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Ελλαδικά παραμύθια και ελαδική παραμυθία
στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα*
Εισηγητής: Ηλίας Αναγνωστάκης
Ό δέ τόπος... ελαιοφόρος οέ,
όθεν καί τήν παραμνθίαν εχοναι ν
Υπήρξε κάποια στιγμή που το όνομα της Ελλάδας και των κατοίκων της θα πρέ
πει να υπέβαλλε αυτομάτως τα δώρα της Αθηνάς, την ελιά και το λάδι. Αλλά και
αντιστρόφως, το όνομα των δώρων αυτών θα πρέπει να ανακαλούσε στο μυαλό
τη χώρα που σύμφωνα με τους μύθους τα χάρισε στην ανθρωπότητα. Ας αρχίσομε
λοιπόν το παραμύθι μας, μια υπόθεση ελ(λ)αδικής παραμυθίας, πάντα με την
ελπίδα να μην αποδειχθεί απλώς «παραμύθι μύθαρος η κοιλιά μας πίθαρος»,
όπως λένε στα παραμύθια. Ας καίει ο λύχνος κι ας ευχηθούμε ο πίθαρος να 'ναι
γεμάτος ελάδιον*.
Σε ποιους λοιπόν χρόνους συμβαίνουν όσα εισαγωγικά υποθέτομε και υπο
ψιαζόμαστε; Κατά πάσα πιθανότητα στα χρόνια που η κοινή γλώσσα της ανατο
λικής λεκάνης της Μεσογείου με τη λέξη ελάδιον ή έλαΐδιον αναφέρεται στο
δέντρο, αλλά επίσης στον καρπό και το παράγωγο του το ελαιον. Για τα πλήθη
των ελληνοφώνων της Κοινής των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, καθώς
το ελάδιον δεν κουβαλάει τα στολίδια πλέον των πνευμάτων (δασεία ή ψιλή),
ούτε διακρίνει την προφορά του ενός από τα δύο λάμβδα, η λέξη θα μπορούσε να
σημαίνει μια ψωροκώσταινα Ελλαδίτσα μέσα στην απεραντοσύνη των αυτοκρα
τοριών και βασιλείων της εποχής, αλλά κυρίως τη μικρή ελιά και το γνωστό μας
λάδι. Όσο κι αν η παρατήρηση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως πιθανότατη, δεν
έχομε δυστυχώς (ή εγώ δεν γνωρίζω) στοιχεία που να την υποστηρίζουν και γι'
αυτό, παρά το προφανές της, κανείς δεν διακινδύνευσε ποτέ, απ' όσο πάντα γνω
ρίζω, την παρετυμολογική ή άλλη σύνδεση μιας χώρας και ενός προϊόντος. Το
γεγονός ότι στο σύνολο της η αρχαιοελληνική και βυζαντινή γραμματεία γνωρίζει
μόνο την έλαια και το ελαιον και δεν έχει παρά στους μεταγενέστερους χρόνους
καταγράψει την λέξη ελάδιον με τη σημασία του ελαίου, το γεγονός λοιπόν αυτό
δεν επέτρεψε τη σημαντική κατά τη γνώμη μας αυτή διαπίστωση, η οποία φέρνει
τόσο κοντά, εκτός των άλλων, μια χώρα με ένα βασικό προϊόν της, το λάδι.
Βεβαίως το ελάδιον ως υποκοριστικό του ελαιόδεντρου και του ελαιοκάρπου
ανευρίσκεται κάποιες φορές στους αρχαίους συγγραφείς1. Πιθανότατα μόνο κατά
* Η εισήγηση αυτή δημοσιεύεται όπως ακριβώς διαβάστηκε στο συνέδριο της Καλαμάτας απο
την κ. Ασπασία Λουβη, την οποία ευχαριστώ θερμά και για τον ίιπιπλέον λόγο οτι η ανακοίνωση
πολλά οφείλει στη δική της παρακλητική εμμονή. Συνεπώς, η εισήγηση αυτή έχει ολα τα χαρακτηρι
στικά μιας διάλεξης ενός τέταρτου. Θέλω να πιστεύω ότι οι σημειώσεις φωτίζουν επαρκώς τις ηθελη
μένες συντομεύσεις και παραμυθιακες αποστροφές. Η παραμυθιακη γραφή της ανακοιναχτης υπο
γραμμίζει αφενός τον υποθετικό χαρακτήρα της, καθώς τελικά πουθενά δεν ανευρίσκεται μια επαρ
κής μαρτυρία για τη σύνδεση που υποψιαζόμαστε, αποτελεί αφετέρου την αφορμή για να παρατεθούν
συγκεκριμένες πληροφορίες.
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τους μετά τον 7ο αιώνα χρόνους το ελάδιον θα πρέπει να συνδυάζεται με το
όνομα της ελληνικής χερσονήσου και μάλιστα ενός συγκεκριμένου χώρου (του
στρατιωτικού θέματος της Ελλάδος) και να χρησιμοποιείται στην παρετυμολογία
της Ελλάδος. Και γι' αυτήν τη σύγχυση ή το συσχετισμό έχομε ευτυχώς τη φορά
αυτή κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που κάνουν το παραμύθι μας να λέει την
αλήθεια και την ιστορική επιστήμη να θεωρεί ότι τη συλλαμβάνει (καλή η παραμυ
θία!) και την καταγράφει. Υπάρχουν ονόματα όπως Έλλάδιος, 'Ελλαδικός,
Έλαδας, που μας οδηγούν προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς στη χειρόγραφη
παράδοση η ορθογραφία τα παραχωρεί στον ετυμολογικό χώρο πότε της Ελλάδος
και πότε του ελαίου και ελαδιού. Όμως μόνο τελικά ο Έλαδας του Πορφυρο
γέννητου και κάποιοι ακόμη Έλαδικοί (ή Ελλαδικοί) έγινε παραδεκτό ότι μπορεί
να σημαίνουν λαδάς και να γράφονται με ένα λάμβδα2. Ας σημειωθεί επίσης ότι
στα συγγράμματα του επιτελείου του Πορφυρογέννητου σώζεται και το επώνυμο
Κρασάς, μια από τις πρώτες αναμφισβήτητες μαρτυρίες του νέου ονόματος του
οίνου, που σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ήδη από πολλά χρόνια πρέπει να λέγε
ται κρασί, αλλά στις σωζόμενες μαρτυρίες χαρίζεται μερικώς στην καταγωγή του,
δηλαδή στην κράσιν3. Τα προσηγορικά λοιπόν βοηθούν, ως ένα βαθμό, στην ανί
χνευση των νέων ονομάτων ορισμένων προϊόντων. Έτσι τα Έλαδικός και
Έλαδάς, παρά τις ελλαδικές παρενοχλήσεις και ομοιότητες, σχετίζονται μάλλον
με το έλάδιον-έλάδιν, το οποίο θα μας δώσει το νεοελληνικό λάδι. Όντως το
Έλαδος του Πορφυρογέννητου ηχεί συγγενικά και μπορεί να συγχέεται κάποια
στιγμή με τους Ελλαδικούς των μέσων χρόνων, όπως ακριβώς και το επίθετο
Ελλαδικός με το έλαδικός που στον ουδέτερο τύπο του το (έ)λαδικόν ή λαδικό
σημαίνει το δοχείο ελαίου, αλλά και βεβαίως σε μεταγενέστερους θρύλους τον
πρόστυχο και όποιον ασχολείται ή ανακατώνεται με το λάδι. Ο Ελλαδικός, λοι
πόν (έτσι καλείται ο κάτοικος των κατωτικών μερών και βεβαίως του θέματος της
Ελλάδος, στρατιωτικής διοίκησης που δημιουργείται κατά τους μέσους
χρόνους)4, αλλά και κάθε τι το ελλαδικό θα μπορούσε να συγχέεται από το βυζα
ντινό και μεταβυζαντινό άνθρωπο, μιας κάποιας παρετυμολογίας βοηθούσης, με
το (έ)λαδικό5. Η ίδια η χώρα, που στα χρόνια αυτά βρέθηκε στο έλεος των βαρβα
ρικών επιδρομών, θα μπορούσε επίσης με την ίδια λογική να εκλαμβάνεται και ως
η χώρα του ελέους και του ελαίου. Στα αγιογραφικά εξάλλου κείμενα έλεος και
6
έλαιο ν συσχετίζονται και χρησιμοποιούνται με αφθονία . Κατά τον ίδιο τρόπο το
ελαιον, αλλά και ο οίνος, θα χρησιμοποιηθούν στα αποκαλυπτικά κείμενα της
ίδιας εποχής για να συμβολίσουν την αφθονία, τη συνακόλουθη ύβρη αλλά και
την επελθούσα ή επερχόμενη τιμωρία κάποιας «Ελαδίας» (e/ad/e, eladia, dada,
7
eladanie) και των «Ελαδίων» (eladio) από τις επιδρομές Σλάβων και Αράβων .
Όλα τελικά μας υποψιάζουν, καθώς λέξεις και σύμβολα συμμετέχουν σε ένα παί
γνιο που μόλις μας επιτρέπει την αποκρυπτογράφηση και τη γνώση των κανόνων
του. Αν τελικά το θέμα εξαντλείτο απλώς στην πέρα από κάθε αμφιβολία ομοιό
τητα των ονομάτων και στην ενδεχόμενη παρετυμολογικη του διάσταση, θα απο
τελούσε μια απλή, άλλα ενδιαφέρουσα υπόθεση και μόνο. Όμως ορισμένα ιστορι
κά στοιχεία και κάποιες φιλολογικές μαρτυρίες οδηγούν την υπόθεση αυτή σε
πολύ πιο ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις και συμπεράσματα θρυμματίζοντας το
δήθεν αυθαίρετο και παραμυθιακό του εισαγωγικού μας πίθαρου. Τα στοιχεία
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αυτά, αν και δεν ονομάζουν τα πράγματα και τις αντιλήψεις των Βυζαντινών, τις
υπαινίσσονται ή και τις περιγράφουν. Έχομε λοιπόν τη φωτογραφία χωρίς το
όνομα ή μάλλον στην περίπτωση μας ακριβώς το αντίστροφο, τα ονόματα χωρίς
την εικόνα.
Οι Κατωτικοί Ελλαδικοί και η χώρα τους (εδώ περιλαμβάνονται όλη η νότιος
Ελλάς, οι Κυκλάδες νήσοι και η Πελοπόννησος)8 για να χρησιμοποιούνται σε μια
τέτοια παρετυμολογική περιπέτεια θα έπρεπε να το επιτρέπει μια αγροτοοικονομική πραγματικότητα στηριγμένη, ως ένα βαθμό, στο ελάδιον και τα ελαδικά του
παράγωγα. Πόσο αλήθεια ελαδικοί υπήρξαν οι Ελλαδικοί; Πόσο πράγματι ελαιοφόρος υπήρξε η Ελλάδα των Βυζαντινών; Δυστυχώς δεν διαθέτομε πληροφορίες
για τον ελλαδικό χώρο, ουσιαστικά για τέσσερις αιώνες, δηλαδή από τον 6ο ως το
10ο. Μόνον ο 10ος αιώνας καταγράφει σε μια πρώτη φάση το σκοτεινό αυτό
παρελθόν, αλλά και τούτο γίνεται κατά τρόπο κρυπτικό και ελλειπτικό. Τούτο
όμως ισχύει ακόμη και γι' αυτές της γενικής φύσεως πληροφορίες που αφορούν,
παραδείγματος χάριν, τη γεωπονία, τη νομοθεσία και την τεχνολογία, και αποτε
λούν εν πολλοίς πληροφορίες του 6ου αιώνα, οι οποίες ανακυκλώνονται και επικαιροποιούνται. Είναι δύσκολο να συναγάγομε συγκεκριμένα συμπεράσματα για
την καλλιέργεια της ελιάς στο Βυζάντιο του 10ου, όταν κείμενα, όπως π.χ. τα
Γεωπονικά, αποτελούν μέρος της κωδικοποίησης των γνώσεων και των επιστη
μών των πρώιμων χρόνιον και απλώς συμμετέχουν στο εγκυκλοπαιδικοί;) πρό
γραμμα του 10ου αιώνα9. Κατά τον ίδιο τρόπο ποια πραγματολογική αξία μπορεί
να έχουν αναφορές στο έλαιο και στους ελαιώνες, όταν πολλά κείμενα είναι υπό
λογα στην αρχαιοελληνική ή βιβλική παράδοση και οι αναφορές αυτές αποτελούν
κοινούς φιλολογικούς τόπους; Αν είχαν διασωθεί έγγραφα, όπως αυτό συμβαίνει
για τα τέλη του 10ου αιώνα κ.ε., η εικόνα της μεσοβυζαντινής ελαιοκομίας θα
ήταν σαφώς διαφορετική. Αναγκαζόμαστε λοιπόν για τους σκοτεινούς αυτούς
χρόνους να αρκεστούμε στην παραμυθία της ταπεινής λυχνίας των αγιολογικών
κειμένων ή των αρχαιολογικών ανασκαφών, η οποία αν και ελάχιστα μας φωτί
ζει, τουλάχιστον ιλαρύνει τη γνωστική μας σκοτία.
Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο 10ος αιώνας, αλλά
και με τη βοήθεια της αρχαιολογικής έρευνας, δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά
του μεσοβυζαντινού ανθρώπου ως προς τη σχέση του με το περιβάλλον και την
καλλιέργεια. Ο μεσοβυζαντινός άνθρωπος διακρίνεται όσον αφορά αυτές τις
αντιλήψεις, σε δυο κατηγορίες: στον άνθρωπο της Κωνσταντινουπόλεως και στον
άνθρωπο της επαρχίας. Ουσιαστικά το Βυζάντιο διαθέτει μία μόνο πόλη, που
γρήγορα γίνεται η Πόλη, όταν μάλιστα απ* τον 7ο αιώνα η αυτοκρατορία ακρω
τηριάζεται. Σλάβοι και Αραβες επιδρομείς θα κολοβώσουν και θα συστείλουν τη
ρωμαϊκή αρχή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πορφυρογέννητος 10 . Η
Κωνσταντινούπολη και η μικρασιατική ή θρακική ενδοχώρα της αποτελούν το
μόνο σωτήριο σημείο αναφοράς σε δύσκολες ώρες για τη συνέχεια της ρωμαϊκής
αρχής. Πόλεις της Ελλάδος, της Αιγύπτου, της Συρίας και κατά το μέγιστο μέρος
της Μικράς Ασίας χάνονται δια παντός ή εκβαρβαρώνονται. Η βυζαντινή Βιθυ
νία με τον πλούτο των ελαιώνων της θα προβληθεί σε στιγμές ευφορίας και ανά
τασης ως η αντικατάσταση, η διάδοχος της Αθήνας ή και αυτής της Αιγύπτου, για
να τονα')σει το αίσθημα υπεροχής και πατριωτισμού του κωνσταντινουπολίτη
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λογίου. Η ελλαδική Αττική ή η Αίγυπτος αποτελούν πλέον μυθολογικές αναφο
ρές, καθώς η πραγματικότητα οεν προσφέρει παρά την εικόνα της ερήμωσης και
της εκβαρβάρωσης. «Ίδών την Ελλάδα έβαρβαρώθης» θα μας πει ο Γεωμέτρης,
δηλαδή και μόνο που επισκέφθηκες την Ελλάδα έγινες βάρβαρος11. Θα υμνήσει
μάλιστα την Κωνσταντινούπολη και τη Νίκαια με τους πλούσιους ελαιώνες της
αντιθετικά με την αγροικισθείσα Ελλάδα. Η Ελλάδα και οι κάτοικοι της οι Ελλα
δικοί κατά την άποψη του δεν αντέχουν την όποια σύγκριση με το αγλάισμα της
Ρωμανίας, την Κωνσταντινούπολη, και συντρίβονται μπροστά της. Είναι η επι
γραμματική αποκορύφωση αυτών που αποκαλώ ελ(λ)αδικά παραμύθια και τα
οποία καλλιεργεί με έμφαση και υπεροψία ένας κωνσταντινουπολίτικος τοπικι
σμός στον ανταγωνισμό του με την οίηση της επαρχίας. Η υπερβολή βέβαια αυτή
δεν πρέπει να απέχει και πολύ από τη θλιβερή επαρχιακή πραγματικότητα, η
οποία διεκδικεί με τη σειρά της το λόγο και την εξουσία. Αλλά γι' αυτήν την στακτομπούτεια ιστορία των (ε)λαδάδων που μπαίνουν στο παλάτι, θα μιλήσομε
λίγο αργότερα.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό του μεσοβυζαντινού ανθρώπου της επαρχίας
είναι ο εξαγροικισμός, ως ένα βαθμό αποτέλεσμα της ρωμαϊκής κολοβώσεως και
των βαρβαρικών επιδρομών. Ο ακρωτηριασμός αυτός αναδεικνύει μεν την
Κωνσταντινούπολη, αλλά απομακρύνει κατά τρόπο παράδοξο τον βυζαντινό
άνθρωπο από τη ρεαλιστική αντίληψη του περιβάλλοντος χώρου. Η φύση αντιμε
τωπίζεται πλέον είτε ως κατάρα είτε ως ευλογία, που ο άνθρωπος δεν μπορεί να
επιλέξει με ευκολία12. Πιθανόν την ευχέρεια αυτή την έχει μόνο εν μέρει ο βυζα
ντινός λόγιος και μάλιστα της Κωνσταντινουπόλεως. Στην επαρχία τα πράγματα
είναι άκρως καταθλιπτικά, σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των ανθρώπων της
όποιας εξουσίας. Αυτοί είναι εξάλλου που συγγράφουν. Το άστυ έχει υποχωρήσει
και παρατηρείται η συνεχής εισβολή του αγροτικού τοπίου στις παλιές ρωμαϊκές
αστικές εγκαταστάσεις. Η αρχαιολογική έρευνα διαπιστώνει τη μετατροπή πολυ
τελών κτισμάτων των πόλεων και επαύλεων και την παράδοση τους σε αγροτική
χρήση. Πολυτελείς αίθουσες μετατρέπονται σε ελαιοτριβεία, τα ρωμαϊκά λουτρά
σε αποθήκες ελαίου. Χαρακτηριστικότερο όλο>ν είναι το παράδειγμα του λεγόμε
νου ελαιοτριβείου της Σαλαμίνας της Κύπρου. Ένα παλαιό αρχιτρίκλινο έχει
13
μετατραπεί κατά τον 8ο αιώνα σε ελαιοτριβείο . Και για να αναφερθούμε μόνο
στην κατάσταση του πελοποννησιακού χώρου κατά την ίδια εποχή, παρόμοια
αλλαγή διαπιστώνεται και εδώ, αν και δεν έχει ακόμη μελετηθεί επαρκώς. Για
παράδειγμα στην Κόρινθο, την Τεγέα, το Αργός και την Πάτρα του 6ου και 7ου
αιώνα έχουν επισημανθεί ελαιοτριβεία και ελαιοαποθήκες σε χώρους που προορί
ζονταν για αλλότρια χρήση κατά τους προηγούμενους αιώνες14. Έτσι και μόνο
από την πλευρά που μας απασχολεί, την ελαδική δηλαδή, αν εξετασθεί, το ζήτημα
της ελλαδικής εκβαρβαρώσεως, δικαιώνεται ο Γεωμέτρης που στα επιγράμματα
του ομιλεί για τον αγροικισθέντα και εκβαρβαρωθέντα χώρο της Ελλάδος.
Σίγουρα δεν είναι ο μόνος αγροικισθείς χώρος της αυτοκρατορίας. Το γεγονός
όμως ότι το ένδοξο παρελθόν του συγκεκριμένου αυτού χώρου προσφέρεται για
ρητορική αντίστιξη και σύγκριση με το θλιβερό παρόν καθιστά την επιλογή μονό
δρομο. Τα ίδια ακριβώς αναφέρει πολύ πιο πριν με περισσή κακεντρέχεια και ο
Πορφυρογέννητος. Καθώς όμως οι αγροικισθέντες Ελλαδικοί θα προσπαθήσουν
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να αντιτάξουν τη δική τους μυθολογία στην κωνσταντινοπολίτικη υπεροψία θα
καταστούν και οι ίδιοι υπερόπτες και αντικείμενο χλεύης για την έπαρση και το
νεοπλουτισμό τους. Το λάδι και η ελιά θα χρησιμοποιηθούν ως τα κατ' εξοχήν
στοιχεία σε μια αντιπαράθεση που δεν θα είχε τίποτε το παράξενο, αν δεν ίσχυαν
οι ελαδικές συνδέσεις και προκαταλήψεις που αναφέραμε στην αρχή. Σ' αυτόν
τον ανταγωνισμό που είχε ιδεολογικές και δυναστικές καταβολές, η Ελλάδα, το
ελάδιον και η ελιά επιστρατεύονται για τη φιλολογική μάχη, της οποίας η έκβαση
ποσώς μας ενδιαφέρει, καθώς αυτού του είδους τα ρητορικά γυμνάσματα και οι
συγκρίσεις αποτελούν κοινούς φιλολογικούς τόπους ήδη από τους ελληνιστικούς
χρόνους. Σημασία έχει ότι, αν η ανάγνωση που προτείνομε ισχύει, οι συγκρίσεις
αυτές κομίζουν μια άλλη διάσταση στην ελαιοκομική εικόνα της ελληνικής χερσο
νήσου και στον κωνσταντινουπολίτικο και ελλαδικό ανταγωνισμό. Κυρίαρχα
πρόσωπα σ' αυτήν τη διαμάχη ο Νικήτας Μάγιστρος εκ Λαρίσης και ο Κωνστα
ντίνος Πορφυρογέννητος. Σε επικουρικούς ρόλους ο Ιωάννης ο Γεωμέτρης και
διάφοροι Βίοι αγίων, προεξάρχοντος του Οσίου Νίκωνος. Τα κείμενα υπόσχο
νται αφθονία ελαίου, παραμυθίας, υπερβολών και κακοήθειας.
Ας ξεκινήσομε από τον Πορφυρογέννητο, σεβόμενοι έστω την όψιμη ανάρρηση
του στο θρόνο. Ως παραγκωνισμένος αυτοκράτορας έχει ιδιαίτερα προβλήματα
με καθετί το αγροτικό και πολλοί του καταλογίζουν συμπλέγματα κατωτε
ρότητας15. Ο ίδιος έχει επίγνωση των ελλείψεων του. Στα έργα του, ή έστω αυτά
που συνετάχθησαν υπό την επίβλεψη του, αν εξαιρέσομε τα Γεωπονικά, οι αναφο
ρές στο λάδι και τους ελαιώνες είναι πενιχρές. Μαθαίνομε όμως τα εξής ενδιαφέ
ροντα, ότι στα χρόνια του οεσποτικόν και κάλλιστον ελαιον εθεωρείτο αυτό της
Νίκαιας, το οποίο μάλιστα ο αυτοκράτορας έπαιρνε μαζί του κατά τις εκστρατεί
ες 16 . Μας πληροφορεί επίσης ότι εστάλησαν 500 αλευχτά, δηλαδή φιαλίδια μυρελαίου, στο ρήγα της Ιταλίας και κατά πάσα πιθανότητα αυτή ήταν η μόνη επιτρε
πόμενη εξαγωγή ελαίου(!), καθώς η νομοθεσία απαγόρευε(;) την εμπορία του
εκτός της βυζαντινής επικράτειας1"7. Ως Κωνσταντίνος βασιλιάς με χαρά ανακοι
νώνει ότι οι κάτοικοι της Μάνης είναι τελείως υποταγμένοι και έχουν ως παρα
μυθία τους τις ελιές στην απρόσοδο και άνυδρη χώρα τους 18 . Ψωμί κι ελιά και
Κωνσταντίνος βασιλιάς ήδη από το 10ο αιώνα! Πάντως ο Πορφυρογέννητος στο
σύνολο των αποδιδόμενων σ' αυτόν συγγραμμάτων μνημονεύει μόνο τρεις περιο
χές περίφημες για την ελαιοφορία τους. Τη νότια Πελοπόννησο, τη Βιθυνία και
τη Δαλματία19. Η εικόνα δε που καταθέτει του ελλαδικού κόσμου και ιδιαίτερα
της Πελοποννήσου είναι μεροληπτική και γεμάτη προκαταλήψεις και μυθοπλα
σίες20. Σε μεγάλο βαθμό η εικόνα αυτή υπαγορεύεται από την προσωπική του
πικρία εξαιτίας του παραγκωνισμού του από τον Λακαπηνό. Ο Πορφυρογέν
νητος από βρέφος ακόμη βίωσε με δυσαρέσκεια την επιτροπία και επιβουλή των
Ελαδάδων και Ελαδικών. Ο Ιωάννης Ελαδάς ήταν ένας από τους επιτρόπους
του, ενώ ο Λακαπηνός είχε συνδέσει την τύχη του και έχει συνάψει οικογενεια
21
κούς δεσμούς με Ελλαδικούς . Ένας απ' αυτούς είναι και ο Νικήτας Μάγιστρος
κι ένας άλλος ο Ρεντάκιος Ελλαδικός, συγγενής του Μαγίστρου22. Αυτούς τους
δύο προσπαθούν να αμαυρώσουν οι περί τον Πορφυρογέννητο και το επώνυμο
Ελλαδικός πιθανόν τους βοηθεί στο εγχείρημα τους. Σ' αυτούς απευθύνονται τα
αισχρά στιχουργήματα περί εσθλαβωμένης όψεως και αυτούς στοχεύουν οι αγροι125

κικές εκρήξεις των επιστολών του 23 . Το επώνυμο μάλιστα Ελαοικός του Ρεντακίου μας παραδίδεται με ένα λάμβδα και είναι ενδεχόμενη η ταύτιση του Νικήτα
Μαγίστρου με κάποιον Νικήτα πρωτοσπαθάριο Ελαδικό, επίσης με ένα λάμβδα.
Πολλές υποθέσεις έχουν γίνει για την καταγωγή και των δύο, τη δράση τους και
τ' όνομα τους. Μια υπόθεση θεωρεί το επίθετο ελαδικός συγγενές του ελαδάς,
δηλαδή δηλωτικό επαγγέλματος, έμπορο ή παραγωγό (ε)λαδιού. Η παραλλαγή με
δύο λάμβδα και δασεία εκλαμβάνεται ως αριστοκρατική πλέον εκδοχή του επωνύ
μου ενός επαρχιώτη λαδέμπορου που κατώρθωσε νά διεισδύσει στη βυζαντινή
αυλή24. Το πράγμα μοιάζει πιθανό, αν κρίνομε από τη δράση και τις απόψεις του
συγγενή του Ρεντάκιου, του Νικήτα Μαγίστρου. Ο Νικήτας, γεννημένος στη
Λάρισα, δεν παραλείπει ποτέ στις επιστολές του να υπενθυμίζει την καταγωγή
του που τη θέλει σπαρτιατική εκ πατρός και αθηναϊκή εκ μητρός. Όλη η αρχαιο
ελληνική μυθολογία επιστρατεύεται προς οόξαν και τιμή της καταγωγής του και
υμνείται μια Ελλάδα που η μερίδα του Πορφυρογέννητου προσπαθεί να γελοιο
ποιήσει. Σε αντίθεση με τις συμπλεγματικές αναφορές για εκβαρβάρωση, από τις
οποίες βρίθουν οι επιστολές του Πορφυρογέννητου, στις επιστολές του ο
Μάγιστρος είναι εμφατικά υπερήφανος ως Ελλαδικός (λέξη που βεβαίως δεν χρη
σιμοποιεί), σε σημείο μάλιστα υπερβολικό, όταν αναφέρει ότι γράφει σύντομες,
λακωνικές επιστολές, επειδή είναι Λάκων και Τυνδαρεώνης25. Η έκρηξη των
Κωνσταντινουπολιτών μπροστά σε μια τέτοια επαρχιακή και συν τοις άλλοις
«σκυθική», συνεπώς πλαστογραφημένη, υπεροψία είναι κατανοητή. Για τον γραμ
ματικό Ευφήμιο, τον οποίο πολύ ευχαρίστως μνημονεύει ο Πορφυρογέννητος,
αλλά και για τον Γεωμέτρη, οι Ελλαδικοί του είδους του Μαγίστρου είναι αγροικισθέντες, εκβαρβαρωμένοι, εσθλαβωμένοι και στην καλύτερη περίπτωση, χωρίς
βέβαια να μας το παραδίδουν οι ίδιοι, Ελαδάδες ή Ελαδικοί με ένα λάμβδα26.
Αυτή όμως η διαπιστωμένη προκατάληψη, πέρα από την πραγματικότητα που
αντανακλά, μας επιτρέπει να αντιστρέψομε την άποψη ότι η αριστοκρατική εκδο
χή του ονόματος είναι έργο των ίδιων των νεόπλουτων Ελαδάδων και Ελαδικών.
Γιατί να μην θεωρήσομε ότι πρόκειται περισσότερο για «λαδιά» του κύκλου του
Πορφυρογέννητου, ο οποίος τόσα καταμαρτυρεί στους Ελλαδικούς του αντιπά
λους, και συνεπώς το αρχικό επίθετο των εχθρών του θα πρέπει μάλλον να σχετι
ζότανε με την Ελλάδα κι όχι το ελάδιον; Έτσι ή αλλιώς, απ' όπου κι αν προέρχε
ται, το επώνυμο οδηγεί ταυτοχρόνως και στα δύο. Πάντως για τον Πορφυρογέν
νητο όσοι από τους Ελλαδικούς είναι υποταγμένοι και υπάκουοι, όπως αυτοί της
Μάνης, αρκούνται στις ελιές που τους παρέχει ως μόνη παραμυθία ο άνυδρος και
απρόσοδος τόπος τους. Είναι εξ άλλου χαρακτηριστικό ότι, όταν κάποια στιγμή
ο Μάγιστρος θα πέσει σε δυσμένεια και θα εκτοπισθεί για μια περίπου εικοσαετία
κοντά στο Γρανικό ποταμό, η ανεκδοτολογία και η παραμυθία του ελαίου θα τον
καταδιώκει. Στις επιστολές του μάλιστα, όπου θα συνεχίζει να καυχάται για την
ελλαδική του προέλευση, για την Αθήνα της ελιάς και των σοφών, αυτών μάλιστα
που αποκαλεί μωρούς ο Γεωμέτρης, έχομε την εξής αρχαιογνωστική βέβαια ανα
φορά, αλλά εκπληκτικά διαφωτιστική για το ελαδικό ζητούμενο μας. Ο μητροπο
λίτης Κυζίκου, πιθανόν ο Θεόδωρος, δηλαδή ο ίδιος που αλληλογραφεί με τον
Πορφυρογέννητο, νομίζοντας οτι ο Μάγιστρος έχει αποσυρθεί σε μοναστήρι, του
έστειλε κεριά και άλειπτά. Οργισμένος ο Νικήτας, αλλά και με διπλωματική αυτο126

συγκράτηση, θα του απαντήσει ότι οεν είναι καλόγερος χαι ίσως από αγάπη ο
μητροπολίτης τον κατηγορεί για Αττική ειρεσιώνη, κάτι που αντιστοιχεί στο
γνωστό μας λαδικό, διακονιάρη, επαίτη27. Άραγε τούτο σημαίνει ότι υπάρχουν
και κάποιοι άλλοι που από κακία του προσάπτουν την (ε)λαόική προσωνυμία;
Τέλος, ο Νικήτας ομολογεί ότι στο δύστηνο και ακοινώνητο χώρο της εξορίας
του, αυτό που χρειάζεται είναι το λάδι που δεν παράγει η περιοχή 28 . Ένας
Ελ(λ)αδικός λοιπόν που κατηγορείται ως ειρεσιώνη-(ε)λαδικό εκλιπαρεί πολλα
πλώς το έλαιον και το έλεος.
Μεταβαίνοντας τώρα σε μια πιο εμπράγματη παραμυθία διαπιστώνομε με
αφορμή την επιστολή του Μαγίστρου ότι οι επιστολές του 10ου αιώνα αναφέρο
νται στην έλλειψη λαδιού και στην ανυπαρξία ελαιοκαλλιέργειας στο μικρασιατι
κό χώρο 29 . Αν κρίνει μάλιστα κανείς από τις κλοπές λαδιού που μας παραδίδουν
διάφορα κείμενα, αλλά και η νομοθεσία, το λάδι περισσότερο από κάθε άλλο
είδος διατροφής αποτελούσε πολύτιμον αγαθό σε ανεπάρκεια 30 . Και για να
περιοριστούμε και πάλι στα πελοποννησιακά πράγματα, μια τέτοια κλοπή μας
αφηγείται λεπτομερώς ο βίος του Οσίου Νίκωνος, αν και πρόκειται για μεταγενέ
στερη εξιστόρηση θαύματος συγγραφέν πιθανώς το 12ο αιώνα. Την κλοπή του
ελαίου κάνει από τη μονή του Οσίου Νίκωνος στη Σπάρτη υπηρέτης που έχει στα
λεί από επίσημο και υψηλά ιστάμενο πρόσωπο και μας δίνεται με την ευκαιρία
αυτή η περιγραφή του ελαιοτριβείου της μονής, όπου «εϊοίθεν ζατρεύεσθαι των
ελαίων οί καρποί και όργάνοις τισί και λίθου βαρεί τό ελαιον έκπιέζεσθαι»31. Η
κλοπή του ελαίου αποτελούσε κάτι σύνηθες α' όλη τη βυζαντινή επικράτεια,
ακόμη και στην ελαιοφόρο Ελλάδα και τη Σπάρτη του Μάγιστρου και του
Ρεντάκιου, όπου το είδος υπήρχε σε επάρκεια. Ακόμη κι αυτή η ακατοίκητη
Σαλαμίνα, την οποία επισκέπτεται ο Νίκων, λες ως προάγγελος της ελαιοφόρου
και αγχιτερμονούσης Αττικής, περιγράφεται ως χώρος εύπορος ελαίου και προ
καλεί το θαυμασμό των επισκεπτών «θανμαζόντων αυτών... της ελαίου
εύπορίας»32. Έτσι λοιπόν, αν στο μικρασιατικό χώρο, εξαιρουμένης της Βιθυνίας
και της Σμύρνης, το λάδι σπανίζει, στην Ελλάδα μάλλον «βλύει ελαιον ο λίθος»31.
Στον επόμενο μάλιστα αιώνα, οπότε οι μαρτυρίες για το λάδι πληθαίνουν.
Αγγλος περιηγητής θα σημειώσει ότι δεν υπάρχει μέρος στον κόσμο που να παρά
34
γει τόσο λάδι όσο η νότια Πελοπόννησος . Αυτήν ακριβώς την αφθονία του ελαί
ου τη συναντούμε στα θαύματα των αγιολογικών κειμένων, ιδιαίτερα αυτών που
αναφέρονται σε αγίους του ελλαδικού χώρου. Είναι ενδιαφέρουσα μια παρατήρη
ση που βλέπει αντιθετικά το άγιασμα, το νερό δηλαδή, κύριο μέσο θαυματουργού
θεραπείας για την Κωνσταντινούπολη του 10ου αιώνα, με το λάδι για την επαρ
χία και μάλιστα την Πελοπόννησο. Δίδονται δε ως παραδείγματα τα θαύματα του
Λουκά του Στειριώτη, του Πέτρου, επισκόπου Αργούς και του Οσίου Νίκωνος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της δύστροπης κόρης από το Αργός που
νεόπαντρη δεν ήθελε να συνευρεθεί με τον άντρα της. Αφού επί επτά ημέρες της
άλειφαν με λάδι ολόκληρο το κορμί, ηρέμησε και δέχτηκε τελικά να υποταχθεί
στις ορέξεις του συζύγου της31. Το ίδιο κι ο Καλαματιανός δαιμονιζόμενος που
κατάπιε ποσότητα ελαίου και εξέμεσε το δαίμονα που τον ταλαιπωρούσε36.
Επιστρέφοντας όμως και πάλι στο Νικήτα τον Μάγιστρο και στην ελαδική
παραμυθολογία του ΙΟου αιώνα, αξίζει να σημειωθεί ότι προστάτης Αγιος της
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πατρίδας του της Λάρισας και πιθανόν όλων των Ελαδικών (με ένα ή ούο λάμβδα) είναι ο Αγιος Αχίλλιος. Επίσκοπος Λαρίσης, θαυματούργησε κατά ένα μονα
δικό τρόπο για την αγιολογία συμμετέχοντας, υποτίθεται, στην Σύνοδο της
Νίκαιας, της μεγίστης των πόλεων της ελαιοφόρου Βιθυνίας. Σύμφωνα λοιπόν με
το Βίο του, χρονολογούμενο στον 9ο αιώνα» ο Αχίλλιος κατατρόπωσε τους
Αρειανούς στοιχηματίζοντας για την ορθότητα της ορθοδόξου πίστεως: «Ας ανα
βλύσει λάδι η πέτρα τούτη», πρόσταξε το λίθο «και αμέσως ρύακες ελαίου κρουνηδόν, ποταμηδόν, ριζηδόν του λίθου ανέβλυσαν κι όλη η περιοχή κατακλύσθηκε
από την πηγή του ελαίου»37. Η Νίκαια λοιπόν κατακλύζεται από το θαυματουργόν έλαιον. Ο Αχίλλιος θα επιστρέψει στην επισκοπή του στη Λάρισα, όπου θα
αποθάνει και θα ταφεί. Το λείψανο του θα ευρεθεί στα μέσα του 9ου αιώνα και η
λατρεία του και οι περιπέτειες του λειψάνου του θα συνθεδούν άμεσα με την
«Έλλάδων χώρα» κατά τη βυζαντινοβουλγαρική σύγκρουση στην περιοχή του
θέματος της Ελλάδος38. Ο Ελ(λ)αδικός λοιπόν αυτός μυροβλήτης άγιος που θαυ
ματουργεί με τους ρύακες ελαίου στη Νίκαια της Βιθυνίας θα μπορούσε να απο
τελεί την ελλαδική απάντηση του Μάγιστρου στην κωνσταντινουπολίτικη υπερο
ψία που χρησιμοποιεί τη Νίκαια ως αντίβαρο της Αθήνας. Όμως ο Νικήτας προ
τιμά τις αρχαιοελληνικές αναφορές, τις μωρίες σύμφωνα με τους αντιπάλους
του. Σε επιστολή του π.χ. στο συμπατριώτη του αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης η
σύγκρουση αυτού ως Θετταλού με την Ασία των εχθρών του και τους «φαλμεραϋερικους» αντιπάλους του περιγράφεται ως εκστρατεία κατά της Τροίας. «Όχι»
λέει, «δέν παρήκμασε η πόλη μας ούτε γέρασε η πατρίδα μας, αλλά πάντα φέρει
τα κάλλιστα, όπως παλιά όταν ο Θετταλός Αχιλλέας μόνος του κατατρόπωσε όλη
την Ασία στο Ίλιον»39. Έτσι αντί του προστάτη της πατρίδας του Λαρίσης, του
αγίου Αχιλλίου, προτιμά και μνημονεύει στις επιστολές του κατά κόρον τον
Αχιλλέα, στο βασίλειο του οποίου ανήκε μια πόλη Ελλάς, που χάρισε το όνομα
στη χώρα. Κόκκινη κλωστή δεμένη και η γοητεία των ομωνύμων ηρώων και
αγίων μιας ίδιας περιοχής καθιστά τα πράγματα παραμυθιακά και επιστημονικώς(ΐ) επικίνδυνα.
Ας επιστρέψομε γι1 αυτό στους Ελαδικούς μας που κατορθώνουν μάλιστα να
συμπεθεριάσουν με τον αυτοκράτορα Λακαπηνό και τη βουλγαρική αυλή. Οι
αγροικισθέντες Ελ(λ)αδικοί λοιπόν και (ε)λαδάδες μας λίγο έλειψε να υπεξαιρέ
σουν την ίδια την πορφύρα προκαλώντας την μήνιν του Πορφυρογέννητου. Μετά
μάλιστα το ξέσπασπα του τελευταίου θα ακολουθήσει αργότερα αυτό του Ιωάννη
Γεωμέτρη που για διαφορετικούς πιθανόν λόγους θα προσπαθήσει με την ίδια
σφοδρότητα να αναιρέσει την «ελληνική» μωρία και ελλαδική αυτή επίβουλη με τα
δυσφημιστικά του για την Ελλάδα επιγράμματα. Σύμφωνα λοιπόν με τον
Γεωμέτρη, όποιος απλώς και μόνο αντικρύζει επισκεπτόμενος την Ελλάδα γίνεται
βάρβαρος και στους τρόπους και στη γλώσσα και αφήνει να εννοηθεί, αντίθετα με
όσα λέει ο Μάγιστρος, ότι όσοι προέρχονται από την πάλαι ποτέ χώρα των σοφών
είναι πλέον μωροί40. Πιστεύει επίσης ότι, όσο κι αν καυχιέται για το λάδι της η
41
Αθήνα, σημασία έχει ότι η Κωνσταντινούπολη κρατεί τα σκήπτρα . Τέλος της
παραμυθίας μας και πριν σας πω καληνύκτα σβήνοντας τη βυζαντινή μου λυχνία
12
για να ονειρευτώ κατωτικούς, ώς τη Λιβύη, κάμπους με έλαωσταφύλονζ , θεωρώ
χρήσιμο να κλείσω με τη μετάφραση επιγράμματος του Γεωμέτρη. Αφιερωμένο
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στη Νίκαια αποτελεί την καλύτερη μαρτυρία της ελ(λ)αδικής διαμάχης του 10ου
αιώνα και των λογοπαιγνίων, καθώς η Νίκαια νικά την Ελλάδα του ελαδίου 43 .

Τρεις είναι οι πόλεις της ελιάς
Νίκαια, Πραινεστός και του Ερεχθέως.
Όμως Αθήνα για τις ελιές σου μην καυχιέσαι
έχει κι η Νίκαια από αυτές κι ακόμη έχει αμπέλια,
λιβάδια, κήπους, δέντρα, ζώα και λίμνη.
Σε όλα νικά, όπως λέει και το όνομα της.
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Έλαδας, Έλαδικός ή Ελλαδικός (10ος αιώνας)
Ort προεκομίσθη σημείωμα του κριτοϋ πελοποννήσου και έλλάδος, και
εϊχεν ή υπογραφή ή τοϋ κριτοϋ πταίσμα- το γαρ πρό τοϋ λάμβδα ε της
έλλάδος έψίλατο. και ο αντίδικος εκ τούτου έλεγε κριθήναι πλαστόν τό
υπόμνημα, αλλ ' ό μάγιστρος ουκ έδέξατο ειπών οϋτως- εϊγε προς έτέροις δντος τοϋ δικάζοντος εν τφ ύπογράφειν λογισμοις τό ολίσθημα
συμβέβηκεν, ουδέν υποστήσεται πρόκριμα ό τοϋτο προκομίζων, δυνά
μενος έτέρωθεν δεικνύειν τοϋτο αληθές- νους γαρ όρζϊ καί νους ακούει,
(Πείρα, 64.6, Ζέπος, Jus IV)
On ne trouverait pas Έλάς pour Ελλάς avec une telle fréquence.
(Westerink, ό.π., σ. 25)
Ι Έλαδας

(Ελλάδας)

1. Ιωάννης Μάγιστρος (πατρίκιος) Έλαδας (τέλκ] 9ου-αρχές 10ου αιώνα)
α) «Ίστέον, οτι καί πάλιν επί τοϋ αύτοΰ φιλοχρίστου καί αειμνήστου Λέοντος
έγένετο από των της δύσεως θεμάτων λογαρίου άπαίτησις διά τοϋ μαγίστρου
Ιωάννου τοϋ Έλαδά, τω τότε πατρικίου αύτοϋ δντος», Κ. Πορφυρογέννητου,
Προς τον ίδιον υίόν Ρωμανόν (έκδ. Gy. Moravcsik, R.J.Η. Jenkins, 1967), 51.196198,σ.256.
β) «'Αλέξανδρος δέ... έτελεύτησεν... επιτρόπους καταλιπών Νικόλαον πατριάρχην καί Στέφανον μάγιστρον καί Ίωάννην μάγιστρον τόν Έλαδάν καί
Ίωάννην ραίκτωρα καί Εύθύμιον καί τόν Βασιλίτζην καί τόν Γαβριηλόπουλον,
τήν βασιλείαν τω υίω Λέοντος Κωνσταντίνω παραδούς», (Συν. θεοφ., 380.12-20.
Σκυλίτζης), 196.15.
«λαβόμενος οΰν της τοϋ παλατιού εξουσίας ό πατριάρχης Νικόλαος, ώστε καί
αυτός επίτροπος ων σύν τω μαγίστρω Στεφάνω καί τω Έλαδζι Ιωάννη μαγίστρω
καί αύτω, τήν τοϋ κοινού πρόνοιαν έποιείτο...», Συν. Θεοφ., 381.9-12.
«ό οΰν μάγιστρος Ιωάννης ο Έλαδάς έκλογήν των τε της εταιρείας καί των
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ελατών ποιησάμενος μεθ' οπλών τούτους άπέστειλεν κατά του Δουκός», Συν.
Θεοφ,, 383.4-6 (Σκυλίτζης, 198.64, μόνο στον κωδ. Ε, Ελλάδας).
«Του βασιλέως ούν Κωνσταντίνου ατε παιδός δντος καί τήν ιδίαν μητέρα έπιζητούντος (ήδη γάρ ταύτην κατήγαγεν 'Αλέξανδρος ό βασιλεύς) άναβιβάζουσιν
αυτήν πάλιν... καί τη βουλή Ιωάννου του Έλαδα καταβιβάζουσι τους οικείους
του "Αλεξάνδρου βασιλέως, Ίωάννην τον ραίκτωρα καί τόν λεγόμενον Γαβριλόπουλον καί Βασιλίτζην καί τους λοιπούς, προχειρίζεται δέ ή Αύγούστα Δομίνικον έταιρειάρχην. μάγιστρος δέ ό Έλαδας νόσψ προσπεσών καί απαγορευ
θείς παρά των ιατρών, κατελθών εκ του παλατιού καί εν ταις Βλαχέρναις παραγενόμενος, υπό της νόσου βαρυνθείς τελευτςι», Συν. Θεοφ., 386.1-13 (Σκυλίτζης,
201.35-41, μόνο στον κωδ. Ε καί μόνο στη δεύτερη αναφορά, Ελλάδας).
γ) «τη επαύριον δέ παρά του βασιλεύοντος προσκληθείς ήδη τά τελευταία πνέ
οντος (= Αλεξάνδρου) τήν τής βασιλείας επιτροπείαν άναδέχεται σύν έτέροις δυσί
μαγίστροις, Στεφάνω τε καί "Ιωάννη τω κατ' επίκλην Έλαδζζ, σύν τω ραίκτωρι
Ιωάννη καί Εύθυμίω», Βίος Ευθυμίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (έκδ,
Patricia Karlin-Hayter, Βρυξέλλες 1970, σ. 131.6-9 και σχόλια σ. 228-229).
Σημείωση: Δεν παραθέτουμε τα σχετικά αποσπάσματα άλλων ή μεταγενέστε
ρων χρονογράφων στο βαθμό που δεν παρουσιάζουν διαφορές.

II

Έλαδικός

1. Κωνσταντίνος Έλαδικός πατρίκιος καί μοναχός, βλ. και Ελλαδικός (αρχές
10ου αιώνα)
α) «Νικήτας δέ άσηκρήτις, ό μετά ταύτα πρωτονοτάριος γεγονώς, τήν Κων
σταντίνου (= Δούκα) άφιξιν τω πατρικίφ Κωνσταντίνψ καί μοναχώ τω Έλαδικφ
κατεμήνυσεν», Συν. Θεοφ., 382.12-15 (Σκυλίτζης, 198.49-50, μόνο κώο. ACE
Έλλαδικφ»).
«Κωνσταντίνον δέ τόν Έλαδικόν βουνεύροις τύψαντες ράκη τε περιβαλόντες
καί δνω καθίσαντες διά μέσης τής πόλεως εθριάμβευσαν, καί εν τη του Δαλμάτου
άπαγαγόντες μονή έγκατάκλειστον τη καταδίκη πεποιήκασιν», Συν. Θεοφ., 384.811 (Σκυλίτζης, 199.90, μόνο AV Έλλαδικόν, Συν. Θεοφ., κωδ. V).
β) «Νικήτας δέ άσηκρήτις, ο μετά ταύτα πρωτονοτάριος γεγονώς, τήν Κων
σταντίνου (= Δούκα) άφιξιν τω πατρικίφ Κωνσταντίνψ καί μοναχώ τω Έλαδικφ
κατεμήνυσεν», Συν. Γεωργίου Μοναχού, 875.6-9 (Ψευδο-Συμεών, 719.3-6,
Κεδρηνός II, 279.10-13).
«Κωνσταντίνον δέ τόν Έλαδικόν βουνεύροις τύψαντες, ράκη τε περιβαλόντες
καί δνψ έπικαθίσαντες, διά μέσης τής πόλεως εθριάμβευσαν, καί εν τη τοϋ
Δαλμάτου άπαγαγόντες μονή έγκατάκλειστον τη λεγομένη Καταδίκη
πεποιήκασιν», Συν. Γεωργίου Μοναχού, 876.16-19, όμως στο αντίστοιχο σημείο
Ψευδο-Συμεών 720.20-22 βλ. Ελλαδικός. Και «Θεοδόσιος Μελιτ.» στα LG
«Κωνσταντίνον Έλλαδικόν», σ. 203. Κεδρηνός Π, 281.8-11.
γ) «Νικήτας δέ άσηκρήτις, ό μετά ταύτα πρωτονοτάριος γεγονώς, τήν Κων
σταντίνου άφιξιν τω πατρικία) Κωνσταντίνο) τω Έλαδικφ κατεμήνυσεν», Δέων
Γραμματικός, 289.8-11, όμως ακολούθως Έλλαδικόν, 290.18, βλ. Ελλαδικός.
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2. Νικήτας πρωτοσπαθάριος
ό Έλαδικός, βλ. και Ελλαδικός (αρχές 10ου
αιώνα)
α) «μετ' ου πολύ απεστάλη (= στον Συμεών Βουλγάρων) Βασίλειος πατρίκιος
καί κανίκλης καί Νικήτας πρωτοσπαθάριος ό Έλαδιχός παρά Ζωής μετά όώρων
πολλών καί άντεπαρέλαβεν πάλιν αυτήν (= Αδριανούπολη)», Συν. θεοφ., 388.1-4
(«Θεοδόσιος Μελιτ.», σ. 206 στα LG Ελλαδικός).
β) «μετ' ου πολύ απεστάλη Βασίλειος πατρίκιος καί κανίκλειος καί Νικήτας
πρωτοσπαθάριος Έλαδικός παρά Ζωής μετά δώρων πολλών καί άντιπαρέλαβεν
αυτήν πάλιν», Συν. Γεωργίου Μοναχού, 880.6-9.
3. Βλάσιοςό 'EAaótitóg (982)
«Σιγνων Βλασιου του Ελαδικον», Actes dlviron Ι, Archives de ì Athos XIV,
4.10, σ. 125.
4. Βασίλειος ό Έλαδικός (αρχές 11ου αιώνα, 1001-1117)
1001
«Βασιλιος ω τον Ελαδ(ικον) παρόν (καί) μαρτ(υρών) υπέγραψα υκια χειρι+»,
Actes dlviron I, Archives de l'Athos XIV, 12.35 και notes σ. 177.
1007
«+Βασιλιο(ς) αποδρογαριο(ς) ω του Ελαδ(ικοϋ) παρο(ν) (καί) μ(α)ρτ(υρών)
υπ(έγραψα) ηδιοχηρος+ ... +Δημήτριο(ς) Γαλικης παρών (καί) μ(α)ρτ(υρών)
υπ(έγραψα), τον μαίν στ(αυ)ρω<ν> ηδιοχ(είρως), το δαι ηφος δια χιρός
[Βασιλείου του] Ελαδ(ικοϋ)», Actes dlviron I, Archives de ΓAthos XIV, 13.36. και
41, σ. 182.
1008
«+Βασιλιο(ς) αποδρογαριο(ς) ω Ελαδ(ικός) ακηκο(ς) τάς φωνάς τάς προγεγράμαινάς υκηα χηρι υπ(έ)γραψα», Actes dlviron Ι, Archives de Γ Athos XIV ,
15.51, σ. 189. Ο Dölger, Shatzkammer, άρ. 109.52, δίδει ώ Έλαδ(ας).
1010
«+Βασιλιο(ς) ω Ελαδ(ικός)
π α ρ ώ ν (καί) μαρτ(υρών) υπ(έ)γραψα
ηδιωχ(εί)ρ(ως)», Actes dlviron J, Archives de 1 Athos XIV, 16.53, σ. 192.
1014
«+Βασίλειο(ς) αποδρογαριο(ς) ω Ελαδ(ικός) επι τει παρουσί δωραια παρο(ν)
(καί) μαρτ(υρών) υπέγραψ(α) ηδιοχηρος+, Actes de Lavra I, Archives de 1 Athos V,
18.60, σ. 151.
1017
«+Βασίλιο(ς) α π ο δ ρ ο γ α ρ ι ο ( ς ) ω Ελαδ(ικός)
π ά ρ ω ν (καί) μαρτ(υρών)
υπ(έ)γραψ(α) ειδιοχιρος +, Actes de Lavra I, Archives de l Athos V, 22, 30 και
notes σ. 166-167.
«+Βασιλιο(ς) α π ο δ ρ ο γ α ρ ι ο ( ς ) ω Ελαδικός παρο(ν) (καί) μαρτ(υρών)
υπ(έ)γραψα ειδιοχιρος +, Actes dlviron I, Archives de VAthos XIV, 23.33, σ. 227.

Ili

Ελλαδικός
1. Νικήτας (πρωτοσπαθάρως) Ελλαδικός ή Ελλαδικός (αρχές 10ου αιώνα)
α) «μετ' ολίγον δέ απεστάλη παρά της αύγούστης Βασίλειος πατρίκιος ό επί
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του χανικλείου και Νικήτας ο Ελλαδικός, και χρυσίω και χρήμασι πλείστοις
πάλιν αυτήν (= Αδριανούπολιν) άνεκτήσαντο», Σκυλίτζης, 202. 64-66, όμως κωδ.
ΒΜΝ Έλαδικός.
β) «μετ' ου πολύ δε απεστάλησαν Βασίλειος πατρίκιος καί κανίκλης καί
Νικήτας πρωτοσπαθάριος ό Ελλαδικός παρά Ζωής μετά δώρων πολλών καί
άντιπαρέλαβεν πάλιν αυτήν», Λέων Γραμματικός, 293.21-294.3, «Θεοδόσιος
Μελιτ.» στα LG Ελλαδικός, σ. 206.
γ) «έτυπτήθη οΰν Νικήτας ό Ελλαδικός
ό πρωτοβεστιάριος αύτοΰ (=
Λέοντος), ος γέγονε πάπιας επί 'Ρωμανού βασιλέως», Συν. Γεωργίου Μοναχού,
846. 18-19.
δ) «έτύφθη ο ί ν Νικήτας ο πρωτοβεστιάριος αύτοΰ, ος γέγονεν πάπιας επί
Τωμανσϋ βασιλέως», Λέων Γραμματικός, 260.10-11. Βλ. και Westerink, ό.π., σ.
24-5.
2. Κωνσταντίνος Ελλαδικός πατρίκιος καί μοναχός, βλ. και Έλαδικός (αρχές
10ου αι.).
α) «Κωνσταντίνον δε τόν Έλλαδικόν βουνεύροις τύψαντες μετά ράσου καί
όνου έθριάμβευσαν, καί εν τη των Δαλμάτων καταδίκη εγκλειστον πεποιήκασι»,
Ψευδο-Συμεών, 720.20-21, αλλά βλέπε καί Έλαδικός.
β) «Κωνσταντίνον δε τόν Έλλαδικόν βουνεύροις τύψαντες ράκη τε περιβαλόντες καί ονω έπικαθίσαντες διά μέσης της πόλεως έθριάμβευσαν, καί εν τη του
Δαλμάτου άπαγαγόντες μονή έγκατακλείστους, τη λεγομένη Καταδίκη, πεποίηκαν». Λέων Γραμματικός, 290.18-22, βλέπε καί Έλαδικός, «Θεοδόσιος Μελιτ.»
στα LG Κωνσταντίνον Έλλαδικόν, σ. 203.
3. Τεντάκιος Ελλαδικός ή Τεντάκης ό Ελλαδικός ή Τεντάκιος εν Ελλάδι
(αρχές 10ου αιώνα).
α) «Έγένετό τις Τεντάκιος Ελλαδικός, συγγενής ων Νικήτα πατρικίου, απαί
δευτος δέ καί πατραλοίας», Συν. θεοφ., 399. 12-13.
β) «Τεντάκης ό Ελλαδικός πατραλοίας γενόμενος», Ψευδο-Συμεών, 732.5.
γ) «Έγένετο δέ τις Τεντάκιος εν Ελλάδι, συγγενής ων Νικήτα πατρικίου,
απαίδευτος τε καί πατραλοίας», Συν. Γεωργίου Μοναχού, 891. 17.
δ) «Περί Τεντακίου Ελλαδικού, Γεώργιος Μοναχός, Vat. gr. 153, βλ. Westerink, ό.π., σ. 25 σημ. 4.

Σημειώσεις
1. Ολα τα ετυμολογικά που αναφέρω, εκτός βεβαίως από την υπόθεση της σύνοεσης του (ε)λαόιού με την Ελλάδα, ευρίσκονται στα όιάφορα λεξικά. Δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια ειδική ετυμολο
γική μελέτη. Τόσο ο Ανδριώτης, όσο και ο Κριαράς, αλλά και άλλοι, στα λεξικά τους αναφέρονται στο
μεσαιωνικό ελάδιν<έλφοιον<έλάα<ελαία και παραπέμπουν στον A.A. Παπαδόπουλο, Ιστορικόν
Λεξίκόν της Ποντικής Διαλέκτου, τ. 1, Αθήνα 1958, όπου ελαοάς = λαδάς, ελαδέα = οσμή και κηλίδα
λαδιού, λάδια, ελάδεμαν, ελαδευω = εκπίεση και εκπιέζω λάδι, ελαόερόν = δοχείο λαδιού, και τα έλάδιν, έλαοοπον, ελαδώνω. Βλ. και το λεξιλόγιο των νεοτέρων Πελοποννησίων, των εγκατεστημένων
στην ευρύτερη περιοχή της Βιθυνίας επί τουρκοκρατίας, εννοούμε τους Τσάκωνες, Θ.Π. Κωστάκη,
Λεξικό της Τσακωνικής Διαλέκτου, τ. 2, Αθήνα 1986, όπου το έλάδι δίνει τους εξής τύπους: αλάι%
αλάι, αάοι, αλάθι, αβάθ', αονάδι, αονάθι και πιθανόν το (ε)λαοώνωχχαόώνω, αούκου. Από τις παλαι132

οτερες μαρτυρίες πρόχειρα παραθέτω ΠτωχοπροΟρομος 12ος(,) «ου θέλει ελαδιν και κεριν και προ
σφορά και νάμα», εκδ Eideneier, Κολονία 1991, II 42-46 και 53, 59, IV 596 (PVK), σε χφ δηλαοη του
Μου και 15ου αιώνα Εγγραφον του 1270 1274 «και υπερπνρον
α χαρην ελαδιον», Actes de
Xeropotdmou, 9, A 50, σ 81, και 15ος αιώνας απο ονειροκριτικο «ελαιας καρπός, καλόν, ελαδι,
θλίψεις», και απο σολωμονικη «επαρον ελαδι καλόν", A Delatte, Anecdota Atheniensia, τ 1, ΛιεγηΠαρισι 1927, σ 577
2 Ολα σχεοον τα λεξικά (Liddel-Scott, Sophocles, Κριαρας κ λπ ) αναφέρονται στο Ελαδας του
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Προς τον ϊδιον υων Ρωμανον (βλ εκδ Gy Moravcsik R J Η
Jenkins, 1967), 51 198, σ 256 «Ίστεον, οτι και πάλιν έπι του αυτοϋ φιλοχριστου και αείμνηστου
Λέοντος εγενετο απο των της δύσεως θεμάτων λογαριου απαιτησις δια του μαγιστρου του Ελαδα, τώ
τότε πατρικίου αυτοϋ οντος Ιστεον, ότι και πάλιν επι Ρωμανού δεσποτου, βουληθεντος ταξιδεϋσαι
τους Πελοποννησαιους εν Λαγουβαρδια, του πρωτοσπαθαριου Ι ω ά ν ν ο υ τοϋ Πρωτεύοντος εν
Πελοποννησω τότε στρατηγοϋντος, ηρετισαντο οι αύτοι Πελοποννησαΐοι μη ταξιδεϋσαι, », ο π , σ
256 Για την πρώτη αυτή αναφορά του νεοελληνικού (ε)λαδα (βλ και στην παραπάνω σημ το ποντια
κό έλαδας) κρίναμε σκόπιμο την αναπαραγωγή όλου του αποσπάσματος, άλλα και για τον επι πλέον
λόγο οτι έτσι καταδεικνύεται το δυσικο, ελλαδικό» πελοποννησιακό context της μνείας Ο συγκεκριμέ
νος Ελαδάς σχετίζεται ούτως η άλλως με την απαίτηση του λογαριου των θεμάτων της δύσεως, συνε
πώς ουδέν το περιεργον Ομως χρήσιμο είναι για οσα θα εκθεσομε παρακάτω να συγκρατησομε τη
σχέση αυτή του "Ελαδα με τα δυτικά θέματα και την γειτνίαση του, ως προς τα κεφάλαια και το ίδιο το
κείμενο, με ελλαδικά και πελοποννησιακά πράγματα Ποσό αλήθεια το όνομα Έλαδάς και η δραστη
ριότητα του στον ελλαδικό χώρο σχετίζονται η υποβάλλουν την Ελλάδα και τους Ελλαδικούς, Στους
επόμενους αιώνες 13ο και 14ο το επώνυμο συναντάται και σχετίζεται με α) τη Σμύρνη και την Πριηνη
και μάλιστα με τον Κοτνσταντινον Ρεντακη, Αεων Ελλάδας (1259) β) τη Λήμνο, Ψλαδας Ιωάννης
(1304), γ) την Πελοπόννησο, Έλαδαδες (1324), Prosopogrdphisdies Lexikon der Palaiologenzeit, αρ
5 987, 5 988
3 Συνέχεια θεοφ (CSHB), σ 198 17-18 Βλ και Hans Eideneier 'Sogenannte christliche Tabu
worter im Griechischen», Miscellanea Byzantma Monacensia 5(1966), και του ίδιου «Zu κρασιν».
Ελληνικά 23(1970) α 118-121 και κριτική θαβωρη, Ελληνικά 22(1969), σ 258 267 και Δωδώνη
1(1972), σ 205 214
4 Ρ Charanis T h e Term Helladikoi in Byzantine Texts of the Sixth, Seventh and Eighth
Centuries", ΕΕΒΣ 23(1953) σ 613 630 (^Studies on the Demography of the Byzantine Empire,
Variorum Reprints, Λονδίνο 1972, XVII) Του ίδιου, "Hellas in the Greek Sources ol the Sixth Seventh
and Eighth Centunes"(= Studies on the Demography of the Byzantine Empire, Variorum Reprints,
Λονδίνο 1972, XVIII) Βλ επίσης σχόλια και βιβλιογραφία στο Κ Πορφυρογέννητου, Περί Θεμάτων
(εκδ A Pertusi), σ 89, 170-172 Επίσης J Koder, F Hild, Hellas und Thessalid, Tabula Imperii
Byzantim, Βιέννη 1976, σ 38-40 Στις μελέτες αυτές, έκτος των άλλων, γίνεται κριτική στις παλαιότε
ρες απόψεις των Vasiliev, Finlay, Bury για υποτιμητική χρήση απο τους Βυζαντινούς του επιθέτου
Ελλαδικός Η ελαδικη μας ανάγνωση μπορεί να τις επαναφέρει απο άλλο δρόμο,
5 Ν Π Ανδριώτης, Ετυμολογικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, θεσσαλονίκη^ 1983, α 180
Ας συγκρατήσουμε απο τις μελέτες της σημείωσης 4 (βλ π χ Koder- Hild, ο π , σ 207,256 και 261-262)
τις αναφορές στο Σπερχειό, ο οποίος είναι γνωστός αλλεως ως ελλαδικός ποταμός, στις δε δυτικές
πήγες ως Elade, Allade, Lada, Lade, τύποι που συγγενεύουν με τα αντίστοιχα διαλεκτικά ελαδι, αλαδι,
λάδι και μου θυμίζουν την ετυμολογία που άκουσα στην Ηλεία για τον ποταμό Λάδωνα Για τις νεότε
ρες παραδόσεις, οπού το λαδικό χρησιμοποιείται ως όνομα πονηρών, πολυπραγμόνων και μάστρο
πων, Φ Κουκούλες, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός τ 5, Παράρτημα, Η νεα ελληνική γλώσσα και
τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά έθιμα, Αθήνα 1952, σ 54
6 «υγιωθεις το σώμα εν τώ ελαιω, την δε ψυχην προσευχή ελεηθείς», V Laurent, La vita
retractata et les miracles posthumes de Samt Pierre d' Atroa, Subsidia Hagiographica 31, Βρυξέλλες
1958, σ 139 27-29 Επίσης « εγγυώμαι σοι τώ Εύστρατιω παρεχοντι γαρ σοι το γε προς την χρειαν τοϋ
οιχου ελαιον, παρεξει σοι και ο Μέγας τον εκ Θεού ελεον», Συμεών Μεταφραστου, Βίος οσίου
Σαμψών, PG 115, στλ 301, βλ και A Kazhdan, "The Image of the Medical Doctor in Byzantine
Literature of the Tenth to Twelvth Centuries", DOP (1984), σ 46 Στον Bio μάλιστα του Αγιου Ιωάν
νου του Ελεήμονος, ο όσιος εξιστορεί ενα όνειρο που είδε στην Κύπρο, οπού «μιας των νυκτών, κόρη
τις οναρ επιφαινεται κάλλος οίον έξαισιον και απόρρητον, εσταλτο δε λαμπρώς, και τώ εξ ελαίων
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στεφανω την κεφαλήν εστεπτο εγω οε την ελεημοσυνην αύτην εκρινον είναι», Συμεών Μεταφραστου, PG 114, στλ 905 Βλ και Η Αντωνόπουλος, 'Miséricorde, olivier agents et attributs", Byzdntion
51(1981), σ 345-185 Τέλος, «το ελαιον τοις οεομενοις ούτως εις ελεον εδόθη», Συμείον Μεταφρα
στου, Βίος οσίου Ιωαννικιου, PG 116, στλ 80
7 Στο συριακό πρωτότυπο της Αποκάλυψης του Ψευδο-Μεθοδιου (7ος αιώνας) οι αναφορές
στην eladie, eladia elada, eladame και eîadio προκαλούν ορισμένα προβλήματα και ο Alexander υποθέ
τει οτι ίσως αρχικά αναφέρονταν στα Αδανα (el adanie) Το γεγονός όμως οτι στην ελληνική μετάφρα
ση (7ος 8ος αιώνας) υπάρχουν παρανοήσεις, αλλαγές και ελλαδικές προσαρμογές που δημιούργησαν
μια τεράστια παράδοση, τον οδηγεί στο συμπέρασμα οτι πρόκειται για early copyists' mistakes in the
Synac tradition, λάθη απολύτως αποκαλυπτικά για την ελαδικη μας έρευνα Ο ίδιος στην αγγλική
μετάφραση του συριακού κείμενου δίνει και τις δυο εκδοχές Greece και Adana, Ρ Alexander, The
Byzantine Apocalyptic Tradition, Berkley- Los-Angeles 1985, σ 34-36 Βλ και το ελληνικό κείμενο εκδ
A Lolos, Die Apocalypse des Ps -Methodios, Meisenheim am Gian 1976 Βλ επίσης το παρακάτω
άρθρο, που δεν χρησιμοποιεί όμως το βιβλίο του Alexander, Vasilka Tapkova- Zaimova, "Problèmes de
terminologie étatique et ethnique chez le Phseudo-Methodius de Patare", Etudes balkaniques 3-4 (1992),
σ 111-116 Για τις αναφορές στο έλαιο ν Αποκαλυψις Δανιήλ, «Οΐκοι στησονται και εν νησοις και
πληθυνθησεται ό σίτος και ο οίνος και το ελαιον», «και γενησεται ευφορία σίτου και οίνου και ελαίου
οια ου γεγονεν απο καταβολής κόσμου και ό κόκκος του ελαίου εσται ολόκληρος υλην μη κεκτημένος
όλος και ου μη ευρέθη εν όλω τω κοσμώ ει μη μια ημιχοινικον σίτου και ει μη σταμνον οΐνου και
ελαίου άλλος δε καρπός ούχ εύρεθησεται τότε γενησεται λοιμός ισχυρός και οι έν τη στερεή γη φευγονται έν ταις νησοις και οι εν ταις νησοις εν τη στερεή », εκδ Κ Berger, Die Griechische DanielDiegese, Lieden 1976, σ 14 17-18 και σ 1629 κ ε και 7-8 Στην Αποκάλυψη του Ανδρέα του Σάλου,
πιθανόν του 10ου αιώνα, που στηρίζεται σε αποκαλύψεις του 8ου αιώνα (Lennart Ryden, "The
Andreas Salos Apocalypse", DOP 28, 1974) διαβαζομε «Τότε οι εν ταΐς νησοις και οι εν ταις κοιλασι
ταις προς θρακην τα και την κάτω κατοικοϋντες έσονται εις ερημωσιν», ο π , σ 205 96 98, «Τότε οι
κατοικοϋντες Ασιαν φευγετωσαν εις τας Κυκλαδας των νήσων (πενθήσει γαρ Ασία τας νήσους και αι
νήσοι την Ασιαν) », ο π , σ 212 272-274
8 Charanis, ο π σημείωση 4
9 Paul Lemerle, Le premia humanisme byzantin, Παρίσι 1971, και ελλ μτφ Μαρίας Νυσταζο
πουλου- Πελεκιδου, ΜΙΕΤ Αθήνα 1981 σ 264 268 Ρ Odonco, ' La cultura della Συλλογή 1) il cospet
to enciclopedismo bizantino, 2) le tavole del sapere di Giovanni Damasceno", BZ 83 (1990), σ 1-21
10 «Διηρεθησαν και εγενοντο θέματα, οτε ή των Ρωμαίων αρχή πάρα των άθεων Άγαρηνών
ήρξατο κολοβοϋσθαι και ακρωτηριαζεσθαι και συστελλεσθαι κατά μικρόν», Περί Θεμάτων, ο π , σ
62 48-50
11 Στην υπο δημοσίευση ανακοίνωση μου «Ουκ εισιν έμα τα γράμματα, Ιστορία και ιστορίες
στον Πορφυρογέννητο» στη Β Συνάντηση Πεζογραφίας, Βυζαντινή και μεταβυζαντινή πεζογραφία,
θεσσαλονίκη 1992, αναφέρω στη σημείωση 23 τα έξης «Θεωρώ οτι η υπερβολή αυτή, έκτος απο την
εκφραζόμενη δυσαρέσκεια και πραγματικότητα, είχε καταντήσει κάτι σαν λογοτεχνικός συρμός στα
μέσα του 10ου αιώνα Είχε ως στόχο τον Αακαπηνο και τους συνεργάτες του και κυρίως τους
γαρασδοειδεΐς Ελλαδικούς στο σύνολο τους Σε μελέτη που ετοιμάζω, η αλληλογραφία του Νικήτα
Μαγιστρου, τα λεγόμενα του Πορφυρογέννητου και η ποίηση του Γεωμετρη μας πληροφορούν για το
συρμό αυτό, οπού η υπερβολή και η σκοπιμότητα της αμβλύνουν τις προταθείσες «σκυθικές» ακρότη
τες και ερμηνείες χωρίων που αναφέρονται στους Ελλαδικούς και στην Πελοπόννησο Ομως και στην
περίπτωση αυτή, όπως και για την αμουσια του Πορφυρογέννητου, μια αδιαμφισβήτητη (σλαβική η
αμουση) πραγματικότητα επέτρεψε συνειδητές υπερβολές και ακρότητες, η δε αλήθεια ίσως βρίσκεται
κάπου ανάμεσα στην απόρριψη της υπερβολής και στην αποδοχή της Πάντως στο 10ο αιώνα πιστεύω
οτι ανακαλύπτεται και πάλι φιλολογικά ο βάρβαρος και αγροικος και σταθμίζεται στα μέτρα της
ελληνιστικής και πρωτοβυζαντινης επιστολογραφικης παράδοσης Περίπου τέσσερις αιώνες ο βυζα
ντινος ανθριοπος τον υπέστη αποκαλυπτικά και στο 10ο αιώνα έχει πλέον την πολυτέλεια να
«χρησιμοποιεί» τη σκυθική αγροικία και εκβαρβαρωση» Βλ και σημειώσεις παρακάτω 40 και 41
12 Αννα Αβραμεα, «Φυσικό περιβάλλον και ανθρωπινή παρέμβαση αντιλήψεις και εικόνες απο
το αστικό τοπίο», Πρακτικά τον Α Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωη στο Βυζάντιο, ΚΒΕ/
EIE, Αθήνα 1989, σ 687-694 Επίσης A Kazdan και G Constable, People and Power m Byzantium, An
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Introduction to Modern Byzantines Studies, Dumbarton Oaks 1982, και μάλιστα το 2o κεφάλαιο, "The
materia] Environment ot Homo Byzantmus", σ 37 κ ε
13 G Argoud, Ο Callot, Β Helly, Sdlamme de Chypre, XI, Une residence byzantine, "L'Huilerie",
Παρίσι 1980, σ 50 53
14 Jean Pierre Sodini, "L'Habitat urbain en Grece a la veille des invasions \ Villes et peuplement
dans TUlyncum protobyzantin, Actes de colloque organise par I Ecoie Fiançaise de Rome 1982, Ριομη
1984, ο 341-397 και μάλιστα 370 374 και 387 Στον Αγιο Βασίλειο Κορίνθιας, στη θέση Βαρέλα, βάση
πέτρινου ελαιοτριβείου, ΑΛ 39 (1984) Β1, Αθήνα 1989, σ 109-110 Επίσης ελαιοτριβείο στην παλαιο
χριστιανική Πάτρα, Μαρία Κωτσακη, ΑΔ 44 (1989) (υπο εκτύπωση)
15 Τη μανία του Πορφυρογέννητου εναντίον του αγροικικου του περίγυρου και της περιβάλλου
σας απαιδευσιας τη συναντούμε στις επιστολές του και στο προοίμιο της Συνέχειας του Θεοφάνη (σ
4, στχ 4 6), άλλα και στα λεγόμενα για τον αγραμματον και ιδιωτην Ρωμανό Λακαπηνο που για τα
«σκυθικά» του «ζών ωνειέασθη και διεβληθη και εμισηθη», βλ Προς τον ΐδιον υίον Ρωμανον», κεφ
13, στχ 147-175 Βλ την υπο δημοσίευση ανακοίνωση μου «Ουκ είσίν εμα τα γράμματα», Ιστορία και
ιστορίες στον Πορφυρογέννητο», ο π
16 C Porphyrogemtus, Three Treatises on Imperial Military Expeditions, εκδ J Haldon, Βιέννη
1990, σ 102 144-145 και 132 601
17 «Μηδεις εις το βαρβαρικον απαγετω οίνον η ελαιον η γαρον μήτε του γευσασθαι ένεκεν μηδέ
έπι τη χρήσει αυτών των έμπορων», Βασιλικά XIX, 1, 85(86), βλ γενική βιβλιογραφία στο The Oxford
Dictionary ot Byzantium, Ν Υορκη-Οξφορδη 1991, στα λήμματα oil (ελαιον), olive (έλαια), olive press
Για τα alterna, De Ceremonns aulae byzantinae, εκδ Reiske (CSHB), 2 44, ο 661 και σχόλια 2, σ 785
Μια άλλη αποστολή εκατό αλειπτων σε στρατηγό (αλειπτα ρ ) είναι εκείνη του πατριάρχη Νικολάου
Μυστικού, Nicholas I Patriarch of Constantinople Letters, εκδ Jenkins, Westennk (CFHB), Dumbarton
Oaks 1973, επιστ 44, σ 262 13, βλ και A Karpozelos, "Realia in B>zantine Epistolography X XII c",
BZ 77(1984), σ 29 Για αποστολή επίσης αλειπτων και κεριών βλ παρακάτω ση μ 28 Οσο δε για το
χρησιμοποιούμενο η εμπορευόμενο λάδι απο τους κηρουλαριους, τους σαπωνοπρατες και σαλμαδαριους, βλ J Köder Das Eparchenbuch Leons des Weisen (CFHB), Βιέννη 1991 σ 112-120
18 Για τη Μάνη το γνωστό χωρίο «Ό δε τόπος, εν ώ οικοϋσιν, εστίν άνυδρος και απροσοδος,
ελαιοφορος δε, όθεν και την παραμυθιαν εχουσιν», Προς τον ώων υιον Ρωμανον, ο π , S0 76-78, σ
236 Για τους Ελληνες της περιοχής και που διάκειται αυτός ο χοορος βλ πληροφορίες στην ανακοι
νωση μου «Η θέση των ειδωλολατρών στο Βυζάντιο Η περιπτίοση των 'Ελλήνων' του Πορφυ
ρογεννητου», Πρακτικά Ημερίδας, Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο, Αθήνα 1993, σ 25-47
19 Για τη Νίκαια της Βιθυνίας οι πληροφορίες είναι αυτές των Γεωπονικών και απο τις Three
Treatises on Imperial Military Expeditions, ο π Για τη Δαλματία « νήσοι τέσσαρες, τα Μελέτα, τα
Κουρκουρα, η Βρατζα και ο Φάρος, καλλισται και ευφορωταται, ερημοκαστρα εχουσαι και ελαιώνας
πολλούς», Προς τον ΐοιον υιον Ρωμανον, ο π , κεφ 30 110-111, σ 144 Ορισμένοι βλέπουν αντί
ελ(αι)ώνας (αμπ)ελώνας, ο π , σ 145
20 Η Αναγνωστάκης, «Το επεισόδιο της Δανιηλιδας Πληροφορίες καθημερινού βίου η μυθοπλα
στικά στοιχεία,», Πρακτικά του Α Διεθνούς Συμποσίου, Η καθημερινή ζωη στο Βυζάντιο, ο π , σ
375-390 Του ίδιου, «Το επεισόδιο του Αδριανού», Πρακτικά Β Διεθνούς Συμποσίου, Η Επικοινωνία
στο Βυζάντιο Αθήνα 1993, σ 195-226 Βλ επίσης Τ Αουγγη, Κωνσταντίνου Ζ Πορφυρογέννητου
(Προς τον Ϊοιον υιον Ρωμανον), μια μεθοάος ανάγνωσης), θεσσαλονίκη 1990 σ 125-136
21 S Runeiman, The Emperor Romanus Lecapenus and his Reign, Καιμπριτί; 1929, 21963 Βλ για
τον Ιωάννη Ελλάδα το προσωπογραφικό επίμετρο που παραθετομε
22 L G Westennk, Nicetas Magistros, Lettres d'un exile (928 946), Παρίσι 1973 Φ Μαλιγκουόης,
Σλζψοι στη Μεσαιωνική Ελλάδα, θεσσαλονίκη 1988, σ 77-99, οπού και η σχετική βιβλιογραφία
23 Για τα σχετικά με το γαρασδοειδης δψις εσθλαβωμενη, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί
θεμάτων, εκδ A Pertusi σ 91 40 και 172-173, επίσης Μαλιγκουδης ο π , σ 64 Σε επιστολή του
Πορφυρογέννητου διαβαζομε «Και γαρ τοις βαρβαροις και βάρβαροι αγριωτεροις και Σκυθών αμου
σοτεροις συμμενοντες τάχα εις την ονωδη μεταθώμεν ως οράς, φυσιν ογκασθαι μάλλον μαθοντες η
τι των επαινουμενων φθεγγεσθαι», J Darrouzes, Epistoliers byzantins du Xe siècle, Παρίσι 1960, σ
323 324, αρ 7 Βλ και Η Αναγνωστάκη, «Ουκ εισιν εμα τα γράμματα », ο π
24 Ο Westennk, ο π , σ 23-25, παραθέτει ολα τα στοιχεία για την πιθανή ταύτιση του «Νικήτα
πρωτοσπαθαριου τοϋ Έλαδικοΰ» με το Νικήτα Μαγιστρο και παραθέτει πολλούς Ε(λ)λαδικους
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Θεωρεί δε OIL για την αποοοχη της παραπάνω ταύτισης πρέπει να είμαστε βέβαιοι que Ελαδικος et
Ελλαδικός sont des variantes d'un seul nom La forme correcte devrait alors être la premiere, qui est
beaucoup mieux attestée (on ne trouverait pas Ελας pour Έλλας avec une telle frequence) et qui
pourrait être une variante anstocratisee du nom Eladas, "Huilier" ο π , σ 25
25 «Και ημείς, ω φιλοτης, Σπαρτιαται μεν προς πατρός Αθηναίοι δε προς μητρός γεγονοτες»,
Westennk, ο π , 2 10-11 σ 57 «Ταϋτα παΰρα μεν, επει και Λακων ό γεγραφως, ουκ οίδα δε ει και λι
γεως ούδε γαρ αύτος ο Τυνδαρεωνης εγωγε ποσις, καν ου πολυμυθος Έρρωσο», ο π , 4 11-13 σ 63
Για το λαχωνιζειν στην επιστολογραφία και την αντίστοιχη με αυτήν του Νικήτα χρησιμοποίηση της
σπαρτιάτικης καταγωγής απο τον Μανουηλ Ραουλ, Η Hunger, Βυζαντινή Λογοτεχνία, μτφ ΜΙΕΤ, τ
Ι, Αθήνα 1987, σ 330-331
26 Περί θεμάτων, εκδ Pertusi, ο π , σ 91 Θα μπορούσε να παρατηρήσει κάποιος με βάση το προ
σωπογραφικό επίμετρο που παραθετομε στο τέλος τη προτίμηση του επιτελείου του Πορφυρογέννη
του στο Ελαδίκος, σε αντίθεση με την ομάδα του Λογοθέτη που παραδίδει Ελλαδικός, με κάποιες
εξαιρέσεις και απο τους δυο Η μεταγενέστερη όμως χειρόγραφη παράδοση και οι ενδεχόμενες δήθεν
ορθογραφικές επεμβάσεις η ανορθόγραφες αδυναμίες δεν επιτρέπουν παραπέρα αξιοποίηση
27 «Αυτός δε συνηθει στοργή προς ημάς διακείμενος εξαιρειν εθελεις τα καθ' ημάς και αγάπη
φωρωμενος κατηγορείς ημών ώς οία τίνος "Αττικής ειρεσιωνης α μη φερομεθα», Westennk, ο π , 8 2224, σ 73 Είρεσιωνη, κλάδος ελιάς με πλεγμένα πάνω του κομμάτια εριου και με κρεμασμένους διάφο
ρους καρπούς, τον οποίο έφεραν παίδια τραγουδώντας στα Πυανεψια και Θαργήλια Στη συνέχεια
ειρεσιωνη κλήθηκε το ίδιο το άσμα που χαρακτηριστικά λέγει «Είρεσιωνη σΰκα φέρει και πιονας
άρτους/ και μέλι εν κοτύλη και ελαιον αναψησασθαι » (αναγκαστικά θυμάμαι και συσχετίζω στις
παραμυθιακες μου ώρες με το λυχνάρι αναμμένο, την κρητικια γιαγιά να λέει για να γελάσω «Βαλε
μέλι στο σκουτελι να γελάσει το κοπέλι » η σε λιγότερο παραμυθένιες «Φαε λάδι και ελα βράδυ») Το
τραγούδι της ειρεσιωνης αναφέρεται απο το λεξικό Σούδα, τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης και βεβαίως
απο τον Ακομινάτο που το ενσωματώνει στο ποίημα του «Θεανώ», S G Mercati, "L Iresiona attica nel
poemetto Θεανώ di Michele Acominato", BZ24 (1923/24), σ 299 (= Collectanea Byzantma, Ι, σ 267268) Για την κοτύλη και τα ελαικα μέτρα βλ Ε Schilbach, Byzantinische Metrologie, Μόναχο 1970, σ
119-120 Πάντως ο Westennk που παραθέτει το σχετικό τραγούδι και τα σχόλια, αναρωτιέται που
βλέπει ο Νικήτας την κατηγορία Aucune de ces descnptions de la cérémonie ne s'accorde très bien avec
l'allusion de Nicetas, même si 1 on pense a un cortege d'entants mendiants (qui ne "porteraient'* pas
"avec eux" ce qu'ils demandaient), il n est pas question d'une "accusation" Ο π , σ 72-73, σημ 24
Μήπως τελικά ο Νικήτας υπαινίσσεται με την ειρεσκονη την κατηγορία της εκβαρβαρωσης, της επαι
τείας και του (ε)λαδικοϋ που σχεδόν πάντα κουβάλα ο επαίτης,
28 <<Κντι δε των άποσταλεντων κηρών άκηρατοις σου την τιμιαν αύγασθήναι ψυχην πάρα της
μακάριας φωταγωγιας εύχομεθα, μύρου δε νοητοϋ αντιλαμβανεσθαι διηνεκώς αντί των αλειπτών
Πλην ως εοικε της καθ' ημάς ερημιάς καταστοχασαμενος επεμψας ταϋτα και εις τον θείον και παρ'
ημών νϋν δομηθεντα ναον Ολόκληρος δ' αν σοι γεγονεν η φωταυγια και ή θυσία θεόληπτος, και το
ελαιον πεμψαντι, οΰ μάλλον απορεί τοΰτο το δυστηνον και ακοινωνητον γηδιον Έρρωσο», ο π , 8 2530, σ 73 και σημείωση 27 για τα αλειπτα
29 Ο μητροπολίτης Συναδων σε επιστολή του αναφέρει «ελαιον γαρ ου γεωργοΰμεν τοΰτο κοινον τοις Ανατολικοις έχομε πάσι olvov η καθ' ημάς ου διδωσιν, υψηλής και ταχινής λαχοϋσα της
θέσεως», Darrouzes, Epistohers byzantins, ο π , σ 198 και εκδ Μ Ρ Vinson, σ 68-70 και σχόλια 126127 Βλ και Μ Hendy, Studies m the Byzantine Monetary Economy c 300-1450, Καιμπριτζ 1985, σ
138 142 και γενικά περί καλλιεργειών απο σ 56 κ ε Επίσης A Karpozelos, "Realia in By/antine
Epistolography X-XIIc", BZ ( 1984), σ 29
30 Συμεών Μεταφραστοΰ, Βίος Οσιου Σαμψών, βλ παραπάνω σημείωση 6 Επίσης στο Bio άγιου
Νικηφόρου, An Boll 14 (Î895), σ 149 « της μονής (= τα Ερεβινθου) απορουσης ελαίου, τω κελλαριτη προσεταξεν παρασχειν ελαιον είτε τινι των αιτούντων εΐτε τοΧς φωτοις, εΐτε και τοις εψημασι λέγειν ουκ εχω πλην εκελευε και κατηπειγε φερειν ελαιον Ο δε διετεινετο τοιούτον έχει ν ουδέν,
άλλα και προσελεγεν εβδομάδα ηδη παρελθεϊν ήμερων ημάς ελαίου χωρίς» Ακόμη και την ήμερα του
Πάσχα «των εις βρώσιν δε μη υποντων, ούτε γαρ αλευρον ήν, οΰτ' οίνος, ουτ' ελαιον άλλα πάντων
ακριβής ένδεια», Βίος Όσιου Παύλου του Νέου του εν Λατρω, An Boll 11 (1892), σ 136 Βλ και Μ
Dembmska, "Diet A Comparaison of Food Consumption Between Some Eastern and Western Mo
nasteries in the 4th-12th Centuries", Byzantion 55 (1985), σ 431-461
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31. «Στέφανος ο τάς δημοσίας καί τοΰ κοινού λειτουργίας αεί πιστευόμενος... εν χρεία ποτέ κατάατάς ελαίου, τφ ίόίψ υπηρέτη έπέσκηψε καταλαβειν προς τάχος τό της μονής έργαστήριον, εν φ εΐωθεν
ζατρεύεσθαι των ελαίων oi καρποί καί οργάνοις τισί και λίθου βάρει τό ελαιον έκπιέζεσθαι καί κενήν
ύδρίαν ελαίου πληρώσαι καί ως αυτόν άγαγείν», Βίος Ό σ ι ο υ Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, έκδ. Ο.
Ααμψίδου, Αρχείον Πόντου, Παράρτημα 13, Αθήνα 1982, σ. 134-136 και σε άλλο χειρόγραφο «εν φ
ειωθεν ό των ελαίων καρπός αποθλίβεσθαι...», ό.π., σ. 224. Για τις προτεινόμενες φάσεις συγγραφής
του Βίου βλ. σ. 368-380. Αξίζει να αναπαράγομε ορισμένα σημεία των Βασιλικών και τα σχόλια τους
«... "Αγρού μισθουμένου οίδοται τω μισθωτω ο εξοπλισμός, otov ο βάδδης καί τό έλαιοτριβεΐον έξηρτισμένα τοις σχοινίοις· ό γάρ δεσπότης έξαρτίζειν χρεώστε! καί τόν βάδδην άνανεοΰν. Ει δε αμέλεια
τοΰ μισθωτού φθαρή τι τούτων, χώρα τη περί μισθώσεως αγωγή. Καί τά λοιπά τοΰ ελαιοτριβείου
δίδωσιν ό δεσπότης, πλην των κοφίνων, εν οΐς ή έλαια έκπιέζεται», Βασιλικά, XX, 1,19 (έκδ.
Schelterna, van der Wal), σ. 987 και σχόλια «Ίνστρούμεντα απαιτείται ό άγρόν μισθώσας, [καί τόν]
βάδδην, έλαιοτριβεΐον μετά σχοινιών. Ει δε [μί\ η,] άγοραζέτω καί τόν βάδδην άνορθούτω. Ει δε τι
αυτών κούλπα τοΰ κολωνοΰ φθαρή, κατέχεται. Τους σπαρίδας, οΐς θλίβεται ή ελαία, ουκ απαιτείται,
[Ei δε] κανόσι τισί θλίβεται καί τόν βάδδην καί τό δοχειον καί τύμπανον καί κοχλιούς καί τό
χαλκείον, εις ο βρέχονται αϊ έλαιαι, απαιτείται, ώσπερ [καί πίθους οίνηρούς]». Σχόλια, Β XX, 1, 19, σ.
1184. [Μια και η ελαιοπαραμυθιακή μας μελέτη το επιτρέπει, καθώς συνδέει το ελάδιον με την Ελλάδα
και τη Βιθυνία με την Πελοπόννησο, αξίζει να αναφερθεί ο πρωτόγονος τρόπος έκθλιψης ελιών στο
τσακώνικο χωριό της Προποντίδας, το Χαβουτσί» που κατά τον Κωστάκη «είναι ό ΐδιος πού
χρησιμοποιούσαν παλιότερα καί οι Τσάκωνες της Πελοποννήσου. Εΐχαν γουβώσει μιά μεγάλη πέτρα,
τόσο πού ή γούβα της χωρούσε ως πενήντα οκάδες ελιές, "Εριχναν σ' αυτήν λίγες λίγες τίς ελιές,
έπαιρναν έναν κόπανο, δύο, αν ήταν δύο άτομα, καί κοπανούσαν τίς ελιές μέσα στην κοπανίστρα, στή
γούβα. "Οταν οι ελιές τρίβονταν καλά, τίς βάζαν μέσα σ' ένα σακκί, έριχναν μέσα καί βραστό νερό, καί
πίεζαν τό σακκί, μ' ενα ξύλο. "Ετσι έβγαινε τό λάδι μαζί με τό νερό τό καφτό. Αυτά τά έβαζαν σ' ένα
δοχείο, καταστάλαζαν τά άλλα υγρά καί οι άλλες ύλες, κι ανέβαινε το λάδι στην επιφάνεια. Τό παίρναν καί τό αποθήκευαν στά πιθάρια τους», θ , Π. Κωστάκη, Βάτικα καί Χαβουτσί τά τσακωνοχώρια
της Προποντίδας, Αθήνα 1979, σ. 354-355].
32. Βέβαια το πλαίσιο της αφήγησης με την αργοπορία του οσίου υπαινίσσεται θαύμα και πρόρρηση (ελαιον καί έλεος) της επερχόμενης πειρατικής επιδρομής, «έξήλθον εκείνοι ύδρεύσασθαι εν
Σαλαμΐνι τη νήσω τη άρχιτερμονούση ταΐς 'Αθήναις, οΐς συνεξεληλύθει καί ό μέγας. 'Αλλ' οι μεν
άλλοι θάττον εν ταΐς ναυσίν έπαλινδρόμησαν, αυτός δε μόνος ύπερετίθετο τήν έπάνοδον, επειδή προεώρα καί τό εσόμενον μόλις δέ τέως επανήκε της νήσου έλαίω διάβροχος, πλείστα των ναυτικών
εγκαλούντος μέν αύτψ της βραδύτητος, θαυμαζόντων δέ αυτών της εν ούτω άοίκφ νήσω της ελαίου
εύπορίας, αλλά μήν καί τοΰ εξ αύτοΰ λούματος, ο δή καί λόγοις άρρήτοις άνέκφραστον διαμεμένηκε,
μηδενί ανθρώπων τοΰτο τοΰ οσίου άποκαλΰψαι θελήσαντος.», Βίος Νίκωνος, ό.π., σ. 52.
33. «Βλυσάτω ελαιον ό λίθος». Πρόκειται για το θαύμα στη Νίκαια της Βιθυνίας του Θεσσαλού
αγίου Αχιλλίου, βλ. Δ. Σοφιανός, « Ό άγιος Άχίλλιος Λαρίσης», Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά 13
(1990), σ. 142.
34. Η. Lamprecht, Untersuchungen über einige englische Chronisten des zwölften und des beginnenden dreizehnten Jahrhunderts [Torgau 1937], α 117 από το The Oxford Dictionary of Byzantium, N.
Υόρκη-Οξφόρδη 1991, σ. 1522-1523.
35. Κ. Κυριακόπουλος, Αγίου Πέτρου επισκόπου "Αργούς Βίος καί Αόγοι, Αθήνα 1976, σ. 248. Η
παρατήρηση που αναφέρομε είναι του Α. Kazhdan, "The Image of the Medical Doctor in Byzantine
Literature of the Tenth to Twelfth Centuries", DOP (1984), σ. 46-47. Ας σημειωθεί ότι και το θαύμα του
αγίου Αχιλλίου (βλ. παρακάτω σημ. 37) περιγράφεται αντιθετικά με το θαύμα του νερού του Μωυσή
στην έρημο.
36. Βίος Όσιου Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, ό.π., σ. 106. Πρόκειται για συχνή αναφορά στα αγιολο
γικά κείμενα.
37. «... βλυσάτω ελαιον ό λίθος ούτος εις τήν των άπιστούντων βεβαίωσιν. Είπε καί αύτίκα, ώ των
παραδόξων έργων σου δέσποτα καί Θεέ, ρύακες ελαίου κρουνηδόν, ποταμηδόν, ριζηδόν τοΰ λίθου
άφείθησαν ούτω δαψιλείς, ώς καί πηγήν ελαίου μίαν γεγενήσθαι παν τό ύποκείμενον έδαφος...
Ούτως... άρειανών έταπείνωσεν έλεεινώς, εις γήν τά φρονήματα», Σοφιανός, « Ό άγιος Άχίλλι,ος
Λαρίσης», ό.π., σ. 142. Ας σημειωθεί απλώς η αναφορά στους «Άχιλλάν... "Αρειον έτερον καί
Έλλάδιον καί τήν αυτών καθαίρεσιν», The Synodicon Vêtus, έκδ. Duffy και Parker, Dumbarton Oaks
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1979, σ. 26, έργο του τέλους του 9ου αιώνα και το οποίο για την εκκλησιαστική ιστορία της πρώιμης
εποχής, όταν το όνομα Έλλάδιος ήταν συχνότατο, στηρίζεται στο Θεοοώρητο και Σωκράτη.
38. Στον Παύλο Μονεμβασίας βρίσκομε την αναφορά «εκ της Έλλάδων χώρας ειμί, πόλεως
Λαρίσσου» σε μια ιστορία που μας οδηγεί, πιστεύω, κατευθείαν στο Νικήτα το Μάγιστρο στον οποίο
αποδίδεται μια παρόμοια αφήγηση με αυτήν του Παύλου, δηλαδή ο Βίος της αγίας Θεοκτίστης της
Λεσβίας. Αυτό το Έλλάάων με προκαλεί στον παρακινδυνευμένο συνδυασμό με το Ελα(δα)δων,
(ε)λάδων, ελαδιον, και το όνομα του Σπερχειού (βλ.παραπάνω σημ. 5). J. Wortley, Les récits édifiants
de Paul évêque de Monembasie, et d'autres auteurs, Παρίσι 1987, σ. 98.24. Βλ. επίσης για τη λατρεία
του αγίου, Δ. Σοφιανός, «Ό άγιος τνχίλλιος Λαρίσης», ό.π., σ. 97-213 και μάλιστα 97-105.
39. «Έώ τόν Θετταλόν εκείνον τύν πάσαν την ^Ασίαν σχεδόν ειπείν εν Ίλίω μονήρη τρεψάμενον...
Οΰκουν έμοί νυν δοκεΐ παρακμάσαι τό πόλισμα ούδ' ώς γεγηρακυιαν τήν πατρίδα μη φέρειν τά
κάλλιστα». Νικήτας Μάγιστρος, έκδ. Westerink, ο.π., σ. 113.14-17.
40. ρκστ ' Etç τους ελληνικούς πολέμους, ρκη ', Εις νέους φιλοσόφους και ρξ ', PG 106, στλ. 959960 και 975 κ.ε. Το επίγραμμα λγ ' Εϊς τίνα κατελθόντα εις Ελλάδα καί άγροικισθέντα: «Ου βαρβά
ρων γήν, αλλ' ίδων τήν Ελλάδα, / εβαρβαρώθης καί λόγον καί τόν τρόπον», ό.π., στλ. 922.. Για το
θέμα του βεβαρβαρώσθαι στην επιστολογραφία από τους πραγματικούς ή δήθεν εξόριστους, από τον
Ιουλιανό ώς τον Χωνιάτη, για τον κοινό αυτό τόπο και την ειλικρίνεια του ισχυρισμού, Η. Hunger»
ό.π., σ. 341-342. Βλ. και την άποψη του Κρουμπάχερ για το επίγραμμα του Γεωμέτρη, Ιστορία Βνζ.
Λογοτεχνίας, τ. 2, σ. 667.
41. ρι ' Εις τους σοφούς των "Αθηνών: «ουκ εστίν ύμϊν, πλην Υμηττός καί μέλι,/θήκαι τε νεκρών,
των σοφών τά πνεύματα. / Πολεΐ παρ ' ήμΐν πίστις, οι σοφοί λόγοι. / Ή των "Αθηνών, προσκυνεί τήν
δεσπότιν. /Αύχεϊς έλαίαν σκήπτρα ο' αύτη τον κράτους», στχ. 4-7, ό.π., στλ. 950-951. Ας σημειωθεί η
έμφαση στο ύμϊν και ήμΐν.
42. Φανταστικός καρπός ελιάς, η οποία σύμφωνα με τους Βυζαντινούς έχει κεντρισθεί πάνω σε
κλήμα: «Περί έλαιοσταφύλου, "Αφρικανού. 'Αξιον μη παραλιπείν τήν της έλαίας προς τήν άμπελον
συμπάθειαν, ην ο Φλωρεντινός... φησί, λέγει γάρ οτι εάν τις έλαίαν εις την άμπελον έγκεντρίση, ου
βότρυς μόνος γίνεται, άλλα καί έλαία, τοιούτου δένδρου φάσκει τε θεασασθαι παρά Μαρίω Μαξίμψ,
γεύσασθαί τε του καρπού καί δόξαι ραγός σταφυλής καί στεμφύλου έλαίας όμοϋ γεύσασθαι, γίνεσθαι
δε φησι τοιαύτα φυτά εν τη Λιβύη, καλεΐσθαι τε τη πατρία αυτών φωνή ούβολίβα», Γεωπονικά, 9.14.
Και εδώ, όπως με την Ελλάδα και το ελάδιον oliva και Λιβύη Libya δημιουργούν πιθανόν τις προϋ
ποθέσεις για τη μυθοπλασία. Μάλλον το πράγμα είναι βέβαιο, καθώς διαπιστώνομε OTL κάτι αντίστοι
χο συμβαίνει και με την αγία Ολίβα ή Ολίβια του Παλέρμο (S. Oliva (Olibia) dì Palermo), όνομα που
προέρχεται από το Λιβύη, F. Halkin, "La passion grecque des saintes Libye, Eutropie et Léonis martyres
à Nisibe", Martyrs Grecs II- Ville s., Variorum Reprints 1974, IV, 293-294.
43. PG 106, στλ. 951. Για το επίγραμμα στη Νίκαια βλ. παρατηρήσεις F. Scheidweiler, "Studien zu
Johannes Géomètres", BZ 45 (1952), σ. 284, Βιβλιογραφία στον Η. Hunger, Die hochsprachliche
profane Literatur der Byzantiner, Μόναχο 1978, ελλ. μτφ., MIET, τ. 2, 1988, σ. 594. Το επίγραμμα έχει
ως εξής: ρια' Ης τήν Νίκαιαν, «Ή των Αθηνών ταίς έλαίαις μή φρόνει. /Νίκαια ταύταις, καί πρό
τούτων άμπέλοις, /λειμώσι, κήποις, δένδρεσι, ζώοις, λίμνη, /νικώσα πασι, καί κέκληται προσφόρως. /
Τρεις εις έλαίαν είσίν ευφυείς πόλεις, / Νίκαια καί Πραινεστός, ή τ' Ερεχθέως». Για την Πραινεστό
καί το φημισμένο κρασί της σε άλλο επίγραμμα του Γεωμέτρη, J. Sajdak, "Que signifie Κυριώτης
Γεωμετρης?», Byzantion 6 (1931), σ. 345-346.

ΕΛΑΪΚΟΝ ΕΠΙΜΥΘΙΟΝ

Τό ελλάδίνκαί η Πολυπόνιοος
Όταν συντάχθηκε η παραπάνω ανακοίνωση δεν είχε ακόμη εκδοθεί ο τόμος 2 του
Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art,
έκδ. J. Nesbitt-N. Oikonomides, Ουάσιγκτον D.C. 1994, που περιλαμβάνει τη
138

Νότια Βαλκανική, τα Νησιά και τη Νότια Μικρά Ασία. Κατά τη δεύτερη διόρθω
ση των δοκιμίων της ανακοίνωσης ανέτρεξα στις σφραγίδες του θέματος Ελλάδος
με την ελπίδα να συναντήσω κάποιον τύπο του ονόματος Ελλάς που θα ενίσχυε
την ελ(λ)αδική μου υπόθεση. Βέβαια μπορεί να μη βρήκα ακριβώς αυτό που
ζητούσα, όμως ανταμείφθηκα διπλά προς άλλες κατευθύνσεις. Ασχολήθηκα με τις
σφραγίδες και την ορθογραφία τους, καταλήγοντας σε συμπεράσματα βοηθητικά
και αποκαλυπτικά για την εποχή των Ελαδάδων Ελ(λ)αδικών και όχι μόνον.
Βρήκα λοιπόν στην έκδοση Nesbitt-Oikonomides τους ενδιαφέροντες τύπους
Πολοπόν(ησος) (8.22, 8.23), Πολυπόνισος (22.30) και Πολυπόν(ησος) (22.31),
Ελάόας (8.49) και πολύ συχνά Ελάδος. Κυρίως όμως μου τράβηξε την προσοχή η
εξήγηση που δίδεται από τους εκδότες στους τύπους αυτούς των ονομάτων.
Πιστεύουν λοιπόν ότι τα ονόματα αντανακλούν τις λανθασμένες ετυμολογίες που
δημιούργησαν άνθρωποι περιορισμένης μόρφωσης. Θεωρούν μάλιστα ότι πρόκει
ται για πιθανές παρετυμολογίες από τα πόλος, πολύς πολλού, πολύπους1. Με τη
σειρά μου θα πρότεινα κάτι λιγότερο λόγιο, π.χ. πολύς πόνος, πολύπονος κατά
το φιλόπονος, το οποίο μάλιστα ανευρίσκουν στο Φιλοπόννησος αντί Πελο
πόννησος σε παλαιότερη έκδοση επιστολών του Φωτίου και που μάλλον πρέπει
να εγκαταλειφθεί σύμφωνα με τον Westernik στη νέα έκδοση2. Αυτό πάντως που
ενδιαφέρει είναι η διαδεδομένη παρετυμολογική χρήση ονομάτων και τοπωνυ
μίων με ασφαλέστερη μαρτυρία αυτήν των σφραγίδων. Δεν μπορώ βέβαια να μην
αναφέρω τη σημασιολογική σύμπτωση μιας ετυμολογίας για την Πελοπόννησο
και μάλιστα για τον Πέλοπα με την ετυμολογία του μεσαιωνικού ΜωρέαςΜορέας. Έτσι Πέλοψ σημαίνει ο έχων πελήν όψιν, σκοτεινή, πελιδνή, «ο μελαψός
υιός τού Ταντάλου, έλθών εκ Λυδίας εις Πελοπόννησον ής ανεδείχθη ήγεμών καί
εξ αυτού, ώνομάσθη Πελοπόννησος» και Μώρος>Μωρέας>Μορέας καί Μοριάς
από τους Μώρους, Μαύρους3.
Αν λοιπόν για τα Πολοπόνησος και Πολυπόνησος προτείνονται τα λόγια
πολύπους και πόλος, τότε ο παρετυμολογικός συσχετισμός των ελάδιν, Έλαδικός
με τα Ελλάδα, Ελλαδικός μου φαίνεται ακόμη πιθανότερος. Πάντα στην έκδοση
Nesbitt-Oikonomides αφού δίδονται για το όνομα Ελλάς οι ιδιόμορφοι τύποι που
και μεις παραθέτομε (βλ. παραπάνω στην ανακοίνωση σημ. 5 και 7) αναφέρεται
4
και το χωρίον του Έλάδα που υπάρχει σε κολοφώνα του 1180-1183 . Το χωρίον
Έλάδα μορφολογικά τουλάχιστον συγγενεύει με την Έλλάδωνχώρα του Παύλου
Μονεμβασίας (βλ. παραπάνω ανακοίνωση σημ. 38) που τελικά δεν έχει καμία
σχέση με το Ελαδάδων, όπως με επιφύλαξη προτείνομε, αλλά από τη μαρτυρία
και μόνον των σφραγίδων τη θεωρούμε λόγιο βαρβαρισμό κατά τα Πελόπων
(8.18), Κεφαλήνων(ίΛΟ), Νικοπόλων(2ΛΙ-Χ3), Κερκνρων(5Λ). Η γενική πτώση
των ονομάτων ήταν πάντα μια δύσκολη υπόθεση για την όποια δημώδη μορφή
της ελληνικής. Με έκπληξη και ικανοποίηση όμως βρήκα κάτι που δεν έτυχε να
γνωρίζω, δηλ. την ύπαρξη τοπωνυμίου το Έλλάδιν (στο κείμενο: έλλάδιν), το
οποίο με επιφύλαξη οι εκδότες αναφέρουν χωρίς να το συσχετίζουν με την
Ελλάδα (8.2). Αν και σε πρώτη ανάγνωση με το τοπωνύμιο αυτό τα ελ(λ)αδικά
μας πράγματα γίνονται ακόμη πιο στέρεα, εμβαθύνοντας όμως διαπιστώνομε ότι
προκύπτουν σοβαρά προβλήματα ερμηνείας. Θεωρώ ότι το τοπωνύμιο φωτίζει
μελέτη που ετοιμάζω και που θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο «Το επεισόδιο του
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Νάσαρ: Οι Μώροι, ο Μωρέας και το Έλλάδιν» και με το οποίο θέλω να ολοκλη
ρώσω την τριλογία των επεισοδίων για την Πελοπόννησο. Το τοπωνύμιο έλλάδιν
αναφέρεται στο Χρονικό του Καίμπριτζ (ΙΟος-αρχές του Που αιώνα) που μας
σώζεται στα ελληνικά και αραβικά. Το Χρονικό αποτελεί ένα είδος συλλογής
ενθυμήσεων που αφορούν αποκλειστικά τα γεγονότα των ετών 827-965 στη
Σικελία5. Προς το παρόν αρκούμαι να αναφέρω ότι α) Το Ελλάδιν του χρονικού
του Καίμπριτζ, αν δεν υποκρύπτει παραφθορά σικελικού ή νοτιοϊταλικού τοπω
νυμίου, τότε αποτελεί σε όλο το Χρονικό τη μοναδική αναφορά γεγονότων σε
περιοχή εκτός Ιταλίας. Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι το χφ. Παρισιού έχει μνλάς,
δηλ. το Milazzo, β) Μάλλον πρόκειται για ναυτικά γεγονότα εκτός του νοτιοϊτα
λικού χώρου (που φαίνεται όμως ότι είχαν σημαντικό αντίκτυπο και αφορούσαν
άμεσα τη Σικελία), και πάντως γεγονότα σε περιοχή όχι ιδιαίτερα γνωστή στο
συντάκτη, όπως καταφαίνεται από την αβεβαιότητα και τη διπλή εκδοχή των
ελληνικών κειμένων, αλλά και από τη γενικότητα της έκφρασης του αραβικού κει
μένου στη γαλλική μετάφραση en un endroit appelé Allada. γ) Η αναφερόμενη νίκη
των χριστιανών κατά των Σαρακηνών το 879-880, παρά το δισταγμό των NesbittOikonomides6, θα μπορούσε να συσχετισθεί είτε με τη μεγάλη ναυτική νίκη των
Βυζαντινών κατά του αμηρά της Ταρσού στο κάστρο Ευρίπου, νίκη που πολλοί
χρονολογούν στα 880 και που τοπογραφικά είναι δίπλα στην περιοχή του
Σπερχειού, δηλ. στο Lade, Ellada, Allada (βλ. παραπάνω ανακοίνωση σημ. 5) είτε
με τις επιχειρήσεις στην Κιλικία και τη νίκη των Βυζαντινών στα Αδανα (879) (ας
σημειωθεί η σχέση Ταρσός-Αδανα-Εύριπος), είτε ακόμη πιθανότερο με τις θαλάσ
σιες επιχειρήσεις και νίκες του Νάσαρ στις ελληνικές και σικελικές ακτές (880)7.
δ) Είναι γνωστό ότι τα αποκαλυπτικά κείμενα του 9ου και 10ου αιώνα που στηρί
ζονται σε συριακά πρωτότυπα και συντάσσονται στη Σικελία ή αναφέρονται
άμεσα στη βυζαντινοαραβική σύγκρουση στην περιοχή αυτή, προσαρμόζουν ή
παραποιούν τη συριακή τοπογραφία των κειμένων. Έτσι τα συριακά Siluqie (οι
της Σελεύκειας), eladanie (οι των Αδάνων), θα γίνουν είτε από λάθη αντιγραφέων
είτε από μια τάση επικαιροποίησης των αποκαλύψεων Siliqelie, siqilia, eladie,
elada, δηλ. Σικελία και Ελλάδα8, Αλλού πάλι η Ισαυρία θα γίνει lavila ή Lavria για
να καταλήξει σε Καλαβρία και η σικελική Έννα θα γίνειΈλινία (Έλληνία)9.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω το έλλάδιν του Χρονικού (αλλά και το Allada
του αραβικού κειμένου) είτε σχετίζεται με τα Αδανα (που το αποκλείω), είτε με
την Ελλάδα και με τα εκεί γεγονότα των ετών 879-880, στον τύπο που καταγράφε
ται αναγκαστικά συσχετίζει το όνομα μιας περιοχής, εν προκειμένω της Ελλάδος,
με κάτι πιο οικείο στη βυζαντινή κοινή της Κάτω Ιταλίας, το έλάδιν.
Πιστεύω λοιπόν ότι το έλλάδιν του Χρονικού πιθανόν αποτελεί τη μαρτυρία
που μας έλειπε για τη σύνδεση της Ελλάδος με το ελάδιν. Είναι μάλιστα σκανδα
λιστική μια «ελαδική σύμπτωση» που αξίζει να αναφερθεί, αν και περιπλέκει τα
πράγματα. Την εποχή που συμβαίνουν όλα αυτά τα νικηφόρα για τους Βυ
ζαντινούς, σύμφωνα δε με το Χρονικό του Καίμπριτζ στο έλλάδιν και σύμφωνα
με τον Canard από τον Νάσαρ, συνέβη και το εξής αξιομνημόνευτο από το βυζα
ντινό στόλο: «φορτηγών νεών καί σκαφών πάμπολλων έκράτησεν, ών ο φόρτος
ελαιόν τε δαψιλές ην καί άλλα τών τιμιωτέρων πολλά, τοσούτον δέ φασιν
έπενωνηθήναι τότε το ελαιον εκ τοις τοιαύτης προσαγωγής ώστε όβολοϋ τήν
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λίτραν πιπράσκεσθαι»10. Άραγε μετά τη μαρτυρία αυτή όλα όσα υποθέσαμε παρα
πάνω παύουν να ισχύουν; Μήπως τελικά το «έπιασαν οι χριστιανοί τά χαράμια
των σαρακινών εις τό ελλάδιν» σημαίνει καράβια φορτωμένα με ελάδι, πλήρη
ελαίου, γεμάτα στο λάδι, και το συμβάν πρέπει να τοποθετηθεί στη Σικελία, όπως
το επιτάσσει ο Βίος Βασιλείου που το τοποθετεί κάπου κοντά στο Παλέρμο, αλλά
και το χφ του Παρισιού του Χρονικού που δίδει εις τό μνλάς, δηλ. το Milazzo;
Όμως τι γίνεται τότε με το αραβικό en un endroit appelé Allada; Το πρόβλημα
αυτό θα μας απασχολήσει ακόμη εκτενέστερα στη μελέτη μας για «Το επεισόδιο
του Νάσαρ». Αυτό που μας ενδιαφέρει προς το παρόν είναι η για μια ακόμη φορά
απροσδόκητη εμπλοκή Ελλάδος και ελαδίου και η πληροφορία για το δαψιλή,
άφθονο φόρτο ελαίου των καραβιών των σαρακινών που η σύλληψη τους και η
προσαγωγή του προϊόντος στις αγορές είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της τιμής
του λαδιού σε ένα οβολό την λίτρα.
Ο παρJ ολίγον πρωτοσπαθάριος

Λαόας

Ας επιστρέψομε και πάλι στις σφραγίδες που υπήρξαν η αφορμή για την τόσο
απρόσμενη ελαδική περιπλάνηση μας από τα Άδανα ως τη Σικελία. Στα
Βυζαντιακά Μολυβοόβουλα που δημοσιεύει ο Κωνσταντόπουλος, στο θέμα
Ελλάδος συναντούμε τους τύπους Ε[Λ]ΛΑΔθν (αρ. 37), EAAAAC (αρ. 46), δια
βάστηκε όμως και ως Ελλάδος11. Στο ίδιο έργο και μάλιστα στο κεφάλαιο
«Επώνυμα βυζαντιακών οικογενειών» σε μολυβδόβουλλο καλής διατηρήσεως του
10ου-Που αιώνα συνάγει από το ΩΝΑΟΊΑ-ΘΤΩ ΛΑΔΑ κάποιο [Κ]ΩΝ(σταντίνω) πρωτοΟΠΑΘ(αρίφ) ΤΩ ΛΑΔΑ12. Με την ανάγνωση αυτή μας προέκυπτε στο
10ο αιώνα προς μεγάλη μας έκπληξη ένας πρωτοσπαθάριος Κωνσταντίνος
Ααδάς δίπλα στον Ιωάννη Έλαδά. Ο Λαδάς αυτός είχε για περίπου έναν αιώνα
μια υπό αναστολή παρουσία στη βυζαντινή ιστοριογραφία και σφραγιστική. Εξ
αρχής Ή ανάγνωση μου φαινόταν αμφίβολη για πολλούς λόγους και θεωρούσα ότι
(παρά τα προβλήματα που δημιουργούνταν) θα μπορούσε να υποκρύπτεται
συντομογραφία του τύπου Ελαδας όπως στη δημοσιευόμενη από τον ίδιο σφραγί
δα αρ. 46 EAAAAC, αλλά και από άλλες σφραγίδες13. Αν τούτο ίσχυε θα είχαμε
μια εκ των υστέρων παρανάγνωση αποκαλυπτική για τη σύγχυση και συγγένεια
της Ελλάδος και του ελαδίου ακόμη και στον 20ό αιώνα. Η αμφιβολία μου απο
δείχτηκε απολύτως δικαιολογημένη, μόνο που τελικά ο πρωτοσπαθάριος Λαδάς
αλλά και η όποια σχέση του με το ΕΛΑΔΑ€ πρέπει να διαγραφεί. Η ορθή ανά
γνωση τον αντικαθιστά με: [Κ]ΩΝ(σταντίνφ) (πρωτο)ΟΠΑ[θ(αρίω) τ]Ω ΔΑΛΑ(σσηνφ)14.
ΗΛάδη και οι έλαι,οπάροχοι
Παραμένοντας πάντα στον Κωνσταντόπουλο στον οποίο μας οδήγησεν ο
παρά λίγο Λαδάς πρωτοσπαθάριος, διαβάζομε σε σφραγίδα πάλι κάτι σχετικό με
την ελαιοκομία σύμφωνα με την ανάγνωση του εκδότη ή μάλλον παρ* ολίγον δια
βάζομε: [Μι]Χ(αήλ) Κ(ασιλικω) ΚΑΝΔ(διδάτω) & R Τ ΤΟΝΕΛΕΟΦ - τον
έλεοφ(υτιών)15. Και πάλι θεωρώ ότι η ανάγνωση αυτή θα έχει την τύχη του Λαδά,
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όμως δεν είμαι σε θέση να προτείνω κάτι που να αντικαταστήσει τις ελαιοφυτίες.
Αρμοδιότεροι σε αντίστοιχες περιπτώσεις διέβλεψαν ελαδικά αξιώματα σε παρό
μοιες συντομογραφίες: Ο Ζάκος π.χ. εκδίδει και διστάζει ΠΑΤΡΗΚΗΟ(ς) & ΕΑ
ΕΠ = πατρίκιος καί έλάχιστοςζ;) επαρχος(;), ενώ ο Οικονομίδης προτείνει
έλε(ο)π(αρόχω) και παραπέμπει στο γνωστό από τον 1 Ιο αιώνα αξίωμα του έλαιοπαρόχον16.
Με αφορμή όμως τον Λαδά και τον ελαιοπάροχο και παρά το γεγονός ότι
περνάμε πλέον σε αιώνες πέραν του 10ου, ας σημειώσομε απλώς το τοπωνύμιο ή
Λάδη και την αναφορά ελαωπαρόχων στα έγγραφα της Πάτμου. Το τοπωνύμιο
αναφέρεται σε έγγραφο του 1073 που σώζεται όμως σε αντίγραφο των αρχών του
13ου αιώνα17. Δεν γνωρίζω αν η Λάδη, παρά τα ελαϊκά συμφραζόμενα της περι
γραφής, μπορεί να ετυμολογηθεί από το λάδι, ή έχει κάποια σχέση με τα αναφερό
μενα στο ίδιο έγγραφο πολνκάνδ(η)λα
λαδικινά (στ. 106, πολυκάνδηλα
Λαοδικεινά;). Πάντως ο τόπος της Λάδης αποτελούσε μέρος του προαστίου
Γαλαϊδες, μαζί με το οποίο αναφέρεται δις στα προερχόμενα έσοδα της μονής
από τους πάροικους τους: Προ(ά)στ(ιον) al Γαλαιάδ(αι) συν τω τόπω της
Λάδ(ης) μέσα στο οποίο εύρέθ(η)σαν... δένδρα ελαϊκά (στ. 305-310). Στο ίδιο
πάντα έγγραφο στην περιγραφή του προαστίου Πρίνης αναφέρονται ότι υπάρ
χουν ελαίαί ενενίκ(ον)τ(α) κορμ(οί) (στ. 304) και ρυάκι το λεγόμενο της
Μονοέλαί(ας) (στ. 293). Ας σημειωθεί ότι στην περιοχή Πριήνης μαρτυρείται στα
1259 ο Λέων Ελλάδας (Έλαδας;) και ο βεστιαρίτης Κωνσταντίνος Τεντάκης. Η
Ahrweiler θεωρεί ότι ο Λέων ανήκει στην οικογένεια των Ελαδάδων γνωστή από
το 10ο αιώνα και αναφέρει τον Ιωάννη Έλαδά (Hélène Ahrweiler, Byzance: les
pays et les territoires, Variorum Reprints, 1976, IV, La région de Smyme, σ. 121).
Επίσης σε μεταγενέστερο αντίγραφο πρακτικού του 1089 αναφέρεται εγκαταλε
λειμμένο ελαιοτριβείο και ελαίαι ημεραι ρνστ στο προάστιο Τεμένια της νήσου
Λέρου, στις δε πρωτότυπες πράξεις του σεκρέτου της θαλάσσης των ετών 1195,
1203 ή στο ολίγο μεταγενέστερα αντίγραφο του 1199 οι 3 ή 5 από τους παριστά
μενους για την καταμέτρηση και παράδοση πλοίου ήταν ελαιοπάροχοι, δηλ. υπάλ
ληλοι σχετικοί με το θαλάσσιο εμπόριο και μάλιστα του ελαίου, την καταμέτρηση
και παράδοση πλοίου18.
Πολλά βάρβαρα καί σόλοικα καί ασυνταξίας...
Εδώ πρέπει επίσης να επισημανθεί, εντελώς παρεκβατικά αν και χρήζει σοβα
ρότερης και εμπεριστατωμένης έρευνας, το εξής αποκαλυπτικό. Πάντα στο πλαί
σιο της ελαδικής μας έρευνας και από μια πρόχειρη επισκόπηση σφραγίδων που
ήδη έχουν εκδοθεί παρατηρήσαμε ότι η ανορθογραφία και οι παρετυμολογίες στο
όνομα της Ελλάδος και κυρίως της Πελοποννήσου, και όχι μόνον αυτών, εμφανί
ζονται αυξημένες κατά τον 9ο και ιδιαιτέρως κατά το 10ο αιώνα. Άλλο τόσο έντο
νη και συχνή είναι στους ίδιους αιώνες η χρήση λαϊκότροπων παρετυμολογιών,
δημωδών και διαλεκτικών τύπων19 και κυρίως (πράγμα που πιθανόν εξυπακούε
ται) πλήρης ανορθογραφία σε σφραγίδες εκκλησιαστικών και κρατικών υπαλλή
λων της χαμηλότερης ιεραρχίας, μοναχών, στρατιωτικών και επαρχιακών λειτουρ
γών. Βέβαια το θεώς βοήθι....θεωφάνη του 7ου-8ου αιώνα αρκεί για να δώσει το
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ανορθόγραφο στίγμα και των άλλων αιώνων20. Από το πλήθος των παρετυμολο
γιών που μπορούν να φωτίσουν και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη σύνδεση
της Ελλάδος με το ελάδιον, αρκεί να αναφερθούν τα παρακάτω παραδείγματα:
άρηκλίνης, άρτοκλίνης ; άτρικλίνης, a triclinio. Ο λατινικός όρος δεν γινόταν
πλέον καταληπτός και έγινε αντικείμενο παρετυμολογιών που τον συσχέτιζαν με
το άρτι και άρτος21.
τρομάρχης, τρόμαρχος, τρουμάρχης, τορμάρχης : τουρμάρχης ή τούρμαχος22.
Πιστεύω ότι όπως ο άρτοκλίνης από το άρτος έτσι και το τρομάρχης, τρόμαρχος
περετυμολογείται από το τρόμος.
οίκιέστωρ ή οίκοιαίστωρ : κυαίστωρ (quaestor). Αν δεν είναι απλό λάθος του
αντιγραφέα πρόκειται για μια ακόμη παρετυμολογική παραμόρφωση23.
εμπρατος, άπρατος, μεσόπρατος: έμπρακτος (in actu). Η κατά τον 9ο και 10ο
αιώνα αλλαγή της σημασίας παλαιοτέρων όρων που επιβιώνουν και η έκπτωση
του κ συσχετίζει τα εμπρατος άπρατος με το πιπράσκω, πιθανόν λόγω της διαδε
δομένης πρακτικής να «αγοράζονται» αξιώματα και υπηρεσίες24. Με την ερμη
νεία αυτή πολλοί από τους Ελλαδικούς που αναφέρομε θα μπορούσαν να είναι
εμπρατοι ή μεσόπρατοι.
Στα παραπάνω θα μπορούσαν να προστεθούν και τα κουροπελάτης, κωροπαλάτης, κουραπαλάτης και κουρωπαλάτης (=κουροπαλάτηςΙ βραβείον, βρέβιον
(=Brevium), σκέπτωρ (=exceptorß-5, κ.α.
Όσον αφορά την ορθογράφηση της Ελλάδος σε 67 τύπους σφραγίδων που
δημοσιεύονται στους δύο τόμους των Nesbitt-Oikonomides, και οι οποίες αναφέ
ρουν την Ελλάδα και τους Ελλαδικούς26 διαπιστώνουμε τα εξής ενδιαφέροντα
στατιστικά:
Από τις 67 σφραγίδες όσες μπορούν να παράσχουν πληροφορίες για την τήρη
ση ή μη της ορθογραφίας (εξαιρούνται συνεπώς όσες εμφανίζονται συντομογραφημένες π.χ. ΕΛΔ = Έ(λ)λ(ά)δος ή Έλ(ά)δος) 20 δηλαδή το 1/4 παρουσιάζουν
τους τύπους EAAAOC, ΕΑΑΔ., ΕΛΑΔΑΟ, ΕΑΑΔΩΟ27.
Από τις 67 μόνο 8 εμφανίζουν συντομογραφία στο όνομα ή είναι ελλιπείς στο
επίμαχο σημείο, δηλ. ΕΛΔ ή .ΛΔ ή ΕΑ.Δ28. Τέλος η πλέον σημαντική διαπίστωση:
από τις 28 αυτές σφραγίδες 14 είναι ανορθόγραφες (π.χ. 8.8. ΘΕΩΔΟΡΟ
ΔΙΥΚ(ητη) EAAAOC ή 8.25 KPHTHC ΠΕΛΩΠ(ον)Ι(:(ου) & ΕΛΑΔ(ος)0=κριτής
κ.λπ.) και 14 απολύτως ορθογραφημένες (εξαιρουμένου του κοινότατου
ΚΕΙΙΟΗΘΗ=Κ(ύρι)ε βοήθη) και στις οποίες ο τύπος Ελάδος ή Ελάδας που γράφε
ται ή συμπεραίνεται με ένα λάβδα θα μπορούσε να ξενίζει (π.χ., 8.19 RACIAEffî
RECTAPX(T|) ΚΡΙΤ(η) ΠΕΑΟΠ(ον)ΝΗΣΟΥ & ΕΑΑΔ(ος) ΤΩ ΞΗΡ(ω). Όμως για
τη δεύτερη αυτή περίπτο3ση, αλλά πιθανόν και για την πρώτη, θα μπορούσε να
υποστηριχθεί ότι πρόκειται για συντομογραφία δύο όμοιων συμφώνων, την οποία
διαπιστώνομε αρκετά συχνά και στα ονόματα Πελοπόν(ν)ησος, Θεσ(σ)αλονίκη
κ.α. Ακόμη πιο ενδιαφέρουσα είναι η αντίθετη περίπτωση: στις θεωρούμενες ανορ
θόγραφες σφραγίδες (εδώ περιλαμβάνονται και αυτές που χαρακτηρίζονται από
την τάση του ιωτακισμού ή την απλοποιημένη και αδιάφορη ορθογράφηση, δηλ.
συνήθως η, ι, υ στο φθόγγο ι), σε 10 λοιπόν ανορθόγραφες σφραγίδες ο τύπος είναι
ορθογραφημένος π.χ. 8.51 [σ]ΤΡΑΤΙ(γος) (Ε)ΑΑΑΔΟ(ς). ΧΥΡΟ€(φ)ΑΚΤ(ης).
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Περνώντας τώρα σε άλλα παραδείγματα διαπιστώνομε τα εξής για τον 9ο και
10ο αιώνα. Στην έκδοση Seibt όλες οι δημοσιευόμενες σφραγίδες του 9ου-10ου
αιώνα έχουν ετεριας (αρ.89-95) με χαρακτηριστικότερη την αρ. 95 Νικολαω το επι
ης ετερια(ς), ενώ αμέσως του 1 Ιου αιώνα εταιρειαρχης (αρ. 88). Επίσης σε 20
σφραγίδες από τον 6ο ως τον 11ο αιώνα (αρ. 129-148) ο πατρίκιος μόνον στις
σφραγίδες του 9ου και 10ου αιώνα γράφεται πατρηκη(ι)ος (αρ. 138-140) και έτσι
μένει έωλη η πολυχρησιμοποιημένη ερμηνεία μόνον του ιωτακισμού για άλλες
ανορθόγραφες περιπτώσεις. Η γραφή ιγουμενος ης μονις, αν και συναντάται σε
όλες τις εποχές και θα μπορούσε να θεωρηθεί αποτέλεσμα του ιωτακισμού, όμως
εκπλήττει με τη συχνότητα της και το άκρως ανορθόγραφο όλης της λεζάντας
κατά τον 10ο αιώνα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Κλιμ(ενη) [μ]οναχο
ιγουμε[ν]ο τ(ών) Ιληον Βομ(ών)29. Στις χρονολογημένες σφραγίδες που εκδίδει ο
Οικονομίδης, αν εξαιρέσει κανείς τον επιλεκτικό αλλά διαχρονικό ιωτακισμό των
σφραγίδων με τον οποίο ανοίγει και κλείνει η συλλογή30 η ανορθογραφία προξε
νεί ιδιαίτερη αίσθηση στον 9ο-10ο αλλά και τον 11ο αιώνα. Έτσι μέχρι και τα
μέσα του 9ου αιώνα εκτός των απω υπάτων (αρ.24) και κωμερκιων (αρ. 44) η
ανορθογραφία δεν είναι αξιοπρόσεκτη. Με το ζοστης ...βασιλεισης του 830 (αρ.
48) αρχίζει μια περίοδος όπου η ανορθογραφία σε περίπου όλες τις σφραγίδες
ειδικά του 10ου αιώνα, αλλά και του 1 Ιου αιώνα (πρβλ. αρ. 57-71) ακόμη και στις
πιο επίσημες, αυτές των αυτοκρατόρων, είναι ιδιαίτερα προκλητική. Χαρακτη
ριστικές είναι αυτές του 918/919 Κωνσταντίνος ανγ(ουστος) Ζωη οεσπννη (αρ.
58), τρεις του 942/943 στραηγ(φ) Θ[ε]σαλωνίκης (αρ. 65), Αιμι(τριος), ..αρχηεπισκοπω Θεσαλονηκ(ης) (αρ. 66), .„Ζοητ[ω],..επί [τ]ων νκ[ια]κων (αρ. 67) και του
959-969... Θεοφανονς αυγονστις (ÜQ. 68).
Στην έκδοση Nesbitt-Oikonomides, στις 33 σφραγίδες που φέρουν Αιγαίον
Πελάγους σχεδόν όλες όσες σχετίζονται με τον 8ο και 1 Ιο αιώνα ορθογραφούνται
Αιγαίον ή περίπου ορθογραφούνται Αίγέου, ενώ όλες οι υπόλοιπες, δηλ. τα 2/3 με
κάποιες εξαιρέσεις, που σχετίζονται ή χρονολογούνται στον 9ο και 10ο αιώνα
παρουσιάζουν μια εκπληκτική ποικιλία ανορθόγραφων τύπων; Έγέου, Έγαίου,
Έγίον, Έγεον Έτσι μόνο μία σφραγίδα του 9ου και δύο του 10ου ως εξαίρεση
δίνουν ΑΙγ(αίον) λες για να ενισχύσουν τον κανόνα 31 . Στην ίδια έκδοση κάτι
αντίστοιχο μπορεί να διαπιστωθεί για τη χρήση του τουρμάχη, τορμάρχη και
τρουμάρχη στους 8ο-9ο και 11ο αιώνα, ενώ ο τρομάρχης κυριαρχεί σχεδόν από
λυτα στον 9ο και 10 αιώνα32. Στον Laurent (Corpus Π, L'administration centrale)
και οι 9 σφραγίδες του 7ου-8ου αιώνα με το αξίωμα του διοικητού των επαρχιών
είναι απολύτως ορθογραφημένες, ενώ στην πλειοψηφία τους αυτές του 9ου και
10ου ανορθόγραφες όιυκιτ[ή]33. Το ίδιο διαπιστώνεται στη γραφή οίκων και
οίκ(ε)ιακών με σχετική ορθογράφηση πριν και μετά τον 9ο/10ο αιώνα και σχεδόν
παντού υκιακ(ών), υκηακ(ών) κατά το 10ο34. Βέβαια ήδη από παλιά έχει παρατη
ρηθεί ότι στις σφραγίδες το Ι και Η αλλά και το Υ αντικαθιστά το δίφθογγο ΟΙ.
Κάποιοι θεωρούν ότι τα οι και υ προφέρονταν ως και το 10ο αιώνα όπως το γερ
μανικό ü, συνεπώς η γραφή ακολουθεί την προφορά. Ο Ζάκος πιστεύει ότι το
φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα συχνό στις σφραγίδες του 8ου και 9ου αιώνα,
όμως πιστεύοο ότι τελικά είναι συχνότερο στο 10ο αιώνα35. Έχω την αίσθηση ότι
τη διακύμανση αυτή στην ορθογράφηση, ασχέτως αν προέρχεται από την προφο144

ρά ή την ελλιπή γνώση, όλοι οι εκδότες από την εποχή του ο Schlumberger είτε οεν
τη λαμβάνουν υπόψη τους είτε τη θεωρούν εύλογη και αναμενόμενη, σχεδόν λογι
κή, είτε την εκλαμβάνουν ως απλοποιημένη γραφή που υπαγορεύεται από το
χώρο, την οικονομία διαστήματος της σφραγίδας ή ακόμη ως ιδιομορφία επο
χής 36 . Όμως οι σφραγίδες δεν είναι ούτε χειρόγραφα ούτε μνημειακές επιγραφές,
ούτε έγγραφα (εξαιρουμένων των εκεί υπογραφόντων νκήα χηρι ή ηδιοχηρος,
όπως οι Ελαδικοί των Ιβήρων37), αλλά μια υπόθεση πιο προσωπική και εξατομι
κευμένη, πολύ πλούσια και ποικίλη, ώστε μπορεί πιθανόν να μας πληροφορήσει
με τον τρόπο της βέβαια και τους νόμους της για το μορφωτικό επίπεδο των
κατόχων και του άμεσου περιβάλλοντος τους 38 . Παρ' όλα αυτά απουσιάζει η
εκτίμηση, απ' όσο τουλάχιστον γνωρίζω, ότι πρόκειται για ανορθογραφία απολύ
τως αποκαλυπτική μιας εποχής που η επαρχιακή αριστοκρατία διεκδικεί την
εξουσία και τα αξιώματα και εισβάλλει σε χώρους της διοίκησης, όπως είναι η
περίπτωση των Ελαδικών και Πολυπονησίων, των οποίων το αγροίκον, βάρβαρον και αγράμματον πολλοί διακωμωδούν,
...και ο επη τονβαρβάρον

(=έπί των βαρβάρων)

Τελειώνοντας με τις σφραγίδες θα αναφερθούμε επί τούτου στον επί των βαρ
βάρων μΒ την ήδη διαπιστωμένη σφραγιστική singulière particularité του 39 . Στις 37
σφραγίδες που δημοσιεύει ο Laurent, σχεδόν όλες του 9ου και 10ου αιώνα (οι
περισσότερες βέβαια είναι του 10ου αιώνα μόνο μία του 1 Ιου αρ. 528) και που τις
27 μοιράζονται πέντε πρόσωπα Μιχαήλ και Κωνσταντίνος από 7, Σταυράκιος 6,
Πέτρος 4, Λέων 3, στις σφραγίδες λοιπόν αυτές διαπιστώνεται η εκβαρβάρωση
που με τόση σφοδρότητα προσάπτει ο Πορφυρογέννητος στη βυζαντινή αυλή και
στους αυτοκρατορικούς λειτουργούς του 10ου αιώνα. Οι επί των βαρβάρων
αυτοί είτε σχετίζονται με τους εθνικούς της μέσης ή τρίτης ετερίας πάντα με έψιλον, δηλ. τους Σκύθες, Φαργάνους, Χαζάρους, Φράγγους, είτε είχαν ως αποστολή
τη διερμηνεία και την υποδοχή των ξένων πρεσβειών40 με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο συνέβαλαν στη βαρβαρική εικόνα και μυθοπλασία του 10ου αιώνα, ακόμη
41
και στις λεζάντες των σφραγίδων τους . Έτσι ο επη τ(ω)ν νκιακον (και)επη
τ(ων) βαρβαρ(ων) για το Σταυράκιο, ο Κον[ο]ταντη[νω]..επ[ι
τω]ν
βαρβ(α)[ο\οί£2, ο Χρηστωφορος, ο Μιχαήλ, βασιλη(κος) πρωτοσπαθαριος, ο γειροκομος Λέων, παρά τους ορθογραφημένους τύπους στις λεζάντες άλλων σφρα
γίδων τους, θα μπορούσαν να υπογράψουν τα λεγόμενα από τον
Πορφυρογέννητο, ο οποίος δίνει το στίγμα της εκβαρβάρωσης της εποχής του και
στο οποίο πιστεύομε ότι εγγράφεται και η Ελλαδική ή ελαδική υπόθεση εργασίας:
«άμονσους καί αηδείς καί σόλοικων πλήρεις λόγους...τρέμομεν
και
ώχριώμεν...προς την σήν θεοφίλειαν επιστέλλοντες- σοφόν γαρ σε οϋτω γινώσκοντες καί σοφών έπέκεινα καί τήν ήμετέραν άγροικίαν ακριβώς επισταμένοι, οκνη
ρότεροι καί προς τάς καθημερινός γινόμεθα γραφάς. Καί γάρ τοις βαρβάροις καί
βαρβάρων άγριωτέροις καί Σκνθών άμουσοτέροις συμμενοντες ....τάχα εις τήν
όνώδη μεταθώμεν, ώς όρας9 φύσιν όγκάσθαι μάλλον μαθόντες ή τι των επαινουμένων φθέγγεσθαι »43~. Και ο Πορφυρογέννητος θα μπορούσε να πει για τον καθέ
να από αυτούς όσα αναφέρει για τον Κατάκυλα: "'Αλλ9 έπεί μούσης Ελληνικής
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αμέτοχος ό μάγιστρος ήν, πολλά βάρβαρα ηαί σόλοικα καί ασυνταξίας ή τούτον
συγγραφή περιείχεν, ει καί ό άνθρωπος θεοσεβής καί άνήρ επιθυμιών ην των του
πνεύματος, ώς εδειξεν ό αύτοϋ βίος. αλλ ' εν τω άμοιρειν αυτόν, ως εφαμεν, παι
δείας Ελληνικής καί ή τούτου συγγραφή μάλλον ύπήρχεν επισφαλής καί επιλήψιμος, όμως επαινετή καί αληθής τω θεοσεβή εϊναι τόν άνδρα καί ενάρετον»44.
Βέβαια αυτά έχει να πει ο Πορφυρογέννητος δικαιολογώντας τον εαυτό του και
τον Κατάκυλα, όμως για τους Ελαδικούς του αντιπάλους, όταν μάλιστα τυχαίνει
να είναι ιδιαιτέρως μορφωμένοι, καταφεύγει στο σκώμμα και τη δυσφήμηση.
Έτσι η Πελοπόννησος που γέγονε βάρβαρος εκπροσωπείται κατά την άποψη του
από «τίνα των εκ Πελοποννήσου μέγα φρονοϋντα επί τη αύτοϋ ευγένεια, Ινα μή
λέγω δυσγενεία», δηλ. το Νικήτα Μάγιστρο και για τον οποίο ο γραμματικός
Ευφήμιος έγραψε «ο θρυλούμενον ιαμβείον γαρασδοειδής οψις έσθλαβωμένη.»45.
Συγγενής του Νικήτα είναι ο απαίδευτος και πατραλοίας Ρεντάκιος Ελλαδικός
που συνέταξε πλαστές επιστολές προς τους Βουλγάρους θέλοντας εκεί να δραπε
τεύσει. Πρόκειται μάλιστα για πρόσωπο με διπλό επώνυμο, κάτι πολύ σημαντικό
για την επισυμβαίνουσα αλλαγή στα ονόματα ήδη από τα μέσα του 10ου αιώνα 46 .
Για τους ανθρώπους όμως της βυζαντινής αυλής ο Ελλαδικός αυτός εκπροσωπεί
απλουστευτικά την ελλαδική απαιδευσία, πατρελασία, αταξία, λεηλασία, το ψεύ
δος, την πλαστότητα και το σκυθικόν φρόνημα και ήθος. Σίγουρα οι επιστολές
του δεν πρέπει να κρίθηκαν πλαστές επειδή το πρό τοϋ λάμβδα ε της υπογραφής
του, Ελλαδικός, έψίλατο, όπως στην περίπτωση του σημειώματος κριτον
Πελοποννήσου καί Ελλάδος στο α'μισό του 11ου αιώνα 47 . Βρισκόμαστε στο
α'μισό του 10ου αιώνα και αναρωτιέμαι πού άραγε σταματά η κακοήθεια και
αρχινά η αλήθεια;
Ταύτιση ονόματος και φύσεως
Έχει επισημανθεί ότι στις αντιλήψεις των Βυζαντικών υπάρχει απόλυτος ταύ
τιση ονόματος και φύσεως. Ο Χοιροσφάκτης π.χ. εξ ονόματος ήδη παραπέμπει,
σύμφωνα βέβαια με τους εχθρούς του, στη χοιρώδη φύση του. Όταν όμως το
όνομα αντιτίθεται στη φύση και το ήθος τότε ανατρέπεται το ήδη υπάρχον και
πλάθεται νέο: ένας πατριάρχης Νικόλαος θα έπρεπε μάλλον να καλείται
Αγρικόλαος ή Ηττόλαος, ένας Ιωάννης Ιαννής κ.λπ. Τούτο επεκτείνεται και στα
ονόματα πόλεων και επαρχιών και συνεπώς στους κατοίκους τους. Με ετυμολο
γικά παίγνια και ερμηνρίες π.χ. η Νίκαια, η Θεσσαλονίκη, η Νικόπολις προφανώς
οδηγούν στη νίκη, η Μελιτηνή προσφέρει το μέλι, η Τραπεζούς την αφθονία της
τραπέζης, οι Λακεδαίμονες τους δαίμονες, οι Ελλαδικοί το ελάδιον και η
Κόρινθος είναι κόρη-κορίτσι ή κόρη του οφθαλμού της Πελοποννήσου. Ακόμη
και ο μητροπολίτης "Αθηνών γίνεται Άνθηνών για να συσχετισθεί η πόλη με το
άνθος (Catalogue Π, 9.6b). Τέτοιου είδους παρετυμολογίες, λογοπαίγνια, ερμηνεί
ες, παραγραμματισμοί και παρανοήσεις μπορούν να ταξινομηθούν όχι πάντα με
ευκολία σε τρεις κατηγορίες. Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που ο Delehaye
αντιμετωπίζει τον όρο μιερεύς, μιαρωσύνη (= μή ιερεύς, μιαρός ή μιερός ιερεύς,
ήμιερεύς), καθώς πιστεύει ότι η λέξη δεν είναι μια creation artificielle, αλλά II a
été forgé ailleurs que dans le bas fonds de la grecite byzantine48. Βεβαίως είναι δια146

φορετική η περίπτωση των ονομάτων και τοπωνυμίων που βρίσκονται σε γενική
χρήση. Γι' αυτά ειδικά, αλλά και για ορισμένους τίτλους αξιωμάτων και όρους
της διοίκησης, είναι μάλλον προφανής η παρετυμολογική προέλευση και αποδοχή
τους από τα bas fonds de la grecite byzantine, από όσο όροι που προδίδουν λόγια
και μόνο προέλευση:
α) Λογίας μόνο προελεύσεως: Ύδρολάτρης κατά το ειδωλολάτρης, κατηγορία
κατά των εικονολατρών από τους εικονομάχους που ταύτιζαν τη λατρεία των
μυροβλύτων αγίων και τα αγιάσματα με την ειδωλολατρία49.
Ααλακάων = λαοϋ κάκωσις, Πόσοντα = Πτώσοντα, Ιωάννης =Ίαννής50, Νικό
λαος = Ήττήλαος, Άγρικόλαος51, Μαλακοπέα ή Μνλοκοπεϊα = Μελλοκοπία,
μέλλει κόπτεσθαι ή μεληδόν κόπταΡ2.
β) Λαϊκής μόνο προελεύσεως: Λακεδαιμόνια = Λακοδαιμονία, Λαίμοννα
Λεμενΐται53, Μνλοκοπεϊα, Μυλοκοπόδιν = Μαλακοπέα, ΜαλακοπιΡ4.
γ) Λογίας και λαϊκής αποδοχής (ποικίλου βαθμού) με πιθανή προέλευση από
το ένα μέρος ή το άλλο: Θεσσαλονίκη = Θές αλλφ νίκην55, Λογγοβαρδία =
Λαγοβαρδία, Λαγουβαρδία, Έλαδάς, Έλαδικός = Ελλάδας, Έλλαδικός(;) και
πλήθος άλλα.
Και οι τελευταίοι

Ελλαδικοί

Στους δύσκολους καιρούς της δικτατορίας ο όρος Ελλαδικοί θα χρησιμοποιη
θεί στη γενικότητα του από έλληνα βυζαντινολόγο, διαφωνούντα με το καθεστώς,
σε πρόλογο κλασικού πλέον έργου του, για να ευχαριστήσει φίλους και δασκά
λους προστατεύοντας τους με τον τρόπο αυτό από την ανελέητη εξουσία της επο
χής που τύχαινε κατά ειρωνική σύμπτωση να διαθέτει κάποιον αναρριχηθέντα
"κουροπελάτη" Λαδά: Je pense aussi à mes maîtres et amis helladikoi.., j'attendrai
de pouvoir, en des temps plus propices, les nommer librement sans risquer des les
compromettre56. Οι καιροί αλλάζουν, ρίσκα και compromis πάντα υπάρχουν και
γίνονται, εμπρατοι, άπρατοι ή μεσόπρατοι κυριαρχούν σαν τον Τυνδαρεώνη
Μάγιστρο, βρύει τρομάρχες το Ελλάδιν, η Ελλαδίτσα, κανδήλι που τρεμοπαίζει,
αναβοσβήνει ευρωλιγούρικα και της ζητάται να ακτινοβολήσει ή να φωτιστεί
αυτή η Ανατολή στην Εσπερία. Ελλάς και Έλαιον, Helas και έλεος! Το μόνο
τελικά που μου 'χει απομείνει αναπαλλοτρίωτα δικό μου είναι έστω η κολοβή
παραμυθία, η παιδιά παιδεία της γλώσσας μου. Ας στείλουν τέλος πάντων οι τρο
μάρχες και αρτικλίνες τα αλειπτά τους στο ρήγα της Φραγγιάς μήπως και μας
αφήσουν ήσυχους στην ανατολίτικη, βολκανική, ελαδική παραμυθία μας όποιοι
κι αν "επέχουν τό έλαιον των καμάρων τον Χρνσοτρικλίνον και τό έλαιον τοϋ
πολυκανδήλον τοϋ κατά τό μέσον κρεμάμενου τοϋ Χρυσοτρικλίνου και των
λοιπών πολυκανδήλο)ν..,%1

Σημειώσεις
1. Catalogue ot Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and m the Fogg Museum of Art, εκο. J. NesbittN. Oikonomides, τ. II, Ουάσιγκτον D.C. 1994, σ. 62, "odd forms that seem to reflect false etymologies
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invented by Greek speakers with limited education". Σε σφραγίδα πολλαπλώς ανορθόγραφη του 10ου
αιώνα ένας ΜΗΧΑ[ηλ] ΓΓΡΑΤΙΓΩ ΠΟΛνΠΟΝ ή ΠΛνΠΟΝ οοήγησε χον Laurent και εν μέρει τον
Bon να ασχοληθούν με ένα ανύπαρκτο τοπωνύμιο ΠΛνΠΟΝ, ενώ πρόκειται για συντομογραφία του
τύπου Πολυπόννησος που αλλού ο Mordtmann διαβάζει ως Πελουποννήσου (βλ. σχετικά στο
Catalogue, ό.π., σ. 73, αρ. 22.31). Δεν γνωρίζω αν τελικά και το Udine (Ούθινα) της Ιταλίας που κά
ποιοι βλέπουν στο όνομα UOhNOrENOYC (Λθηνογένους;) θα έχει τη μοίρα του Πλυπον και του Λαδά
που θα αναφέρομε παρακάτω; Ρ. Speck, Byzantinische Bleisiegel in Berlin (West), Βόννη 1986, α 219,
αρ. 160. Ήδη ο Schlurnberger θεωρεί την légende bizzare, (G. Schlumberger, Sigillographie de l'empire
byzantin, Παρίσι 1884, σ. 73 σημ. 1). Πρβλ. όμως και την επίσης δίγλωσση σφραγίδα αρ. 131 που εκδί
δει ο Seibt, TOMU UPO YPUTON ΡΙΙΤΓΙΟΘΩΜΑ ΑΠΟ ΥΠΑΤΩΝ ΠΑΤΡΙΚ (W. Seibt, Die byzantini
schen Bleisiegel in Österreich. I. Teil Keiserhof, Βιέννη 1978.
2. Πρόκειται για επιστολή του Φωτίου χρονολογούμενη στα 859/861: Ιωάννη πρωτοσπαθαρίω καί
στρατηγό) Πελοποννήσου, έκδ Westerink, Epistulae et Amphiìochia, τ. Ι., αρ. 5, σ. 57-58. Το Φιλοπόννησος στην Ελληνική Πατρολογία, 102, στλ. 928.
3. πελός=φαιός, μολυβδόχρους και κατά τον Ησύχιο πελόν = φαιόν χρώμα έμφερές τψ πελι,δνφ, βλ.
Liddell-Scott. Βλ. και σχετικά Catalogue Π, αρ. 32 και μελέτη που ετοιμάζω: Το επεισόδιο του Νάσαρ.
4. Catalogue II, αρ. 8.2, σ. 24 Κ. και S. Lake» Dared Greek Minuscule Manuscripts to the Year 1200,
VI, Βοστώνη 1936, σ. 15.
5. A. Vasiliev, M. Canard, Byzance et les Arabes, τ. Ι, Βρυξέλες 1935, α 342-346, τ. Π/2, σ. 99-106.
Αναπαράγομε τα πριν και μετά τη μνεία του ελλαδίου σημεία του ελληνικού κειμένου, αλλά και τη
γαλλική μετάφραση του αραβικού:
Έτους CrjtÇ': εγένετο ή αλωσις της συρακούσης μηνί μαΐω κα \ ΐνδ.,.ια ' [En Γ année 6386 (877878) eut lieu la prise de Syracuse le mercredi 21 mai.]
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MEDIEVAL PERIOD
Ηλίας Αναγνωστάκης / Ilias Anagnostakis
Ελλαοικα παραμυθία και ελαοικη πραμνθια στο Βυζάντιο τον 10ου αιώνα
Contes helladiques et comptes d'huiliers au 10e siede a Byzance
Πρόκειται για μια υπόθεση εργασίας παρουσιασμένη με τον τρόπο του παραμυθιού,
καθώς το ιόιο το υλικό το επιβάλλει, άλλα και τα ίδια τα λογοπαίγνια και οι παρετυμολο
γίες το επιτρέπουν Η υπόθεση βλέπει να συγχέεται και να συνοεεται κάποια χρονική στιγ
μή το νεο όνομα του ελαίου το ελαδιον με την Ελλάδα Προσκομίζονται κατ' αρχάς η ετυ
μολογία και οι σχετικές μαρτυρίες για το νεοελληνικό όνομα του προϊόντος, όπως επίσης
και οι διάφορες αμφιλεγόμενες και παραπλήσιες με το ελαδιον τοπωνυμικές αναφορές των
πηγών Βασικό επιχείρημα για τη σύνδεση αυτή αποτελούν τα επώνυμα Ελ(λ)αδας,
Ελ(λ)αδικος του 10ου αιώνα, των οποίων η διπλή ορθογραφία άλλα και η ιστορία των
προσώπων που αφορούν, ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση Πρόκειται για πρόσωπα που
σχετίζονται με τον ελλαδικό χώρο και την ελαιοπαραγωγή και εξετάζεται συνοπτικά κατά
ποσό έκτος της ενδεχομένης παρετυμολογίας μια αγροτοοικονομικη πραγματικότητα επέ
τρεψε αυτόν το συνδυασμό Δυναστικές και ιδεολογικές αντιθέσεις ανάμεσα στην
Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα και φιλολογικοί συρμοί υποκρύπτονται σε αυτήν την
ιστορία, οπού οι (Ε)λαλαδες της Ελλάδας, πάρα την καταμαρτυρουμενη εναντίον τους
εκβαρβαρωση, με υπεροπτικές αναφορές στην αρχαιότητα διεκδικούν τη θέση τους στη
βυζαντινή κοινωνία και μάλιστα αυτήν την ίδια την πορφυρά
II s'agit d'une hypothèse de tia\aiî, qui est contee comme un conte de tees, dans la mesure
ou le theme, les jeux de mots et les paretymologies le permettent L hypothèse part de la
constatation qu'un moment donne le nom ελαδιον (huile) se confond avec celui de Ελλάς et
de ses habitants Ελλαδικοί Quelques données étymologiques ainsi que les témoignages des
sources sur le nom vulgaire de Fhuile et sur les toponymes apparentes sont exploites pour
examiner cette contusion La mention surtout au 10e siècle des noms El(i)adas et El(l)adikos
constituent l'argument majeur pour la contusion du nom du produit a celui du pays
L'orthographe equivoque des noms ainsi que l'origine et la carriere des personnes appellees
E(l)ladikoi corroborent cette hypothèse Comme leur nom indique, les E(l)adikoi sont en
rapport étroit avec Fhuiie ou l'Hellas byzantine Tout de même, la situation économique,
agricole et ethnographique du pays et les préjuges qu'elle en suscite apportent un argument de
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plus a cette paretymologie probablement pejorative D'autre part il ne faut pas exclure
1 hypothèse que les Huiliers (Eladades) aient aristocraties leurs noms comme des parvenus de
la capitale On soupçonne que cette histoire cache les querelles idéologiques et dynastiques du
10e s ainsi que 1 antagonisme de Constantinople avec les gens des provinces et surtout avec
ceux de la Grece byzantine Les Huiliers ou Eladiques de Grece bien que injuries en tant que
barbares mettent en avant le passe glorieux de lem pays luttent pour leur place dans
l'administration et revendiquent même la couronne

