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ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΔΟΥΛΟΠΑΡΟΙΚΟΙ
Ό δρος «δουλοπάροικος» χρησιμοποιείται, στα νέα ελληνικά για να αποδώσει
τον γαλλικό ή αγγλικό δρο serf και τον γερμανικό Leibeigener, οι όποιοι ση
μαίνουν τον γεωργό πού εξαρτιόταν άπό κάποιο φεουδάρχη. Ε π ί σ η ς χρησι
μοποιείται για να δηλώσει τον εξαρτώμενο χωρικό της περιόδου της Τουρκο
κρατίας, τον κολλήγο 1 .
Ό δρος δουλοπάροικος δμως παρουσιάζεται και σε ελάχιστα βυζαντινά κεί
μενα τοΰ 10ου, 11ου και 12ου αι., στα όποια βασίστηκαν νεώτεροι ερευνητές
για να εξετάσουν τήν σημασία του μέσα στο πλαίσιο της βυζαντινής ιστορίας.
Τά απαριθμώ:
α) 945/6. Ό Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος παραχωρεί στη μονή
Προδρόμου της Θεσσαλονίκης φορολογική απαλλαγή για τα κτήματα της
καθώς και τους πάροικους και δουλοπάροικους πού βρίσκονται σ' αυτά (τοις
εν αντοϊς προσκαθεζομένοις παροίκοις και
δονλοπαροίκοις)2.
β) [ 9 4 5 - 9 5 9 ] . Ό Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος παραχωρεί στην
μονή Λεοντίας στή Θεσσαλονίκη φορολογική απαλλαγή γιά τους ατελείς
παροίκονς καΐ δονλοπαροίκονς πού βρίσκονται στα κτήματα τ η ς 3 . "Οταν δμως
αργότερα, το 975, δ Θεόδωρος Κλάδων, έκ προσώπου Θεσσαλονίκης, επισκέ
πτεται τα κτήματα αυτά, συναντά εκεί μόνο ατελείς τινάς και πένητας και δεν
4
αναφέρει δουλοπάροικους .
γ ) [945 - 959]. Ό Κωνσταντίνος Ζ' Πορφυρογέννητος παραχωρεί στην
μονή τοΰ "Αγίου 'Ανδρέου της Θεσσαλονίκης φορολογική απαλλαγή παροί1. Δ η μ η τ ρ ά κ ο υ , Μέγα Λεξικον δλης της 'Ελληνικής Γλώσσης, τόμ. 3, σελ.
2102· Μεγάλη Ελληνική 'Εγκυκλοπαίδεια, τόμ. 9, σελ. 517 - 518" Ε λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η ,
Έγκυκλοπαιδικον Λεξικόν, τόμ. 4, σελ. 725. '11 λέξη δεν αναφέρεται καθόλου στα λεξικά
των Liddell-Scott, Du Gange, Σοφοκλή κλπ., υπάρχει Ομως στον Θησαυρό της Ελλη
νικής Γλώσσης τοϋ Ερρίκου Στεφάνου με τήν σημασία colonus.
2 F. D ö 1 g e r, Ein Fall slawischer Einsiedlung im Hinlerland von Tkessalonike
im 10. Jh., Sitzungsberichte der bayerischen Akademie der Wissenschaften, Phil.hist. Klasse 1952/1, σελ. 7, στ. 5 - 6. Πρβλ. P. L e m e r i e , The Agrarian History
of Byzantium, Galway 1979, σ^λ. 166, και R. J a n i n, Les églises et les monastères
des grands centres byzantins, Ιίαρίσι 1975, σελ. 406.
3. Γρηγόριος ό Ιίαλαμάς 1 (1917), σελ. 787 - 788· πρβλ. L e m e r 1 e, δ.π., σελ. 168
και J a n i η, δ.π., σελ. 394 - 395.
4. ΊΤ χρονολογία τοΰ έγγραφου αύτοϋ αποκαταστάθηκε άπό τον G. Ü s t r o g o r s k i j ,
Quelques problèmes d'histoire de la paysannerie byzantine, Βρυξέλλες 1956, σελ. 13.
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κων ατελών και δουλοπάροικων εκατόν1. Ή δωρεά αυτή επικυρώνεται το 1060
άπό τον Κωνσταντίνο Γ Δούκα 2 και
ε) επαυξάνεται το 1079 άπό τον Νικηφόρο Γ' Βοτανειάτη, δ όποιος στην
αρχική δωρεά των εκατόν ατελών πάροικων κα), δουλοπαροικιών προσθέτει
άλλους τόσους, τους όποιους δμως οι μοναχοί Οά είχαν δικαίωμα νά προσλά
βουν μόνο μεταξύ των παίδων και εγγόνων των προσκεκληρωμένων τη μονή
δουλοπάροικων 3 .
ς*) "Η διήγηση τοΰ μονάχου 'Ιωάννη Ταρχανειώτη για τήν εγκατάσταση
των Βλάχων στο "Αγιον "Ορος, πού φαίνεται δτι γράφτηκε στις αρχές τοΰ 12ου
αι., περιλαμβάνει το ακόλουθο χωρίο: οί Βλάχοι, πού ήσαν βοσκοί, εϊχαν μαζί
τίς γυναίκες τους και εβοσκον τα πρόβατα και τα μοναστήρια εδονλευον κουβαλονααι εις αυτούς τα τνρία, τα γάλατα και τα μαλ,λία, ποιοΰσαι και τα ζυ
μωτά εις τάς παρακλήσεις των μοναστηριών και απλώς ειπείν ώς δουλοπά
ροικοι και ποθεινοί ήσαν τοις μοναχοΐς*.
Με βάση τά χωρία τοΰτα 5 ο'ι δουλοπάροικοι θεωρήθηκαν αρχικά ώς δοΰλοι 6
7
ή ερμηνεία όμως αυτή απορρίφθηκε αργότερα και διατυπώθηκε ή άποψη πώς
δ ορός δουλοπάροικος έχει και μιά δεύτερη μορφή, δουλευτοπάροικος (πού
μαρτυρεϊται μόνο σε Ινα έγγραφο τοΰ 1 2 5 9 8 ) καί σημαίνει τον εργάτη πού
9
δουλεύει σε ξένα χωράφια με μισθό . Ή τελευταία αυτή άποψη φαίνεται τε
λείως αβάσιμη: άλλο δουλευτής (μισθωτός εργάτης) καί άλλο δοϋλος (σκλά
βος)· καί ή λέξη δουλοπάροικος έχει πρώτο συνθετικό το δοϋλος καί δχι το
δουλευτής.
1. Actes de Lavra, Ικδ. P. L e m e r 1 e, A. G u i 11 ο u, Ν. S ν ο r ο n ο s,
D. P a p a c h r y s s a n t h o u ,
Ι, Παρίσι 1970, άρ. 33, στ. 32 - 33.
2. Ό.π., στ. 73, 104.
3. Ό.π., άρ. 38, στ. 24, 26.
4. Ρ h. M e y e r , Die Haupturkunden für die Geschichte der Atliosklöster, Λιψία
1894, σελ. 163. Πρβλ. Actes du Protaxon, εκδ. D e n i s e
Papachryssanthou,
Παρίσι 1975, σελ. 132.
5. Δεν θα λάβω υπόψη έδωπέρα Ινα υπόμνημα (άχρονολόγητο) για τις δωρεές, πού έγι
ναν στην μονή της Μεγίστης Λαύρας, στο όποιο ή λέξη δουλοπάροικος χρησιμοποιείται
για το χωριό Τοξόμπους τοΰ Στρυμώνα (Actes de Lavra, Ι, παράρτημα Ιί, στ. 61 - 62):
το χωριό παραχωρήθηκε στην μονή ανάμεσα στα έτη 1321 καί 1329 (δέν αναφέρεται στίς
απογραφές άρ. 108 καί 109" πρώτη μνεία στον άρ. 118, στ. 78)· καί το υπόμνημα είναι
γνωστό άπό ενα αντίγραφο τοΰ 20ου αι.
6. F. D ö l g e r , Zur Textgestaltung der Laura-Urkunden, BZ 39 (1939), σελ.
61. V. Μ ο s i n, Δουλικον Ζευγάριον. Κ voprosu ο servale ν Vizantii, Seminarium
Kondakovianum 10 (1938), σελ. 113 κέξ.
7. Λ. Ρ. Κ a z d a n, Agrarnye otnosenija ν Vizantii AHI - XIV ve, Μόσχα
1952, σελ. 132· L e m e r 1 e, ό.π., σελ. 175, 177, 246, 247.
8. MM, τόμ. Ε', σελ. 11 = JGR, τόμ. Α', σελ. 654, 655.
9. Β. G ο r j a n ο ν, Vizantijskoe krestjanstvo pri Paleologah, Viz. Vrem. 3 (1950),
σελ. 30 - 31· P. G h a r a n i s, On the Social Structure and Economic Organization of
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*Av ξανακυττάξουμε τα κείμενα πού απαριθμήσαμε παραπάνω, διαπιστώ
νουμε οτι:
— Ή λ. δουλοπάροικος αναφέρεται αποκλειστικά σε κείμενα σχετικά με
τήν περιοχή της Θεσσαλονίκης.
— Τά αυτοκρατορικά προνόμια, πού αναφέρουν δουλοπάροικους, ανάγονται
δλα στην βασιλεία τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' Πορφυρογέννητου (945 - 959) καί
μερικά έ'χουν επικυρωθεί κατά τον 11ο αι.
— Στά αυτοκρατορικά αυτά έγγραφα, οί δουλοπάροικοι αναφέρονται πάν
τοτε μαζί με πάροικους ατελείς, δηλαδή με πάροικους πού δεν είχαν γη δική
τους ή δεν είχαν καμιά υποχρέωση καταβολής φόρου ή παροχής υπηρεσιών
προς το δημόσιο *. Μποροΰμε λοιπόν να υποθέσουμε δτι καί οί δουλοπάροικοι
δεν εϊχαν δημοσιονομικές υποχρεώσεις, τουλάχιστον πριν νά εγκατασταθούν
στά μοναστηριακά κτήματα.
-—'Υπάρχει ωστόσο διαφορά ανάμεσα στους ατελείς πάροικους καί τους
δουλοπάροικους: δπως δείχνει το χρυσόβουλλο τοΰ Νικηφόρου Γ' (ε' παρα
πάνω) ή 'ιδιότητα τοΰ δουλοπάροικου εΐναι κληρονομική ενώ τίποτε δεν δεί
χνει δτι τά παιδιά των πάροικων παρέμεναν υποχρεωτικά πάροικοι.
—-Tè χωρίο της Διήγησης (ς"' παραπάνω) φανερώνει σημαντικά τί υπο
χρεώσεις εϊχαν οί δουλοπάροικοι καί οί οικογένειες τους προς τους κυρίους
τους: νά τους προσφέρουν δωρεάν ενα μέρος άπό τά προϊόντα τους καί ορισμέ
νες προσωπικές υπηρεσίες, δταν τους ζητιόντουσαν.
— Τέλος, ή ίδια ή λέξη δουλοπάροικος είναι ενδεικτική: το πρώτο της συν
θετικό είναι ή λ. δοΰλος* το δεύτερο, πάροικος, δηλαδή ελεύθερος καλλιεργητής
γης πού δέν του ανήκει άλλα τήν νοικιάζει' οικονομικά καί κοινοτικά ό πάροι
κος εξαρτάται άπό τον ιδιοκτήτη της γης αυτής. Πράγματι, δλα τά παραπάνω
κείμενα δείχνουν πώς καί οί δουλοπάροικοι σχετίζονται άμεσα με τήν καλλιέρthe Byzantine
Empire in the Thirteenth Century and Later, Bsl 12 (1951), σελ. 139 140" D ο 1 g e r, ό.π., σελ. 27' D . A n g e 1 ο ν , Prinos kum pozemelnite
otnosenija
vüv Vizantija prez XIII
vek, God'isnik n a Filos.-Ist. F a k . 2(1952), σελ. 71 κέξ. Ο s trogorskij,
ό.π., σελ. 69 - 7 1 · Κ. Α. Ο s i ρ ο ν a, Razvitie feodal'noj
sobstvennosti na zemlju i zakrepo&enie krestjanstva
ν Vizantii ν X v.. Viz. Vrem. 10 (1956),
σελ. 77· A. P . K a z d a n , Derevnja i gorod ν Vizantii IX - Χ vv., Μόσχα 1960, σελ. 98,
ύποσ. 161· Β. T. G ο r j a n ο ν , Pozdnevizantijskij
feodalizm, Μόσχα 1962, σελ. 213 215- H e l g a
Κ ö ρ s t e i n, Zur Sklaverei im ausgehenden Byzanz, Βερολίνο 1966,
σελ. 4 1 ' G. G. L i t a ν r i n, Vizantijskoe oMcestvo i gosudarstvo ν X - XI vv., Μόσχα
1977. σελ. 86' C h. V e r 1 i n d e n, L'esclavage dans l'Europe médiévale, IT, G e n t
1977, σελ. 9 8 9 - 9 9 0 " Ι. Κ α ρ α γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο υ , Ein Problem der
spätbyzantinischen Agrargeschichte, J O B 30 (1981), σελ. 231 - 232.
1. Πρβλ. Actes de Lavra, δ.π., άρ. 33, στ. 33 - 3 Ί : μη μέντοι γε στρατιωτών
ή όημοσιαρίων ή εξκονσσάτων τον δρόμου- J G R , δ.π., σελ. 617: ατελείς οί φαμέν τους μήτε
γήν ιδίαν έχοντας, μήτε δημόσιον, μήτε στρατεία ή δρόμφ κατειλημμένους
η έτέρφ όημοαιακφ λειτονργήματι
βεβαρημένους.
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γεια μοναστηριακών κ τ η μ ά τ ω ν . Καί βέβαια, καθώς ήσαν δούλοι, δεν είχαν
δημοσιονομικές υποχρεώσεις.
Ή

χρησιμοποίηση δούλων σε αγροτικές εργασίες μαρτυρείται άπό πολλές
1

π η γ έ ς ώς τον 11ο α ϊ . Οί απλοί δοΰλοι συνήθως κατοικούσαν μέσα ή κοντά
στο σπίτι τοΰ ιδιοκτήτη της γης ή τοΰ ε π ι σ τ ά τ η τ ο υ ' τον ύπηρετοΰσαν καί τον
υπάκουαν τυφλά, ακόμη καί αν έ'πρεπε νά εκτελέσουν παράνομες

πράξεις2-

είναι γνωστό, π.χ., π ώ ς οί μεγαλοκτηματίες τών επαρχιών, πού εϊχαν πολ
λούς δούλους, μπορούσαν εύκολα νά τρομοκρατούν καί νά καταπιέζουν τους
γείτονες τ ο υ ς 3 .

Οί δοΰλοι καλλιεργούσαν επίσης τήν γ η χρησιμοποιώντας τ ά

βόδια τοΰ αφέντη τους, τά δουλικά ζευγάρια,

τά όποια διατήρησαν το δνομα

αυτό ακόμη κι δταν δεν υπήρχαν πια σκλάβοι, πού νά τά χρησιμοποιούν 4 .
Οί ιδιοκτήτες συνήθιζαν νά απελευθερώνουν τους δούλους τους, τις περισσό
τερες φορές μέ τήν διαθήκη τους, καί νά τους κληροδοτούν ώς λεγάτον

ενα

κτήμα, χάρη στο όποιο οί απελεύθεροι μποροΰσαν νά αρχίσουν τή νέα

ζωή

τους 5 . Οί απελευθερώσεις όμως αυτές συνοδευόντουσαν συχνά κι άπό δρους:

1. Πρβλ. π.χ. R. B r o w n i n g , Rabstvo ν Vizantijskoj Imperii, Viz. Vrem. 14
(1958), σελ. 46 - 48· καί, βέβαια, V e r J i n d e n, ό.π.
2 . Πρβλ. π.χ. τήν Πείρα Ευσταθίου του Ρωμαίου, κεφ. 64, παραγρ. 25, 26, 27" κεφ.
42, παραγρ. 17 καί κεφ. 28, παραγρ. R.
3. Πρβλ. JGR, δ.π., σελ. 209: τω πλήθει των οίκετών.
4. Ή Ικφραση δουλικον ζενγάριον, πού μαρτυρείται ώς τον 15ο αι., δηλώνει ζευγάρια
πού ανήκουν στον γαιοκτήμονα, όπως απέδειξε ό G. O s t r o g o r s k i j , Pour l'histoire
de la féodalité byzantine, Βρυξέλλες 195Ί, σελ. 162, ΰποσ. 1" O s t r o g o r s k i j , Pay
sannerie, δ.π., σελ. 70. Ή ετυμολογία δμως πού προτάθηκε (δουλεία)δουλικος ) είναι
αντίθετη προς τή μορφολογία της Ελληνικής γλώσσας: ή λ. δουλεία θα είχε ώς παράγωγο
*δουλειακός καί οχι δουλικός· πρβλ. ελεγειακός, διοσημειακός, οικογενειακός, λεπτομερεια
κός, περιφερειακός, καί Ιδιαίτερα λέξεις όπως πολιτειακός (άπό το πολιτεία) / πολιτικός
(από το πολίτης)' γραμματειακός [ίπο το γραμματεία) Ι γραμματικός (άπό τα γράμματα).
Τά παραδείγματα αυτά μπορούν εύκολα να πολλαπλασιασθούν, πρβλ. P. K r e t s c h m e r Ε. L o c k e r . Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache, Göttingen 1944,
σελ. 336. Γ. Κ ο υ ρ μ ο ύ λ η. Άντίστροφον λεξικυν της Νέας 'Ελληνικής, "Αθήνα 1967,
σελ. 340. 'Αντίθετα, ή λέξη δουλικός πάντοτε θεωρήθηκε ώς παράγωγο της λέξης δούλος.
5. 'Απελευθερώσεις δούλων μαρτυροϋνται πολύ συχνά στην μέση Βυζαντινή εποχή·
πρβλ. τα έξης λίγο προσεγμένα κείμενα τοΰ βίου τοΰ αγίου Νείλου της Groltaferrata καί
τοΰ Μιχαήλ Μαλεΐνου: PG 120. στ. 100" L. P e t i t , Vie et office de Saint Michel
Maléinos, Παρίσι 1903, σελ.. 15' Actes de Lavra, δ.π., άρ. 1, στ. 20. Για τίς απελευθε
ρώσεις αυτές συντασσόντουσαν ειδικά έγγραφα, πολύ λίγα άπό τα όποια έχουν περισωθεί,
όπως, π.χ., ή διαθήκη της Σήρικας πού γράφηκε τον 11ο αί. στο Bari: Codice Diplomatico
Barese I V, Le pergamene di S. Nicola di Bari, periodo greco (939-1071 ), έ'κδ. F r . N i tt i d i V i t o , Bari 1900, σελ. 93 - 9Ί. Πρβλ. Α. Ρ. Κ a z d a n, Ob odnoj juznoitaljanskoj gramole XI v., Srednie Veka 17 (1960), σελ. 319 - 320. Έχουμε δμως κάμπο
σα υποδείγματα εγγράφων απελευθέρωσης δούλο^ν, δπως, π.χ., Κ. Σ ά θ α, Μεσαιωνική
Βιβλιοθήκη, τόμ. 6, Βενετία 1877, σελ. 617 - 618'NE 15 (1921), σελ. 152 - 153, 337 - 338"
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δ Ευστάθιος Βοΐλας, π.χ., με τήν διαθήκη του (1059) ελευθέρωσε τους δού
λους του καί τους κληροδότησε λεγάτα, τους άφησε δμως καί τήν υποχρέωση
νά κάνουν τους γιους τους κληρικούς στην εκκλησία της Θεοτόκου, πού εϊχε
δ ϊδιος ιδρύσει επίσης επέτρεψε στους απελεύθερους του νά έξακολουθοΰν νά
δουλεύουν για τους κληρονόμους του, με τον δρο δμως δτι θά πληρώνονται για
τήν εργασία τους τάς ρόγας και άννόνας1. Είναι λοιπόν προφανές δτι οί απε
λεύθεροι, μολονότι πλήρεις «Ρωμαίοι πολίτες», ήσαν υποχρεωμένοι νά υπο
τάσσονται στις τελευταίες θελήσεις τοΰ κυρίου τους - φαίνεται επίσης δτι, εϊτε
άπό συνήθεια, εϊτε άπό οικονομική ανάγκη, οί απελεύθεροι συχνά εξακολουθού
σαν νά δουλεύουν γιά τους κληρονόμους του χωρίς καν νά απαιτούν νά πληρω
θούν. Πάντως μπορούμε νά υποθέσουμε δτι οί υποχρεώσεις αυτές δεν μπορού
σαν νά ισχύσουν γιά πολλές γενεές, εφόσον τά παιδιά τών απελεύθερων ήσαν,
σύμφωνα με τον νόμο, ελεύθεροι πολίτες 2 .
Γιά νά καταλάβουμε τον θεσμό τών δουλοπάροικων πρέπει νά στραφούμε
στή Δυτική Ευρώπη τοΰ πρώιμου Μεσαίωνα. Έ κ ε ΐ συναντάμε τους servi
casati (esclaves chasés στά Γαλλικά), άπό τους οποίους ξεκίνησε, φαίνεται,
δ θεσμός τών serfs καί οί όποιοι παρουσίαζαν τά έξης χαρακτηριστικά: ήσαν
δοΰλοι ή απελεύθεροι- είχαν δικό τους σπίτι, δπου κατοικούσαν με τήν οικο
γένεια τους - γιά νά συντηρηθούν, νοίκιαζαν Ινα κομμάτι γης, πού άνηκε στον
κύριο τους, καί μοιραζόντουσαν μ' αυτόν τήν εσοδεία" παράλληλα όφειλαν νά
τοΰ προσφέρουν δο^ρεάν, αυτοί καί οί οικογένειες τους, πολλές ημέρες αγγα
ρείας: καλλιέργεια της γης γιά λογαριασμό του, άλλες οίκειακές υπηρεσίες,
κούρεμα τών αρνιών, πλύσιμο τών ρούχων, κλπ. Μολονότι οί servi casati
ήσαν συχνά απελεύθεροι, είχαν ωστόσο τήν υποχρέωση νά παραμένουν στο
κτήμα τοΰ τέως κυρίου τους καί νά δουλεύουν με τους ορούς, πού περιγράψαμε.
Πάντως, δπως παρατηρήθηκε, ή διαβίωση τους βελτιωνόταν έτσι σημαντικά
αφού είχαν ελεύθερη οικογενειακή ζωή καί, σιγά σιγά, γινόντουσαν «περισσό
τερο ενοικιαστές της γής καί λιγώτερο δοΰλοι» (plus tenanciers qu'esclaves).
Ό θεσμός τών servi casati, πού ξεκίνησε, φαίνεται, άπό τήν Γερμανία,
άνθησε τον 9ο καί 10ο αι. καί ατόνησε σιγά σιγά μετά το 1050 περίπου, εϊχε
πλεονεκτήματα καί γιά τον ιδιοκτήτη τοΰ δούλου: οί servi casati, επειδή εϊχαν
σπίτι καί σύζυγο, εξασφάλιζαν τήν ανέξοδη διαδοχή τους' επειδή κρατούσαν
G. F e r r a r i , Formulari notarili inediti dell'età bizantina, ανατ. άπό το Bulletino
dell'Istituto Storico Italiano 33(1912), σελ. 23 - 24· A. D a i n, Une formule d'affran
chissement d'esclave, REB 22 (1964) σελ. 238 - 240· D. S i m ο n - 8 p. T r o i a n ο s, Dreizehn Geschäftsformulare, Fontes Minores 2 (1977), σελ. 294-295.
1. P. L· e m e r 1 e, Cinq études sur le Xlesiècle byzantin, Παρίσι 1977, σελ. 26-27'
πρβλ. καί τά σχόλια, σελ. 59 - 61.
2. ΙΙρβλ. Πρόχειρος Νόμος, κεφ. 34, παραγρ. Ί, 5, 6, 7 -- Έπαναγο^γή, κεφ. 37,
παραγρ. 5, 6, 7, 8.
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γιά τον εαυτό τους Ινα μέρος της παραγωγής τους, δεν επιβάρυναν τον κύριο
τους με τή συντήρηση τους - καί επειδή είχαν προσωπικό κίνητρο, δούλευαν
καλύτερα καί άποδοτικώτερα στους αγρούς 1.
"Οπως είδαμε πιο πάνω, οί βυζαντινοί δουλοπάροικοι παρουσιάζουν τά ϊδια
αυτά χαρακτηριστικά: ήσαν δοΰλοι άλλα ταυτόχρονα καί πάροικοι, δηλαδή ενοι
κιαστές γης' ήσαν υποχρεωμένοι, αυτοί καί οί οικογένειες τους, νά προσφέρουν
στον κύριο τους πολλές καί ποικίλες αγγαρείες, οί όποιες συμπεριλάμβαναν καί
οίκειακές υπηρεσίες' ή ιδιότητα τοΰ δουλοπάροικου ήταν κληρονομική' άλλα
βέβαια, δπως καί στην Δυτική Ευρώπη, με το πέρασμα τοΰ χρόνου ή έλλειψη
ελευθερίας, πού χαρακτηρίζει τον δοΰλο, ξεχάσθηκε καί τονίσθηκε ή ιδιότητα
τοΰ πάροικου, τοΰ εξαρτώμενου γεωργού.
Ή τελευταία αυτή παρατήρηση εξηγεί ΐσως γιατί οί μνείες τών δουλοπάροι
κων είναι τόσο σπάνιες στις Βυζαντινές πηγές. Εϊναι φυσικό νά μήν αναφέρον
ται σε αφηγηματικά ή λογοτεχνικά κείμενα τά νομοθετικά έργα τους άγνοοΰν
επειδή δ νομοθέτης θεωρούσε τά άτομα αυτά εϊτε ώς δούλους εϊτε ώς απελεύ
θερους' καί το αρχειακό υλικό, πού έχει διασωθεί, εϊναι σχεδόν ανύπαρκτο γιά
τον 9ο αι., φτωχό γιά τον 10ο, καί σημαντικά άφθονώτερο γιά τον 11ο αι.,
δπότε δμως δ θεσμός ατονεί. Τίποτε λοιπόν δεν αποκλείει νά δημιουργήθηκε
στο Βυζάντιο ή δουλοπαροικία παράλληλα καί γιά τους 'ίδιους οικονομικούς
λόγους, πού ευνόησαν τήν διάδοση τοΰ θεσμοΰ τών servi casati στην Δύση.
Δεν υπάρχει δμως καμιά πηγή γιά νά στηριχθεί ή άποψη αυτή.
Θά μπορούσε ωστόσο νά διατυπωθεί μια άλλη υπόθεση, πιο αληθοφανής,
γιά νά εξηγήσει τήν εμφάνιση τών δουλοπάροικων στο Βυζάντιο γύρω στο
945: ϊσως οί Βυζαντινοί νά γνώρισαν άπό κοντά τον θεσμό τών servi casati
δταν εγκαταστάθηκαν στην Νότια 'Ιταλία το 871, νά κατανόησαν τά οικονο
μικά του πλεονεκτήματα καί νά τον απομιμήθηκαν. Ή υπόθεση αυτή στηρί
ζεται στο δτι οί servi casati μαρτυροΰνται άπό πολλές πηγές στην 'Ιταλία
κατά το δεύτερο μισό τοΰ 9ου καί κατά τον 10ο α ϊ 2 . 'Επίσης σε μια παράξενη
πληροφορία τών ιστορικών, πού επιτρέπει νά υποθέσουμε δτι κατά τά τέλη
τοΰ 9ου αϊ. οί Βυζαντινοί δεν γνώριζαν τήν δουλοπαροικία: όταν πέθανε ή
πάμπλουτη Δανιηλίς, δ Λέων ζ' κληρονόμησε τρεις χιλιάδες δούλους της καί
1. Cf. M. B l o c h, Les caractères originaux de l'histoire rurale française, 2η SV8.,
Ι, Παρίσι I960, σελ. 7 0 - 7 1 - Π, Supplement par R. D a u v e r g n e , Παρίσι 1961,
σελ. 80 - 85. G. D u b y, L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident
médiéval, Παρίσι 1962, σελ. 100, 106, 121, 403. 'Fl θεωρία τών Bloch-Duby αμφισβητή
θηκε άπό τον P. D o c k è s, La libération médiévale, Παρίσι 1979, σελ. 145 - 185.
2. ΙΙρβλ. G. L n z z a t ο, / servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane nei
secoli IX e Χ, Πίζα 1910' M. L. A b r a m s ο n. Krestjanstvo ν vizantijskih oblastjah
Juznoj Italii (IX - X vv.), Viz. Vrem. 7(1953), σελ. 170, 171 καί έξης- V e r 1 i n d e n,
ό.π., σελ. 99 - 100, 111. C h. V e r 1 i n d e n, Aspects de l'esclavage en Italie entre le
IXc et le Xlle s., Revista de Ilistoria (San Paolo) 100 (1974), σελ. 49 - 63.
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τους έστειλε ωσπερ εις αποικ'ιαν ίπ ελευθερία στην Λογγοβαρδία, δηλαδή στην
περιοχή τοΰ B a r i 1 . Δέν υπάρχει αμφιβολία γιά το δτι οί πολυάριθμοι αυτοί
απελεύθεροι πήγαν στην Ι τ α λ ί α ώς καλλιεργητές της γης. Επιδίωκε άραγε δ
αυτοκράτορας με τον εποικισμό αύτδ νά ενισχύσει τήν δημογραφική βάση τών
Βυζαντινών στην νεοκατακτημένη επαρχία; Αυτό φαίνεται απίθανο, καθώς οί
δοΰλοι ήσαν μή Βυζαντινοί, ξένοι καί βάρβαροι, συνήθως αιχμάλωτοι πολέμου.
Μπορούμε όμως νά υποθέσουμε με αρκετή αληθοφάνεια δτι ή ενέργεια τοΰ
Λέοντα εϊχε κίνητρα οικονομικά, καί συγκεκριμένα τήν αξιοποίηση τών κα
τακτημένων εδαφών, δπου πολλά κτήματα εϊχαν εγκαταλειφθεί καί περιέλθει
στο Βυζαντινό δημόσιο. "Ισως ήταν μία προσπάθεια γιά νά εφαρμοσθεί, σε
μεγάλη κλίμακα, δ θεσμός τών servi casati με τήν απελευθέρωση τών σκλά
βων της Δανιηλίδας καί τήν εγκατάσταση τους σέ μια περιοχή δπου δ θεσμός
ήταν ήδη γνωστός καί δέν θά προκαλούσε αντιδράσεις — δπως ϊσως Οά συνέ
βαινε στή Βυζαντινή Πελοπόννησο.
Ά ν οί παραπάνω υποθέσεις είναι σωστές καί δ θεσμός της δουλοπαροικίας
ήταν άγνωστος στο Βυζάντιο ώς το τέλος τοΰ 9ου αι., τότε εξηγείται πιο εύ
κολα γιατί οί πρώτες μνείες δουλοπάροικων δεν εϊναι παλιότερες άπό το 945
καί γιατί περιορίζονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης — περιοχή ή δποία
βρισκόταν πάνω στην Ε γ ν α τ ί α δδο καί ήταν συνεπώς ευεπίφορη σέ 'Ιταλικές
επιδράσεις.
Πριν τελειώσω, θά προσθέσω ένα ακόμη κείμενο τοΰ 10ου αι., το όποιο,
μολονότι δέν αναφέρει τήν λέξη, φαίνεται δτι περιγράφει τήν εγκατάσταση
δουλοπάροικων. Στο «Περί Βασιλείου Τάξεως» τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' Πορ
φυρογέννητου διαβάζουμε τά ακόλουθα:
Περί τών αιχμαλώτων Σαρακηνών τών επί θέματι βαπτιζομένων. Χρή ε'ιδέναι δτι οψείλουσι λαμβάνειν παρά τοΰ πρωτονοτάριου τοΰ θέματος εις έκα
στος αυτών ανά νομισμάτων γ' και νπερ ζευγαριού αυτών ανά νομισμάτων ς'
καί υπέρ σπόρου και ανόνας αυτών ανά σίτου μοδιών νδ'2. Ό διακανονισμός,
πού περιγράφεται έδώ καί πού αποβλέπει στον εποικισμό καί τήν καλλιέργεια
τών επαρχιών προς όφελος τοΰ κράτους, αναφέρεται σέ αιχμαλώτους πολέμου
καί συνεπώς σέ δούλους (δ εκχριστιανισμος τών αιχμαλώτων δέν άλλαζε τί
ποτε ώς προς το σημείο αυτό). Γιά νά γίνουν οί δοΰλοι αυτοί παραγωγικοί,
το κράτος τους παραχωρεί ένα χρηματικό ποσό (γιά νά αγοράσουν γεωργικά
εργαλεία καί έ'να ζευγάρι βόδια) καί μιά ποσότητα σιταριού, 54 μοδίους, γιά
τήν διατροφή τους επί ενα χρόνο καί γιά σπορά. Άλλα τήν σπορά ποιας γης;
1. Theophanes Continuatus, εκδ. I. Bekker. Βόννη 1838, σελ. 321: ènei δέ τά οίκετικά ταύτης άνδράτιοδα είς πλήθος άπειρον ην, κελεύσει βασιλική εκ τούτων, ώσπερ εις
άποικίαν επ ελευθερία εστάλησαν εις το θέμα Λαγοβαρδίας τρισχίλια σώματα.
2. Gonstantini Porphyrogeniti, De cerimoniis aulae byzantinae, ?κδ. 1. 1. Reiske,
Βόννη 1829, σελ. 694-695.
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Tò κείμενο δέν λέει τίποτε γιά παραχώρηση κτημάτο^ν. 'Επιπλέον, καθώς ή
ποσότητα τοΰ σπόρου, πού δίνεται στον καθένα τους, εϊναι μικρή, γίνεται προ
φανές δτι οί αιχμάλωτοι αυτοί θά ήσαν υποχρεωμένοι νά εργάζονται καί σέ
άλλες γαίες, δηλαδή νά προσφέρουν πολλές αγγαρείες. Πιο συγκεκριμένα:
ένας μόδιος (μέτρο επιφανείας) γης είναι ή έκταση πού μπορεί νά σπαρθή
μέ ενα μόδιο (μέτρο χωρητικότητας) σιταριού 1 . Συνεπώς κάθε αιχμάλωτος
μποροΰσε νά σπείρει γιά λογαριασμό του σημαντικά λιγώτερο άπό 54 μοδίους
γης, εφόσον το σιτάρι πού τοΰ παρείχαν θά χρησίμευε καί γιά τήν διατροφή
του επί ενα χρόνο- καί συνεπώς ή έκταση της γης πού επρόκειτο νά σπείρει
θά ήταν ανεπαρκής γιά νά απασχολήσει πλήρως ενα γεωργό ιδιοκτήτη ζευγα
ριού: οί ζευγαράτοι συνήθως καλλιεργούσαν γύροι στους 100 ή 200 μοδίους 2 .
Μία ερμηνεία εϊναι ϊσως δυνατή: δ αιχμάλωτος νοίκιαζε γή τοΰ δημοσίου για
νά τήν σπείρει μέ τον σπόρο, πού τοΰ εϊχε δοθεί, καί μέ προοπτική νά μοιρασθεί
τήν συγκομιδή μέ το δημόσιο παράλληλα δμως ήταν υποχρεωμένος νά προσ
φέρει πολλές αγγαρείες, αυτός καί το ζευγάρι του, σέ γαίες τοΰ δημοσίου, χω
ρίς νά συμβάλλει γιά τον σπόρο, ούτε νά έ'χει μερίδιο στην συγκομιδή. Ή υπό
θεση αυτή βασίζεται σημαντικά σέ ανάλογους διακανονισμούς, πού μας εϊναι
γνωστοί άπό τους servi casati της Δυτικής Ευρώπης.
Εϊναι ενδιαφέρον πώς δ θεσμός τών δουλοπάροικων δέν εφαρμόσθηκε σέ
μεγάλη έ'κταση στο Βυζάντιο: οί δουλοπάροικοι καί κυρίως οί διάδοχοι τους
γρήγορα συγχωνεύθηκαν μέ το πλήθος τών ελεύθερων χωρικών, οί όποιοι δλο
καί περισσότερο μετατρεπόντουσαν σέ πάροικους, δηλ. σέ εξαρτώμενους καλ
λιεργητές. Οί μεγάλες αλλαγές τών οικονομικών συνθηκών, πού χαρακτηρί
ζουν το δεύτερο μισό τοΰ 10ου καί, κυρίως, τον 11ο αι. συντέλεσαν στην εξα
φάνιση της δουλοπαροικίας άπό το Βυζάντιο, δπως καί άπό τήν Δύση, μέ ελά
χιστες εξαιρέσεις ορισμένα μοναστήρια, πού ήσαν ιδιαίτερα συντηρητικά ώς
γαιοκτήμονες. "Ωστόσο ή δουλοπαροικία άφησε στο πέρασμα της ενα μόνιμο
οικονομικοκοινωνικό αποτέλεσμα: ή χρησιμοποίηση δούλων στά αγροκτή
ματα μειώθηκε καί δσοι δοΰλοι υπήρχαν, πήραν μέ τήν δουλοπαροικία τον δρόμο
γιά τήν απελευθέρωση τους.
Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

1. Ε. S eh il b a c h , Byzantinische Metrologie, Μόναχο 1970. σελ. 59 κέξ.
2. "Ο.π., σελ. 67 κέξ. Τον 11ο αϊ. ένας πάροικος, αναμφισβήτητα ζευγαρατος, νοίκιαζε
230 μοδίους γης το χρόνο: Βυζαντινά έγγραφα τής Μονής Πάτμου Β' - Δημοσίων Λει
τουργών, έ'κδ. Μ α ρ ί α ς Ν υ σ τ α ζ ο π ο ύ λ ο υ - Π ε λ ε κ ί δ ο υ , 'Αθήνα 1980, άρ. 50,
στ. 134.
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