
Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ *

Το πρόβλημα τής φορολογίας τής εγγείου παραγωγής άπησχόλησε πάν
τοτε τό Βυζάντιον, χωρίς δμο)ς ποτέ να επιτυχή ικανοποιητικήν τοΰτου λύσιν. 
Κληρονόμος καί συνεχιστής τής Ρώμης καί των ύπ’ αυτής άπορροφηθέντων 
ελληνιστικών βασιλείων, έξηκολούθησε τήν παραδοθεΐσαν μορφήν φορολο
γίας τής γής. Ή γή θεωρούμενη ως ακένωτος πηγή πλοΰτου, μέ τήν άνα- 
νεουμένην γεωργικήν άπόδοσιν, έπρεπε να είναι ό κύριος τροφοδότης τοΰ 
δημοσίου ταμείου Δεν έφαντάσθησαν, ούτε δτι ή φορολογία ήμπορεΐ να 
πνίξη τήν παραγωγήν, ούτε ιδίως δ'τι, φθάνουσα εις άκρα, κουράζει τον αγρό
την μέχρι βαθμού έξαντλήσεως.

Ή μεταβολή κατά τήν διαδρομήν τών αιώνων των συνθηκών τής 
υπαίθρου καί τής πυκνότητος τοΰ πληθυσμού, δεν άφησε βεβαίως άνεπη- 
ρέαστον τον τρόπον βεβαιώσεως καί εισπράξεως τοΰ εγγείου φόρου. Νέαι 
προσθήκαι έκάστοτε περιέπλεκον τό καθ’ εαυτό πολύπλοκου σύστημα, τό 
όποιον κατά βάσιν παρέμενε τό αυτό, ελάχιστα επηρεαζόμενου από τήν τύχην 
τοΰ φορολογουμένου, κυριώτατα δέ άποβλέπον πώς θά άσφαλίση μείζονας 
εισπράξεις υπέρ τοΰ δημοσίου. Τήν βυζαντινήν δημοσιονομίαν, ως γνωστόν, 
έχαρακτήρισε πάντοτε άκρως ταμιευτικόν πνεύμα, πλήρης δέ άστοργία έναντι 
τοΰ άτυχους παραγωγού.

Οί κύριοι δημόσιοι φόροι, οί πλήττοντες τήν έγγειον κτήσιν καί τήν 
εντεύθεν παραγωγήν, είλκον τήν καταγωγήν από τήν παλαιάν ρωμαϊκήν 
«capitatio humana». Ήσαν ούτοι ό κεφαλικός φόρος, δστις έπληττε τό 
άτομον, εφ’ δσον τούτο δεν ήτον ιδιοκτήτης εδάφους,— τό κεφαλικόν 
τέλος τών άκτημόνων* 1 2—, καί ή «jugatio terrena», τό εδαφικόν τέλεσμα,

* Έξ ανεκδότου έργου περί «τών οικονομικών τοΰ φίΚνοντος Βυζαντίου».
1 Οΰχί όρθιος ό Καλλιγας, Δουλοπαροικία, ο. 300, γράφει οτι «κατά Βυζαν

τίους, όλοι οί φόροι έπεσωρεύθησαν επί της γής». Αυτή ή φύσις τών ανατολικών 
χωρών, περιτρεχόμενων από θάλασσαν πρός ήν κατέληγον αί μεγάλαι εμπορικοί 
άρτηρίαι, έπέβαλλεν οικονομίαν μικτήν, φορολογίαν δέ πλήττουσαν τήν κίνησιν τών 
συναλλαγών. 'Η φορολογία αδτη, σύν τφ χρόνω, άπέβη εντελώς ή δεσπόζουσα.

2 Είς τά σωζόμενα κείμενα οί Βυζαντινοί αδιακρίτως ομιλούν διά «κεφαλητι- 
κύν» ή «κεφαλητίκιον» ή «κεφαλητιών» ή «κεφαλικόν».
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δ είς τό κράτος απ’ ευθείας καταβαλλόμενος φόρος επί τής γης, δ «δημόσιος 
κανών» ή απλώς «τό δημόσιον», δπως επανειλημμένους εκφράζονται οί Βυζαν
τινοί είς τάς διαφόρους νεαράς καί τά διά χρυσοβούλλων παραχωρητήρια 
ατελείων. Την αυτήν έκφρασιν μεταχειρίζεται καί δ Μαρκιανός Κώδιξ εις 
διάφορα αυτού κεφάλαια1.

Είς τον έγγειον φόρον—ή ονομασία τοϋ δποίου παραλλάσσει κατά 
περιόδους, χωρίς ή βάσις του νά μεταβάλλεται—ύπόκεινται, κατ’ αρχήν καί 
κατά γενικήν διάταξιν, δλα τά κτήματα, μεγάλα ή μικρά, τά άνήκοντα κατά 
κυριότητα είς ελευθέρους ίδιοκτήτας. Δεν ύφίστανται, κατά τό κοινόν δίκαιον, 
κατηγορίαι κτημάτων απαλλασσόμενοι τής εγγείου φορολογίας. Καί αυτά 
ακόμη τά κτήματα τά περιλαμβανόμενα εις τήν λεγομένην «βασιλικήν γήν»— 
τό κατά τους Βυζαντινούς δηλ. domaine public—δεν εξαιρούνται ταυτης1 2 3.

Τά κτήματα έν γένει είναι : «προσωπικά», «αρχοντικά», άνήκοντα δηλ. 
είς ανώτερους άξιωματοΰχους, πολιτικούς ή στρατιωτικούς. «Εκκλησιαστικά», 
άνήκοντα ως ιδιοκτησία εις εκκλησίας ή υψηλούς ταυτης λειτουργούς. Κτή
ματα άνήκοντα είς ευαγή ιδρύματα, περιελθόντα είς αυτά κατά δωρεάν ή έκ 
κληρονομιάς ή εξ άγοράς. «Μοναστηριακά», περιλαμβανόμενα είς τήν άπέ- 
ραντον κτηματικήν περιουσίαν των μονών. «Στρατιωτικά», δηλ. τά κοινώς 
«στατιωτοτόπια» λεγάμενα, «οί τόποι στρατείας», τά περιλαμβανόμενα εις 
τό σύστημα τό άπό τοϋ 'Ηρακλείου δημιουργηθέν, τής παραχωρήσεως μικρο- 
κτημάτων είς εποικιζόμενους, ιδίως επί βασιλικής γής, ελευθέρους άγρότας, 
με τήν ύποχρέωσιν τής στρατεύσεως καί συντηρήσεως τοϋ ίδιου οπλισμού’. 
Τά μικροκτήματα αυτά, άπολαύοντα πολλών προνομίων, διεπόμενα δε άπό 
εξαιρετικόν δίκαιον, δεν άπηλλάσσοντο έν τούτοις τής καταβολής τού τακτι
κού δημοσίου κανόνος *.

Ό έγγειος φόρος οφείλεται καί καταβάλλεται είς τό δημόσιον άπό τύν 
γεωκτήμονα, τον φερόμενον ως κύριον τής γής (δχι επομένως άπό τούς εγκα-

1 Ostrogorsky, Steuerg., σ. 48, 104. Dolger, Finanzv., σ. 54 καί 
122 κειμένου Κωδικός. Καλλιγά, Δουλοπαροικία, σ. 200 καί έπ., 210 καί έπ.

- Dolger, Finanzv., σ. 63. Τάς διαφόρους κατηγορίας τοιν κτημάτων ανα
φέρουν ως καθιερωμένα?, χωρίς νομικήν τινα διάκρισιν, αί διάφοροι νεαραι και τα 
περισωθέντα χρυσόβουλλα των άπό τοΰ ΙΑ' καί εφεξής αιώνων (Χρυσ. Μαν. Κομνηνοϋ 
1144, JGR (Ζέπου), I, σ. 366), άπαλλάσσοντα προνομιακώς διάφορα άπό τά κτήματα 
αυτά ποικίλων φορολογικών καί άλλων βαρών λ.χ. «έξκουσεία τοϊς πάσι προσωπικούς 
εκκλησιαστικοί? καί μοναστηριακοί? κτήμασι προσκαθημένοις ϊερεϋσι».

3 Βυζ. Μελέται, Α, σ. 10 καί έπ., 27 καί έπ.
1 Ρητώς τοΰτο άναγράφεται είς τό Τακτικόν τοΰ Λέοντος «τών έν πολεμοις 

τακτικών σύντομος παράδοσις» (έκδ. Βουδαπέστης), διάτ. δ, σ. 49’ «οΰ γάρ βουλό- 
μεθα τόν ήμέτερον στρατιώτην, πλήν μόνον τοΰ δημοσίου τέλους έτέρα ύποκεΐσθαι 
δουλεία, παρέχειν μέντοι τούτους τά δημόσια μόνον τέλη».
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τεστημένους ως παροίκους καλλιεργητάς) εις τό κτηματολόγιον, όπου και 
αναγράφεται ή έκαστον ιδιοκτήτην βαρύνουσα έκ τής γης φορολογία.

Είναι μάταιον ν’ άναζητήση τις λογικήν γραμμήν εις τήν πλήττουσαν 
τήν παραγωγήν τής γής πολυσύνθετον καί άλληλοσυγκρουομενην φορολογικήν 
νομοθεσίαν τοΰ Βυζαντίου. "Οπως υποστηρίζουν οί εγγύτερον έγκΰψαντες 
εις τήν μελέτην των σχετικών θεμάτων Ρώσοι έρευνηταί τών πηγών, ή σχε
τική νομοθεσία είναι σωστός λαβύρινθος. ’Ίσως ή ακριβέστερα διάκρισις 
μεταξύ τοΰ εγγείου φόρου—τοΰ δημοσίου κανόνος—τοΰ βεβαιουμένου δι’έκτι- 
μήσεως τής τεκμαιρομένης άποδόσεως τοΰ κτήματος, καταβαλλόμενου δέ 
άπ’ ευθείας από τον κύριον τοΰ κτήματος εις τό Κράτος καί τοΰ λεγομένου 
κεφαλικον' φόρου, τής παλαιας capitatio, ήτις εις τό Βυζάντιον χάνει τήν 
αρχικήν ονομασίαν καί άλλάσσει ό'νομα χωρίς νά μεταβάλλη ουσίαν, είναι 
δτι ή δεύτερα είναι άσχετος προς την ιδιοκτησίαν. Ή άρχουσα γνώμη υπο
στηρίζει δτι δ φόρος οΰτος πλήττει τους μή έχοντας κτηματικήν περιουσίαν, 
εκείνους δηλ. τών οποίων ή πρόσοδος δέν ήδύνατο νά κριθή επί τή βάσει 
στοιχείαιν πραγματικών, οιοι είναι λ.χ. οί «ευτελείς», οί πάροικοι, δουλοπά
ροικοι, κληρικοπάροικοι—οί προσκαθήμενοι εις τό κτήμα, οί οπωσδήποτε δηλ. 
άκτήμονες '. Αί βαρύνουσαι τούτους χορηγίαι υπό ποικίλας μορφάς, κατ’ αρχήν 
δέν καταβάλλονται εις τό δημόσιον άπ’ ευθείας, άλλ’ εις τον γεωκτήμονα 
εντός τοΰ κτήματος τοΰ οποίου εργάζονται καί κατοικοΰν. Άποτελοΰν αΰται 
πρόσοδον τούτου, άδιάφορον αν τό στοιχειον αυτό λαμβάνεται ΰπ’ δψιν εις 
τήν έκτίμησιν τής άποδοτικότητος τοΰ κτήματος διά τον υπολογισμόν τών 
επιβαλλόμενων είς τον μεγαλοϊδιοκτήτην φορολογικών καί άλλων υποχρεώ
σεων. Ό γεωκτήμων κρίνεται έν γένει από τους άγρότας επιεικέστερος 
οπωσδήποτε τύραννος ή δ είσπράτιορ τοΰ δημοσίου καί ό εκμισθωτής τών 
φόρων, έναντι τών οποίων, ό άπλοΰς χωρικός ήτον άοπλος καί εκτεθειμένος 
εις πάντα εκβιασμόν.

Ή υπηρεσία τής βεβαιώσεως, τής τηρήσεο^ς τών φορολογικών βιβλίων 
καί τής εϊσπράξεως τών φόρων, ανήκει εις τό ΛογοΜαιον τον Γενικού, είδος 
υπουργείου τών εσόδων—χωρισμένου εντελώς από τήν υπηρεσίαν τών 
δαπανών.

’Αποτελεί τοΰτο άνωτάτην οικονομικήν υπηρεσίαν, ως προκύπτει από 
τήν υψηλήν τάξιν, ήν κατέχει ό Λογοθέτης τοΰ Γενικοΰ εις τήν δημοσίαν 
ιεραρχίαν. Βεβαίωσις καί εΐσπραξις άποτελοΰν διακεκριμένος άπ’ άλλήλων 1

1 Καλλιγά, Δουλοπαρ., σ. 213. Ό Ostrogorsky, Gesch. d. Byz. 
St., σ. 89, υποστηρίζει ίίτι ό κεφαλικός φόρος, μορφή προσωπικού φόρου, πλήττει 
αδιακρίτως κάθε φορολογούμενοι· «untersehiedlos jeden Steuertrager» καί όχι 
μόνον τούς άκτήμονας. ’Ίδε καί κατ.
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υπηρεσίας, ή λειτουργία δέ αυτών είναι ανατεθειμένη εις χωριστά διοικητικά 
όργανα

'Η βεβαίωσις τού εγγείου φόρου ένεργεΐται υπό των κατά τόπους οργά
νων,—τούς έπόπτας τών θεμάτων καί τούς βοηθούς αυτών, καλούμενους 
διοικητάς, τούς έξισωτάς, πράκτορας, άναγραφεΐς, οι όποιοι καί παρακολου
θούν έκ τού σύνεγγυς την υπηρεσίαν, καταρτίζουν τούς φορολογικούς κατα
λόγους, συμπληρώνουν δέ έκάστοτε καί ενημερώνουν αυτούς1 2. Ή βεβαίωσις 
γίνεται μέ χονδρικούς υπολογισμούς καί αυθαίρετα πολλάκις κριτήρια, επί 
τη βάσει τής αξίας τής τεκμαιρομένης άποδόσεως, τής ποιότητος τής γής καί 
τού είδους τής καλλιέργειας.—Ι’ή αρόσιμος ή λιβαδιαία ή ύπάμπελος ή 
κηπεύσιμος, λέγει ενδεικτικούς το χρυσόβουλλον Μανουήλ Κομνηνού τού 
1153, τύ άναγνωρίζον τά αμφισβητούμενα κτήματα έκ δωρεών τοϋ ναού τής 
'Αγίας Σοφίας καί παραχωρούν φορολογικός άτελείας «τή άγιωτάτη τοϋ 
Θεού μεγάλη εκκλησία» 3.

Τό αποτέλεσμα τής βεβαιώσεως συγκεντρώνεται καί καταγράφεται εις τά 
φορολογικά βιβλία τά τηρούμενα έπιμελώς εις τό κέντρον. Τά βιβλία φέρουν 
διάφορα ονόματα εις τάς πηγάς, ποικίλοντα κατ’ εποχάς. Συνήθης ονομασία 
των είναι «κώδικες», «χαρτία δημόσια», «κατάστιχα», «πρακτικά», «σεκρε- 
τικόν πρακτικόν» κλπ. \ Αί εις αυτά έγγραφαί τηρούνται έπιμελώς, αποτε
λούν τίτλους κατά τών φερομένων ως οφειλετών έκ φόρων, δεν ύπόκεινται δέ 
εις μεταβολήν τινα, παρά εις σπανίας περιπτώσεις καί κατ’ αραιότατα δια
στήματα.

Τό βάρος έκ τής καθ’ εαυτό έπαχθοΰς φορολογίας αποβαίνει ακόμη κατα- 
θλιπτικώτερον, έκ τού γεγονότος ότι τόσον οί Ρωμαίοι δσον καί οί συνεχι- 
σταί τής πολιτικής των Βυζαντινοί, δεν έφαντάσθησαν δτι ό φόρος έπρεπε, 
διά νά είναι δίκαιος καί οίκονομικώς νά. μη είναι εξαντλητικός τού παρα
γωγού, νά είναι ποσοστόν τής ετήσιας προσόδου τοϋ κτήματος, καί δτι, 
επειδή έκ τής φύσεως αυτής τών πραγμάτων ή πρόσοδος δεν ήτο σταθερά, 
αλλά μεταβλητή έκάστοτε, έπρεπεν ή βεβαίωσις, διά νά προσεγγίζη, κατά τό 
δυνατόν, προς την αλήθειαν, νά ένεργήται όχι έφ’ άπαξ, αλλά κατά τακτάς

Ή έξέλιξις τής φορολογίας τής γής εις τό Βυζάντιον 309

1 D ο 1 g e r, αΰτ., σ. 79.
2 Dolger, αΰτ., σ. 19 καί επ. Stein, Studien, σ. 141 καί επ., δστις 

κυρίως άσχολεΐται μέ την άπό τής αΰτοκρατορικής Ρώμης έξέλιξιν τών οικονομικών 
υπηρεσιών. Διά τό κτηματολόγιον καί τήν καταγωγήν τής λέξεως eadastra - kadasta, 
καδαστρόν - καδοιστον εις τον Μαρκιανόν Κιυδικα, ΐδε Dolger, αΰτ., σ. 92 καί έπ., 
97 καί έπ. Ο s t r ο gο r s k y, Stgm., σ. 88 καί έπ. K α λ λ ιγ ά, Δουλοπαρ., σ. 202.

3 JGR (Ζέπου), I, σ. 379 καί εις Dolger, Ι2, έτ. 1153, άρ, 1390, άνάλυσιν 
τών διατάξεων.

1 Εις τόν Μαρκιανόν Κώδικα άπαντά συνήθως ή ονομασία «κώδιξ». Dolger,
αΰτ.
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περιόδους. ’Αντιλήψεις δμο)ς φορολογικής δικαιοσύνης κα'ι οικονομικής σκο- 
πιμότητος υπήρξαν εντελώς ξέναι προς την πολιτικήν των χρόνων εκείνων. 
’Αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων ήσαν σπάνιαι και κατ’ αρχήν δεν έγίνοντο 
παρά εις δλως εξαιρετικός περιστάσεις. Τά κτήματα καί οί καλλιεργηταί 
φορολογούνται άπηνώς, μέχρις αυτό τούτο έξαντλήσεως, χωρίς εν τοΐς πρά- 
γμασιν ό λεγόμενος φορολογικός κάματος να λαμβάνεται ύπ’ δψιν. 'II βυζαν
τινή οικονομική πολιτική προτιμμ, δπως γράφει δ Καλλιγάς1, νά διαιώνιση 
τάς εις τά αρχεία παλαιάς άπογραφάς, νά καταστήση δε οΰτω πάγιον τύν 
έγγειον φόρον. Σύστημα δλέθριον οικονομικώς καί κοινωνικώς άπάνθρωπον. 
Υπήρξε καί τούτο μία των αιτιών τής έρημώσεως τής υπαίθρου, τής κατα- 
πτώσεως τής μικράς έλευθέρας ιδιοκτησίας καί ή τής φυγής προς τάς πόλεις 
τών λιμοκτονούντων αγροτών ή τής υποταγής τούτων, μέ άπεμπόλησιν τής 
ελευθερίας των εις ισχυρούς προστάτας.

Θεωρητικώς βεβαίως δεν φαίνεται νά εμεινεν αδιάφορος ή βυζαντινή 
νομοθεσία εις τά παθήματα τών χωρικών, ή διοίκησις δέ επιδείκνυε συνεχή, 
άλλ’ άκαρπον μέριμναν. Ή πρόθεσις καθίσταται φανερά καί από δσα μέτρα 
λεπτομερώς αναγράφονται εις τον Μαρκιανόν Κώδικα, βεβαίως προϋπάρχον- 
τα αυτού, άφορώντα εις επιεικείς φορολογικός ρυθμίσεις. Θά ήτο άφόρητος 
ή κατάστασις, εάν έφηρμόζετο πάντοτε άτέγκτως δ κοινός φορολογικός κανών.

Μέ άκριβολογίαν, φανερώνουσαν προηγμένην φοροτεχνικήν άντίληψιν, 
διακρίνουν οί Βαζαντινοί:

Τήν «συμπάθειαν», ήτις σημαίνει μερικήν απαλλαγήν από τού όφειλο- 
μένου φόρου, εις ήν στέργει δ επόπτης—δηλ. ή επί τού καθορισμού τού φόρου 
τοπική αρχή—, εφ’ δσον εξ έπιτοπίου έρεύνης πείθεται περί τού ορθού τής 
γενομένης σχετικής αίτήσεως. Ούτως «δλοσυμπάθητα» είναι τά κτήματα δταν 
«πάντες οί στίχοι συμπεπαθημένοι ύπάρχωσιν», δταν δηλ. παραχωρεΐται 
ολοκληρωτική άφεσις τού φόρου, διότι αναγνωρίζεται δτι δλα τά κεφάλαια 
τούτου νοσούν2.

Τον «κουφισμόν», δηλ. τήν απαλλαγήν από τού φόρου εκ λόγων άνω- 
τέρας βίας, δφειλομένων εις εχθρικός έπιδρομάς, κατ’ ακολουθίαν τών δποίων 
«μεταναστεύουν οί κληρονόμοι» τού οφειλέτου τών ληξιπροθέσμων δόσεων.

Τέλος τήν «δρθωσιν», δταν οί κληρονόμοι, μεταβαλλόμενων τών περι
στάσεων, άνακαταλάβουν τά προς καιρόν έγκαταλειφθέντα κτήματα. Ή εΐσ- 
πραξις εις τήν περίπτωσιν αυτήν τών δικαιολογούμενους καθυστερουμένων, 
έπρεπε νά κατανεμηθή εις πλείονας λήξεις* 5.

1 Δουλοπαρ., ο. 299.
5 Κείμενον εις Dolger, σ. 118, ερμηνεία σ, 141, 147. Ostrogorsky, 

Stgm., σ. 77, 97.
8 Αότ., σ. 119 καί 148 καί έπ.
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Ή θεωρητικώς όμως άμεμπτος αυτή διοικητική λεπτολογία δεν φαίνεται 
έν τή πράξει νά έφηρμόσθη μέ αντίστοιχον ακρίβειαν, Ή πραγματικότης 
παρέμεινεν άθλια, οΐ φορολογούμενοι έπιέζοντο σκληρώς μέχρις έξαντλήσεως 
καί ή άπόγνωσις τών χωρικών πληθυσμών ούδεμίαν εύρισκεν ηχώ. "Ο,τι εξ 
άμεσου άντιλήψεως τών βυζαντινών χρονογράφων ή επιστολογράφων έφθασε 
μέχρις ημών, μαρτυρεί τούτο ενεργώς.

** *

Ή πύκνωσις τού πληθυσμού τής υπαίθρου κατά τούς χρόνους τής 
ακμής, αποτέλεσμα τής άκολουθουμένης έποικιστικής πολιτικής, συνετέλεσεν 
εις μόρφωσιν άφθονων οίκονομικώς υγιών άγροτικών συνοικισμών, άποτε- 
λουμένων κατά τό πλεΐστον άπό ελευθέρους άγρότας - χωρίτας.Έκαστος τούτων 
ήτο κύριος ίδιου κτήματος κατά πλήρες δικαίωμα ιδιοκτησίας, συμφώνως 
προς τάς περί κυριότητος άρχάς τού ρωμαϊκού νόμου. Οί επιβληθέντες περιο
ρισμοί διαθέσεως ειχον ως σκοπόν την κατοχύρωσιν τής κυριότητος.

Τό φαινόμενον αυτό οφείλεται εις την διά τού 'Ηρακλείου έγκαινισθει- 
σαν άγροτικήν πολιτικήν. Άπό τής βασιλείας τού Μεγάλου αυτού Αύτοκρά- 
τορος τό Βυζάντιον εξελίσσεται προς νέον ιστορικόν σταθμόν. Κλείει μία 
περίοδος καί άρχίζουν οί καθ’ εαυτό βυζαντινοί χρόνοι μέ δεσπόζοντα τον 
Ελληνικόν χαρακτήρα ’. Αί δργανικώς βαθεϊαν άσκήσασαι έπίδρασιν στρα
τολογικοί, διοικητικοί καί άγροτικαί μεταρρυθμίσεις, ώθησαν την αυτοκρα
τορίαν προς την άκμήν της. Μία πλευρά ταύτης είναι καί ή έπελθούσα ευερ
γετική μεταβολή εις τήν δ'ψιν τής υπαίθρου. Κατά τούς προγενεστέρους 
αιώνας πλήρης σχεδόν ήτο ή επικράτησις τής μεγάλης ιδιοκτησίας, μέ τό 
πλήθος τών επί τού κτήματος εγκατεστημένων μή ελευθέρων αγροτών—τών 
παροίκων. Προσδεδεμένοι ουτοι εις τήν γήν, ούτε ήδύναντο νά έχουν ίδιον 
κτήμα, ούτε εδικαιούντο νά μετοικήσουν ελευθέρους. Μέ τήν άθρόαν δημιουρ
γίαν ελευθέρων μικροκτημάτων, παραχωρουμένων εις στρατευομένους άγρό- 
τας, καί τάς συνεχείς διανομάς βασιλικής γής εις έποικιζομένους έπ’ αυτής 
πληθυσμούς, άνετράπη, σύν τφ χρόνιο, ή παλαιά κατάστασις. Ούτως ολίγον 
κατ’ ολίγον δεσπόζουσα άποβαίνει ή μορφή τής μικράς ιδιοκτησίας, υποχω
ρεί δέ ό τύπος τού άνελευθέρου καλλιεργητού καί κατ’ αριθμόν καί κατά 
οικονομικήν σημασίαν. Ή δουλοπαροικία έξηκολούθησεν ούχ ήττον ΰφιστα- 
μένη, καθ’ ό'λην τήν βυζαντινήν περίοδον καί μετ’ αυτήν άκόμη, μέ προϊού- 1

1 A. Ν. Διομήδη, Βυζαντινοί Μελέται, Α, σ. 154 καί έπ., 269 καί έπ. Ο s t r ο- 
gorsky, Entwirkgr. d. Byz.r., εις Vierteljalirs. fur S.U.W.G., 1929, a, 129 
καί έπ. Diehl-Marcais, a. 211 καί έπ., 221 καί έπ,
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σαν μάλιστα κατά τούς χρόνους τής παρακμής εντασιν. Ή νομοθεσία, ιδία 
ή φορολογική, συνεχώς κάμνει μνείαν αυτής1.

'Όταν περί τό τέλος τοϋ Η' καί τάς άρχάς τοϋ Θ' αϊώνος κατενικήθη- 
σαν οι κατά τών Πατρών επιτιθέμενοι Σλάβοι, χάρις, ώς γράφει ό Κων
σταντίνος Πορφυρογέννητος, εις την θαυματουργόν παρέμβασιν τοϋ πολιού
χου τών Πατρών ’Αποστόλου Άνδρέου 1 2 * * * * * * 9, οί έποικισθέντες μετά την ήτταν 
Σλάβοι ωρίσθησαν ως «κληρικοπάροικοι» τοϋ 'Αγίου Άνδρέου, δηλ. προσδε- 
δεμένοι εις τά κτήματα τά άνήκοντα εις την εκκλησίαν τοϋ Αγίου Άνδρέου. 
Ό Γεωργικός Νόμος κατά ταΰτα δέν όμιλε! περ! παροίκων, όχι διότι δέν ύφί- 
στανται πλέον τοιοϋτοι, αλλά διότι σκοπός του είναι νά προστατευση τον 
μικρόν ελεύθερον ιδιοκτήτην, νά ρυθμίση τάς μεταξύ γειτόνων σχέσεις και 
ν’ άσφαλίση τάξιν είς την ύπαιθρον. Άπό τοϋ Γ αϊώνος ό'μως, ως συνάγε
ται από την αγροτικήν πολιτικήν τών Μακεδόνων, ζωγραφίζεται δε ωμότατα 
εϊς τάς Νεαράς τών μεταρρυθμιστών εκείνων Αύτοκρατόρων, αι αγροτικοί 
σχέσεις υπό τήν επίδρασιν τών οικονομικών καί κοινωνικών συνθηκών, αί'τι- 
νες ωθοΰν προς έπικράτησιν τής μεγάλης ιδιοκτησίας, παρουσιάζουν αϋξησιν 
τοϋ στοιχείου τών παροίκων καί θλιβεράν ύποχώρησιν τών μικροκτηματιών *.

*
* *

Ή ποικιλία τών κτημάτων κατά ποιότητα, έκτασιν, συνοχήν τών πλη
θυσμών ή καί λόγφ προσωρινής εγκαταλεί\|'εως τούτων (άπό τίνος ί'σως

1 Έάν ό «Γεωργικός Νόμος» (ΐδε τοϋτον κατά τήν έκδ. Ashburner, είς JGR
(Ζέπου), II, σ. 65 καί έπ.)—άδιάφορον αν έκδοθείς περί τά τέλη τοΰ Ζ' αϊώνος ή
επί Ίσαύρων τόν Η' αιώνα (Ostrogorsky, Gesck., σ. 54., Ζ. ν. Eingen- 
thal, σ. 249 καί έπ.)—δέν κάμνη μνείαν τών παροίκων καί ούδεμίαν είς τάς δια
τάξεις του περιλαμβάνη ρύδμισιν σχέσεων τοιούτων, δέν έπεται δτι πρέπει εντεύθεν 
νά συναχΟή τό συμπέρασμα, δτι εμμέσως κατέλυσε τήν δουλοπαροικίαν είς τήν Ανα
τολικήν Αυτοκρατορίαν,—όπως υποστηρίζουν οίΠαπαρρηγόπουλος, 1, σ. 57 
καί έπ. καί Ζ. ν. Ι/ingenthal, αΰτ., σ. 251—καί έπέτρεψε τήν έλευ δέραν μετοι
κεσίαν όλων τών έως τότε προσδεδεμένων είς τήν γην αγροτών. Είναι ίστορικώς μαρ- 
τυρημένον, δτι πρό καί μετά τόν Γεωργικόν Νόμον, ύφίστατο ισχυρά μεγάλη ιδιοκτη
σία, συνυφασμένη μέ τό σύστημα τής δουλοπαροικίας, μέ τούς «έναπογράφους», τούς 
άποτελοϋντας παράρτημα τής γής ήν καλλιεργούν καί μή δικαιούμενους αϋτοβούλως 
νά έγκαταλείψουν τό κτήμα. Τό σύστημα αυτό ήσφάλιζε τήν καλλιέργειαν τών άπε- 
ράντων γαιών, επί πλέον δέ άπετέλει παράγοντα δυνάμεως εϊς χεΐρας τών διαφόρων
ισχυρών, οί όποιοι ουδέποτε έλειψαν είς τό Βυζάντιον, άδιάφορον αν κατά περιό
δους ή σημασία των έποίκιλλεν. Άπό τούς ιστορικούς, τούς χρονογράφους καί 
άπ’ δ,τι σφζεται έκ τής νομοθεσίας, συνάγεται δτι δέν έπαυσε ποτέ ό δεσμός τών
παροίκων νά εύρίσκεται εν ένεργεία (Ostrogorsky, Gesch., σ. 89, σημ. 2.
Bratianu, Etudes Byzantines, σ. 261).

* ”Ιδε τήν δραματικήν άφήγησιν είς τό De administrando Imp. έργον του
(έκδ. Βόννης), σ. 48 καί έπ.

9 ’Ίδε Βυζ. Μελέται, Α, σ. 70 καί έπ. Vasiliev, I, 328 καί έπ.
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εθνών επιδρομής ή τίνος άλλης θεομηνίας), ήγαγεν εις διακρίσεις φοροτε
χνικός και δσον αφορά εις την βεβαίωσιν και δσον αφορά εις τον εκ τοϋ 
φόρου έναντι τοϋ δημοσίου υπεύθυνον.

Κτήματα, άποχωρισθέντα των άλλων κτημάτων τού χωρίου διά τοϋ 
επόπτου—οργάνου τής οικονομικής διοικήσεως—εκ τίνος των ανωτέρω λόγων, 
απαρτίζουν αυτοτελή κτήματα, «ιδιόστατα», τά όποια—όποος γράφει ό Μαρ- 
κιανός Κώδιξ—«μήτε εις κατατομάς είναι μήτε ανακοινώσεις έχειν μετά τής 
λοιπής υποταγής τοϋ χωρίου», δηλ. δεν περιλαμβάνονται οΰτε εις τά κατα- 
μετρηθέντα κτήματα τοϋ χωρίου, ούτε εις την πραγματικήν κοινότητα τοϋ 
χωρίου. Τά «ιδιόστατα» αυτά κτήματα, αποτελούν ιδίαν φορολογικήν μονάδα. 
Ό κύριος τούτων είναι εγγεγραμμένος ως τοιοϋτος εις τά επίσημα «κατά
στιχα» τοϋ Κράτους καί φορολογείται μεμονωμένος1.

Ενωρίς εις τήν βυζαντινήν νομοθεσίαν, συνεχίζουσαν κατά πάσαν πιθα
νότητα ρωμαϊκάς διοικητικός παραδόσεις, οί χωρικοί συνοικισμοί άπετέλε- 
σαν κοινότητα πραγματικού χαρακτήρος. Τοΰτο έγένετο διά λόγους καθαρός 
φοροτεχνικής ωφελείας, ήτις πάντοτε έδέσποσεν εις τήν βυζαντινήν δημοσιο
νομικήν πολιτικήν, άδιαφορήσασαν εντελώς διά τον ενδεχόμενον εντεύθεν επί 
τού φορολογουμένου αντίκτυπον. Ή κοινότης αΰτη ούτε νομικήν προσωπι
κότητα ειχεν, ούτε ποτέ ήσκησεν έργα κοινοτικής αύτοδιοικήσεως, ούτε είχε 
χαρακτήρα οικονομικόν. 311το άπλοΰν κατασκεύασμα τοϋ νόμου, άποβλέπον 
εις φοροτεχνικός ευκολίας διά τήν βεβαίωσιν και εΐσπραξιν τοϋ φόρου. Τά 
μικροκτήματα τών ελευθέρων αυτών άγροτών-χωριτών—άπαρτίζοντα ομάδας 
κτημάτων, «ανακοινώσεις χωρίων» 1 2,—κατά τήν συχνά άπαντωμένην έκφρα- 
σιν τών νεαρών τής Μακεδονικής δυναστείας καί τοϋ Μαρκιανοΰ Κώδικος— 
«όμόκηνσα», κτήματα δηλ. εις κοινήν φορολογίαν υποκείμενα, εκ τοϋ κήν- 
σος, census, φόρος—καταχωρίζονται ώς σύνολον εις τά φορολογικά βιβλία 
καί εμφανίζουν ενιαίαν φορολογικήν ομάδα’. Ουδέποτε τά κτήματα αυτά 
άπετέλεσαν κοινά κτήματα, είδος δηλ. κοινοτικής κοινοκτημοσύνης, δπως 
γράφουν Ρώσοι συγγραφείς. Παρέμειναν πάντοτε χωριστά κτήματα, άνή- 
κοντα έκαστον εις χωριστόν ιδιοκτήτην κύριον απόλυτον μέ απεριόριστον 
εξουσίαν διαθέσεως.

’Οφειλέτης δμως τοϋ φόρου δεν είναι χιοριστά ό ιδιοκτήτης ενός εκά-

1 Dolger, Finanzv., σ. 116,134, 138. Ostrogorsky, Steuerg., σ. 
21 καί έπ., 24.

2 Διά τήν ακριβή έννοιαν τής σνακοινώσειος καί τής Βυζαντινής κοινότητος ίδε 
τήν ερμηνείαν εις Dolger, αυτ., σ. 142 καί Ost rogorsky, Steuergm., 22, 45.

3 «Ρίζα χορίου έστίν ή δλη ποσότης τών έν τή συγγραφή έκαστου χωρίου κει
μένων ψηφίων», ί'δε τό κείμενον τοϋ Κιόδικος εις Dolger, αύτ., σ. 114. Δηλ. 
βάσις τής φορολογικής υποχρεοίσεως τοϋ χωρίου είναι τό σύνολον τών είς τόν φορο
λογικόν κατάλογον περιεχομένων κατά μέρος φορολογικών μεριδίων τοϋ χωρίου.
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στου κτήματος διά τον φόρον τον άναλογοΰντα εις τό ίδιον κτήμα, άλλ’ όλοι 
δμοϋ οί κτηματίαι—«δμόχωροι»—οί άπαρτίζοντες τάς «ανακοινώσεις», ύπο- 
χρεούμενοι άλληλεγγύως—«άλληλεγγυα)ς καθέλκεσθαι»—εις τδ σΰνολον τοΰ 
βεβαιωθέντος φόρου, άδιάφορον εάν έκαστος τούτων κατέβαλε τυχόν τό εις 
αυτόν αναλογούν ποσοστόν. Τά έκαστοτε καθυστεροΐ'μενα προς εξασφάλισιν 
τής συνολικής είσπράξεως, καταβάλλονται ύποχρεωτικώς υπό τών άλλων κτη
ματιών

ΑΛΕΞ. Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ

' «Die Bauern haften fiir das ganze Steuersoll des Dorfes solidarisch». Z. 
v. Li n g e n t h a 1, a. 218, 234 καί έπ. Dolger, αΰτ., 129 καί έπ. Τά θέματα 
ταΰτα ήρευνήθησαν εγγύτερον εις τάς Βυζ. Μελετάς, Α, α. 5 καί έπ., 25 καί έπ., 95 
καί έπ.
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