έλλειψη ενδιαφέροντος για 

την αύξηση της ανάπτυξης της παραγωγής, καθώς ρίχνει το 

βάρος στην απόλήψη· μέσω της φορολογίας7".

Η φορολογία που εφαρμόζει η οθωμανική αυτοκρατορία 

στους πληθυσμούς αφορά τα μέσα παραγωγής, τα κοπάδια καε 
τη βοσκήσιμη γη της πεδιάδας καε της κοινότητας, προς τα 
ίδια τα μέσα. Λυτό το φορολογικό όργανο με τη διαρκή τά

ση του κράτους να διευρύνει την απόληψη σε προϊόντα .έρχε

ται σε αντίθεση με την τάση του πληθυσμού να διατηρεί τη 

δραστηριότητα στα χέρια του. Δημεουργείται σύγκρουση ανά

μεσα στα δύο στρο’>ματα, των παραγωγών καε των κατακτητών, 

που προκαλεί καε τη σύγκρουση των δύο πληθυσμών της πε

διάδας καε του βουνού. Παρόλη την εμφανή τάση των κατακτη

τών για απόληψη και εκμετάλλευση, το σύστημα αποδυναμώνε

ται «προοδευτικά7 7 , μέσα από τις δικές του θεσμοθετήσεις.



Η φορολογία

Το κράτος πραγματοποιεί την απόληψη με πολλούς τρό 

πους. Η ίδια η κτηνοτροφία μπήκε στο σύστημα του εφόδια 
σμούενός πολύπλοκου οργανισμού μονοπωλιακής εξασφάλισης 

που αποτελούσε ταυτόχρονα και μέσο της απόληψη^8σε εί

δος. ,
Η πολιτική του εφοδιασμού ανταποκρινόταν στη φορολο

γική μεθόδευση και περιελάμβανε την προσφορά σε *:ίδος 
την περιοδική ετήσια απόληψη προβάτων..Οι αυξανόμενες α: · 

νάγκες υπαγόρευαν μια μαζική συγκέντρωση προβάτων, που 

γενόταν με τη μορφή της ετήσιας εθιμικής προσφοράς. Φι- 

μάνια*. που απευθύνονται στους τοπικούς διοικητές ζητούν 

μεγάλο αριθμό προβάτων για τις κρατικές ανάγκες7^.
Την απόληψη σε είδος οι πληθυσμοί την αποδέχτηκαν 

γιατί δε μπορούσαν να διαθέσουν χρήμα, τουλάχιστον ως την 

ώρα που άρχισε να περνάει κάποιος πλούτος στα χέρια τους. 

0 εκχρηματισμός της οικονομίας τους βρήκε ανέτοιμους για 

το μετασχηματισμόν αυτό (για την ανταπόκριση)* εκτός από 

το τμήμα του πληθυσμού που συμμετέχει ήδη στις εμπορικές 

συναλλαγές και έχει τη δυνατότητα συσσώρευσης πλούτου.

Στην Τουρκοκρατία Π απόδοση της φορολογίας σε. είδο ς ®  πρό- 
σφερε παραπέρα τη δυνατότητα της αντικατάστασης του οφει- 
λόμενου προϊόντος με την ίδια την εργατική δύναμη, πράγ

μα που μετέτρεπε την ανθρώπινη εργασία σε ανταλλάξιμο προϊ

όν. Αυτό σήμαινε και την υποτίμηση της αξίας της εργασίας 

αλλά μέσα στο συγκεκριμένο σύστημα έβγαζε από το αδιέξοδο 

τους πληθυσμούς, που δεν είχαν περιθώρια άλλης επιλογής.
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Pta το λόγον αυτό η κανονικότητα των προμηθειών και η ε- 

πάρκειά τους εξασφαλιζόταν με το σύστημα των βίαιων απαι

τήσεων για τα μέσα διατροφής στη γύρω περιοχή, σε μικρή 

ακτίνα διακίνησης, με τη χρήση μέτρων για τον εμπορικό έ-

έλεγχο καν τη συντεχνιακή τιμή, και με όρους γενικά που 

επέτρεπαν την είσοδο των προϊόντων στην πόλη και περιόρι

ζαν την εξαγωγή τους, παρά την τάση των πληθυσμών να αντι

τάσσονται στη συρροή των προϊόντων στην πόλη, για τους μη 
παραγωγικούς κατοίκους της.

Η διάρθρωση του οθωμανικού συστήματος στα σημεία του 

αφορούσε τους πληθυσμούς (κατά συνέπεια και την ομάδα που 

μελετάμε ) και τη δραστηριότητα που ασκούσαν, μας φέρνει 

κοντά στο πρόβλημα της πλαισίωσης της παραγωγής για τις 

συγκεκριμένες κρατικές ανάγκες του εφοδιασμού της αυτο

κρατορίας με κρέας. Είναι γνωστό ότι το κράτος κάλυψε τις 

ανάγκες του σε σιτάρι και κρέας μέσω της ειδικής απόληψης 
του "ιστιρά" και του τζελέπικου**1. 'Εθεσε κάτω από μηχα

νισμό ελέγχου και μονοπωλιακής εξασφάλισης τα δύο αυτά 

είδη διατροφής. Ό εφοδιασμός του κράτους,έτσι,είναι και η 

έκφραση του τρόπου της ιδιοποίησής από την αυτοκρατορία 

του προϊόντος, που το είχαν στα χέρια τους ομάδες κατα- 

κτημένων πληθυσμοτν, οι παραγωγικές δυνάμεις της. Στο μη

χανισμό της ρύθμισης της παραγωγής, της ιδιοποίησης του 

προϊόντος και τής κρατικής οργάνωσης της παραγωγής μπορού

με ν ’ ανιχνεύσουμε την ιστορία της κτηνοτροφίας, στο βαθ

μό που μπορούμε ν' αποφανθούμε πως η δραστηριότητα αυτή 

κυριαρχεί κατά τούς πρώτους αιώνες της οθωμανικής κατάκιη-
ft?

σης, με κορυφή στην καμπύλη της ανάπτυξής της στο V αι° .
Οι ανάγκς μιας διαρκώς εδαφικά εξαπλούμενης αυτοκρατορί

ας ως το τέλος του 16 αι. και μιας ταυτόχρονης συντεχνια

κής συγκρότησης· το>ν αστικών κέντρων του κράτους έθετε 

το πρόβλημα της διατροφής του .τεράστιου στρατιωτικού ορ

γανισμού.και της υπαλληλικής μηχανής, που· αποτελούσαν και*
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τις δύο un παραγωγικές τάξεις της αυτοκρατορίας, καθώς ε

πίσης και των φτωχών υπηκόων της, που συγκεντρωμένοι στην 

πόλη, από την προοδευτική πτώχυνση, εξαθλιωμένοι από την 

οθωμανική καταπίεση και την οικονομική αδυναμία, τη μεγά

λη εκμετάλλευση της αγροτικής εργασίας στην ύπαιθρο, κα

τέφευγαν στο βακούω?*για ·να· συντηρηθούν.
Η δημιουργία από το Τ7 αι. μιας μεγάλης βιοτεχνικής μάφις 

που συγκεντρώνεται στην πόλη (ως εμπορική τάξη ή ως φτω

χοί βιοτέχνες) δημιουργούσε επίσης στην αυτοκρατορία με

γάλο πρόβλημα διατροφής, που ήταν η φυσική έκφραση της α

νεπάρκειας και της λιτότητας του αιώνα. Το κράτος, με βά

ση το σύστημα των δικών του βασικών αρχών και δυνατοτήτων, 

οργάνωνε ένα σύστημα εφοδιασμού σε τρόπο που να εξυπηρε

τείται πρώτα το ίδιο, με το να παίρνει τη μεγαλύτερη δυ

νατή απόληψη ,και να εξασφαλίζει στοιχειώδη ζωή στους υπη

κόους του, που την υλική τους βάση εκμεταλλευόταν.

# Σ ’αυτή τη λογική της φορολογικής απόληψης και στις κρα

τικές ανάγκες στηρίχτηκε όλος ο οργανισμός και ο μηχανι

σμός της λειτουργίας και ο ρόλος της κτηνοτροφίας, που ή

ταν το τμήμα εκείνο της αγροτικής.οικονομίας που μπορούσε· 

ν* ανταποκριθεί στις κρατικές ανάγκες, όπως ^είπαμε και 

προηγούμενα.
προσπαθήσουμε να επισημάνουμε αυτή την απαρχή του ρό

λου και να δούμε το όριο στο οποίο έφτασε. Να δούμε ακόμα 

και τις συνέπειες και το αποτέλεσμα της ανάπτυξης πάνω 

στην ομάδα, μέχρι τη στιγμή που η "δυναμική πολιτική του 
σ τ α ρ ι ο ύ " ^ θ α  φέρει σε δεύτερη μοίρα την κτηνοτροφία.

Η υπόθεση του ε<ροδιασμου του Οθωμανικού κράτους αποτελεί 

λοιπόν απόπειρα προσέγγισης της ομάδας που μελετάμε. Σ* .
9

αυτή την κατεύθυνση μας προσανατολίζει η έλλειψη πηγών 

που αντιμετωπίζουμε, οι ανεκμετάλλευτες ιστορικές μαρτυ

ρίες γύρω από ζωτικά θέματα, όπως αυτό της διατροφής και 

του τρόπου διαβίωσης των λαών , ή το κρίσιμο πρόβλημα

►tw
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της κατοχής των μέσων παραγωγής και; της κοινωνικής κατα-
87νομής του προϊόντος

Με το μηχανισμό του κρατικού εφοδιασμού την εποχή τη; Τουρ

κοκρατίας έχουμε το όριο της υπαγωγής του προϊόντος στο 

συνολικό σύστημα της συντεχνιακής οργάνωσης και της μονο

πωλιακής κρατικής αγοράς" το όριο της ανάπτυξης στο οποίο 

έφτασε η κτηνοτροφία μέσα α π ’ αυτή τη μορφή της αγορά; και 

της διακίνησης του προϊόντος στο εσωτερικό της αυτοκρατο

ρίας' τη μετατροπή του στη συνέχεια σε εμπόρευμα των μα

κρινών αποστάσεων, με το οποίο η αυτοκρατορία έρχεται σ ’ 

επ«<(>ή με τη δυτική και την παγκόσμια αγορά. Επίσης διαπι

στώνουμε κατά πόσο το ίδιο το προϊόν επέτρεψε αναπτυξιακές 

διαδικασίες στην οικονομία και την κοινωνία, το βαθμό της

ολοκλήρωσης81*' του οικονομικού ρόλου της δραστηριότητας και
%

της ομάδας. Ακόμα ανιχνεύουμε την κατανομή του κέρδους και 

την ανισότητα της κατανομής ανάμεσα στις δύο κοινωνικές 

κατηγορίες (την οθωμανική και τις παραγωγικές δυνάμεις της 

αυτοκρατορίας ) και πιο πέρα το πέρασμα του προϊόντος στα 

χέρια της κυρίαρχης τάξης, και το βαθμό της ωφέλειας των 

παραγωγικών δυνάμεων, μέσα στην ανελαστικότητα του συστή

ματος, ή στην αδυναμία του να λειτουργήσει με τις νέες 

συνθήκες που δημιουργούνται σιγά-σιγά στην κοινωνία ·το ·1Ρ. αι.

Τέλος βλέπουμε την κοινωνική έκφραση 

του φαινόμενού στο πλαίσιο της ίδιας της ομάδας των. Βλά- 

χων και κύρια των κτηνοτρόφων, που διαμορφώθηκε στη βάση 

αυτής της δραστηριότητας, και σε συνάρτηση με τον όγνο τη;, 

την ανάπτυξή της. το μετασχηματισμό της όταν·έφτασε σε ση

μείο αδυναμίας να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες του 18 

αί., όταν δηλαδή αντικαταστάθηκε από δραστηριότητες που 

μπορούσαν να ανταποκριθούν στις ανάγκες, με το μεγαλύτε

ρο όγκο τους και την προχωρημένη διαίρεση εργασίας.
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Περιοχές που αποτελούσαν Αλλο φθρέα σημαντικό από- 
ληψης, ήταν αυτές, στις οποίες αναπτυσσόταν ένας όγκος 
παραγωγής. Για την κτηνοτρόφική παραγωγή τέτοια περιοχή 
αποτελούσαν οι πεδιάδες, όπου συγκεντρώνονταν τα κοπάδια 

των κτηνοτρόφων. Εδώ δημιουργέίται ένας μηχανισμός οργά 
νωσης της παραγωγής και της απόληψης. Μέσα από τη διευθέτη

ση της φορολογίας των κτηνοτρόφων των μεγάλων κοπαδκίν, που 
από το 16 αι, αυξάνονται και κατακλύζουν την πεδιάδα, θα 

παρακολουθήσουμε το μηχανισμό εκμετάλλευσης των πληθυσμών 

από το οθωμανικό κράτος και παράλληλα,στο πλαίσιο των ρυθ

μίσεων, των δυνατοτήτων και των απαγορεύσεων του συστήμα

τος, θα δούμε τα όρια της ανάπτυξης του όγκου της κτηνο

τροφίας , που εξάλλου συνάγεται από την αντίστοιχη κρίση 

της γεωργίας. ;

Στην πεδιάδά λοιπόν από την αρχή της ανάπτυξης της κτηνο

τροφίας δημιουργείται ένα καθεστώς πού ανατρέπει της ισχύ 

των αγροτών, δεν επιτρέπει την ανάπτυξη των καλλιεργειών, 
εξ αιτίας του ότι οι κτηνοτρόφοι ζητούν και διεκδικούντχ 

βοσκήσιμα εδάφη. Επομένως, όσο αναπτύσσεται ένας όγκχ; κτη- 

νοτροψικής παραγωγής, τόσο μετατρέπεται και σε πίεση οπούς 

πληθυσμούς-καλλιεργητές της πεδιάδας, τόσο οξύνεταιη σύ

γκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους ανθρώπους της πεδιάδας 

και τους κτηνοτρόφους. Αυτό είναι το ένα πρόβλημα.

Το άλλο είναι η οργάνωση της παραγωγής που συνεπαγόταν

την εκμετάλλευση της υλικής υποδομής των κτηνοτροφικόνπλη^ 

θυσμών, με τα κοπάδια του εφοδιασμού και την επιβολή της 

Φορολογίας, που απορροφούσε αυτό το υπερπροίόν.

Η διάρκεια της ζωής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

ήταν μια συνεχής πάλη,που άρχισε στο επίπεδο των δύο ο 

μάδων και απλώθηκε στην εσωτερική διαστρωμάτωση των κοίτ 

νωνιών που την. αποτελούσαν.

Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και για την κοινωνία του



Μετσόβου.Ύστερα από τούς αιώνες του εγκλωβισμού τους 

μέσα στη συντεχνιακή ακινησία,οι μετσοβίτες Βλάχοι του ' 

δερβενιού και της κτηνοτροφίας έσπασαν τον κλοιό τους 

με το εμπόριο του μαλλιού,αρχίζοντας από τη σύσταση του 
κοπαδιού και τη λειτουργία του τζελέπη.Η διείσδυσή τους 

στην κρατική μηχανή με το λειτούργημα του τζελέπη,έγινε 

η διέξοδος προς την οικονομική τους κυριαρχία,με τον ε

μπορικό τους μετασχηματισμό.Και αυτό το "παιχνίδι" της 

σύγκρουσης και της οικονομικής τους κυριαρχίας κρίθηκε 

από το μηχανισμό του κρατικού εφοδιασμού. (Ό λ ε ς  αυτές 

οι ρυθμίσεις μπορούσαν να έχουν,γενικά,ήπια ή οξύτερη 

μορφή,ανάλογα με την εποχή και αυτό πάλι εξαρτιόταν 

σημαντικά από τη δημιουρνημένη κατά τόπους κατάσταση,α

πό τις φιόδοξίες των τοπικών Οθωμανών υπαλλήλων,όπως ε

πίσης από το βαθμό της διείσδυσης των υπόδουλων στην ο
θωμανική διοίκηση.'

8Q
0 εκχρηματισμός " της οικονομίας μαζί με την κρίση 

του συστήματος και με την προοδευτική ανεπάρκεια της πα

ραγωγής της κτηνοτροφίας90 οδηγούσε στην αδυναμία της τε

λευταίας ν’αντεπεξέλθει στις κρατικές ανάγκες και ταυτό

χρονα δημιουργούσε αδιέξοδα στην παραγωγικότητα, τα οποία 
αντανακλούσαν στην ίδια ομάδα.

Η βαθμιαία ατόνηση της κτηνοτροφίας από την ανάλογη 

αδυναμία της να θρέψει περισσότερο πληθυσμό, η αδυναμία 

της να ξεπεράσει τα όρια της παραδοσιακής αυτοσυντήρησης 

με την παραγωγή (που δεν μπόρεσε να φτάσει στο ύψος των 

αναγκών, αλλά μόλις και με δυσκολία κατόρθωνε να ανταπο- 

κριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες διατροφής) εκδη?.ώθηκε 

μετην αδυναμία εκτροφής. προβάτων 'ί ο  τον. εφοδιασμό·, με τπ 

μη τήρηση,εκ'μέρους του"κτηνοτροωικού πληθυσμού της υπο

χρέωσης' προσφοράς . προβάτων. Κύρια όμως εκδηλώθηκε με 

τήν άνιση, στο κοινωνικό επίπεδο, κατανομή του προϊόντος.
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Το προϊόν, η διακίνησή του, ο πλούτος από την εμπόρευμα*?·
• «

τοποίησή του πέρασε στα χέρια μιας μικρής μειονότητας, ε- 
νώ η κοινωνία των βοσκών περνούσε στο περιθώριο της κοι

νωνικής ευημερίας.

Στην παρακολούθηση της φορολογικής διαδικασίας μπο- . 

ρούμε- να επισημάνουμε την εξέλιξη της φορολογικής

οθωμανικής πρακτικής, που άρχισε με την προσφορά σε είδος 
* και πέρασε στον εκχρηματισμό.( Λυτό για την κοινωνία τού 

Μετσόβου σήμαινε μόνο κοινωνική ανισότητα, θα επανέλθουμε 
όμως στο πρόβλημα στο αντίστοιχο κεφάλαιο της κοινωνικής 

συγκρότησης.)
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.δ εφοδιασμός

Από τη στιγμή που η κτηνοτροφία περνάει στον οθωμα

νικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής και εντάσσεται στ> πρό

γραμμα του κρατικού εφοδιασμού, αποκτά οικονομική σημασία 

για το κράτος καθώς: αφορά ένα πληθυσμικό σύνολο ευρύτερο 
ξεπερνάει την αυτοσυντήρητη ομάδα και διαμορφώνεται μέσα 

σε συνθήκες συναλλαγής, που δεν είναι πιά οι συνθήκες της 
ανταλλαγής σε είδος, στο πλαίσιο της ίδιας της ομάδας, αλ

λά αφορά το σύνολο της οθωμανικής κοινωνίας. Κύρια όμως η 

κτηνοτροφία οργανώνεται μέσα σ ’ ένα θεσμικό πλαίσιο που έ

χει ένα συγκεκριμένο σκοπό, διεκπεραιώνεται με διαδικασί

ες κρατικές, όπως αυτή της κρατικής συντεχνιακής αγοράς11.

Το ερώτημα εδώ είναι, αν τα νέα όρια αυτής της αγοράς δια

φέρουν πραγματικά από αυτά της ανταλλαγής σε είδος: πράγ

ματι ο μηχανισμός·της οθωμανικής αγοράς του προϊόντος των 

κτηνοτροφίκών ομάδων λειτουργεί με τη λογική της απορρόφη

σης του υπερπροΐόντος, αλλά δε διαφοροποιεί την παραγωγή. 

Αντίθετα, τοποθετεί τα όρια της ομάδας στο ίδιο σημείο πα

ραγωγής, δεν ευνοεί την ανάπτυξη της δραστηριότητας, πορά

στο μέτρο που το προϊόν την ενδιαφέρει για τις δικές της 
Q2

ανάγκες' . Έτσι, με τη θεσμοθετική λύση της οθωμανικής 
ρύθμισης της ένταξης της κτηνοτροφίας στην εθνική οικονο

μία, μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτό τον τομέα του προϊό

ντος που το οικειοποιείται το κράτος, να δούμε πού πηγαί 
νει και σε τίνος τα χέρια βρίσκεται.

Ο. ίδιος ο εφοδιασμός του κράτους αποτελούσε ανάγκη. Γ ι ’ 

αυτό ο μηχανισμός της διεκπεραίωσης λειτούργησε στην ίδια
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λογική της επιβολής του φόρου, που ήταν στο βάθος δικαίω

μα ζωής και δικαίωμα άσκησης της δραστηριότητας για τους 

κατακτημένους πληθυσμούς.

Η υποχρέωσή τους~απέναντι στο κράτος περιλάμβανε την από
δοση ενός αριθμού προβάτων, ανάλογα με τον όγκο του κοπα

διού.. Τα πρόβατα του εφοδιασμού εξασφαλίζονταν με διάρορους 
τρόπους: με την ετήσια εθιμική συγκέντρωση, τις έκτακτες 
περιοδικές απαιτήσεις για τις ανάγκες του στρατού στις πε

ριπτώσεις πολέμου, τέλος με τη βίαιη αγορά τους, ωυσι- 
κα και με το μηχανισμό του εφοδιασμού, που ήταν σε γε

νικές γραμμές ο εξής: Η διοίκηση κατέφευγε στο ελεύθερο 
εμπόριο της εσωτερικής αγοράς, ώστε να εξασφαλίζει επάρ

κεια προβάτων, και για τον εφοδιασμό της Αυλής εφάρμοζε 
την πρακτική της μονοπωλιακής αγοράς. 0 Χασάμπασης τηςΠ5- 

λης έστελνε επί τόπου τους "σανίκι", υπαλλήλους που με

τρούσαν την παραγωγή και απαγόρευαν τη διάθεσή της στο ε

μπόριο, πριν εξασφαλιστούν οι αναγκαίες για το κράτος πο

σότητες. Προϋπολόγιζαν τις κρατικές ανάγκες και ζητούσαν 
την αναλογία. Προϋπολόγιζαν επίσης την παραγωγή και απαι

τούσαν την απόληψη, συμπληρώνοντας το υπόλοιπο με την ει

σφορά σε είδος, που αγοράζονταν από το κράτος. 'OpiQxv ταυ

τόχρονα και την τιμή: η επιβολή της συντεχνιακής τιμής:κά- 
λυπτε και αυτό τον τομέα της αγροτικής παραγωγής, την κτη

νοτροφία. Το κράτος πλήρωνε έναν αριθμό "ακτσέ" για το κά

θε πρόβατο, κρατούσε τον αριθμό εγγεγραμμένο στα δεφτέρια 
και αυτή η εγγραφή, ο έλεγχος και η αγορά κάλυπτε ένα με

γάλο μέρος του πληθυσμού.

Σε επίπεδο διοικητικής ρύθμισης ο εφοδιασμός του κράτους 
είχε την αρχή του στην Πόλη, γιατί το μεγαλύτερο μέρος του 
προϊόντος προοριζόταν για εκεί και για τις μεγάλες πόλεις 
της αυτοκρατορίας. Ειδική υπηρεσία ενεργούσε τις συγκεντρώ

σεις των κοπαδιών, τον έλεγχο, την εγγραφή τους στα δεφτό-· 
ρια, εργασία που απαιτούσε χρόνο και παρακολούθηση των κο

παδιών από κοντά, περιδιάβαση στους τόπους της κτηνοτρο -
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φίας. Η έδεα η υπηρεσία μετέφερε τα κοπάδεα στην πόλη * 

στο Χασάμπαση του κράτους, όπου ένας πολύπλοκος οργανισμός 
σύνθετος από δεκαεώματα καε υποχρεώσεες ως προς τη δεοχέ- 

.τευση στο εμηόρεο, στες συντεχνίες, δεακλαδωνόταν σε με- 

κρές αρμοδεότητες καε σε πράζεες που έτεεναν να αποφέρουν 

μεγαλύτερο όφελος, να καλύψουν μεγαλύτερες ανάγκες.

Tivw υπήρχαν οε υπάλληλοε του κράτους, που φρόντεζαν γεα 

τη συνεπή δεεκπεραίωση, εντούτσες οε παραγωγοί , από την 

πλευρά τους μετέτρεφαν αυτή την υπαλληλεκή δεαδεκασία,την 

«ήραν στα χέρεα τους καε δεεκπεραέωναν έτσε το έργο οε I- 

δεοε, με τη μέθοδο της εκτροφής εεδεκών κοπαδεών,. που 'α

ποτελούσαν τα πρόβατα του κράτους. Ή τ α ν  οε "σελεπκεσάν", 

οε έμποροε το>ν κοπαδεών, οε πραγματευτές των κρατεκόνπρο

βάτων, υπάλληλοε του κράτους που μετατράπηκαν έτσε σε εε- 

δεκούς προμηθευτές της Αυλής, περνώντας μ* αυτό τον τρόπο 

■ ,στην-κρατεκή υπαλληλεκή μηχανή.
0 κτηνστρόί'ος που δεέΟετε τα πρόβατα έτρεφε καε έναν αρεθ- 

μό που αντεστοεχούσε στη φορολογεκή του υποχρέωση, ώστε 

να μπορεί το άλλο μέρος της παραγωγής να το περνάεε στο ε

λεύθερο εμπόρεο, αποκτώντας περεσσότερο κέρδος. Το αποτέ

λεσμα αυτής της δεευΟέτησης ήταν, άνΟρωποε του χρήματος
9

από το ελεύθερο εμπόρεο να,γίνονταε σελεπκεσάν, κτηνοτρό-

φοε του κράτους. Κάποτε αυτός ο νέος προμηθευτής συνέπεσε,

συνδυάστηκε με τον αποστολέα του κράτους, τον τζελέπη, ο-
,  #

πότε ταυτίστηκε ο ρόλος τους, στο Ιδεο πρόσοιπο.

Ο  εφοδεασμός λεετουργούσε μέσω της κατηγορίας tuv πα- 

ραγωγεκών δυνάμεων,, των κτηνοτρόφων, όσοε είχαν τη δυνα

τότητα εκτροφής κοπαδεών του κράτους . αυτών που το· ίδεο 

τοούστημα ευνοούσε. · Τους εζασφάλεζε αντεκέεμενεκές 

συνθήκες ανάπτυξης, της κτηνοτροφίας καε του* εμπορίου κα

τά συνέπεεα, με απαλλαγές, δεευκολύνσεες, στη βόσκηση των 

κοπαδεών, δεκαεώματα στες γαίες της πεδεάδας καε με τημε- 

•γάλη ελαστεκότητα στην οεκονομεκή τους συμπερεφορά, τηνα-



νοχή και τις δυνατότητες και τα περιθώρια που είχαν στη 

διακίνηση των κοπαδιών, και τη συμμετοχή στο εμπόριο, κυ

ρίως με τις’ευκαιρίες που δημιουργούσε αυτή η ίδια η μετχ·*· 
φορά και Τι εξαίρεση από τον έλεγχο και η αδυναμία \α κα

ταμετρηθεί με ακρίβεια η ποσότητα που αντιστοιχούσε στον 

πραγματικό όγκο του κοπαδιού,Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια .pua'

επέκταση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.που το όριό της
I .

καθοριζόταν πια από τη τζελεπική σχέση και έωτανε στο ελεύ

θερο εμπόριο.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι τα τζελεπικά προνόμια, 

απαλλαγές και διευκολύνσεις είχαν εμπορικό χαρακτήρα, ενώ 

του δερβενιού ήταν στρατιωτικά (δημογραφικά ακόμα, θα μπο

ρούσαμε να πούμε). Και στις δύο περιπτώσεις αφορούσαν την 

ίδια ομάδα και έτσι η στρατιωτική ομάδα εξακολουθούσε να 

μπορεί να διεκδικεί το ζωτικό της χώρο και τις αντικειμε

νικές συνθήκες εργασίας, μέσα στο ίδιο το σύστημα.

Επανέρχομαι στον εφοδιασμό για να πώ, ότι ένα μέρος 

των αναγκαίων προβάτων το κράτος το προσπορίζεται ήδη από 

το ελεύθερο εμπόριο, που διεξάγεται στην πόλη. Το ποσοστό 

της απόληψης από το εμπόριο ρύθμιζε με την ίδια μονοπωλια

κή πρακτική, που έθετε σε έλεγχο τη διακίνηση του προϊό
ντος, και με τους φόρους με τους οποίους επιβάρυνε τους 

εμπόρους, ως δικαίωμα αγοράς, τελωνείου, ώστε τελικά δια

μορφωνόταν μια πιεστική κατάσταση βιαιότητας αγοράς, που 

βάραινε πάνω στις παραγωγικές δυνάμεις, που με τη σειρά 
τους κατέφευγαν στο εμπόριο, γιατί τους άφηνε κάποια πε

ριθώρια απαλλαγών και διευκολύνσεων.

Μέσα στο φαινόμενο του εφοδιασμού μπορούμε να παρακολου

θήσουμε την επιβολή και το βαθμό της οθωμανικής κυριαρχί

ας, αλλά, από την άλλη, το βαθμό που η κατακτημ’ένη ομάδα 

μπόρεσε να διεκδικήσει- και τα μέσα με τα οποία μπόρεσε 

να την πετύχει -την οικονομική της ανεξαρτησία, παρόλο
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που χρειάστηκαν διαδικασίες τεσσάοΌν αιώνων,νια να μ.ποηέσει η ο

μάδα των κατακτημένων να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και 

να πραγματώσει την έξοδό της από το τιμαριωτικό σύστημα 
και τον τσιψλικικό κλοιό της εκμετάλλευσης.

Μπορούμε ακόμα να κάνουμε μερικές σκέψεις με τις πα

ρατηρήσεις που ακολουθούν, για να δούμε κύρια πώς διαμορ

φώθηκε και πώς λειτούργησε ο συσχετισμός των υποχρεώσεων 
και των απαλλαγών για την κτηνοτροφία, αφού οι υποχρεώσεις 

αφορούν το κοπάδι, αλλά και τη γή, και ταυτόχρονα ακολου

θούν την εξέλιξη του συστήματος από το τιμάριο στο τσκ(λί- 

κι, που αντικαθρέφτιζε και τη νομισματική κρίση του συστή-·. 

ματος και το γενικότερο οικονομικό αδιέξοδο της Αυτοκράτοοίσο.

Η φορολογία σε είδος ή η απόληψη εξασφάλιζε στο κρά

τος τη διαρκή προμήθεια, ανθεκτική και ανταποκρινόμενη 

στην αναπροσαρμογή των τιμών, κατάλληλη για την ασφάλιση 

από τη νομισματική κρίση και την αναπροσαρμογή. Οι κτηνο- 

τρόφοι από την πλευρά τους φρόντιζαν για την πληρωμή του 

ελάχιστου φόρου και το κατόρθωναν, στο μέτρο που οι κρατι

κές ανάγκες επιτρέπανε στη διοίκηση την πολιτική των απαλλαπάν.

Η φορολογία των προβάτων και η μεγιστοποίηση του 

ποσοστού έφερνε την κτηνοτροφία σε αδιέξοδο, προοδευτική 

φτώχια πού·οι κτηνοτρόφοι την αντιμετώπιζαν άε διαρκείς 

διεκδικήσεις, καθώς η απόδοση της φορολογίας σε είδος δεν 

άφηνε κανένα περιθώριο κέρδους λόγω της υποτίμησης του · 

νομίσματος. Αυτό ωστόσο το μικρό κέρδος, που μπορούσε να 

έχει η .ομάδα από τη νομισματική κρίση της εποχής, προσπα- 

θούσε να το κερδίσει από το-εμπόριο την αποφυγή του ελίγ- 

χου, την προώθηση μεγαλύτερου μέρους των προϊόντων προς 

την αγορά και το ελεύθερο εμπόριο, που η ίδια η αυτοκρα

τορία προωθούσε στη δυτική Ευρώπη, και είχε αφήσει στα 

χέρια αυτών των ίδιων ομάδων. Φυσικά οι δυσχέρειες έπλητ

ταν κύρια τους κτηνοτρόφους που έμεναν να συνεχίζουν την 

κτηνοτροφία στα ορεινά και, φυσικά, α π ’ αυτούς, πρώτα τους
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μικροβοσκούς και έπειτα τους μεγαλοκτηνοτρόφους, που είχαν 

μεγαλύτερες δυνατότητες να ξεφύγουν την οθωμανική πίεση'33.

Το κράτος είχε,· διατάξεις, που αφορούσαν την αγο

ρά προβάτων, τη διευκόλυνση της αγοράς, για να αντιμετωπί

ζουν οι-τζελέπηδες τον ανταγωνισμό αυτών που πουλούσαν 

στους χασάπηδες. Για να μην αγοράζουν πριν από τους τζιλέ- 
πηδες οι χασάπηδες, και για να εμποδίζει η κυβέρνηση αυτό 

το ποσοστό του κέρδους, εξασφαλίζοντας και- επάρκεια, α π α 

γόρευε την αγορά κρέατος σε άτομα άλλα εκτός από το σώμα 

των τζελ’έπηδων. Οι τζελέπηδες αγόραζαν πρόβατα και στη συ

νέχεια τα διέθεταν στο κράτος. Αλλά αυτοί ήταν οι κρατικοί 

έμποροι, που αναπλήρωναν ό,τι δεν επαρκούσε από την οφεΐτ 

λή των κτηνοτρόφων, με πολύ χαμηλή τιμή,χσμηλότεοη από την 
προκαθορισμένη της,αγοράς.Αυτό για το τζελέπη σήι·αινε .μια μι£ρή 
δυνατότητα.κάποιου κέρδους έτσι που η τιμή συνεχώς να πέ

φτει με την προτεραιότητα της αγοράς,· από την πλευρά του 

κράτους, που δεν ήταν άλλη από τη συντεχνιακή τιμή .Στο 
κράτος πουλιούνται με τη μικρότερη, ορισμένη τιμή από 
τους τζελέπηδες, κάτι που, ενώ για το κράτος σημαίνει σ υ 

ντεχνιακή αγορά, και για τον τζελέπη σημαίνει μια μικρή 

αμοιβή, που του δίνει ωστόσο κι ένα περιθώριο να ^ηιιιουο-

γεί τα κοπάδια του εφοδιασμού και νά μεταβάλλεται συγχρό-

• vtx; σε ππκραγωνό και £|ΐπορο?Αυτό το γεγονός ενίσχυε. την 'Γη/ήπτύ̂ η της 
• * · · * . · *

κτηνοτροφίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στην υπηρεσία 

αποτελούσε η εγγυημένη οικονομική ευχέρεια. Η υλική βάση 

ήταν κριτήριο για την εισαγωγή οποιουδήποτε στην κατηγο

ρία αυτή, και γινόταν με τη διαδικασία πάλι της εγγραφής 
στα δε<ρτέρια των δημόσιων υπηρεσιών. Παρόλο που πρόκειται 

για μια υποχρεωτική υπαγωγή αυτών των ατόμων στην υπηρε

σία εντούτοις το δικαίωμα εγγραφής είχαν μόνο άνθρωποι του 
πλούτου. Η συγκέντρωση των κόπαδιών, η συγκρότηση κοπά-
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διού vLn το κράτος από μια μερίδα ατόμων, που είχαν το χρή

μα, δεν ήταν άλλο από την εκμίσΟο>ση της φορολογίας, όπως 

αυτή συντελέστηκε στην αυτοκρατορία και έδωσε το σχήμα που 

άρχιζε από την αρχική διαχείριση της φορολογίας μέχρι την 
ισόβια εκμίσΟωσή της.

Σ' αυτή την διαδικασία και το μηχανισμό του κράτους 

δεν μπορούσαν να εισαχΟούν άτομα που δε διέθεταν πλούτο;' 

Ό σ ο ι  είχαν κάποιο πλούτο μπορούσαν να μισθώσουν το σύ-
9

νολο της φορολογίας, σε βάση διοικητική-υπαλληλική, που, 

όπως είναι φανερό, δημιουργούσε μια σειρά από νέες σχέσεις 

μέσα στην ίδια την κοινωνία των κτηνοτρόφοιν, μέσα στην, 

κοινότητα του χωριού. Οι αγροτικές μάζες γενικότερα, τόσο 

οι βοσκοί· όσο και οι μικροί παραγωγοί, δε μπορούσαν ν ’ α- 

νταποκριΟούν: ήταν αυτές που κατά κύριο λόγο φορολογούσε 

το κράτος, χωρίς την ελάχιστη κατανόηση και το παραμικρό 

περιθο'ιριο ελαστικότητας και ασφάλισης, ενώ η ίδια η κτη

νοτροφία και η αγροτική οικονομία εξαρτιόταν από την α

στάθεια των κλιματολογικών συνθηκών και τις ανομγάν6>τες 
συνθήκες παραγωγής. Κι ωστόσο τότε προπάντων η οθωμανική 

απαίτηση έτεινε στο αντίθετο άκρο της μέγεστης απόληψης 

της μεγαλύτερης δυνατής εκμετάλλευσης.

Οι άνθρωποι του πλούτου, της διαχείρισης της φορολογίας,

της κςινοτικής διοίκησης, όπως θα δούμε, πέτυχαν πιό πέ

ρα τη σύμπραξη με το τσιφλίκι ώς κτηνοτρόφοι και κατόρθω

σαν να μετατρέψουν την τσιφλικική σχέση σε δικό τους όφε

λος, ενώ ταυτόχρονα αυτό απέβαινε σε βάρος το>ν αγροτών 

στην πεδιάδα, κι ενώ στο εσωτερικό της κοινότητας ξεχώρι

ζαν καθαρά οι άνθρωποι του πλούτου από τους ανθρώπους του 

οικονομικού αδιέξοδου. Η μοίρα των μεγαλοκτηνοτρόφων ήταν 
ά λ λ η .

H λειτουργία της συντεχνιακής αγοράς όσον αφορά την δια

κίνηση των κοπαδιών και των προϊόντων της κτηνοτροφίας 

φτάνει σε αδιέξοδο^*5 και γ ι ’'αυτό αναζητείται η λύση στο

72
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εμπόριο, περνάει στα χέρια της ομάδας που έχει στα χέρια 

της αυτά τα προϊόντα. Αλλά αυτό σημαίνει μετασχηματισμό 
της ομάδας, το τέλος δηλαδή της κτηνοτροφίας και τη δημι- 

ουργία της εμπορικής τάξης, που βγήκε από τους κόλπους.της 

κτηνοτροφίας και δεν επέτρεπε, προχωρώντας, τη διαρκή ε

πένδυση στη δραστηριότητα, αλλά προσανατολίστηκε στις κα

τευθύνσεις της εποχής, την ανάπτυξη της γεωργίας.

ϊτο εσωτερικό της εμπορικής δραστηριότητας που απέρρεε α

πό το λειτούργημα του τξελέπη δημιουργήθηκε ένα κύκλωμα 

εμπορίου στηριγμένο καταρχήν στα κοπάδια του κράτους. Αυ

τό είχε σαν συνέπεια, να κρατού.νοι τζελέπηδες στα χέρια 

τους την κτηνοτροφία και συγχρόνως να ελέγχουν το εμπόριο.

0 νέος έλεγχος δημιουργούσε και μια νέα σχέση με. το 
κράτος, καθώς και μια νέα σχέση με την υπόλοιπη ομάδα.

Αυτό το ρόλο ελέγχου πήρε η μεγάλη κτηνοτροφική οικο

γένεια -το τσελιγκάτο- που πέρασε στη τζελεπική σχέση 

με το κράτος, και η σχέση αυτή έδινε τό άνοιγμα στο εμπό

ριο από τη μια και στην "προστασία" των κτηνοτρόφων από 

την άλλη., των βοσκών δηλαδή, από τους μεγαλοκτηνοτρόφους.

Η πιό πέρα συνέπεια ήταν η εκμετάλλευση αυτού του 

μέρους της κοινωνίας από το τμήμα των παραγωγών που διέθε

τε τα μέσα παραγωγής. Από τη μεριά του το ίδιο το σύστημα 

ευνοούσε αυτή την ακινησία των μαζών και τη δημιουργία ε

ξάρτησης την υπαγωγή των μαζών στα ανώτερα στρώματα του 

πλούτου. Έ τ σ ι  η Αυτοκρατορία προωθούσε τη συγκεντρωτική 

ιδεολογία της.
Με το στρώμα αυτό των τζελέπηδων διαπιστώνουμε τσιφλικι- 

κές σχέσεις εξάρτησης, που μετέτρεπαν το σύνολο των βο

σκών, το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού, σε εξαρτημένη δύ

ναμη εργασίας, πράγμα που σήμαινε οικονομική "προστασία1*, 

ενώ στο βάθος δημιουργήθηκε ένα καθεστώς κοινωνικού ελέγ

χου και ηθικής τάξης, από την οποία δε μπορούσε να ξεφύ- 

γει ο βοσκός καί η οικογένειά του97/Ι.



■ η έξοδος στο εμπόριο

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο των κΐηνοτρό- 

ωων στο σώμα των κρατικών εφοδιαστών ήταν η κατοχή κά

ποιου κοπαδιού. Η υλική υποδομή ήταν απαραίτητη προϋπό

θεση για την είσοδό τους. Κατά συνέπεια στάθηκε η προϋ

πόθεση για την άσκηση του εμπορίου, που συνεπέωερε και 

τη δυνατότητα ενός πλούτου, ο οποίος μπορούσε να ανεξαρ- 
τηχοποιήσει τον κτηνοτρόωο από τον οθωμανικό έλεγχο.

Ο ι 'τζελέπηδες ήταν μεγαλοκτηνοτρόφοι και βιοτέχνες ταυ

τόχρονα, ήταν λοιπόν άνθρωποι του πλούτου, και με την 

προϋπόθεση αυτή εισέρχονται στην τζελεπική κοινωνία. Μ ’ 
άλλα λόγια η βιοτεχνική απασχόληση. συντελεί στην

πρόσβαση ορισμένων ατόμων στον κορμό της κτηνοτροφίας και

στο εμπόριο και τη δημιουργία ενός πλούτου στα χέρια της
98

κτηνοτροφικής ομάδας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις οι τζελέπηδες προέρχονται 

από το βιοτεχνικό περιβάλλον, όπου όλοι σχηματίζουν ένα 
κοπάδι για να το διαθέσουν στο κράτος και έχουν ένα άλ

λο επάγγελμα, το οποίο τους εξασφαλίζει και την εγγύηση 
νια την άδεια συγκρότησης του-κοπαδιού για το'κράτος δηλαδή της ει

σόδου στην τζελεπική κατηγορία των υπαλλήλων. Η προέλευση 

των τζελέπηδων από το βιοτεχνικό σώμα μαρτυρείται στη 

Βουλγαρία, αλλά είναι πιθανό ότι μιά ανάλογη έρευνα θα 
έδινε το ίδιο αποτέλεσμα και για τα ελληνικά πράγματα.

Η ομάδα που ανταποκρίνεται στην πρόσκληση, είναι αυτή 

που διαθέτει τις πρώτες ύλες, προϊόντα της κτηνοτροφίας,
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τα οποία η Ευρώπη αυτή τη στιγμή ζητάει.

Αυτό αφορά και τους Βλάχους, που συμμετέχουν στον 
εφοδιασμό, από το 17 αι. Αυτή την εποχή υπάρχει μια . με

γάλη κτηνοτροφία ενταγμένη στον οθωμανικό τρόπο της ορ

γάνωσης της παραγωγής και στο εμπόριο. Ωστόσο η εμπορευ>- 

ματοποίηση του μαλλιού και η αφαίρεση μέρους μόνο της πα- 
# ραγωγής, που πήγαινε στο εμπόριο, αποτελούσε αρνητικό 

στοιχείο, περιόριζε το περιθώριο της αποδοτικότητας μέ

σα στα πλαίσια του κρατικού τρόπου οργάνωσης, δρούσε, τε

λικά, αποφασιστικά για την αποδυνάμωση της δραστηριότη

τας αυτής και επιτάχυνε το οικονομικό αδιέξοδό της.

Η αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας απορροφούσε 

ένα ποσοστό πληθυσμού, αυτό που δεν μπορούσε να ζήσει 
μέσα στην αυτοκατανάλωση. Και υπάρχει ένα μέρος της ομά

δας που βγήκε στο εμπόριο στηριγμένο -στην οικογενειακή 
συνεκτικότητα, που οργανώθηκε επίσης με συντεχνιακή μέ

θοδο μεταωοράς και διοχέτευσης στο πλαίσιο αυτής της κτη- 
νοτροφίκής οικογένειας. Βέβαια αυτό το εμπόριο διακόπτει 

τη συνέχεια της δραστηριότητας για την κάλυψη των ανα

γκών της αυτοσυντήρησης και της αυτοκατανάλωσης. Εξάλλου 
η αδυναμία του κρατικού ελέγχου να δράσει πιο πέρα και 
να οργανώσει κάι το μέρος εκείνο της παραγωγής, που πή

γαινε .στο εμπόριο, εκφράζει.την αδυναμία του κράτους να 
εκσυγχρονίσει την οργάνωση της παραγωγής. Με άλλα λόγια 
την αδυναμία του να διευρύνει την παραγωγή. Γι’ αυτό κα

ταφεύγει* στις μεθοδεύσεις της φορολογικής σκλήρυνσης, που 

οδηγούν το σύστημα σε αδιέξοδο.
Για το ίδιο το οθωμανικό κράτος η μεγάλη σημασία της 

κτηνοτροφίας είναι αυτονόητη. Η κρατική μηχανή φαίνεται 
ότι στηρίζεται εξ ολοκλήρου, και σ ’ όλη την επικράτεια 
μέχρι το 17 αι., στην κτηνοτροφία. Έ τ σ ι  εξηγείται άλλα- 
στε και η έκταση των προνομίων, με τα οποία ενίσχυε την



τον τρόπο που σημειώθηκε στα προηγούμενα, η κίνηση του 

εμπορίου, που αποτελούσε και την πραγματική οικονομία και 
μιά συμπεριφορά με κριτήρια και διαδικασίες όντως οικο

νομικές, πέρα και πάνω από το επίπεδο της αυτοσυντήρησης 

(το τελευταίο κάλυπτε η οικονομία των μονοπωλίων της Αυ

τοκρατορίας) .

Το εμπόριο με τα πρόβατα του κράτους είναι ένα ση

μείο μεγάλης σπουδαιότητας και για την κτηνοτροφική ομά

δα. Το κράτος ενισχύει την κτηνοτροφία, γιατί τη "χρειά

ζεται. Η ομάδα εκμεταλλεύεται την ευνοϊκή αυτή συγκυρία 

και με το μηχανισμό του κρατικού εμπορίου βρίσκει διέξο

δο στο ελεύθερο εμπόριο, που της αφήνει και μεγαλύτερο, 

ποσοστό κέρδους. Οι Τούρκοι αυξάνουν τις απαιτήσεις τους, 

αλλά και οι κτηνοτρόωοι τις δικές τους.

Η αναμέτρηση αυτή αρχικά κλίνει προς τη μεριά της 

κτηνοτροφίας, και συνολικά υπέρ της ομάδας, αλλά αποτε- ' 

λεί και την απαρχή της διαφοροποίησης και του μετασχημα

τισμού της ομάδας, που άρχιζε από την κτηνοτροφία, αλλά 

ήδη είχε περάσέι στη μετανάστευση και το εμπόριο και με

ταβληθεί σε εμπορική κοινωνία, με μικρή κτηνοτροφία, και 

διαστρωμάτωση, πλούσιων και φτωχών.

Η συσσώρευση πλούτου στα χέρια ενός τμήματος αυτής 

της κοινωνίας και η αντίθεση ανάμεσα στα στρώματα των 

πλούσιων και φτωχών δημιουργήθηκε ανάμεσά τους, ακριβώς, 

στη βάση του κρατικού εφοδιασμού, και από τις σ>έσεις που 
αυτός δημιούργησε.

Η συνολική, σε κοινοτική βάση, εκμίσθωση της φορολογίας 

δημιουργούσε ένα μηχανισμό εξάρτησης και υπαγωγής των 

μικροκτηνοτρόφων στους μεγαλύτερους, αφού οι πρώτοι αδυ

νατούσαν να ανταποκριθούν στη φορολογία.

Κοινωνική ανισότητα είναι λοιπόν το ένα αποτέλεσμα 

της πραγματικής του εφοδιασμού, και το άλλο είναι η έξο-
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6ος στο'ελεύθερο εμπόριο, η συμμετοχή της ομάδας (του 

τμήματος που είχε τη δυνατότητα) στο "παιχνίδι" του εκ- 
χρηματισμού της οικονομίας, που αρχίζει στην Ευρώπη από 

το 16 αχ.00 .
Η ισορροπία των δύο βασικών παραγόντων της οικονομι

κής και κοινωνικής ζωής, των κρατικών αναγκών και της 
προνομιακής μεταχείρισης, προχωρούσε και από τις δύο πλευ

ρές προς όιρελος και των δύο, ώστε το ένα να ενισχύει το 

άλλο, οι κρατικές ανάγκες να δημιουργούν το κλίμα τηςσυ- 
νέχισης της άσκησης της δραστηριότητας. Ο αυξανόμενος α 

κόμα όγκος της κτηνοτροφίας, όπως φαίνεται από την ^αντί

στοιχη εμπορική δράση του μαλλιού, με την εμπορευματοποίη - 
ση και την αποφυγή του κρατικού ελέγχου, ξεπερνούσε το 

κρατικό μονοπώλιο και τη συντεχνία και ανέτρεπε, μέσω του 

εμπορίου, τη λογική της οθωμανικής οικονομίας και την 
πρακτική της κυριαρχίας, ξεπερνώντας το φράγμα του κρατι

κού ελέγχου, της συντεχνιακής τιμής. Δημιουργούσε έτσι τη 

δυνατότητα σχηματισμού κάποιου πλούτου στο εξωτερικά που 

προερχόταν από το εμπόριο της αυτοκρατορίας στη Δύση.

Από την άλλη, η υπαλληλοποίηση αυτής της ίδιας της 

κτηνοτροφίκής ομάδος έδωσε μιά κατηγορία μεταφορέων εμπό

ρων δημιούργησε μιά συνέχεια στην εμπορική και μεταφορι

κή κίνηση στα λιμάνια της δυτικής παραλίας της Αυτοκρατο

ρίας και στο εξωτερικό, στη Δύση αρχικά, προς Βορρά αρ

γότερα.
Στην εξέλιξη της οικογενειακής κατάστασης των κτη- 

νοτροφίκών οικογενειών, τις οικογενειακές επιχειρήσεις* 

την οικογενειακή τους οργάνωση και το πέρασμα αυτών των 

προσώπων στο εμπόριο, μπορούμε να παρακολουθήσουμε, πα

ρά τα κενά της ιστορίας την κατάληξή τους στους ειεργέτες 

της τρίτης γενιάς της οικογένειας1.0 0 .

Μερικές ακόμα υποθέσεις για ΐην κτηνοτροφίκή πραγ

ματικότητα μπορούμε να κάνουμε με βάση αυτά τα ιστορικά



X

δεδομένα, τις μαρτυρίες της τοπικής ιστορίας, αλλά και 

τη διαδικασία και τη λειτουργία των οθωμανικών θεσμόν και 
της οικονομικής πραγματικότητας της αυτοκρατορίας.

Στη φορολογική κρατική διαδικασία της απόληψης σε 
είδος, στο ποσοστό της αναλογίας σε πρόβατα κρινόταν η 
επιβίωση και η συνέχεια της κτηνοτροφίας, και της ομάδας 
των Βλάχων. Από το βαθμό της επίταξης ή αντίθετα της ι

διοποίησης του προϊόντος και της επιστράτευσης της'ομά

δας στον κρατικό μηχανισμό του εφοδιασμού εξαρτιόταν η 
είσοδος της ομάδας στον κρατικό οθωμανικό έλεγχο.

Με άλλα λόγια παιζόταν το παιχνίδι της κυριαρχίας 

της οθωμανικής ομάδας στις παραγωγικές δυνάμεις και στα 

παραγωγικά μέσα, με όλα τα επακόλουθα: θα κρινόταν ποιός; 

θα ιδιοποιείται το υπερπροΐόν, και σε τίνος χέρια θα μεί

νει το κέρδος.

Το σύστημα λειτουργούσε με συνέπεια για το οθωμανι

κό κράτος. Η εκμετάλλευση του πληθυσμού και της υλικής 

του βάσης δεν άφηνε έξω από το φορολογικό σύστημα ούτε 

τους Βλάχους κτηνοτρόφους των βουνών. Σ ’ αυτή τη σχέση, 
που δημιουργούσε η ενσωμάτωση της κτηνοτροφίας στον οθω-, 
μανικό οργανισμό, μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πάλη 

"ανάκτησης", που η ομάδα διεξήγε συνεχώς, πάλη ενάντια 
στην οθωμανική κυρίαρχη τάξη, για τη δική της οικονομική 

επικράτηση, που ξεκινούσε αρχικά ως αγώνας επιβίωσης. Η 

προοδευτική "ταξική συνειδητοποίηση" δε μπορούσε να ξε- 

περάσει τα δεδομένα του δικού της αρχαϊσμού, και της 

"κοινωνικής ιεραρχίας αξιών" της Αυτοκρατορίας.

Ωστόσο, επειδή η αγροτική πολιτική της .Αυτοκρατο

ρίας δεν ήταν ευνοϊκή, παρά yia την κάλυψη των · αναγκών 
της καί για το δικό της όφελος, αυτό ανέτρεπε σύχνά τις 

ευνοϊκές για την ομάδα συνθήκες. Το οθωμανικό κράτος δεν 

ενδιαφερόταν για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας , 
αλλά μόνο για την είσπραξη των προσόδων, τον εφοδιασμό.
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’Ετσι παοατηρείται το φαινόμενο, μερικοί τομείς* ευκαι

ριακά, να αναπτύσσονται υπέρμετρα, ή σε βάρος άλλων, με 
αποτέλεσμα το κέρδος και την ευημερία ορισμένων κοινωνι

κών στρωμάτων, ενώ οι πλατιές μάζες του πληθυσμού γίνο

νταν φτωχότερες και υπέφεραν, πιέζονταν με δανειστικές 
οικονομικές και ηθικές υποχρεώσεις. Η Τουρκοκρατία στά

θηκε για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ένα σύστημα 
που επέτρεπε την κοινωνική ανισότητα και ευνόησε μιαν υ 

παλληλική αριστοκρατία, μια κεντρική εξουσία, με όλα τα 
κενά και τις ρωγμές που συνεπιφέρει ακριβώς η αδυναμία - 

του συγκεντρωτισμού και της υπαλληλοποίησης.

Στο πλαίσιο των γενικών αρχών του συστήματος της ορ

γάνωσης της παραγωγής, η ευνοϊκή μεταχείριση των τζελέ- 
πηδων και των παραγωγών και η τακτική των φορολογικών α 

παλλαγών των κατοίκων του δερβενιού διαμόρφωσε συνθήκες 

ευνοϊκές για τη συνέχιση της κτηνοτροφίας. Η Φορολογία 

βπέτρεπε, με το καθεστώς των απαλλαγών, τη διατήρηση των 
συνθηκών της άσκησης της δραστηριότητας. Τα προνόμια του 

δερβενιού, που είναι οι συγκεκριμένες φορολογικές απαλ

λαγές και ταυτόχρονα κάποιες τοπικές αυτονομίες, κάποια 

διευρυμένα πλαίσια διοίκησης και περιθώρια αυτοδιαχείρι

σης, επέτρεψαν στον πληθυσμό να μη μεταναστεύσει και να 

μείνει στη θέση του, συνεχίζοντας την επίδοσή του στην 

κτηνοτροφία της περιοχής. Με τις φορολογικές και ευνοϊ

κές αυτές ρυθμίσεις, που αφορούν την άσκηση της κτηνσηρο- 
Φίας με σιςοπό την κρατική επάρκεια στον εφοδιασμό και τη 

διατροφή, η κτηνοτροφία θα αναπτύσσεται από το 15 αι. μέ

χρι και το 18 αι., όταν το σιτάρι θα επισκιάσει με τον 

όγκο του αυτή την παραγωγή.

Η κτηνοτροφική ομάδα από τότε τρέπεται στη γεωργί^? 

Το πληθυσμικό δυναμικό της στρέφεται στην καλλιέργεια 
του καλαμποκιού και του καπνού στις πεδιάδες της Μακεδοτ 

νέας και της Θεσσαλίας.



Η ένιαξη της κτηνοτροφυχης ομάδας στο οθωμανυχό πλαυσυο προϋ

πόθετε καυ δυατηρηση των συνθηκών της κτηνοτροφίας, των όρων 

ποο επέτρεπαν την παρουσυα της χαυ εξασφάλιζαν τόσο τη συνέ- 

χεχα της ομάδας, όσο καυ τον χρατυχό εφοδυασμό. Ου όρου αυτού 

συνεπάγονταν κάπουα ευδυκη μεταχευρυση γυα την υχανοπουητυχη 

ποΕρουσυα της δραστηρυότητας καυ την επάρκευα της παραγωγής. 

Επίιαυναν ελευθερυα στη βόσκηση ελεύθερες καυ χωρυς σύνορα ε- 

χτάσευς, που έρχονταυ σ' αντυφαση με τον τυμαρυωτυκό χωρυσμό 

xns εδαφυχης επυκράτευας.

Αλλά η Αυτοχρατορυα αυτές τυς αντυφάσευς τυς γεφόρωσε με 

τη φορολογυα δημυουργώντας υδυόμορφα καθεστώτα γυα τυς δυάφο- 

ρες πληθυσμυχές ομάδες που περνούσαν στην κατοχή τους.

Το καθεστώς του δερβενυού εζαυρουνταν από την τυμαρυωτυ- 

χή ρύθμυσην θα λέγαμε, με αντάλλαγμα την παραμονή του πληθυ

σμού στον τόπο, που αποτελούσε καυ προϋπόθεση γυα την ανάπτυ

ξη μυάς κτηνοτροφυας, που αρχυκά βέβαυα δεν ήταν σημαντυκη. Ο
σο ο πληθυσμός μεταχυνευταυ προς την πεδυάδα, δημυουργευ μυά 

χερυσσότερο αναπτυγμένη κτηνοτροφυα, καυ το δερβένυ αποτελευ 

το χαλοχαυρυνό χωρυό, με το ευδυκό καθεστώς των "τοπυχών · αυ- 

τσνομυών": εφαρμόζεταυ μυά ευνοϋκη μεταχευρυση καυ γυα το δερ- 

Ρενυ καυ γυα τον εφοδυασμό, αλλά ταυτόχρονα δημυουργευταυ σύ

γκρουση στο χώρο της πεδυάδας, που ευναυ σύγκρουση δυο επυπέ- 

δ«ν: Οθωμανών καταχτητών καυ μεγαλοκτηνοτρόφων της πεδυάδας.

Η σύγκρουση αυτή ευναυ ταυτόχρονα καυ αντυθεση ορευνών χάυ πε- 
δενών, κτηνοτροφών καυ καλλυεργητών της γης. Αλλά το οθωμανυ

χό' κράτος, που ενδυαφέρεταυ γυα την απόληψη καυ όχυ γυα την 

χαραγωγυχότητα, με τυς συνθήκες που δυαμόρφωσε, μέχρυ το 17 

α ν ., ευνοευ την κτηνοτροφυα καυ ασχευ μυά πολυτυχη κατά . των 

γεωργών, ου οπουου δεν μπορούν να αντεπεζέλθουν στη .-'μεγάλη 

εκμετάλλευση, εξουθενώνονταυ, χωρυς δύναμη προβολές αντυστα- 

ση$ καυ δυεζόδου (μεμονωμένα ανυσχυρα φαυνόμενα ου επαναστά

σεις του 17 at. - 18 au.).

^  8 0 r
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* rf ευνοΠχό μεταχείριση της κτηνοτροφίας συνεχίζεται μέ

χρι^ ότου οι εχτατιχές χαλλιέργειες του τσιφλιχιού περά
ζουν τη βοσχόσιμη γη χαι αναγχα'ζουν τους χτηνοτρόφους να ανα
ζητήσουν διέξοδο στο έδιο το τσιφλιχι. Άλλωστε είναι η μόνη 
δυνατότητα που έχουν αυτό τη στιγμό* χαι ου μόνου που * έχουν 
αυτό τη δυνατότητα* αφο\5 ου γεωργού είναι ανίσχυροι.
Μια σύγκριση της κατηγορίας των δερβετζήδων με τους 

τζελέπηδες δείχνει ότι οι δεύτεροι σ ’ αντίθεση με τους 
ποώτους . ( που δεν έχουν κανένα περιθώριο ανάπτυξης και

ακολουθούν, θα λέγαμε, την τύχη όλων των πληθυσμών που 
δεν είχαν την ευκαιρία να περάσουν στη ζώνη ανάπτυξης που 
δημιουργήθηκε με το εμπόριο), οι τζελεπήδες, λοιπόν, με.τα 
δικά τους ποονόμια ενισχύουν το καθεστώς μιάς διαρκούς πά-. 
λητ που θα τους επέτοεπε τη συνέχεια της δραστηριότητας.

Το γεγονός δεν αποκλείει την ταυτόχρονη παρουσία ε

νός δερβετζή και κάποιου μεγαλοκτηνοτρόωου, πάντως αυτό 

έίναι σπάνιο και καταρχήν αυτή τη δυνατότητα την έχουν 
μόνο οι Οθωμανοί: οι Γιουρούκοι π.χ., που γίνονται πλού

σιοι κτηνοτρόφοι γιατί διαθέτουν τη γη. Ό σ ο ι  δηλαδή πλη

θυσμοί διαθέτουν τα μέσα παραγωγής έχουν περισσότερες δυ

νατότητες να αναπτύξουν την κτηνοτροφία. Γι' αυτό παρα

τηρούμε το διαρκή αγώνα των πληθυσμών να διατηρήσουν και

να αυξήσουν τις βοσκήσιμες εκτάσεις των κοπαδιών τους.
10 2Αυτή τη σημασία έχουν οι διεκδικήσεις τους.

Τα προνόμια λοιπόν, που αφορούν τις διεκδικήσεις 

της γης. 'και η σύγκρουση ανάμεσα στο στρώμα των Οθωμανών 
και των χριστιανών κτηνοτρόφων της Αυτοκρατορίας μας δί

νουν την εικόνα της σκληρής προσπάθειας που γίνεται για 
την ιδιοποίηση και τη χρήση της γης. Η ιδιοκτησία της 
είναι ένα σημείο μεγάλης σύγκρουσης, για το κράτος, που 

θέλει να διατηρήσει την κυριότητα της γης, να ανθήσει τη 
Φορολογική απόληψη, να χρησιμοποιήσει τους αγροτικούς 
πληθυσμούς για τη διατροφή της Αυτοκρατορίας.
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Λτιό τη μελέτη του θεσμού των τζελέπηδων εξάγεται α

κόμα η κατάσταση της κτηνοτροφίας, η πραγματοποιημένη ή

δη διαφοροποίηση ως προς την οικονομική άνεση και τον 

πλούτο, με τη διάκριση της κλίμακας των κτηνοτρόφων ανά

λογα με τον αριθμό των κοπαδιών και των προβάτων που δια

θέτουν, ακόμα και τη νομική κάλυψη της υπόστασής τους.

Λπό τα αρχεία μπορούμε να επαληθεύσουμε τα στοιχεία 

που μας ενδιαωέρουν: τις διαστάσεις, τον όγκο της κτηνο

τροφίας, το βαθμό κατά τον οποίο συνετέλεσε η κτηνοτρο

φία στη διαμόρωωση μιάς κοινωνικής μορφής και στην ολο

κλήρωση ενός κοινωνικό-οικονομικού πρότυπου, που λειτούρ

γησε στους αιώνες της τουρκικής κατάκτησης, και συνέχισε 

να λειτουργεί ως τις μέρες μας παραδοσιακά, ως ο "παραδο

σιακός" πολιτισμός των σύγχρονων παρατηρητών και μελετη

τών.

Το ποσοστό ενός λάθους υπολογισμών και συμπερασμά

των αίρεται, νομίζω, από την πολλαπλή επαλήθευση των ωαι-
/

νομένων μέσα στους οθωμανικούς θεσμούς και στην ιστορία 

της εξέλιξης της' συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων.

Ειδικά ως πρός το Μέτσοβο τα ιστορικά δεδομένα , 

συγκεκριμένα η πληροφορία ότι και εδώ υπάρχει τζελέπης 

στα 1659, μας κάνει να υποθέσουμε ότι, πέρα από το αν 
είναι αναπτυγμένη ή όχι η κρηνοτροφία στο ίδιο χωριό, υ

πάρχει ο θεσμός και ο ρόλος του προσώπου που διατηρεί; εκ

τρέφει και συγκεντρώνει τα πρόβατα του εφοδιασμού, πράγ

μα που το εντάσσει στους κρατικούς λειτουργούς’ και ότι 

πραγματικά εκπροσωπεί, ίσως σε μικρή έκταση, . κάποιους 
κτηνοτρόφους, που διαμένουν στο Μέτσοβο.

Ο τύπος της μετακινούμενης από τα ορεινά προς την 
πεδιάδα κτηνοτροφίας σχηματίζεται μ ’ αυτή τη μορφή, και 

μπορύμε να δεχτούμε ως terminus post quern τη χρονολογία 

του 1659, τα μέσα του 17ου αι.. Ά ρ α  λοιπόν μπορούμε να' 

υποθέσουμε πως ο θεσμός λειτουργεί στο Μέτσοβο το 17 αι..

!
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Καθώς πιστοποιείται η παρουσία των Μετσοβιτών εμπόρων 

στη Βενετία, δεν είμαστε μακριά από την πραγματικότητα, 

αν ισχυριστούμε ότι όλο το 17 αι., με πύκνωση του φαινο

μένου προς το τέλος και προς τα μέσα του επόμενου 18 ου 
αι., το εμπόριο της δυτικής παραλίας, του μαλλιού των 
θεσσαλικών και μακεδονικών πεδιάδων, είναι το βασικό γνώ

ρισμα της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αυτής, που ξεπερνά

ει το όριο της ομάδας και, άρα, το περιθώριο του εφοδια

σμού και τον κρατικό έλεγχο.

Η παρουσία τζελέπη στον τόπο δεν μπορεί παρά νχ τεκ

μηριώνει αυτή την πραγματικότητα της αναπτυγμένης κτηνο

τροφίας, τόυ εμπορίου και της βιοτεχνικής απασχόλησης 

της κατεργασίας μαλλιού, που μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο 

ανταλλάξιμο είδος, της μεταφοράς της δύναμης εργασίας, ό

πως και του προϊόντος, στη μακρινή αγορά, ως ανταλλάξιμων 

προϊόντων.
Η συμμετοχή της ομάδας στος εωοδιασμό είναι πιστο-

• 103
ποιημένη από το 1659 μέχρι το 1818. άρα στους αιώνες 17'

4

αι.-19* αι.: μαρτυρείται στη σουλτανική αυλή παρουσία 

του Μετσοβίτη ποστέλνικου (παχάλνικου) Ζαμάνη. Η παρου

σία τζελέπη στην Πόλη Φανερώνει και την εξέλιξη των κτη- 

νοτρόφων, που εισέρχονται στη σουλτανική αυλή και στην 

κρατική μηχανή της Αυτοκρατορίας.
Το παράδειγμα της οικογένειας Φλόκα και του Ζαμάνη 

μπορούν να ενισχύσουν την άποψη. Αλλά μπορύμε να δούμε 
τις δυνατές εξελίξεις και των άλλων μετσοβίτικων οικογε- 

νειών που υπήρξαν κτηνοτρόψοι και στη συνέχεια πέρασαν 
στην αυλή, όπως το γνωστό παράδειγμα του Τοσίτσα.

Το προνομιακό καθεστώς που διαμορφώθηκε στο Μέτσοβο στα 
μέσα του 17 at., μετά το 1659, με τη γνωστή υπόθεση του με

γάλο κτ η νοτρόφου Φλόκα, αποτελεί πράγματι μιά χρονική στιγμή* 
μεγάλης σημασίας για την ιστορία της κτηνοτροφίας και ττς κοι
νότητας των Βλάχων, στο βαθμό που τέθηκε το πρόβλημα της διο*-

1
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δύκησης των φορολογυκών απαλλαγών καυ το δυκαύωμα της βύσκη- 

αης των κοπαδυών, μαζύ με το όλο σύστημα της αυτονομύας της 

κουνύτητας, της αυτοδυαχεύρεσης και, της αυτοδιάθεσης, με (&λα 

λύγυα το πρύβλημα της συνέχεσης της κουνύτητας καε κύρεα στην 

πεδυάδα, αυτή που απεελούσε δεαρκώς η οθωμανεκη αγροτεκη πο- 

λετεκη. Οε δεατάξεες που αφορούσαν την κατανομή καε τη ρύθμε- 

ση της γης, τη φορολογεκη απαλλαγή καε την κοενοτεκη δεαχεερε- 

ση της υπόθεσης, σκόπευαν στην αναπαραγωγή του συστήματος της 

άσκησης της δραστηρεοτητας. Αυτό φαενεταε καε απύ την ανάλυ

ση του τρύπου οργάνωσης της δεοεκησης του τύπου, απύ το γενε- 

κο τροπο με τον οποεο έθεσε η οθωμανεκη κυβέρνηση τον πληθυ- 

σμύ υπο τον έλεγχο της καε απύ τον τρύπο, με τον οπούο πλαεσε- 

ωσε την υπύθεση των γαεών καε το καθεστώς της εδεοκτησέας 

πράγμα που αγγέζεε καε το γενεκοτερο σχήμα της πλαεσέωσης του 

πληθυσμού (τα δεακεώματά τους καε τη μορφή καε το καθεστώς της 

ανθρώπενης παρουσεας στο χώρο).

Οι δύο αυτές κινήσεις -προς την κτηνοτροωική παραγω

γή και προς το εμπόριο- τελικά δεν ταυτίζονταν’ η μία α-
 ̂ *

ναίρούσε την άλλη. Η ανάπτυξη δηλαδή της κτηνοτροφίας προ- 

καλούσε το υπερποΐόν του εμπορίου, και αυτό μείωνε τελι

κά την ίδια τη δραστηριότητα, την κτηνοτροφία, καθώς έ

τρεπε ένα τμήμα του πληθυσμού και ένα μέρος του υπερ- 

προΐόντος προς άλλη κατεύθυνση.

Στο εσωτερικό της κτηνοτροφίας λοιπόν μπορούμε να 

επισημάνουμε μιάν ανταγωνιστικότητα, κυρίως ανάμεσα στην 

κίνηση της εμπορευματοποίησης, που υπονομεύει την κτηνο- 

τροφική παραγωγή, έστω κι αν αυτή η τελευταία την προκά- 
λεσε, και της δημιουργεί αδιέξοδο, γιατί .δεν ...επαρκεί 

πλέον για τις απαιτήσεις της αγοράς.

Έ τ σ ι  η εμπορική δραστηριότητα λίγο-λίγο αναδεικνύ- 

ει την κτηνοτροφική παραγωγικότητα άτονη και ανεπαρκή \ια 

χη λειτουργία της, με μικρή απόδοση για τις νέες ανάγκες 

του κράτους, του πληθυσμού, και της αγοράς, καθώς η αύξη-
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ση της εμπόρευματοποίησης του προϊόντος απορροφούσε και 
ένα ποσοστό του πληθυσμού (αποσπώντας το από την κτηνο

τροφία), που του δινόταν η ευκαιρία να παίξει το ρόλο του 

μ ε τ α φ ο ρ έ α τ ο υ  πωλητή. του εμπόρου, προς τη Δύση.

Η κτηνοτροφία λοιπόν έχει πάρει μιά νέα κατεύθυνση, 

πέρα από την αυτοσυντήρηση, πέρα από τον κρατικό εφοδια- 
• σμό: τείνει προς το εμπόριο των μακρινών αποστάσεων

Έτσι η κτηνοτροφική δραστηριότητα γίνεται συμπληρω

ματική του "βιοτεχνικού" εμπορίου, λειτουργεί στο πε

ριθώριο της κυρίαρχης δραστηριότητας. Και θα έλεγε κανείς 
πως η συνέχειά της. οφείλεται σε εξωοικονομικούς λόγους σ ’ 

αυτούς που k o l  αρχικά είχε επικαλεστεί: στη συντήρησή της 
ομάδας και την αίσθηση μιάς κοινωνικής ασφάλειας που της ;· 
προσφέρει η συνέχιση της δραστηριότητας αυτής, ακόμα και 

όταν την υποχρεώνει να περιορίζεται στο ελάχιστο των α 

ναγκών και των λύσεών τους, ή μετατρέπει τα μέλη της σε ^  
εδγατικό δυναμικό που το σπρώχνει προς την αγορά, σε με-

1 Πή
τακινούμενη και μεταναστευτική δύναμη εργασίας στο ε

σωτερικό της Αυτοκρατορίας, και έξω από τα σύνορά της,στη 
δυτική Ευρώπη.

Βέβαια με τον καιρό διαμορφώθηκαν συνθήκες τέτοιβ; 

που ολοκλήρωσαν την ανεξαρτησία της ομάδας από τον οθωμα

νικό έλεγχο (τμήμα των τζελέπηδων-εμπόρων του εξωτερικοί} 

έστω και αν συχνά κράτησαν την εκτροφή των κοπαδιών, για 

να διαθέτουν το ποσοστό της φορολογίας σε είδος και να 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στις κρατικές ανάγκες του εφο

διασμού. Με τον τρόπο αυτό εξισορροπούσαν και τις φορο

λογικές τους υποχρεώσεις. Εξάλλου έτσι κράτησαν ανοικτό 

το δρόμο για τα οθωμανικά ανώτερα στρώματα, την οθωμανι-* 
νική ιεραρχία, τον έλεγχο και τα δικαιώματα. Γι’αυτό λοίτ 
πόν, ακόμα και όταν οι οικογένειες έγιναν εμπορικές, κρα

τούσαν ένα μέρος της κτηνοτροφίας στα χέρια τους: κάποιο 
μέλος της οικογένειας ασκούσε τη δραστηριότητα και μπό

ι
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ρούσαν έτσι να οικειοποιούνται μεγαλύτερο ποσοστό, κέρδους 

από την παραγωγή και το εμπόριο, με τη συμπληρωματική 

διευκόλυνση που τους πρόσωερε το κανάλι του τζελέπικου.

Απόμενε ακόμα ένα μέρος των βοσκών, που οι προοπτι

κές του εμπορίου ήταν έξω από τις δυνατότητές τους και 

μόνο η κτηνοτροφία τους ήταν προσιτή και οικεία,

Χτη φάση αυτής της μετατροπής ενός μέρους του υπερ- 
προΐόντος οε εμπορεύσιμο αγαθό, στο ελεύθερο εμπόριο, ,η 

κοινωνία διατήρησε το σχήμα της και προχώρησε με τις ί

διες γνωστές της μεθόδους στη διεκπεραίωση των εμπορικών 
διαδικασιών. Ο οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων 

που δημιουργούνται είναι ακόμα ένα δείγμα της παραδοσια

κής λειτουργίας του εμπορίου, όπως δείγμα επίσης αποτ&εί 
κ α l η συναλλαγή και οι τιμές του μαλλιού. .

Η συνέχεια αυτής της υπαλληλικής υπηρεσίας των κτη- 
νοτρόφων ήταν εμπορική. Και στις μεταφορές που επιδόΟηκε 

προς τη Λύση και το ΙΙορρά, εξακολούθησε να δρά στη βάση

της οικογενειακής σύστασης, όπ<«>ς μπορούμε να παρακολου-*
Οήσουμε από την οικογενειακή ιστορία των ατόμων που πέ

ρασαν και έμειναν στο εμπόριο επί τρεις γενιές στην ι

στορία του τόπου. Το όνομα των ανθρώπων αυτών συνδέθηκε 

με την παρουσία τους στη διοίκηση της κοινότητας, με τον 

τίτλο του άρχοντα και με τη φήμη του ευεργέτη· Η σύσταση 

της διευρυμένης οικογένειας, που απασχολείται ολόκληρη 

στην κτηνοτροφία, αποτελεί και τώρα την εγγύηση για την 

παραπέρα ανάπτυξη της εμπορικής τάξης.

II απαρχή της νέας ανάπτυξης οφειλόταν, όπως είδαμε 

καιστα προηγούμενα, στις νέες συνθήκες που δημιουργήΟη- 

καν στον οικισμό, στην πληΟυσμική συγκέντρωση που αποτέ- 
λεσε συνεκτικό μηχανισμό της αναπτυγμένης δραστηριότητας. 

II δημιουργία ενός υπερπληθυσμού, που διαχεόταν από τον 

ορεινό κόσμο του κοπαδιού στο εμπόριο του ίδιου του κο

παδιού και στο εμπόριο του μαλλιού, αποτέλεσε και την
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απαρχή της "βιοτεχνικής" αναζήτησης βιοτικών τρόπων, που 

ξεκινούδαν από την εξέλιξη των δυνατοτήτων της Ιδιας της 
δραστηριότητας . Ό σ ο  αυτή η δραστηριότητα αναπτύσσετα, 
τόσο το~~ύπερπροΙόν που παράγει περνάει το όριο της ομά

δας, ως ανταλλάξιμο αρχικά, και ως εμπορεύσιμο αργότερα.

Η οικογενειακή συγκρότηση της δύναμης εργασίας έ - / 

δίνε τα περιθώρια του αποθησαυρισμού στο πλαίσιο της οι

κογένειας και της διατήρησης της δραστηριότητας, της συ- 
νέχειάς της, καθώς μέλη της ίδιας οικογένειας ;μπορούσαν 
να έχουν ισόβια απασχόληση, ενώ μ'αυτό τον τρόπο η γνώση 
παραδινόταν από χέρι σε χέρι και, με τον ίδιο τρόπο, το 
προϊόν περνούσε στην εμπορευματοποίηση και η ομάδα στην 

αγορά.
Η εμπλοκή της οικογένειας στο μηχανισμό του τζελέ- 

πικου αναδεικνύει και τους παραγωγικούς στόχους της: α^*

νάπτυξη της δραστηριότητας στη βιοτεχνική της μορφή, διο

χέτευση του ιοκονόμικού δυναμικού της στο μεταφορικό ε-· 

μπόριο, και, πιό πέρα, οργάνωση στο δρόμο και στη βάση 
του προϊόντος, που διαμόρωωσε και την εμπορική τάξη που ν 

ξέρουμε.

Η προστασία του κράτους και η ενίσχυση της κτηνοτρο- 

Φΐκής δραστηριότητας και της παραγωγής δημιουργούσε και 
στο Μέτσοβο κοινωνικά στρώματα που, ευνοημένα έτσι, ι

σχυροποιήθηκαν σιγά-σιγά με τον πλούτο και διαμόριρωσαν 
μια κατάσταση κι έναν κύκλο στενό "κοινωνικής αρχοντιάς?', 
με τη'ν άσκηση ανάλογης επιβολής στα χαμηλότερα στρώματα, 

και την εξασφάλιση του κοινωνικού ελέγχου στην κοινότητα, 
την οποία είχαν παγιδέψει με δεσμούς εξάρτησης μέσα στο 
κοπάδι και τη φτώχεια.

Η κατοχή κοπαδιών συνεπαγόταν και κατοχή λειβαδιών 
και διάθεση προϊόντος και εμπορευματοποίηση και συσσώρευα 

ση πλούτου, άρα, κοινωνική διάκριση και κοινωνικό έλεγχα

»
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Αντίθετα στα στρώματα των βοσκών αυτό σήμαινε εξάρ

τηση σ ’ όλα τα αντίστοιχα επίπεδα, που έφτανε μέχρι, την 
καλλιέργεια της συνείδησης αυτής της φτώχειας και της 

μειονεκτικής θέσης τους, παραδοχή,της εξάρτησης και συ

νεπώς ουσιαστική αδυναμία εξόδου από το πλέγμα της ανέ

χειας και της αναρμοδιότητας συμμετοχής στην κοινωνική 
κατανομή του πλούτου και στη νέα κοινωνία της εκχρηματι- 

σμένης οικονομίας.

Το τοκογλυφικό χρήμα υπήρχε, αλλά αυτό επιδείνωνε 

τη θέση των βοσκών (όπως και των μικρόβιότεχνών επαγγελ- 

ματιών του χωριού), που εξωθούνταν στη μετανάστευση ή 
έμεναν αναγκαστικά στην ακινησία, επιστρέφοντας έισι στην 
αρχική κατάσταση της φυσικής ζωής με το ελάχιστο των α 

ναγκών τους, ενώ γύρω τους συντελούσαν αλλαγές, στις ο 

ποίες αυτοί έμεναν,αμέτοχοι. Η ενδογαμία της ομάδας δι- 

αιώνιζε αυτή την κατάσταση και δεν έσπαζε τον κλοιό, ε

νώ η οικονομική υποδομή δεν επέτρεπε και αυτή τη ρήξη της 

αρχής της ενδογαμίας. Τίποτα δεν διατάρασσε την κοινωνι

κή τάξη των πραγμάτων γι' αυτούς, και μόνο προς τα κάτω 

διοχετευόταν η πίεση που ασκούσε η νέα οικονομία του τσι

φλικιού. που υποκαθιστούσε και όριζε τις νέες σχέσεις, οι 
οποίες στο Μέτσοβο έπαιρναν καθαρά τη μορφή του εμπορική) 
κεφαλαίου.

Η συνέχεια των κτηνοτροφικών οικογενειών μπορεί να 

διαπιστωθεί στο τσιωλίκι, στη συνέχιση του γαιοκτητικού 
καθεστώτος, που λειτούργησε στο τέλος της κατάκτησης, αρ

χίζοντας από το 18 αι.. Στο 19 αι. μπορύμε να δούμε τις 

οικογένειες που πέρασαν με το εμπόριο στην κατάκτηση του 

εμπορίου στο εξωτερικό, ενώ στο εσωτερικό της Αυτοκρατο

ρίας έκαναν επενδύσεις στη γεωργία, δημιουργώντας έτσι τη 

σχέση αυτή για την οικονομία και την κοινωνία.

Το,εμπορικό χρήμα ακολουθούσε το δρόμο της διεύρυν

σης, ενώ η κτηνοτροφία δεν παρείχε τις εγγυήσεις για κά
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τι τέτοια,«με αποτέλεσμα να την προσπεράσει, με κατεύθυν

ση πλέον-προς τη γεωργία!07

Έ τσι μπορούμε να δούμε πως η οθωμανική κρατική πολιτική 

ωθούσε τα κεφάλαιο προς την επένδυση στην κτηνοτροφία αρ

χικά και στη συνέχεια προς τη γεωργία.

Έ τ σ ι  μετά το 18 αι. η κτηνοτροφία αρχίζει να ασκείται 

στο περιθώριο της γεωργίας.

Η είσοδος καλλιεργειών στο οθωμανικό κράτος, η αύξηση της 

παραγωγής του σταριού, η είσοδος του καλαμποκιού στα εί

δη διατροφής αρχίζουν να περιορίζουν την κτηνοτροψική ζή

τηση (το καλαμπόκι είναι πιό φτηνό, γ ι ’ αυτό και προσι

τό).
Η στροφή της κρατικής πολιτικής στις καλλιέργειες της γης 
αποτελεί κίνηση οικονομικού ελιγμού: προσπαθεί ν* αντα- 

ποκριθεί στις ανάγκες με την εκτατική καλλιέργεια, και 
με «τον όγκο της παραγωγής δημιουργεί λοιπόν το τοτφλίκι. 
Με άλλα λόγια το τιμαριωτικό σύστημα όδευε προς τη μετα

βολή σχέσεων, με τη μετατροπή του σε τσιφλίκι.
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Η παρουσία ενός πληθυσμού σ ’ένα γεωγραφικό χώρο γεν"* 

νάει αυτόματα μια σχέση ανάμεσα σ ’αυτόν και τη δραστηριό

τητα, σχέση που αντανακλάται στον τρόπο της οργάνωσης, με 

την οποία συγκροτείται αυτόματα' η κοινωνία στο χώρο^® .

Η • ‘κυρίαρχη, κίνηση κοινωνικής ασφάλειας της 

κοινωνίας του Μετσόβου, ασυνείδητη μέσα στις δεδομένες·συν

θήκες, είναι εντούτοις εμφανής σ'όλες τις ενέργειες της 

ομάδας, που παρακολουθήσαμε στα προηγούμενα, στα πλατιά 

πλαίσια της κτηνοτροφικής κοινωνίας, μέσα στην οθωμανική 

αυτοκρατορία. Οι, εδαφικές διεκδικήσεις και οι φορολογικές 

απαλλαγές εντάσσονται στην ίδια κίνηση αγώνα ζωής και α 

σφάλειας.
I

Ό λ α  αυτά συνθέτουν το οικείο και γνωστό μας είδος 

ζωής, που περιλαμβάνει τις λειτουργίες της μετακίνησης καί 

τις δραστηριότητες γύρω από την ειδική γνώση της εκτροφής 

των. κοπαδιών τόσο στενά δεμένη, τόσο ταυτισμένη με τη ζοή 

τους, που και τα δύο αποτελούν ένα αξεχώριστο .σύνολο:αυ- 

τό που βιώνουν και δεν μπορούν να το συλλάβουν χωριστά α 

πό τον ίδιο. τον εαυτό τους.

Το κοινωνικό σχήμα, που ανταποκρίνεται στην πρωτογε

νή 'μορφή της δραστηριότητας, την αρχαϊκή κτηνοτροφία, θα 

μπορούσε να αποτελέσει θέμα μιάς άλλης μελέτης για την κοι

νωνία-των κτηνοτροφών πριν από τη διαμόρφωση του προσώπου 

της μόνιμα εγκαταστημένης κοινωνίας, που την είδαμε στ^ 

προηγούμενα. Σ ’ αυτή τη λογική της ασφάλειας και της συνέ-
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χιαης της ανθρώπινης ζωής στο ορεινό περιβάλλον διακρίνου- 

με το σύστημα ισορροπίας που σχημάτισε η ομάδα με την κοι

νωνική της συγκρότηση, ομάδα στρατιωτική αρχικά, κτηνοτρο-. ι Qg
Φΐκή (αγροτική) στη συμπληρωματικότητά της

Η κοινιονική πραγματικότητα στοιχειοθετήθηκε από τα ιστορι

κά δεδομένα, όπως ορίζονταν από τις συνθήκες του ορεινού 
χώρου από τη μια μεριά και την οθωμανική πολιτική πραγμα

τικότητα από την άλλη, σε μια δυναμική ζωής,που λειτουργού

σε ως οικονομική συμπεριφορά για την αξασωάλιση της κοινω

νικής ασφάλειας και της συνέχειάς της μέσα στο χρόνο και 

ενάντια στις διαδικασίες και τους παράγοντες της διάλυσής, 

της.
Η κοινωνική φυσιογνωμία του κτηνοτροψικου. χωρίου, αυτή που 

αντιστοιχούσε στην κτηνοτροωική ομάδα, που διαρθρώθηκε α- 

πό την αρχή της παρουσίας της στον ορεινό χώοο, μπορεί να 
διερευνηθεί. ανάμεσα στο στρατιωτικό της χαρακτήρα και τις 

υπηρεσίες που πρόσφερε την εποχή της. στρατιωτικής της πα

ρουσίας, και στη συνέχεια του σχήματός της, μέσα στη συμ- 
πληρωματικότητα των δραστηριοτήτων, που πέρασαν από τη στρα

τιωτική υπηρεσία, στην κτηνοτροφία και ύστερα στη βιοτεχνία,

Η κοινωνία των στρατιωτών-πολεμιστών φυλάκων των 

διόδων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας,αυτή η κοινωνία της 

διευρυμένης στρατιωτικής οικογένειας εξακολουθεί ακό-
I

μα το 15 αι.της οθωμανικής κατάκτησης να ζεί με τον ί-
ο*

διο τρόπο στην κοινωνία του δερβενιού.

Ανάμεσα στο 16 αι. και στο 18 αι. τα όρια αυτής 

της ζωής 'δεν έχουν διευρυνθεί,οι προϋποθέσεις της βιο

λογικής ζωής δέν έχουν αλλάξει αισθητά. .

Έ τ σ ι  και η βλάχικη οικογένεια όταν συγκροτήθηκε 

σε κοινότητα πληθυσμικού κέντρου,του κτηνοτροωί,κού χω- 

. ριού είχε τον τύπο της διευρυμένης στρατιωτικής οικσ/φ- 

νειας που εκτρέφει παράλληλα κοπάδια για την αυτοσυντή

ρησή, της.
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Η γενική ανασφάλεια των αιώνων,η μεγάλη θνησιμό-
Τ10

τητα από τις επιδημίες ,ωθούσαν στην ενίσχυση ·;χου 
οικογενειακού πυρήνα,που τον ισχυροποιούσαν οι δεσμοί 
συγγένειας.

Το μέγεθος της οικογένειας ήταν συνάρτηση της σχέ

σης της δραστηριότητας με το γεωγραφικό και ιστορικό 

περιβάλλον. Η ομάδα.δίνει προτεραιότητα στο επιτακτικό 

πρόβλημα της επιβίωσης.Ζει με αυτή την κυρίαρχη αξία 

ζωής,καθώς βρίσκεται μακριά από πολιτισμούς«κλεισμένη 

πίσω από το ορεινό της φράγμα.

0 χαρακτήρας ..αυτής,αης εθνικής ομάδας των Βλάχων που άσκη

σε την κτηνοτροφία στην Πίνδο έχει ένα ξεχωριστό τύπο κοι

νωνίας, έναν ειδικό και "τέλειο" τρόπο οργάνωσης, με συνοχή 

όλων των ομάδων που πιθανώς την απαρτίζουν και συνδέονται 

με κάποιο όνομα γένους, με κάποιο κοινό πρόγονο. Είναι γνω

στή η σταθερή τάση αυτών .των φυλών ή των κοινωνικών ομάδων 

να διατηρήσουν τη γλωσσική και πολιτισμική υπόστασή τθυς 

απέναντι στις τάσεις αποσύνθεσης, διάβρωσης ή αφομοίωσης, 

ακόμα k o l εκσυγχρονισμού τους. Και πραγματικά το φτάσιμό 

τους στον "πολιτισμό" οι κοινωνίες αυτές το πλήρωσαν με τη 

διάλυσή τους: ατόνησαν η ενδογαμία και η πρακτική της αυ

τοσυντήρησης .

.Και στο . !επίπεδο αης .διοίκησης ο, καπετάνος του .δερ

βενιού έχει τις αρμοδιότητες του φύλακα,..αλλά και εδώ άρχι

σε να διαφαίνεται μιά κατηγορία ανθρώπων του πλούτου, που 

δε· μπορούσε να προέρχεται' από τη φύλαξη των δρόμων, από το 

. στρατιωτικό λειτούργημα, αλλά από τα.κτηνοτροφικά προϊόντα 

και την πώληση τους. Πλούτο μόνο η κτηνοτροφία μπορεί να δώ

σει αυτή την εποχή, όπως αργότερα μόνο η διογκωμένη κτηνο

τροφία και το εμπόριο των προϊόντων της. Οί ίδιοι οι καπε- 

τάνοι μένουν ίσως μέχρι τα όρια του φύλακα του χανιού, με · 

• την ιδιότητα του μεταφορέα, του εμπορικού ελεγκτή. Εξάλλου 

στο Μέτσοβο συνυπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες, του δερβε-

. 94

ι



95

τζή και του υπεύθυνου για τον εμπορικό έλεγχο στο χάνι,

Η αποδυνάμωση του δερβετζή προχωρούσε ταυτόχρονα με 
την ανάδειξη μιας κατηγορίας ανθρώπο>ν του εμπορικού πλού

του, που όπως είδαμε , προερχόταν από τα κτηνοτροφικά προϊόντα,
ExouOu μπορούσαμε να επισημάνουμε ότι στη μελέτη της δρα

στηριότητας που ασκείται από τη συγκεκριμένη ομάδα, κεντρι

κό σημείο αναφοράς αποτελεί η ανάπτυξή της, Η ερμηνεία του 

χαρακτήρα της και του περιεχομένου της ανάπτυξης αυτής έχει 

μεγάλη σπουδαιότητα για τη σαφήνεια και τον προσδιορισμό 
της κοινωνίαςγιατί αποτελεί κορύφωση του φαινομένου της 

κτηνοτροφίας.

Ό μ ω ς  γύρω από την έννοια και τη χρήση του όρου ανάπτυξης 

της μεγάλης κτηνοτροφίας υπάρχει μιά γενική ασάφεια, ανά

λογη μ ’αυτή που συνεχίζεται γύρω από τους όρους νομαδιομός 

. και κτηνοτροφία, βλάχικη ομάδα και δραστηριότητα. Αλλωστε οι

μέχρι τώρα γενικές αποτιμήσεις του είδους έχουν θεωρήσει την οι
κονομική συμπεριφορά της ομάδας ασήμαντη, την αντιδιαστέλ

λουν μειωτικά προς τη συμπληρωματικότητα της, τη βιοτεχνί

α, με αποτέλεσμα να μην περιέχεται στις μελέτες του συνο

λικού αγροτικού ζητήματος. Πρέπει σχετικά να πούμε, σύμφω

να με όσα προηγήΟηκαν, ότι θεωρούμε τον αγροτικό κόσμο ως 

μία συνέχεια που κυμαίνεται μέσα στη συμπληρωμάτικόττττατων 
δραστηριοτήτων, που αρχίζουν από τη στρατιωτική υπηρεσία 

και τη στοιχειώδη κτηνοτροφία και γεωργία, περνούν στην 

κυριαρχία της κτηνοτροφίας με την ανάπτυξη της βιοτεχνίας 

και του μεταφορικού εμπορίου και φτάνουν, στο 18 αι., στήν 

ανάπτυξη *της γεωργίας, που άφησε στάσιμη και άτονη πιάτην 

κτηνοτροφία.

Η διαδικασία αυτή της λειτουργίας της’ συμπληρωμάτικότητας 
διήρκεσε από τον αρχαίο κόσμο μέχόι το 18 αι,, όταν αρ

χίζει η νέα εποχή/111, Ό  J7. αι*, σημαδεύτηκε, όπως είδαμε, 

από την κυριαρχία της κτηνοτροφίας, που πήρε μιά νέα μορ

φή: πέρασε στη βιοτεχνίαf που αναπτύχθηκε μέσα στους κόλ

πους της, ως συμπληρωματική δραστηριότητα για το πληθυσμι-
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κό περίσσευμα του ορεινού χώρου και τελείωσε στη γεωργία, 

αφήνοντας προοδευτικά και μιάν ελάσσονα κτηνοτροφία χης 

κοινότητας των βοσκών, σε συνεχή αποδυνάμωση.

Τέλος 0.18.01. σφραγίστηκε από την ανάπτυξη των·νέων σχέ

σεων του καπιταλισμού, που εμφανίστηκαν με την κυριαρχία 
1 ί

της γεωργίας .

Το χρονικό σημείο της μετάβασης από την καθαρή κτηνοτροφί

α στη μεγάλη κτηνοτροφία μπορούμε να το εντοπίσουμε, στο 

Μέτσοβο, σ ’αυτή την κίνηση της εγκατάστασης της ομάδας και 

της μονιμότητας της διαμονής, που ευνοεί την ανάπτυξή της 

προς το τέλος του 17 αι. Σημειώθηκε ήδη ως στιγμή ενδεικτι

κή, σύμφωνα με την τοπική ιστορία, το 1659, χωρίς αυτό ν ’ 

αποκλείει την ύπαρξη μιάς προηγούμενης δραστηριότητας στο 

δρόμο της ανάπτυξης. . Αντίθετα η προσπάθεια

για τη ρύθμιση των απαλλαγών στη βάση του κοπαδιού, η ανα

νέωση του φιρμανιού στο τέλος του 17 αι. προϋποθέτει' την 

παρουσία μιάς αναπτυγμένης δραστηριότητας, που απειλείται 

ίσως εξαιτίας της ανάπτυξής της. Αυτό σημαίνει ότι μπορού

με να επισημάνουμε 'και τα προβλήματα που συναντάει, και 

βρίσκονται ανάμεσα στις δύο ομάδες, τους κατακτητές και 

τους κατακτημένους, στην άσκηση της δραστηριότητας: στο

πρόβλημα του κοπαδιού, των βοσκήσιμων γαιών και της δύνα
μης εργασίας, το πρόβλημα του υπερποΙόντος, των συνθηκών 

παραγωγής και της συμμετοχής της ομάδας στην παραγωγή.

Μπορούμε νε επισημάνουμε την παρουσία· Μετσοβιτών ε

μπόρων στη δυτική ακτή της αυτοκρατορίας, ■ που κινούνται 

πρός' τη Δύση ̂  ,
Η τοπική ιστορία έχει συγκεντρώσει την προσοχή της στις 

μεγάλες οικογένειες του τόπου, σ'αυτές που έδρασαν ως ευ

εργέτες αργότερα και μπορούμε, παρακολουθώντας τη . δράση 
των μεγάλων οικογενειών να φτάσουμε στην αρχή της εξόδου 

τους από την κτηνοτροωία-στο εμπόριο. ’Ετσι επισημαίνεται 

η παρουσία της οικογένειας σε μιά δραστηριότητα συμπληρω-
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ματική της κτηνοτροί,οίας που αρχίζει ν ’αποκτά όγκο και δια

στάσεις και οδηγεί την ομάδα έξω από το χώρο της οθωμανι

κής, αυτοκρατορέας και της κοινότητας.

Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι και στο Μέτσοβο το πέρα

σμα στη μεγάλη κτηνοτροφέα είναι ταυτόσημο με την ανάπτυ

ξη ενός εμπορίου μακρινών αποστάσεων, αρχικά μεταφορικού, 

με χαμηλή δράση και με μικρή ακτίνα, πού ανοίγει το δρόμο 

του και τα όριά του στο μέγιστο δυνατό, όσο οι συγκυρίες 

του ευρωπαϊκού εμπορίου και η δεκτικότητα της αυτοκρατορί

ας, το επιτρέπουν,
Η δημογρατρυςή/εξάλλου πραγματικότητα, όπως διαμορφώθηκε α 

πό το 17 αι. με την εγκατάσταση, έθετε το πρόβλημα τηςσυ- 

γκρότησης της κοινωνίας σε άλλη βάση: στη βάση της κοινό

τητας, που δημιουργήθηκε ως πυρήνας της μόνιμης εγκατάστα

σης, του πληθυσμικού κέντρου της δύναμης εργασίας,

Η συγκέντρωση του πληθυσμού γύρω από την κτηνοτροφία,που 

έπαιρνε τώρα διαστάσεις μεταφορικού εμπορίου, βιοτεχνικής 

αναζήτησης τροφής έξω από τα όρια της ομάδας Γμέσα σιοπλαί

σιο της οικογενειακής οργάνωσης των επιχειρήσεων] πήρε δια

στάσεις και προχώρησε αργά προς τη νέα λειτουργία της, α 

φήνοντας τα μέλη της στρατιωτικής οικογενείας να γίνουν 

χαμάληδες, μεταφορείς, φύλακες, .

.Από την εμπορευματοποίηση του αγροτικού προϊόντος προέκυ-
114'ψε, στο πέρασμα από το 18‘αι. στο J9 αι,,η μικρή οικογένεια .

Αντίθετα στη διάρκεια της παρουσίας και της κυ

ριαρχίας της κτηνοτροφίας η οικογενειακή δομή -διατηρήθηκε 

η ίδια , όπως διακρίναμε στον οικογενειακό χαρακτήρα που 

είχαν οι εμπορικές επιχειρήσεις των εμπόρων στη Δύση,

Το φαινόμενο της πληθυσμικά αναπτυγμένης κοινότητας 

με κυρίαρχη δραστηριότητα τη μεγάλη κτηνοτροφία [αυτή του 

βιοτεχνικού εμπορίου των μακρινών αποστάσεων με την προώ

θηση του πληθυσμού στις δραστηριότητες που αρχίζουν ν ’ α 

ποκτούν σημασία, όπως είναι αυτή τού μεταφορικού έμπορέ-
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ου), είναι από τα στοιχεία που μπορούμε να υπολογίσουμε, 
τώρα, με ποιοτικά δεδομένα, για την έκταση της δραστηριό

τητας και για τη μορφή της κοινωνίας που την ασκεί. Από 
το φαινόμενο της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας μπορούμε να 

δούμε ποιός έχει τα κοπάδια, τα:μέσα παραγωγής, ποιος ιδι

οποιείται το προϊόν,ποιες παραγίογικές σχέσεις δημιουργούνται.

Ετη σχέση . αυτή .αποκρυσταλλώθηκε η συμπερι
φορά της ομάδας μέσα στο.πλαίσιο του χωριού και λειτούργη

σε ως κοινωνική διάκριση που στηρίχτηκε στη. διαστρωμάτωση,

σημάδι του οθωμανικού συγκερασμού της κοιγωγικής α κ ι ν η σ ί α ^  

και του πλούτου της κοινωνίας τιον κτηνοτροφών, πόυ ξέφυγε 

από τον κρατικό έλεγχο και δημιούργησε μια οικονομία εμπο

ρικής δράσης.

Στον κοινωνικό σχηματισμό μπορούμε ·να περιλάβουμε όλη αυτή 

την ιστορία της κοινωνικής διάκρισης116' η οποία στηρίζεται 

σπη διαστρωμάτωση που αναφέραμε και εκδηλώθηκε ως συνολική 

νοοτροπία, στηριγμένη στο οθωμανικό μοντέλο. Το περασμάτων 

παραγωγικών μέσων και του κέρδους του εμπορίου στα χέρια 

των μεγαλοκτηνοτρόφων μετέτρεψαν αυτή τη σχέση σε εξάρτηση 

των βοσκών, μια σχέση τσιςολίκικού χαρακτήρα: πλούσιοι και 

φτωχοί, άτομα που διαθέτουν τα μέσα παραγωγής και ασκούν 

οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο στις μάζες που δεν μπορουν- 

να λειτουργήσουν οικονομικά,

Και η διασιρωμάιιοση αυτή που εκδηλώθηκε ως κοινωνική διά

κριση στη βάση της μεγάλης κτηνοτροφίας, συντελέστηκε με 

την προοδευτική αναγωγή της.κτηνοτροφίας από καθαρό παρα

γωγικό τρόπο117 σε μορφή οικονομίας, με μια προχωρημένη 

διαίρεση εργασίας, όπως αναφέρθηκε και πριν. Η εξαρτημένη 

κοινωνία των πλουσίων, στηριγμένη ουσιαστικά στο πρότυπο της 

ιεραρχημένης οθωμανικής κοινωνίας, έδωσε την κοινωνική δια

στρωμάτωση των πλουσίων k o l  των φτιοχών, που δημ ιούργηοε στο 

οικονομικό επίπεδο, και στη βάση των διευθυντικών δυνατο

τήτων της ανάπτυξης και της συσσώρευσης του πλούτου, επαγ

γελματικές κατηγορίες'11*5’,
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Π κοινότητα των διαχειριστών

Η απαρχή λοιπόν του φαινομένου της ανάπτυξης της κτηνοτρο

φίας σήμανε για το Μέτσοβο την απαρχή ενός νέου κοινωνικού' 

σχήματος* που ανταποκρινόταν στις σχέσεις που δημιούργησε 
η δραστηριότητα μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της οθωμανικής 

διοίκησης,

Το.νέο κοινωνικό σχήμα ξεπέρασε τη μορφή της διευρυ- 

μένης οικογένειας που ζούσε και αναπαραγόταν για την ά 

σκηση της στρατιωτικής υπηρεσίας και συνεπώς ήταν έτοιμη 

γιά τις μεγάλες απώλειες της πολεμικής ζωής.

* Η νέα μορφή της κοινωνίας αρχίζει να σχηματίζεται σε 

βάση κοινοτικής διοίκησης, που λειτουργεί για τη διεκπε

ραίωση των συλλογικών προβλημάτων, τα οποία κατά κύριο 
λόγο είχαν σχέση με την οθωμανική κατάκτησή και τη φορο

λογία, αλλά και με τη δική τους ανάγκη συνέχισης του τρό

που ζωής, της άσκησης της κτηνοτροφίας. Με βάση τις δύο 

αυτές κυρίαρχες τάσεις διαμορφώθηκαν οι ανάγκες της ομά

δας και οι προσπάθείές της για τη συνέχιση της ζωής τους.

II εκπροσώπηση του χωριού από τρία μέλη της κοινωνίας του 

στην κοινότητα έδωσε μια μορφή, μια νέα σύνθεση, που σχρτ 
ματίστηκε στη βάση των νέων σχέσεων πόυ της υπαγόρευε .η 
αναπτυγμένη κτηνοτροφία. Η μαρτυρία ότι η "δημοκρατική " 

ηγεσία τού τόπου αντικαταστάθηκε από την "αριστοκρατι-. 

κ ή " σ ή μ α ι ν ε  ακριβώς τη διαφοροποίηση της κοινωνικής 

κλίμακας των αξιών, πού λειτουργούσε στη βάση της ανα- 

πτυγιένης δραστηριότητας και των συνθηκών, τις οποίες αυτή 

δημιούργησε για την ομάδα.
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Στον κορμό της δραστηριότητας - λειτούργησε yta διοικητική 
μηχανή, η οποία συγκροτήθηκε από τήν κοινωνία που τα μέλη

της αποτελούσαν φορείς διεκπεραίωσης του οθωμανικού φορο

λογικού συστήματος.Η διάθεση τ(ον προβάτων στον οθωμανικό 
εφοδιασμό για το Βλάχο'κτηνοτρόωο σήμαινε δυνατότητες που 

εξελίχθηκαν μαζί με τη συνέχεια του θεσμού,προσαρμοζό- 
μενες κάθε φορά στις κρατικές ανάγκες και στην τάση του 

πληθυσμού να διεκδικήσει τα μεγαλύτερα οφέλη για.λογα
ριασμό του.

Από την αντίθεση· αυτών των δύο τάσεων,την αντίθε

ος των δυο ομάδων, βγήκε ,απο το στρώμα τ<ον κτηνοτροφών,η 
κατηγορία των τζελέπηδων που πήρε στά χέρια της τη διεκ

περαίωση της φορολογικής διαδικασίας.Στο φάσμα αυτό εγ- ■ 
γράφεται η κοινοτική ενοικίαση της φορολογίας,που άρ

χισε από τη δημιουργία των κόπαδιοϊν για τον εφοδιασμό.

Το ίδιο φαινόμενο στην -κοινωνική του λειτουργία έδωσε 

την κοινωνία των πλούσιων και των φτωχών,την κοινωνική 

ανισότητα του Μετσόβου,όπως και όλης της οθωμανικής κοι
νωνίας.

Δύο είναι τα σημεία πάνω στα οποία θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι δομείται η κοινωνική μορφή του χωριού: 

η κοινωνική διαστρωμάτωση και ο χαρακτήρας της κτηνοτρο- 

φικής αυτής κοινωνίας, που είναι παραδοσιακός. Και οι δύο 

καθορίστηκαν από τον τρόπο και το βαθμό, που η κοινότ·ητα 

περιλήψθηκε στον οθωμανικό τρόπο οργάνωσης της παραγωγής 

και έπαιξε τον οικονομικό της ρόλο.

Η κοινωνία με τον αμυντικό κοινωνικό της σχηματισμό, ε- 

νίσχυε αυτό το κλείσιμό της και με την παρέμβαση της οθω

μανικής αντίληψης της κοινωνικής ακινησίας, που επιβλήθη- 

. κε μέσα από το μηχανισμό της συντεχνιακής οθωμανικής λογι

κής. Διαμορφώθήκε έτσι ένα σύνολο δεμένο και αδιαπέραστο, 

που από τη μια υπήρχε ως ανάγκη επιβίωσης της ομάδας, με 

την ενδογαμία, τη γεννητικότητα και την αντοχή, και από



101

την άλλη ενισχυόταν με τις αρχές των οθωμανικών θεσμικών 

διατάξεων., Η οθωμανική κρίση του συστήματος, πού προκαλού- 

σε και κρίση αυτών των πληθυσμών, μείωνε τη δυνατότητα διε

ξόδου της ομάδας, ισχυροποιούσε την κοινωνική ακινησία της 

και τον χγκλωβισμό στην κοινωνική τους ιεραρχία.
Το μέρος του πληθυσμού που παρέμενε στο Μ έ 

τσοβο συνέχιζε την άσκηση αυτής της ίδιας δραστηριότητας, 

της κτηνοτροφίας, με τους ίδιους ρυθμούς,που, όσο κι αν 

είχαν αρχίσει έξω ν ’αλλάΓουν,μέσα στο χωριό έμεναν αμετάβλητ&ι.* 

Αλλά αυτή η "νησίδα” δεν έχει σχέση με τη νέα 

κτηνοτροψική κοινωνία του 17 αι., που έχει κάποιες δικαιο

δοσίες στα χέρια της, έναν όγκο παραγωγής, και γ ι ’, αυτό 
ξεπερνάει το όριο της"δημοκρατικής"διοίκ'ησης των εκπροαώ- 

πυν των μαχαλάδων και γίνεται"αριστοκρατική7 Η τροσέλευση 

τυν ήδη δημιουργημένων μεγαλοκτηνοτρόψων, η διαχείριση της 

Φορολογίας, η άσκηση της τοπικής διοίκησης και τέλος η α

πόκτηση ενός .πλούτου, ήταν το. πλαίσιο μιας νέας κοινοτικής 

πραγματικότητας στο ήδη διαμορφωμένο χωριό.

0 μεγαλοκτηνοτρόφος, που πετύχαινε την εισδοχή του στο 

<ώμα της υπαλληλικής οθωμανικής κατηγορίας του τζελέπικου 

είχε το δικαίωμα να συντηρεί τα κοπάδια του κράτους,. να 

γίνεται εφοδιαστής ·και· ενδεχόμενα, γενικός προμηθευτής του 

κράτους και σύμβουλος του σουλτάνου^^ . Είναι λοιπόν αυ

τονόητη η αποφασιστική άσκηση πίεσης στην κοινότητα, από 

την οποία προέρχεται, αλλά και στην Πύλη.

Η πρόσβαση εξάλλου στο εμπόριο του έδινε τη δ υ ν α τ ό 

τητα ηλούτου. Πλούτος και οικονομικός έλεγχος ισοδυναμου- 

ocv με κοινωνικό έλεγχο στην κοινότητα, άσκηση εξουσίας 

στα άλλα μέλη της κοινότητας. Έ τ σ ι  τελικά η νέα κοινωνία 

ατοτελείται από τους μεγαλοκτηνοτρόφους της πεδιάδας, πού 

δημιουργούν το φαινόμενο της εισροής κτηνοτρόφων στο Μ έ 

τσοβο, λόγω των φορολογικών απαλλαγών του δερβενιού, προ

σθέτοντας και τις νές ιδιότητες των απαλλαγών των τζελέπη-.
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δων. Αυτό φαίνεται και από τις μαρτυρίες για την εμφάνιση 

ονομάτων οικογενειών κτηνοτρόφων που συνέχισαν επί 2-3 

αιώνες να υπάρχουν στο χωριό, με τη διάκριση των ανθρώπων 

του πλούτου: από το 17 αι, μέχρι το 19 αι. που διαγράφουν 

την πορεία της ανάπτυξης. Η ιστορία μιας αντιπροσωπευτικής 

τέτοιας οικογένειας μπορεί να μας δώσει το φάσμα της εξέ

λιξης της κοινωνίας μέσα από την κτηνοτροφική . δραστηριό

τητα.

Η οικογένεια Φλόκα παραδίδεται στα 1659 ως οικογένεια κτη

νοτρόφων της πεδιάδας, που έχει ένα δικό της χωριό για τη 

βοσκή του χειμώνα (παραχειμάζει στο Γριτζάνο). Αυτό σημαί

νει ότι κινείται από το Μέτσοβο από τη μόνιμη διαμονή του 

καλοκαιριού και της οικογένειας, προς την πεδιάδα, όπου 

έχει διαλέξει ένα χωριό για βοσκήσιμη περιοχή.

Αυτόματα κάνουμε τη σκέψη ότι στην πεδιάδα οι βοσκή

σιμες εκτάσεις ανήκουν σε κάποια χωριά. Μπορεί το Γριτζά- 

νο να είναι απλά τοπωνύμιο (καταυλισμού) και να συγκενρώ- 

νει τα κοπάδια του χειμώνα. Το γεγονός, ότι ο Φλόκας ζη

τάει από την Πύλη ανανέωση του παλιού φορμανιού, των απαλ

λακτικών διατάξεων που αφορούν το χωριό, σημαίνει ταυτό

χρονα ότι έχει αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα, που μπορεί 

να είναι περιορισμός της βοσκήσιμης γης της πεδιάδας, αλ

λά και σύγκρουση', κατά συνέπεια, με την εξουσία ή και με 

τους αγρότες της περιοχής. Ή  ακόμα υποδηλώνει, ότι η α 

νάπτυξη μεγάλων κοπαδιών δεν αρκείται στη μέχρι τώρα κατά

σταση, δεν καλύπτεται από το μέχρι τώρα καθεστώς της ελευ

θερίας της γης. Ό λ α  αυτά είναι προβλήματα που εντάσσονται 

στο γενικότερο ζήτημα της αγροτοκτηνοτροφικής σύγκρουσης*

που είναι φαινόμενο μεγάλης διάρκειας για τον αγροτικό κό-
Ρ

σμο.
Οι θεσμικές ρυθμίσεις έθεσαν τις βάσεις για την κοι

νωνική ανάδειξη των ανθρώπων της κτηνοτροφίας.

1 0 2
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Το μέρος της κτηνοτροφικής κοινωνίας που δέ βγήκε από 

το όριο του χωριού και δε μετασχηματίστηκε σε εμπορική τάξη συνέ
χισε να είναι αυτή η αρχαϊκή κοινωνία, που δεν ευνοήθηκε 

ποτέ και μετατράπηκε σε κατηγορία βοσκών* ρουγκάρων των 

πλουσίων-μεγαλοκτηνοτρόφων. Ο ανελαστικός αυτός μηχανι

σμός της άσκησης της κτηνοτροφίας τους είχε καθηλώσει στα

θερά στην κοινωνία της κτηνοτροφίας μέχρι την εποχή που, 

με την απελευθέρωση της Θεσσαλίας, μπόρεσαν να πάρουν γαί- 

ες1"1 , ενώ μέχρι τότε δεν μπορούσαν να περάσουν στη γεωρ

γία του βαμβακιού, που είχε αρχίσει να διαφοροποιεί τον 

αγροτικό κόσμο της εποχής, με την εκτατική καλλιέργειά 

του.
Αλλα και εδώ περνούν πρώτα οι μεγαλοκτηνοτρόφοι και οι έ

μποροι του εξωτερικού. Αυτή η οικονομική διαδικασία ενί- 

σχυε και κάποια κοινωνική ανελαστικότητα, που τη συντη

ρούσαν οι ίδιοι με συνέπεια. Το τμήμα αυτό της κτηνοτρο- . 

φικής κοινωνίας της ακμής και της αναπτυγμένης φάσης της, 

πσυ έγινε κατηγορία και κοινωνία των εισπρακτόρων και δια

χειριστών της φορολογίας σε κοινοτική βάση, αποτελεί κοι

νωνική μορφή αντιπροσωπευτική της μεγάλης κτηνοτροφίας. Ε

δώ διαμορφώνονται και τα νέα σχήματα, πέρα από την προη

γούμενη* διευρυμένη οικογένεια. Τα σχήματα αυτά εντοπίζο

νται στην κοινωνία του κτηνοτροφικού χωριού και, στη συ

νέχεια, των εφοδιαστών του κράτους, των ίδιων που περνούν 

έπειτα στο εμπόριο του εξωτερικού και στη βιοτεχνία της 
οθωμανικής πόλης.

Είναι η στιγμή που οι τζελέπηδες,η νέα κοινωνική 

κατηγορία,περνά στο οθωμανικό σύστημα,αρχίζει να διαδρα

ματίζει νέο σημαντικό οικονομικό ρόλο,και,κατά συνέπεια 

κοινωνικό,με την ενοικίαση της ^ορολογίας, σε ισόβια και 
κληρονομική βάση · Ενώ με το εμπόριο του μαλλιού η Κοινω

νία συνέχισε να λειτουργεί παραδοσιακά, χωρίς να φτάσει 

ούτε στη συσσώρευση κεφαλαίου.
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Πραγματοποιείται έτσι, μια κοινωνική διαστρωμάτωση, 

που μεταβάλλει την κοινωνία του δερβενιού και το κλειστό 
πλαίσιο της μετσοβίτικης εθνικής ομάδας, καθώς το ανώτερο 

στρώμα ερχόταν σ ’ επαφή με την οθωμανική υπαλληλική ιεραρ

χία, στης οποίας τις γραμμές πέρασαν, αντικαθιστώντας την 

ως προς το μέρος αυτό, της κοινοτικής διαχείρισης της φο

ρολογίας.

Το κανάλι των τζελέπηδων, που τους ε.ισήγαγε στο εμπόριο, εί

ναι και το κλειδί της διαστρωμάτωσης της κοινωνίας που α 

κολουθεί το οθωμανικό πρότυπο, δημιουργεί τους εμπόρους , 

με αποτέλεσμα, μέσα από τους κόλπους της κοινωνίας αυτής, 

να βγαίνει μια νέα κατηγορία ατόμων που αποκτούν τη δυνα

τότητα του πλούτου.

Η διαστρωμάτωση εκτάθηκε σε δύο πόλους. Τον έναν μέ

σα στο εσωτερικό της κτηνοτροφικής κοινωνίας, χωρίζοντας 

τα μέλη της σε μεγαλοκτηνοτρόφους και σε βοσκούς. Το άλλο 

στο εξωτερικό, καθώς επέτρεπε την έξοδο στο εμπόριο ενός 

μέρους της ίδιας της ομάδας και δημιουργούσε μια νέα τά

ξη, την εμπορική, που αποτελούσε και το ακραίο όριο της 

ομάδας: Η μεγάλη κτηνοτροφία μετέτρεπε τα μέλη της σε ε

μπόρους και η ίδια δεν υπήρχε πιά, παρά στη συνέχειά της: 

στη γεωργία.

Η ιστοριογραφία αντιμετώπισε την κοινωνία που μελετά 

με με γενικές εκτιμήσεις, προβάλλοντας και ·.--επαναλαμβάνο

ντας το καθεστώς της .προνομιακής αρχοντικής κοινότητας. 2co 

Μέτσοβο από το 15 αι. της οθωμανικής κατάκτησης λειτούργη- 

σε το δερβένικό καθεστώς. Για την ενίσχυση του στρατιωτι

κού αυτού περάσματος, για τη συγκράτηση του πληθυσμού σ ’ 

αυτό το επίκαιρο σημείο των δρόμων,, για να μη διασκορπι

στεί προς τις κατευθύνσεις που θα του εξασφάλιζαν τροφή, 

προς τα κέντρα που θα του επέτρεπαν δυνατότητες διαβίωσης’, 

το ίδιο το κράτος του εξασφάλιζε συνθήκες ζωής μέσα στην 

κτηνοτροφία που ασκούσανε. Και αυτό σήμαινε, όπως είδαμε
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φορολογικές απαλλαγές στον τομέα της ο κτηνοτροφίας, που 

διευρύνονταν μέχρι το σημείο της ελευθερίας της διοίκησης 
της κοινότητας. Τα γνωστά προνόμια της κοινότητας του Με

τσόβου του 15 α ι . 122 δημιούργησαν .τις προϋποθέσεις άσκησης 

της κτηνοτροφίας, της διατήρησης των συνθηκών της, αλλά 

κύρια δημιούργησαν την ιδιαιτερότητα της διιμογραφικής σ υ 

γκέντρωσης .
Το φαινόμενο της συρροής πληθυσμού κτηνοτροφικού στο 

Μέτσοβο, το 17 αι. με τα "προνόμια του Φλόκα" είναι αυτός 

ο συγκερασμός των ειδικών συνθηκών της άσκησης της δραστη

ριότητας, που καθρρίζονταν από το δερβένι, και των λόγων 

που τους συγκέντρωναν σ' αυτόν τον πυρήνα, όπου ο πληθυ

σμός θα συνέχιζε να ζεί με την κτηνοτροφία. 0 πληθυσμός 

που συνέρρεε από τις γύρω περιοχές μέσα στα δερβενικά προ

νόμια άσκησε την κτηνοτροφία, που προχωρούσε σε μια ανά

πτυξη, τόσο στο επίπεδο της δραστηριότητας .όσο και στο ε

πίπεδο της ομάδας. Η προοδευτική ανάπτυξη της <■ δραστηριό

τητας, η αύξηση του όγκου του προϊόντος, όπως το μαλλί, με 

τις συνθήκες του δερβενιού, βρίσκουν το δρόμο προς τη δυ 

τική αγορά. Από την άλλη μεριά, το ίδιο το κοπάδι ανοίγει 

το δρόμο στους κτηνοτρόφους, για μεγαλύτερες απαιτήσεις 

και μικρότερο κρατικό έλεγχο, για έξοδο στο εμπόριο. Θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε και τώρα πως, μ ’ αυτή την έν

νοια, τα προνόμια αποτέλεσαν απαρχή δυνατότητας άσκησης 

της κτηνοτροφίας και παρουσίας του συνολικού αυτού> φαινο

μένου της%διακίνησης του προϊόντος και της μεταναστευτι - 

κής κίνησης του πληθυσμικού περισσεύματος της κοινωνίας 

που μελετάμε. Η ανάπτυξη αυτού του τμήματος της οικονομί

ας από το 16 αι. κορυφώνεται, όπως είδαμε στο 17 αι.ί2- , 

που ονομάζεται αιώνας της κτηνοτροφίας.

Σ’αυτό το πλαίσιο των εξελίξεων η παρουσία των τΓε- 
λέπήδων είναι αποφασιστική. Δηιιιοηονούν υε την είσοδό 
τους στη διοίκηση τη νέα κοινωνική'σύσταση της κοινότητας,



106

της κοινότητας της κτηνοτροφικής κατηγορίας των πλούσιων 

διαχειριστών από τη μια, των φτωχών βοσκών που εντάσσο

νται στα κοπάδια των πλουσίων, από την άλλη. Οι . τζελέπη- 

δες είναι αυτοί που επωμίζονται το παιχνίδι των διεκδική

σεων, που τους ωθεί σε διεκδικήσεις απαλλαγών και ταυτό

χρονα απόκτηση της συνείδησης για την οικονομική σημασία 

της δραστηριότητάς τους και του ρόλου τους. Λυτό είναι και 

το σημείο που δημιουργούσε και προβλήματα στην κοινότητα: 

Η παρουσία τους όξυνε τις κοινωνικές διαφορές μέσα στην 

κοινότητα.

Μέσα στο γενικό κλίμα της φορολογικής ρύθμισης και 

στην εφαρμογή του συστήματος της ενοικίασης των φόρων, που 

εφαρμοζόταν στην Αυτοκρατορία, μέσα στην τάση της μέγιστης 

απόληψης και της συσσώρευσης πλούτου στα χέρια των ισχυ

ρών Οθωμανών υπαλλήλων, η παρουσία των τοπικών αρχόντων 

και η προπληρωμή α π ’ αυτούς της φορολογίας της κοινότητας 

αποτελεί τμήμα ή εξέλιξη της ίδιας ρύθμισης, με αποτέλε

σμα τη μεγάλη εξάρτηση ανάμεσα στις τάξεις των υπο-τελώί 

Οι αγρότες αναγκάζονταν να δίνουν ένα ποσοστό της αναλο

γίας που, αν δεν πληρωνόταν, δημιουργούσε σχέση οικονομικής 

εξάρτησης με τη μορφή χρέους προς τα άτομα που προπλήρωναν 

το σύνολο της φορολογίας. Το φαινόμενο της παρουσίας δα

νειστών είγαι συνδεμένο μ* αυτή τη λειτουργία και η οργά

νωση αυτής της κοινότητας μας δίνει ανάγλυφο το παράδειγ

μά τους.

. Η δημιουργία μιας τάξης φοροεισπρακτόρων στο πλαίσιο της 

ίδιας της ομάδας και στο χώρο της κοινότητας παρήγαγε την 

κατηγορία των δανειστών, που εμφανίζονταν με το πρόσωπο 
του προστάτη. Το καθεστώς της προστασίας^ δημιουργήθη-

9

κε από την ουσιαστική ανασφάλεια, στην οποία περιέρχονταν 

οι οικονομικά πιεζόμενοι πληθυσμοί, με τις ατελείωτες υ 

ποχρεώσεις απέναντι στο Οθωμανικό σύστημα. Και . αποτέλεσε 

ενδιάμεσο στάδιο για την εσωτερική διαστρωμάτωση της βλά

χικης κτηνοτροφικής κοινωνίας.
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Η κοινωνική ανασαάλεια, που προερχόταν από τις συγκρούσεις 

των οθωμ^ανών και των χριστιανών κτηνοτρόφων, η έλλειψη χρή

ματός και η αδυναμία ανταπόκρισης στις αυξανόμενες φορολο

γικές υποχρεώσεις με· τον όγκο της παραγωγής που διέθεταν 

και τη συνολική συγκυρία του αδιέξοδου, στο οποίο περιήλ

θαν, όλη αυτή η πραγματικότητα της αδιέξοδης οικονομίας 

της εποχής, δημιούργησε τη μορφή της εξάρτησης, όπως εκ

φράστηκε στην προσφορά εργασίας από την πλευρά των βοσκών 

και των κατώτερων στρωμάτων, με μηδαμινό αντάλλαγμα την 

υπαγωγή των μικρών κοπαδιών στα μεγάλα κοπάδια των μεγά

λο κ τη νοτρόφων. Έ τ σ ι  η εξάρτηση προχωρούσε και στην οικο

γένεια* τα μέλη της γίνονταν σιγά-σιγά υποτακτικοί χωρίς 

αυτό ν ’ αποτελεί ωστόσο, καθεστώς, όπως συνέβη στη Ρουμα-
1 7ς

via . Η κινητικότητα μεταξύ των στρωμάτων ήταν επιτρεπτή.

Η αρχή λοιπόν της διαμόρφωσης της κοινωνικής μορφής 

με την κατηγορία των τζελέπηδων καταλήγει στην άσκηση κοι

νωνικού ελέγχου πάνω στα στρώματα που οικονομικά εξαρτώ- 

νται από τους άρχοντες, μέλη της τάξης των φοροεισπρακτό

ρων, κοινοτικών διαχειριστών της φορολογίας (που ανάγεται 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ίσως από την εποχή του Σουλεί- 

μάν, το 16 αι., ενώ η εκμίσθωση σε ετήσια βάση εφαρμόστη

κε από το 17 αι. και προχώρησε σε ισόβια εκμίσθωση, προο

δευτικά) ’

Αυτό το σύστημα εφάρμοσαν οι πλούσιοι στο Μέτσοβο, 

χωρίς να* παίρνουν υπόψη τους τα επακόλουθα, την κρίση και 

την καταπίεση των κατώτερων στρωμάτων, των βοσκών και των 

μικρών κτηνοτρόφων.

Ας σημειωθεί ότι το σύστημα αυτό εμφανιζόταν δελεαστι

κό αρχικά για την κοινότητα, γιατί η ίδια αυτή ρύθμιση 

της συνολικής προπληρωμής των φόρων, συνδυασμένη με τη 

συνολική κοινοτική απόδοσή της, αποτελούσε για την κοινό

τητα έμμεσο τρόπο απαλλαγής από συμπληρωματικές ή έκτακτες
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στο δερβένι,, κάτι που μετατρεπόταν για τον πληθυσμό σε κα

θεστώς υποχρεωτικής παραμονής στον τόπο αναγκαστικής απα

σχόλησης με την κτηνοτροφία. Αλλά δεν ερχόταν και σε αντί

θεση με τη δική τους κοινωνική οργάνωση και σχηματισμό. 

'Et o l ενίσχυε το συντηρητισμό της ομάδας, καθώς ικανοποι

ούσε την ανάγκη της κοινωνικής ασφάλειας, και ^συντελούσε 

στην αναπαραγωγή των συνθηκών διαιώνισης της . υπάρχουσας 

πραγματικότητας στον ίδιο χώρο^δ .

Λεν είναι δυνατό να γίνει εδώ μελέτη για το μηχανισμό της 

ενοικίασης των φόρων. Εξάλλου η απόδοση της.- φορολογίας 

στο Μέτσοβο παραπέμπει την κοινότητα στο σύνολο των δια

τάξεων, που η διοικητική της υπαγωγή στη Βαλιδέ και στα 

τιμάρια των θρησκευτικών πόλεων ορίζει το νομικό καθεστώς 

της εξάρτησης' της κοινότητας. Σύμφωνα μ ’ αυτό η φορολογία

της απαυθύνεται στη Βαλιδέ και στη διαχείριση της Μέκκας
127και της Μεδίνας . Αλλά αυτό σημαίνει ανεξαρτησία για την 

κοινότητα και διείσδυση των τοπικών διαχειριστών στην Ο 

θωμανική διοίκηση. Και εγγύηση γ ι ’ αυτό αποτελεί ο πλού

τος των ατόμων της κτηνοτροφίας.
*

Ο μηχανισμός λοιπόν της συνολικής κοινοτικής πληρωμής της 

φορολογίας του χωριού δημιουργεί για την κοινότητα το πλαί

σιο, στο οποίο διαμορφώνεται το πολιτικό, το διοικητικό 

καθεστώς της. Αυτό που αποτελεί και για την κοινότητα τη 

διοίκησή τ η ς .
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κριση.

Ας έρθουμε στα δημογραφΐκαζοεδομένα της κοινότητας. 

Πληθυσμικά η κοινότητα του 17ου αι. έχει 427129υποτελέις, 

προφανώς αρχηγούς οικογενειών, που σημαίνει 1500-2500 κ α 

τοίκους.

0 αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός μιας πληθυσμικά 

και οικονομικά αναπτυγμένης κοινότητας με τη λειτουργία 

οβωμανικής πόληςί30·Συγκέντρωνε λοιπόν μια οικονομική ζωή,, 

καθώς η φορολογία,που δίνει τα 585 τόπια ύφασμα για το 

γενιτόάραγα, αποτελούν παραγωγή της ίδιας της κοινότη- * 

τας.13ί Αλλά πουθενά δεν αναφέρεται βιοτεχνική παραγωγή 

με τη μορφή της κρατικής βιοτεχνίας. Θα πρέπει να ^έίναι 

οικιακή, που παράγει αμπάδες.^2 pt ·αυτή την εποχή δεν έ

χουμε δημογραφικά δεδομένα, και κατάστιχα δεν υπάρχρυν/(0 

κώδικας της χώρας Μετσόβου που εκδόθηκε τελευταία,133 ό 

πως και περιγραφές των περιηγητών13̂  και των ιστορικών* 35 

μόνο ποιοτικές αναφορές μπορούν να μας δώσουν·, καθώς επι

σημαίνουν το Μέτσοβο ως πόλο έλξης πληθυσμού τον ίδιο αιώνα).

Η δημογραφική ανάπτυξη του Μετσόβου είναι δεδομένη 

προς το τέλος του Π ο υ  αι., όταν το χωριό απολαμβάνει τα 

πλεονεκτήματα των συνθηκών της φορολογικής απαλλαγής,της 

διείσδυσης των τζελέπηδων στην κρατική μηχανή, και είχε 

να επιδείξει τη δημιουργία ενός πλούσιου τμήματος ·»:,τηςι 

κοινωνίας του στο εξωτερικό και την ισχυροποίηση μιας το

πικής εξουσίας με θρησκευτική κάλυψη και διοικητική επάρ

κεια.

I
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Είναε φυσικό να συγκεντρώνονται, .σ’αυτό το κέντρο 

πληθυσμοί της περιφέρειας γεα την ασφάλεεά τους και γεα 

την επιβίωση. Καε μέσα στο χωρεό να συνεχίζουν τη ζωή της 

κτηνοτροφεκής ομάδας, με τες μεταφορές καε την έξοδο στο 

εμπόρεο. Είναε αυτονόητο πως η ασφάλεεα, που παρεχόταν,προσ- 

υλκυε στο Μέτσοβο όσους είχαν κοπάδεα.'Ισως γ ε ’αυτό δεν 

ήρθαν βεοτέχνες, παρά μόνο όταν τους χρεεάστηκε η κοενω-

νία του πλούτου, ως τεχνίτες γεα τες εργασίες της κοενό-
136

τητας.

Σ ’αυτή την πληθυσμεκή t πραγματικότητα δημεουργήθηκε η α

νάγκη της σύστασης μεας κοενοτεκής δεαχείρεσης, μεας δε- 

οίκησης σε πλαίσεα ευρύτερα από την οεκογένεεα καε τους 

εκπροσώπους των μαχαλάδων.

Στο εσωτερικό του χωρεού υπάρχεε κεόλας μεα οργανω

μένη σε επίπεδο οθωμανεκής κοενωνίας εκπροσώπηση της εξου 

σίας. Η οργάνωση του χωρεού στη βάση του οθωμανεκού πρό

τυπου καε η σύσταση της κοενότητας ως κτηνοτροφεκής, με 

εκπροσώπους στην πεδεάδα καε γέροντες στο Μέτσοβο,137 α 

ποτελεί ένα εεδεκό καθεστώς που συντηρείταε όσο η οθωμα- 

νεκή πολετεκή το.χρεεάζεταε γεα τες δεκές της ανάγκες.Εί

ναε δηλαδή μεα μορφή κοενοτεκής οργάνωσης που εμπερεέχεε 

δυνάμεε τη φορολογεκή εκμετάλλευση του πληθυσμού από το 

οθωμανεκό κράτος καε τη δεεκπεραίωση της δεαδεκασίας της 

φοροείσπραξης. Γεα τον πληθυσμό αυτό αποτελεί ένα μηχανε- 

σμό γεα τη δεεκδίκηση καε την άσκηση της κτηνοτροφίας.Καε 

πάντως αυτό θα συμβεί μέχρε τη στεγμή πού, κατά κάποεον 

τρόπο, προτείνονταε οε εκπρόσωποε των οεκογενειών καε 

στο ρόλο αυτό περνάνεε οε άνθρωποε πού, με νέα κρετήτεα, 

θεωρόύνταε κατάλληλοι: είναε αυτοί που μπορούν να εεσπράτ 
τόυν το φόρο, να τον προπληρώνουν. Η εξουσία σχηματίζε- 

ταε σε βάση οεκονομεκή καε από δω αρχίζεε η διαδικασία 

της ανάπτυξης μιας νέας αξίας, αυτής του πλούτου, που δί

νει τη δυνατότητα στην κατηγορία, που τον κατέχει, να δι-
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εισδύσει κα<, να περάσει στην οθωμανική κρατική μηχανή.

Διαμορφώθηκε έτσι μια κλέμακα, στην οποία κυριαρχούν οι 

άρχοντες, αυτοί που διαθέτουν τον πλούτο, ενώ το υπόλοι

πο χωριό δενόταν μαζί τους με τη σχέση της φορολογικής 

χρέωσης, η οποία δημιουργούσε στη συνέχεια και άλλες σχέ

σεις εξάρτησης. Για παράδειγμα η κατηγορία των βοσκών δε

νόταν με σχέση επαγγελματική, και από την πληρωμή τους γ ι 

νόταν η κράτηση του ποσοτού της φορολογίας. Καθώς εξάλ

λου η αμοιβή ήταν χαμηλή, έδενε και την οικογένεια μέ κ ά 

ποια υποχρέωση υπηρεσιών στο σπίτι του άρχοντα. Η σχέση 

αυτή και ο τύπος του "αρχοντικού" σπιτιού λειτουργούσε 

πάνω στο πρότυπο του βακουφιού,.με τους υπηρέτες και τον 

αγροτικό κύκλο των εργασιών, όπου πρόσφεραν υπηρεσίες οι 

Φτωχοί.

Το ίδιο το αρχοντικό παρουσιάζει ωστόσο άλλη κοινω

νική συμπεριφορά, αυτή της εμπορικής οικογένειας του εξω

τερικού: χαρακτηρίζεται με τη μόρφωση και την έξοδο από 

τον οθωμανικό τρόπο ζωής.
Η διάρκεια της μεγάλης κτηνοτροφίας τελείωσε με την απο- 

δυνάμωσή της από το εμπόριο και την εξαφάνισή της μέσα σ # 

αυτό, μια διαδικασία που μετέτρεψε το πληθυσμικό περίσ

σευμα .της κοινωνίας σε βιοτεχνικό δυναμικό και έφερε, ό 

πως επανειλημμένα σημειώθηκε, την κοινωνία των πλουσίων 

και .των φτωχών στο Μέτσοβο.

Το όριο του τέλους της μεγάλης κτηνοτροφίας θα το τοποθε

τούσαμε στην εποχή του Αλή, στο τέλος του 18 αι., που 

έδωσε στο Μέτσοβο τη μορφή του δερβενικού χωριού, αποδυ

ναμώνοντας την ίδια την κτηνοτροφία με τις τσίφλικοποιή- 

σεις που έδρασαν σε βάρος της δραστηριότητας και υπέρ της 

γεωργίας της πεδιάδας της Θεσαλίας. Το χωριό συρρικνώθη- 

κε. Αντίθετα ο πλούτος διοχετεύτηκε στην καλλιέργεια της 

γης, έξω από το Μέτσοβο %το οποίο · ξανάγινε χωριό όπως 

ήταν αρχικά, με τις φτωχές μάζες που προωθούνταν στην πόλη.
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Αυτή η μετάβαση εκδηλώθηκε ευρύτερα ως μετανάστευση 

του ορεινού πληθυσμού, στροφή στη βιοτεχνία, στο εμπόριο 

και τις μεταφορές, γιατί "οι τομείς αυτοί της αγροτικής 

ζ ω ή ς ή τ α ν  μέσα στις δυνατότητες της εποχής..Οι πιό πάνω 

εκδηλώσεις ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο, που οφειλόταν 

στην επαφή της Αυτοκρατορίας με τη δυτική Ευρώπη και στο 

μεταίχμιο δύο εποχών, της παλιάς και της νέας, της επο

χής της αυτοσυντήρησης και συτής της δημιουργίας νέων ό-Ψ
ρων, όπως μιας πολυπλοκότερης εργασίας και κέρδους, α π ’ 

όπου διαμορφώθηκαν και νέες οικονομικές πραγματικότητες, 

όπως αυτή της αγοράς και της λειτουργίας οικονομικών αξι

ών.

Το οθωμανικό σύστημα διοχετεύει αυτούς που κατεβαί-

νουν από το βουνό,στην πόλη, κι έτσι σημειώνεται ενίσχυ-
138

ση της αστικής ζωής, της οποίας η συντεχνιακή οργάνωση 

τους περιορίζει στην ίδια κοινωνική θέση των φτωχών υπη

κόων της Αυτοκρατορίας, η οποία τους ρυντηρεί ωστόσο με 

τους μηχανισμούς της πρόνοιας.139

Το σύσιημα της κοινωνικής οργάνωσης και ιεράρχησης είναι 

τέτοιο, που δέν επιτρέπει καμιά κινητικότητα, πράγμα που 

συμβάλλει στην αναπαραγωγή του οθωμανικού συστήματος,της 

κοινωνικής διάρθρωσης και της υπαλληλικής ρύθμισης των 
κρατικών στόχων. I

Από την άλλη μεριά η συμπληρωματικότητα δεν μπορούσε να 

περάσει στον αγροτικό τομέα, γιατί, ακόμα οι συνθήκες δεν 

ήταν κατάλληλες: η διαίρεση εργασίας δεν άφηνε περιθώρια 

στη γεωργία, το προϊόν δεν μπορούσε να παραχθεί, και οι 

διεθνείς συγκυρίες δεν επέτρεπαν την ανάπτυξη της "δυνα- 

μικής πολιτικής του σταριού” . Έ τ σ ι  η αγροτική ζωή και πα

ραγωγή* στα Βαλκάνια δεν μπορούσε ν ’αναπτυχθεί, γιατί δεν 

το επέτρεπε ο οθωμανικός τιμαριωτισμός και γιατί οι εκτα- 

τικές καλλιέργειες δεν είχαν ακόμα τις ευνοϊκές συνθήκες.
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Οι συμπλήρωμα!ικές δραστηριότητες που ξεπήδησαν δεν 

αφορούσαν-tov αγροτικό τομέα αλλά το βιοτεχνικό.

Η βιοτεχνία,ως συμπληρωματική δραστηριότητα στο πλαί

σιο της Αυτοκρατορίας ήταν δραστηριότητα που μπορούσε 

να αναπτυχθεί εξ αιτίας αυτής της συγκρότησης:της ανά

πτυξης της αστικής ζωής και της συντεχνιακής οργάνωσης 

της πόλης,καθώς επίσης,και της σχέσης που αναπτύχθηκε 

μεταξύ της Αυτοκρατορίας και της Δυτικής Ευρώπης.

Σ ’αυτή τη μεταβατική, περίοδο η κοινωνία της κτηνοτροφίας 

πέρασε με τα δικά της μέτρα και με τις δικές της δυνατό

τητες στη σύγχρονη εποχή δρώντας μέσα από τις δυνατότη

τες που της έδινε η δραστηριότητά της.

H κοινωνία τελικά διχάστηκέ στο μέρος εκείνο, που προσαρ

μόστηκε, γιατί είχε τη δυνατότητα της προσαρμογής και του 

εκσυγχρονισμού της, και σ'αυτό που έμεινε, για να συνεχί

ζει την παραδοσιακή της μορφή, με τη λειτουργία της αυτο

συντήρησης και με την παλιά ισορροπία, που την τάραζαν 

οι νέες κινήσεις.
Η κοινωνία των στρατιωτών έγινε η κοινωνία των φορο

εισπρακτόρων, των διαχειριστών της κοινότητας και των αρ- 

χόννων του πλούτου του εμπορίου, που ξεκίνησε από το τζε- 

λέπικο, και τέλος η κοινωνία της εξάρτησης και της διά

κρισης σε πλούσιους και φτωχούς, ενώ ένα κομμάτι δεν ακολούθη
σε την ίδια εξέλιξη,παραμένοντας αρχαϊκή κοινωνία βοσκών.

Με τα παραπάνω σχετίζεται, στα χρόνια της οθωμανικής
Φ

Αυτοκρατορίας, το φαινόμενο των συμπληρωματικών δραστηρι

οτήτων. Η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων ήταν επί

σης υπόθεση του υπερπληθυσμού στο πλαίσιο της αυτοκρατο

ρίας, κατά την άποψη των δημογράφων ιστορικών. Η δημογρα- 

Φΐκή ανάπτυξη, ο υπερπληθυσμός προκαλεί το κατέβασμα στις 

πεδιάδες οι οποίες'όμως δεν μπορούν να τους θρέψουν,για

τί η αγροτική εκμετάλλευση είναι μεγάλη.
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Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι η ανάπτυξη της συμπλη- 

ρωματικότητας είναι παράλληλη με τη λειτουργία μεας ιε

ραρχίας αξεών του παραδοσιακού κόσμου της αυτοκρατορίας, 

που αρχίζεε από τη στρατιωτική μορφή καε περνάεε στην 

κτηνοτροφία, που περεέχεε την ανάπτυξη της βιοτεχνίας, 

συμπληρωματεκά, καε του εμπορίου, α π ’όπου προήλθε καε η 

ρήξη των αρχαϊκών δομών, από την οποία πέρασε ο καπιταλι

σμός, φέρνοντας το μετασχηματισμό στην παραδοσιακή κοινων{$?

Παράλληλα η παραδοσιακή κτηνοτροφία τελείωσε στη 

γεωργία, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία της συμπληρωματικό- 

τητας. Η κάθε φάση αυτής της συμπληρωματεκότητας σ ή μα-· 

δεύεταε από μια σειρά αξεών που κυριαρχούν, από μια διαί

ρεση εργασίας, κατανομή καε διάθεση του προϊόντος, από έ

ναν τρόπο παραγωγής. Καε μ ’αυτή την έννοια μπορούμε να 

κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στους παραγωγικούς τρόπους 

που εφαρμόστηκαν, συσχετίζοντάς τους με το βασικό σημείο 

αναφοράς, τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Η οθωμανική 

οικονομική λειτουργία δεν μπόρεσε να τον υιοθετήσει,παρά 

μόνο μονομερώς, και στα σημεία που της επέτρεπαν οι ανε

λαστικές της δομές, ή ξέφευγαν από τον έλεγχό της, όπως 

είναι το εμπόριο με τη δυτική αγορά.

0 .πλούτος του εμπορίου έφερε την επένδυση στη γεωργία μέ

σα από τη συνολική διαχείριση της φορολογίας, αυτής που 

περιλάμβανε ολόκληρα χωριά, με το καθεστώς του τσιφλικιού. 

Αρχικά ανήκε στους Οθωμανούς υπαλλήλους και αργότερα 

στους διαχειριστές της φορολογίας, που διέθεταν τον πλού

το. Με την ενοικίαση του τσιφλικιού, το νέο τιμάριο των 

Οθωμανών υπαλλήλων, περνούσαν στην εξουσία και στη διοί

κηση των περιφερειών, που είχαν αρχίσει την εκτατική καλ

λιέργεια, από το 18ο αι.. Ωστόσο αυτές οι ιδιοκτησίες με

ταμορφώθηκαν σε μη καπιταλιστικές επιχειρήσεις, δεν έκαναν 
συσσώρευση, και έσβησαν τις οθωμανικές πόλεις,που τις είχαν 
αναπτύξει το εμπόριο και ο πλούτος .141 Οι εφοδιαστές μπο

ρούσαν εύκολα να γίνουν τσιφλικάδες και σύμβουλοι του 

σουλτάνου, επίσης. Έ τ σ ι  η ομάδα πέρασε στο τσιφλίκι για
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χάρη της κτηνοτροφίας, ξεκινώντας α π ’αυτή. Φαίνεται λοι

πόν ότι η γεωργία παραμέρισε το εμπόριο, το οποίο μάλι

στα δε λειτουργούσε καπιταλιστικά για την οθωμανική ενδο- 

χώρα.

Από τις βιογραφίες, αλλά και από τη συνέχεια που φάνηκε ' 

να έχει η κτηνοτροφίκή ομάδα, γίνεται σαφές ότι τα κοπά

δια σταματούν πια ν'αποτελούν σημείο αναφοράς της, στοχο 

επένδυσης και δραστηριότητα μεγάλης σημασίας.

Το ενδιαφέρον της συγκεντρώνεται στο εμπόριο 

αλλά και στη συνέχεια της κτηνοτροφίας μέσα στο σχήμα κτη- 

νοτροφία-τσιφλίκι, που αποτελεί συνδυασμό της τελευταίας

φάσης της κτηνοτροφίας και του τέλους της οθωμανικής αυ- 
Τ47

τοκρατορίας, " ε ν ώ  αρχίζει η περίοδος της γεωργίας.

Κα0ώ£.τερματίζεται :ο αγροτοκτηνοτροφικός αγώνας, αρχίζει η 

κυριαρχία της γεωργίας, που με τον όγκο της παραγωγής μπο

ρεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της εποχής.

Το τσιφλίκι ως ισόβια ιδιοκτησία των κτηνοτρόφων, είναι 

μια διευθέτηση που, ένώ στρέφεται κατά της κτηνοτροφίας, 

τελικά, στις συνθήκες του οθωμανικού συστήματος, λειτουρ

γεί υπέρ των κτηνοτρόφων, που παίρνουν στα χέρια τους α υ 

τή τη γη, λόγω της ανεπάρκειας των εργατικών χεριών της 

πεδιάδας και της αδυναμίας· του πληθυσμού της πεδιά

δας να αντεπεξέλθει στις φορολογικές υποχρεώσεις του εξ- 

αιτίας της μεγάλης εκμετάλλευσης που έχει υποστεί.

Το τσιφλίκι στην οθωμανική επικράτεια λειτουργεί υ 

πέρ των περιφερειακών διοικητών των πασαλικιών,ως επινόη

ση των Οθωμανών που ήθελαν να αποσπαστούν από την κεντρι

κή εξουσία και ενίσχυαν τη φορολογική τους περιφέρεια 

σε βάρος του σουλτανικού ταμείου. Στη διαδικασία αποδυνά- 

μωσης της κεντρικής εξουσίας και ανάδειξης των επιμέρους 

κέντρων εξουσίας στην αυτοκρατορία, το τσιφλίκι έδρασε υ 

πέρ των διασπαστικών αυτών ομάδων. Ωστόσο με την προοδευ

τική εκμίσθωση σε ισόβια βάση του φορέα αυτού της Φορολο

γίας, από τους ανθρώπους του εμπορικού πλούτου, επιτυγχά

νεται και η δυνατότητα επένδυσης στη γεωργία, στις καλλι-



έργεεες, δημεουργείταε η δυνατότητα να περάσει, το τσεφλί- 

κε στα χέρεα το>ν τοπεκών αρχόντων, που δεν είναε βέβαεα 

παρά ελάχεστοε αρεθμητεκά. Μπορούμε ©ν,δεεκτεκά να αναφέ

ρουμε τες περεπτώσεες των ατόμων της κτηνοτροφίας που 

μαρτυρούνταε ως οεκογένεεες αρχόντων καε δεαχεερεστών,ε

μπόρων καε, τελεκά, τσεφλεκάδων.

Τα τσελίκια ττονκτηνοτρόφων του 19ου αε. είναε δεκαεοδο- 
σία βοσκής σε χωρεά ολόκληρα, που τα σπέρνουν, ενώ βό

σκουν μαζί καε τα κοπάδεα, συνδυάζοντας έτσε ταδύο μέρη 

της παραγωγής καε εξεσορροπώντας τες απώλεεες, τη μεά με 

την άλλη. Έ χ ο υ μ ε  ταυτόχρονα το εμπόρεο του σταρεού \ καε 

την κοενοτεκή δεοί,κηση,τον έλεγχο καε την παραγωγή στα'ίδια χέρια.

Ακόμα καε στην περίπτωση των καλλεεργεεών βα- · 

μπακεού, στη Μακεδονία, το καθεστώς της εδεοκτησίας της 

γ η ς - περεέρχεταε με την ίδεα λογεκή στους εμπόρους καε στα 

χέρεα του πλούτου του εμπορίου του εξωτερεκού. Ατό τα παρα

δείγματα των οεκογενεεών:ανατ«ταίνεταε μεά διαρκής πάλη γεα την κυ

ρίαρχα στη βοσκήσεμη γη, τη συμμετοχή στην εμπορευματο- 

ποίηση καε εδεοποίηση του υπερπροΐόντος που περνάεε έμμε

σα, με τον πλούτο του εμπορίου του μαλλεού, στα χέρεα αυ

τών που τον δεέθεταν, καε δεεεσδύουν στην κρατεκή μηχανή 

της δεοίκησης. Αρχίζουν από την κοενοτεκή δεαχείρεση της 

φορολογίας, από το στάδεο της συγκέντρωσης των κοπαδεών- 

είσπραξη σε είδος καε την υπαλληλοποίηση των κτηνοτρό- 

φων-καε την αντεστοεχη αδυναμία του κράτους ν ’ασκήσεε έλεγ

χο, προχωρούν στην οεκονομεκή αποσκίρτηση καε στην επανα- 

στατεκή δεαδεκασία της επένδυσης, πεά, στη γεωργία, που 

όμως δεν μπορεί να ξεπεράσεε ένα όρεο ανάπτυξης μέσα στα 

οθωμανεκά δεδομένα του τσεφλεκεού, καε γ ε ’αυτό αναζητεί 

δρόμους οεκονομεκής απελευθέρωσης. Καθώς έχεε χαθεί η δυ

νατότητα της κτηνοτροφίας καε η βεοτεχνία επίσης καταβρο- 
χθίζεταε από την ευρωπαϊκή επετάχυνση της δεεύρυνσης, κα- 

ταλήγεε στην κοενωνεκή της καταξίωση μέσα στην κοενότητα 

του χωρεού καε στην επεβολή των φορέων της πάνω στα στρώ

ματα, στα οποία κυρεάρχησε οεκονομεκά με την εμπορεκή ε-

1 1 6



117

πενδυτική'ανάπτυξή της, έξω από τα σύνορα της αυτοκρατο

ρέας.
Στο ίδιο αυτό πλάνο κινείται και η ιδεολογέα των υ 

πόδουλων πληθυσμών, που, από τη στιγμή που περνάει στα 

χέρια τους η εξουσία, φέρονται και συμπεριφέρονται ( το 

προνομιούχο στρώμα) ως τάξη σ υμφερόντων.Έτσι παίζεται το 

παιχνίδι ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες: των κατακτητών

και των κατακτημένων στην αρχή, των κατακτητών και της α- 

νερχόμενης τάξης που "ανέκτησε" τα δικαιώματά της ύστε

ρα, της κατηγορίας των στρωμάτων που υπάγονται στις οθ ω 

μανικές διατάξεις της συντεχνιακής οργάνωσης και του θε

οκρατικού σύγκεντρωτικού κράτους.
Οι συσχετισμοί αυτού του παραΝ\ανικού τρόπου του αγροτικού 

κόσμου της αυτοκρατορίας kl π ενσωμάτωσή του στο οθωμανικό 

πλαίσιο.έγιναν μέσα από την κατακτήτρια ομάδα.

Στην προκαπιταλιστική παραδοσιακή δομή και τον οι- 

κογενειακό χαρακτήρα της οργάνωσης της παραγωγής η δύνα

μη εργασίας, τα μέσα παραγωγής και η παραγωγική διαδικα

σία δεν απομακρύνονται από τον οικογενειακό πυρήνα. Και 

τα προβλήματα λύνονται στο κοινοτικό περίγραμμα.
Ακόμα και όταν βαθιά μέσα στο 13 αι. αλλάζει άυτός ο συσχετι

σμός και τό προϊόν σπάζει τον κλοιό της κοινότητας, οι 

κοινωνικές δομές συγκρατούν στις ίδιες συμπεριφορές. Έ 

τσι τα όρια αυτής της γνωστής για την ομάδα οικογένεια - 

κής οργάνωσης της επιχείρισης παραμένουν σε επίπεδο α τ ό 

μων, που συσσωρεύουν πλούτο.

Η λογική της πρόνοιας, η αναγκαιότητα της συσσώρευσης 

πλούτου για την ετοιμότητα της φορολογικής απόδοσης^ σχ η 

μάτισαν και την ετοιμότητα της μονομερούς (ατομικής και 

από τη μεριά του εμπορίου μόνο) προσαρμογής στα δεδομέ

να του καπιταλισμού σε τρόπο που να αποβαίνει αυτός ο 

πλούτος κεφάλαιο, όταν περνάει στις διαδικασίες της διευ- 

ρυντικής παραγωγής, αυτής που ήρθε μετά την κτηνοτροφίκή.
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τη γεωργική εκτατεκή καλλεέργεεα των τσεφλεκεών. '
Έτοε,έχουμε το φαενόμενο της ανάπτυξης της ομάδας,που βρέθηκε 

στον εμπορεκό κύκλο του εξωτερεκού,ως ■ ' τά όρεα του δεανο-

ούμενου-δεαφώτεστή καε κοενωνεκού ευεργέτη καε, πάντως, 

στη σφαίρα της κοενωνεκά ανώτερης καε οεκονομεκά κυρίαρ

χης τάξης, ενώ σε μάζες έμεεναν εγκλωβεσμένες στην αδυνα

μία της κοενωνεκής ανόδου.

Η εξέλεξη αυτή από την αυτοσυντήρηση στον εμπορεκό'κάπε- 

ταλεσμό σημαίνεε γεα την ομάδα της κτηνοτροφίας πέρασμα 

από την αυτοσυντήρηση στη συμμετοχή της οεκογένεεας στη 

δεαδεκασία της εμπορευματοποίησης.

Στα πλαίσεα της κτηνοτροφεκής κοενωνίας η εργασία 

που επενδύεταε στη δραστηρεότητα είναε σπετεκή καε οεκο- 

γενεεακή. Η κοενωνία της ομάδας, που αποτελεί τη δύναμη 

εργασίας, είναε οργανωμένη σε οεκογένεεες, που ο τύπος 

τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση γεα την παραγωγεκή 

δεαδεκασία. Αποτελεί καε συνθήκη γεα τη δεεκπεραίωση του 

τρόπου παραγωγής: πρόκεεταε γεα ένα κοενωνεκό σχήμα που 

δεαμορφωθηκε σύμφωνα με την υλεκή δομή καε τα μέσα που 

δεαθέτουν τα μέλη της ομάδας. Η οεκογένεεα, έτσε όπως βρέ

θηκε, είναε επεστρατευμένη στην οεκονομεκή δεαδεκασία, 

στην παραγωγή,που αφορά τες ανάγκες της ομάδας, καε πρώ

τα της ίδεας της οεκογένεεας. Η εργασία είναε οργανωμένη 

από την οεκογένεεα καε γ ε ’αυτή.
H οεκογενειακή οργάνωση;, καε η τεχνεκή γνώση συγκ εντρώνε- 

ταε στη δεαδεκασία της δεεκπεραίωσης: έλεγχος, συμμετοχή, 

ανυπαρξία δεαίρεσης εργασίας στο εσωτερεκό της ομάδας,με 

τη συμμετοχή όλων των ηλεκεών, σύμφωνα με την αποκτημένη 

πείρα, την οργανωτεκή δύναμη, την αναμφεσβήτητη (καε α- 

δεανόητη δεαφορετεκά) υποχρέωση.με βάση εσοτεμίας όλων 

των μελών στη δεαδεκασία παραγωγής, τη συλλογεκή καε συ- 

νολεκή παρουσία της κοενωνίας* αυτό είναε ο οεκογενεεα-
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κός τρόπος παραγωγής, όπου οι παραγωγικές δυνάμεις εμπε

ριέχονται στην κοινωνική οργάνωση της ομάδας μέσα στον 

τύπο της οικογένειας και όπου το προϊόν απευθύνεται στις 

δικές της ανάγκες. Και αυτό, μπορούμε με βεβαιότητα να 

πούμε, δεν διαφοροποίησε την ομάδα, την αντιμετώπιση του. 

βιοτικού της προβλήματος: πάντα παρέμενε η αγωνία για 

την αντιμετώπιση των δυσκολιών, που συνεπάγονταν από τη 

μια η ορεινή ζωή και από την άλλη τα οθωμανικά εμπόδια 

της φορολογίας και της συντεχνίας.Η οικονομική δυσκολία 

και η ανελευθερία της ομάδας ήταν στα πλαίσια του συστή

ματος αυτονόητη,αλλά ήταν ταυτόχρονα και νοοτροπία κ α ι ν  

δυνατότητα του αιώνα. Μ ’αυτή τη νοοτροπία συνέχισαν οι 

άνθρωποι και μ ’αυτή αντιμετώπισαν τα ζωτικά πρόβλήματά 

τους, που δεν ζεπερνούσαν το όριο της βιολογικής λιτότη

τας και της στοιχειώδους αυτάρκειας, για χάρη ορισμένων 

αξιών ζωής, όπως ο γάμος και το σπίτι και η ίδια η ο ι κ ο 

γενειακή ζωή της ομάδας.

Ό τ α ν  διαταραχτεί η ισορροπία ανάμεσα στη δραστηρι

ότητα και την κοινωνία, τότε το ένα μέρος ή το άλλο κ ι ν 

δυνεύει να εξαφανιστεί. Και αυτό συνέβη στην κοινωνία των 

Βλάχων, που έστρεψε την προσπάθειά της σ ’αυτή την πε ρ ι 

φρούρηση της δημιουργημένης ισοροοπίας, όταν οι πολιτικοί 

εξωτερικοί.μηχανισμοί, οι ρυθμίσεις του Οθωμανικού κ ρ ά 

τους απειλούσαν την ισορροπία της. Αυτή συντηρούσε . με 

'πείσμα τις δομές που γνώριζε, και της ήταν οικείες, και 

τις δραστηριότητες που εμπειρικά είχε η ίδια η υπόστασή

της.
Για το μελετητή των κοινωνιών αυτών που ονομάζονται

παραδοσιακές είναι ωστόσο αναγκαίο να μην αφήσει έξω από#
την έρευνά του πράγματα τόσο σημαντικά για τις κοινωνίες 

αυτές, όπως είναι η επίδραση της νέας σχέσης που δημιουρ- 

γήθηκε από την επαφή τους με το δυτικό καπιταλισμό.
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Εδω Οα επιση μόνου με τη δεκτικότητα της ομάδας, την αμείωτη ; βούλη

σή της να μπεί στον καινούργιο κόσμο που της υποσχόταν 

συμμετοχή στα αγαθά της ζωής, που ανέτρεπε την αρχαϊκή λει

τουργία της αυτοσυντήρησης και την τεχ'νική της επάρκεια 

με την εισαγωγή των εργαλείων που δεν μπορούσε ν ’αγοράσει 

και της επέβαλλε το μοντέλο της ευρωπαϊκής πολυτέλειας, 

αυτό-που αγωνιζόταν σε όλη της τη ζωή να αποκτήσει. Η 

συμμετοχή της ομάδας, των ατόμων πια της κοινωνίας στα α

γαθά, στους μηχανισμούς της αγοράς και του εκχρηματισμού, 

επηρέαζε και την κοινωνική τους θέση: η κοινωνική διάκρι

ση είχε πάρει μορφή.

Οι κοινωνίες αυτές δεν έμειναν απαθείς λοιπόν, αλλά και 

αντμδράσάνε"με μέτρο, με μια συμπεριφορά αργής ενσωμάτω

σής τους στην εξελιγμένη κατάσταση, με το δικό τους ρυθ

μό, προσπαθώντας να τον εναρμονίσουν και να εκσυγχρονι

στούν χωρίς να νιώσουν ότι χάνουν το έδαφος κάτω από τα 

πόδια τους. Μια'πάλη ανάμεσα στις παλιές και νέες δομές 

διαμόρφωνε και τη δική τους μορφή πάλης που εκφραζόταν με 

κοινωνικό ανταγαννισμό, κοινωνική άμιλλα, ενώ από την άλ

λη μεριά τους συγκροτούσε η κοινωνική ακινησία, το δίχτυ 

της οθωμανικής ιδεολογικής υποδομής.

Σ ’αυτή την κοινωνία ο βοσκός είναι υπαρξιακά δεμένος με 

το κοπάδι, όπως και ο χωρικός με τη γη: Σκοπός τους είναι 

να εξασφαλίσουν πρωΐαρχικά την ύπαρξή τους. Και διαφέρει 

αυτός ο χωρικός από τον καλλιεργητή που παράγει για την 

αγορά. Για τον αγρότη της παραδοσιακής κοινωνίας αυτό που 

έχει σημασία είναι να διατηρήσει τη μορφή της κοινωνίας 

του, και γ ι ’αυτό κρατιέται μακριά από την αγορά. Η παρέμ

βαση της αγοράς προκαλεί μια διαταραχή στον έλεγχο της 

παραγωγής, που επεκτείνετπι και '.στις (.κοινωνικές σχέσεις;·της ομά

δας που αποτελεί την κοινωνία, όπου ο ίδιος θέλει να έ

χ ε ι . την εγγύηση, ότι διατηρεί τα διακαιώματά του στην οι

κογένεια, τη γη και την κοινωνία του. Πάντως το πέρασμα



• «
από το χωρικό στον καπιταλιστή αγρότη δεν είναι απλά μια 

ψυχολογική μετάβαση, αλλά μια αλλαγή που προϋποθέτει α ν α 

νέωση του περιεχομένου των θεσμών σε βάθος. Η πάλη ανάμε

σα σ'αυτή τη νέα κατάσταση, όπου οι παλιοί θεσμοί δεν ε

παρκούν για την ενσωμάτωση του χωρικού στην κοινωνία και 

οι νέοι θεσμοί του είναι ξένοι, αποτελεί και .το σημείο 

πάνω στο οποίο στηρίζεται και η ισορροπία της κοινωνίας 

Και αυτή η ισορροπία κερδίζεται ή χάνεται σε μια διαδοχή 

και σε μια συνέχεια, από ανάκτηση ή απώλεια, που είναι 

τελικά η ζωή και ο θάνατος των κοινωνιών. Και εδώ φαί ν ε 

ται ο βαθμός της δεκτικότητας και της ικανότητας της π α 

ραδοσιακής κοινωνίας να στηριχτεί στις παλιές της δομές 

και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, να ζεί μέσαστο 

περιεχόμενο των νέων θεσμών, που της υπαγορεύουν βασικές 

αλλαγές συμπεριφοράς, καθώς η παραγωγή αλλάζει ως τρόπος 

κρι κατεύθυνση, και η συμμετοχή του χωρικού μακραίνει α 

πό τη συμμετοχή και την προσωπική επιρροή στην ίδια την 

παραγωγή και στην κατανομή του προϊόντος.

Σ ’αυτό το σχήμα μπορούμε να παρακολουθήσουμε, και σύμ φ ω 
να με τις παραπάνω εκτιμήσεις, τη διαδικασία·, μιας κοινω

νίας αυτάρκειας, στρατιωτικής και κτηνοτροφίκής να σχημα

τίζεται μέσα από την εφαρμογή .του. θεσμικού . οθωμανικού 

πλαίσιου οργάνωσης της παραγωγής και τη φορολογική της 

πρακτική, σε κοινωνία φορολογούμενων υπηκόων, που καταλή

γουν στην πρακτική της αγοράς, στην οποία αναγκάζονται να 

αντεπεξέλθουν με τους παραδοσιακούς μηχανισμούς;

Μπορούμε συνακόλουθα να παρακολουθήσουμε την κοινω

νία του Μετσόβου στον ανάλογο μετασχηματισμό της, στην ι

στορία των ανθρώπων του πλούτου του χωριού.Λπό την σλλη, 

στην ιστορία της συνέχειας της κτηνοτροφίας που έχει κα- 

ταλήξει στα χέρια των φτωχών βοσκών, ενώ το πλούσιο τμή

μα της κοινωνίας έχει μεταβληθεί σε μια ενδιάμεση κ ο ι ν ω 

νία εμπόρων, που τείνουν να μετασχηματίσουν σταδιακά όλη

1 2 1
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την γνωστή κοινωνία, στο βαθμό που μπορούν να λειτουργή

σουν και να παρέμβουν στις διαδικασίες της εμπορενματο-

πόίησης της παραγωγής τους.
Με το εμπόριο, το νέο όπλο των παλιών πολεμιστών, διαπέ

ρασαν τα όρια της κατάκτησης,ωστόσο στη διαδικαόία · αυτή 

το εμπόριο στράφηκε ενάντια στην ομάδα. Παρόλο που εργα

ζόταν για την ευημερία τ η ς '·αποδυνάμωνε εντούτοις προοδευ

τικά το χαρακτήρα της τον αρχικό. Αυτό λοιπόν που έδινε 

ζωή στην ομάδα ήταν ταυτόχρονα και ο θάνατός της. Η αυτο

συντήρηση, που προωθήθηκε στα όρια του πλούτου, σήμανε 

και το τέλος της κτηνοτροψικής ομάδας οικογενειακής σύ

στασης. Και, ακόμα, η ίδια κίνηση δημιούργησε τις κατηγο

ρίες των πλουσίων και των φτωχών* από τους δεύτερους όσοι 

έφευγαν από την κτηνοτροφία και προωθούνταν στην πόλη ι

σοπεδώνονταν οικονομικά, μέσα στην συντεχνιακή οργάνωση.

Οι περιπτώσεις αυτών που αναδείχτηκαν, ως άνθρωποι 

του πλούτου, αποτελούν δείγμα των ατόμων του εμπορίου. 0 
βαθμός τσιφλικοποίησης των σχέσεων στο Μέτσοβο, που άρχι

σε από την ανισότητα του τζελέπη,επήλθε με την παρουσία 

του διαχειριστή της φορολογίας, και αρχικά δημιούργησε τη 

σχέση της διοίκησης και των μαζών που έμεναν στη φτώχ 

και την ακινησία τους.

II δημιουργίαπολύπλοκων σχέσεων ανάμεσα στους διεκδικήτι- 

κούς μηχανισμούς εξουσίας, όπως είναι η' εκκλησία, οι το

πικοί άρχοντες, οι σύμβουλοι του σουλτάνου στην πόλη, οι

διασπαστικές κινήσεις στην περιφέρεια του κράτους,οι τάξεις 
πλουσίων του εξωτερικού και τσιφλικάδες εκτατικών καλλι

εργειών, επέφεραν μιαν ένταση στην κρίση του συστήματος', 

μια εντεινόμενη αδυναμία των ίδιων των φτωχών μαζών,που, 

για να αποφύγουν τις συνέπειές της δεν είχαν παρά να με

ταναστεύσουν .

Σ. ’αυτή την κίνηση των διεκδικήσεων η κατηγορία των 

ανθρώπων του πλούτου έμενε κοντά στην τοπική διοίκηση και



είχε συμφέρον να είναι, κοντά στην ο θ ω μανική. διοίκηση,που 

δεχόταν-χιυτή την ανισότητα καε τον επεμέρους κοενωνεκό 

πλούτο.
• ·

Το φαινόμενο της κοινωνίας του μετασχηματισμού, στον ιδε-

όρρυθμο τύπο του ελληνεκού χώρου, έδωσε μεα συντηρητική 

κοινωνία που ζητούσε την ασφάλεεά της καε αντεμετώπεζε τη 

ζωή στους ίδιους γνώρεμους τρόπους της προσωπεκής ργασίας 

με την κοενωνεκή εσωστρέφεεα στο περεβάλλον, με τη δεκή 

της. αντίληψη καε συνείδηση εργασίας, που δεν της επέτρε

πε να ξεχάσεε την αυτοσυντήρηση, τη λετότητα, το μέτρο, 

καε, κύρια, την προσωπεκή της δουλειά, καε τη σημασία της

'‘Οσοε .έμεεναν στην Kinvptpocpia διατήρησαν την -ανάμνηση 
της καταγωγής καε το χαρακτήρα τους ως βουνήσεας ομάδας,

κλεισμένοι στη μοναξιά καε την υπερηφάνεια της α π ο μ ό ν ω 

σης, αναπαράγοντας το ίδιο κοενωνεκό πρότυπο, καθώς α ν α 

ζητούσαν ελάχιστα ερείσματα κοινωνικής ασφάλειας, αφεεμέ- 

νοε στην εκμετάλλευση τωνναστεκοποεημένων καε στην ιδεολο

γική πίεση των εκπροσώπων της εξουσίας, των εκπροσώπων

της παιδείας του 19ου αε. που οργάνωσε την οθωμανική επε-
143

κράτεεα σε εθνικά κράτη.



σήμερα

Η σημερινή επιτόπια έρευνα μας έδωσε την ιστορία της κτη

νοτροφίας όπως είναι διαμορφωμένη στη μορφή της περιθωρι

ακής κατηγορίας αυτής των βοσκών και των κτηνοτρόφων που 

φτωχαίνουν, όσο δεν πραγματοποιούν τη μετάβαση στην αγο

ρά της γης. Οι πληροφορίες που μας έδωσαν τα παιδιά των 

κτηνοτρόφων, που σήμερα ασχολούνται με τα κοπάδια,με την 

ξυλουργική, ή έχουν κάνει μια διεύρυνση στις εργασίες 

τους, τοποθετούν την κτηνοτροφία και την ομάδα ακόμα στην 

ίδια βάση της αδιέξοδης πορείας τους. Η ομάδα δεν μπορεί 

να ξεπεράσει το πλαίσιο της παραδοσιακής κτηνοτροφίας,δε 

μπορεί νά σπάσει την παράδοση του κοινωνικού της εγκλωβι

σμού, στην κοινωνία του Μετσόβου.

Με τη χαρακτηριστική.- δήλωση ότι όσοι είχαν πρόβατα ήταν 

αρχοντάδες, σήμερα εξακολουθούν να δίνουν το φάσμα της

προοδευτικής φτώχυνσης των κτηνοτρόφων.Τη μορφή της αρχαϊκής 
κτηνοτροφίας στην περιοχή την επισημαίνουν . ως υπαρκτή, 

ακόμα. Και την κτηνοτροφία με τα ομαδικά πρόβατα των οι

κογενειών που χρειάζονται ακόμα πολλούς βοσκούς, ώστε ό 

λη η οικογένεια να είναι δεσμευμένη στη διαδικασία της 

παραγωγή. Η μορφή αυτής της δραστηριότητας υπάρχει ακόμα 

και σήμερα, παρόλη τη σπανιότητα πού παρατηρείται αυτή 

τη στιγμή στη δύναμη εργασίας που διοχετεύεται στην κτη

νοτροφία, γιατί χρειάζεται σε βάση 24ωρη τους ανθρώπους. 

Μαζί με τα κοπάδια έχουν άλογα, όλοι όμως αισθάνονται τη 

δραστηριότητα ανεπαρκή, γιατί δεν τους δίνει άνεση οικο

νομική. Αντίθετα τους περιορίζει όλο το χρόνο τους καιτη
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φροντίδα, για μια μικρή οικονομική απολαβή, που θα επαρ- 

κούσε για την αυτοσυντήρηση περασμένων αιώνων, ανεπαρκή 

όμως για το σημερινό πληθυσμό, που έφυγε από το Μέτσοβο 

ή έγινε εργάτης: πλανόδιος εργάτης στην περιοχή, στην π ό 

λη, στο χωριό, όπου άνοιξαν κάποιες δουλειές. Ά λ λ ω σ τ ε  η 

τουριστική ανάπτυξη έχει αυτή τη στιγμή προσανατολίσει 

τους ανθρώπους στην υφαντική του σπιτιού, της οικιακής 

γυναικείας δραστηριότητας και στη συμπληρωματικότατα των 

μαγαζιών που πουλάνε αυτά τα είδη μαζί με τα ξυλόγλυπτα 

που κατασκευάζουν οι ίδιοι.

Οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις των τελευταίων κτηνοτρό- 

φων που, εκτός από την κτηνοτροφία, ασκούν και άλλα επαγ

γέλματα επανέρχονται στο μοτίβο ότι, όσοι είχαν πρόβατα 

ήταν αρχοντάδες, σήμερα δεν είναι τίποτα. Και περιγράφουν 

τη μεταβολή αυτή. Οι κτηνοτρόφοι που είχαν ομαδικά ποίμνι

α* δεν μπορούσαν να ικανοποιήσουν τους βοσκούς με αμοι

βή που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της σημερινής εποχής: 

όταν ο εργάτης έπαιρνε 100 δραχμές, ο βοσκός έπαιρνε 30.

Η κρίση του επαγγέλματος ήταν φανερή, και την παρακολου

θούσαν οι άνθρωποι να μπορούν να την ξεπεράσουν με

τα δεδομένα και τους μηχανισμούς της δραστηριότητας, που 

τους ήταν γνωστοί από παλιά. Λπό το 1960 προτίμησαν,αντί 

να απαιτήσουν εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφίας,να -περά

σουν στή μετανάστευση,νά γίνουν εργάτες.^Στο εσωτερικό).
' Ό σ ο ι  έμεναν στο επάγγελμα διατηρούσαν

τις συνθήκες εργασίας, χωρί να μπορούν να επιφέρουν α λ 

λαγές. Ούτε μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν το επ*άγγελμα,αλ-.. 

λά ούτε και να φύγουν από την οικογένεια και από το κ ο 

πάδι, που είχε πάντα τις ίδιες απαιτήσεις για την ίδια μ ι 

κρή απόδοση, και φυσικά δε γίνεται λόγρς για διεύρυνση 

της παραγωγής στα πλαίσια της σταβλικής κτηνοτροφίας,που 

θα μοορούσε να ανεβάσει την. αποδοτικότητα. Η κτηνοτροφία 

είχε πια πολύ χαμηλές δυνατότητες παραγωγικότητας.

Στα 1960 ο τσοπάνης έπαιρνε 3.500 για 6 μήνες.Ηίκρί- .
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σή του επαγγέλματος επεκτεένεταε στα αφεντεκά. Καε αυτοί, 

δεν μπορούν να έχουν χρήμα, γεατί ό,τε υπάρχεε είναι ε

πενδυμένο στο κοπάδε. H κτηνοτροφία εέναε ένα επάγγελμα, 

που εξαρτάταε τόσο πολύ από τες φυσεκές συνθήκες του πε- 

ρεβάλλοντος. Αυτό εμποδίζεε την αποδοτεκότητά της: αν δε 

βρέξεε δεν υπάρχεε χόρο, εέναε απαραίτητες οε ζωοτροφές. 

Έ τ σ ε  προκύπτουν μεγάλες δαπάνες καε μεγάλές απώλεεες.Πο

τέ δεν υπάρχουν χρήματα στο χέρε, πάντα προαγοράζονταε ό 

λα. Καε περεμένεε ο τσοπάνης να τα πάρεε την άνοεξη.Η δε- 

αδεκασέα αυτή της προαγοράς καε της καθυστερημένης αμοέ- 

βής εέναε φανερό ότε οδηγεέ σε αδεέξοδο βεοτεκό.,

Στην περίπτωση που. δεαθέτουν δεκούς τους βοσκότοπους συ

νεχίζουν τον αγώνα γεα τη δεατήρηση της δραστηρεότητας-. 

Ωστόσο τα ομαδεκά κοπάδεα δεν εέναε η συμφέρουοα λύση σή

μερα, γεατί δεατηρούν τη δομή της εργατεκής δύναμης σεοε- 

κογενεεακή βάση καε γεατί δε συνδυάζονταε με την εκτατε- 

κή καλλεέργεεα της πεδεάδας. Μόνο με το συνδυασμό αυτό η 

κτηνοτροφία θα αποτελέσεε οεκονομεκή δεαδεκασεα εκσυγχρο- 

νεσμένου τύπου, που να μπορεί να ασκηθεί από τον άνθρωπο 

της εποχής μας, περελαμβάνοντας τα οεκόσετα πρόβατα.

Η ομαδεκή κτηνοτροφία είναε συνέχεεα της παραδοσεακήςκτη

νοτροφίας, που δεν έχεε ακόμα πετύχεε τη σύμβασή της με

τη γεωργία. Συνήθως τα κοπάδεα βρίσκονταε μακρεά από τες 
0

καλλεεργήσεμες ιπερεοχές, αλλά καε στην περίπτωση που οε 
κάτοεκοε των κοπαδεών δεαθέτουν εκτάσεες στην ομαδεκή κτητ 

νοτροφέα, η απόδοση, γεα το έδεο ποσοστό προβάτων, είναε 

τρεες φορές μεκρότερη α π ’αυτή της οεκόαετης εκτροφής, ·»0α
μπορούσε να γίνεε. μετατροπή’’λένε, Αλλα είναε δύσκολο στούς

\

παραδοσεακούς κτηνοτρόφους ν ’αλλάξουν, καθώς αυτό θα ή 

ταν υπόθεση οεκογενεεακή: από το πλαίσεο δε βγαίνεε κα

νείς εύκολα, καε η σύσταση αυτού του οεκογενεεακού τσε- 

λεγκάτου λεετουργεί ακόμα περεορεστεκά.

Ακόμα στην ομαδεκή επενδύεταε μεγαλύτερη δύναμη εργασίας,
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αλλά αυτή προσφέρεε μεκρότερη ασφάλεση καε γ ε ’αυτό μεγα

λύτερες πεθανότητες εξαφάνεσης. Η οεκόσετη κτηνοτροφία δε 

στηρεζεταε στην ελεύθερη βόσκηση αλλά στη σίτεση. των κο- 

παδεών με τροφή, καρπό,που προμηθεύεταε ο παραγωγός από 

την αρχή της περεόδου, όταν κατεβαίνεε στην πεδεάδα, π α - ' 

ρόλο που καε αυτή χρεεάζεταε την οεκογένεεα γεα τη δεαδε- 

κασία της παραγωγής.

Υπάρχεε λοεπόν αυτή τη στεγμή στο Μέτσοβο μεα κτηνοτροφία 

αρχαϊκότερης σύνθεσης, μέσα στες συνολεκές οεκογένεεες 

των πολλών αδερφεών, καε μεα εκσυγχρονεσμένη μορφή της με 

τα οεκόσετα κοπάδεα στην πεδεάδα, που επίσης συνοδεύεε η 

οεκογένεεα ολόκληρη, παραχεεμάζοντας στα πλησεέστερα χω- 

ρεά της περεοχής. Αυτή πραγματοποεείταε με εκσυγχρονισμέ

νες μεθόδους δεατροφής του κοπαδεού, που εννοείταε ως πα- 

ραγωγεκή μονάδα, με τους σημερενούς νόμους της οργανωμέ

νης παραγωγής. Γ ε ’αυτό καε η απόδοσή της είναε πολλαπλα- 

σεασμένη, με λεγότερο κόστος, καλύτερη οργάνωση, μεκρότε- 

ρες απαετήσεες σε ανθρώπενη δύναμη καε υλεκή. Καε οε δύο 

μορφές της συνεχίζουν στα πλαίσεα της ομάδας του χωρεού, 

ενώ οε κτηνοτροφεκές οεκογένεεες που εγκαταλείπουν τη 

δραστηρεότητα επεδίσονταε στες μεΐαωορές καε στες τουρε- 

στεκές επεχεερήσεες στήνοντας μεκρά μαγαζεά με είδη 

αντρεκής εργαστηρεακής ξυλοτεχνίας. Δεν μεταναστεύουν π α 

ρά στο εσωτερεκό της Ελλάδας' ακολουθούν την κοενή ελλη-

νεκή πορεία του πληθυσμού.
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1. Πράκευταυ γυα εθνυκές ομάδες ά γυα ομάδες που έχουν κάπουαν υσπ>- 

ρυκά σημασία, άταν αποκτούν έναν ουκονομυκά ράλο (καυ αποτελούν 

αυτά που θα ονομάζαμε κουνωνυκές τάζευς). Kat στυς δυο περυπτώ- 

σευς ου ομάδες αυτές εύναυ το αντυκεύμενο της λαογραφύας καυ των 

επυστημών του ανθρώπου» Βλ. Μ. Rodinson, Histoire economique et

• histoire des classes sociales , σ.139-155.
Η περύπτωση του Μετσάβου αποτελεύ το δεύγμα της κτηνοτροφυ-

κάς ομάδας που αποκτά έναν ουκονομυκά ράλο απά το 17. at. καυ α- 

πά εθνυκά ομάδα που εύναυ, με εγγενά τη δραστηρυάτητα της κτηνο

τροφίας, ενταγμένη στον τύπο της νομαδυκάς στρατυωτυκάς μπ ταξυ-

* κάς κουνωνύας (Βλ. Μ. Sahlins, I- economic tribale, σ.236-26*0

αποβαύνευ # μυα κουνωνύα δυαστρωμάτωσης στα ουκονομυκά

καυ * πολυτυκά πλαύσυα της οθωμανυκάς αυτοκρατορύα^ μια

ταξυκά κουνωνύα που δημυουργεύταυ στη Βάση του πλούτου, μυα πα-

ραδοσυακή κουνωνυα πλούσυων καυ φτωχών, που ακάμα καυ άταν έηα-

ψαν να υσχύουν ου αντυκευμενυκές συνθήκες που αρχυκά δημυούργη -

σαν τη φυσυογνωμύα της καυ τυς δομές της, συνέχυσε να λευτουργεύ

με τους ύδυους τράπους, στηρυγμένη πάνω στην έννουα της κουνωνυ-

κάς δυάκρυσης (Βλ. Ρ. Bourdieu, La distinction, critique sociate 
0

du jugement, Η αποδοχά της αντύληψης άτυ η

μετσοβύτυκη κουνωνύα εύναυ ταζυκά, προΰποθέτευ την παραδοχά άτυ 

πράκευταυ γυα μυα κουνωνύα δυαστρωματωμένη στη Βάση του πλούτου, 

στον οπούο στηρύχθηκε η κουνωνυκά υεραρχύα των αζυών της. Στη βά

ση αυτά δημυουργάθηκε καυ λευτούργησε η κουνωνυκά ανυσάτητα αν<ά- 

μεσα στους λύγους πλούσυους του τάπου καυ στυς φτωχές μάζες της 

οθωμανυκής κατάχτησης·

2. Θα ονομάζαμε παραδοσυακά λαογραφύα την επυστάμη που δεν έχευ λά- 

Βευ υπάψη της τυς έννουες της ανάλυσης καυ της αντυμετώπυσης tuv

4·

4

>



χοενωνεών που αποτελούν το αντεχεύμενό της, όπως αυτή της δομήε 

ή της συνολεχότητας, της δεάρχεεας χαε των σχέσεων της με το ε- 

στορεχό πλαεσεο, της υποδομές χαε της εδεολογε'ας της. Αυτά εύ- 

' νεε χαταχτήσεες της σύγχρονης λαογραφε'ας, που έχεε επελέξεε τη 

μέθοδο της δεεπεστημονεχτίς προσέγγεσης των χοενωνεών. Βλ. Parain > 
Ch.}Ethnologie et5Histoire,a,7. .

3. Η ευτοριογραφεα· αυτή ταυτύζεε.τον άνθρωπο με τον εαυτό της, όπως 

λέεε χαραχτηρεστεχα ο Lucien Febvre (πβ. F. Braudelζ Ecrits sup 
1^ histoire, σ.133 Αυτό.αποτελεέ χαε τη βασεχό αντε'ληψη των . ε- 

στορεχών χαε της εστορεογραφεας όπως αναπτυχθηχε τα τελευταία 

50 χρόνεα, ξεχενώντας and τη Γαλλέα (που δεαμορφώνεταε στην Eco- 

le des Hautes Etudes, sciences sociales, ως χλέμα επεστημονιχό).

130

Η έννοεα της δεαρχεεας χανεε τον εστορεχό *να "εζοεχεεωθεέ με 

έναν άλλο χρόνο, σχεδόν στα όρ.εα της χένησης" xat με μεα άλλη 

αντέληψη γεα την χοενωνέα, όπως χαραχτηρεστεχα λέεε ο F. Braudel, 

* Ecrits sur 1" histoire, σ.54.
ι

5. Η δημεουργεα ενός χοενωνεχού μοντέλου σημαε'νεε μεα γενεχη θεω-, 

ρύα, που στηρεζεταε στα δεδομένα της οεχονομε'ας χαε. της εστο- 

ρεας της εξεταζόμενης χοενωνεας, χαε τεενεε να δεαμορφωσεε, με 

βάση ορισμένους χανόνες,τον τύπο της. σε μεα γλώσσα χαταληπτη, 

ώστε να δεαφανεέ η λογεχη τον χαε να γενεε εφεχτη η ερμήνευα 

του.
0 ρόλος χαε τα όρεα·ενός μοντέλου βρεσχονταε σε μεα σχέση 

συνάρτησης με την έννοεα της μεγάλης δεαρχεεας- Η δεαρχεεα ενο·ς 

μοντέλου χαθορέζεε χαε την έννοεα του, χαε την ερμηνεεα του. Βλ. 

σχετεχα, Γ. Braudel/Ecrits sur 1" histoire, σ.54. 6

6 . Η έννοεα της ολοχλη'ρωσης των χοενωνεχών φαενομε'νων σημαύνεε μεά 

προσαρμογή της συμπεριφοράς στους χοενωνεχούς χανόνες, ενώ η 

. πολετεσμεχ.ά ολοχληρωση αφορά την εσωτερεχη' συμσωνεα ανάμεσα στους
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χανάνες-μυας κουλτούρας. Υπάρχευ Mat η έννουα της ουχονομυχής; 

αλλά xat της συνολυχής ολοκλήρωσης των φαυνομένων, που συνδέεταυ 

ρε την έννουα της μεγάλης δυάρχευας, χαυ σημαένευ αυτή την τάση 

των φαυνομένων να συνεχέσουν τη βυολογυχή τους ζωή δυατηρώντας. 

τυς συνθήκες που τα συντηρούν, αναπαράγοντας τυς συνθήκες αυτές, 

xat άταν ακάμα γεγονάτα Mat φαυνάμενα μυχρής δυάρχευας έρχονταυ 

να ανατρέψουν τη γνωστή τους λευτουργέα, καυ να επυφέρουν αλλα

γές.

7. Γ .BraudelTEerits sur V  histoire, σ.190. . ·" » ·

a. Η προσέγγυση των χουνωνυών μέσα απύ τη δραστήρυάτητα τους εέναυ 

ταυτάσημη με την εξέταση της χουνωνυ'ας με χρυτήρυα ουχονομυχά.

Καυ απύ άποψη μεθύδου εέναυ η εφαρμογή του μοντέλου που.εξετάζευ

* τυς παραγωγυκές σχέσευς των κουνωνυών καυ τυς χουνωνυκές σχέσευς 

•που δυαμορφώνονταυ στη $άση των προηγούμενων. Παράμουα προσέγγυ- · 

ση έχευ υυοθετηθευ απά την Εθνολογέα, ύπως κατέδευξε με το ύλο 

έργο του ο Godelier. 9 10 *

9. Ου χουνωνυκές δομές μύνο έμμεσα εέναυ δυνατά να παρατηρηθούν, λέ- 

ευ ο Cl. Levi-Strauss, Anthropologie structurale σ. 25.

Η · μελέτη της υποδομής της χουνωνυ'ας μπορευ να μας οδηγήσευ 

στην αντυληψη της κουνωνυκής πραγματυχάτητας, χαυ αυτή εέναυ η 

εφαρμογή του μοντέλου που έζετάζευ την ουχονομέα της χουνωνέας 

γυα να περάσευ στην χοΰνωνυκή μορφή, χαυ στην πυύ πέρα υδεολσγάκ. 

που επυστεγάζευ τυς υποδομές καυ φανερώνευ τη σχέση της με την 

χουνωνέα. Η άποψη αυτή έχευ χερδέσευ τους μελετητές της χουνωνυ- 

κής υστόρέας, χαυ τυς χουνωνυκές επυστήμες, γενυκά. Ετην εθνολο- 

γυα (καυ κατ' επέ.κταση στη λαογραφία) ευσάγεταυ .η μέθοδσς απά 

τον Godelier, βλ· χυρέως το έργο του Un domaino contest?,1 Anthro- 

pologie economique,Paris 1 9 7*1,xatObjets et Hethodes de 1 Anthropo

logic ?conomique,a.33-91.

10. Η έννουα, στην ουκονομυκή της δυάσταση, παέρνευ τη σημασέα της

προκαπυταλυστυχής κουνώνέας που λευτουργεέ με την καραδοσυαχή
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δυαδυκασέα παραγωγές γυά την αυτοσυντήρηση.

11. Η έννουα των δορών αποτελεί τη βάση της μελέτης, .αυτής, καθώς 
συνδέονται, ρε την έδυα την εξέλυξη της κουνωνυας: αποτελούν το 

φράγμα, που ο έδυος ο άνθρωπος καυ ου ερπευρέες του δεν μπο

ρούν να ξεπεράσουν, αποτελώντας τα σταθερά στουχεέα γυα γενυές 

ολόκληρες. Εύναυ κάτυ σαν βυολογυκοέ νόμου, καυ πραγματυκότητις, 

σαν τα όρυα του νου, αξεπέραστες, κάτυ σαν φυλακές μεγάλης δυάρ- 
κευας, όπως λέευ ο Braudel, 'Ecrits sur 1" histoire, σ.6Η.

12. Γυα την εκμετάλλευση των πληθυσμών καυ της υλυκής τους υποδομής 
μυλάευ η οθωμανυκή καυ βαλκανυκή υστορυογραφύα. Η. I n a l c i k , ’T h e

Ottoman Empire,σ. 103-129.

13. Το ποσοστό του λάθους αυρεταυ από την επυβεβαέωση της υπόθεσης 
μέσα στην ουκονομυκή πραγματυκότητα, όπως δυαμορφώθηκε στα δε

δομένα της οθωμανυκής κατάκτησης.

1U. Βλ. κεφάλαυο αυ'τυα ανάπτυξης. * 15

15. Η νέα εποχή αναφάένεταμ από το 18. αυ., όταν αλλάζουν ου παρα- 

γωγυκές σχέσευς καυ η ουκονομέα στηρέζεταυ στην ανάπτυξη της 

γεωργέας καυ των εκτατυκών καλλυεργευών. Η εκτατυκή καλλυέργεια 
η οποέα στην οθωμανυκή αυτοκρατορέα εμφανέστηκε με τη μετατρο

πή του τυμάρυου σε τσυφλέκυ, άλλαξε το συσχετυμό της κουνωνέας 
της αυτοσυντήρησης (την κουνωνέα του κτηνοτροφυκού πλούτου του 

εμπορέου) δυαφοροπουώντας τη δυαέρεση εργασέας, δημυουργώντας 
μεγαλύτερες δυνατότητες κέρδους, παραγωγυκότητας, μυκρότερου κό

στους παραγωγής, καυ νέες σχέσευς εργασυας, μεταβάλλοντας την 

κουνωνέα των αγροτών σε δύναμη εργασέας που συνδέεταυ με 

σχέσέυς εργασέας με την τπυφλυκική υδυοχτησέα.
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16. Κ.Δ."Καραβίδα, Αγροτικοί. Μελάτη Συγκριτική. Αθήνα -1978'. Φωτο- · 

γραοική ανατύπωση από την έκδοση του 1931.

17. Κώστας Βεργόπουλος, Το Αγροτικά Ζήτημα στην Ελλάδα. Η κοινωνι-\ 

κή ενσωμάτωση της γεωργίας. Αθήνα 1971,

18. 0 I. Λαμπρόδης, Ηπειρωτικά Μελετήματα - Ηπειρωτικά Αγαθοερ̂ τήμα- ■ 

τα επιχειρεί μια ιστορία των χωρών της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
ένα είδος ιστοριογραφίας από κτίσεως κόσμου, με στοιχεία που α- 
να<ρέρονται συσσωρευτικά. Έχοντας πρόθεση να μην απαλείψει τόπο-· 
τα από τα σημαντικά γεγονότα, συσσωρεόει πληροφορίες που θα ήτ

ταν πολότιμες, αλλά για μιαν άλλη αντιμετώπιση της >οινωνόας της

* τουρκοκρατίας. Δεν αναφέρει τις πηγές του και τα αρχεία που θα 
# πρέπει να συμβουλεύτηκε. Χωρίς να θεωρεί απαραίτητα τα στοιχεία 

που παραθέτει γι' άλλους λόγους εκτός από ~τήν καλή και πλήρη 
εζιστόρηση, παραθέτει εντοότοις και στοιχεία σημαντικά, που ρί

χνουν φως στη σημερινή έρευνα, που γίνεται με άλλη πρόθεση και 
οπτική. Οι εκτιμήσεις που κάνει και οι γενικεύσεις, δεν μειώ

νουν τη σινολική προσφορά του, που φανερώνει ότι θα πρέπει να εί

χε στη διάθεσή του πολότιμες πηγές. ·
0 Π. Αραβαντινός, Χρονογραφία Ηπείρου, τ.Α', Β', κάνει μα 

ιστορία χρονολογική με έντονα εθνικιστικό χαρακτήρα, με την 
προοπτική της συγκέντρωσης πολλαπλών ενημερωτικών στοιχεόωιι Πχ- 

ρόλη την παράθεση των ιστορικών γεγονότων στην συμβαντολογική 
τους διάσταση, τα συμπεράσματά του είναι τέτοια που κατευθύνο- 

νται στην εθνικιστική κάλυψη της ιστορίας. Δεν αναφέρει πηγές.
Ο Β. Σκαφιδάς, Ιστορία του Μετσόβου, Ηπειρωτική Εστία 1961- 

196U, δεν αναφέρει καθόλου τις πηγές, δεν παραπέμπει, δεν παρα- 
' θέτει βιβλιογραφία, συντάσσει μια συναισθηματική ιστορία-ου τό

που του. Διασώζει ζωντανές παραδόσεις και μεταφέρει την άποψη 
που σικρατεό για τα ’’αρχοντικά" χωριά. Γράφει από την πλευρά * · 

των διανοουμένων του χωριού, που έχεμ ένα λόγο στην κοινωνική 
ζωή, ή, το λιγότερο μιά θέση στην ιστορία του τόπου σαν από

ληξη αυτοΟ του κοινωνικού τμήματος των Ελλήνων της· διασποράς.

* 133

ν



t

19. Η συμβολή του Γόλλου ιστορικού εινat ατοφασιστική για την ανκι- 

μετώτιση των ιστορικών φαινομένων και τη νέα αντίληψη για την 

χοινωνέα. Η σύγχρονη ιστοριογραφία αναζητόει στις κοινωνίες us 

διαστόσεις και το ρυθμό της ζωής τους: το χρόνο καυτή δυνάστη®, 
τα αύτια xat τι συγκυρέες, τη λειτουργία τους στο ιστορικό ιitat- 

σιο. Ο Braudel είναι αυτός του άνοιξε με το έργο του το δρόμο 
της έρευνας της κοινωνικής ιστορίας στηριζόμενος τόνω στην έν

νοια της μεγόλης διόρχειας.

20. Βλ. Τ η  βιβλιογραφία xat τις μελέτες στο Στ.Ασδραχό εχδ.Η otxovo 

μυχό δομή των βαλκανικών χωρών.

21. Ο κοινωνικός μετασχηματισμός συνετόγεται το τέρασμα ατό τη μια 

μορφή ταραγωγης στην όλλη xat τη διακοτή της συνεχείας στο κοι

νωνικό ετίτεδο, τη γέννηση νέων ταραγωγιχών σχέσεων xat χοινω- 

νικών σχημότων του αντατοχρίνονται σ’ αυτές. Το τέρασμα αυτό 

γίνεται αργό, όταν κανένα γεγονός δεν διαχόττει βίαια τη συνέ

χεια του τροηγούμενου, όταν δεν συγκρούονται οι διόρχειες μετα

ξύ τους, ανατρέτοντας η μία την ισορροτία της όλλης, και όταν 

η ολοκλήρωσή του νέου φαινομένου χαι του νέου σχήματος εξαρτό- 
ται ατό την ελαστικότητα του δείχνει το τροηγούμενο σχήμα χαι 
τη δυνατότητα τροσαρμογής του κοινωνικού μέρους αυτού. Συχνό οι 

κοινωνικές δομές έχουν εγκλωβίσει ταότομα σε τλέγματα αξιών, 

του δεν ετιτρέτουν τον εχσυχρονισμό τους, ετι μέρους ή συυλιχό.

Βλ. σχετικές μελέτες για το μετασχηματισμό γενικό στούς : Ν.

Todarov, Όψεις μετόβασης ατό το φεουδαλισμό στον χατιταλισμό.
Ρ. Anderson^Les passages de 1" antiquite au feodalisme,
Paris 1977. Μ. Ητόμτ χ.ά. Ατό το φεουδαλισμό στον χατιταλι- 
σμό, Αθήνα 1980. Εκσυγχρονισμός χαι βιομηχανική ετανασταση, Α

θήνα 1979.

* BtTcfetmia χρόνια αναττύχθηχε μια μεγόλη συζήτηση σχετικό με 

το τέρασμα ατό τον ένα ταραγωγιχό τρότο στον όλλο. .Ιημαντιχή 
είναι η συμβολή των ιστοριχών στο τρόβλημα» φορούμε \α τού-

1 3 4
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με όττ ο τομέας αυτός της επυστόμηδ έχεμ δώσεμ την κατεύθυνση 
στην μοντέρνα μστορύα κα4# στηνΕθνολογμα.

22. Η συνήθης &λευψη αρχεμακού υλμχού γμα τυς παραδοσυακές χομνω- 

νέες, αέρεταμ όταν η αρχαυολογυα της μστορύας χαμ της παραδο- 

σμαχός χομνωνέας μας ανοέγεμ το δρόμο στη συνολμχότερη χσμ πμ- 

στότερη αναγνώρμσό της.

23. Η γνώση της δμαδμχασμ'ας παραγωγός στην κτηνοτροφία μπορούμε να 

πούμε ότμ αποτελεέ μμα τεχνμχό γνώση που παρέμενε στα πλαύσυά 
της αυτοσυντήρησης χωρές ν' αποτελεέ σημάδμ δμαέρεσης εργασμας, 

όπως αυτό που εμφανίστηκε οπό το 15. αμ. - 16. αμ. στη ζωό της 
αυτοχρατορέας. 0 όρος λομπόν εμδμκευμένη ομάδα αφορά την μδμό-

β τητό της, την εγγενό της γνώση καμ όχμ τη χρονμχό παρουσέα της 
που γμα την κτηνοτροφία δεν άλλαζε, όταν η έδυα σε όλες τμς ε

ποχές, χαμ δεν την χατατόσσεμ στμς βμοτεχνμχές ομάδες ό στμς 
τεχνμχές ομάδες του αστμχού πληθυσμού που, χρονμχά, ακολούθτσχν

• την κτηνοτροφμα. BX.RTodorov, Οψεμς μετάβασης, σ.269.

2U. ΑυτοσυντόΡηση ό ομχονομμα αυτοκατανάλωσης εύναμ η ομχονομμχόο*>“ 
μπερμφορά των πληθυσμών πρμν από τη λεμτουργέα αγοράς, μέχρμ το 
1U. αμ. Βλ. F. Braudel,La M£diterranee τ. Ι·, σ-. 350-368* XOxie-

£  φ

lier, AnthroP°l°gie economiaue,. Paris 1974,σ. 5,237. ’ .

Tr.Stojanovich,Αγρότες,Αθήνα 1979,σ. 162. 25

25. Ομ φύλακες των δυάδων προέρχονται από στρατμώτες .χαρμέρας, α

φού .το ρωμαμχά κράτος έστελνε τέτομους βετεράνους στα φυλάκμα 
των δρόμων της αυτοχρατορμας. Αυτομ προέρχονταμ από τους γη-

• γενεές της Βαλχανμχός χαμ τους βαοβάρους .
Εέναμ ανάγκη λομπόν να μμλόσουμε γμα το καθεστώς της φύ

λαξης των δρόμων καμ να αναφερθούμε στη βμβλμογραφμα που η μ* 
στορμογραφμα έχεμ δώσεμ γμα τον προσδυορμομό των ρωμαμχών δρό

μων, πάνω στους οπομους πρέπεμ να αναζητήσουμε τους πρώτους 
κτηνοτρόφους Βλάχους, τους στρατμώτες φύλακες. Ρ. Anderson, 

Les passages, σ. 303.



1 3 6

26 St. Stefanescou, Les concentrations d£mographiques et leur si

gnification historique, σ. 341-350.

27. Η εδαφεκη εζάπλωση των πληθυσμών δεν επετρέπεε οεκονομεκτί κυ- 
ρεαρχέα, χαε το κοενωνεκά μέρος αργεέ να · συγκροτηθεέ. 0ε 

ρυθμοέ των μετασχηματεσμών κατά συνέπεεα εέναε αργού. Βλ. F. 
Braudel, La Mediterranee, τ.2, σ.Η9.

/
28. F. Braudel, Civilisation Mateirielle,, τ. 1, σ.15.

* ·
29. F. Braudel, La MlditerranSe, τ.1, a.27-m.

• *

30. Ζητήματα εστορεκης γεωγραφέας χαε εστορεκης δημογραφέάς ανακυ- 

πτουν εδώ, αλλά δεν μπορεέ αυτή τη στεγμη να ,γένεε ...μεα παρο- 

μοεα προσέγγεση3γεατέ θα άνοεγε μεα νέα δεάσταση στη μελέιη, που 
δεν εέναε εφεκτη.

31. Βλ. Βεβλεογραφέα στους ' Wac'e -Thomson, The Nomads of fe Balkans 
London 191*4. 32

32. Η αναγωγή στο μοντέλο του χτηνοτρσφεχού χωρεοΰ μέσα απο την εξέ

ταση της‘εστορέας του Μετσόβου μπορεέ να θέωρηθεέ οτε αποτελεέ 
. γενέκευση χαε απλουστευση,καε τελεχά αυθαερεσέα.Ωστοσο τα συμπερά

σματα που’βγήκαν απο αυτή την ερευνητεχη δεαδεχασέα της μελέτης 

του χωρεου στον αντεχατοπτρεσμο των Οθωμανεχών θεσμών αέρεε χάθε 
αμφεβολέα γεα την εσχυ του μοντέλου,καθώς επαληθευεταε χαε στην 

τοπεχη εστορέα των άλλων βλάχεχων χωρεών της Πένδου(μεα μελλοντε- 
χη εργασέα θά το δεέζεε). Άλλωστε η τοπεχη εστορέα απο τη η

χτηνοτροφέα χαε η εζέλεζη της απο την άλλη μέσα στά πλαέσεα του 

οθωμανεχου τεμαρεωτεσμου εέναε ένα φαενάμενο που μπορεέ να μελετη- 
θεέ χωρές να μας αφηνεε κενά γεα την κατανόηση της συνολεχης χοε-
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νωνιχής ιστορίας του Μετσόβου.Η ενδεχόμενη ταύτιση της Βλάχικης ο- 

μάδεΓέ^ενιχά-χαι της βλάχικης κοινωνίας του Μετσόβου υποδηλώνει 

την ομοιότητα των περιπτώσεων.

33. Πβ. Β. Recatas, L* etat actuel du bilinguismej,.o.8.

3U. Γ. Braudel, La Mediterranee, τ.1, σ.299-300, 361-369.

35. Η προσπέλαση μιας μεγόλης περιόδου που αρχίζει από το τέλος της 
ρωμαϊκής εποχής χαι φτάνει στην Οθωμανική κατάχτηση γίνεται με 

την παραδοχή ότι για όλη αυτή την περίοδο οι όροι για την κτηνο- 

τροφίχή-κοινωνία χαι την άσκηση της δραστηριότητας παραμένουν οι

' ίδιοι.Σ'όλο αυτό το μεγάλο διάστημα,όπως χαι στην αρχαία εποχή 
(βλ.Σ.Δάχαρη,Η χτηνοτρορία στην Ήπειρο χαι St.Georgoudi,Proble- 

mes de transhumance),η ορεινή Πίνδος έχει αυτό το είδος ζωής•κτη

νοτροφία.. · *

Η αναγωγή στην ιστορική προέλευση της ομάδας έχει αυτή τη σημασί

α,να υπαινιχθεί την παρουσία της ομάδας στην περιοχή χαι να ανα- 

δείζει την ιστορική αρχή της,για να ολοκληρώσει τη μελέτη αυτής 

της ιστορικής παρουσίας ως φαινόμενο κοινωνικό·.-

•  ·

36. Stdfanescu,St. ,l*es concentrations demographiaues,o.3^1-350.
* * • *

• ·  # I

37. Β.Σχαφιδά,Ιστορία του Μετσόβου.Ηπειρωτική Εστία τ. 10(.1961),σ. 1055, 38

38. Κατά τον Inalcic, The Ottoman Empire (Methods>?.103-J29, τοποθετιθη- 
χαν μικρές φρουρές στα διάσορα φρούρια για ν* αντιμετωπίσουν 

τις πιθανές τοπικές αντιστάσεις, για να έχουν εφεδρίες για την

«
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αυτοκρατορεκη εζάπλωση. Στο χώρο των στρατεωτεχών δεαβάσεων χρη- 

σεμοποεουν ντάπεο πληθυσμέ, υπά την εποπτεία του δερβετζά. Το 

καθεστώς του δερβενεου, απά την αρχή της κατάχτησης, ορεοθετεί 

καε το δίκτυο των επεκοενωνεών στην αυτοκρατορία. Γεα την αυτο

κρατορία έχουν σημασία μέχρε το 16. αε. οε κατακτησεες καε οε 
δράμοε που Ca δεευχολυνουν την κατάχτηση καε, στη συνέχεεα, την 

εμπορεκη λεετουργία του κράτους. Η ρύθρεση ίσως έχεε ολοκληρω

θεί στο 16 αε. άπως φαενεταε απά τες πηγές, που την εμφανίζουν 
θεσροποεηρένη απά το 15. αε. Βλ. καε Β. Cvetkova, Villes et 
portes , σ.11.

«

•39. Σκαφεδά, ά.π., σ.1055.

#
40 . Β.Σκαφεδά,Ιστορία του Μετσόβου.Ηπεερωτεκη Εστία τ.10 (1961), σ.

1059. ΐ. Λαρπρίδη, Ηπεερωτεκά Μελξτηματα τείχος Δ', σ.8. · ·
• * *

11. Η σύγκρουση αρχύζευ από τη στυγμη της ανάπτυξης της μεγάλης 
κτηνοτροφίας στην πεδεάδα,που απεελεύ την οθωμανυκη υδι,οκτησόα 

•(τεμαρεωτεκη κάρπωση της υδυοκτησοας της γης).Το αγροτυκο ζή

τημα από την πλευρά της γεωργίας μας δόνευ αυτή τη δοάσταση τηε 
σύγκρουσης.Μεα μελλοντυκη μελετη του εδεου ζητήματος από την 
πλευρά της κτηνοτροφίας θα ε'ρεχνε φως στό συυολεκό ζητημα της α- 
γροτεκης οεκονόμεας καε της δεαδοχης καε της συμπληρωματεκότη- 

τας των δραστηρεοτητων.

42. Η. Inalcic,.The Ottoman Empire,σ. 3.-33.·' (Tanziraat). ·

43· Αυτά φάνηκε απά τη μελέτη της οεκονομεκης λεετουργεας του μαλ*· 

λεού,των πρώτων υλών που εζηγε η αυτοκρατορία στη Δύση,ενώ στο 

εσωτερεκά της η συντεχνεακη οργάνωση δεν επέτρεπε εκσυγχρονε^
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σμούς.Η ένταξη της οθωμανικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή εγινε 
τμηματικά,με σημείο σύνδεσην το εμπόριο του εξωτερικού, που 
.άρχισε με το μαλλί.βλ.και το Ηπειρωτικό αρχείο της Βενετίας 
έκδοση Ι.Μέρτζίου,Ηπειρωτικά Χρονικά τ.11 (1936).Μια μελέτη 

της δράσης του μαλλιού στην αυτοκρατορία θα ήταν χρτ̂ συμη ΥΜ* 

τυς διαστάσεις και το χαρακτήρα του φαινομένου της βιοτεχνίας 

και της οικονομικής συμπεριφοράς της ομάδας χατά την επαφή 
της με το δυτικό εμπόριο και τον αρχόμενο καπιταλισμό της δυτι— 

χής Ευρώπης.

99*. Ετο βαλκανικό χώρο τά χάνια αντικατέστησαν τα δερβένια. Η με

τάβαση αυτή έγινε προοδευτικά και οφείλεται στην ατόνηση του 

στρατιωτικόν) χαρακτήρα της αυτοκρατορίας,όταν εμφανίστηκαν οι
··

πρώτες λειτουργίες αγοράς και οι διεθνείς συγκυρίες μετέτρε
ψαν το στρατιωτικό ρόλο της αυτοκρατορίας σε εμπορικό. Εδώ το%
χάνι αποκτά μεγαλύτερη σημασία απ' αυτή της λειτουργικής κοι 
νωνικης οργάνωσης του συστήματος των συναλλαγών.Γίνεται εμπο
ρικός σταθμός.βλ. Σπ.Ασδραχά εκδ.,Η οικονομική δομή,Αθήνα 1999, 

σ. 38**-38$.

**5. Με την κάθοδο και την ιστορία των ’Αλβανών μπορούμε νά · επιση-. 
μάνουμε τη λανθάνουσα παρουσώ των Βλάχων..Η αλβανική κάθοδος του 

19 αι.είναι επίσης φαινόμενο μετακίνησης πληθυσμόν που αναζη
τούν τον οριστικό γεωγραφικό τους χώρο.Μετά την πανώλη* τδυ 

1397 της Μεσογείου (Carpentier,Famines,Paris* 1 9 6 2 ερημωμένη 
. Θεσσαλία προσελκύει αυτούς τους νομάδες της Αλβανίας,που βρί
σκουν διέξοδο προς τη θάλασσα.βλ.Zakythinos,Le despotat* Grec 

de Moree. Πρέπει να επισημάνουμε οτι οι Αλβανοί πέρασαν στην 

Ηπειρο ως κτηνοτροφική ομάδα,μέσω της Θεσσαλίας ι οικογένειες 
που συγκρούονται με τους Eέρβoυς,Boύλγαρoυς,,'Bυζ«vτιvoύς,,, 
συναντούν τους Βλάχους στα περάσματα και*αναμιγνύονται στις 
συγκρούσεις αλλά και στην πεδιάδα ,στα βοσκήσιμα εδάδη.Από την 

ιστορία των Αλβανών μπορούμε να συμπεράνουμε τις διαστάσειςι
της βλάχικης παρουσίας και το χαρακτήρα της ομάδας των φυλάκων 

στο πέρασμα του Ζυγού*
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ΐιβ . Μυα γεωγραφία του οι,κυστι,κού πλέγματος και, της ορι,οθέτησης του 

ζωτι,κού χώρου της κτηνοτροφίας είναι, εφι,κτή,με τα * δεδομένα 

των ρελετητών της βλάχι,κης εθνι,κής ομάδας,που ζεί στην Πίνδο.

m  . Η δημογραφί,κή ανάπτυξη-του Μετσόβου στοντέλος του JL7 at. ει,ναι, 

pta πλαστή,θα λέγαμε,ανάπτυξη,που οφείλεται, στη μετακίνηση αυ

τών των κληθυσμών της πεδι,άδας,των μεγαλοκτηνοτρόφων.. Η συγ

κέντρωση στο χωρυο μι,ας κατηγορίας ανθρώπων του κλουτου δη

μιουργεί το χαρακτήρα του κτηνοτροφυκού χωριού, κου έχει τη 

μορφή πόλη ς(βλ.Todorov/Oψε ι ς μετάβασης,σ.263-269).Τούτο αποτε

λεί φαινόμενο αυτής της εποχής,κου συνδέεται, με την εμπορική 

σχέση της αυτοκρατορίας με το δυτικό εμποριο(παρολο κου η αστίτ 

κή ζωή στα Βαλκάνια προυπήρχε,τό Μέτσοβο,όπως και, η Μοσχόπολη 

είναι, φαινόμενα της ανάπτυξης της εμπορικής -κτηνοτροφικής δρα- 

: στηριότητας) .Πο\,ό ρόλο παίζουν αυτοί οι κτηνοτρόφοι της πεδιά

δας κου έρχονται στο χωριό,μέ την κάλυψη των προνομίων,των φο

ρολογικών απαλλαγών', είναι εμφανής:αποτελούν την "αριστοκρατία"

• την"τάξη"που οικειοποιήθηκε τα προνόμια για την απόκτηση των 

παραγωγικών μέσων και, την κοινωνική τους ανάδειξη σε ατομα της 

διοίκησης,αλλά και την αυτονόητη απόκτηση πλούτου,στα πλαίσια 

της οθωμανικής δυνατότητας της εποχής.'Αλλωστε το πέραρμα τους

• από τη μία μορφή του τρόπου ζωής στην άλλη ει,ναι, ιστορικό προι— 

όν και, οι άνθρωποι, αυτοί συνέχιζαν να διεκδικούν την κοινωνική 

τους ασφάλεια στα δεδομένα της εποχής.

U8 βλ. πιο κάτω κεφάλαιο κοινωνικός σχηματισμός .βλ.και τις μαρτυ—

ρίες του Λαμπρίδη για το πρόβλημα της αρχικής διάστασης ανά- 

μέσα στούς πρώτους κατοίκους καί τους κ’τηνοτρόφους που ήρθαν 

ατό Μέτσοβο από τη Θεσσαλία (Ηπειρωτικά Μελετήματα,τεύχος Δ' 

σ.31).

Μ9· Β.Σκαφιδά,Ιστορία του Μετσόβου, Ηπειρωτική Εστί<̂ τ.ΐΧ396?),α385.

1 4 0
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50. Η ιστορική βιβλιογραφία των προνομίων είναι αρκετοί μεγάλη,πά

ντως με την προοπτικά αυτή της φορολογικής πρακτικής και 
χωρίς τη μυθοποίησή της αποτελεί αντίληψη των νέων ιστορικών 

της Τουρκοκρατίας.βλ.Ττ.Stojanovich,Αγρότες,σ.166 εζ.Η μεγάλη 

βιβλιογραφία των τοπικών αυτονομιών φαvεpώvεt και τη σημασία 

που κάραν για τους πληθυσμούς αυτούς ου παροχές του κράτους. 

Πρόκειται για παροχές και απαλλαγές που έχουν σκοπέ την έσο 

γίνεται, καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των πληθυσμών 
κου αναλαμβάνουν παράλληλες υποχρεώσεις προς το κράτος.Τα πρώ- 

τα προνόμια ,οι πρώτες ελευθερίες έχουν σχέση με τη συγκέντρω

ση στρατού για τις ανάγκες της αυτοκρατορίας(βλ.Η.Η Stahl,Les

. anciennes comraunautes villageoises,o.2m-253.B.EKa<pi60,T0 προ

νόμια του Μετσόβου.Ηπειρωτικά Εστία* τ.1(1952), σ.257-260.

51. * Μέσα στα προνόμια του δερβενιού βράχε καταφύγιο'η κατηγορία

των μεγαλοκτηνοτρέφων της πεδιάδας που συνέχιζαν να διικδικούν 

τη βοσκήσιμη γη και τους έρους διαδικασίας της κτηνοτρο—

φικ4 .Φής χΦη στις'ευνοϊκές διατάζεις που αρχικά δίνονται στο 
δερβένι· Οι νέες διεκδικήσεις αφορούν τις φορολογι

κές απαλλαγές των δασμών,των εμπορικών διαδικασιών και διευ-* 

κολύνσεις που αφορούσαν ουσιαστικά το εμπόριό της αυτοκρατο

ρίας και τη διατήρηση της βοσκήσιμης γής,την ελεύθερη χρήση 

της γής(ουσιαστικά τη χρήση σε ισέβια βάση). Κατά συνέπεια 

προωθούσαν το ζήτημα της ιδιοκτησίας της γής,κου προσπαθούσαν 

να το στρέφουν προς όφελος της κτηνοτροφίας και.της ομάδας γε

νικότερα,μέσα από τις φορολογικές διαχειρίσεις και τις οικονο

μικές και κοινωνικές διευκολύνσεις από το κράτος *ά ν.τιr συγ

κρούσεις μαζί του.Ε όλες τις κινήσεις της ομάδας κυριαρχεί η 

ανάγκη της συνέχισης της δραστηριότητας που από το 16 αι. αρ

χίζοντας δημιουργεί έναν όγκο παραγωγήν στο 17 au , κου γίνεται' 

εμπόρευμα για την αγορά.Και το παιχνίδι των διεκδικήσεων και 

των απαλλαγών παίζεται και με τον εφοδιασμό του κράτους 

που βρίσκεται στά χέρια της ομάδας.Με τη· βαθμιαία απόκτηση 

της συνείδησης του οικονομικού τους ρόλου στην αυτοκρατορία
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καε τα σύνδρομα αυτής της κατάστασης του οθωμανεχού εμπορίου,

(ίο παεχνεδε των τεμών,της αγοράς,της ζητηση^ ο πληθυσμός του
χωρεού μετατρέπεταε σε μεα νέα κοενωνία.Η μετατροπή αυτή είναε

*\
αργή καε αφορά πρώτα το τμήμα του πληθυσμού των μεγαλοχτηνοτρό- 

* φων.

52. Β.Σκαφεδά,Ιστορία του Μετσόβου.Ηπεερωτεκη Εστύα τ. 12(1963),σ. 628. .

53. Domenico Sella,Les mouvements longs de l'industrie lainiere. 

σ. 33.
•

5 4. Θα ονομάζαμε ανάπτυξη την παραγωγή ενός υπέρπροεόντος που κατευ- 

θύνεταε στην α^ορά. Η μέτρηση του φαενομένου της ανάπτυξης που 
συνδέεται, με τη δημογραφεκη ανάπτυξη της ομάδας,η οποία ασκεί- 
τη-δραστηρεότητα,σημεεώθηκε στη Βαλκανεκό απά το 16 at. με τη 

δημεουργία πληθυσμεχού κέντρου χάε τη συγκυρία της λεετουργε- 
ας της δυτεκης αγοράς καε της Γ.ητησης των πρωτών υλών που αυτά 

την εποχή είναε το μαλλί.βλ.Γ.Braudel,La Mediterranee,T.l ,σ;299.

55. Emm.Le Roy Ladurie',Hi,stoire et climat, σ.3-34 :

56. To .j πρόβλημα της επίδρασης -του κλίματος στην οεκονομεκη εστορί- 

α των ανθρώπων αποκτά κάποεα σημασία μετά τες μελέτες που εμφα
νίστηκαν στην Ευρώπη καε δίνουν έμφαση στη σημασία των μετεωρο- 

λογεκών καε κλεματολογεκών συνθηκών γεα την ανάπτυξη (η την α- · 
ιοδυνάμωση)των οεκονομεκών όρων της ζωής των κοενωνεών,μέχρε
το 18 αε.βλ. L e  R o y - L a d u r i e , K i s t o i r e ·  e t  c l i m a t ,  σ.27-3Ό. 57

57 . 0 Ιϊ.Αραβαντενός αναφέρεε το πάγωμα της λίμνης των Ιωαννενων

στο τέλος του 17 αε.(ΐ669) . 0 Ι.Μαρτενεανός κάνεε α\)αφορά

. σε παρόμοεα φαενόμενα,χωρίς εδεαετερη εξηγηση,ως χαθορεστεχά 
στην εστορία των ορεενών ομάδων της κτηνοτροφίας.βλ.Π. Αραβα- 

ντενού,Χρονογραφία Ηπείρου τ.Β 'σ.225.Ιωακείμ Μαρτενεανού,Η Μο- _ 

• σχόπολη 1330-1930,σ.150-183.
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58. Emm.Le Roy Ladurie,Climat et R0coltes , σ.**39-Μ65.

59. Emm.Le Roy Ladurie, Histoire et-climat;^. 5.

60. F.Braudel,La Mediterranee τ.Ι,σ.211-252.

61. F.Braudel,La Mediterranee, *5.1* , σ.299. : Βλ.. * επίσης του 

ίδιου, Civilisation Materielle I."Les structures du quoti
dian," σ.11-85.

62. · M.* Sahlins, IT economie tribale. 0.238. «Le mode familial}, 

de production n'est pps synonyme de "production familial^*

Η παραγωγό της οικογένειας για τον εαυτό της προχωράει σε μια 

οικογενειακό παραγωγό που ξεπερνάει, τα όρια της ομάδας ·και κα~ 

τευθόνεται στην αγορά,χωρίς ωστόσο να σχετίζεται κατ ανάγκη

με την καπιταλιστικό λειτουργία.
\ *■ ·

„  .  " «. .  ^
** * ·

5 3. . Er .Wolf,La paysannerie et ses problemes,* σ ,263-282.e
< ·

6*1. Για την ομάδα των Βλάχων 8λ.βιβλιογραφία»στους Wabe-Thomson, 

London 19m. ' '

. t
65. Οι φορολογικές απαλλαγές είναι μηχανισμός κυριαρχίας,κατάχτη

σης και όχι αντίφαση στο σόστημα.Η πρακτικό εντάσσεται στη γε- 

* νικότερη λογικό των παροχών και των απαλλαγών για την κρατικό
της φορολογικός διαδικασίας στα πλαίσια της οικονομίας της α- 
νταλλαγός.

66. Π·Αραβαντινού,Χρονογραφία Ηπείρου.τ. Α,' χρίνος 1Η30.

67. ΒΧ.τις μελέτες της Β.Cvetkova,Le service des Celep. της ίδιας 

Les Celep·.
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6 8. H.H.Stahl,Les anciennes cotnmunaut£s villageoises , σ.244.

69- B.Cvetkova,Les Celep, a. 1^9

70.· Πρόκευταυ γυα τη ''rente feodale^uxauawa ζωής,που πλήρωναν ot 

. καταχτημένου πληθυσμού στο "λεηλατυχό'^θωμανυκό κράτος·

71. Γυα τη λευτουργυα της χρατυχης αγοράς,της συντεχνυαχης οργάνω

σης χαυ την επυβολη της συντεχνυαχης τυμης καθώς χαυ γυα τη 

λευτουργυα των χρατυχών μονοπωλυων που δυενεργούσαν την χρατυ- 

κη αγορά χαυ ασκούσαν τον έλεγχο της παραγωγής χαυ της κατανά

λωσης βλ. τυς μελέτες των O.L.Barkan, Quelques observations, 

Β. Cvetkova, Villes et portes balkaniques. N. Todorov, La viLle. 
balkanique.

• » %
#

72. H.Inalcic, The:Ofetipni^ntEmplre^ &· 103-129.

.7 3 . Ευναυ γνωστά άτυ στο οθωμανυχά σύστημα της υπαλληλυχύς μονο- 

πωλυαχης δυάρθρωσης ου αζυες που λευτουργούν ευναυ χυρυως χου- 

νωνυχές· παρά ουχονομυχές·Η αυτοσυντήρηση δεν επυτρέπευ συμπε- 

ρυφορές πού θά έχουν στόχους! άλλους από τους νουνωνυχούς, που 

ευναυ σύμφυτου με το σύστημα χαυ αποτελούν το πλαύσυο της. 

συμπερυφοράς των ομάδων που αποτελούν τυς παραγωγυχές ομάδες.

Η δημυουργυα χουνωνυχών αζυών συνδέεταυ με την ανυπαρξυα ουχο 

νομυχών δυαδυχασυών,αναπτυζυαχών δυευρυντυχών χαυ συσσωρευτυ- 

χών λευτουργυών.Συνδέεταυ ακόμα με τη δυάρθρωση του υπαλληλυ~ 

χού κράτους της συγκεντρωτυκης εζουσυας χαυ της ανυπαρζυας α

γορά ς.Το χουνωνυχο συγχέεταυ με το ουκονομυχο στυς παραδοσυα 

χές κουνωνυες της αυτοσυντήρησης, ώστε ακόμα χαυ όταν προωθη
θούν δυαδυκασυες ουκονομυκές,άπως συνέβη στην αυτοκρατορυα με
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το εμπόριο,οι κοινωνικές αξίες να είναι αυτές που ρυθμίζουν 
τα όρια της ολοκλήρωσης των οικονομικών διαδικασιών.Μ'άλλα λό

για ot κοινωνικές λειτουργίες περιορίζουν ή επιτρέπουν αναλογα 
με την ελαστικότητά τους το μετασχηματισμό των οικονομικών 6ο· 

ρών και τη δική τους παρέχλιση από την παράδοση.
Ετήν παραδοσιακή κοινωνία σκοπάς είναι η δημιουργία ·αλλα

καυ Π αναπαραγωγή του τρόπου ζωής και η αναπαραγωγή της ορα 

δας που τον βιώνει.Ετην περίοδο της οθωμανικής κατάχτησης και 

της λειτουργίας ρη οικονομικών αξιών,το πέρασμα απά τον παρα

δοσιακό τρόπο παραγωγής στο εμπόριο αποτέλεσε φαινόμενο αργού- 

μετασχηματισμού,που διήρχεσε αιώνες.

7**? Για το κοινωνικό μοντέλο της οθωμανικής κοινωνίας βλ. το συνο
λικό έργο του N.Todorov,La ville balkanique, ^όπως ̂ Ά^σ,ης 

•xpu τα έργα των ιστορικών 0.L·Barkan,Η.Inalcit,Β.Cvetkova,

V.Mutafcieva,R.Mantran^και αχόρα F.Braudel La Mediterranee,. 

τ.2,0.62-66
# f

i ·
75. S.Divitcioglu,To οιχονοριχό μοντέλο της οθωμανικής κοινωνίας 

σ. 113-128 και Ν. Todorov, Όψεις μετάβασης,σ.261-282.

% · 
7Β» Οι νοράδες οργάνωναν σε όλες τις χώρες της επικράτειας "λεηλα-

«·τιχά’! κράτη.Υπέβαλλαν τον ντόπιο πληθυσμό-σε νυα καθαρή φορο- ’ 

λογική εκμετάλλευση,που έθιγε όλες τις μορφές της οικονομικής 
' ζωής (H.H.Stahl,Les anciennes communautes villageoises Roumair 

nes, a .2UU-245). £το Οθωμανικό σύστημα συναντούμε ένα ισχυ

ρό συγκεντρωτικό κράτος,μ'ένα διοικητικό φορολογικο μηχανισμό 

πλατιά διακλαδωρένο,ρε αξιοσημείωτη ανάπτυξη της αστικής -ζωής 

και συντεχνιακή ρύθμιση της οργάνωσης των πόλεων,χωρίς κανένα 
ενδιαφέρον για την αγροτική οικονομία και την ανάπτυξη της α·* 1 

γροτικής παραγωγής (παρόλο που αρχικά*φάνηκε ότι ήρθε να λύ- 
σει αυτά τα προβλήματα*. F. Braudel, La Mediterranee , τ·
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•2, σ. 62). 'Ολο το κράτος συνεστά ρεα παραγωγική ακενησία 

που λεετουργεε ρε εξωοεκονορεκούς ρηχανεσρούς,ρε την πολύπλο

κη ρηχανή των υπαλλήλων που κενεεταε προς την κορυφή της κοε- 

νωνεκής εεραρχεας,άπου βρεσκεταε ο σουλτάνος.Η ράνη δυνατή 
κενητεκάτητα της κοενωνεας αφορά την υπαλληλεκή κατηγορία καε 

αρχεκά ράνο γεα την οθωρανεκή πλευρά.Στα στρώρατα των υπηκόων 

η λεετουργεα αυτής της λογεκής καε της τάξης πραγράτων που 

εκφράστηκε ρε την τεραρεωτεκή ρύθρεση καε τη φορολογεκή λύ- 
ση δηρεουργουσε γεα τη ράζα των κατακτηρενων πληθυσρών ρεα . 

προοδευτεκή αδΟναρεα οεκονορεκής συρπερεφοράς(ρεα προχωρηρένη 

ττώχυνση των ραζών σηρεεώθηκε στη δεάρκεεα της κατάκτησης) 

.που άφηνε έξω ράνο το τρήρα αυτά που ρπορεσε να ξεπεράσεε το 

άρεο της κατάκτησης*ρε την υπαλληλοποίησή του καε στη.συνέχεε 

α ρε την έξοδο του στο ερπάρεο.

77. Βλ.γεα την κρεφη του Οθωρανεκού συστήρατος τες εκτερήσεες του 

Tr.Stojanovich,Aγράτες; <y. 158-198.

78% Γεα τη φορολογία σε είδος,στο συνολεκό τράπο οργάνωσης της 

απάληψης βλ.τες ρελέτες της Β. .Cvetkova,Le service,. Les . 

Celep.. καε γεα 'τη ρονοπωλεακή αγορά τες ρελέτες της ίδε- 
as,Les villes,O.L.Barkan,Quelques observation?. 6.Baer, po- 

νοπώλεο καε περεορεστεκές πρακτεκές. 79

79 · Παραδείγρατα .έκδοσης φερρανεών που αφορούν τον κρατεκά εφοδε*" 
ασρά έχούρε γεα τες περεοχές της Βουλγαρίας (βλ.Β.Cvetkova, 

Les Celep,σ.174). Μπορουρε να υποθέσουρε πως ανάλογα υπάρ

χουν κοε για τον ελληνεκά χώρο καε να θεωρήσουρε παράλληλη την 

εφαρρογή τους σ 'άλα τα εδάφη της Οθωρανεκής επεκράτεεας,στο 
ρετρό που ρπορούρε να υποστηρίξουνε πως οε ρυθρεσεες αφορούν 

το σύνολο της Αυτοκρατορίας καε περελαρβάνουν άλους τους πλη-

146
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θυσμούς.Τυχόν αποκλύσεες γεφυρώνονταε με την πρόθεση της t'* 
σορροκέας του συστήματος χαε των εδεορορφεών του τοπου. Στο 
τοοβο τα φερμάνεα ίου εεναε γνωστά (βλ. χώδεχα της Χωράς Μετζό- 
6ου , εκδομένον από τον Γ.Πλατάρη το 1982) αφοροιίν το δερβένι». 

Λυτό π προνομεαχά σχέση επεχτεένεταε στα προνόμεά του ως χτη- 
νοτροφρχού χωρεού ρε τες απαλλαγές χαε τες δεευχολύνσεες «που 

t a p^χονταν γεα την χαΧυψη των αναγχών του εφοδεασμού. Τα στοιτ 
χεέα της τοπεχός εστορεας που αναφέρουν τζελέπη στο 17 αε. ><αε 

τζελέπη στο 19 αε. στη σουλτανεχά αυλό ως εφοδεαστό του κρά
τους, χαε η παρουσεα της ύδεας οεχογένεεας στο επάγγελμα,μας 
βεβαεώνουν γεα τη λεετουργύα του θεσμού,γεα τον χληρονομεχό 

χαραχτιίρα του,γεα την οεχονορεχη λεετουργε'α χαε τες δυνατότη

τες που εεχαν τα άτομα αυτά χαε γεα την έξοδό τους στο ε- 
μπόρεο της Δύσης.Με την προϋπόθεση αυτό της παρουσύας τζελέ- 

ιη στο Μέτσοβο ρπορούρε να σχεαγραφησουρε το ροντέλο της λεε- 

τουργεας του χαε το σχηρατεσρό της χοενωνεχός χαε της παραγω» 

γεχός πραγματεχότητας χαε τη χρονεχό δεάρχεεά’της.Το ποσοστό 

του λάθους περεορεζεταε από την πανοροεότυπη αντεστοεχη λεν* 

τουργέα του θεσρού χαε την παραγωγεχό δεαδεχασύα όπως σημεε*· 
ώθηχλ>.στη Βουλ*χρύχκαε στη Μοσχόπολη.Μεα γενεχότερη ρελέτη θα 

• μπορούσε * να ·τεχμηρεώσει*: μβ Ηκαραδεύγματα-την* νπόθεση αυτό.

80'. βλ.γεα το χοενωνεχό ροντέλο της Οθωμανεχης Λυτοχρατορεας, S, 

Divitcioglu,<^xovoppx0 ροντέλο* σ.113-132, Rodinson, Classes 
sociales, σ* 139-165. Γ. Braudel, La Mediterranee, τ.2, σ.62- 

66 (Les noblesses succesives en Turquie).

81 Γεα τους φόρους ••coytpd1» καε^τζελέπεκο^κτεταμένη βεβλεογραφέ* 

α στες μελέτες του αγροτεκού χόσρου της Αυτοκρατορεάς:Β,Cvetko

va ,V.M‘utafcieva,O.L. Barkan,Tr.Stojanovich χαε N.Svoronos, Le 

commerce de SaloniquG. 42. .

92 . D.Sella,Les mouvements longs, σ. 33

*
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83.. Tea την αστυκά συγκρότηση του Οθωρανυκού κράτους BX.N.Todorov, 
La ville balkanique.O.L.Barkan,Quelques observations. G.Baer,

Ot 6totxnTtxes xat xotvurvtx^ λευτουργίες/ Του ί

διου. Μονοπώλια και περιοριστικές πρακτικές* - . Κύρια*

βλ. τη ρελέτη του Ν. Todorov, 'Οψεις ρετάβασης, . ' * Α-
κόρα βλ. R. Mantran, La vie quotidie^ne a-Constantinople..

9 ✓  4

*  %  *

8*». - Γκ.Ασδραχά εχδ.,Η οεχονομεχιΐ δομή των βαλχανεχών χωρών,a. 186,

' 218,265,270. . ' -* φ ·*

85. Tr.Stojanovich ,L"economie Balkanique. * ̂

8 6;. F.Braudel,Civilisation Materielle,economie et capitalisme, 

τ.Ι,σ.11: "La difficile decouverte de themes inhabituels,

■tous a incorporer dans une histoire coherente,en fait ^as

semblage malais£ de discours"parahistoriques^la dgmographie, 

l"alimentation,le costume,le logement,les techniques,la mon- 

naie,les villes-d"ordinaire isoles les uns des autres et de- 

velopp£s en marge des recits traditionnels;".Mais pourquoi 

. les reunir? Essentiellement pour cerner le champ d"action des 

economies prgindustrielles et le"* saisir dans toute son epais- 
seur? · ·

87· Επανερχόραστε στην αντίληψη το£ αναγκαιότητας'εφαρρογης αυτού 
του ρεθοδολογιχού ροντέλου που εξετάζει την κοινωνία ρε οικονο

μικά κριτήρια για να αναχθεί στον κοινωνικό σχηματισμό, και π ιό 

κόρα στην πιστότερη, κατά το δυνατά, προς την πραγματικότητα pop- 

: *tn των κοινωνιών, άσο xat στην αντίληψη της ιδεολογίας ου συνδέ

ει αυτά τα δύο στοιχεία. το οικονομικό xat το^κοινωνικό. M.Go- 
delier, Anthropologie economique, $.285-345.

8β. H έννοια τη£ oXoxXnPOK^(int0gration economique,integration

sociale); Η τάση των οικονομικών xat κοινωνικών φαινομένων va



ολοκληρωθούν,να υπαρχουν σε pta συνιΓχευα ζωές#χωρύς δυαχοπέ 

που ρπορεύ να φύρευ ρετασχηρατυσρούς στα δύο επίπεδα.Πράχευταυ 

yta τη δοαλεκτυκϊί σχάση των δυαρκευών ρε το περυ$(ίλλδν τους 

φυσυχά έ t O T O p t x d  xat την ερφάνυση των φαονορ^νων της αχρές έ 
της παραχρης,ανάλογα ρε τη συνεχευα έ τη δυακοπιί των φαυνορέ- 

νων aid την παράρβαση των γεγονότων, βλ. σχετυκά Γ.Braudel, Ε 
crits sur l'histoire , σ. *4*4-61

Q9 . Εχχρηρα^σράς της οοχονοριίας xat ot επυπτώσευς του στην otxo- 

vopta της Μεσογεύου,απά το 16 at. χ.εξ. :F.Braudel,La Mediter^ 

ranee, T.l,Les economies:Metaux precieux,monnaies et prix, 

σ .'*420-992. Civilisation H^terielle,Les structures du quoti

dian, 382-901. Tea την περίπτωση του φαυνορένου στην Οθωρανυχιΐ 
otxovopta βλ." Τπ.Ασδραχά εχδ.,Η otxovoptxn δομή των,/βαλχανυχών

χωρών. ;

90. Προχωρώντας προς το 18 at. ρε τη\> προοδευτικέ *δηρ^υργύα 

της αζύας της γης,που πραγρατοπουήθηχε ρε την εχτατεχι^ χαλ- 

lt£^ta,n xτηvoτpoφtxέ παραγωγέ δεν ατονεύ ποσοτυχά 

(η xuptapxta της γεωργίας δεν odpatvt xat vtxn των αγροτυ-' 

χών πληθυσμών της πέδtάδaς,aλλά ouv^xtan της δύναμης των ατύ- 

ρων του πλούτου,αυτού που μάχρυ την επανάσταση του 1821 ε

πενδύθηκε στυς εκτατυκάς xaλλtεpγεtες βαμβακεού xat OTaptod 
xat Ιερούργησε ρε ratpltxtxe^ σχάσεtς). Αλλά γ^<5τα^> ανεπαρ

κές απ<5 τtς αυξημένες ανάγκες του επtσtτtσpoύ του πληθυ
σμού,που επύσης εχερ .πoλλaπλaσtaστεt. Η στροοη των παραγωγών 
της χτηνοτροφύας στη. γη αναδεύχνυε pta κτηνοτροφία φτωχέ γυα 

την οράδα την C6ta xat γta την ευρωπαϊκέ .ζέτηση
των πρώτων υλών. Έτσυ. ot παραγωγυχάς δυνά- 
μευς συρρυχνώνονταε · στη φτωχέ πυα χτηνοτροφύα

του χωρ^ύ.Αντύθετα ό συνδυασμός των ρεγάλων χοπαδεών ρε το 

τσtφλtxt δηptoυpγoύσe ρεγάλα χοπάδεα στα χάρta των λόγων α

τόμων του πλούτου, #ETOt εμφανόστηχε η περόοδος του ρετασχη- 

ρατεσρού που μετότρεπε την υσορροπόα του αγροτεχού κόσμου, 

συγκλύνοντας προς την xuptapxta της γεωργύας.βλ.σχετεχά,Κ.Δ. 

Καραβ.όδα,Τα αγροτυχά,Αθήνα’ 1979·



91. Η απαρχή της ανάπτυξης της δραστηριότητας συντελείταυ στη ‘βά

ση της υπαγωγής του προυόντος στον κρατυκό εφοδυασρό καυ ερφα- 

νίζεταυ ως ανάπτυξη στα πλαίσυα της παραδοσυακης κουνωνίας: 

συντεχνυακη αγορά,ταυτόχρονα ρε τη λευτουργία της φορολογικές 

είσπραξης που δυαρόρφωσε τη φορολογικέ δυαχείρυση.Δεν περνάευ 

. το όρυο της συντεχνυακές οργάνωσης *αλλά ενσωρατώνεταυ στο ί- 

θυο-οιλαίσυο* οργάνωσης τη.Γ παραγωγής; - -

92 . Επένδυση στην κτηνοτροφία γίνεται, ρόνο ρε την προσπαθευα των

αυτοτελών παραγωγών ν'αυξέσουν αρυθρητυκά το κοπάδυ,όσο αυτά

- θα τουςβιέτρεπε καυ θ 'αποτελούσε εγγύηση γ·Μ*' την έγγραφέ τους * 

στο δεφτέρυ των τζελέπηδων,των κρατυκών υπαλλέλων και, θα τους 

. εξασφάλυζε τη δυνατότητα, της εξόδου στο ερπόρυο.Η κίνηση αυτέ 

είναυ ωφέλυρη ταυτόχρονα καυ γυα τυς δύο οράδες, των Οθωρανών 

και, των Χρυστυανών.Όταν ■ η παραγωγέ δεν επαρκεί γυα τη 

δυτυκέ ζητηση,τρέπονται, στην εκτατυκέ καλλυέργευα βαρβακυού : 

ο ερπορυκός πλούτος της κτηνοτροφίας επενδύεται, στη γεωργία· .

93 . Η πίεση που ασκήθηκε στά χαρηλότερα στρώρατα έταν συνέπευα

καυ γέννημα του.ίδυου του συστέματος της συντεχνυακέε οργάνω

σης που προωθούσε ορυσμένες κατηγορίες ατόρων,ενώ υποχρέωνε 

τυς ράζες σε μυα'κουνωνυκη ακυνησία,ταυτόχρονα·

9η . ‘‘Γυα τη συντεχνιακή τυμη βλ.O.L.Barkan,Quelques observations >ΪΓ· 300.

1 5 0

... Η συντεχνιακή οργάνωση ρε την επυβολέ της "maxima" CO.L,Barkan 

Quelques observations, σ.300) είναι, αντίθετη στην έννουα της 

ανάπτυξης καυ της λευτουργίας αγοράς,καθώς καυ της ελεύθερης 

δυαχίνησης των προϋόντων,Παρόλο που η. Οθωμανυκέ. χρατυχέ πολύ·· 

τυκη ένδυαφέρεταυ γυα το εμπόρυο,επέμενε ταυτόχρονα καυ στη 

* λευτουργία καυ την οργάνωση της συντεχνίας·Το ελεύθερο ερπό- 

ρυο όμως αναυρούσε τη συντεχνυακέ δυακίνησπ των προυόντων, 

εξουδετέρωνε την επυβολέ της συντεχνυακές τυμέ$ καυ του ελέγ·*

%
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χου,πράγμα «ου προχαλούσε στο εσωτερυκά του συστήματος μυα 

δομνχή χρυσή,την οπουα δεν μπορούσε να αποτρέψευ,καθώς ο 6ρό~ 
μος του εμπορύου οδηγούσε σε'μυαν άλλου τύπου ανάπτυξη. Ου 

δυεθνευ'ς συγχυρυες έρχονταν σε αντέθεση με την παραδοσυαχή 
οργάνωση της παραγωγής της Αυτοχρατορύας χαυ ο εχχρηματυσμάς 

αχρήστευε τη συντεχνυαχή προστασύα χαυ ασφάλυση*

%
96. Τσελυγχάτο θα ονομάζουμε αυτή τη σχέση της χυρυαρχύας μυας 

υσχυρής ουχογένευας παραγωγών πάνω στυς άλλες,παράλο που θεω· 

ρεύταυ άτυ το παραδοσυαχά τσελυγχάτο εύναυ οργανυσμάς σύμπρα

ξης τών παραγωγών του αγροτυχού-χτηνοτροφυχού κάσμου($λ.Κ·Δ. 
Καραβύδα, Τα α γ ρ ο τ υ χ ά , σ .11-118).Η σύμπραξη αυτή μετατράπηχε; σε 

«σχέση προστασύα^ .πλούσυων ·” φτωχών στην· Αυτοχρατορύα.

«

9? · Η δυάρχευα χαυ η επανάληψη .των θεσμών σε επύπεδο συνάλου 

νομυμοπουεύ μυα εθυμυχή κατάσταση.#Ετσυ μέσα στη μορφή αυτή 
της χουνωνυας των κτηνοτροφών βλέπουμε την εφαρμοσμένη λογυ- 

χή του Οθωμανυχού συστήματος,έχφράση της υδεολογυχής πραγμα- 

τυχάτητας του συγχεντρωτυχού σουλτανυχού χράτους.

gg. $X.B.Cvetkova,Les Celep ,σΛ92.

99· Παράλο που ο εχχρηματυσμάς της ουχονομέας έχευ αρχυσευ νω-

ρυς χαυ φέρνευ χρύση στην Αυτοχρατορυα,στο εσωτερυχά της δεν μπο-

ρευ να υσχύσευ.Η επύδραση αυτής της ουχονομυχής δυαδυχασυας *άτ£*
δευξε απλώς την αόυναμύα της Αυτοχρατορύας να προσαρμοστεί

στυς νέες συνθήκες χαυ έφερε την. ουχόνομυχή χρύση χαυ την 
• *

προοδευτυχή κατάλυσή της*

100 .* ’ 
ρος»

(tt.Tr.Stojanovich.O χαταχτητιΐί Ορθόδοξοί BaXxdvi-os έ)ΐ*ο- 

.0.289-3H5. ·
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101..' Εέναε η εκτατεκη καλλεέργεεα που θά λύσεε θεωρητεκά το πρό

βλημα της Αυτοκρατορεας.Ωστόσο αυτή η λύση μετατράπηχε σε 

μεα σκλήρυνσή του Οθωμανικού φορολογεχού συστήματος χαε επέ^ 

Φερε τη "δεύτερη δουλεέα" στην επεχράτεεα (όπως έγενε στη 

ΡοΟμανέα) ,τη> τσεφλεχεχη σχέση της μεταξύ των πλούσεων χαε 

Φτωχών υπηκόων της Αυτοχρατορέας,τη μετατροπή της δεχάτης σε 

περεσσότερο από το μεσό της παραγωγής,εσως στο ένα τρέτο.

Οε ανελαστεχές φορολογεκές χαε οεχονομεχές δομές που περεβάλ- 

λονταν από μη οεκονομεχες αξέεςίκαε γε 'αυτό πεο ανελαστεχές 

ακόμα),δεν. επέτρεψαν την οεκονομεχη απελευθέρωση.Αντέθετα ενέ~ 

σχυσαν την οεκονομεχη χαε χοενωνέκη αδράνεεα των μαζών χαε την 

εκμετάλλευση τους,την αδυναμέα εχσυγχρονεσμού τόσο των μαζών 

όσο χαε του έδεου του κράτους.Χρεεαζόταν επαναστατεχές δεαδε- 

κασέες γεα το λύσεμο των σχέσεων αυτών.

102· Οε -.Οθωμανού παραγωγού χτηνοτροφεχών προϊόντων περελαμβάνονταε 

μέσα στο εμπόρεο του μαλλεού,όπως φαενεταε από την ί εμπορεχη αλλη- 

λογρά^έατων ηπεερωτών εμπόρων προς·-;τη rΒενετέα.Βλ. Βαλέρεου 

Παπαχατζη,Το μετά της Βενετέας εμπόρεον των Μοσχοπολετών, Ηπεε- 

, ρωτεκα· .^Χρονεχά^ο..α. 127-139)·0ε σχέσεες με τους χρεστεανούς 

παραγωγούς εέναε ανταγωνεστεχές καε προσπαθούν,οε Βλάχοε συγχε 

κρεμένα?να ανατρέψουν μέσα από το εμπόρεο του μαλλεού τη σχε 

ση κατάχτησης,μετατρέποντάς την σε οεκονομεχη χυρεαρχέα της ο

μάδας τους.Καε τά περεθώρεα γε'αυτή την,!ανάχτησηΠ έδενε το γε"- 

γονός,ότε η χαταχτητρεα ομάδα δε συμμετεέχε στην εμπορεχη δεα- 

δεχασεα.Εέναε γνωστό ότε το εμπόρεο της Αυτοκρατορέας παρά την 

πρόθεση της γεα την ανάπτυξη του,έμενε στα χέρεα των Χρεστεα - 

νών υπηκόων,Εβραέων,Αρμένεων καε Ελλήνων καθώς χαε άλλων Βαλ- 

κανεκών πληθυσμών.

• *

103. Εχαφυδά,Β.,Ιστορία του Μετσόβου,Ηκειρωτοχη Εστυα τ.12(1963), 
σ.70.8,



10U . Από τα Αρχεία τη* Βενετίας και, την εμπορεκή αλληλογραφία ανά- ’ 

μέσα στο 17 at· χαε στο 19 at· μποροίμε να όχουμε ενδεεχτεχά 

στοεχεία γεα τον όγκο της δραστηριότητας των εμπόρων,τη δεα· 

κίνηση χαε τη δράση της εμπορεχής χοενωνίας xat γεα τες δεα- 
στάσεες του εμπορίου,γεα τον όγκο του μαλλεοί xat ακόμα γεα 

τtς μεθόδους δυαχίνηαης του προεόντος αυτοί κατά την περίοδο 

των τρεών αεώνων.Αυτά αποτελοίν ενδείξεες γεα τη μορφή xat το 

χαρακτήρα της ίδυας της δραστηρεότητας xat της χοενωνίας,στην 

χροοπτεχή της προσόγγεσης xat του προσδεορεσμοί του όγκου της 

. δραστηρεότητας,του χαρακτήρα της,των δεαστάσεων χαε των ορίων, 

χαε του οεκονομεκοί μηχανεσμοί της·0 χαρακτήρας αυτοί του 
εμπορίου προχωρώντας προς το 17 αε.πυχνώνεε πάνω σε λεετουργί- 

ες χαε συμπερεφορε'ς που αποδεσμείονταε σεγά σεγά από την τυ- 

χαεότητα χαε την αυτοσυντήρηση,κερνώντας σε δεαδεχασόες πλου
♦

. τεσμοί που άλλωστε αποτελοίσε στόχο της συμπερεφοράς των εμπό

ρων .
• · ·

105-10Β. .Η μετανάστευση της ομάδας χαε ο χαρακτήρας των εμπορεκών

σχέσεων της αυτοκρατορίας με τη Δύση εεναε δυο σημεία κορυφαί

ας ανάπτυξης της κτηνοτροφίας που συγκλίνουν στην περίοδο 

της Βεοτεχνίας. * * _ —

107. Καρα.Βεδα,Κ.,Τα αγροτεχά,αντεστοεχο χεφάλαεο,Το τσεφλίχε,σ.
 ̂ ι

' 4 I

’ log; .Tfr.Stojanovich,The Balkan Domestic Family, σ.2.

t *  *»

153

. Ετη συνόχεεα της συμπληρωματεχότητας των δραστηριοτήτων χαε 

στη ·δεάδοχή τους επεσημαενουμε το πέρασμα της ομάδας από 

τη στρατεωτεχή λεετουργία στην χτηνοτροφεχή δεαδεχασεα χαε 
τελεχά στη γεωργία,κου σήμανε το τέλος της κτηνοτροφίας·

• ·  V
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Μεα υπό επεξεργασία μελάτη της υπόθεσης της γόε της κτηνοτρο

φίας στο “μετασχηματισμό της από την ελειίθερη γη των νομάδων 

σε καλλεεργόσεμη γη της γεωργεας μας δενεε το φάσμα της ανά

πτυξης καε της λεετουργεας της κτηνοτροφεας καε της ομάδας 

καε τους'συσχετεσμούς,που δεαμορφώθηκαν μέσα από την Οθωμανε- 

κη ρύθμεση γεα το γαεοκτητεκό καθεστώς.

110 · P.Pressat,Demographie Sociale  ̂ 131-132 καε .’V,E. .Carpentier, 
Famines et epidemies ,σ* 1062-1?Θ2.

• > *

• ι
1 1 1 · Σε αντεδεαστολό προς το ancient regime,'1400-1800 (περεπου) 

F.Braudel,La Mediterranee,T. 2,σ· 377,CivilisationMateriel- 

le, τ.1, σ.69.

112. Η μετάβαση από τη γεωργεα στην κτηνοτροφεα εεναε δεαδεκασεα 

που ενυπάρχεε στην υφη της αγροτεκης πραγματικότητας,καθώς

η μεα αποτελεε συμπληρωματεκη δραστηρεότητα της άλλης καε-συν

υπάρχουν ταυτόχρονα.- Wolf,La paysannerie, σ.265-285.
Ως προς το κοενωνεκό επεπεδο η αδυναμεα του θεσμεκού Οθωμανέ·#
κού οργανεσμού να προσαρμοσθεε στες παγκόσμεες συνθήκες καε 

συγκυρεες της οεκονομεας,η ανελαστεκότητά του ως προς το να 

ξεπεράσεε το συντεχνεακό πλέγμα της οργάνωσης,σημαενε καε α

δυναμεα να υπερβεε τα εμπόδεα που εθετε το εδεο το σύστημα , 

όπως αυτό το αδεαπέραστο φράγμα των κοενωνεκών δομών που εε- 

χαν σχηματεσεε στη δεάρκεεα της ζωής τους οε θεσμοε καε οε

αξύες,Στην αντε'φαση που δημεουργόθηκε ανάμεσα στο κοενωνεκό
1 * φ

καε το οεκονομεκόποΰ αντεστοεχεε στη σχέση της αυτοκρατορε- 

ας με το δυτεκό καπεταλεσμό,μπορούμε να δούμε την κρεση της 

Αυΐοκρατορεας,τες επεπτώσεες της στους κατακτημενους πληθυ

σμούς καε την επαναστατεκό δεαδεκασεα που δεερρηζε το όρεο 

. του αδεεζοδου των κοενωνεών προς το σύγχρονο κοσμο.

• * * ·

113. Βλ.Tr.Stojanovich,0 καταχτητής ορθόδοξος Βαλχάνυος έμπορος,
0.314-317.
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HU. K.Δ.Καραβίδα Τα αγροτιά χαυ Tr.Stojanovich, Αγρότες,δ>160- 
~ 16«4.

Χ15.Η χουνωνυχό αχυνησόα ταυτίζεται, ρε τον εγχλωβυσρό των ραζών 

στπ δραστηριότητα που ασχούνστην ουχονορυχό συρπερυφορά που 

τους υπαγορεύουν ου χουνωνυχοό κανόνες,αυτού ποό δέν επυτρό·» 

πουν διασάλευση του καθεστώτος εξάρτησης και της σχάση* έργα-* 

συας.Αυτό συνάγεται από τη ρελότη της οργάνωσης της ζωόίΓ στην 
Λυτοχρατορόα.βλ.ΙΙ.ΤοόοΓον, Όψεις ρετάβασης.ο.π.

116.Bourdieu,P. ,La distinction'/L'analyse (iê reladons cntre les s/stmes 

de classement tie goGt) et les conditions d"existenceCclasse 

sociale) qu"ils traduissent sous une forme transfigure dans 

des choix objectivement systematiquesO'la classe"/conduit ain-r 

si $ une critique sociale du jugement qui est inseparable- 
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γό για την αγορά εόναι σηραντικό.Η δηριουργια αγοράς ρπορεό 

να ρην είναι αυτό «ου προκαλεί οιχονοριχό συρπερίφορά,εόναι 

όρως τουλάχιστον ότοιρη να προχαλόσει ρια παραγωγικό όνταση. 

6X.H.Sahlins, L-econ0mie tribale, σ.2*»0.
9 #

« ' *
% ,

« 9 · * ·

li8.; N.Todorov, Όψεις ρετάβασης.»σ.268-273*.

119 . Ι.Λαρπριδου,Ηπειρωτικά Μελετόρατα,σ.36. ' * * “**
« ( · ■ " ·

120. , Το παράδειγμα του Παχάλνιχου 7κχράνη στην Αυλό του σουλτάνου 
•είναι χαρακτηριστικό.βλ.Β.Εχαφίδά, Ιστορία του Μετσόβου,τ.10 
(1961),σ.708. I.Λαμπρίδου,Ηπειρωτικά Μελετόρατα,σ.31

W1. Δ,Κ.Τσοποτοό,Γη και γεωργού της Θεσσαλάας κατά την Τουρκοκρα

τία. σ . U 2 .23 ί.Κ.Βεργόπουλου,Το αγροτικό ζότηρα στην Ελλάδα,
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132.

Β.Σκαφυδά,Τάπρονόμυα του ΜετσόβουΗπειρωτικήΕστώ, τ. 1 (19*32>.257-60. 

D.Sella,Les mouvements longs de 1”Industrie lainiere**σ. 29-45.

Η αρχή του καθεστώτος της προστασίας όχευ την αιτόα του στο 

t6uo το σύστημα και την αδυναμία των πληθυσμών ν 'ανταποκριθούν 

οτις φορολογικές υποχρεώσεις,Στην ουσία,στην αδυναμία του ί-
• · .  * S

6ιου του συστήματος να προχωρήσει σε εκσυγχρονισμό των δομών 
του.Αυτό το πλέγμα του κρατικού αδιέξοδου προχαλούσε και'

την οικονομικη-κοινωνική πίεση που ασκούσαν 4 στον πληθυσμό
»■ ’ * ■ ·

άνθρωποι της εξουσίαδ και του πλούτου,με αποτέλεσμα τη γένι-
1 ·  * ♦  * *  ·  *

κά ανασφάλεια και την αναγκαστική υπαγωγή τους στα άτομα 

της εξουσίας και του πλούτου. R.H.Stahl,Les anciennes com- 
munautes jvlllageoises· ° · 24 7 - 2  50 . ;

H.H.Stahl,o.x.^ <*.247
• · . i

Th.Malthus,Essai sur le principe de population ,<*· 13 0~1 39·

Β.Σκαφιδά,Ιστορία του Μετσόβου» χ.10(1961),σ.1055. 

F.Braudel,La demographies σ.493-523.

' I.Λαμπριδου.Ηπειρωτικά Μελετηματα.Μαλακασιακά,σ.31.

Ν.Todorov,Όψεις μετάβασης,σ.266.

.Σκαφιδά, Ιστορία του Με;τάόβου,τ.10<.σ.1060,τ.11,σ.107

Η βιοτεχνία των αμπάδων είναι κρατική και λειτουργεί συντε

χνιακά,όπως είναι γνωστό,στη Φιλιππούπολη,στη Σαγιάδα,στη 
0coalovtxn.61.N.Svoronos,Le commerce de S a l o n i q u e .  ^ .  20 8
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133· Γ.Πλατάρη εκδ.,0 Κώδεκας της Χώρας Μετσοβου.#·*' ·. · . /*

13Η. . Βλ.βυβλεογραφόα στου Wace-Thomson,The nomads of the Balkans.

136. Η δημεουργεα τεχνεκών ομάδων στην Τουρκοκρατία εε'ναε φαενό- 

μενο σόμφυτο με τον περεορεσμό των ατόμων στη συντεχνεακό ορ

γάνωση και* την οιννηηρξόη ον,χονομεκός ελευθερ0ας,επόαη5 με την 

αρχαεκότητα τη£ βεοτεχνόα£ κηε την παραδοσεακή. λεετουργεα .. 

καε τες κρατεκός ανάγκες της εποχός.Οε τεχνεκός ομάδες προόρ- 

χονταε συνήθως από το εδεο χωρεό,μονοτεχνεκό θα λόγαμε.κάε η 

τεχνεκά γνώση κατά συνόπεεα βρεσκεταε λεγο-πολό στα χόρεα

μεας τεχνεκάς ομάδας,που μπορεί να εεναε καε εθνεκό,ΰ Οθωμα
·*

• νεκό συντεχνεακό δεάρθρωση ευνοεί αυτή την παραδοσεακό κενη~ 

ση των ομάδων,που τες βλε'πουμε στο δεάστημα της Τουρκοκρατε- 

ας να μετακενοόνταε ως δόναμη εργάσεμς στην επεκράτεεα της. 

εκεό όπου τες χρεεάζεταε το κράτος καε εκεό όπου δημεουργεό*"

. ταε αντεστοεχη ζότησή.βλ.τες μελέτες που αφοροόν τη συντεχνε· 

ακό οργάνωση της Αυτοκρατορεας καε ενδεεκτεκά,Λ.Γ.Πασπάτη,Υ

πόμνημα περε, του Γραεκεκοό νοσοκομεεου των Επτά Πόργων^ ·

H.lnalcik,0 «/χήόατεσμός κεακχλαόου.σ.501-537. — ’Γ

Λ

137. Δ.Κ. *Τσοποτοό, Γη καε γεωργοό της ΘεσσαλιΓας, .

* . · *

13a N.Todorov,La ville Balkanique,·: *

139. G.Baer,0^ δεοεκητεκός καε.. .λεετουργε'ες,ο.587-590.

1Η0 . Το πέρασμα από το τεμαρεωτεκό Οθωμανεκό σόστημα στον καπεταλε- 

σμό συντελέστηκε με την εμπορεκή επαφτί της Αυτοκρατορεας με 

τη Δόση.Όχε με την αντόληψη των δεομολογόσεων,αλλά με την 

απαρχνΐ του αγγλεκοό εμπορεου καε τη δεεεσδυσό του στα Ιταλέ· 

κά λεμάνεα,όπως ρο ΛεβόρνοΟ*.Romano-F.Braudel,Navires et mer

chandises, ■ ’··*"·«
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Με τον εμπορυχά καπυταλυσμά,φαυνάμενο μεγάλης δι,άρκεϋας

στη Δύση μέχρυ τη βυομηχανυκη επανάσταση του 18 αυ#η Ευρώπη

κΐ/νύθηχε αρχυκά στο εμπάρι,ο των δυτυχών πόλεων μάχρί/ το 16♦
αυ. χαυ το αποΐ/χυοχρατυχά εμπορυο του 18 αε.βλ,Η μετάβαση 

απά το Φεουδαλισμό στον Καπϋταλυσμό,Αθηύα 1982,σ·229·?2Η3^
* ♦  % 0  ,Φ % .

• Tts μελέτες Ε,Χομκςμπ^ουμ χομ, Μ,Ντέμπ,

N.Todorov, Όψει,ς -μετάβασης» σ· 263-284
% ·

, ,» **.·* “

. . *

Β.Παναγεωτόπουλος,το ΙΗ'αυ,στην Πελοπόννησο, σ·Η65-ι*73. -

N.Todorov, Όψεοδ-μετάβασηίδ, ^* 273-278^
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