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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Ν Τ Ο Κ Ο Υ 

Z O V A T I C U M 

'Υπό τήν όνομασίαν zovaticum1 φέρεται εις τάς μέχρι τούδε έκ
δεδομένας πηγάς περί τής ένετοκρατουμένης Ανατολής είδος άμεσου 
φόρου επιβαλλομένου παρά τών Ενετών εις τους εντοπίους πληθυ
σμούς τών έν Πελοποννήσφ κτήσεων των. Μάλιστα δέ ή ύπαρξις αυ
τού μαρτυρεΐται μόνον είς τάς περιοχάς Μεθώνης καΐ Κορώνης 2 κατά 
τά τέλη τού 14ου καί τάς αρχάς τού 15ου αΙώνος. ΣχετικαΙ μαρτυ¬ 
ρίαι ήσαν ήδη γνωσταί από τής δημοσιεύσεως τών ενετικών έγγρα
φων υπό τού Σάθα εις τα Μνημεία Ελληνικής Ιστορίας3 , αύται 
όμως μετά ταύτα δέν απετέλεσαν άντικείμενον ιδιαιτέρας εξετάσεως 
προς διαπραγμάτευσιν περί τού φόρου τούτου, ενώ παραλλήλως ουδέν 
ειδικόν έργον έγράφη ή άλλη έρευνα έγένετο περί τού έν γένει φορο
λογικού συστήματος τών ενετικών κτήσεων εις τήν Ανατολήν *· ταύτα 
δέ, μέχρις δτου, κατά τά τελευταία έτη εξεδόθη υπό τού F. Thiriet ό 

1. Είς τάς ένετικάς πηγάς άπαντςί ωσαύτως καί υπό τάς γραφάς zovati¬ 
chutn, çovaticum και jovaticum ώς επίσης καί υπό τον διαλεκτικόν τύπον ζο¬ 
vadego. 

2. Βλ. D. J a c ο b y, Un aspect de la fiscalité vénitienne dans le Pélopon
nèse aux XIVe et XVe siècles : le «zovaticum», Travaux et Mémoires, 1 (1965) σ. 
406.—Πρβλ. F. Τ h i r i e t, La Romanie vénitienne au Moyen Age, Paris, 1959, 
σ. 225-226. 

3. Βλ. C. Ν. S a t h a s, Μνημεία Ελληνικής 'Ιστορίας. Documents inédits 
relatifs à Γ histoire de la Grèce au Moyen Age, Paris - Venise, 1880 - 1890, t. 
II, σ. 24 - 25, t. III, σ. 68 - 71, 161 - 163. 

4. Πλην βεβαίως τού έργου τού Α. Ανδρεάδου, Περί τής οίκονομι¬ 
κής διοικήσεως τής Επτανήσου έπΙΒενετοκρατίας, τόμ. Α' -Β', έν Αθήναις, 1914, 
τό οποίον όμως αναφέρεται μόνον είς τά Επτάνησα καί όχι είς όλην έν γένει τήν 
ένετοκρατουμένην Ανατολήν, πραγματεύεται δέ τά σχετικά ζητήματα καί χρησιμο
ποιεί συναφώς ανέκδοτους ή έκδεδομένας πηγάς κυρίως τής ύστατης περιόδου τής 
ενετοκρατίας.—Πρβλ. τού α υ τ ο ύ , L' administration financière et économique 
de Venise dans ses possessions du Levant, «L' Acropole, Revue du Monde Hel
lénique», fasc. 1 (Jan. • Mars), Paris, 1926, σ, 13 - 25, 
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πρώτος τόμος τών Régestes 5 ώς καί τό έξαίρετον συνθετικόν έργον αυ
τού La Romanie vénitienne β. Εις τό τελευταϊον τούτο, τό οποίον έβα¬ 
σίσθη κυρίως εις έκτεταμένην έρευναν καί άναχώνευσιν τόσον τών 
ανεκδότων ενετικών πηγών όσον καί τών ήδη έκδεδομένων, άφιερούν¬ 
ται εΙδικά κεφάλαια7 περί τών άμεσων καί έμμεσων φόρων τών Ενε
τών εις τά αποικιακά των εδάφη τής Ανατολής, μεταξύ δέ άλλων γί
νεται λόγος καί δια τό zovaticum, ενώ συγχρόνως επισημαίνονται καί 
τά, κατά τόν συγγραφέα, προβλήματα σχετικώς προς τήν έτυμολογι
κήν έρμηνείαν τού δρου ώς καί τήν καταγωγήν ή τό περιεχόμενον 
τού φόρου. 

Κατά τόν Thiriet ol υπάρχοντες άμεσοι φόροι είς τάς κτήσεις τών 
Ενετών συνέχιζον ανάλογους φόρους τών Βυζαντινών. Ε ξ αυτών ol 
συχνότερον άπαντώμενοι είς τάς πηγάς ήσαν ol εξής τρεις : καπνικόν 
(capinicho), άκρόστιχον (acrostico) καί zovatico 8. Ό συγγραφεύς, κατά 
τήν έξέτασιν τού τελευταίου, διαπορεϊ δια τήν έτυμολογίαν αυτού καί, 
άντιπαρερχόμενος προς στιγμήν τό πρόβλημα τούτο, πιστεύει ότι τό 
zovaticum, τό Οποίον κατά τάς μαρτυρίας τών πηγών ύπεχρεούντο να 
καταβάλλουν οι κατέχοντες γαίας καί ιδίως βούς, θά ήτο δυνατόν να 
συναφθή προς τό ζευγαρατίκιον, μετά τού Οποίου παρουσιάζει τα αυτά 
κριτήρια επιβολής είς τους φορολογουμένους 9. Υποστηρίζει δέ ότι, 
δεδομένης τής τοιαύτης εσωτερικής σχέσεως είναι δυνατόν να θεω¬ 
ρηθή ότι καί έτυμολογικώς δέν αφίσταται τόσον πολύ τού ζευγαρατι¬ 
κίου, έάν ληφθή μάλιστα υπ' όψιν, ότι ή μορφή, υπό τήν Οποίαν πα
ρουσιάζεται, αποτελεί απλώς μόνον παραλλαγήν τού ελληνικού όρου 
κατά τήν μεταγλώττισιν αυτού, όφειλομένην είς άγνοιαν τής ελληνι
κής έκ μέρους τών Ενετών νοταρίων, ώς διαπιστούται τούτο καί εις 
ετέρας ανάλογους περιπτώσεις1 0 . Ή δ η δμως πρότερον ô Thiriet είχε 
διατυπώσει τάς αύτάς απόψεις είς τόν πρώτον τόμον τών Régestes. 
Είχε δηλονότι προτείνει όπως, παρά τήν έτυμολογικήν Ομοιότητα προς 
τό διαβατικόν, συναφθή τό zovaticum προς τό ζευγαρατίκιον έκ τού 

5. F. Τ h i r i e t, Régestes des délibérations du Sénat vénitienne concernant 
la Romanie, t. I, Paris - La Haye, 1958, αριθ. 687, 734, 816, 819 καί λ. zovati
cum είς index général. Περί τού zovaticum βλ. ωσαύτως καί Régestes, t. II, Pa
ris - La Haye, 1959, αριθ. 1645, 1672 καί λ. zovatico είς index général.—Πρβλ. 
S a t h a s, ένθ' άν., t. III, σ. 68 - 71, 161 - 163. 

6. Βλ. ανωτέρω σημ. 2. 
7. Ένθ ' av., σ. 224 κ.έ. 
8. Έ ν θ ' άν., σ. 224 - 225. 
9. Έ ν θ ' άν., σ. 226 καί λ.zovatico εις index général.—Πρβλ. J a c o b y, ένθ' 

άν., σ. 406. 
10. Ένθ' άν., σ. 226, 
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λόγου ότι, κατά τάς μαρτυρίας τών πηγών, έβάρυνε τους γεωργούς, οί 
οποίοι κατεΐχον γαίας και βούς άροτήρας δια τήν καλλιέργειαν αυτών11. 

Ε ν συνεχεία δμως, προς τάς απόψεις ταύτας άντετάχθη ô F. Dôl
ger, είς σχετικόν δε βιβλιοκριτικόν σημείωμα 12 απέρριψε τήν έτυμο¬ 
λογικήν άναγωγήν τού zovaticum είς τό ζευγαρατίκιον καί υπεστήριξε 
ότι εκείνο πρέπει νά ταυτισθή προς τό βυζαντινόν διαβατικόν, διαγώ¬ 
γιον τέλος καί επί τών βοών κατά τήν περίοδον τής ορεσινομίας. 

Μετά ταύτα, ό Thiriet εδέχθη ώς ορθήν τήν παρατήρησιν τού 
Dôlger, ότι δηλαδή είναι αδύνατον έτυμολογικώς νά προέρχεται τό 
zovaticum έκ τού ζευγαρατικίου καί συνεφώνησε, ότι πρόκειται ασφα
λώς περί μεταγραφής υπό τών Ενετών τού διαβατικού. Επέμενε όμως, 
ότι κατά τό περιεχόμενον αυτού επρόκειτο πάντως περί εγγείου φόρου, 
έφ' όσον κατά τάς μαρτυρίας τών πηγών έπεβάλλετο είς τους κατέ
χοντας γαίας καί κτήνη Ομού. Κατά τόν Thiriet, πιθανόν ό φόρος ού
τος δια τους Ενετούς νά έλαβε τον χαρακτήρα τής εγγείου προσόδου 
κατόπιν μετατροπής υπ' αυτών τής αρχικής υποστάσεως τού διαβα
τικού 13. 

Εν συνεχεία, τό ζήτημα, τό οποίον παρέμενε άνοικτόν, ώς έση¬ 
μείωσε καί ό Thiriet, άντιμετωπίσθη έκ νέου υπό D. Jacoby είς είδι¬ 
κήν περί αυτού μελέτην 14. ΕΙς ταύτην ό συγγραφεύς, ώς και οί πρό 
αύτού ασχοληθέντες, εκκινεί από τήν έμμονον ΐδέαν, ότι νό zovaticum 
έχει βυζαντινήν καταγωγήν 15. Αντιθέτως όμως προς αυτούς επαγγέλ
λεται νά άποδείξη ότι τούτο «n'était ni une taxe de transhumance, ni 
une redevance foncière», ώς κατά τάς απόψεις Dôlger καί Thiriet i e . 

Ή δλη μελέτη, εκτός παραπληρωματικών τίνων ζητημάτων, τα 
όποϊα. είναι άσχετα προς τό κυρίως θέμα, δύναται νά διακριθή κατά 
τίνα τρόπον είς δύο μέρη : είς τό πρώτον, ένθα διερευνάται συστημα¬ 
τικώς καί κατά τάς υπάρχουσας ειδήσεις τών πηγών ό χαρακτήρ καί 
ή έξέλιξις τού zovaticum από τής εμφανίσεως του·—ή τουλάχιστον από 
τής εποχής, καθ'ην τό πρώτον έχομεν μνείαν τών πηγών περί αυτού— 
είς Μεθώνην καί Κορώνην καί μετέπειτα 17· καί εις τό δεύτερον, ένθα 

11. Βλ. F. T h i r i e t , Régestes, t. I, σ. 166, σημ. 3. Πρβλ. αυτόθι λ. zo
vaticum είς index général. 

12. Byzantinische Zeitschrift, 52 (1959), σ. 114. Πρβλ. J a c o b y , ένθ' 
άν., σ. 406. 

13. F. T h i r i e t , Régestes, t. Ill, Paris • La Haye, 1961, σ. 274 - 275.— 
Πρβλ. J a c o b y , ένθ' άν. 

14. Βλ. ανωτ. σημ. 2. 
15. J a c ο b y, ένθ' άν. 
16. Αυτόθι, σ. 407. 
17. J a c o b y , ένθ' άν., σ. 407 κ.έ. 
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επιχειρείται νά δοθή λύσις είς τήν ετυμολογική ν προέλευσιν τού δρου 
zovaticum 18. 

Ή πρώτη μνεία περί τού zovaticum εις Πελοπόννησον υπάρχει είς 
έγγραφον τής ενετικής Γερουσίας από 29 Δεκεμβρίου 1384 19. Δι' αυ
τού έπεφορτίζοντο οί φρούραρχοι Μεθώνης καί Κορώνης, όπως, Ομού 
μετ' άλλων διοικητικών παραγόντων καί εντοπίων Ενετών ευγενών, 
συγκροτήσουν έπιτροπήν, δια νά εξετάσουν τήν οίκονομικήν κατάστα¬ 
σιν «omnium villanorum subditorum... Comuni» τής περιοχής Μεθώ
νης, οί οποίοι κατεΐχον γαίας «tam vineas quam campos» καί αναλό
γως προς τάς οικονομικός δυνατότητας εκάστου επεκτείνουν καί έπ' 
αυτών τό zovaticum «per modum quod solvunt and presens alij villani... 
qui tenent boves et vachas». Ή αυτή επιτροπή έξουσιοδοτεΐτο ωσαύ
τως νά έξετάση κατά περίπτωσιν καί τήν οίκονομικήν κατάστασιν τών 
τελευταίων καί νά μειώση τό ύψος τού καταβαλλομένου φόρου, έάν 
ύφίστατο τοιαύτη ανάγκη λόγω οικονομικής δυσπραγίας τών φορολο
γουμένων 20. 

Περί τήν αυτήν έποχήν καί συγκεκριμένως μετά δύο έτη, τώ 1386, 
επί τή βάσει τών αυτών κριτηρίων φορολογήσεως τό zovaticum εισά
γεται τό πρώτον καί είς τήν περιοχήν τής Κορώνης 21. Φορολογούνται 
λοιπόν τόσον οί κάτοχοι άροτήρων βοών, όσον και οί κάτοχοι γαιών. 
Ε ν σχέσει προς τό τελευταΐον τούτο, χαρακτηριστικόν είναι ότι Ολί
γον βραδύτερον, κατά τό 1392, είς Μεθώνην καί Κορώνην μαρτυρούν¬ 
ται μεταξύ τών φορολογουμένων όχι μόνον γεωργοί—πάροικοι τού Δη
μοσίου—άλλα και πολυάριθμοι ναυτικοί, οί οποίοι κατεΐχον μικράς 
εκτάσεως γαίας μόνον καί διόλου βούς 22. 

Ε ξ άλλου νέα καινοτομία εισάγεται κατά τό 1414 υπό τής ενετι
κής τοπικής διοικήσεως, έπικυρωθείσα εν συνεχεία υπό τής κεντρικής 
κυβερνήσεως. Συνεπεία ταύτης, τα κριτήρια δια τήν έπιβολήν τού zova
ticum διευρύνονται έτι περισσότερον, ώστε νύν επιβάλλεται τούτο, δί¬ 
κην κεφαλικού φόρου, καί εις μή κατέχοντας βούς ή γαίας, οί οποίοι 
ήρχισαν νά φορολογούνται «como quelli che ha anemali» 23. 

18. Έ ν θ ' άν., σ. 415 - 416. 
19. Βλ. F. Τ h i r i e t, Régestes, t. I, âp. 687 καί σημ. 3.—Πρβλ. J a¬ 

c ο b y, ένθ' άν., σ. 407. 
20. J a c ο b y, ένθ' av. — F . Τ b i r i e t, La Romanie vénitienne, σ. 226, 

σ. 1. — Régestes, ένθ' αν. 
21. J a c ο b y, ενθ' άν., σ. 409.—Πρβλ. S a t h a s , ένθ' άν., t. Ill, σ. 68. 

F. Τ h i r i e t, Régestes, t. Π, αριθ. 1545. 
22. J a c ο b y, ένθ' άν., σ. 410 - 411.—Πρβλ. F. Τ h i r i e t, Régestes, t. 

Ι, αριθ. 819.—Πρβλ. τού α υ τ ο ύ , La Romanie vénitienne, σ. 226. 
23. J a c ο b y, ένθ' άν., σ. 412, σημ, 41.—S a t h a s, έν4' άν., t. Ill, σ. 

161.—F. T h i r i e t, Régestes, t. H, αριθ. 1672. 
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Ω ς προς τον τρόπον πληρωμής τού zovaticum, αποδεικνύεται υπό 
τού Jacoby, ότι ό φόρος ούτος κανονικώς κατεβάλλετο είς είδος (σι
τηρά), εκτάκτως δέ εις χρήμα. Είναι όμως άξιον σημειώσεως, ότι ή 
πληρωμή είς χρήμα, κατά τάς υπάρχουσας μαρτυρίας τών πηγών, ανα
φέρεται είς περιπτώσεις αναδρομικής καταβολής καθυστερημένων φό
ρων 24. 

Ε ν τέλει δέ ό συγγραφεύς, ανακεφαλαιών τά εκτεθέντα υπ' αυτού 
καί θεωρών ότι το zovaticum είς τήν άρχικήν του μορφήν έπεβάλλετο 
επί τή βάσει τού κριτηρίρυ τής κατοχής αροτήρων βοών, δέχεται ότι 
παρουσιάζει εκπληκτικός ομοιότητας προς τό ζευγαρατίκιον, παρά τάς 
διαφοράς είς λεπτομέρειας τινάς, Ιδία είς τόν τρόπον πληρωμής. Υ π ο 
στηρίζει λοιπόν, ότι τόσον τά κριτήρια τής επιβολής αυτού, όσον καί 
ό τρόπος πληρωμής αποκλείουν κατ' αρχήν τήν άποψιν τού Dôlger 
σχετικώς προς τήν σύνδεσίν του με τό διαβατικόν, συγχρόνως δέ φαί
νεται νά δικαιολογούν τήν ταύτισιν aUioû προς τό ζευγαρατίκιον. Πα
ρατηρεί δμως ότι είναι δύσκολον νά παραχθή έτυμολογικώς έκ τού τε
λευταίου ό όρος zovaticum 25. 

Κατά τόν lacoby, τό πρόβλημα τής ετυμολογίας «n' est guère facile 
à résoudre». Ευρισκόμενος δέ οδτος εις άμηχανίαν δεν διστάζει νά 
προτείνη τήν σύνδεσιν τού zovaticum προς τόν δρον bovaticum 26. Δια 
τού τελευταίου τούτου έδηλοΟτο είς τήν Δύσιν φόρος Ομοίως κατα
βαλλόμενος είς είδος (σιτηρά) υπό τών γεωργών δια τά ζεύγη βοών, 
τά οποία έχρησιμοποίουν ούτοι δια τήν αροσιν τών γαιών των 27. Παρά 
τήν προφανή καί άναμφισβήτητον έσωτερικήν άναλογίαν καί τήν ήχη¬ 
τικήν «περίπου» Ομοιότητα τών δύο φορολογιών, δέν νομίζω ότι δύνα
ται νά ύποστηριχθή σοβαρώς, ότι υφίσταται οιαδήποτε ετυμολογική 
σχέσις μεταξύ τών δύο δρων 28. Ούτω όμως τό όλον πρόβλημα παραμέ-

24. J a c o b y , 6νθ' άν., σ. 412 - 415. 
25. Αυτόθι, σ. 415. 
26. Αυτόθι, σ. 415 -416. 
27. Αυτόθι, σ. 416—Βλ. καί κατωτέρω είς σ. 184 κ.έ. τής παρούσης εργασίας. 

—Πρβλ. D u C a n g e , Glossarium ad scriptores Mediae et Infimae Latioitatis, 
φωτοτ. ανατ. έκδ. 1883- 1887, έν λ. bovagium / boagium / bovaticum. 

28. Κατά τάς τοπικάς διαλέκτους τής περιοχής τού Otranto τής 'Ιταλίας, 
δναντι τών Ιταλικών bue / bove / βούς εχομεν vove / voe / oe / oje / joe / jove και είς 
τόν πληθυντικόν αριθμόν Η vovi/l i voi / li oi / li joi / li jovi. Βλ. σχετικά λ. είς 
Rohlfs, Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d' Otranto), Munchen, 1956 - 1959. 
ΟΟτω, παραλλήλως προς τό μαρτυρούμενον άλλαχού τής 'Ιταλίας bovatico (βλ. κα
τωτέρω) θα ήτο ϊσως δυνατόν νά ύπάρχη είς τάς διαλέκτους ταύτας καί αντίστοι
χος τύπος *jovatico. Έν τούτοις θα είναι άκρως έξεζητημένον νά έπιχειρηθή, 
κατά τά δεδομένα ταύτα, ή έτυμολόγησις τού zovaticum έκ τού bovaticum. 
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νει στάσιμον. Βεβαίως ό Jacoby εις τήν μελέτην του επιμελώς συνέλεξε 
τάς μνείας τών πηγών καί συστηματικώς εξέθεσε τα σχετικά προς τό 
zovaticum ζητήματα, ώς έν συνόψει είχε πράξει καί ό Thiriet, άλλ' ή 
σύνδεσις προς τό ζευγαρατίκιον, άνευ επιλύσεως συγχρόνως καί τού 
ετυμολογικού προβλήματος, εϊχεν ήδη έπιχειρηθή καί υπό τού τελευ¬ 
αίου, ασχέτως έάν ούτος μεταγενεστέρως, παρασυρόμενος έκ δευτερο
γενών στοιχείων τού zovaticum, διετύπωσε τήν άποψιν ότι πρόκειται 
περί εγγείου φόρου. Ε ξ άλλου ή θέσις τού Dôlger, δηλαδή ή ταύτισις 
προς τό διαβατικόν, είναι δυνατή μέν έτυμολογικώς, αποκλείεται όμως 
έκ τών λοιπών στοιχείων περί τού φόρου, τα οποία άντλούμεν έκ τών 
πηγών, ώς Ορθώς παρετήρησεν ό Jacoby άλλα καί ό Thiriet. Εις τήν 
πραγματικότητα λοιπόν τό πρόβλημα τής ετυμολογίας είναι τό μόνον, 
διά τής λύσεως τού Οποίου θά ήδύνατο νά προωθηθή ή έρευνα διά τό 
zovaticum πέραν τού σημείου εις τό οποίον ήχθη αύτη υπό τού Thiriet. 

Κατά τήν γνώμην μας τό πρόβλημα τούτο είναι εύκολον να λυθή. 
Ώς εΐδομεν εις τάς πηγάς τής ένετοκρατουμένης Ανατολής, ol άπαν¬ 
τώμενοι τύποι τής ονομασίας τού φόρου είναι jovaticum, zovaticum καί 
διαλεκτικώς zovadego. Έκ τούτων οί δύο πρώτοι είναι μέν λατινοφα¬ 
νεΐς λόγφ τής καταλήξεως, άλλα κατά τό θέμα, ώς καί ό διαλεκτικός 
τύπος, ανήκουν ήδη εις τήν Ιταλικήν. Αλλά τότε προϋποθέτουν τήν 
υπαρξιν ετέρου τύπου, προφανώς τής μέσης ή τής υστέρας λατινικής, 
έκ τού Οποίου κατά φωνητικήν έξέλιξιν νά προήλθον. Πράγματι ό ζη
τούμενος ούτος τύπος υπάρχει, εις αυτόν δέ δυνάμεθα Οπωσδήποτε νά 
άναχθώμεν, έάν κατ' άντίστροφον διαδικασίαν τηρήσωμεν τους φωνητι
κούς νόμους τής ιταλικής καί δή τής ενετικής διαλέκτου. Πρόκειται 
περί τού όρου J u g a t i c u m. Εξ άλλου ή τοιαύτη ετυμολογική σχέ¬ 
σις μαρτυρεΐται εις τάς πηγάς, ώς θά ϊδωμεν κατωτέρω, έχει δέ έπι¬ 
σημανθή καί άλλαχού, τουλάχιστον λεξικογραφικώς 29, ώστε είναι άξιον 
απορίας, πώς τούτο δέν έγένετο άντιληπτόν έξ αρχής υπό τών άσχο¬ 
ληθέντων περί τό zovaticum. 

Τό jugaticum, προερχόμενον, ώς είναι φανερόν έκ τού λατινικού 
jugum / ζυγόν, ζυγός, ζεύγος, ανήκει εις τήν όρολογίαν τής μέσης ή 
μάλλον τής υστέρας λατινικής καί κατά πάσαν πιθανότητα, ώς θά δια¬ 
πιστωθή κατωτέρω, απαντάται μόνον είς τήν Ιταλικήν χερσόνησον 30. 
υπό τον τύπον αυτόν φαίνεται ότι αρχικώς ύπεδηλούτο ό επιβαλλόμε
νος φόρος είς τους κατέχοντας ζεύγη άροτήρων βοών. Βεβαίως είναι 

29. Βλ. G. Β ο e r i ο, Dizionario del dialetto veneziano, Venezia, 1856, èv 
λ. zovadego. 

30. Τουλάχιστον αί ύπάρχουσαι μνεΐαι είς τάς πηγάς αναφέρονται μόνον είς 
τήν Ιταλ. χερσόνησον. Βλ. κατωτέρω. 
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δυσχερές να διεξαγάγωμεν ενταύθα έρευναν περί τού πότε καί υπό 
ποίας συνθήκας εμφανίζεται ή φορολογία αύτη καί ποία ή έξέλιξις αυ
τής, έφ' όσον αί έκδεδομέναι μεσαιωνικοί πηγαί τής Δύσεως, καί κυ
ρίως τής Ιταλικής χερσονήσου είναι απρόσιτοι είς ήμας σχεδόν έν τφ 
συνόλω των καί ως έκ τούτου καθίσταται προβληματική ή έπισήμαν¬ 
σις τών σχετικών ειδήσεων είς αύτάς. Δι' αυτό, έξ ανάγκης περιοριζό¬ 
μεθα είς τα στοιχεία εκείνα, τά οποία δυνάμεθα νά άντλήσωμεν κυ
ρίως έξ έμμεσου χρήσεως τών πηγών, Ιδία έκ τής λεξικογραφίας. 

Ούτω, ή παλαιοτέρα μνεία τών πηγών περί τού jugaticum απαντά
ται είς έγγραφον τού 1183, έκδεδομένον εις τό έργον τού F. Ughelli, 
Italia Sacra 31, ένθα ό λόγος περί τής επισκοπής «Derthonensis» τής 
'Ιταλίας 32. Ε π ί τη βάσει τής μνείας ταύτης τό jugaticum Ορίζεται υπό 
τού Du Cange ώς εξής : «Quod pro quolibet boum jugo exsolvitur»33. Δέν 
σημειούται όμως, έάν ή πληρωμή αύτη συνίστατο είς είδος ή είς χρήμα. 
Αντιθέτως εις έγγραφον τού 1298, καίτοι δέν δηλούται συγκεκριμένως 
ότι πρόκειται περί τού jugaticum, καθορίζεται ή καταβολή εις χρήμα, 
ώς εμφαίνεται έκ περικοπής αύτού παρατιθεμένης ωσαύτως έν Du Cange: 
«Concesserunt... habere annuatim denarios 6 de quolibet jugo eorum 
hominum etc» 34. Τό αυτό μαρτυρεΐται ένα αιώνα βραδύτερον, ήτοι 
είς έγγραφον τού 1379 35, ένθα όμως ό φόρος εμφανίζεται υπό τόν 
τύπον juvaticum. Τό έγγραφον αναφέρεται εις τόν χώρον τής Β. Ι τ α 
λίας καί συγκεκριμένως είς τήν Παβίαν. Αξ ιον σημειώσεως είναι, 
ότι κατά τήν αυτήν έποχήν έχομεν τάς ήδη μνημονευθείσας μαρτυρίας 
ιών ενετικών πηγών δια τήν ύπαρξιν τού φόρου είς τάς έν Πελοπον¬ 
νήσω κτήσεις τών Ενετών, ο Οποίος μάλιστα φέρεται έκεΐ καί ώς jo¬ 
vaticum. Αναμφιβόλως ιό juvaticum - jovaticum γλωσσικώς άποτε-

31. F e r d. Ughelli, Italia Sacra sive de episcopis Italiae, et insula¬ 
rumadjacentium, Romae, 1644- 1662, voll. 1 - 9.—Πρβλ. καί νεωτέραν έκδοσιν μετά 
προσθηκών καί διορθώσεων υπό Ν. Coleti, Venetiis, 1717 - 1722, είς 10 τόμους, 
ένθα εις 4ον τ. περιλαμβάνεται ή επισκοπή Derthonensis.—Πρβλ. D u C a n g e , 
ενθ' αν., έν λ. jugaticum, καί Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi, vol. I 
(Series Collectionum), Romae, 1962, σ. 753. 

32. Έδρα τής επισκοπής ταύτης ή αρχαία Dertona, σημ. Tortona, πόλις 
τής Β. 'Ιταλίας είς τήν έπαρχίαν Αλεξανδρείας τού Πεδεμοντίου. 

33. D u C a n g e , ένθ' άν. 
34. Αυτόθι. 
35. Έ ν D u C a n g e ενθ' άν. : Charta Galeacii Comitis Virtutum. Πρό

κειται περί τού Gian Galeazo Visconti κόμητος τού Vertus από τού 1360, έκ 
τού γάμου του μετά τής 'Ισαβέλλας τής Γαλλίας καί μετέπειτα κυρίου (1378) 
και δουκός (1395) τού Μιλάνου. — Πρβλ. U. C h e v a l i e r , Répertoire de 
sources historiques du Moyen Age, Bio - Bibliographie, vol. II, (φωτοτυπ. 
έπανέκδ. Kraus, Ν. York, 1960), στ. 4699 - 4700, ένθα καί σχετική βιβλιογραφία. 
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λεΐ άμεσον έξέλιξιν τού jugaticum. Ό Du Cange θεωρεί το juvaticum 
εσφαλμένην γραφήν τού jugaticum — τούτο βεβαίως γνωρίζομεν τώρα 
ότι δεν είναι ορθόν—και παραθέτει τό εξής απόσπασμα τού ώς άνω έγ
γραφου : «Item confessiones quasdam factas per cavenarios Comunis Pa
piae recipentes a Comuni et hominibus Montissicalis nomine juvatici, 
et pro juvatico ejus, quod solvere tenebantur Comuni Papiae quod erat 
denar. 6 pro quolibet pari bobum». 

Ω ς ελέχθη, διά τών τύπων juvaticum - jovaticum, ώς και δια τού 
zovaticum τών ενετικών πηγών, ευρισκόμεθα είς τα πλαίσια τής ιταλι
κής γλώσσης. Α π ό τής εποχής ταύτης, ήτοι από τού Μου αϊ. και εφε
ξής, μέχρι μάλιστα του 18ου αι., προκύψαντες έκ τού jugaticum απαν
τώνται εις τήν Ιταλικήν χερσόνησον και έτεροι τύποι, τινές τών Οποίων 
είναι διαλεκτικοί ώς τό ένετικόν zovadego. Δι' αυτών δηλούται ή Ιδία 
ή άλλη ανάλογος προς τό jugaticum φορολογία, εις τινας όμως περι
πτώσεις ούτοι δεν αναφέρονται διόλου εις φόρον έπιβαλλόμενον υπό 
δημοσίας αρχής, άλλ' αποτελούν όνομασίαν συγκεκριμμένων τινών 
καλλιεργητικών σχέσεων μεταξύ Ιδιωτών, αί όποΐαι, ώς θά ϊδωμεν, 
καθωρίζοντο έκ τού γεγονότος τής εκμισθώσεως προς χρήσιν αροτή¬ 
ρων βοών ή τής παροχής υπηρεσιών τελουμένων δι' αυτών. Έξ άλλου 
μαρτυρούνται, τόσον εντός όσον και εκτός τής Ιταλικής χερσονήσου, 
έτεραι όνομασίαι διαφόρου προελεύσεως, αϊ όποΐαι αναφέρονται είς 
τήν αυτήν φορολογίαν ή τάς αύτάς σχέσεις. 

Ούτω λοιπόν, ό τύπος giogatico ώς φόρος επί τή κατοχή καί χρή
σει άροτήρων βοών απαντάται εις τήν Τοσκάνην από τού 14ου αίώ¬ 
νος 36. εκτός τούτου υπάρχουν και ol διαλεκτικοί τύποι giovatico και 
zovadego37. Έξ αυτών ό πρώτος υπό τό αυτό περιεχόμενον, δηλαδή ώς 
φορολογία, μνημονεύεται είς τήν περιοχήν τής Πίζης καί είδικώτερον 
είς τήν κοινότητα τής Cecina. Εις σχετικόν δέ άρθρον είς τά «statuti» 
τής κοινότητος ταύτης, τού έτους 1409, σημειούνται τά εξής : «Paghi... 
per ciascheduno capo delle dete bestie... per giovaticho denari 15 
ogni sei mesi» 38. To zovadego έγνωρίσαμεν ήδη ανωτέρω ώς είδος 

36. Βλ. C. B a t t i s t i - G . A l e s s i o , Dizionario Etimologico Italiano, 
Firenze, 1966, έν λ. giogatico.—Πρβλ. αυτόθι λ. accollatico. 

37. Βλ. G. Rezasco, Dizionario del linguaggio Italiano, Firenze, 1881, έν λ. 
giogatico. 

38. Έν R e z a s c o , ένθ' άν. —Πρβλ. Statuti del comune di Cecina del 
1409, pubbl. per cura di P. Fanfani, Firenze, 1857, έν Catalogo della raccolta 
di statuti consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle asso¬ 
ciazioni e degli enti locali italiani dal medioevo alia fine del secolo XVIII, Bi¬ 
blioteca del Senato della Repubblica, Roma, 1950, vol. II (C-E), σ. 146- 147. 
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φόρου εις την Ανατολήν κατά τόν 14ον - 15ον αιώνα. Δέν έχομεν όμως 
πληροφορίας ή τουλάχιστον τήν δυνατότητα νά διαπιστώσωμεν, έάν το 
zovadego υπό τήν αυτήν μορφήν ύφίστατο παρομοίως καί εις τάς άλλας 
κτήσεις ή τό ήπειρωτικόν τμήμα τού ενετικού κράτους. Βεβαίως είναι 
πιθανόν να συνέβαινε τούτο και Ίσως μάλιστα ή ήδη καθιερωμένη έκεΐ 
επιβολή τού φόρου νά έχρησίμευσε εις τους Ενετούς ώς προτυπον καί 
παράδειγμα δια τήν είσαγωγήν καί καθιέρωσιν αυτού εις τήν Πελο¬ 
πόννησον. Πάντως βραδύτερον, από τού 16ου αϊ. 39 καί μετέπειτα40, 
δια τού όρου zovadego, ουδόλως νοείται φορολογία τού Δημοσίου άλλα 
ώρισμένη δικαιοπρακτική σχέσις μεταξύ Ιδιωτών. Tozovadego δηλονότι 
άπετέλει είδος χρησιδανείου 4i ή μάλλον κτηνοληψίας, ή Οποία συνή¬ 
πτετο μεταξύ ιδιοκτήτου άροτήρων βοών καί άγρότου. Κατά τήν σχετι¬ 
κήν σύμβασιν, ό πρώτος έξ αυτών παρέδιδε εν ή περισσότερα ζεύγη άρο
τήρων βοών είς τον δεύτερον, ό οποίος έχρησιμοποίει ταύτα δια καλλιερ
γητικούς σκοπούς, ήτοι δια τήν άροσιν, προς ίδιον όφελος καί ανελάμ
βανε τήν ύποχρέωσιν νά καταβάλη είς τόν ίδιοκτήτην εν ποσόν ετη
σίως, συνιστάμενον συνήθως είς σιτηρά ή ακόμη καί είς ενα μόσχον, 
καί νά έπιστρέψη τα ζώα είς οί'αν κατάστασιν παρέλαβε ταύτα 42. Κατ'αυ¬ 
τόντόν τρόπον όμως, υπό τήν μορφήν δηλαδή τής τοιαύτης συμβάσεως, 
τό zovadego ήδύνατο νά λάβη χαρακτήρα τοκογλυφίας καί ώς έκ τούτου 
άπηγορεύετο υπό τών ενετικών νόμων. Ε ν τούτοις, παρά τάς απαγο
ρεύσεις, είς τήν ούσίαν διενηργεΐτο πάντοτε άνεμποδίστως43. Φαίνεται 
δέ, ότι συνεπεία τούτου έδημιουργούντο κοινωνικά τίνα προβλήματα, 
διότι οι πενέστεροι άγρόται, οι οποίοι ευρίσκοντο είς τήν ανάγκην νά 
εξασφαλίσουν τήν χρήσιν άροτήρων βοών μέσω τού zovadego, έγένοντο 
άντικείμενον αφόρητου εκμεταλλεύσεως, λόγω τού γεγονότος, ότι οί 
κάτοχοι τών βοών, προφανώς εύποροι γαιοκτήμονες, άπεκόμιζον αθέ
μιτα κέρδη είς βάρος των. Τούτο τουλάχιστον μαρτυρεϊται ότι συνέ¬ 
βαινεν είς τήν περιοχήν τής Φριούλης, ώς συνάγεται έξ αποσπάσμα
τος σχετικού ενετικού νόμου τού 1592 : «Conoscendosi ... di quanto 
interesse et insoportabile gravezza sia a poveri contadini ... Γ indebito 
guadagno di quelli che danno buoi a zovadego» 44. 

39. Πρβλ. R e z a s c ο, ενθ' άν. 
40. Πρβλ. Β ο e r i ο, ενθ' αν. 
41. Βλ. ένθ' άν.—Ό όρος όμως χρησιδάνειον προφανώς αποδίδει άλλη ν Εν

νοια ν. 
42. Βλ. ενθ' ανωτ. — R e z a s c o , ένθ' άν. 
43. Β ο e r i ο, ενθ άν. 
44. Ε ν Rezasco, ένθ' άν.—Πρβλ. Leggi per la Patria, e Contandinanza del 

Friuli, Udine, 1686, έν Catalogo, ενθ' av., vol. III (F - K), Roma, 1955, σ. 216 - 217. 
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Ε ξ άλλου, εις καλλιεργητικός ωσαύτως σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, 
διαφόρου όμως περιεχομένου, αναφέρεται κατά τήν νεωτεραν έποχήν 
εις τήν περιοχήν τής Τοσκάνης ό όρος giogatico. Καί είδικώτερον, 
κατά μεν τον 18ον αϊ. δια τού όρου αυτού έχαρακτηρίζετο ή αμοιβή, 
τήν Οποίαν ελάμβανε ως ήμερομίσθιον ô χωρικός δια παρεχομένην υπ' 
αυτού έργασίαν άρόσεως μετά ζεύγους βοών45. Κατά δε τόν 19ον αι. 
έκαλεΐτο ούτω ή αμοιβή, τήν οποίαν ύπεχρεούτο νά καταβάλη ό γαιο¬ 
κτήμων είς τόν καλλιεργητήν δια παρεχομένην υπό τού τελευταίου 
έργασίαν άρόσεως πέραν τών συμπεφωνημένων 46. 

Ω ς έσημειώθη όμως, παραλλήλως προς τό jugaticum - giogatico καί 
τους συναφείς έτυμολογικώς τύπους, δια τών οποίων έδηλούτο ή φορο
λογία τού Δημοσίου δι' έκαστον ζεύγος βοών καί αί άλλαι σχέσεις 
μεταξύ ιδιωτών, αϊ άναφερόμεναι εις τήν έκμίσθωσιν (κτηνοληψίαν) 
άροτήρων βοών δια καλλιεργητικούς σκοπούς ή εις τήν μίσθωσιν ερ
γασίας, ήτοι άρόσεως, τελούμενης δι"αύτών, απαντάται εις τήν δυτι¬ 
κήν όρολογίαν καί ετέρα κατηγορία όρων τής αυτής χρήσεως άλλα δια
φόρου προελεύσεως. Χαρακτηριστικόν είναι δέ ότι τής κατηγορίας 
ταύτης ή άμεσος ή άπωτέρα ετυμολογική καταγωγή ανάγεται είς τήν 
λ. βούς δηλ. είς τήν λατινικήν bos - bovis. Έχομεν λοιπόν τοιουτοτρό
πως όρους ανήκοντας είς τήν μεταγενεστέραν λατινικήν ως boada, 
boata, boateria, boatia, boagium, bovagium, bovaticum, είς τήν ΐτα¬ 
λικήν ώς bovatico, boazia, boateria, boatera, προσέτι δε είς τήν 
ίσπανικήν bobatico, είς τήν άραγωνικήν - καταλανικήν bovatge, καί 
τήν γαλλικήν boalage, boage-boaje. Τέλος εις τάς ονομασίας ταύτας 
δύναται νά προστεθή καί ή ιταλική accollatico, ταυτόσημος προς τάς 
προηγουμένας, ή Οποία καί αυτή έννοιολογικώς συνάπτεται προς τους 
άροτήρας βούς. 

Περί πάντων τούτων δεν εϊναι άσκοπον νά προσαγάγωμεν ενταύθα 
στοιχεία τίνα ιδία περί τής εποχής καί τού τόπου, ένθα μαρτυρούνται 
ή αναφέρονται σχετικαί μνεΐαι τών πηγών τούτο όμως καί πάλιν έξ 
έμμεσου χρήσεως τών τελευταίων, μέσω δηλαδή τών σχετικών λημμά
των τής λεξικογραφίας. 

To bovagium, boagium καί bovaticum χαρακτηρίζονται ώς «tribu¬ 
tum quod ratione boum pendebatur, seu pro pari boum aratorum vel 
pro aratro» 47. Ταύτα απαντώνται κυρίως είς Ν. Γαλλίαν, Αραγωνίαν -

45. B a t t i s t i - A l e s s i o , ενθ' άν. 
46. R e ζ a s c ο, ένθ' άν. 
47. D u C a n g e, ένθ'άν., έν λ. bovagium.—Ό όρος bovaticum, εκτός τής 

σημασίας του ώς φόρου, είχε λάβει συναφώς καί κατ' έπέκτασιν έτέράς τινας εννοίας. 
Έκαλεΐτο οίίτω ή προστασία, τήν οποίαν παρείχε ό άρχων ή ό δεσπότης είς τους 
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Καταλωνίαν και Βαλεαρίδας νήσους. TO bovagium μνημονεύεται εις 
έγγραφον τού έτους 1234 άποκείμενον είς τήν μονήν τού Αγίου Βί¬ 
κτωρος τής Μασσαλίας 48. Μνεία τού boagium υπάρχει είς χάρτην προ
νομίων καΐ απαλλαγών υπέρ τών κατοίκων τής Aix -en - Provence 
(Aquae Sextiae) εκδοθέντα τω 1245 υπό Βεατρίκης κομητίσσης τής 
Προβηγκίας ω . Τούτο Ομού μετά τού τύπου bovaticum απαντάται, προ
φανώς περί τά τέλη τού 14ου αι., είς έγγραφον τού βασιλέως τής Μα
γιόρκας Ιακώβου50. Έξ άλλου είς έγγραφον τού 1311 τού Σάγχου, 
υΐού καΐ διαδόχου τού Ιακώβου, γίνεται λόγος δια «servitutem et exa¬ 
ctionem vocatam vulgariter bovaticum» 51. Ήδη όμως ολίγον πρότε¬ 
ρον, κατά το 1299 ό όρος bovagium μαρτυρεΐται είς Βαρκελώνην καί 
Καταλωνίαν 52. 

καταβάλλοντος είς αυτόν τό bovaticum ή προσέτι ή δυνάμει δημοσίων διαταγμά
των έξαίρεσις τών άροτήρων βοών από πάσης επιβουλής ή ζημίας. Βλ. D u 
C a n g e , ενθ' άν., έν λ. bovaticum. Έξ άλλου bovaterius φαίνεται ότι ώνομάζετο 
ό υπάλληλος τού δημοσίου ό άπαιτών τό bovaticum, αυτόθι, έν λ. bovaticum. Ή 
ορολογία αύτη μνημονεύεται είς Αραγωνίαν και Καταλωνίαν κατά τόν 13οναΙώνα.— 
Πρβλ. κατωτέρω σημ. 59. 

48. Έν D u C a n g e , ενθ'άν. : Gharta ann. 1234 ex minori chartulario S. 
Victoris Massilienis, p. 119 : «De his quae habebant et possidelant jure comi¬ 
tali seu consuetudine, seu quoquo alio modo, scilicet alberga seu bovagio in 
castello de Nantis». Περί τής μονής ταύτης καί τών άποκειμένων έν αύτη κωδίκων, 
έγγραφων καί βιβλίων βλ. σχετικήν βιβλιογραφίαν έν U. C h e v a l i e r , ενθ' 
άν., Topo- Bibliagraphie, vol. I l , Montbéliard, 1903 (φωτ. άνατύπ. Kraus, N. York, 
1959), στ. 2783 - 2784. 

49. Ενθ' άν. : Charta privilegiorum seu franchisiarum concessarum Aqua¬ 
rum Sextiarum incolis a Beatrice Comitissa Provinciae ann. 1245mense Septem. : 
«Salvis justitiis et condemnationibus per curiam, et Iesdis, et cossis, et pedagiis, 
et boagiis consuetis, et farinariis». 

50. Ενθ . άν. : Charta Jacobi Regis Maioricae in Usaticis Regni Majoricae 
Mss : «Pôtestatem retinuimus... faciendi seu levandi boagium... nolentes aliquo 
modo babitatores civitatis et totius insulae Majoricae praesentes nec futuros 
obligatos esse ad praestationem leudae, pedagii, nec bovatici». Ό 'Ιάκωβος ήτο 
βασιλεύς τού βραχύβιου βασιλείου τής Μαγιόρκας κατά τά έτη 1276-1311. Τόν 
διεδέχθη ό υιός του Σάγχος (1311 - 1324). Τό βασίλειον τής Μαγιόρκας είχε πρω. 
τεύουσαν τό Perpignan καί περιελάμβανε τάς Βαλεαρίδας νήσους, τάς κομητείας 
τής Rousillon καί τής Cerdagne, ώς καί τήν seigneurie τού Montpellier. 

51. Ένθ' άν. : Charta Sancii Regis Majoricae comitis Rossilionis prid. Non. 
Aug. ann. 1311 : «Quandam servitutum et exactionem vocatam vulgariter bova
ticum, quod adveniente rege seu domino in comitalibus et terris praedictis levari 
et exigi et recipi consuevit». 

52. Ένθ' άν. : In codice Thuano signato 93, f. 89, data Barcinone pridie 
id. Febr. ann. 1299 : «Bovagium, terragium et herbagium, quae asserebat se et 
uccessores suos habere debere jn Catalonia, quotiescunque novus rex, dominus 
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Εκτός όμως τών λατινοφανών αυτών όρων, κατά τήν αυτήν έπο¬ 
χήν είς Αραγωνίαν καί Καταλωνίαν απαντώνται εις δημόσια έγγραφα 
καί διατάγματα καί άλλαι αντίστοιχοι Ονομασίαι άνήκουσαι είς τήν 
καταλανικήν γλώσσαν, ώς boatge, προς δήλωσιν τής φορολογίας, ή 
Οποία κατά τάς σχετικάς εΙδήσεις τών έγγραφων αυτών ανήρχετο εις 
12 denarios δι' έκαστον ζεύγος βοών53. Ό όρος boalage, ταυτόσημος 
τού προηγούμενου, παρά το γεγονός ότι ανευρίσκεται είς κείμενα 
συναφή προς τά πράγματα τής Αραγωνίας, φαίνεται όμως ότι ανήκει 
μάλλον είς τήν γαλλικήν γλώσσαν Μ. Είς ταύτη ν οπωσδήποτε ανήκει 
ό όρος boage-boaje, ό οποίος μνημονεύεται είς έγγραφον τού 1136 έκ 
τής προρρηθείσης μονής τού Α γ . Βίκτωρος τής Μασσαλίας55. 

Επανερχόμενοι είς τόν όρολογίαν έκ τής μεταγενέστερος λατινι
κής, άνευρίσκομεν εξ άλλου εις τινας περιοχάς τής Γαλλίας τους όρους 
boata καί bovada. Πρόκειται περί «praestatio ex blado», ήτοι φορολο
γίας καταβαλλομένης εις σιτηρά, ή οποία καί πάλιν «ratione boum, 
seu pro pari boum aratorun vel pro aratro pendebatur»5e. Αύτη απαν
τάται κατά τόν 13ον αι. εις τήν κομητείαν τής Τουλούζης57, φέρεται 
δε ώς ταυτόσημος προς τήν bladada58. Περί τής τελευταίας ταύτης, 
κατ' εξοχήν «praestatio ex blado», υπάρχουν ειδήσεις ότι κατεβάλλετο 
είς τήν ώς άνω περιοχήν έκ μέρους τών άροτριώντων τόσον δια βοών 
όσον καί δι' όνων5 9 . Ανάλογον προς τήν bladada φαίνεται νά είναι 

seu haeres in Catalonia noviter succedebat, licet assereretur per nobiles, milites, 
et cives el homines villarum et aliorum hominum Cataloniae eum vel successores 
ejus non debere habere dictum bovagium, terragium et herbagium, nisi tantum 
de bobus et caeteris animalibus et pecudibus minutis». 

5). Βλ. αυτόθι, ένθα και σχετικαί παραπομπαί εις τάς πηγάς. 
54. Βλ. ένθ' αν. καί έν λ. boalage.—Πρβλ. αυτόθι, Α. F. D i d o t, Glossaire 

français, έν. λ. boage, boaje, boalage. 
55. Βλ. D u C a n g e, ενθ' άν., έν λ. bovagium. — Πρβλ. αυτόθι, Α. F. 

D i d ο t, ένθ' άν.—Α. J. G t e i m a s, Dictionnaire de l'ancien français jusqu' 
au milieu du XlVe siècle, Paris 1969, ένθ' άν., έν λ. boage. 

56. D u C a n g e, ένθ' άν., έν λ. boada.—Πρβλ. αυτόθι λ. boata. 
57. Ένθ' άν., έν λ. boada : Charta ann. 1230 in Chartulario Raymundi VII 

comitis Tolosae : «Nos R. Dei Gratia monasterii S. Martialis Lemovicensis 
humilis abbas, de consensu et voluntate totius capituli nostri, donamus et con¬ 
cedimus in perpetuum vobis dom. Raymundo comiti Tolosae... in villa de 
Aspreriis... medietatem fideiussionum, quistarum, albergarum, totaliter boadae 
sive bladadae». Βραδύτερον, κατά τόν 14ov ai. καί είς ετέρας περιοχάς τής Γαλ
λίας μνημονεύονται ωσαύτως : boada, boata du blè, boata bladi. Βλ. αυτόθι καί 
έν λ. boata.—Πρβλ. κατωτέρω σημ. 59. 

58. Ένθ' άν. έν λ. boada. 
59. Βλ. ένθ' άν., έν λ. bladum § bladada : Saisimentum Comitatus Tolosae 

èv G. h a F a i l l e , Annales de la ville de Tolouse, Toulouse, 1687 - 1701, 
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καί τό μνημονευόμενον droit de Malade (εις τήν υποκομητείαν τής 
Lautrec), τό οποίον υπό Du Cange συνδέεται αμέσως προς τό προρρη¬ 
θέν bovagium60. 

Εκ τών λοιπών λατινικών όρων, οί οποίοι υποδηλούν τήν φορο¬ 
λογίαν επί τών βοών, ή boateria, φέρεται ως «tributum boum, quod 
pro jugo boum pensitabatur»β1. Μνημονεύεται εις τά «statuta» τής Βο¬ 
λωνίας περί τά μέσα τού 13ου αϊ.62. Τήν αυτήν έννοιαν έχει καί ό 
όρος boatia, περί τού οποίου γίνεται λόγος εις έγγραφον τού έτους 

torn. 1, Instrum. p. 34 : «Communitas dicti loci debet dicto domino Regi fide¬ 
litatem et centum solidos Tolosanos pro annua alberga in festo omnium Sancto
rum et bladadam pro amparantia ; videlicet de quolibet foco arante cum bobus 
unam eminam frumenti, et totidem avenae, et de arante cum asinis unam quar¬ 
teriam frumenti et aliam avenae».—Πρβλ. U. Chevalier, ενθ' άν., στ. 
3131. Ενταύθα όμως παρατηρούμεν ότι ή εκφρασις «bladada pro amparantia» δυ
νατόν να σημαίνη καταβολήν είς σιτηρά έναντι τής παρεχομένης προστασίας υπό 
τού βασιλέως ή τού άρχοντος, ώς άλλωστε είναι ή σημασία καί μόνου τού όρου 
amparantia : Προστασία ή καταβολή έναντι παρεχομένης προστασίας, βλ. J. F. 
N i e r m e y e r , Mediae Latinitatis Lexicon Minus, Leiden, 1959 - 1964, έν λ. 
amparantia. Οίίτω όμως ή bladada ενθυμίζει τήν χρήσιν τού όρου bovaticum είς 
Αραγωνίαν, ό οποίος είς τό σχετικόν λ. έν D u C a n g e , ένθ. άν., χαρακτη
ρίζεται ώς «protectio, tutela, quam princeps iis debebat, qui bovaticum illi per· 
solvebant, vel immunitas, qua boves aratorii ab omni captione qualibet ex causa, 
edicto publico, eximebantur». —Πρβλ. ανωτέρω σημ. 47 τού παρόντος καί «boa¬ 
tam bladi seu captinium», έν Du Cange, είς λ. boata. 

60. Ένθ' άν., έν λ. bladada. 
61. Ένθ ' άν... έν λ. 
62. Ένθ 'άν . : Statuta Bononiae 1250-1267, torn. I, p. 235 : «Boateriam 

a comuni Bononiae statutam exigam, et solvam massario comunis Bononiae 
ad terminum michi datum, et ab iis qui non habent boves, si postea habuerint, 
exigam».—Πρβλ. U. C h e v a l i e r Topo - Bibliographie, ενθ' άν., vol. Ι, στ. 
427. Ή φορολογία αύτη κατά τά φαινόμενα είναι διάφορος ετέρας ομωνύμου, 
ή οποία απαντάται κατά τόν 12ον αΙ. εις Β. Ίταλίαν (Tarvisium, σημ. Treviso) 
καί χαρακτηρίζεται ώς «talliae species, vectigal, quod ab universis subditis pen¬ 
ditur». Ταύτην κατέβαλλον άπαντες οί bobaterii, ήτοι οί άγρόται, έξ ού καί ή ονο
μασία. Βλ. Du Cange έν λ. boateria : Charta ann. 1183 apud M u r a t o r i , torn. 
4, Antiquitates Italicae medii aevi, col. 170 : «Et si contingeret, quod consules, 
vel po testas si fuerit, fecerint collectam vel boateriam extra civitatem super 
rusticos». Alia ann. 1199, ibid., col. 177 : «Et collectam et boateriam dabimus 
ad voluntatem potestatis vel consulum, qui pro tempore erunt in regimine civi¬ 
tatis Tarvisii, quando collectam vel boateriam colligent extra civitatem.—Πρβλ. 
D u C a n g e , ένθ' άν., έν λ. bobaterius. Έξ άλλου εϊδομεν ότι έν Άραγωνία 
bovaterii κατά πάσαν πιθανότητα ήσαν οί υπάλληλοι τού βασιλέως οί είσπράτ¬ 
τοντες τό bovaticum, Βλ. ανωτέρω σημ. 47, 
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1173 άναφερόμενον εις τήν περιοχήν της Μόδενας 63. Τέλος, ό όρος 
v o t a , ô οποίος υπό Du Cange θεωρείται ως εσφαλμένη γραφή αντί 
boata ή boada, απαντάται εις έπιστολήν τού Ίννοκεντίου τού Γ' και 
αποδίδεται εις φορολογίαν επί των βοών καθιερωθείσαν είς Ισπανίαν, 
ήτοι είς «censum... quern Hispanorum Catholici Reges ex singulis bourn 
paribus... annuatim persolvendum... statueront»64. 

Ε κ τής Ιταλικής Ορολογίας τού φόρου επί τών βοών έχομεν έν 
πρώτοις τήν όνομασίαν boatera, ή οποία απαντάται είς Μόδεναν65. 
Παραλλήλως δμως είς τήν αυτήν περιοχήν χρησιμοποιείται και ό Ορος 
boazia δια να δηλώση ώς και ή boatera φορολογίαν είς χρήμα, ή Οποία 
δμως κατ' αρχαίον εθος έπεβάλλετο όχι μόνον είς τους κατόχους άρο¬ 
τήρων βοών, άλλ' ωσαύτως «per la zappa», δηλαδή και εϊς τους άγρό¬ 
τας τους μή κατέχοντας βούς 66. υπό άνάλογον σημασίαν φέρεται καί 
ό όρος boateria άπαντώμενος είς τα «statuta» τής Μόδενας67 . Ή 
boateria όμως μαρτυρεϊται ότι έπιχωριάζει είς τήν περιοχήν τής 
Βολωνΐας, συμφώνως προς ιταλικά κείμενα τού Που αιώνος. Ή δ η 
δμως ό όρος είναι γνωστός έκ τών παλαιοτέρων εις τήν λατινικήν 
γλώσσαν νομικών κειμένων ώς τά «statuta» τής Βολωνίας. Είναι λοι
πόν πιθανόν καί ενταύθα αί σχετικαί μαρτυρίαι νά άναφέρωνται είς 

63. Εν Du Cange, ενθ' άν., έν λ. boatia : Charta ann. 1173 apud M u¬ 
rator.i, torn. 2, Antiq. Ital. medii aevi, col. 99: «Ego juro... omni anno 
dare boatiam Mutinae sex denarios Lucanos, pro unoquoque pari bourn quos 

habebo». 
64. Βλ. D u C a n g e , ενθ' άν., έν λ. bovagium § vota. 
65. Βλ, R e z a s c ο, ένθ° άν. έν λ. boatera : Cronaca Modenese di Toma¬ 

sino fudiM. Jacopino de' Bianchi, alias de Laocellotti, 
Parma, 1862, 9, 204 : «Ch' el se facia una boatera nova, accio ch' el se possa 
esigere habilmente li denari che tocheno a pagare a ogni par de boio.-Πρβλ. U. 
Chevalier, ενθ' άν., Bio-Bibliographie, t. I (A.J;, στ. 600, ένθα βιβλιογραφία περί 
Jacopino καί Tomasino Bianchi. 

66. Ενθ ' αν. έν λ. boazia : M u r a t o r i , Dissertazioni sopra le antichità 
italiane, Monaco, 1766, 3, 76 : «Quei nobili e popoli divennero sudditi di Mode¬ 
na, perché si obligarono a pagare la boazia, cioè un tanto per anno per ciascun 
paio di buoi».—Πρβλ. ανωτέρω καί τήν ήδη μνημονευθεϊσαν boatia έκ τής μτγν. 
λατινικής ωσαύτως είς Μόδεναν, Ώ ς προς τήν έπιβολήν τού φόρου είς κατόχους 
καί μή άροτήρων βοών πρβλ. άνάλογον περίπτωσιν δια τό zovaticum - zovadego 
έν Πελοποννήσω. 

67. Statuta Civitatis Mutinae, Mutinae 1550, έν R e z a s c ο, ενθ' άν. Πι
θανώς όμως ό όρος δέν είναι τού 16ου αι., άλλα τής εποχής καθ' ην συνετάχθη¬ 
σαν τά «statuta» ταύτα, ήτοι τού 14ου αΙ. (1327). Τότε όμως ανήκει οπωσδήποτε 
είς τήν λατινικήν όρολογίαν. —Πρβλ. Catalogo, ενθ'άν., vol. IV (.L-M), Roma, 
1958, σ, 352 κ .έ · , Ιδία σ. 355, 359, 
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τήν ΰπαρξιν τοΰ φόρου εις παλαιοτέραν έποχήν08. Τέλος, πλην τών 
ανωτέρω, υπάρχει και ό όρος bovatico, τοΰ Οποίου εχομεν μνείαν είς 
τα «statuti» τής Πάδοβας τοΰ έτους 142069. 

Εκτός αυτών όμως, είς τήν υπάρχουσαν όρολογίαν περί του φό
ρου επί τών βοών εις τήν ΐταλικήν χερσόνησον ανήκει και ό όρος 
accollatico. Ούτος έχρησιμοποιεΐτο παραλλήλως προς τό giogatico, τοΰ 
οποίου όμως ήτο ολιγότερον εύχρηστος και μνημονεύεται κατά τους 
16ον και 17ον αι. εις τάς άγροτικάς περιοχάς τής Ρώμης, είς τήν Βο¬ 
λωνίαν καί είς Φορλί70. 

Δια τών μέχρι τούδε εκτεθέντων έπεσημάνθησαν κυρίως αί ποι¬ 
κίλαι ονομασίαι τοΰ φόρου επί τών άροτήρων βοών αί άνήκουσαι είς 
τήν δυτικήν όρολογίαν. Τινές όμως αυτών δέν είναι απολύτως ασφα
λείς, ότι όντως δηλαδή τό περιεχόμενον, τό οποίον καλύπτουν, έχει 
σχέσιν προς τήν φορολογίαν ταύτην, καί τούτο επειδή τα διαθέσιμα 
ενταύθα στοιχεία έκ τών πηγών είναι περιωρισμένα, δέν δυνάμεθα δέ 
δέ νά άνατρέξωμεν εις αύτάς τάς πηγάς, ώστε έκ τών συμφραζομένων 
νά έχωμεν ακριβή συμπεράσματα. Κατά κύριον λόγον, υπάρχει τό ένδε¬ 
χόμενον τινές τών επισημανθεντων όρων νά αναφέρωνται όχι είς τήν 
φορολογίαν τών βοών, άλλ' είς συναφή άγγαρείαν προς τό Δημόσιον. 
Είναι δέ γνωστόν ότι κατά τους μέσους καί νεωτέρους χρόνους, παραλ
λήλως προς τό σύστημα τών καταβαλλομένων φόρων, υπήρχε καί σύ
στημα αγγαρειών καί έκδουλεύσεων, τάς Οποίας οί υπήκοοι ή υποτε
λείς ώφεαλον νά παρέχουν προς τον δεσπότην ή τό Δημόσιον. Ε ξ άλ
λου αί άγγαρεϊαι ήδύναντο ενίοτε να μετατραπούν είς άνάλογον κατα¬ 
βολήν εις είδος ή είς χρήμα. Είδικώτερον δέ είς τάς αγγαρείας ταύ
τας ήδύνατο νά περιλαμβάνωνται καί αί τελούμενοι δια βοών, ώς εννο
είται καί ή αντίστοιχος καταβολή εις είδος ή είς χρήμα προς έξαγο¬ 
ράν αυτών. Ως έκ τούτου τινές τών όρων, οί Οποίοι χρησιμοποι¬ 
οΰνται ώς Ονομασίαι τής φορολογίας επί τών βοών, είναι δυνατόν να 
δηλοϋν συγχρόνως καί συναφείς αγγαρείας. Αύται βασικώς ήσαν δύο 

68. Πρβλ. Historia di Bologna di C h e r u b i n o G h i r r a r d a c i , Bologna> 
1596 · 1657, 1, 66 : «I dazi erano sopra le porte, bacchiere, terreni, moline e 
buoi additnandala la boateria», έν R e za s c ο, ενθ° άν, έν λ. boatetia.—Πρβλ. 
U. Chevalier, ένθ' άν., Topo—Bibliographie, t. I (A-J), στ. 438. 

69. Βλ. R e z a s c o ενθ' αν., έν λ. bovatico : Statuti délia città di Padova 
dell'anno 1420, Venezia, 1767, 1, 382: «Il bovario predetto e nelli predetti modi 
coDstituito non abbia a sostenere alcuna gravezza overo alcuna fazione con le' 
stesse ville, nelle quali abiteranno li predetti bovari eccetuato il solo bovatico». 
—Πρβλ. Calalogo, ένθ' av., vol. V, Roma, 1960, σ. 155-156. 

70. Βλ. R e z a s c o , ενθ" αν., έν λ· καί Β a t t i s t i - A 1 e s s i o ; ένθ 
άν., έν λ, 
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ειδών : α) εκδούλευσις μεταφοράς δια βοηλάτου αμάξης καί β) παροχή 
εργασίας ήτοι άρόσεως δια βοών. Τοιουτοτρόπως λοιπόν κατά τους μέ
σους χρόνους παρά τήν boada - φορολογίαν μαρτυρεΐται καί ή boada ¬ 
corveia cum bovibus praestanda 71, καθ' ην άπητεΐτο «de quolibet aratro 
boum» ή παροχή άρόσεως επί μίαν εργάσιμον ήμέραν 72. Παράληλος 
τύπος τής boada είναι καί ή bohada, ή Οποία φέρεται καί γαλλιστί ώς 
bohade καί bovade 73. Εκτός αυτών όμως έχομεν καί ετέρους τινάς παρα
πλήσιους όρους, ώς boairia, boayria, boeria, οι οποίοι χαρακτηρίζονται 
ώς servitium cum bobus a vassalis exhibendum 74. Πρέπει δε νά σημει¬ 
ωθή ενταύθα ότι, κατά τίνα άποψιν, όχι μόνον αί ανωτέρω ονομασίαι 
καί ωρισμέναι άλλαι, ώς bovaria, boaria, boatium, άλλα προσέτι καί 
bovaticum, bovagium καί boagium ουδόλως θεωρούνται, ότι ύποδηλούν 
τήν φορολογίαν επί τών βοών, άλλα μόνον τήν άγγαρείαν μεταφοράς 
δια βοηλάτου αμάξης ή προσέτι τήν άντίστοιχον καταβολήν έναντι 
τής αγγαρείας ταύτης 75. Τούτο όμως προφανώς δέν είναι Ορθόν. 

Εν τελευταΐον ζήτημα σχετικόν προς τήν όρολογίαν καί το πε¬ 
ριεχόμενον τοΰ φόρου επί τών άρουήρων βοών απομένει προσέτι νά δια¬ 
σαφηθή. Τούτο αναφέρεται εις τον δρον jugaticum καί τίθεται υπό Du 
Cange εις τό άντίστοιχον λήμμα. Συγκεκριμένως πρόκειται περί τής 
συνδέσεως τού jugaticum προς τον έλληνικόν δρον ζυγοκέφαλον76. 
Εννοείται ότι κατ' έπέκτασιν θά πρέπει τότε νά συναφθή καί προς 

71. Βλ. D u C a n g e , ενθ. αν., εν λ. bovada. 
72. Πρβλ. Saisimentum Comitatus Tolosae ann. 1271, εν G. La Faille, ενθ' 

av., tom. 1, inter Instrum. pag. 17 : «Gommunitas dicti loci debet domino régi 
exercitum et triginta solidos pro alberga annua... et boadam, videlicet unam 
dietam de quolibet aratro boum, salvo prandio bubulci, et de qualibet bestia 
carregii unum jornale, salvo prandio ductoris», έν D u C a n g e, ενθ' άν. 

Ενταύθα όμως φαίνεται ότι ή boada περιελάμβανε εκτός τής αγγαρείας τής άρό¬ 
σεως καί έκείνην τής μεταφοράς δι' αμάξης συρομένης δια βοών ή καί δι' όνων. 
Ή αγγαρεία αϋτη είναι γνωστή καί ώς carreda, carredum, carregium, βλ. ενθ' άν. 
8vX.carreda.—Πρβλ. αυτόθι : «caragium boum et asinorum» καί «garatgium vel 
manobriam hominum, boum, asinorum».—Πρβλ. ωσαύτως καί τήν κατά τάς Ιδιωτι
κός συναλλαγάς boatam / servitium cum bobus ex pacto debitum, ήτοι «vinatam 
sive boatam, cum quadam quadrigua cum duobus bobus», ένθ'άν., έν λ. boata, 
όπου vinata έν γένει σημαίνει obligatio, qua qui possidet praedium vilanum seu 
servile tenetur semel in anno vinum domini cum duobus boum jugis et carro 
in ejus domum deducere, βλ. ένθ' άν., έν λ. vinada. 

73. Ε ν θ ' άν., έν λ. bovagium § bohade. 
74. Αυτόθι, έν λ. boairia. 
75. J. F. Ν i e r m e y e r, ένθ' άν., έν λ. bovaria, bovaticum. 
76. Βλ. D u C a n g e , ενθ' άν., έν λ. jugaticum. — Πρβλ. τού α υ τ ο ύ , 

Giossarium ad scriptores Mediae et Infirnae Graecitatis, έν λ. ζυγοκέφαλον. 
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τήν φορολογίαν τής jugatio - capitatio, προς τήν οποίαν έχει άμεσον 
σχέσιν τό ζυγοκέφαλον77. Ω ς είναι φανερόν, το τελευταΐον τούτο 
απαρτίζεται έκ τών όρων ζ υ γ ό ν καί κ ε φ α λ ή , οί οποίοι αποτε
λούν έκφοράν είς τήν ελληνική ν τών λατινικών jugum καί caput. Έκ 
τούτων, κατά τήν ύστέραν περίοδον τού ρωμαϊκού κράτους, τό jugum 
άπετέλει ίδανικήν φορολογικήν μονάδα δια τήν φορολόγησιν τής γης7 8 , 

77. Δια τό φορολογικόν σύστημα τής jugatio- capitatio καί τήν σχετικήν 
προβληματικήν, Ιδία δια τήν σημασίαν καί τό περιεχόμενον τής capita'io, τό πρό
βλημα ταύτης ώς εγγείου φόρου, τήν σχέσιν μεταξύ jugatio και capitatio, ώς επί
σης μεταξύ jugum και caput, τά οποία άπησχόλησαν από τού Που αι. καί απα
σχολούν μέχρι σήμερον τήν έπιστημονικήν έρευναν, ή κυριωτέρα πρόσφατος βι
βλιογραφία έχει ώς έξης : A P i g a n i o 1, L' impôt de capitation sous Bas - Em
pire, Chambéry, 1916. F. L o t , De Γ étendue de la valeur du'caput' fiscal sous le 
Bas-Empire, Revue Historique de Droit, 4<= série, 4(1925) 5 - 60, 117 - 192. Τού 
α υ τ ο ύ , Le jugum, la manse et les exploitations agricoles de la France moderne, 
Mélanges H. Pirenne 1, σ. 307- 326, Bruxelles, 1926. Τού α υ τ ο ύ , L' impôt 
foncier et la capitation personelle sous le Bas - Empire et à Γ époque franque, 
Paris, 1928. H. Β ο t t, Die Grundzuge der diokletianischen Steuerverfassung, 
Darmstadt, 1928. A. P i g a n i o l , La capitation de Dioclétien, Revue Historique, 
176 (1935) 1-13. A. D é l é a g e , La capitation du Bas · Empire, Maçon, 1945, 
(θεωρείται ώς ή καλύτερα εργασία περί τής capitatio). A. S eg r e , Studies in Byzan
tine Economy : Jugatio and Capitatio, Traditio, 3 (1945) 101 - 127. A. P i g a n i o l , 
La fiscalité du Bas - Empire, Journal de Savants, (1946) 128- 139. W. Se s t o n , 
Dioclétien et la Tétrarchie, Paris, 1946. F . L o t , Nouvelles recherches sur l'impôt 
foncier et la capitation personelle sous le Bas - Empire, Paris, 1955. J. Κ a r a y a n¬ 
n op u 1 ο s : F. Lot, Nouvelles recherches sur Γ impôt foncier, Byzantinische Zeit¬ 
schrift, 49 (1956) 420-426. A. H. M. J o n e s , Capitatio and Jugatio, Journal of 
Roman Studies, XLVII (1957) 88-94. J. Κ a r a y a n n ο ρ u 1 ο s, Das Finanzwesen 
des fruhbyzantinischen Staates, Munchen, (βλ. ιδία κεφ. Jugatio—Capitatio, σ. 28 κ.έ. 
μετά πλούσιας βιβλιογραφίας, πρβλ. αυτόθι γενικήν βιβλιογραφίαν έν αρχή τού έργου, 
σ. XIV - XXX). Τω. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Ή θεωρία τού Α. P i g a n i o l για 
τήν jugatio - capitatio καί οί νεώτερες αντιλήψεις για τήν εξέλιξη τών κοινωνικών 
καί οίκονομικών θεσμών στό Βυζάντιο, Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Πανεπ. Θεσσαλ. 
1960, σ. 19 - 46. Α. Η. M . J o n e s , The Later Roman Empire 284 - 602, Oxford, 
1964, vol. I - III (βλ. σχετικά ζητήματα έπί τή βάσει τού ευρετηρίου). J. Κ a r a y a n¬ 
n ο ρ u 1 ο s, Die Théorie A. Piganiols iiber die jugatio - capitatio und die neueren 
Auffassungen iiber die Entwicklung der sozialen und finanzwirtschaftlichen 
Institutionen in Byzanz, Byz. - Neugr. Jarbucher, XIX (1966) 324 - 349, A. H. M. 
J o n e s , The Decline of Ancient World, London, 1966 (βλ. σχετικά ζητήματα μέσω 
τού ευρετηρίου). Ι. K a r a y a n n p u l o s , Moyen Age, (Rapport—II Congrès 
International des Études du Sud - Est Européen), Athènes, 1970. 

78. Βλ. Ιω. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Ή θεωρία τού Α. Piganiol, σ. 20.— 
Πρβλ. Α. D é l é a g e , ένθ'άν., passim.—Α. Η. M. J ο n e s. The Later Roman Em
pire, σ. 62 - 65, 453 - 455. Τού α U τ ο ΰ, The Decline, σ. 34 · 35. Κατά τήν 
εποχή ν ταύτη ν τό jugum §èv άπετέλει ένιαίαν φορολογικήν μονάδα δι' όλόκλη-
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τό δέ caput άνάλογον μονάδα δια τόν ύπολογισμόν και τήν έπιβολήν 
φορολογίας έπί τών αγροτικών πληθυσμών, τών τεταγμένων εις τήν 
καλλιέργειαν τής γής ταύτης79 . Ε ξ άλλου δέ δια τών αντιστοίχων 
όρων jugatio και capitatio έδηλοΰτο από τής εποχής τοΰ Διοκλητιανοΰ 
καΐ έξης τό φορολογικόν σύστημα, το οποίον έχρησιμοποίει ώς φορο¬ 
λογικάς μονάδας τό jugum και caput80. 

Κατά τάς μαρτυρίας τών πηγών τό jugum και τό caput ήσαν μο
νάδες τής αυτής αξίας, ώστε κατά τήν άποτίμησιν και τήν έπιβολήν 
της φορολογίας jugatio - capitatio είς τάς γαίας καί είς τα συναφή 
προς τήν καλλιέργειαν τών γαιών αυτών πρόσωπα έπί τή βάσει τών 
juga καί capita, τά τελευταία ταύτα ήδύναντο νά αθροισθούν καί νά 
τεθούν είς τήν αυτήν μερίδα ύπό τόν τίτλον juga et capita. Ακριβώς 
όμως είς τήν περίπτωσιν ταύτην είς τάς έλληνικάς πηγάς χρησιμο
ποιείται ό όρος ζυγοκέφαλον ή ζυγοκεφαλή ή μάλλον ορθότερον είς 
τόν πληθυντικόν ζυγοκεφαλαί81. Αλλά τότε, ώς είναι ευνόητον, τό 
ζυγοκέφαλον ή αί ζυγοκεφαλαί κατά τήν έννοιαν ταύτην δέν συνι
στούν φορολογίαν άλλ' απλώς άθροισμα φορολογικών μονάδων. Ε π ο 
μένως έπ' ούδενί λόγω δύναται νά συναφθή προς τους όρους αύτους τό 
jugaticum, φορολογία έπί τών άροτήρων βοών. 

"Ισως δμως, πέραν τούτου, θα ήτο δυνατόν νά ύποτεθή δτι τό 
jugaticum έχει σχέσιν ή προέρχεται εκ τοΰ jugum82 ή τής jugatio, 

ρον τήν αύτοκρατορίαν άλλα κυρίως δια τήν Ανατολήν, ενώ είς άλλας περιοχάς 
έχομεν τους όρους millena άρουρα, julia κλπ. Βλ. Α. D é 1 é a g e, ένθ' άν. καί 
Α. Η. Μ. J o n e s , The Later Roman Empire, μέσω των αντιστοίχων λημμάτων 
τών ευρετηρίων. 

79. Βλ. Ιω. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , ένθ' αν., σ. 20. —Πρβλ. Α. 
D é 1 é a g e, ενθ' av., passim.—A. H. M. J o n e s , The Later Roman Empire, 
vol. Ι, σ. 63 - 65.—Τοϋ α υ τ ο ύ , The Decline, ενθ' άν. 

80. Βλ. Ιω. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , ενθ' αν., σ. 20 - 21.—Πρβλ. Α. 
D é 1 é a g e, ενθ' άν., passim.—Α. Η. Μ. J o n e s , The Later Roman Empire, 
passim.—Τοΰ α υ τ ο ύ , The Decline, ενθ' άν. καί σ. 169. 

81. Βλ. Ιω. Καραγιαννοπούλου, ενθ' άν., σ. 20, 40.—Τοΰ α ù ¬ 
τοΰ, Das Finanzwesen, σ. 36. — Α. D é Ι é a g e, ένθ' άν., σ. 191, 194. — Α. 
Η. M. J o n e s , Jugatio - Capita'io, σ. 89 - 90. Εις τάς πηγάς απαντάται ωσαύ
τως κεφαλοζυγόν, D é 1 é a g e, αυτόθι, σ. 181, ζευγοκεφαλαί, Cod. Just. X, 
XXVII, 2 § 8 ( : νόμος τοΰ αύτοκράτορος Αναστασίου) έν Α. Η. M. J ο n e s. 
αυτόθι, σ. 89, ή κεχωρισμένως ζυγά καί κεφαλαί, Α. D é 1 é a g e, αυτόθι, pas
sim καί J o n e s , αυτόθι, ώς επίσης κεχωρισμέ^ως απαντώνται πάντοτε εις 
τήν λατινικήν όρολογίαν τά juga καί capita, τά οποία ουδέποτε μνημονεύονται έν 
συζεύγει είς μίαν λέξιν ώς τό ζυγοκέφαλον, βλ. Α. D é 1 é a g e, αυτόθι, passim. 

82. ΕΙς βραχύ βιβλιοκριτικόν σημείωμα περί τής μνημονευθείσης μελέτης 
τοΰ D. J a c o b y ήδη ό Η. G. Beck είχε προτείνει τήν σύνδεσιν τοΰ zovaticum 
προς τό jugum τής υστέρας ρωμαϊκής περιόδον. Καίτοι ή σύνδεσις αϋτη έξ από-
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έφ' δσον μάλιστα είναι εμφανής καί ή ετυμολογική συνάφεια μεταξύ 
των. Α λ λ ' όμως τό jugum - φορολογική μονάς καί τα αντίστοιχα αυ
τού ζυγόν καί ζεύγος8 3 από εννοιολογικής πλευράς έχουν μετά 
τού jugaticum ώς μόνον σημείον επαφής τήν έννοιαν jugum boum, 
ζυγόν - ζεύγος αροτήρων βοών. Ε ν τούτοις δεν ταυτίζονται προς 
ταύτην, υπάρχουν παραλλήλως προς ταύιην καί αποτελούν απλώς 
φορολογικήν μονάδα της jugatio. Ένδεικτικόν έπί τού προκειμένου 
είναι καί τό γεγονός δτι τό jugum - φορολογική μονάς δεν εξέφραζε 
σταθεράν έπιφάνειαν εδάφους άλλα διαφόρους εκτάσεις γής, αϊ όποΐαι 
ήδύναντο να εξισωθούν συνεπεία της αυτής αξίας τού είσοδήματος τό 
Οποίον άπέφερον84 καί ούτω δεν είχε πλέον σχέσιν ούτε καί προς τό 
jugum-μονάδα επιφανείας τής γής, ή όκοία ήτο συνδεδεμένη προς τό 
jugum-ζεύγος βοών καί τήν άροσιν85. Ε ξ άλλου ή jugatio αποτελεί 
σαφώς έγγειον φορολογίαν καί ούτω κατά τό περιεχομενον ουσιωδώς 
διαφέρει του jugaticum. 

Καίτοι δμως τό jugaticum, κατά τά φαινόμενα, δέν συνδέεται αμέ
σως προς τό jugum-ζυγόν-φορολογικήν μονάδα καί τήν jugatio-έγ
γειον φόρον τού υστέρου ρωμαϊκού κράτους, έν τούτοις δύναται κατά 
τίνα τρόπον νά συναφθή προς τό σύστημα τής jugatio -capitatio, μάλι
στα δέ προς τήν δευτέραν ταύτην φορολογίαν. Τούτο βεβαίως έκ πρώ
της όψεως θα έφαίνετο περίεργον, έφ' όσον, ώς εϊδομεν, ή capitatio 
κατά βάσιν έσήμαινε φορολόγησιν προσώπων. Αλλ ' δμως πέραν τού
του, ώς παρετηρήθη προσφυώς, τό περιεχομενον τής capitatio (καθώς 
επίσης καί τής jugatio), ώς εξάγεται από τάς σχετικάς μαρτυρίας τών 

ψεως περιεχομένου δέν είναι δυνατή, φαίνεται όμως ότι ό B e c k είχε συγ
χρόνως κατά νουν καί καί τήν έτυμολογικήν σχέσιν μεταξύ τού zovaticum καί τού 
λατινικού jugum. Βλ. B y z a n t i n i s c h e Z e i t s c h r i f t , 59 (1966), σ. 441 - 442. 

83. Ώς επίσης καί τό ζυγοκέφαλον, ζυγοκεφαλή, ζευγοκεφαλή. 
84. Βλ. Ιω. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Ή θεωρία τού Α. Piganiol, σ. 20. 

—Α. D é 1 é a g e, ένθ' av., σ. 10 - 11, 18, 20 και passim —J. Karayanno¬ 
p u 1 ο s, Das Finanzwesen, σ. 36. — Πρβλ. Α.Η.Μ. Jones, The Later Roman 
Empire, vol. Ι, σ. 62 κ.έ., 454.—Τού α υ τ ο ύ , The Decline, σ. 34 - 35. 

85. Πράγματι, υπό τόν όρον jugum νοείται καί μονάς επιφανείας.—Βλ. Α. S e¬ 
g r é, ένθ'άν., 106, έν J. Karayannopulos, Das Finanzwesen, σ. 37. Μετα
γενεστέρως απαντάται ωσαύτως ορολογία δια τής οποίας δηλοΰται μονάς επιφανείας 
ϊση προς έκτασιν γής δυναμένην νά καλλιεργηθή δια ζεύγους βοών εις διάστημα 
μιας ημέρας. Ούτως έχομεν jugum terrae, jugata terrae καί jugatum, jugia § jugis 
§ jugerum, βλ. Du Cange, GlossariumLatinitatis, είς αντίστοιχα λ., ωσαύτως bo¬ 
vata καί boata terrae, bovarium terrae, bobulca, bovariata, bovera, boveta, bove¬ 
rium, βλ. αυτόθι είς σχετικά λ. καί N i e r m e y e r , ένθ' άν., είς λ. bovata.—Πρβλ. 
καί τά είς τήν γαλλ. joug de terre, bove de terre, βλ, Du C a n g e , ένθ' άν., έν λ. 
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πηγών, ήτο ευρύτερον καί πολυσήμαντον86. Ούτω λοιπόν ή capitatio 
ήδύνατο νά σημαίνη καί έγγειον φόρον δια τής φορολογήσεως τών 
γαιών, εκτιμουμένων επί τή βάσει τής μονάδος caput (Οπότε caput - ca
pitatio συμπίπτει προς το jugum - jugatio), επίσης τό σύνολον τής φο
ρολογίας τών διαφόρων περιουσιακών στοιχείων τών φορολογουμέ
νων, τέλος δέ καί κατά κύριον λόγον τήν έπί τή βάσει τοΰ caput φο¬ 
ρολόγησιν τής εργατικής δυνάμεως ανθρώπων καί ζώων87. Κατά τήν 
τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν χαρακτηριστικός είναι ό μνημονευόμε
νος όρος — παραλλήλως προς άλλους ανάλογους88 — εις τάς λατινικός 
πηγάς : «capitatio humana atque animalium»89, ένω εις τάς ελληνικός 
τοιαύτας, καί δή εις τάς έπιγραφάς—κτηματολόγια, έχομεν αντιστοί
χως τάς εκφράσεις: πάροικων κεφαλαί - δούλων κεφαλαί -ζώων κε¬ 
φαλαί, ανθρώπων καί ζώων κεφαλαί κ. ά.90. Είναι λοιπόν προφα
νές ότι τό περιεχόμενον αυτό τής capitatio παρουσιάζει αναλο
γίας προς τό jugaticum - φορολογίαν έπί τών ζευγών τών άροτήρων 
βοών91. Ή άποψις αύτη ενισχύεται έκ τοΰ γεγονότος, ότι ήδη ô D51¬ 
ger επεσήμανε τήν άναλογίαν ταύτην ώς προς τό βυζαντινόν ζευγά¬ 
ρ α τ ί κ ι ο ν καί συνέδεσε τό τελευταΐον προς τήν «capitatio [humana 
atque] animalium»92. Βεβαίως μεταξύ capitatio και jugaticum ουδεμία 
ετυμολογική σχέσις είναι δυνατόν νά υφίσταται· συγχρόνως δέ είναι 

jugum, είς τήν ίταλ. giogata, είςτήν ίσπαν.-καταλανικήννϋΒβάα, jovada, juvada, βλ. 
Battisti - Alessi ο, ενθ' όν., εν λ. giogata καί J. Corominas, Dicciona¬ 
rio critico etimologico de la lengua castellana, Berna, 1970, έν λ. yugo, καί είςτήν 
ένετικήν διάλεκτον paro di bo. Εις ενετικά έγγραφα τοΰ 17ου αι. μνημονεύεται ό 
όρος bovina di terreni et vigne· προφανώς έκ τούτου προέρχεται ή μποβίνα ή 
μπουβινιά, άπαντωμένη είς Κρήτην, μονάς μετρήσεως άμπελοτόπου, βλ. Μ. Χ α ι¬ 
ρ έτ η, ΕΙδήσεις για τρεις μονές τής περιοχής Χανίων στίς αρχές τοΰ ΙΖ' αι., Θησαυ
ρίσματα 2 (1963), σ. 27-28.—Βλ. τέλος καί τό νεοελλ. ζευγάρι- π. χ. γή ή χωράφι τό
σων ζευγαριών. 

86. Βλ, Ιω. Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ , Ή θεωρία τοΰ Α. Piganiol, σ. 21. 
87. Βλ. αυτόθι, σ. 21.—Πρβλ. Α. D é 1 é a g e, ένθ' άν., passim έπί τή βάσει 

τών λ. τοΰ ευρετηρίου : capitatio, capitatio animalium, capitatio humana, capi
tatio plebeia, capitatio terrena, capitationes jugorum κλπ. 

88. Πρβλ. προηγουμένην σημείωσιν. 
89. Βλ. F. L o t , L· impôt foncier, ενθ' άν., σ. 47.—Πρβλ. Α. Η. M. J on es, 

Jugatio—Capitatio, σ. 89. 
90. Βλ. A. D é 1 é a g e, ενθ' άν., σ. 184, 188 - 194.—Α. Η. M. J o n e s , 

ενθ' άν.—Πρβλ. J. K a r a y a n n o p u l o s , Das Finanzwesen, σ. 51. — Τοΰ 
α ΰ τ ο ΰ, Ή θεωρία τοΰ Α. Piganiol, σ. 40. 

91. Ώς επίσης, εννοείται, καί πάσα ανάλογος φορολογία φερομένη ΰπό δια
φόρους ονομασίας ώς bovaticum κλπ. 

92. F. D ο 1 g e r, Byzanz und die europàische Staatenwelt, Ettal, 1?53, 
σ. 257 - 258. 
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δυσχερές να διαπιστωθή, εάν, πέραν της απλής αναλογίας καί όμοιό¬ 
τητος, ύπάρχη άλλη αμεσότερα σύνδεσις ή συνέχεια μεταξύ τής «ca¬ 
pitatio... animalium» τής υστέρας ρωμαϊκής περιόδου καί τοΰ jugati
cum τοΰ υστέρου μεσαίωνος. 

Πρίν ή περατωθή ô λόγος Οφείλομεν να έπανέλθωμεν είς τό ση¬ 
μείον εκκινήσεως τής παρούσης εργασίας καί να προβώμεν έν ανακε
φαλαιώσει εις παρατηρήσεις τινάς. Ή φορολογία τοΰ zovadego - zova
ticum - jovaticum εις τήν ένετοκρατουμένην Πελοποννησον έχει νύν 
σαφές περιεχόμενον καί ασφαλή έτυμολογίαν. Ή άπωτέρα ετυμολογική 
καταγωγή του, συμφώνως προς τάς έπισημανθείσας μέχρι τούδε μαρ
τυρίας τών πηγών, ανάγεται είς τόν δρον jugaticum. Ούτος, ώς καί οι 
έξ αυτού απορρέοντες τύποι, απαντώνται μόνον είς τήν ίταλικήν χερ¬ 
σόνησον. εκτός ταύτης, είς τήν Δυτικήν Ευρώπην, άλλα καί είς 
αυτήν τήν Ίταλίαν, προς δήλωσιν τοΰ φόρου επί τών άροτήρων βοών 
είναι ωσαύτως έν χρήσει Ορολογία αναγόμενη είς τήν λατινικήν λ. 
bos - βοΰς, ώς bovaticum κλπ. Ή όμοιότης τοΰ zovadego - zovaticum 
προς το βυζαντινόν ζευγαρατΐκιον είναι αναμφισβήτητος. Δέν είναι όμως 
βέβαιον έάν τό zovadego ή zovaticum ή jovaticum εισήχθη καί επε
βλήθη έξ αρχής υπό τών Ενετών είς τάς κτήσεις των, καί συγκεκρι
μένως είς τήν Μεθώνην, κατά τό πρότυπον τοΰ επιβαλλομένου ομωνύ
μου φόρου εις τό ένετικόν κράτος ή εις έτέραν περιοχήν τής 'Ιταλίας, 
ή έάν ό γνωστός εις τους Ενετούς φόρος καί δρος zovadego ή zova
ticum ή jovaticum, ο οποίος ύφίστατο ήδη εις τό ένετικόν κράτος ή 
άλλαχοΰ τής 'Ιταλικής Χερσονήσου, άπεδόθη έν Πελοποννήσω είς 
προύπάρχουσαν φορολογίαν ήδη από τής βυζαντινής εποχής, δηλαδή 
εις τό ζευγαρατίκιον, μετά τοΰ Οποίου εκείνο παρουσίαζε τα αυτά χα
ρακτηριστικά. 

Τό γεγονός ότι τό zovadego - zovaticum είς τάς ένετικάς κτήσεις 
τής Πελοποννήσου είσεπράττετο κατά κύριον λόγον μόνον είς είδος 
(είς σιτηρά) δέν πρέπει να καταλογισθή ώς βασική διαφορά αυτού 
προς τό ζευγαρατίκιον, άλλα να έρμηνευθή ώς συνέπεια πολιτικών καί 
οικονομικών σκοπιμοτήτων. Ένεκα δηλαδή τής Ιδιαζούσης θέσεως καί 
τής περιορισμένης εκτάσεως τών ενετικών κτήσεων είς τήν Πελοποννη
σον, ήτο άναγκαΐον να λαμβάνεται πρόνοια δια τήν άντιμετώπισιν 
εξαιρετικών περιστάσεων, ώς π. χ. ενδεχομένης επιθέσεως ή πολιορ
κίας. Ούτω τό δημόσιον ώφειλε να δημιουργή αποθέματα σιτηρών 
επαρκών δια τήν διατροφήν τών πληθυσμών είς περίπτωσιν ανάγκης 
δια περίοδον 12-18 μηνών93 . Κατά τα φαινόμενα δε ή ενετική διοί-

93. Τό φαινόμενο ν τούτο άλλωστε μαρτυρεϊται ανέκαθεν, καί Ιδίως από τής 
εμφανίσεως τοΰ τουρκικού κινδύνου, είς τάς ενετικός κτήσεις τής Ανατολής. 
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κησις τής Μεθώνης κατ ' αρχάς καί έν συνεχεία τής Κορώνης ή καί 
αυτή ή κεντρική κυβέρνησις τής Ένετίας προσέβλεψαν πιθανώς εις 
τό zovadego ώς είς μέσον προς έξυπηρέτησιν τού σκοπού αυτού, δηλ. 
τής δημιουργίας αποθεμάτων σίτου, ή καί γενικώτερον των τρεχουσών 
επισιτιστικών αναγκών καίέπεδίωκον ούτω τήν εΐσπραξιν τού φόρου εις 
είδος94 . Αυτονόητον είναι δτι ή εϊσπραξις αύτη έπραγμοτοποιεϊτο μετά 
τήν έποχήν τού θερισμοΰ. Ε ξ άλλου, είς τήν άντιμετώσιν τών αυτών 
προβλημάτων έκ μέρους τών Ενετών 9 5 θά πρέπη να άναχθή καί ή με
ταλλαγή τών κριτηρίων δια τήν έπιβολήν τού zovadego, δηλαδή ή έπέκ¬ 
τασις αυτού καί έπί τών ακτημόνων, επί τών ναυτικών καί ή μετατρο
πή του είς έγγειον ή καί προσωπικόν φόρον, προσέτι δε καί ή εισα
γωγή του είς τήν Κορώνην. ΑΙ σχετικαί δε άνάγκαι κατά τήν έποχήν 
έκείνην ήσαν ιδιαιτέρως όξεϊαι λόγφ τού τουρκικού κινδύνου καί τών 
τουρκικών επιδρομών. Δια τής τακτικής δέ τών Ενετών εν τέλει βε
βαίως ήλλοιώθη ό αρχικός χαρακτήρ τού zovadego-zovaticum, τό οποίον 
αρχικώς ήτο Οπωσδήποτε φορολογία δια τά ζεύγη τών άροτήρων βοών. 

94. Είς τάς άνάγκας ταύτας δύναται να προστεθή καί εκείνη τής προμηθείας 
σίτου είς τα προσεγγίζοντα τους λιμένας Μεθώνης καί Κορώνης ενετικά πλοία. 
Βλ. F. Τ h i r i e t , La Romanie vénitienne, σ. 310. 

95. Δέον νά σημειωθή δτι οί Ενετοί είς περιόδους έκτακτων αναγκών προσέ¬ 
τρεχον είς πάν μέσον προς έξασφάλισιν σχετικών πόρων π.χ. δια τής μετατροπής 
ή επεκτάσεως μιας φορολογίας, ώς είς τήν περίπτωσιν ταύτην, δι' εσωτερικού δα
νεισμού έκ μέρους κοινωνικών ομάδων, ήτοι ώργανωμένων τάξεων ή υποτελών κοινο
τήτων ή προσέτι έκ μέρους μεμονωμένων προσώπων δι' αντιπαροχής είς ταύτα δη
μοσίων αξιωμάτων, τά οποία ούτως έδίδοντο «ad plus offerentem», προσέτι δέ, 
ώς συνέβη βραδύτερον, δια τής έναντι χρηματικής είσφοράς παροχής είς τους Ενε
τούς αστούς τού δικαιώματος νά είσέρχωνται είς τήν τάξιν τών ευγενών καί κατ' 
άκολουθίαν νά συμμετέχουν είς τήν διακυβέρνησιν τού κράτους. 
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