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ως προς την έκτίμησιν τών λεπτομερειών διαφορετικά! γνώμαι. Ημείς έπρο- 
τιμήσαμεν ανωτέρω νά δώσωμεν επί τού παρόντος μόνον την γενικήν άνά- 
λυσιν καί εύχόμεθα ταχέως νά έχωμεν παρά τοΰ κ. Guilland καί την 
κατ’ εκλογήν έ'κδοσιν τών ύπολειπομένων μετά τάς έπιστολάς εργανν τοΰ 
Γρήγορά.

Κ. ΑΜΑΝΤΟΣ

Franz Dolger, Beitrdge zur Gescliichte der byzantinischen Finanzver- 
waltung besonders des 10. und 11. Jahrliunderts. Leipzig - Berlin, 
B. G. Teubner 1927. [Byzantinisches Arcliiv. Heft 9] αελ. 160+1 πίν. 
Mk. 10.

Εις τήν προκειμένην επί ΰφηγεσία διατριβήν του ό Dolger προβαίνει 
είς τήν έκ νέου 1 δημοσίευσιν κειμένου σχετικού με τήν όργάνωσιν τής βυζαν
τινής φορολογίας. Τό κείμενον τοΰτο άπόκειται εις τον cod. Marc. gr. 173, 
είς τά φύλλα 276Ρ - 281“, γεγραμμένον διά χειρός τοΰ \20υ αΐώνος, συνδη- 
μοσιεΰονται δέ μετ' αΰτοΰ καί δυο βραχέα κείμενα εκ τοΰ αΰτοϋ κωδικός 
(φ. 275Ρ - 276“ καί φ. 230), περιέχοντα τό μέν πρώτον αναγραφήν τοΰ 
βυζαντινού μετρικού συστήματος, τό δέ δεύτερον πληροφορίας περί 
τοΰ τρόπου, καθ’ δν πρέπει νά γίνεται ή καταμέτρησις τών γαιών. 
Τά κείμενα έκδίδονται (σ. 113- 123) μετά εκτενών σχολίων (σελ. 123-156), 
προτάσσεται δέ αυτών μακρά πραγματεία (σελ. 9-122), δπου επί τή βάσει 
τοΰ έκδιδομένου καί άλλων κειμένων, τών οποίων ό D. φαίνεται ακριβής καί 
εγκρατής γνώστης έξαντλών δ'χι μόνον τούς χρονογράφους, αλλά καί τά δημο- 
σιευθέντα έγγραφα, επιχειρεΐται λίαν ενδιαφέρουσα έ'κθεσις τής όργανώσεως 
τής βυζαντινής δημοσίας οικονομίας κυρίως κατά τήν περίοδον τήν διήκουσαν 
από τοΰ 10ου μέχρι τοΰ 11ου αίώνος, είς τήν οποίαν περιλαμβάνονται παρα
τηρήσεις καί πληροφορίαι άφορώσαι είς δλην τήν βυζαντινήν περίοδον. Τήν 
χρήσιν τοΰ ολου, έπιμελώς εκτυπωθέντος βιβλίου, διευκολύνει ό έν τέλει 
λεπτομερής αλφαβητικός πίναξ περιεχομένων.

Τό έκδιδόμενον κείμενον περιέχει οδηγίας διά τούς δημοσίους υπαλ
λήλους τούς άσχολουμένους με τον καθορισμόν τής εγγείου φορολο
γίας, δ'χι δμως επισήμους οδηγίας, αλλά συγγραφήν ιδιώτου θελήσαντος 
προφανώς νά διευκολΰνη εαυτόν ή τό έ'ργον τών αρμοδίων υπαλλήλων, ίσως 
δέ καί σημειώσεις έκ πανεπιστημιακών παραδόσεων με σκοπόν τήν μόρφωσιν

1 Τό έν λόγφ κείμενον είχε δημοσιευθή κατά τό έτος 1915 υπό τοΰ W. Ashburner 
είς τό Journal of Hellenic Studies (τ. 35 σελ. 76-84, A Byzantine treatise on taxa
tion), άλλ’ άνεπαρκώς καί δή άνευ σχολίων, ούτως ώστε τό άλλως δυσνόητον κείμενον 
άπέμενεν απρόσιτον διά τούς μή είδικώς μέ τήν βυζαντινήν φιλολογίαν άσχολουμένους.

24Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, £τος Δ'.
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προσώπων προοριζομένων διά την θέσιν τοΰ επόπτου. Έκ τοΰ περιεχομένου 
τοϋ κειμένου ό D. εξάγει τό συμπέρασμα δτι τοϋτο συνεγράφη μεταξύ των 
ετών 913 καί 1139.

Κατωτέρω παρατίθεται εκτενής περίληψις τής πραγματείας τοϋ Dolger, 
ή οποία διαφωτίζει ίκανώς τά τόσον επίμαχα καί αμφίβολα σημεία τής 
βυζαντινής δημοσίας οικονομίας καί συμπληρώνει τάς είδικάς πραγματείας 
των J. Β. Bury1, Ά. Άνδρεάδου1 2 καί Ε. Stein3, παρουσιάζει δέ 
ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά τον 'Έλληνα αναγνώστην.

Α. Ή έξέλιξις τής δημοσιονομικής διοικήσεως των βυζαντινών (σ. 12 κ έ.).
’Από τής εποχής τοϋ Αύγουστου μετά την κατάτμησιν τοϋ παλαιοΰ 

aerarium δεν ύφίσταται ένότης εις την ρωμαϊκήν δημόσιόν, διοίκησιν. Έπί 
Διοκλητιανοϋ καί Κωνσταντίνου τοϋ Μεγάλου ύφίστανται τρεις δημοσιονομι
κοί άρχαί: 1) ό praefectus praetorio μέ τήν area, 2) ή coniitiva sacraruni 
largitiommi (κόμης των θείων λαργιτιώνων), πού άπετέλει τό καθαυτό δημό
σιον ταμεΐον καί 3) ή coniitiva rerum privatarum, τό ταμεΐον τοϋ αύτο- 
κρατορικοΰ πατριμωνίου. Έπί Ίουστινιανοϋ ύφίστανται: 1) ή γενική 
καί ιδική τράπεζα (area) τοΰ praef. praetorio in comitalu, 2) ή 
δημοσιονομική δικαιοδοσία τοΰ praef. praetorio per Illyricum, 3) ό 
quaestor Justinianus exercitus, 4) ή coni. sacr. larg., οί θειο ι θησαυ
ροί, 5) ή com. rer. priv., τό ίερώτατον ταμιεΐον, 6)ή διαχείρισις τοΰ 
s. patrimonium per Italiam, τό θειον πατριμώνιον καί 7) ή κου- 
ρατωρία των δημοσίων ακινήτων, των θείων οίκων. Τήν ελλείπουσαν 
μεταξύ αυτών τών αρχών απαραίτητον ενότητα έπέφερεν ή αύτοκρατορική 
έπέμβασις. Μέ τήν εισαγωγήν τής κατά θέματα διοικητικής τοΰ ολου κράτους 
διαιρέσεως, έφαρμοσθείσης από τών αρχών τοϋ 7ου αίώνος, δεν έπήλθε σπου

1 The Imperial Administrative System in the Ninth Century, Lond. 1911.
2 'Ιστορία τής Ελληνικής Δημοσίας Οικονομίας Άθ. 1918 σελ. 337 ■ 624. Εις τόν 

μέχρι τοΰδε έκδοθέντα α' ήμίτομον περιλαμβάνεται μακράν εισαγωγικόν κεφάλαιον 
(σελ. 393- 416) περί τών πηγών καί τής βιβλιογραφίας (πού επειδή άφορςί έν γένει είς 
τάς βυζαντινός έρευνας θά ήτο ίσως λυσιτελές κατά τήν νέαν έκδοσιν νά ά,τοσπασΟή 
τοΰ συστήματος καί συμπληρούμενον μέ τήν νέαν βιβλιογραφίαν νά άναδημοσιευθή 
αύτοτελώς, είς δέ τό σύστημα νά παραμείνη σύντομον βιβλιογραφικόν σημείωμα) καί 
τό τμήμα Α' περί τών δημοσίων δαπανών. Είδικώς μέ τήν ύπό κρίσιν πραγματείαν σχε
τικόν είνε τό παράρτημα τοϋ α' κεφαλαίου (σελ. 445-459) ένθα περί τής δημοσιονομι
κής διοικήσεως. Τοΰ έργου του, είς τό όποιον διατρανοΰται ή έξαιρετική πολυμάθεια 
τοΰ συγγραφέως,ό κ. Άνδρεάδης ετοιμάζει νέαν έκδοσιν, είς ήν πολλαί έπιφέρονται βελ
τιώσεις καί προσθήκαι καί εξαντλητική μέ τήν χαρακτηρίζουσαν τόν συγγραφέα δεξιό
τητα τών νέων δημοσιευμάτων χρησιμοποίησις.

3 Studien zur Geschichte des Byzantinischen Reiches, 1919. Πρβλ. πρός τούτοις 
καί τήν χειρόγραφον έπί δικτατορίρ. διατριβήν τοΰ A. Muller, Ueber das Amt des 
Logotheten (Μονάχον 1914).
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δαία μεταβολή εις την κεντρικήν δημοσιονομικήν διοίκησιν. Τήν στρατιωτικήν 
δικαιοδοσίαν τοΰ καταργηθέντος praefectus praetorio άνέλαβε τό λογο
θέσιον τοΰ στρατιωτικού, τήν δέ δημοσιονομικήν αύτοΰ δικαιοδο
σίαν, τήν γενικήν τράπεζαν, άνέλαβε τό ίδρυθέν λογοθέσιον τοΰ 
γενικοΰ, ενώ εξακολουθεί υφιστάμενον τό ίδ ικόν λογοθέσιον δια- 
χειριζόμενον τήν ίδικήν (αργότερα ειδικήν) τράπεζαν. Κατά τον 
8ον αιώνα ιδρύονται είδικαί άρχαι έχουσαι ώς έργον τήν άποταμίευσιν τών 
δημοσίων χρημάτων ή σακέλλη καί τό βεστιάριο ν, όδέσακελλά- 
ριος άποκαθίσταται ό γενικός επόπτης τών οικονομικών υπηρεσιών έ'χων 
υπό τήν έποπτείαν του μεταξύ άλλων τό λογοθέσιον τοΰ δρόμου, τό 
λογοθέσιον τών άγελών. Κατά τον 11ον αιώνα δημιουργοΰνται αυτο
τελείς άρχαι διαχειρίσεως τών δημοσίων κτημάτων (επί τών οίκειακών, 
κουράτωρ τών Μαγγάνων, οικονόμος τών ευαγών, έφορος 
βασιλικών κουρατωριών, σέκρετον τών γηροτροφείων, τα- 
μεΐον τοΰ φΰλακος). Κατά τον 12ον αιώνα τον σακελλάριον άντι- 
καθιστα ό μέγας λογαριαστής, έχων ώς έργον περίπου τήν σύνταξιν τοΰ 
προϋπολογισμοΰ. Κατ’αυτήν τήν εποχήν τό μέν βεστιάριον άπορροφςί 
τήν σακέλλην καί τό ειδικόν λογοθέσιον, ό δέ επί τών οικεία- 
κών συγκεντρώνει τά καθήκοντα τοΰ λογοθεσίου τοΰ γενικοΰ ώς 
καί τοΰ έπάρχου τής πόλεως. Ό οικονόμος τών ευαγών οίκων 
μετονομάζεται ήδη εις οίκονόμον τών ευαγών σεκρέτων. Περί τό 
τέλος τοΰ 12ου αίώνος εμφανίζεται εκ νέου 6 μέγας σακελλάριος ώς 
καί τό λογοθέσιον τοΰ γενικοΰ.

Έκ τών ολίγων πληροφοριών πού υπάρχουν περί τοΰ 13ου καί 14ου αίώ
νος (ψευδό - Κωδινός) συνάγεται δτι κατά τήν εποχήν αυτήν έλαβε χώραν 
μεγαλυτέρα συγκέντρωσις τών δημοσιονομικών υπηρεσιών. Ή δικαιοδοσία 
τοΰ βεστιαρίου, τοΰ οποίου προΐσταται ό π ρ ο κ α θ ή με ν ο ς τοΰ β., ό 
ανώτατος οικονομικός υπάλληλος, ευρύνεται, εις τον δομέστικον τών 
θεμάτων άνήκει τό έργον τής καιαμετρήσεως τών γαιών, τούς φόρους 
δέ εισπράττει ό πράκτωρ. Οί τρεις λογοθέται (στρατ., δρόμου, ειδικού) 
άπέβησαν άπλοι τίτλοι. Κατά τήν μετέπειτα εποχήν, οπότε έλαβε χώραν άπο- 
κέντρωσις τής διοικήσεως, φαίνεται δτι τά έργα τής κεντρικής δημοσιονομι
κής διοικήσεως περιωρίσθησαν.

Β. Αί διάφοροι δημοσιονομικά! άρχαι καθ’ έκαστον (σελ. 16 κ.έ.).
1. Άνωτέρα κεντρική έποπτεία (σελ. 16 κ.έ.).
Ό σακελλάριος, (επί τι διάστημα καί μέγας έπονομασθείς) έχων 

ώς έργον τήν συγκέντρωσιν τών εσόδων τοΰ κράτους έξήσκει τήν έποπτείαν 
έφ’δλων τών σεκρέτων (οικονομικών υπηρεσιών) διά νοταρίων. ’Από 
τοΰ έτους 1094 ό σ. φέρει τό δνομα μέγας λογαριαστής, άργότερα δέ 
(επί Ίσαακίου ’Αγγέλου) συνυπάρχουν καί τά δύο υπουργήματα.
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2. Κεντρικά! άρχαί επί τής είσπράξεως των εσόδων κα! τής βεβαιώσεως 
των φόρων (σ. 19 κ.ε.).

α) Ό λογοθέτης τοΰ γενικού, (από τοϋ 7ου αιώνος κα! εφεξής), 
ενεργεί την βεβαίωσιν των φόρων κα! ιδία την τήρησιν των φορολογικών 
πινάκων τής ακινήτου ιδιοκτησίας' διά τοΰ υφισταμένου αύτώ κόμητος 
των ύδάτων εισπράττει τάς εισφοράς διά την συντήρησιν τών υδραγω
γείων, διά δε τοϋ κόμητος τής λαμίας τά εισοδήματα τών δημοσίων 
μεταλλείων.

β) Ό λογοθέτης τοΰ στρατιωτικοΰ διευθύνει την επιμελητείαν 
τοΰ στρατοΰ, τηρεί τούς στρατιωτικούς καταλόγους ως καί τούς 
πίνακας, δπου άνεγράφοντο αί υποχρεώσεις τοΰ πληθυσμοΰ διά τον στρατόν.

γ) Ό λογοθέτης τοΰ δρόμου, ό υπουργός τών εξωτερικών κα! 
τής συγκοινωνίας τοΰ βυζαντινού κράτους, φροντίζει τήν εΐσπραξιν τών 
άναγκαιοΰντων διά τήν ταχυδρομικήν υπηρεσίαν, τάς όδοστρωσίας και γέφυ
ρας, ως κα! διά τήν έκτέλεσιν τών σχετικών αγγαρειών.

δ) Ό λογοθέτης τών αγελών, έφρόντιζε τάς στρατιωτικός ίππωνίας.
3. Τά ταμεία εξόδων (σ. 24 κ.έ.).
Ύπήρχον δυο ταμεία, σέκρετα, τό επί τοΰ σακελλίου κα! τό επί τοΰ 

βεστιαρίου. Είς τήν σακέλλην (καί ταμεΐον ή θησαυροί ή κοιτών, 
κατά τό λατινικόν camera, όνομασθεΐσαν), έναπεταμιευοντο τά είς χρήμα 
έσοδα τοΰ δημοσίου, προΐστατο δέ αυτής ό χαρτουλάριος τοΰ σακελ
λίου. Είς τό β ε στ ιά ρ ι ο ν, ούτινος προΐστατο ό χαρτουλάριος τοΰ 
βεστιαρίου έναπεταμεΰοντο τά είς είδος (εις πρώτας ϋλας ή προϊόντα βιο
τεχνίας) έσοδα τοΰ δημοσίου. ’Από τών μέσων τοΰ 12ου αιώνος τό β. απορ
ροφά καί τήν σ. Βεστιαρΐται ήσαν οί υπάλληλοι τοΰ β., έχοντες επί 
κεφαλής τον πρωτοβεστιαρίτην, (δστις εινε διάφορος τοΰ π ρ ω τ ο β ε- 
σ τ ι α ρ ί ο υ, πού ήτο ό δεύτερος κατά τάξιν εκ τών ευνούχων τοΰ παλατιού). 
Παρά τό βεστιάριον, πού ήτο δημοσία υπηρεσία, ύπήρχον τό οίκειακόν 
βασιλικόν βεστιάριον, ό οικιακός βασιλικός κελλάριος, τό 
σκευοφυλάκιο ν, ύπηρεσίαι τοΰ βασιλικοΰ παλατιού. Οί τίτλοι βέστης 
(πρωτοβέστης) κα! βεστάρχης (πρωτοβεστάρχης) δεν είχον πραγματικήν 
σχέσιν με τό βεστιάριον, άλλ’ήσαν άπλοι τίτλοι, ό δέ βεστήτωρ ήτο κατώ
τερος υπάλληλος τοΰ παλατιού.

Ένφ ή σακέλλη καί τό βεστιάριον άνταπεκρίνοντο είς τον γενικόν 
λόγον, τό γενικόν λογοθέσιον, είς τήν ιδιωτικήν τοΰ βασιλέως οικο
νομικήν υπηρεσίαν, τον ειδικόν λόγον, άνταπεκρίνετο ό φύλαξ καί τό 
οίκειακόν βασιλικόν βεστιάριον.

4. Άρχαί διαχειριζόμεναι τά δημόσια κτήματα (σ. 39 κ.έ.).
α) Ό μέγας κουράτωρ διεχειρίζετο τά κτήματα τοΰ δημοσίου κα! 

τής βασιλικής οικογένειας.
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β) Ό κουράτωρ τών Μαγγάνων (από τοϋ 11°'υ αί. κ. t ο ϋ 
οΥκου τών Ελευθερίου καί τών Μ. δνομασθε'ις) είχε την είδικωτέ- 
ραν επιμέλειαν τών τοϋ βασιλικού οίκου.

γ) Ό όρφανοτρόφος είχε την διεύθυνσιν τοϋ εν Κων/πόέει ορφα
νοτροφείου.

δ) Ό οικονόμος τών ευαγών οίκων διεδέχθη κατά τον 10ον 
αί. τον μ. κουράτωρα.

ε) Ό επί τών οίκειακών, αρχή εμφανιζόμενη κατά τον 11ον αί., 
διεχειρίζετο το βασιλικόν πατριμώνιον.

ζ) Κατά την αυτήν εποχήν έμφανίζειαι καί ό έφορος τών βασι
λικών κουρατοιρίων.

η) Ό γηροτρόφος, επίσης κατά τον 110ν αί. εμφανιζόμενος, είχε 
τήν έποπτείαν τής περιθάλψεως τών γερόντων.

"Οσον άφορρ εις τά άνω παραιεθέντα περί τών καθηκόντων τών δια
φόρων οικονομικών υπηρεσιών οφείλει νά τονισθή δτι αί περί αυτών πληρο- 
φορίαι είνε συχνότατα αβέβαιοι, σχεδόν δε πάντοτε άφοροϋν εις ωρισμένην 
μόνον χρονικήν περίοδον

Γ. Ή δικαιοδοσία τοϋ γενικοΰ λογοθέτου (σ. 47 κ.έ).
Ένφ ή σακέλλη έμερίμνα περί τής έναποταμιεΰσεως τών εσόδων καί 

έξετέλει καί τάς δαπάνας, τά λογοθέσια έφρόντιζον διά τήν πραγματο
ποίησή τών εσόδων, μεταξύ δέ αυτών εξαιρετικήν κατείχε τθέσιν τό λογο- 
θέσιον τοϋ γενικοΰ, τοϋ οποίου έκ τών κυριωτάτων κατθηκόντων ήτο ή 
εισπραξις τών φόρων.

1. Φόροι (σ. 48 κ.έ.).
Δύο ήσαν οί κύριοι φόροι τοϋ Βυζαντίου, ό κεφαλικός καί ό έγγειος.
α) Κεφαλητίων ή κεφαλητιών (δ όρος κεφαλιτίκιον είνε 

δλως άσχετος μέ τον κεφαλικόν φόρον) ώνομάζετο υπό τών βυζαντινών ό 
κεφαλικός φόρος,ή capitatio, επίσης δέ καί καπνικόν, διότι εϊσεπράττετο 
κατά καπνούς, δηλαδή κατά εστίας, νοικοκυριά ή οικογένειας. Ό καπνικός 
φόρος εκυμαίνετο μεταξύ ι/β καί '/2 νομίσματος * 1 (ύπερπύρου). Οί ελεύθεροι 
χωρικοί δεν έπλήρωνον καπνικόν.

β) Τό ζευγολόγιον ή ζευγαλατίκιον εϊσεπράττετο επί τή βάσει 
τών άροτριώντων κτηνών πού είχεν έκαστος, (διάκρισις εις διζευγαράτους, 
ζευγαράτους ή μονοζευγαράτους καί βοϊδάτους).

γ) Έννόμιον ήτο φόρος πληριονόμενος ως δικαίωμα βοσκής καί

1 Νόμισμα ή χρυσοΰν ή ύ πέ ρπυ ρον 15 φράγκα περίπου, 12 μιλιαρέσια= 1 
νόμισμα, 24 κεράτια = 1 νόμ., 144 φόλλεις = 1 νόμ., 1 λίτρα αργύρου = 5 νομ.=75φ.,
1 λίτρα χρυσού = 72 νομ, = 1082 φρ, 1 κεντηνάριον = 100 λίτρας χρ. (Άνδρεάδησ, 
Ένθ’ άνωτ. σ. 404 ■ 8).
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είσπραττό μένος κατά κεφαλήν βόσκοντος ζώου (1 μιλιαρέσιον δι’ έκαστον μέγα 
ζώον, 1 νόμισμα διά 100 πρόβατα).

δ) Ό έγγειος φόρος (δεν υπάρχει ελληνικός δρος, αντιστοιχεί προς 
την ρωμαϊκήν jugatio ή τήν capitatio terrena) άπετέλει μετά τοΰ καπνικού 
τό κύριον δημόσιον έσοδον. Ό φόρος οΰτος έποίκιλλεν άναλόγως τού είδους 
και τής ποιότητος τής γής (ή γή διεκρίνετο πολυτρόπως εις ορεινήν, πεδινήν, 
νομαδιαίαν, άρόσιμον, λιβαδιαίαν, ύπάμπελον, κηπεΰσιμον), κατεβάλλετο δέ 
υπό τοΰ ιδιοκτήτου τής γής, δι’ αυτό δέ και συχνότατα οί χωρικοί προς απο
φυγήν αυτής τής φορολογίας καθίστων εαυτούς παροίκους.

ε) Ή συνωνήή εμβολή (αργότερα σιταρκία όνομασθεΐσα), ήτο 
ύποχρέωσις τοΰ ιδιοκτήτου γής νά παρέχη εις τό δημόσιον ώρισμένα προϊόντα 
εις τιμήν όριζομένην υπό τοΰ δημοσίου, συνίστατο δέεις τήν καταβολήν δυο 
μοδίων σιτηρών άνά ζευγάριον άροτριώντων κτηνών.

ζ) Πρόσθετοι φόροι ήσαν τό δικέρατον (2 κεράτια = 7ΐ2 νομίσμα
τος, προωρισμένον διά τήν άνέγερσιν τών τειχών τής Κων/πόλεως) καί τό 
έξάφολλον (6 φόλλεις = 1/24 νομίσματος).

η) Ή συνήθεια (‘/12 νομίσματος) ήτο άποζημίωσις παρεχόμενη εις 
τον διοικητήν τον επιβλέποντα τήν εί'σπραξιν τών φόρων, τό δέ έλατικόν 
(724 νομίσματος) άποζημίωσις παρεχόμενη εις τον πραγματοποιούντο τήν εΐσ- 
πραξιν τοΰ φόρου κατώτερον υπάλληλον.

Πλήν τών φόρων αυτών ό πληθυσμός ύπέκειτο καί εις καταβολάς καί 
αγγαρείας προς τά λογοθέσια τοΰ στρατιωτικού καί τοΰ δρόμου. 
Τέλος τό εμπόριον τών πόλεων έπλήρωνεν ε’ιδικόν φόρον τό κομμέρκιον, 
είσπραττόμενον υπό τών κομμερκιαρίων, πού άπετέλει τό κύριον έσοδον 
τοΰ δημοσίου έκ τών πόλεων. Οί βιοτέχναι δέν έπλήρωνον φόρον, έπεβαρύ- 
νοντο δμως διά τής συντεχνιακής δργανώσεως καί τοΰ έκ μέρους τοΰ κράτους 
εξασκουμένου ελέγχου τών τιμών τών προϊόντων των.

2. Τά εις τήν έγγειον φορολογίαν υπόχρεα κτήματα.
Τά εις τήν έγγειον φορολογίαν υπόχρεα κτήματα ήσαν: α') τά πρόσωπα, 

δηλαδή τά προσωπικά, στρατιωτικά, άρχοντικά, βασιλικά καί 
εκκλησιαστικά κτήματα, β') τά μοναστηριακά καί γ') τά χωρία, 
δηλαδή ή άκίνητος ιδιοκτησία κοινοτήτων ελευθέρων χωρικών: Έξηροΰντο 
τά διά χρυσοβούλλου άπαλλαγέντα τής φορολογίας, χρυσοβουλλάτα ή 
έξκουσσάταή πανεξκουσσάτα ονομαζόμενα.

3. Ή εις τάς επαρχίας δημοσιονομική διοίκησις καί εΐσπραξις τών φόρων.
Κατά τον 4ον καί 5ον αί. τήν εί'σπραξιν τών φόρων ένήργουν εις τάς

επαρχίας οί επί κεφαλής τούτων άνώτατοι διοικητικοί υπάλληλοι, τήν δέ 
πραγματικήν εΐσπραξιν οί έπιμεληταί καί ύποδέκται, καί οί εις τού
τους υφιστάμενοι έξάκτωρες καί πράκτορες. Μετά τήν εισαγωγήν τής 
κατά θέματα διοικήσεως επί κεφαλής τών οικονομικών υπηρεσιών εκάστου
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θέματος ήτο ό πρωτονοτάριος τοΰ θέματος, παρ αύτφ δέ υπήρχε 
και ό χαρτουλάριος των άρκλών. Τά θέματα άπετέλουν τήν οικονο
μικήν περιφέρειαν, ονομαζόμενα διοίκησις, τό δέ προϊστάμενον τής είσ
πράξεως πρόσωπον, άδιάφορον εάν ήτο υπάλληλος ή δχι, ώνομάζετο διοι
κητής. ’Από τοΰ 12ου at. τον διοικητήν αντικαθιστά ό πράκτωρ. Ό 
διοικητής και ό πράκτωρ ήσαν Ιδιώται, εις τους οποίους τό δημόσιον ανέθετε 
δι’ ωρισμένον χρονικόν διάστημα τήν φροντίδα τής είσπράξεως τών φόρων 
ώρισμένης περιοχής. Βασική αρχή τής βυζαντινής δημοσιονομικής διοικήσεως 
ήτο ή διάκρισις τής είσπράξεως τών φόρων από τής βεβαιώσεως τών φόρων, 
τήν δέ τελευταίαν ταΰτην ένήργουν είς τάς επαρχίας οί έπόπται τών 
θεμάτων, βοηθούμενοι υπό τών ένεργοΰντων τήν καταμέτρησιν τών γαιών 
έξισωτών. Όρθωτής ήτο υπάλληλος έ'χων ως έ'ργον νά έπιβάλη έκ νέου 
φόρον είς γαίας, πού δι’ έ'να οίονδήποτε λόγον, άρθέντα ήδη, είχον απαλλαγή 
τούτου. Τέλος τά καθήκοντα τοΰ άναγραφέως (τον όποιον μετά τον 
13ον αί. άντικατέστησεν ό άπογραφεΰς), συνίσιαντο είς τήν καταμέτρησιν 
τών γαιών.

Ή καταμέτρησις τών κτημάτων, γεωμετρία, έγίνετο διά τοΰ έκ καν- 
νάβεως σχοίνου (σχοινιού, σωκαρ ίου), έ'χοντος μήκος, όταν μέν έπρό- 
κειτο περί καταμετρήσεως κτημάτων δωρηθέντων υπό τοΰ βασιλέως 12 ούρ- 
γυιάς ( = 236 μέτρα), δταν δέ περί ’ιδιωτικών κτημάτων 10 ούργυιάς (=197 
μέτρα, Ικάστη ούργυιά = 11 σπιθαμαί). Ή καταμέτρησις αμπελώνων καί 
ελαιώνων διεξήγετο μέ τό καλάμιον (κάλαμον), έ'χον μήκος ά'λλοτε μέν 
18 σπίθα μάς κοινάς (4 μέτρα), άλλοτε δέ 14 σπιθ. (3 μ.). Προς εΰρεσιν 
δέ τοΰ έμβαδοΰ έφηρμόζοντο δύο διάφοροι μέθοδοι ή κατά τό όλόγυρον 
καί ή έν κατατομαΐς, ως δέ παρατηρεί ό D., ό όποιος παρέχει λεπτομερή 
άνάλυσιν αυτών, άμφότεραι αί μέθοδοι ήσαν επισφαλείς· ούτω κατά μέτρησιν 
τοΰ έ'τους 1088 τό εμβαδόν τής δλης νήσου Πάτμου άναφέρεται δτι ανέρχεται 
είς 3 τετρ. χιλιόμετρα, ένω τό πραγματικόν εμβαδόν τής νήσου ανέρχεται είς 
39, 6 Q χιλ. Μέ τήν καταμέτρησιν συνδέεται καί ό περιορισμός, δηλαδή 
ή περιγραφή τών ορίων έκάστου κτήματος.

Πλήν τών άνω υπαλλήλων τον λογοθέτην τοΰ γενικοΰ έβοήθουν ό 
κόμης τών ύδάτων, ό κόμης τής λαμίας, ό κομεντιανός καί ό 
οικιστικός.

Δ. Τό κτηματολόγιον τών βυζαντινών.
Τό βυζαντινόν κτηματολόγιον είνε συνέχεια τοΰ παλαιόθεν υφιστα

μένου είς τήν Αίγυπτον θεσμοΰ τής βιβλιοθήκης έγκτήσεων, από τής 
εποχής τοΰ Διοκλητιανοΰ τελειότερον άναπτυχθέντος, άπετέλεσε δέ πάντοτε τήν 
βάσιν τής βυζαντινής φορολογικής πολιτικής. Δι’ έκάστην περιοχήν έτηρεϊτο 
ειδικόν κτηματολόγιον, είς δέ τήν πρωτεύουσαν υπήρχε γενικόν καί συνοπτι
κόν κτηματολόγιον, έκ τοΰ οποίου έφαίνετο ή φορολογική ίκανότης έκάστης
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περιοχής. "Εκαστον λογοθέσιον (to στρατιωτικόν, τοΰ δρόμου, τό οικιακόν) 
ετήρει πίνακας τών υποκειμένων εις τάς φορολογίας τής άρμοδιότητός του 
ως καί τών αντικειμένων πού ύπέκειντο εις την διαχείρισίν του, τό δέ λογοθ. 
τοΰ γενικού ετήρει πίνακα τών υποκειμένων εις την έγγειον φορολογίαν 
γαιών, δηλαδή κτηματολόγιον. Τό κτηματολόγιον είχεν εις τό Βυζάντιον διά
φορα ονόματα’ καί κατ’ άρχάς μεν ώνομάζετο συνηθέστερον κ ώ δ ι ξ (εκ τής 
εξωτερικής αύτοΰ μορφής εν άντιίίέσει προς τό ειλητάριον, κατ’ άρχάς δέ ήτο 
έκ παπύρου, άργότερον δέ έκ περγαμηνής), έπειτα δέ (μετά τον 13ον αί.) πρα
κτικά. Πλήν τών κατά χώραν κτηματολογίων υπήρχε πάττοτε καί τό κεν
τρικόν, πού άπετέλει τό κάτοπτρον τής εγγείου φορολογικής ίκανότητος τής 
χώρας, φυλαττόμενον εντός τοΰ παλατιού. Εις τούς ίδιοκτήτας παρείχοντο 
αντίγραφα έκ τοΰ κτηματολογίου, τά ίσοκώδικα, χρησιμεύοντα προς δια- 
πίστωσιν τών δικαιωμάτων των.

Έκ τών προεκτεθέντων νομίζομεν ό'τι προκύπτει οποίαν σπουδαιότητα 
έχει ή εργασία τοΰ Dolger διά την διαλεύκανσιν τών προβλημάτων, πού 
παρουσιάζει ή δημοσία τών βυζαντινών οικονομία. Έξαίροντες τήν μεΦοδι- 
κότητα καί άκριβολογίαν, μεθ’ ής 6 συγγραφεύς έξέθηκε τά πορίσματα τών 
ερευνών του, έκφράζομεν τήν ευχήν δπως ούτος συνέχιση τάς έρευνας του επί 
τοΰ πεδίου τούτου έπεκτείνων αύτάς καί εις τά συναφή προβλήματα τής 
οικονομίας τών βυζαντινών, τα όποια παραμένουν σχεδόν ανεξερεύνητα.

Γ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
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