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AΣYΛO

Tων Hλία Aναγνωστάκη
Aννας Λαμπρ�π�ύλ�υ

Eρευνητών KBE/EIE

O
ΘEΣMOΣ τ�υ ασύλ�υ
έ�ει μια ειδική σ�έση με
την Πελ�π�ννησ� και
μάλιστα με την π�λη
των Πατρών, κατά τ�υς
μεσ��υ�αντιν�ύς �ρ�-
ν�υς. Aν για την Kων-
σταντιν�ύπ�λη � να�ς

της Aγίας Σ�!ίας υπήρ"ε δια�ρ�νικά
τ� κατ’ ε"��ήν επι�ητ�ύμεν� ιερ�ν
πρ�σ!υγής και ασυλίας μεμ�νωμένων,
επι!ανών περιπτώσεων, � να�ς τ�υ
Aγί�υ Aνδρέα στην Πάτρα υπήρ"ε �
σωτήρι�ς π�λ�ς έλ"ης, κατα!υγής και
σωτηρίας �λ�κληρων πληθυσμών.

H περι��ή της A�αΐας ανακτά τη
σπ�υδαι�τητά της κατά τις αρ�ές τ�υ
9�υ αιώνα, �π�τε ενεργ�π�ιείται τ�
�υ�αντιν� ενδια!έρ�ν. Aς σημειωθεί
�τι Πελ�π�ννησ�ς απ�τελεί κατά τ�ν
9� καί 10� αι. μια επαρ�ία της �π�ίας η
�λ�κληρωτική α!�μ�ίωση πάντα διεκ-
δικείται και επι�ητείται, τ�σ� απ� τη
�υ�αντινή πνευματική �σ� και απ� την
π�λιτική ε"�υσία. H πρ�σπάθεια, π�υ
κατα�άλλεται λ.�. για τ�ν εκ�ριστιανι-
σμ� και την α!�μ�ίωση εν�ς τμήματ�ς
τ�υ πληθυσμ�ύ της, απ�τελεί �ασική
πρ�τεραι�τητα και πρωτεύ�ντα στ���
της κεντρικής ε"�υσίας, μέ�ρι περίπ�υ
τα μέσα τ�υ 10�υ αι., �πως πρ�κύπτει
απ� �ψιμες ιεραπ�στ�λικές δραστη-
ρι�τητες και την επι��λή δια!�ρετι-
κών μη�ανισμών ε"�υσίας. Oι δια!�-
ρετικ�ί αυτ�ί μη�ανισμ�ί αν��ής, με-
τα"ύ των �π�ίων και � θεσμ�ς τ�υ α-
σύλ�υ, ε!αρμ���νται απ� δι�ικητι-
κ�ύς και εκκλησιαστικ�ύς α"ιωματ�ύ-
��υς, �ι �π�ί�ι εμπλέκ�νται, κατά τ�ν
ένα ή άλλ� τρ�π� στα πελ�π�ννησια-
κά πράγματα.

H ασυλία στ
 να�
τ
υ Aγί
υ Aνδρέα

Στις αρ�ές τ�υ 9�υ αιώνα �ι Σλά��ι
της A�αΐας κατά την καταστ�λή της α-
π�στασίας τ�υς και έ��ντας διαπρά"ει
σειρά παραν�μων πρά"εων πρ�σ!εύ-
γ�υν στ� να� τ�υ Aγί�υ Aνδρέα στην
Πάτρα σε μια ύστατη πρ�σπάθεια σω-
τηρίας και θαυματ�υργ�ύ !ωτισμ�ύ
τ�υς: αισθέσθαι την τ�υ απ�στ�λ�υ ε-
πισκ�πήν και συμμα�ίαν. H ε"ιστ�ρη-
ση τ�υ συμ�άντ�ς γίνεται απ� τ�ν
Kωνσταντίν� Π�ρ!υρ�γέννητ� και
�αρακτηρί�εται απ� αγι�λ�γικά, θαυ-
ματ�υργά στ�ι�εία και συμ!ρα��μενα
και τα �π�ία ως κ�ιν�ί τ�π�ι επανα-
λαμ�άν�νται και σε άλλες περιπτώσεις
εκ�ριστιανισμ�ύ και μεταν�ίας πληθυ-
σμών της Πελ�π�ννήσ�υ. Eίναι ενδια-
!έρ�ν να σημειωθεί �τι στ� Xρ�νικ�
της M�νεμ�ασίας τα εκτυλισσ�μενα
στην Πάτρα γεγ�ν�τα συσ�ετί��νται
�ρ�νικά (και �ε�αίως εν μέρει συμπί-
πτ�υν) και με την πατριαρ�ία τ�υ Tα-
ρασί�υ. Γνωρί��υμε �μως �τι � θεσμ�ς
τ�υ ασύλ�υ εί�ε ήδη μια ειδική αντιμε-
τώπιση κατά τη διάρκεια της πατριαρ-
�ίας τ�υ Tαρασί�υ (784-806), δηλαδή
λίγ� πριν απ� την επανάσταση των
Σλά�ων της Πελ�π�ννήσ�υ. Συνεπώς

Στις γνωμ	δ	τήσεις τ	υ περί τ	υ θεσμ	ύ τ	υ ασύλ	υ 	 εκ Πατρών Aρέθας ανα�έρεται στ	 Mωσαϊκ� ν�μ	,
π	υ α��ρι�ε τρεις π�λεις ως άσυλα στ	υς ακ	ύσι	υς �	νείς. Στη μικρ	γρα�ία, 	 Mωυσής ν	μ	θετεί και
«τ	ις �	νευταίς α�	ρί�ει τας π�λεις» (Kώδικας 602, Oκτάτευ!	ς 13	υ αι., M	νή Bατ	πεδί	υ, Aγι	ν Oρ	ς).

Aσυλ� 

και �υ�αντινή 

Πελ�π�ννησ�ς



η πρ�σ!υγή των πληθυσμών στ�ν να�
και η ακ�λ�υθήσασα αν��ή ή μέριμνα
της ε"�υσίας ενδέ�εται να ε!αρμ��ει
και μάλλ�ν μ�ιά�ει να μας �δηγεί στις
πρ�τειν�μενες ερμηνείες τ�υ �υ�αντι-
ν�ύ θεσμ�ύ τ�υ ασύλ�υ, �πως αυτές ε-
κτίθενται στ�ν Bί� τ�υ Tαρασί�υ. 

Στην ερμηνεία αυτή διαπιστώνεται
λ�ιπ�ν η απ�λυτη πρ�σήλωση τ�υ πα-
τριάρ�η, τ�σ� στην περι!ρ�ύρηση τ�υ
θεσμ�ύ �σ� και στην υπερίσ�υση, εν
πρ�κειμένω, των εκκλησιαστικών κα-
ν�νων έναντι των ν�μων. Tις ίδιες α-
κρι�ώς απ�ψεις θα υπ�στηρί"ει έναν
αιώνα αργ�τερα για τ� θεσμ� � κατ’ ε-
"��ήν θεωρητικ�ς τ�υ ασύλ�υ � εκ
Πατρών Aρέθας.

O θεσμ�ς τ�υ ασύλ�υ, �σ� τ�υλά�ι-
στ�ν γνωρί��υμε, δεν έ�ει ε"ετασθεί σε
σ�έση με τ�ν α!�ρισμ� των Σλά�ων
στη μητρ�π�λη Πατρών και απ�τελεί
αντικείμεν� εργασιών μας υπ� έκδ�ση.
Πρ�κειται για την πρώτη μαρτυρημένη
�μαδική ασυλία και ειδική πρ�στασία
αγρ�τικών πληθυσμών στην μεσ��υ-
�αντινή Πελ�π�ννησ� και της �π�ίας
η �ικ�ν�μική διάσταση ανα!�ρικά με
τα εκκλησιαστικά και μ�ναστηριακά
κτήματα απαιτεί ειδική ε"έταση. Mετά
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O ναύαρ!	ς Aδριαν�ς πληρ	�	ρείται απ� τ	υς δαίμ	νες τ	υ Eλ	υς,
την άλωση των Συρακ	υσών τ	 878 απ� τ	υς Σαρακην	ύς, γεγ	ν�ς π	υ
πρ	κλήθηκε απ� την καθυστέρησή τ	υ στ	 λιμάνι τ	υ Iέρακα κ	ντά στη
M	νεμ"ασία. H συνά�ειά τ	υ με τ	υς δαίμ	νες σ!ετί�εται με τη συνη-

θισμένη απ�δ	ση απ� τ	ν ικέτη της ευθύνης για την �π	ια πρά#η τ	υ,
σε επενέργεια τ	υ δια"�λ	υ. Γνωρί�	ντας τις κυρώσεις, �ταν επέστρε-
ψε στην Kωνσταντιν	ύπ	λη, κατέ�υγε ικέτης στ	 να� της Aγίας Σ	�ίας
(Xρ	ν	γρα�ία I. Σκυλίτ�η, Mαδρίτη, Eθνική Bι"λι	θήκη).

Mετά τη ν	μ	θεσία για τις π�λεις–άσυλα απ� τ	ν Mωυσή και τη διαν	μή της γης 	 Iησ	ύς τ	υ Nαυή 	ρί�ει
τις π�λεις–�υγαδευτήρια. Στη μικρ	γρα�ία άνδρας παρ	υσιά�εται στ	υς κριτές π�λεως–�υγαδευτηρί	υ.
Παριστάν	νται 	ι τρεις κριτές καθήμεν	ι, 	 �	νευθείς πεσμέν	ς στην γη και 	 �	νέας, π	υ 	δηγείται στ	υς
δικαστές απ� συγγενή τ	υ θύματ	ς (Kώδικας 602, Oκτάτευ!	ς 13	υ αι., M	νή Bατ	πεδί	υ, Aγι	ν Oρ	ς).
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O εκ Πατρών Aρέθας σε επιστ	λή τ	υ πρ	ς τ	ν αυτ	κράτ	ρα Λέ	ντα θα διαπραγματευθεί περί τα τέλη τ	υ 9	υ αι. τ	 θέμα της ασυλίας και της δι-
και	δ	σίας των εκκλησιαστικών 	ργάνων. Στη �ωτ	γρα�ία, ψη�ιδωτή παράσταση απ� τ	 να� της Aγίας Σ	�ίας· εικ	νί�εται γ	νυπετής ως άλλ	ς ι-
κέτης πιθαν�τατα 	 Λέων ΣT΄ 	 Σ	��ς, π	υ λ�γω της τετραγαμίας τ	υ εί!ε συγκρ	υστεί με τ	ν πατριάρ!η για τα �ρια δικαι	δ	σίας της Eκκλησίας.

Aνδρέας 	 Πρωτ�κλητ	ς. O να�ς τ	υ Aγί	υ Aνδρέα στην Πάτρα υ-
πήρ#ε κέντρ	 ασυλίας και κατα�υγής ετερ	γενών, α"απτίστων
πληθυσμών της Πελ	π	ννήσ	υ (τ	ι!	γρα�ία απ� τ	 να� τ	υ Aγ.
Δημητρί	υ, 12	υ–13	υ αι., Π	ύρκ	 Kυθήρων).

λ�ιπ�ν απ� πρά"εις, �πως απ�στασις
πρ�ν�μή, αι�μαλωσία, α!ανισμ�ς λεη-
λασία, αρπαγή, π�λι�ρκία κάστρ�υ α-
π� κ�ιν�ύ με τ�υς A!ρικ�ύς Σαρακη-
ν�ύς, δηλαδή πρά"εις π�υ επισύρ�υν
τις �αρύτερες των π�ινών, η πρ�σ!υγή
των Σλά�ων της A�αΐας στ�ν να� και �
α!�ρισμ�ς τ�υς στη μητρ�π�λη επι-
τρέπει και διευκ�λύνει μια μακρά πε-
ρί�δ� ειδικής μετα�είρισης. Kαθώς μά-
λιστα κατά τ�υς �ρ�ν�υς της εικ�ν�-
μα�ίας για τ� θεσμ� τ�υ ασύλ�υ τα α-
ντιτιθέμενα συμ!έρ�ντα της π�λιτείας
και της Eκκλησίας πρ�σπαθ�ύν να ε-
"εύρ�υν συμ�ι�αστική λύση ανάμεσα
στην π�ινική δικαι�δ�σία των �ργά-
νων της μια και εγγυήσεις για τ�ν σε-
�ασμ� εν�ς θεσμ�ύ της άλλης �ι πρ�-
σ!υγ�ντες στην Eκκλησία Σλά��ι στα-
σιαστές της A�αΐας έτυ�αν ακρι�ώς
μιας ειδικής συμ�ι�αστικής μετα�είρι-
σης, παρά τ�υ α"ι�π�ιν�υ των πρά"ε-
ών τ�υς. 

Στ� ε"ής, σύμ!ωνα με τη διαθέσιμη
πληρ�!�ρηση, τα �π�ια μέτρα κατα-
στ�λής μετατ�πί��νται γεωγρα!ικά
πρ�ς τα ανυπ�τακτα και αυτ�δέσπ�τα
�ρεινά και ν�τια της Πελ�π�ννήσ�υ.
Aντίθετα, � α!�ρισμ�ς των Σλά�ων
της A�αΐας παρ�υσιά�εται ως ανεκτι-
κή μετα�είριση μετά την απ�στασία
και την πρ�σ!υγή τ�υς στ�ν να� τ�υ
Aπ�στ�λ�υ μετά πάσης της !αμιλίας
και συγγενείας...και πάσης της υπάρ-
"εως αυτών. Eτσι �ι �ικ�γένειες π�υ
�ητ�ύν ασυλία-πρ�στασία, γίν�νται
δεκτές και ακ�λ�ύθως �ι περι�υσίες
τ�υς α!ιερών�νται στ�ν να�, γεγ�ν�ς
π�υ παραπέμπει στην γνωστή πρακτι-
κή τ�υ τ�π�γρα!ικ�ύ πρ�σδι�ρισμ�ύ
των �ρων ασυλίας και κατα!υγίων. Oι
�ρ�ι αυτ�ί θεωρείται �τι συνέ�αλαν
στην �ικ�ν�μική και δημ�γρα!ική ενί-
σ�υση αγρ�τικών περι��ών με σημα-

ντικές μ�νές, �πως στην Παλαιστίνη
και τη Bιθυνία και περιγρά!�υν μια
μ�ρ!ή «αγρ�τικής ασυλίας». Στα επ�-
μενα �ρ�νια �ι πληθυσμ�ί αυτ�ί της
A�αΐας θα πρ�στατεύ�νται με σιγίλια
απ� κάθε καιν�τ�μία ή επίν�ιαν άδι-
κ�ν τ�υ μητρ�π�λίτη π�υ θα ήθελε να
τ�υς εκμεταλλεύεται �ικ�ν�μικά ή να
τ�υς �ημιώνει. 

H αρ�ική λ�ιπ�ν ασυλία και ειδική
μετα�είριση θεωρ�ύμε �τι επιτά�υνε
τ�ν εκ�ριστιανισμ� και την α!�μ�ίωση
των ετερ�γενών πληθυσμών της Πελ�-
π�ννήσ�υ, ιδιαιτέρως της A�αΐας,
στ�ν ίδι� μάλιστα αιώνα π�υ � !ωτι-
σμ�ς των Σλά�ων απ� τ�ν Kύριλλ� και
τ�ν Mεθ�δι� γίνεται επίσης υπ� την
καθ�δήγηση και τις ευλ�γίες τ�υ πρ�-
στάτη της Σκυθίας και Πατρών απ�-
στ�λ�υ Aνδρέα.

H ασυλία τ
υ Aδριαν
ύ
Στ�υς επ�μεν�υς �ρ�ν�υς σε αντί-

στ�ι�ες περιπτώσεις εγκλημάτων κα-
θ�σιώσεως εμπλέκ�νται πλέ�ν μεμ�-
νωμένα άτ�μα, επώνυμ�ι Πελ�π�ννή-
σι�ι (Pεντάκι�ς, Aρέθας) ή σημαίν�υ-
σες πρ�σωπικ�τητες π�υ σ�ετί��νται
με την Πελ�π�ννησ� (ναύαρ��ς
Aδριαν�ς) �ι �π�ί�ι �ητ�ύν άσυλ�
στ�ν να� της Aγίας Σ�!ίας στην Kων-
σταντιν�ύπ�λη με δια!�ρετική έκ�αση
και �ιαία απ�σπασή τ�υς. Παρεκ�ατι-
κά α"ί�ει να σημειωθεί �τι � εκ Πα-
τρών Aρέθας, ως εάν να δηλώνει την
άμεση γνώση και σ�έση τ�υ λ�γω Πα-
τρών με τ� θεσμ� τ�υ ασύλ�υ, σε επι-
στ�λή τ�υ στ�ν αυτ�κράτ�ρα Λέ�ντα
θα διαπραγματευθεί σε μια πρώτη !ά-
ση περί τα τέλη τ�υ 9�υ αι. τ� θέμα της
ασυλίας και της δικαι�δ�σίας των εκ-
κλησιαστικών �ργάνων. Eί�ε �ε�αίως
πρ�ηγηθεί τ� δραματικ� επεισ�δι� τ�υ
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Aδριαν�ύ με την εμπλ�κή τ�υ πα-
τριάρ�η Φωτί�υ. 

O Aδριαν�ς εί�ε κατηγ�ρηθεί για
�λιγωρία, ραθυμία κατά τη ναυτική
εκστρατεία τ�υ πρ�ς ��ήθεια των π�-
λι�ρκ�ύμενων Συρακ�υσών απ� τ�υς
Aρα�ες. H καθυστέρηση τ�υ Aδρια-
ν�ύ στην Πελ�π�ννησ�, στ� λιμάνι
τ�υ Iέρακα κ�ντά στη M�νεμ�ασία, ε-
πί πενήντα �λ�κληρες μέρες εί�ε ως
συνέπεια την άλωση των Συρακ�υ-
σών στις 21 Mαΐ�υ 878 απ� τ�υς Σα-
ρακην�ύς. Yπ�τίθεται �τι την ίδια μέ-
ρα της άλωσης � ναύαρ��ς πληρ�!�-
ρήθηκε τα συμ�άντα απ� τ�υς δαίμ�-
νες της περι��ής τ�υ Eλ�υς και έτσι
απ�!άσισε να επιστρέψει άπρακτ�ς
στην Kωνσταντιν�ύπ�λη. Γνωρί��-
ντας �μως την κατακραυγή και τις κυ-
ρώσεις κατέ!υγε ως ικέτης στ� να�
της Aγίας Σ�!ίας. 

Για μια ακ�μη !�ρά τ� θέμα της ερμη-
νείας τ�υ ασύλ�υ �δηγεί τ�ν πατριάρ�η
Φώτι� σε τρι�ές με τ�ν αυτ�κράτ�ρα,
γεγ�ν�ς π�υ πιθαν�τατα εγγρά!εται
και στις αντιπ�λιτευτικές τάσεις κατά
της ε"ωτερικής π�λιτικής τ�υ Bασιλεί�υ
A΄ . O Φώτι�ς π�υ
απ� παλι�τερα εί�ε
διακηρύ"ει με την
ευκαιρία μιας άλλης
περίπτωσης ασυ-
λίας �τι � να�ς ιε-
ρ�ς και πάσι τ�ις
ευσε�έσιν άσυλ�ς,
θα πρ�σπαθήσει να
πρ�στατεύσει τ�ν ι-
κέτη Aδριαν�, τ�υ
�π�ί�υ τη θανάτω-
ση επι�ητ�ύσε �
Bασίλει�ς επί εσ�ά-
τη πρ�δ�σία. O Aδριαν�ς απ�σπάται α-
π� τ�ν να� και τ� μ�ν� τελικά π�υ κα-
τ�ρθώνει � Φώτι�ς είναι να τ�ν απαλλά-
"ει απ� τη θανατική π�ινή , αλλά της με-
τρίας και πρ�ς σω!ρ�νισμ�ν αθωώσαι
�υκ ίσ�υσεν. 

Λίγα �ρ�νια μετά � Aρέθας θα εκ-
θέσει τις απ�ψεις τ�υ σε επιστ�λή τ�υ
στ�ν αυτ�κράτ�ρα Λέ�ντα για τ�
�ρ�νί��ν πρ��λημα τ�υ θεσμ�ύ τ�υ
ασύλ�υ στις σ�έσεις Eκκλησίας και
π�λιτείας.

Mια �αρακτηριστική περίπτωση
καταστ�λής και συνακ�λ�υθης συ-
ναινετικής συμπερι!�ράς πρ�ς τ�θς
στασιαστές Σλά��υς της Πελ�π�ννή-
σ�υ, αλλά και μη ε!αρμ�γής τ�υ ασύ-
λ�υ είναι �σα διαδραματίσθηκαν κα-
τά την περί�δ� 920-924, δηλαδή κατά
την επιδρ�μή των Σκλα�ησιάνων και
την απ�πειρα τυραννίδας στην Πελ�-
π�ννησ�. Aν και τα συμ�άντα παρ�υ-
σιά��νται στις πηγές ως δια!�ρετικά
γεγ�ν�τα θεωρ�ύμε εν τ�ύτ�ις �τι
σ�ετί��νται άμεσα. 

H απ�πειρα τυραννίδας, π�υ πρ�ε-
τ�ιμάστηκε στην Πάτρα καί ε"απλώ-
θηκε σε �λ�κληρη την Πελ�π�ννησ�,
πιθαν�τατα συμπίπτει και σ�ετί�εται
με την απ�στασία και τη λεηλασία τ�υ
Pεντακί�υ, �σ� και των �μ�!ρ�νων
στρατηγών τ�υ Πλατυπ�δη, στ�
πλαίσι� μιας γενικ�τερης ατα"ίας
στην Πελ�π�ννησ�. H εμπλ�κή τ�υ
Aρέθα στην απ�πειρα κατά την ίδια
αυτή περί�δ�, �ι κατηγ�ρίες εναντί�ν
τ�υ για έγκλημα καθ�σιώσεως και η
έκ�αση της δίκης τ�υ απ�τελ�ύν θέ-
μα π�υ απαιτεί περαιτέρω διερεύνη-
ση. Πάντως είναι ενδια!έρ�ν να ση-
μειωθεί �τι � θεωρητικ�ς τ�υ ασύλ�υ
Aρέθας εμπλέκεται και πάλι σε γεγ�-

ν�τα π�υ �πως τ�υλά�ιστ�ν μας πα-
ραδίδ�νται απ� τ�ν �ρ�ν�γρά!�
σ!ραγί��νται απ� μια παραδειγματι-
κή περίπτωση μη ε!αρμ�γής τ�υ θε-
σμ�ύ στ� πρ�σωπ� τ�υ Pεντακί�υ.

Σημαντικ�τατ� στ�ι�εί� στα γεγ�-
ν�τα της στάσεως των Mηλιγγών καί
E�εριτών είναι � εκ!ρα��μεν�ς !�-
��ς τ�υ αυτ�κράτ�ρα για κίνδυν� ε-
"�λ�θρευσης τ�υ στρατιωτικ�ύ θέμα-
τ�ς Πελ�π�ννήσ�υ. Eτσι, � αυτ�κρά-
τ�ρας Pωμαν�ς ενώ συναινεί απ� !�-
�� στ� αίτημα των Σλά�ων τ�υ Tαϋ-
γέτ�υ για τη διατήρηση των παραδ�-
σιακών !�ρων, με σκ�π� την απ�!υ-
γή �ειρ�τερων καταστάσεων, ε"αιτίας
ε�θρικής επίθεσης, αντίθετα μένει α-
νυπ��ώρητ�ς αργ�τερα στ� θέμα της
στέρησης της ασυλίας τ�υ Pεντάκι�υ,
π�υ εί�ε στ� μετα"ύ κατα!ύγει στ�
να� της Aγίας Σ�!ίας. 

O Pεντάκι�ς Eλλαδικ�ς υπήρ"ε επι-
!ανές μέλ�ς της γνωστής σλα��γεν�ύς
�ικ�γενείας της Λακεδαιμ�νίας και
συγγενής τ�υ Nικήτα Mαγίστρ�υ με
τ�ν �π�ί� εί�ε συμπεθεριάσει � αυτ�-
κράτ�ρας Pωμαν�ς Λακαπην�ς. Στα

�ρ�νια της τυραν-
νίδας στην Πελ�-
π�ννησ� � Pεντά-
κι�ς κατηγ�ρήθη-
κε για ατα"ίες, λε-
ηλασίες, αλλά και
ως πατρ�κτ�ν�ς
και σ!ετεριστής
περι�υσιών. E��-
ντας κατα!ύγει
στ�ν να� της
Aγίας Σ�!ίας θα
κατηγ�ρηθεί για έ-
να επιπλέ�ν έ-

γκλημα, καθώς απ�καλύ!θηκε �τι
διατηρ�ύσε επα!ές με τ�υς B�υλγά-
ρ�υς στ�υς �π�ί�υς επεδίωκε να αυτ�-
μ�λήσει. Aπ�σπάσθηκε, λ�ιπ�ν, απ�
τ�ν να�, !υλακίσθηκε, τυ!λώθηκε και
δημεύθηκε η περι�υσία τ�υ. Aκρι�ώς
στα ίδια αυτά ή τα αμέσως επ�μενα
�ρ�νια �ρ�ν�λ�γείται και η σύντα"η
της δεύτερης γνωμ�δ�τικής περί ασύ-
λ�υ επιστ�λής τ�υ Aρέθα πρ�ς τ�ν μά-
γιστρ� K�σμά ανώτατ� �ειριστή της
Δικαι�σύνης ήδη επί �ασιλείας Λέ�-
ντ�ς τ�υ αυτ�κράτ�ρ�ς και μέ�ρι τ�υς
�ρ�ν�υς Λακαπην�ύ και Π�ρ!υρ�-
γεννήτ�υ. 

Πιστεύεται �τι τις δύ� αυτές γνωμ�-
δ�τήσεις έλα�ε τελικά υπ�ψη τ�υ στις
δύ� τ�υ Nεαρές για τ� άσυλ� � Kων-
σταντίν�ς Π�ρ!υρ�γέννητ�ς, � ίδι�ς
π�υ μας παραδίδει και την ε"ιστ�ρηση
για πρ�!υγή και ασυλία των πληθυ-
σμών της A�αΐας στ�ν να� τ�υ Aγί�υ
Aνδρέα στην Πάτρα.

Συμπερασματικά, η Πελ�π�ννησ�ς
ως ενδιάμεση περι��ή ανάμεσα στη Δύ-
ση και την Kωνσταντιν�ύπ�λη και ανα-
γκαστικ� πέρασμα τ�υ στ�λ�υ κατά
την επιδιωκ�μενη ενίσ�υση ή υπερά-
σπιση της �υ�αντινής ε"�υσίας στην
Iταλία, εμπλέκεται σε σημαντικά γεγ�-
ν�τα �π�υ �ρίσκ�υν ε!αρμ�γή μ�ρ!ές
καταστ�λής και αν��ής, αλλά και � θε-
σμ�ς τ�υ ασύλ�υ. H εθν�λ�γική και πι-
θαν�τατα δι�ικητική ιδιαιτερ�τητά της,
λ�γω της παρ�υσίας αυτ�δεσπ�τών,
αυτ�ν�μων και α�απτίστων �μάδων, η
ιδι�μ�ρ!ία γενεών και εθνών και η
συνδυασμένη κατά καιρ�ύς σλα�ική
και αρα�ική επι��υλή, επέ�αλαν μια ε"
�ικ�ν�μίας ειδική μετα�είριση των πλη-
θυσμών, αλλά ��ι και των αρ��ντων
της �υ�αντινής αυτής επαρ�ίας.

O
TAPAΣIOΣ, �πως ανα!έρεται στ� Bί� τ�υ, κατά τα �ρ�νια της πατριαρ-
�ίας τ�υ (784-806), αντιμετώπισε τ� θέμα πρ�σ!υγής και εγκλεισμ�ύ στ�
να� πιθαν�τατα κάπ�ι�υ σπαθάρι�υ, π�υ κατηγ�ρήθηκε για κλ�πή μεγά-
λ�υ �ρηματικ�ύ π�σ�ύ και !υλακίσθηκε. O σπαθάρι�ς δια!εύγ�ντας την
πρ�σ��ή των δεσμ�!υλάκων τ�υ κατ�ρθωσε να κατα!ύγει στ� να� της

Aγίας Σ�!ίας και να κρυ!τεί στ�ν �ώρ� τ�υ ιερ�ύ, �π�υ παρέμενε περίτρ�μ�ς,
κρατώντας με τα �έρια τ�υ την Aγία Tράπε�α. Oι δεσμ�!ύλακες κατ�ρθωσαν να
τ�ν �ρ�υν και μη μπ�ρώντας να τ�ν απ�σπάσ�υν απ� τ� να� με άλλ�ν τρ�π�, απέ-
κλεισαν την είσ�δ�, στερώντας τ�ν πρ�σ!υγα απ� την ικαν�π�ίηση �ασικών ανα-
γκών τ�υ, �πως της δυνατ�τητας διατρ�!ής τ�υ, ελπί��ντας, έτσι, �τι θα τ�ν ε"α-
ντλήσ�υν και θα τ�ν αναγκάσ�υν να �γει απ� τ� να� «...κυκλ�ύσι τ�ν τ�υ αδύτ�υ
περί��λ�ν, μη καιρώ τρ��ής υπαν�ιγνύντες τω καταδίκω την είσ�δ�ν, μη τ�ις λ�ι-
π�ίς αναγκαί�ις �ώραν διδ�ντες, ως ενήν, απ��ρήσασθαι, αλλ’ εν ελπίσιν εί��ν την
ανάγκη πρ�δ�τιν γεγ�νέναι και τ�ύτ�ν ε�ωθήσαι και μη ��υλ�μεν�ν». Διαπιστώ-
ν�ντας τ�τε � πατριάρ�ης �τι με αυτ�ν τ�ν τρ�π� παρα�ιά��νται �ι καν�νες σ�ετι-
κά με τ�υς ιερ�ύς �ώρ�υς, απ�!άσισε να ενδυθεί την ιερά στ�λή και να εισέλθει στ�
σημεί�, �π�υ �ρισκ�ταν � ικέτης, στ�ν �π�ί� παρέσ�ε συνε�ώς τα απαραίτητα για
τη συντήρηση και διατρ�!ή τ�υ. Παρά την παρέμ�αση τ�υ πατριάρ�η �ι στρατιώ-
τες έστησαν ενέδρα, τ�ν συνέλα�αν και τ�ν έ!εραν στ� παλάτι των Eλευθερί�υ.
Eκεί, � πατριάρ�ης με την απειλή επι��λής επιτιμίων σε �σ�υς επι�ειρ�ύσαν να
�λάψ�υν τ�ν της εκκλησίας ικέτην, πέτυ�ε τελικά να αθωώσει και να ελευθερώσει
τ� σπαθάρι�, καταδεικνύ�ντας σα!ώς, σύμ!ωνα με την αντίληψή τ�υ, την υπερί-
σ�υση τ�υ εκκλησιαστικ�ύ ν�μ�υ (κανών) έναντι τ�υ π�λιτικ�ύ (ν�μ�υ): «και δεί-
κνυσιν ένν�μ�ν την των καν�νων εν τ�ις καν�νικώς ιθυν�μέν�ις ακρί�ειαν, την δε
των ν�μων ευθύτητα εν τ�ις ν�μίμως διε�αγ�μέν�ις καν�νικήν επισ�ράγησιν».

Bι
λι�γρα�ία: I.A. Heikel, Vita Tarasii, «Acta Societatis Scientiarum Fennicae» 17 (1891),
407–408. – St. Efthymiadis, «The Life of the Patriarch Tarasios by Ignatiow the Deacon»
(BHG 1698), Birmingham 1998, 111–& 34–38).

Kανών και ν�μ�ς

T	 εσωτερικ� της Aγίας Σ	�ίας και μάλιστα τ	 ιερ� περί την αγία τρά-
πε�α, υπήρ#ε 	 κατ’ ε#	!ήν !ώρ	ς ασυλίας στην Kωνσταντιν	ύπ	λη. Oι
περιγρα�ές για τ	ν τρ�π	 π	υ 	 ικέτης περισ�ίγγει την τράπε�α πριν
απ	σπασθεί, �πως στην περίπτωση ασύλ	υ π	υ α�ηγείται 	 Bί	ς τ	υ
Tαρασί	υ, απ	τελ	ύν κ	ιν� τ�π	 στις διά�	ρες ε#ιστ	ρήσεις ασυλίας
στη Mεγάλη εκκλησία (αναπαράσταση απ� τ	ν Prost).

M	ρ�ές αν	!ής,

καταστ	λής 

και ασυλίας 

σε μια "υ�αντινή

επαρ!ία


