
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΝΕΑΡΑΣ
ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ 1

Άπό τής πρώτης στιγμής τής ύπάρξεως των κοινωνιών δημιουργεΐται 
τό ζήτημα τής κοινωνικής διαφοροποιήσεως. Άπό ταΰτης μέχρι τής συγκρο- 
τήσεως χωριστών κοινωνικών τάξεων ή άπόστασις είναι μικρά. Διά τής 
δημιουργίας δμως τών τελευταίων και τής συμπαρομαρτούσης συνειδητο- 
ποιήσεως τών Ιδιαιτέρων συμφερόντων, ηθικών καί οικονομικών, εκάστης 
εξ αυτών καί τής μικράς ή μεγάλης άντιθέσεως τών συμφερόντων αυτών 
προς τά συμφέροντα τών άλλων κοινωνικών τάξεων έκδηλοΰται τό κοινωνι
κόν ζήτημα, τό πρόβλημα δηλαδή τής αρμονικής έν κοινωνία συμβιώσεως 
τών ισχυρών μέ τούς αδυνάτους, τών πλουσίων με τούς πτωχούς. Άναλόγως 
τής ιδιαιτέρας έκάστοτε συγκροτήσεως τών κοινωνικών σχηματισμών τό πρό
βλημα εμφανίζεται υπό τήν πρώτην αυτού πτυχήν, δηλαδή ως ζήτημα σχέσεων 
μεταξύ ισχυρών καί αδυνάτων, ή υπό τήν δευτέραν, ώς άντίθεσις δηλαδή 
μεταξύ πλουσίων καί πτωχών, ή τέλος καί ύπ’ άμφοτέρας. Διά τήν λΰσιν 
αύτοΰ έχρησιμοποιήθησαν άλλοτε ή πίεσις τών ισχυρών καί άλλοτε ή πρόνοια 
υπέρ τών αδυνάτων. Τό πρώτον συνέβη κυρίως οσάκις ή κρατική εξουσία 
υπήρξε κοινωνικώς χαλαρά, ή δέ παρέμβασίς της εις τά κοινωνικά πράγματα 
εντελώς δευτερεύουσα. Τότε οί ισχυροί, στηρίγματα απώτερα τής πολιτείας, 
ύπηγόρευον τον νόμον των εις τούς αδυνάτους. Τό δεύτερον άπήντησεν επί 
κρατών ισχυρών καί παρεμβατικών, οτε ή εξουσία άπεμακρύνετο τών ολίγων 
καί έπεχείρει νά στηριχθή ή έστηρίζετο επί τών πολλών. Έξ ου ή άποψις 
δτι ή κοινωνική πολιτική είναι δημιούργημα τών νεωτέρων χρόνων.

Τό δεύτερον ήμισυ τού ενάτου αίώνος εΰρε τό Βυζάντιον μέ κοινωνικόν 
πρόβλημα εμφανιζόμενου καί υπό τάς δύο όψεις, καί ώς ζήτημα δηλαδή 
ισχυρών καί αδυνάτων καί ώς ζήτημα πλουσίων καί πτωχών1 2. Ή φεουδαρ- 
χοποίησις τού κράτους, κατά τής οποίας άντέδρασαν επί αιώνας οί Βυζαντι
νοί Αύτοκράτορες, ειχεν ήδη προχωρήσει σοβαρώς, ένισχυομένη άπό τήν 
έπέκτασιν τής εκκλησιαστικής περιουσίας, ή οποία πάλιν δχι ολίγον συνετέλει

1 Άνακοίνωσις γενομενη εις τό έν Ρώμη Ε' Βυζ. Συνέδρων.
2 Βλ. άδράν άνάλυσιν τής κοινωνικής καταστάσεως εις τό Βυζάντιον κατά τήν έπο- 

χήν τών Μακεδόνων παρά A. Vasiliev, Histoire de l’Empire Byzantin, γαλλ. μετ., 
Παρίσιοι 1932, τόμ. Α' σελ. 455 έπ. καί τοΰ αύτοΰ, On the question of Byzantine feu
dalism, είς τό Byzantion VIII (1933), σελ. 584 έπ.
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εις την άποπτώχυνσιν των μεσαίων τάξεων, ήτις, Ιπερχομένη λόγφ τών πολι
τικών καί οικονομικών συνθηκών τής αυτοκρατορίας, επετείνετο και διά τής 
είς την Εκκλησίαν προσηλώσεως τών περιουσιών τών ατόμων τών επιλεγό
μενων τον μοναχικόν βίον ή διά διατάξεων τελευταίας βουλήσεως διατιθέ
μενων την περιουσίαν των είς θρησκευτικά καθιδρΰματα λ Έξ άλλου ό κρα
τικός παρεμβατισμός είς την οικονομίαν, συνδυαζόμενος καί μέ την μορφήν 
τής συντεχνιακής δργανώσεως τών μεσαίων τάξεων τών αστικών κέντρων1 2 
παρουσιαζομένης ώς αντιστάθμισμα καί ως άντίδρασις τής ένισχΰσεως τής 
εξουσίας τών φεουδαρχών καί τοΰ κλήρου, είχε φθάσει εις σημεία αφάνταστα. 
Προσφυέστατα ελέχθη δτι κατά τους χρόνους εκείνους ή Κωνσταντινούπολή 
ήτο «ό παράδεισος τών μονοπωλίων, τών προνομίων καί τοΰ προστατευτι- 
σμοΰ»3. Τέλος ή εσωτερική δργάνωσις τής Αυτοκρατορίας είχεν αρκούντως 
ίσχυροποιηθή εις βάρος τών διαφόρων τοπικών οργανισμών, ένφ συγχρόνως 
ή όμαλωτέρα κατάστασις τής Δΰσεως προεκάλει μεγάλην άνάπτυξιν τοΰ εμπο
ρίου, έκ τής οποίας πολλά επί τοΰ παρόντος ωφελείτο ή πρωτεύουσα τής 
’Ανατολής4.

Τον Αΰτοκράτορα Λέοντα τον Σοφόν άνερχόμενον εις τον θρόνον τά 
πάντα προώριζον διά τον ρόλον τοΰ κοινωνικοΰ μεταρρυθμιστοΰ τής φθινού- 
σης Αυτοκρατορίας· αί άνιοτέρω περιγραφεΐσαι κοινωνικαί συνθήκαι5 ή υπό 
τών Ίσαύρων γενομένη προσπάθεια αναπροσαρμογής τών κοινωνικών

1 Βλ. A. Vogt, Basile Ier et la civilisation byzantine ό la fin du IXe siecle, 11 αρ ί
σιοι 1908, σελ. 375 έπ. καί 381 Ιπ. καί St. Runciman, La civilisation byzantine 
(330- 1453), γαλλ. μετ., Παρίσιοι 1934, σελ. 221. Οί αγώνες κατά τής φεουδαρχο- 
ποιήσεως έκδηλοΰνται είς τήν Βυζαντινήν νομοθεσίαν μέ σειράν ποικίλων μέτρων υπέρ 
τής μικράς ιδιοκτησίας, άπό τής είς ιόν Διοκλητιανόν, κακώς κατά πάσαν πιθανότητα, 
αποδιδόμενης διατάξεως τοΰ Κώδ. 4,44,2 περί διαρρήξεως τής αγοραπωλησίας λόγφ 
βλάβης μέχρι τής περιλαλήτου νεαρός περί προτιμήσεως Ρωμανού τοΰ Λεκαπηνοΰ, 
τοΰ 922. Πρβλ. F. Lot, La fin du monde antique et le debut du moyen age, Παρί- 
σιοι 1927, σελ. 149 έπ. καί Ch. Diehl-G. Marpais, Histoire du moyen age, τόμ. Γ'. 
Παρίσιοι 1936, σελ. 523 έπ.

2 Βλ. περί ταύτης G. Zoras, Le corporazioni bizantine; Studio sull’ Έπαρχικόν 
βιβλίον dell’Imperatore Leone VI, 'Ρώμη 1931, ιδίως σελ. 151 έπ. καί Α. Χριστο
φιλοπούλου, Τό Έπαρχικόν βιβλίον Λέοντος τοΰ Σοφοΰ καί αί Συντεχνίαι έν Βυζαν- 
τίφ, Άθήναι 1935, ιδίως σελ. 36 έπ.

3 Βλ. J. Nicole, Le livre du Prefet ou l’edit de l’Empereur Leon le Sage sur les 
corporations de Constantinople, Γενεύη 1894, σελ. 11. Πρβλ. A. Andreades, Byzance, 
paradis du monopole et du privilege, είς τό Byzantion IX (1934), σελ. 171 έπ. καί 
Chr. Macri, L’organisation de l’economie urbaine dans Byzance sous la dynastie de 
Macedoine, Παρίσιοι 1925.

4 Βλ. Runciman, Ένθ. άν., σελ. 47 καί Ch. Diehl-G. Marcais, Ένθ. άν. 
σελ. 508 έπ., 519 έπ.

5 Βλ. γενικώς A. Vogt, Ένθ. άν., σελ. 380.
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■θεσμών και τών οικονομικών σχέσεων1 ή μεγάλη too τέλος μόρφωσις καί 
ό βαθύς χριστιανικός ανθρωπισμός του1 2. Έξεπλήρωσε τον ρόλον του αυτόν;

Τό κΰριον μέσον τό οποίον διαθέτει ή πολιτεία διά την παρέμβασίν της 
εις τά κοινωνικά ζητήματα καί την εφαρμογήν κοινωνικής πολιτικής είναι 
ή νομοθεσία. “Ας ίδωμεν αν ή Νομοθεσία Λέοντος τοΰ Σοφού, ιδία δέ εκείνη 
ή οποία αποδίδεται, μάλλον εύλόγως, εις τον ίδιον αΰτοΰ κάλαμον3, αί 
«Νεαραί» αύτοϋ διατάξεις, έμπνέωνται από διάθεσιν καί από άρχάς κοινω
νικής πολιτικής.

Διά την εξέτασιν τοΰ ζητήματος ουδεμίαν ασκεί έπίδρασιν ή άμφισβή- 
τησις άν αί Νεαραί τοΰ Λέοντος έτυχον αληθώς πρακτικής εφαρμογής ή δ'χι4. 
Αρκεί τό γεγονός δτι οφείλονται είς αυτόν. Καί οί στοχασμοί, πού ακολου
θούν, δεν άναφέρονται είς την κοινωνικήν ιστορίαν τοΰ Βυζαντίου, προσπα
θούν μόνον νά φωτίσουν μίαν πτυχήν τής προσωπικότητος ενός μεγάλου 
Βυζαντινού.

Είναι άναμφισβήτητον δτι τάς Νεαράς διατρέχει ειλικρινής καί βαθεΐα 
ανθρωπιστική διάθεσις. Διάθεσις δμως περισσότερον μυστικοπαθούς φιλο
σόφου, παρά οξέος παρατηρητοΰ τών κοινωνικών πραγμάτων. Τήν σκέψιν 
τού Λέοντος απασχολεί ή δικαιοσύνη συνδυαζομένη με τήν πηγάζουσαν από 
τήν χριστιανικήν διδασκαλίαν ηθικήν. Λέγει πράγματι ούτος έν Νεαρά 61:

«'Ως ήν μακάριον καί τφ βίφ σωτήριον τήν ευθείαν τού δικαίου τρίβον 
βούλεσθαι τούς άνθράιπους βαδίζειν ού γάρ ούτε νομοθέταις εδέησεν αύστη-

1 Βλ. Zachariae von Lingenthal, Geschichte des griechisch-romischen 
Rechts, 3^ έκδ. Βερολίνον 1892, σελ. 251 έπ. Πρβλ. Vogt, "Ενθ. άν., σελ. 382 έπ.

2 Βλ. Beck-Zep e rnick, De Novellis Leonis Augnsti et philosophi earumque 
usu et auctoritate liber singularis, Χάλλη 1779, σελ. 49 έπ., 311 έπ., κλπ., A. Vogt, 
The Macedonian Dynasty from 867 to 976 a.D. έν The Cambridge Medieval History, 
IV, σελ. 54 έπ.=Πρβλ. H. Monnier, Les Novelles de Leon le Sage, Bordeaux-Paris 
1923, σελ. 211 έπ. καί C. A. Spulber, Les Novelles de Leon le Sage, Cernau^i 1934, 
σελ. 41 έπ.

* Βλ. Monnier, "Ενθ. άν., σ. 4 έπ. Κατά τόν Spulber, Ένθ. άν., σ. 63, αί Νεαραί 
άποτελοϋν τήν βαθυτέραν έκδήλωσιν τής πνευματικής δράσεως τοΰ Λέοντος. Τής έν 
γένει δμως πνευματικής δράσεως καί άξίας τοΰ Αύτοκράτορος πολλοί υπάρχουν κατα- 
κριταί. Βλ. π.χ. Ed. Gibbon, The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire, VI, Λονδίνον 1908, σελ. 99 καί Vo,gt et Hausherr, Oraison funebre de 
Basile I par son fils Leon le Sage, 'Ρώμη 1932, σελ. 8.

* Βλ. Vogt καί Hausherr, Ένθ. άν. σελ. 33 ένθα διευρύνεται ή άρχική άμφιβο- 
λία του Κουϊακίου (Obs. XVII, 31) καί υποστηρίζεται δτι «μάλλον σοφός ή άρχηγός 
Κράτους (ό Λέων) διήλθε τόν βίον του έφευρίσκων νόμους... τό νομοθετικόν έργον 
τοΰ Λέοντος είναι εικονικόν, έν τή έννοια δτι, έξαιρέσει μιάς ή δύο περιπτώσεων, οί 
νόμοι του είναι σχολικά γυμνάσματα καί σπουδαστηριακαί έργασίαι καί δχι νόμοι πραγ
ματικοί τεθέντες άληθώς είς έφαρμογήν ή έκδοθέντες καν». Εναντίον τής έκδοχής 
αυτής δριμύς έπέρχεται τελευταίος ό Spulber παρ’ φ, ένθ. άν., σελ. 83 έπ., καί 106 
έπ., βλ. τά διάφορα έπί τοΰ ζητήματος έπιχειρήματα.
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ρίαν ένδείξασθαι, ούτε τιμωροί νόμοις είς χαλεπότητα κινδύνων τινάς 
περάσεων' νϋν δ’ ύπαρχούσης λυσιτελούς και σωτηρίου τής δικαίας πορείας, 
ούκ έθέλουσι τών ανθρώπων οι πλεϊστοι ταΰτην πορεύεσθαι, άλλ’ ως επίπο
νον και τραχεΐαν καί ταλαιπωρίαν φέρουσαν τοΐς δδίταις εκκλίνουσιν εισι 
γάρ, είσίν, οίς άρέσκει τα χείριστα, και ταυτης μέν άπονευοντες, προς δε την 
ής επέστρωται άκανθα συχνή αδικίαν και ής προς απώλειας κρημνούς έλαύ- 
νουσιν οί όδϊται προθύμως βαδίζοντες· ών και το άτακτον δρμημα κολάζειν 
οί πάλαι δικαιώσαντες, ώσπερ τινι χαλινφ τφ νόμφ εθεντο γνώμην άνα- 
χαιτίζειν».

Ή προσήλωσίς του είς τον θειον νόμον δεν τον εμποδίζει βέβαια, 
ν’ αντιλαμβάνεται τάς άνάγκας τών ανθρωπίνων κοινωνιών. Ουτω λέγει εν 
Νεαρά 83, τής οποίας ή Ιπίδρασις φαίνεται είς τά Βασιλικά:

«Καλόν μέν ήν καί σωτήριον τοΐς τοΰ πνεύματος νόμοις ρυθμιζόμενον 
τό ανθρώπινον μηδέν ανθρώπινης προσδεΐσθαι παραγγελίας· έπει δέ προς 
τό ύψος τοΰ πνεύματος ουκ έστί παντός έπαρθήναι ουδέ τοΰ θείου νόμου τό 
απήχημα δέξασθαι, άλλ’ εύαρίθμητοι πάνυ οΰς εκεί άγει τής αρετής ή άνά- 
βασις, αγαπητόν, εί καί κατά νόμους ανθρωπίνους βιώσειε. τους λεγομένους 
των δανείων τόκους πανταχοΰ τοΰ πνεύματος ή ψήφος υπό κατάκριμα τίθε
ται, καί τούτο συνιδών ό αείμνηστος ήμών βασιλεύς καί γονευς την καταβο
λήν τών τόκων οίκείφ διέγνω κωλύειν θεσπίσματι. γίνεται οΰν τούτο δΓ άρα 
πενίαν ύπόθεσις ού προς τό άμεινον, δπερ ήν σκοπού τφ νομοθέτη, προς δέ 
τό χείρον φέρουσα. οί γάρ πριν ελπίδι τών τόκων προς τό δάνειον πρόθυ
μοι, τεθέντος τοΰ νόμου τό μηδέν δύνασθαι κέρδος έξάγειν εκ τοΰ δανείσμα- 
τος άφιλάνθρωποί τινες καί αμείλικτοι προς τους δεομένους τής τοιαύτης 
φιλανθρωπίας καθίστανται, ου μήν άλλα καί δρκων προβλήσεις καί κατά τό 
είκός αθετήσεις εντεύθεν όρώνται αιτίαν λαμβάνοντα, καί απλώς διά τήν 
έπιπολάζουσαν εν βίφ κακίαν ή αρετή τού νόμου ού μόνον ουκ φνησεν, αλλά 
καί προσεζημίωσεν».

Είναι προφανές δτι είς τον πολιτικόν καί κοινωνικόν αυτόν πραγματι
σμόν τοΰ Λέοντος πρέπει ν’ αποδοθούν αί περί τών δούλων διατάξεις του. 
Πράγματι, αί διατάξεις αύταί δέν είναι έλευθεριώτεραι τών προ αυτού 
ίσχυουσών. Οί δούλοι είναι κτήμα τών ελευθέρων ανθρώπων. Άλλ’ ή ελευ
θερία δέν είναι κατά τήν σκέψιν τού εστεμμένου νομοθέτου κάτι τό φυσι
κόν, τό συνδεόμενον μέ τήν άνθρωπίνην προσωπικότητα. Είναι απλώς αγα
θόν πολλαχώς μέν καί πολλάκις ύμνούμενον από τον Αύτοκράτορα, άλλ’υπέρ 
τοΰ οποίου ούδέν ούτος ουσιαστικόν πράττει. Προσπαθεί μόνον νά συμβι- 
βάση τον θεσμόν τής δουλείας προς τούς βασικούς θεσμούς τής Εκκλησίας 
ως π. χ. προς τον μοναχικόν βίον λέγων έν Νεαρά 10:

«Όσον τίμιον τό τοΰ μονάδους βίου επάγγελμα καί οί τον χρηστόν 
εκείνον καί μακάριον ζυγόν άναλαμβάνοντες οποίας είσίν αίδοΰς άξιοι καί

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΓ 3
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τιμής, ΐσμεν καί αυτοί' οΰκουν ούδ’ επ’ αθετήσει αυτοί), αλλά μάλλον αθετή
σεις εξαιρούμενοι ταϋτα διαθεσπίζειν διέγνωμεν καί άποφαινόμεθα. δσον 
γάρ θαυμαστόν καί θειον, τοσοΰτον δει τοΰτου μετά θαυμαστής δσης ευλα- 
βείας έφάπτεσθαι, αλλά μή κακογνωμοσΰνης πρόφασιν τό τής μοναδικής 
πολιτείας ποιεΐσθαι σεβάσμιον, πώς γάρ ουκ έστί κακογνωμοσΰνης, δρασμφ 
τοΰ οικείου δεσπότου προς εκείνην την πολιτείαν έρχεσθαι τον οίκέτην; έπεί 
ουν τοΐς πρότερον νενομοθέτηται περί δουλών άποδιδρασκόντων καί οΰτω 
προς τον μονήρη βίον ερχομένων, μέχρι τοΰ μεν τρίτου χρόνου δήλου γεγο
νότος τοΰ φυγάδος εξουσίαν έχειν τον δεσπότην τοΰ σχήματος άπογυμνώ- 
σαντα άναλαμβάνειν αυτόν, τρίτου δέ παρελάσαντος χρόνου εν τφ άφανεΐ 
διάγοντος, ει μετά ταΰτα προς έμφάνειαν κατασταίη, κρείττω αυτόν ύπάρχειν 
τής δεσποτικής εξουσίας καί παρά την εκείνου γνώμην χρηματίζειν ελεύ
θερον 1».

Τουναντίον δμως δεν αρκεί ό πραγματισμός αυτός διά νά δικαιολο
γήσω την απέναντι των ανίσχυρων καί των πτωχών διαγωγήν τοΰ Λέοντος. 
”Αν ή δουλεία ήτο έκ τών βασικών κοινωνικοδν θεσμών, τών οποίων δεν 
είναι εύκολος ή περιστολή ή ή κατάργησις ά'νευ κλονισμών, διά τούς πολιτι- 
κώς καί οίκονομικώς αδυνάτους ήτο εύκολωτέρα ή βαθμιαία μεν, συστημα
τική δμως πρόνοια. Ό συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους καί ό Κεδρηνός τονίζουν 
ιδιαιτέρως τάς προσπάθειας τάς οποίας κατέβαλεν ό Βασίλειος ό Μακεδών 
διά νά εξίσωση τούς αδυνάτους προς τούς ισχυρούς. Τοΰιο ά'λλωστε επέβαλλε 
τό συμφέρον τής κεντρικής εξουσίας. Τουναντίον εις τάς Νεαράς τοΰ Λέοντος 
ούδεμία άπαντά διάταξις σοβαρώς διευκολΰνουσα τήν έξίσωσιν αυτήν. 
Ή ίσότης απέναντι τοΰ νόμου θεωρητικώς μόνον αναγνωρίζεται: «ώσπερ 
γάρ επί ά'ρχοντος αρετής, οΰτω καί επί νόμων δφείλομεν κοινή τοΰ έκεΐθεν 
άπολαΰειν καλοΰ άπαν τό άρχόμενόν τε καί υποκείμενον» 1 2. Ούδεμία δμως 
γίνεται πραγματική προσπάθεια δημιουργίας άληθοΰς ίσοπολιτείας.

1 Εις τήν Νεαράν 40 ό Λέων καταβάλλει τήν προσπάθειαν νά ώφελήση τούς δούλους 
άπό τήν ατυχίαν τοΰ κυρίου των, όρίζων δτι «εί δ’ ή τέλειος έπιστάσα τοΰ βίου ημέρα 
έξ ανθρώπων αδιάθετον άφανίσοι τόν άνθρωπον (αιχμάλωτον), παρόντων μέν τινων 
οίς ό κλήρος διαφέρει άνιόντων ή κατιόντων, πρός αυτούς ή περιουσία πορεύσεται, μή 
δντων δέ τινων προσώπων πρός οΰς ή κληρονομιά όρφ τών τοΰ έξ ανθρώπων άφανι- 
σθέντος αιχμαλώτου πραγμάτων (φημί δέ μήτε οΰς άνιόντας μήτε οΰς κατιόντας οίκειοΰ- 
ται τό τοΰ τεθνηκότος γένος) πρότερον σκοπεΐν μέν κελεύομεν, εΐ τισιν ΰπόχρεως ήν, 
καί τών χρεών υπεξαιρουμένων τά παραλειπόμενα πράγματα διχή διαιρεΐσθαι ε’ίς τε 
τρίτον καί δίμοιρον, καί τό μέν τρίτον εις τήν περί ψυχής διανομήν άφορίζειν, τοΰ δέ 
ετέρου μέρους έν τοΐς βασιλείοις ταμείοις γίνεσθαι τήν άνάληψιν άνευ μέντοιγε 
τών ο ίκε τ ών». Τήν διάταξιν ταύτην έπεξέτεινεν επί παντός προσώπου θνήσκοντος 
άδιαθέτου άνευ παίδων Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος διά νεαράς αύτοΰ, ήν βλ. 
έν Lingenthal, -Ζέπου, Jus, Α' σελ. 236.

2 Νεαρά 27.
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Τό αυτό δέον νά λεχθή καί ως προς τούς πτωχούς. Ή πενία πολλάκις 
τονίζεται ως κακόν μέγα καί δή ον μόνον κακόν ατομικόν, άλλα καί κακόν 
κοινωνικόν, διότι «τούς στενόχωρου μένους πολλάκις τολμάν προάγει άτόλ- 
μητα» 1. Κατά γενικόν δμως κανόνα δεν απαντούν μέτρα σοβαρά προστα
σίας κατ’ αυτής. Δύο διατάξεις φαίνονται άποβλέπουσαι καί εις την προστα
σίαν τών οίκονομικώς άσθενεστέρων, συγχρόνως δέ καί εις την ενίσχυσιν τής 
μικράς ιδιοκτησίας, αί νεαραί 114 καί 13. Διά τής πρώτης, περί τής αύθεν- 
τικότητος τής οποίας υπάρχουν ά'λλωστε άμφιβολίαι1 2, αναγνωρίζεται κατά 
βάσιν δτι «εξεστι τώ κατέχοντι ακίνητον διαπιπράσκειν προς δ άρα βούλεται 
πρόσωπον άνεπικωλύτως τε καί άνεπιφωνήτως... ει γάρ ό πένης καί ό πτω
χός καί πράγματος μη ευπορών, βουλόμενος τό οίκεΐον έκποιήσασθαι ακίνη
τον, οί πλησιάζοντες δέ ύπούλως τά σήμερον καί αύριον ενδεχόμενοι τφ 
πτωχω καί πένητι τό οίκεΐον καταλίποιεν ακίνητον εί ούδέν ό πλησιάζων 
άναλάβηται πάνυ τή βασιλεία μου λογίζεται άδικον διό καί διορίζεται πάσι 
τοΐς άπόροις καί πτωχοΐς τά μη δυνάμενα κατέχειν ακίνητα έκποιεΐσθαι άπο- 
τιμώμενα, καί τον έξωνούμενον καλώς κατέχειν τό έξωνηθέν μέχρις γάρ τού 
εξαμήνου τοΰ πρώτου χρόνου έ'κκλητον ποιεΐν τούς γειτνιώντας καί ούτως 
άντιστρεφομένους τής τιμής τφ έξωνησαμένφ λαβεΐν τό τοιοϋτον ακίνητον· 
τούτου δέ παραδραμόντος καί ούτως οί γειτνιώντες αποκλείονται» 3. Τό διά 
τής νεαράς 114 καθιερούμενον ιδιόρρυθμον δικαίωμα προτιμήσεως υπέρ 
τών γειτόνων είναι προφανές δτι άτελώς ήτο δυνατόν νά προστατεύση πρά
γματι την μικράν ιδιοκτησίαν, τουναντίον δέ τό πιθανώτερον ήτο νά στραφή 
κατ’ αυτής. Τούτο δέ φαίνεται δτι πράγματι συνέβη καί συνεπεία τούτου 
έξεδόθη έν έ'τει 967 ή διάταξις τού Νικηφόρου Φωκά ή άπαγορεύουσα «τάς 
έξωνήσεις» μεταξύ «δυνατών» καί «πενήτων». «Καί τούς μέν δυνατούς, λέγει 
ό Φωκάς, έκ δυνατών μόνον ποιεΐσθαι τάς έξωνήσεις βουλόμεθα, τούς δέ 
στρατιώτας καί πένητας έκ τών την όμοίαν τάξιν λαχόντων αύτοΐς, καί ώσπερ 
τούτους έκωλύσαμεν τού μη έξωνεΐσθαι τά τών δυνατών, ούτως πάλιν έκεί- 
νους άπείργομεν τού μη έκ πενήτων τε καί στρατιωτών απόρων ποιεΐσθαι 
τάς έξωνήσεις, μηδέ τήν όμοτέλειαν ή άνακοίνωσιν προσβάλλεσθαι εις δικαιο
σύνην, ήν πρός άπαντας τήν νομοθεσίαν ποιούμενοι καί μη τών μέν πλέον 
κηδόμενοι τών δέ έ'λαττον».

Ή διάταξις τού Νικηφόρου Φωκά ρίπτει φώς ιδιαίτερον εις τό δλον 
σύστημα τής προτιμήσεως τοΰ Βυζαντινού δικαίου. Άποδεικνύει άφ’ ενός μέν 
τήν σαφή διάκρισιν μεταξύ δυνατών καί αδυνάτων, διάκρισιν συμπίπτουσαν, 
κατ’ αρχήν, τουλάχιστον, εις τήν σκέψιν τού νομοθέτου μέ τήν διάκρισιν εις 
πλουσίους καί πτωχούς καί συγχρόνως τήν προσπάθειαν τοΰ Αύτοκράτορος

1 Νεαρά 96.
2 Βλ. Zachariae, Geschichte, σελ. 239.
8 Πρβλ. Τήν νεαράν Ρωμανού τού Λεκαπηνοΰ. Βλ. Monnier, Ένθ’ άν. σελ. 123.
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νά διατηρήση την κοινωνικήν αυτήν διάκρισιν προστατεΰων μέν τούς πένη- 
τας από τής ύποδουλώσεώς των εις τούς πλουσίους, κατοχυρών δμως και τούς 
δυνατούς από τον κίνδυνον τής εξαγοράς των κτημάτων των από τούς άνερ- 
χομένους αδυνάτους. Άφ’ ετέρου δμως ή διάταξις τοϋ Φωκά κλονίζει τον 
έκ πρώτης ό'ψεως υποτιθέμενον σκοπόν τής νεαράς 114 τοΰ Λέοντος, τής 
προστασίας τής μικράς ιδιοκτησίας. Πράγματι εις αυτήν ού'τε ανάλογος προς 
τήν διάταξιν τοΰ Φωκά υπάρχει άπαγόρευσις ού'τε καί φαίνεται διαγραφο- 
μένη ή άπαντώσα εις τήν νεαράν τοΰ Λεκαπηνοΰ καί βρυδύτερον εις τήν 
νεαράν Βασιλείου τοΰ Β'τοΰ 996 προσπάθεια τοΰ περιορισμοΰ τής έκμεταλ- 
λεΰσεως τών αδυνάτων υπό τών δυνατών. Πιθανώτερον φαίνεται δτι ή νεαρά 
τοΰ Λέοντος έχει μάλλον σύνδεσμον προς τήν φορολογικήν θέσιν τών κτη
μάτων εις τό Βυζάντιον καί αποτελεί συνδυασμόν τοΰ περιορισμοΰ τοΰ 
δικαιώματος τής προτιμήσεως τών γειτόνων προς τήν συνδεομένην με τό 
δικαίωμα τοΰτο φορολογικήν αλληλεγγύην τών ομόρων κτημάτων εις τήν 
άναδιοργανωθεΐσαν υπό τοΰ Νικηφόρου Γενικοΰ «επιβολήν»1.

Διά τής νεαράς 13 ό Λέων προβαίνει εις πράξιν δικαιοσύνης ωφελού
σαν άναμφισβητήτως τούς πτωχούς, διότι επιβάλλει εις τούς προϊσταμένους 
τών ευαγών οίκων («εκκλησιών καί ξενοκομείων καί χηροτροφείων1 2 καί 
ορφανοτροφείων») τον καθορισμόν ώρισμένου «είσδεκτικοΰ» κατά τήν άνα- 
νέωσιν τών διηνεκών εμφυτεύσεων, τάς οποίας κατήρτιζον οί οίκοι ούτοι καί 
δή εις τό διπλάσιον τοΰ έμφυτευτικοΰ κανόνος «προσγραφομένης δηλονότι 
τής εισφοράς άπάσης εν τοϊς τής έκδόσεως χάρταις καί τώ οΐκφ άκαινοτο- 
μήτου προσαγομένης, αλλά μή προς ’ίδιον πορισμόν τών εις τήν προστασίαν 
καθισταμένην σφετεριζομένης, ύπόθεσιν άνοσίου κέρδους καί ούχί τής τών 
οίκων ωφελείας τό πράγμα ποιουμένων αυτών» 3.

Έξ ά'λλου αί διατάξεις αί έπιτρέπουσαι τήν ταφήν εντός τών πόλεων, 
διότι οί πτωχοί δεν δύνανται νά έπαρκέσουν εις τά έξοδα τής έκτος τών 
πόλεων ταφής, δεν αποτελούν βεβαίως μέτρα κοινωνικής πολιτικής, ως δεν 
αποτελούν μέτρα τοιαύτης πολιτικής αί φροντίδες τοΰ Λέοντος περί έπεκτά- 
σεως τής Κυριακής άργίας καί είς τούς γεωργούς διότι σαφώς καί άπεριφρά- 
στως τονίζεται εν τή νεαρή 54 δτι αύται υπαγορεύονται από καθαρώς θρη
σκευτικούς λόγους καί ΐνα ό αστικός νόμος μή άντιστρατεύεται προς τον 
νόμον τών «κορυφαίων μαθητών» 4.

1 Βλ. Monnier, Etudes de droit Byzantin, είς τήν Nouvelle Revue Historique 
de droit frangais et etranger, τόμ. 18 (1894) σελ. 485 καί 19 (1895) σελ. 100. ’Επίσης 
τοΰ αύτοΰ, Ένθ’ άν. σελ. 124.

2 Κατ’άλλους «γηροτροφείων».
8 Βλ. τάς διαφωνίας έπί τών δευτερευόντων σημείων τής Ν. 13 είς Spu lb er, Ένθ’ 

άν. σελ. 150.
* Είς τήν νεαράν 54 ή Ορησκοληψία τοΰ Λέοντος υπερβαίνει πά,ν δριον. Άναφερό-
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’Επίσης δεν δΰνανται ν’ αποδοθούν εις κοινωνικοπολιτικούς σκοπούς 
αί διατάξεις τοϋ Λέοντος περί νομίσματος καί περί τόκου, ύπαγορευθεΐσαι 
από μόνην την προσπάθειαν τής ομαλής λειτουργίας τής οικονομικής ζωής1.

Ού'τε ακόμη υπηρετούν τοιουτους σκοπούς αί ολως θεωρητικά! προτιμή
σεις τοϋ Αύτοκράτορος προς τάς ενώσεις καί τούς συνεταιρισμούς. Λέγεται 
μεν αληθώς έν Νεαρά 70, ή οποία ά'λλωστε καί άναφέρεται εις θέμα δλως 
διάφορον ως καί ή κατωτέρω Νεαρά 102:

«Απανταχού τό κοινόν τής γνώμης κατόψοι τ’ άν τις ούς ή κοινωνία 
συνάπτει εν μια καί τοιαύτη μοίρα τιθέμενον. Ουτω γάρ καί συνέμποροι τό 
έκ τοϋ κέρδους ή τής ζημίας ίσον διαλαγχάνουσιν καί συνοδΐται πολλάκις 
ευρήματι περιτυχόντες, εί καί μή κατ’ ίσον εβαλον επ’ αυτό τάς τών ομμά- 
των βολάς, δμως διά τήν έκ τής οδοιπορίας κοινωνίαν κοινήν τήν τοΰ ευρή
ματος κτήσιν πεποίηνταί' καί συστρατιώται δέ, εί καί μή πάντες σύν όμοίφ 
τόνω επί τούς εχθρούς τάς χεΐρας έξέτειναν, αλλά τών αριστείων τήν Ισότητα 
φέρουσι».

Καί έν Νεαρά 102:
«Μέγα τώ βίφ χαρίζεται ή σύν φρονήματι καί λογισμφ τών πραγμά

των κοινώνησις' καί γάρ καί δυνάμεώς τινι παροΰσης έκ τοϋ κοινωνεΐν έτέρφ 
παραπλησίως εύποροϋντι δυνάμεώς μάλλον δνησιμωτέρα καθέστηκεν ή δύνα- 
μις, καί πλουτοϋντες δέ τρόπον άλλον τον πλοΰτον κοινοποιήσαντες γλυκύτε- 
ρον τής από τοϋ πλουτεΐν άπολαύουσιν εύπαθείας, καί στενοχωρούσης πενίας 
ούκ απορήσει παραμύθιον εύρεΐν ή έν τοίς έργοις κοινότης, δι’ ου τό σφο
δρόν άλυποιτερον εΐη τής στενοχώριας, άλλ’ ό'ντος ουτω καλού καί χρησίμου 
τοϋ κατά βίον κοινωνήματος, ξένη τις ένδυομένη κακία ταΐς τών ανθρώπων 
ψυχαΐς ου μόνον έτέροις έμποδών καθίσταται προς ωφέλειαν, άλλ’ αίρεΐσθαι 
πείθει τούς θάλποντας αυτήν αγαπάν καί τά οικεία καταβλάπτεσθαι, ή συγ- 
χωρεΐν έν τφ κοινωνήσαι τοΐς πλησίον προστιθέναι τι κέρδος αύτοΐς». Άλλ’

μένος εις τόν ν. Κώδ. 3,12, 3 (Κωνσταντίνος) καθ’ δν «οί δικασταί πάντες καί οί δήμοι 
τών πόλεων καί οί τεχνϊται πάντες έν τή Κυριακή άργείτωσαν γεωργοί δέ μόνοι έν τή 
ήμέρφ ταύτη γεωργείτωσαν. έπειδή συμβαίνει πολλάκις αυτήν έπιτηδειοτέραν εύρεθή- 
ναι πρός άροτρίωσιν ή πρός τήν τών αμπέλων γεωργίαν καί άτοπον εστίν αυτούς κωλύε- 
σθαι τής έκ τών αέρων άπολαύειν ευκαιρίας» Βασ. (7,17,19), άποφαίνεται ότι «ή αιτία 
τής λύσεως τής τιμής τής ημέρας άλογος, δοκεΐ γάρ σωτηρίας είναι τών καρπών, έστί 
δέ αληθώς οΰδέν. ού γάρ σπουδαιον τής γεωργίας άλλα τοΰ καρποδότου ό έλεος, έπει- 
δάν δοκεΐ τήν εύθηνίαν παρέχεται τών καρπών».

1 Βλ. τήν ανωτέρω μνημονευομένην Νεαράν 83, διά τής όποιας καταργεΐται ή έν 
Π ρ ο χ ε ίρ φ XVI, 14, απαγορευτική τών τόκων διάταξις, ή όποια φαίνεται ότι ούτε 
γενικής έτυχεν εφαρμογής, ούτε άνευ συνεπειών διά τήν οικονομικήν ζωήν τοϋ τόπου 
υπήρξε βλ. Γ. Μαριδάκη, Τό αστικόν δίκαιον έν ταΐς Νεαραΐς τών Βυζαντινών Αύτο- 
κρατόρων, ’Αθήναι 1922, σελ. 223 έπ. καί Gr. Cassimatis, Les interets dans la legi
slation de Justinien et dans le droit Byzantin, Παρίσιοι 1931, σελ. 113 έπ·
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ούδεμία πρακτική εφαρμογή ως π. χ. στοιχειώδης τις άσφάλισις ακολουθεί 
τάς μεγαλόστομους ταυτας διαπιστώσεις. ’Άς μή νομισθή δέ δτι τοιοϋτό τι 
ήτο αδύνατον διά τήν εποχήν εκείνην. Είναι γνωστόν δτι δ Αΰτοκράτωρ 
Νικηφόρος δ Γενικός ένίσχυσε διά δανείων τήν ναυτιλίαν, κατά σύστημα 
δμοιάζον προς εν είδος άσφαλίσεως1.

Τό συμπέρασμα είναι σαφές. Ό φιλόσοφος Αΰτοκράτωρ ήκουσε μέν 
τήν φωνήν τής θείας διδασκαλίας, δεν ήσθάνθη όμως τον πόνον τοΰ αδυνά
του. Εις εποχήν, καθ’ ήν είχε πλέον έπισήμως κυρωθή ή κατάργησις τής 
εξουσίας των τοπικών οργανισμών, τό δέ Κράτος άνέλαβε πάσαν τήν εξου
σίαν, παρεΐδε οΰτος τήν κοινωνικήν αποστολήν τής πολιτείας. Είναι συνεπώς 
δυνατόν νά λεχθή δτι ή αυστηρά κρίσις τοΰ Παπαρρηγοπούλου δτι δ Λέων 
«έπωνομάσθη μέν σοφός καί φιλόσοφος, άλλ’ απέδειξε δΓ άπαντος 
αύτοϋ τοΰ βίου, τοΰ τε δημοσίου καί τοΰ ιδιωτικού, δτι ή ψιλή παιδεία 
ή περί τάς λέξεις μόνον περιωρισμένη καί γεγυμνωμένη πάσης θετικής αρε
τής εις οΰδέν άλλο συντελεί ή είς τό νά καταστήση έμφανέστερον καί μάλλον 
αδικαιολόγητον τήν κακίαν» 1 2 είναι μάλλον επιεικής, αν ληφθή ύπ’ δψει τό 
ουσιαστικόν περιεχόμενον τής νομοθεσίας τοΰ Αΰτοκράτορος, δ δποΐος εις 
τους νόμους του περισσότερον έπρόσεχεν είς τάς άφηρημένας καί δλως θεω
ρητικός διδασκαλίας παρά είς τήν πρακτικήν ουσίαν καί αποστολήν τών 
θεσμών. Καί υπήρξαν μέν υπό τήν χριστιανικήν έπίδρασιν έργα εΰποιΐας 
ποικίλα, ταϋτα δμως δέν οφείλονται εις τον Λέοντα3.

Ό Henri Monnier θεωρεί τον Λέοντα ως πρόδρομον τοΰ κοινωνικού 
χριστιανισμού4. Ή κρίσις φαίνεται εσπευσμένη. Διότι θεωρητικώς μέν αί 
απόψεις τοΰ φιλοσόφου ήσαν κατά πολύ σύμφωνοι μέ τάς άρχάς τοΰ κοινω- 
νικοΰ χριστιανισμού όπως οΰτος διεμορφώθη εις τούς νεωτέρους χρόνους, 
παρά τάς πολλάς αντινομίας, άς παρουσιάζει από άπόψεως οικονομικής 
ή σκέψις του5. “Ομως είς τό δλον οικοδόμημα τής σκέψεως τοΰ Λέοντος 
λείπει δ κυριώτερος λίθος τοΰ κοινωνικοΰ χριστιανισμού, ή προστασία τών 
άποχειρωβιώτων, είς τήν δποίαν έστήριξε τήν κοινωνικήν πολιτικήν τής 
Δυτικής Εκκλησίας ό ’Αρχηγός αυτής κατά τούς νεωτέρους χρόνους διά τών 
πολύκροτων δύο εγκυκλίων Rerum novarum καί Quatragesimo anno.

1 Βλ. Gr. Cassimatis, La dixieme «vexation» de l’Empereur Nicephore, είς 
τό Byzantion, VII (1932), σελ. 149 έπ.

2 Βλ. "Ιστορίαν, έκδ., 5η, 1925, IV, Α' σελ. 63.
8 Βλ. Runcitnan, Ένθ. άν., σελ. 93 καί 211. Πρβλ. J. Β. Bury, The imperial 

administrative system in the ninth Century, Λονδΐνον 1911, σελ. 73 έπ. καί Vogt, 
Basile ler, σελ. 381 έπ., ιδιαιτέρως δέ Κ. Άμάντου, Ή Ελληνική φιλανθρωπία κατά 
τούς μεσαιωνικούς χρόνους, είς ’Αθήνας, τόμ. 35 (1923), σελ. 131 έπ.

4 Βλ. Les Novelles, σελ. 59.
6 Βλ. R. Gonnard, Histoire des doctrines economiques, Παρίσιοι 1930, σελ. 
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’Άλλως τε εις τήν πρακτικήν εφαρμογήν τών αρχών αυτών δ Αΰτοκράτωρ 
χωρίζεται από τον φιλόσοφον. Τό έ'ργον ιών Ίσαΰρων το τεΐνον εις τήν 
πραγματικήν χειραφέτησιν τών αγροτών, ελευθέρων ή δουλοπαροίκων, άπο- 
τελοΰντων τον κυρίως εργαζόμενον πληθυσμόν τοΰ Βυζαντίου δχι μόνον δεν 
συνεχίσθη άλλ’ άνεκόπη από τον Λέοντα1. Άν δε είναι αληθές δτι τό 
Βυζάντιον διά τών συνεχών προσπαθειών προς διατήρησιν τής κεντρικής 
εξουσίας τοΰ Κράτους και τών βαθμιαίων προστατευτικών μέτρων υπέρ τών 
άσθενεστέρων καί τών μεσαίων τάξεων παρέμεινε εις τάς προφυλακάς τοΰ 
πολιτισμού2, τούτο δέν οφείλεται κυρίως εις τον Λέοντα.

Μάτην άναζητείται κοινωνική πολιτική είς τάς Νεαράς αυτού.

ΓΡΗΓ. Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ * *

1 Βλ. Vogt, Basile Ier, σελ. 375 έπ.
* Βλ. Ρ. Boissonnade, Le travail dans l’Europe chretienne au Moyen Age, 

Παρίσιοι 1921, σελ. 77.
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