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Α' Δ Ι Ε Θ Ν Ε Σ Σ Υ Μ Π Ο Σ Ι Ο 

Η Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η ΖΩΗ ΣΤΟ Β Υ Ζ Α Ν Τ Ι Ο 

Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική 
και ρωμαϊκή παράδοση 

ΑΘΗΝΑ, 15-17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1988 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος Χρύσα Μαλτέζου 

'Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Μαυρομμάτης 

Γραμματεύς Χριστίνα 'Αγγελίδη 

Ταμίας Στέλιος Λαμπάκης 

Μέλη 'Ηλίας 'Αναγνωστάκης 

Πάρις Γουναρίδης 

Σπύρος Τρωιάνος 



Tò Συμπόσιο αυτό δεν θα είχε πραγματοποιηθεί χωρίς την αμέριστη 
υλική συμπαράσταση του 'Ιδρύματος 'Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου. 
Ή 'Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της. 

Ευχαριστίες εκφράζονται ακόμη στους ακόλουθους φορείς: 

'Εθνική Τράπεζα της 'Ελλάδος 
'Εμπορική Τράπεζα της 'Ελλάδος 
'Υπουργείο Πολιτισμού και "Επιστημών 
'Υπουργείο Βιομηχανίας, "Ερευνας και Τεχνολογίας 



Πρόγραμμα Συμποσίου 

ΠΕΜΠΤΗ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΐ 

8.30 Υποδοχή συνέδρων 

9.30 Προσφωνήσεις 

9.45 ΧΡΤΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΤ 
Ή καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο (Τομές και συνέχειες στην 
ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση): Status quaestionis 

10.00 Διάλειμμα 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΩΤΗ 

Άπο την ύστερη αρχαιότητα 
στο πρώιμο Βυζάντιο 

Προεδρεύουν 
ΧΡΤΣΑ ΜΑΛΤΕΖΟΤ-ROBERT BROWNING 

10.45 ANDRÉ GUILLOU 
Du Pseudo-Aris tée à Eusèbe de Cesaree, ou des origines 
ju ives de la mora le sociale byzan t ine 

11.00 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΣΙΟΥ 
eH πολιτική στην καθημερινή ζωή του Βυζαντίου. 
Οι βένετοι στασιώτες στην εποχή του 'Ιουστινιανού 

11.15 ΚΑΤΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 
Εικονογραφικά θέματα κοσμικής μικροτεχνίας άπο τήν βυζαντι
νή Αίγυπτο 

11.30 ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΡΚΗ 
'Ανίχνευση παλαιότερων επιδράσεων στην παλαιοχριστιανική ταφι-
κή αρχιτεκτονική και τή νεκρική λατρεία 
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11.45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΪΜΑΡΗΣ 
Ή επίδραση του Μακεδόνικου ημερολογίου στην Παλαιστίνη καί 
την 'Επαρχία 'Αραβίας 

12.00 Συζήτηση 

13.00 Λήξη συνεδρίας 

ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Σώμα και υγεία 

Προεδρεύουν 
JOHANNES KÖDER-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ 

17.00 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ 
Ή άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος άπο την γυναίκα στο Βυ
ζάντιο καί ή νομική της κατοχύρωση 

17.15 EWALD KISLINGER 
Ή γυναικολογία στην καθημερινή ζωή του Βυζαντίου 

17.30 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΤΡΟΜΜΑΤΗΣ 

"Οψεις της φιλανθρωπίας στο Βυζάντιο 

17.45 Συζήτηση 

18.00 Διάλειμμα 

ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΤΡΙΤΗ 

Οικογενειακός και ερωτικός βίος 

Προεδρεύουν 
ANDRÉ GUILLOU-ANNA ΑΒΡΑΜΕΑ 

18.30 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΤΣΙΔΟΤ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΠΑΔΟΤ - ΕΛΕΩΝΟΡΑ 
ΚΟΤΝΤΟΤΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 
ΛΟΤΓΓΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΤΡΑ - ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
Ή εξέλιξη της οικογενειακής ζωής των Βυζαντινών: μια πρώτη 
προσέγγιση 

18.45 MICHAEL ANGOLD 
T h e W e d d i n g of Digenes Akr i t e s : Love and Marr iage in 
B y z a n t i u m in t h e E leven th and Twelf th Centur ies 
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19.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΠΤΣΑΚΗΣ 
«Παίζοντες εις αλλότριους βίους». Δίκαιο καί πρακτική τών γα-
μικών κωλυμάτων στο Βυζάντιο: ή τομή 

19.15 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΟΤ 
Ή ιστορία ενός γάμου: ό Βίος της 'Αγίας Θωμαΐδος της Λεσβίας 

19.30 JOHANNES IRMSGHER 
Ή πορνεία στο Βυζάντιο 

19.45 Συζήτηση 

20.00 Λήξη συνεδρίας 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Πόλεις καί ύπαιθρος: 
1. Επαγγέλματα καί συναλλαγές 

Προεδρεύουν 
JOHANNES IRMSGHER - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΥΓΤΗΣ 

9.00 ΒΑΣΩ ΠΕΝΝΑ 
«Θησαυρός» χάλκινων ύστερορώμαϊκών νομισμάτων από νεκρο
ταφείο της 'Αθήνας 

9.15 ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΥΡΑ 
Βιοτεχνική παραγωγή καί συναλλαγές στις ελληνικές αποικίες της 
δυτικής ακτής του Ευξείνου Πόντου (4ος-6ος αι.) 

9.30 ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Οί πανηγύρεις στην Πελοπόννησο κατά τή μεσαιωνική εποχή 

9.45 SERGEI KARPOV 
T r a d e and Crime in Vene t ian Crete 
(According t o an U n k n o w n Documen t of 1382) 

10.00 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ή οργάνωση του σχολείου: Παράδοση καί εξέλιξη 

10.15 Διάλειμμα 
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10.45 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ 
Περί άποπάτων, βόθρων και υπονόμων 

11.00 ANTONIO CARILE 
The Fish Marke t in B y z a n t i u m 

11.15 ΒΑΣΩ ΝΕΡΑΝΤΖΗ-ΒΑΡΜΑΖΗ 
Συντεχνίες εμπόρων στην Κωνσταντινούπολη τον 10ο αιώνα 

11.30 JOHANNES KODER 
'Επαγγέλματα σχετικά μέ τον επισιτισμό στο Έπαρχ ικο Βιβλίο 

11.45 HÉLÈNE ANTONIADIS-BIBIGOU 
Mental i tés , mét iers et professions de la fin de l ' époque r o 
maine j u s q u ' a u V i l e siècle 

12.00 Συζήτηση 

13.00 Λήξη συνεδρίας 

ΣΤΝΒΔΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Πόλεις και ύπαιθρος: 
2. 'Οργάνωση και οικονομία 

Προεδρεύουν 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΟΤ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ 

17.15 ALBA-MARIA ORSELLI 
L a vie quot id ienne dans les Bioi de moines vers 450 

17.30 ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 
Το επεισόδιο της Δανιηλίδος: Πληροφορίες καθημερινού βίου ή 
μυθοπλαστικά στοιχεία; 

17.45 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ 
Φορολογικές πληροφορίες άπο τις επιστολές του Μεγάλου Βασιλείου 
(329/31-379) και του Θεοφύλακτου Άχρίδας (1050/55-1125/26; ) 

18.00 HELGA KÖPSTEIN 
Μερικές παρατηρήσεις για τη νομική κατάσταση των δούλων κατά 
την Πείρα 

18.15 Διάλειμμα 
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18.45 ROBERT BROWNING 
Theodore Balsamon's Commentary on the Canons of the 
Council in the Trullo as a Source on Everyday Life in 
Twelfth-century Byzantium 

19.00 EPA ΒΡΑΝΟΤΣΗ 
Ή καθημερινή ζωή στην Πάτμο στα τέλη του 11ου αιώνα 

19.15 VASILKA TAPKOVA-ZAÏMOVA 
La vie quotidienne d'après le typikon du Monastère de 
Baökovo (1083) 

19.30 HRACH BARTIKIAN 
CH οικονομική πολιτική του Βυζαντίου στην 'Αρμενία 
(2ο μισό του 10ου - Ιο μισό του 11ου αι.) 

19.45 Συζήτηση 

20.30 Λήξη συνεδρίας 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ 

ΣΤΝΕΔΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 

Ό στρατός 

Προεδρεύουν 
ANTONIO CARILE - ΣΠΤΡΟΣ ΤΡΩΙΑΝΟΣ 

8.45 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΤΣΗΣ 
Μορφές άθλησης στην πρωτοβυζαντινή περίοδο (325-521) 

9.00 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΟΛΙΑΣ 
Τα δπλα στή βυζαντινή κοινωνία 

9.15 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
Ύστερορωμαϊκά καί πρωτοβυζαντινά κράνη: εξελίξεις στο σχε
διασμό τους όσον άφορα το πρόβλημα της προφύλαξης των αυ
τιών και της καλής ακοής 

9.30 WALTER EMIL KAEGI 
Changes in Military Organization and Daily Life on the 
Eastern Frontier 
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9.45 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΑΝΝΟΠΟΤΛΟΣ - ΜΑΡΘΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ-
ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 

Ή βυζαντινή στρατολογία: Περιπτώσεις άπο τήν καθημερινή 
πράξη 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 
Το «ύγρον πυρ» πριν άπο τον 7ο αιώνα 

ΜΑΡΘΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ 
Πληροφορίες αγιολογικών κειμένων γύρω άπο στρατιωτικά 
ζητήματα 

10.30 Συζήτηση 

11.00 Διάλειμμα 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΤΗ 

Καθημερινή ζωη και υπερφυσικός κόσμος 

Προεδρεύουν 
SERGEI KARPOV - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΤΡΟΜΜΑΤΗΣ 

11.30 ΣΠΤΡΟΣ ΤΡΩΙΑΝΟΣ 
Ή μαγεία στα βυζαντινά νομικά κείμενα 

11.45 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ 
Ό γυναικείος καλλωπισμός στα πατερικά καί τα αγιολογικά κεί
μενα 

12.00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕΝΤΖΟΤ-ΜΕΪΜΑΡΗ 
'Απεικονίσεις δημοφιλών αγίων 

12.15 ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 
Πολιτικοκοινωνικά καί καθημερινά άπο τα επιτύμβια επιγράμματα 
τών Βυζαντινών 

12.30 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΣΤΑΣΕ 
Καθημερινή ζωή, θεοσημίες καί πολιτική ιδεολογία στή μεσαιω
νική Ν.Α. Ευρώπη 

12.45 Συζήτηση 

13.15 Λήξη συνεδρίας 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΒΔΟΜΗ 

'Ανθρωπολογική 
και αγιολογική χωρογραφία 

Προεδρεύουν 
ΕΛΕΝΗ AHRWEILER-ΝΙΚΟΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ 

17.30 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
Ά π α την καθημερινή ζωή στο «Δεσποτάτο» της 'Ηπείρου. Ή 
μαρτυρία του μητροπολίτη Ναυπάκτου 'Ιωάννη Άποκαύκου 

17.45 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ 
'Εμπορικοί και αγιολογικοί δρόμοι (4ος-7ος αι.), ή οι μεταμορ
φώσεις της ταξιδιωτικής αφήγησης 

18.00 ΑΝΝΑ ΑΒΡΑΜΕΑ 
Φυσικό περιβάλλον και ανθρώπινη παρέμβαση: αντιλήψεις και 
εικόνες άπο το αστικό τοπίο 

18.15 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ 
Ή ήμερα μετά τήν καταστροφή στους Φιλίππους 

18.30 VERA VON FALKENHAUSEN 
Réseaux rout ie rs et po r t s dans l ' I tal ie méridionale byzan t ine 

(VIe-XIe siècles) 

18.45 IVAN DJURIÓ 
L ' h a b i t a t cons tan t inopol i ta in sous les Paléologues: les palais 
et les ba raques (quelques remarques) 

19.15 Συζήτηση 

20.00 Συμπεράσματα 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 

"Αννα ΑΒΡΑΜΕΑ, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης, Δημοκρίτου 21, 106 73 
Αθήνα. 

Χριστίνα Α Γ Γ Ε Λ Ι Δ Η , 'Ερευνήτρια Κ Β Ε / Ε Ι Ε , Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 
'Αθήνα. 

Hélène A H R W E I L E R , Recteur de l 'Académie de Paris , Chancelier des 
Universités de Par is - Université de Par is I , Centre d 'É tudes et de R e 
cherches d 'Histoire et Civilisation Byzantines et du Proche Orient 
Chrétien, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris. 

'Ηλίας ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, 'Ερευνητής Κ Β Ε / Ε Ι Ε , Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 
'Αθήνα. 

Michael ANGOLD, Καθηγητής Πανεπιστημίου 'Εδιμβούργου, Universi ty of 
Edinburgh, Dept . of His tory, W m . Robertson Bldg., George Squ., 
Edinburgh EH89 J Y , Scotland. 

Hélène ANTONIADIS-BIBICOU, Καθηγήτρια της École des Hau tes É tudes 
en Sciences Sociales, 2 rue des Rosiers, 75004 Paris . 

Hrach BARTIKIAN, Καθηγητής Πανεπιστημίου Erevan , rue Griboiedov 5A, 
Appt . 20, 375051 Erevan Arménie, U.R.S.S . 

Βασιλική ΒΛΤΣΙΔΟΤ, 'Ερευνήτρια Κ Β Ε / Ε Ι Ε , Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 
'Αθήνα. 

Έ ρ α Β Ρ Α Ν Ο Τ Σ Η , Καθηγήτρια 'Ιονίου Πανεπιστημίου, Άθανασιάδου 4, 115 21 
'Αθήνα. 

Rober t BROWNING, Καθηγητής Πανεπιστημίου Λονδίνου, 17 Belsize P a r k 
Gardens, London NW3 4JG, England. 

Βασιλική Γ Έ Ω Ρ Π Α Δ Ο Τ , 'Υπότροφος Κ Β Ε / Ε Ι Ε , Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 
'Αθήνα. 

Σωτήρης Π Α Τ Σ Η Σ , Δρ. Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κα
νάρη 15, Νέα Κρήνη, 551 32 Θεσσαλονίκη. 

Πάρις Γ Ο Τ Ν Α Ρ Ι Δ Η Σ , 'Ερευνητής Κ Β Ε / Ε Ι Ε , Βασ. Κωνσταντίνου 48, 116 35 
'Αθήνα. 

Μάρθα ΓΡΗΓΟΡΙΟΤ- ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ, 'Ερευνήτρια Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 'Εγνατία 152, 541 26 Θεσσαλονίκη. 

Antonio CARILE, Καθηγητής Πανεπιστημίου Bologna, Via G. Marconi 43, 
40122 Bologna. 

Θεοχάρης Δ Ε Τ Ο Ρ Α Κ Η Σ , Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή, 
741 00 Περιβόλια, Ρέθυμνο. 

Ivan D J U R I Ó , Καθηγητής Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, Kataniceva 22, 11 000 
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
Τομές καί συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή 

παράδοση: Status quaestionis 

« Ή μεσαιωνική ημών ιστορία», έγραφε στα τέλη του 19ου αι. ο Κων
σταντίνος Παπαρρηγόπουλος, «ομοιάζει χώραν μεγαλοπρεπή, ποικίλην, 
εοφορον πολλάκις, την οποίαν δμως διερχόμεθα εν νυκτί ή εν τω μέσω 
πυκνότατης ομίχλης, ώστε ή ουδόλως διακρίνομεν τάς φυσικάς αυτής 
ιδιότητας, ή ασαφείς τινας καί τερατώδεις βλέπομεν σκιάς». Κοιτάζοντας 
στις παραμονές του 2000 προς τα πίσω για ν' άποτιμήσομε τα επι
τεύγματα των βυζαντινών σπουδών, αβίαστα καταλήγομε στο συμπέρα
σμα ότι ή πυκνότατη ομίχλη καί οι τερατώδεις σκιές, στις όποιες ανα
φερόταν ό Παπαρρηγόπουλος πριν άπό έναν περίπου αιώνα, έχουν αναμ
φισβήτητα διαλυθεί καί δτι οι μεταβολές πού έχει προκαλέσει ή έρευνα 
στή γενικότερη αντίληψη για την ιστορία του Βυζαντίου είναι τεράστιες. 
*Αν ή διαπίστωση αυτή αποτελεί κοινό τόπο, εξίσου κοινό τόπο αποτελεί 
καί μία δεύτερη διαπίστωση: δτι οι βυζαντινές σπουδές, άφοΰ επέτυχαν 
ν' άποκαθάρουν τή φυσιογνωμία του Βυζαντίου άπό τις παραμορφώσεις 
καί αλλοιώσεις πού είχαν επιφέρει γύρω της οι διάφορες κατά καιρούς 
ιστοριογραφικές ροπές, άφου εμπλούτισαν τις πηγές κι άφοΰ προσέδω
σαν στή χιλιόχρονη ζωή του Βυζαντίου τή θέση πού δικαιούται στή δια
μόρφωση τής έννοιας τής Ευρώπης, βρίσκονται σήμερα σέ κρίσιμη καμπή 
τής εξελικτικής τους πορείας. Τα ζητήματα πού απασχολούν κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες τήν επιστήμη μας είναι γνωστά: ανακαίνιση του 
οπλισμού της καί ανεύρεση νέας οπτικής μέσα άπό τήν οποία θα επιτυγ
χάνεται αποτελεσματικότερα ή αναγωγή σέ μονιμότερα σχήματα ερμη
νείας του πολύμορφου καί πολύπλοκου βυζαντινού φαινομένου. Παρα
κολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις τής ιστορικής έρευνας, σύμφωνα μέ 
τις όποιες ή ιστορία δέν ενδιαφέρεται μόνο για τις res gestae των μεγά
λων καί επώνυμων, άλλα καί για τις εμπειρίες των ταπεινών καί ανώνυ
μων, επιχειρεί να προσεγγίσει τον βυζαντινό άνθρωπο μ' έναν καινούργιο 
τρόπο: δχι πια αποκλειστικά καί μόνο μέσα άπό τον σχολαστικό ύπο-
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μνηματισμο τών πηγών ή μέσα από τις μελέτες πού αποσκοπούν στην 
αύξηση και φυλοκρίνηση τών ιστορικών γνώσεων, άλλα μέσα άπο μία 
καθολικότερη ερμηνευτική θεώρηση, έ*τσι ώστε ό βυζαντινός άνθρωπος 
να τοποθετείται δσο γίνεται πλησιέστερα στις πραγματικές του διαστά
σεις, χωρίς αναχρονιστικές εκτιμήσεις πού οδηγούν κατ' ανάγκην άλλοτε 
στην υποτίμηση κι άλλοτε στην υπερύψωση του. 

Οι μεθοδολογικές δυσχέρειες στις όποιες προσκρούει αυτό το εγχεί
ρημα, κάθε άλλο παρά απλό καΐ εύλυτο, έχουν επανειλημμένα επισημαν
θεί. Άπο τή μία μεριά οι γραπτές πηγές πού διαθέτομε είναι αριθμητικά 
περιορισμένες, γεγονός πού καθιστά απροσπέλαστα πολλά μονοπάτια 
μέσα άπο τα όποια χρειάζεται να περάσουν συγκεκριμένες ζητήσεις. 
Άπο τήν άλλη, σέ αντίθεση μέ τα μεγάλα γεγονότα πού σφραγίζουν τις 
τύχες ενός κοινωνικού συνόλου, τα όποια καταγράφονται, απομνημονεύον
ται και διασώζονται, για τα καθημερινά, τα φαινομενικά μικρά και ασή
μαντα, πού επαναλαμβάνονται στη διάρκεια μιας ημέρας, άπο τήν ανα
τολή ώς τή δύση του ηλίου, απουσιάζουν οι ανάλογες καταγραφές, βχι 
μόνο γιατί εκείνοι πού τα ζουν, αν είναι αμόρφωτοι, δέν γνωρίζουν πώς 
να τα καταγράψουν, άλλα κυρίως γιατί ό λόγος για τύν όποιο θα έπρεπε 
να καταγράφονται δέν υπάρχει. "Ετσι, καθώς ή πληροφόρηση μας δέν 
προέρχεται άμεσα άπο τους ίδιους τους πρωταγωνιστές, άλλα άπο κά
ποιους εξωτερικούς παρατηρητές ή θεατές, ή εικόνα πού φθάνει τελικά 
σέ μας είναι ελλειπτική. "Ομως, ή εφαρμογή κατά τα τελευταία χρόνια 
στην έρευνα του Βυζαντίου νέων τεχνικών, δανεισμένων άπο συναφείς 
επιστημονικές περιοχές, τήν ανθρωπολογία, τή γεωγραφία, τή δημογρα
φία, τή στατιστική, παρά τήν κριτική πού έχει υποστεί, απέδειξε δτι τόσο 
οι ατελείς εικόνες οσο και οι περιορισμένες αριθμητικά πηγές μπορούν 
ν* απαντήσουν σέ ερωτήματα πού ώς τώρα έμεναν αναπάντητα, άρκεΐ ό 
ερευνητής να τις καλέσει ή καλύτερα να τις προκαλέσει να μιλήσουν. Ό 
δρόμος, συνεπώς, για να δεχθεί ή έρευνα τολμηρότερες προτάσεις είναι 
ανοικτός. 

Μέ τήν αισιόδοξη αυτή προοπτική το σημερινό μας συμπόσιο προ
τείνει ώς θεματική τήν αναζήτηση τών σταθερών παραγόντων και τών 
τομών πού διακρίνονται σέ δλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. 
Το αίτημα, μέ άλλα λόγια, της επιστημονικής αύτης προσπάθειας εϊναι 
ή διερεύνηση τών ιδιότυπων χαρακτηριστικών πού συνέβαλαν στή δια
μόρφωση της βυζαντινής κοινωνίας. Άλλα πώς ορίζεται αυτή ή βυζαν
τινή κοινωνία και τί εννοούμε δταν αναφερόμαστε στον βυζαντινό άνθρω
πο; "Εχει λεχθεί δτι δποιος εξετάζει τις μικροσκοπικές πτυχώσεις του 
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ίστοΰ της ιστορικής πραγματικότητας κινδυνεύει να καταλήξει σε δύο 
αντικρουόμενες διαπιστώσεις: στην απόλυτη συνέχεια καί στην τέλεια 
ασυνέχεια του ιστορικού σώματος. Με τήν πρώτη εξομοιώνονται τα πάν
τα, χάνονται οι διαφορές καί εμποδίζεται ή προβολή έτεροτήτων πνευμα
τικών παραδόσεων, χρονικών περιόδων καί φάσεων πολιτισμού. Με τή 
δεύτερη κατακερματίζεται σέ στεγανά διαμερίσματα ή ιστορική διαδικα
σία, καθώς εντοπίζονται διαρκώς πολυάριθμες καί ποικίλες ριζικές ανο
μοιότητες πού δέν επιδέχονται αναγωγή. Στην περίπτωση του βυζαντι
νού φαινομένου, ή ανάγκη να ερμηνευτεί ή ιδιοτυπία καί ιδιαιτερότητα 
της ορθόδοξης αυτοκρατορίας του Βοσπόρου οδήγησε στή σύλληψη δια
φόρων ιστορικών θεωρήσεων, οι όποιες δέν είναι αποκομμένες άπο το 
σύνολο των πολιτικών, πνευματικών καί θρησκευτικών παραγόντων πού 
δημιούργησαν το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο όποιο γεννήθηκε καί δια
μορφώθηκε ή έννοια του νεώτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού. "Ετσι, το 
Βυζάντιο άλλοτε ερμηνεύεται ως απλή παρέκκλιση της ρωμαϊκής οικου
μενικότητας, άλλοτε ως επιβίωση της αρχαιότητας κι άλλοτε ως μίγμα 
κλασικής καί ανατολικής παράδοσης. Στή θεωρία της συνέχειας πού βλέ
πει ενα Βυζάντιο άκαμπτο καί στατικό, αντιπαρατίθεται ή θεωρία της 
εξέλιξης πού το άντικρύζει σαν ενα ζωντανό οργανισμό με σταθμούς καί 
περιόδους πού ή καθεμία αποκτά διαφορετικό νόημα, ανάλογα με τις 
μεταβολές, ρωγμές ή ανακατατάξεις πού σημειώνονται στις δομές του 
κοινωνικού συστήματος. Μέσα στο σχήμα αυτό ή σύγχρονη έ'ρευνα προ
τείνει νέα ερμηνευτική κλείδα: τήν εξέταση του Βυζαντίου 6χι σαν επι
βίωσης της αρχαιότητας, με συγκρίσεις ή αναζητήσεις φάσεων αναβίω
σης ή νοσταλγίας του κλασικού ιδεώδους, άλλα σαν αυτόνομης, πρωτό
τυπης πολιτισμικής οντότητας, ιδωμένης μέσα στην ηθική ιεραρχία του 
μεσαίωνα, με δική της δυναμική καί πρωτοβουλία. 

Καίριο, ωστόσο, αίτημα για τήν κατανόηση του Βυζαντίου, προϊόν
τος διασταύρωσης τών δύο συστατικών στοιχείων του αρχαίου κόσμου, 
της Ρώμης καί του Ελληνισμού, στα όποια προστέθηκε ως πνευματι
κός συνεκτικός δεσμός ή χριστιανική θρησκεία, είναι ή διερεύνηση τών 
κινητήριων δυνάμεων πού προσδιόρισαν στον μεγάλο χρόνο τήν εξέλιξη 
του. Είναι ανάγκη δηλαδή να διευκρινιστεί ποια στοιχεία του αρχαίου 
κόσμου συγκρατεί, αποβάλλει ή συγχωνεύει, πότε αποσυνδέεται καί πότε 
ανασυνδέεται με το κλασικό πνεύμα, σέ ποιες δομές της λειτουργίας του 
συνεχίζεται ή τέμνεται ή ελληνιστική καί ρωμαϊκή παράδοση, καθώς καί 
αν ή συνέχεια ή ή τομή εκδηλώνεται στην επιφάνεια ή βρίσκεται στο 
υπόστρωμα, διανύοντας μιαν υπόγεια διαδρομή. Πρόβλημα, επομένως, 
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πρώτου μεγέθους δέν αποτελεί μόνον ή επισήμανση των αλλαγών πού 
προκάλεσε ή μετάβαση άπο τον αρχαίο κόσμο στον βυζαντινό, άλλα κυ
ρίως ή εξακρίβωση του βαθμού επίδρασης, επιφανειακής ή βαθύτερης, πού 
άσκησαν οι μεταβολές αυτές στην κοινωνία. "Αν, λοιπόν, ή προσοχή πρέ
πει να στραφεί στην ένταση ανάμεσα στις δυνάμεις σταθερότητας, πού 
εξασφαλίζουν τή συνέχεια της λειτουργίας του κοινωνικού οικοδομήμα
τος, και στις δυνάμεις αλλαγής, πού τροφοδοτούνται άπο τήν ενστικτώδη 
αντίδραση τών μελών του, τότε ό χώρος της καθημερινής ζωής, καθρέ
φτης της συνέχειας άλλα και ευαίσθητος δέκτης τών μεταβολών, προσφέ
ρεται κατ' εξοχήν για τήν ανίχνευση αύτου του ζητουμένου. 

Ή έρευνα έχει ήδη διανύσει ικανοποιητική πορεία σ* αυτόν τον το
μέα, δημιουργώντας μέ τήν αποσαφήνιση τών στόχων και τών ενδια
φερόντων της, εξαιρετικά θετικό κλίμα για τήν ανάληψη γενναίας ερευ
νητικής προσπάθειας. Δέν θ* αναφερθώ στίς συνθετικές εργασίες πού 
Ιχουν ιδιαίτερα κατά τα τελευταία χρόνια αφιερωθεί στον βυζαντινό πο
λιτισμό. ΟΙ γενικότερες αντιλήψεις πού διέπουν τήν καθεμία άπ* αυτές 
Ιχουν αρκετές φορές, λιγότερο ή περισσότερο, αναλυθεί. Θ' αναφερθώ, 
αντίθετα, στο παλιό έξάτομο έργο του Φαίδωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών 
βίος χαί πολιτισμός, πρώτον γιατί, δσο κι άν κρίνεται άπο πολλούς σή
μερα Οτι ανήκει σέ παρωχημένη μορφή έρευνας, εξακολουθεί, παραμέ
νοντας ανεξάντλητος θησαυρός γνώσεων, να χρησιμοποιείται ώς βασικό 
εργαλείο υποδομής, και δεύτερον, γιατί ό προσδιορισμός του τρόπου και 
της φιλοσοφίας μέ τήν οποία έχει γραφτεί, μαζί μέ το φανέρωμα τών 
σημείων δπου υπάρχουν ζώνες σιωπής, βοηθά να θεμελιωθεί εναργέστερα 
τό γενικό αίτημα της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Θεωρώντας τα πράγ
ματα άπο τή σκοπιά του λαογράφου καΐ ερμηνεύοντας τΙς ανάγκες και 
τα κρίσιμα αιτήματα του καιρού του, ό Κουκούλες προσφέρει μιαν αναμ
φισβήτητα πλουσιότατη και χρησιμότατη συγκομιδή πληροφοριών πού 
άφοροΰν τον αστικό κυρίως πολιτισμό τών Βυζαντινών, οί όποιες Ομως 
είναι ασύνδετες ή μία μέ τήν άλλη, καθώς απουσιάζουν παντελώς οι ίστο-
ρικές συντεταγμένες του χρόνου και του χώρου. Μέσα άπο τήν παρατα-
κτική επισώρευση τών στοιχείων για τήν καθημερινή ζωή μέ το κέντρο 
βάρους στον κάτοικο της Κωνσταντινούπολης καΐ τών αστικών περιο
χών της αυτοκρατορίας, ό βυζαντινός άνθρωπος, αποξενωμένος άπο τον 
φυσικό καΐ κοινωνικό του περίγυρο, εμφανίζεται σέ μιαν αδιάπτωτη συ
νέχεια, χωρίς καμία εξέλιξη να χαρακτηρίζει τή διαχρονική του πορεία. 
Λείπουν έτσι οι συσχετισμοί μέ τις διάφορες κατά εποχή ιστορικές συγ
κυρίες πού σημάδεψαν τις τύχες τών πληθυσμών τών πόλεων ή της ύπαί-



Ή καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο 23 

θρου, δπως λείπουν, επίσης, οί αναφορές στις στοιχειώδεις συμπεριφορές 
τών ανθρώπινων συνόλων. 

Ή ανάγκη της νεώτερης έρευνας να εξετάσει τον καθημερινό βίο των 
Βυζαντινών μέσα άπο μια διευρυμένη προβληματική, πού να επιτρέπει 
τον σχηματισμό της εικόνας των συνθηκών πού προσδιόρισαν στον χρόνο 
και στον χώρο τον τρόπο ζωής καί τη συμπεριφορά του βυζαντινού άν
θρωπου, είχε ως αποτέλεσμα να εμπλουτιστεί ή σύγχρονη βιβλιογραφία 
μέ σειρά μελετών και βοηθημάτων πού μέ τους στόχους και τις κατευ
θύνσεις τους φωτίζουν περιοχές πού ώς πρόσφατα ή έρευνα δέν είχε πλη
σιάσει. 

Άπο τά θέματα λ.χ. πού τα τελευταία χρόνια έχουν επισύρει το εν
διαφέρον τών βυζαντινολόγων και τα όποια αποτελούσαν μία άπο τις 
σιωπές τής βυζαντινής ιστοριογραφίας είναι ή δομή και ή λειτουργία τής 
οικογένειας. Ό θεσμός εξετάζεται τώρα 3χι πια στα πλαίσια τής πολι
τικής και διπλωματικής ιστορίας οΰτε μόνον ώς δημιουργός έννομων σχέ
σεων, άλλα ώς κυτταρική μονάδα κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης, 
δπως αυτή διαμορφώνεται στον χρόνο καΐ στον χώρο. "Ηδη μέσα άπο 
τίς υπάρχουσες μελέτες έ'χει σχηματιστεί ή τυπολογία τής βυζαντινής 
οικογένειας κατά τήν πρώιμη εποχή, ένώ έχει αρχίσει νά συγκροτείται 
το αντίστοιχο μοντέλο για τους ύστερους βυζαντινούς χρόνους σέ δ,τι 
άφορα ιδιαίτερα τήν οικονομική και δημογραφική του δψη. Παράλληλα, 
έχει επισημανθεί ή μεταμόρφωση πού συντελείται στο επίπεδο τής κα
θημερινής ζωής μέ τίς ευρύτερες κοινωνικές εξελίξεις, οί όποιες ακο
λουθούν τήν παρακμή τών αρχαίων πόλεων: διαφοροποίηση τής βυζαντι
νής οικογένειας άπο τήν ελληνορωμαϊκή, μετασχηματισμός και λειτουρ
γία της ώς σημαντικού κοινωνικού πυρήνα. 

Έκτος άπο τον τομέα τής οργάνωσης τής οικογενειακής ζωής, διεύ
ρυνση του πεδίου παρατήρησης σημειώνεται καί στον τομέα τής έρευνας 
του ύλικοΰ πολιτισμού τών Βυζαντινών. Έδώ οί εργασίες πού έχουν γίνει, 
είτε μέ τή μορφή συλλογών τεκμηρίων είτε μέ αυτή τών επί μέρους 
συνθέσεων, αποσκοπούν στην εξέταση τών λόγων για τους οποίους ό 
βυζαντινός άνθρωπος στή συγκεκριμένη εποχή και στον συγκεκριμένο 
τόπο χρησιμοποιούσε ή έπαυε να χρησιμοποιεί ορισμένα σκεύη, ορισμένα 
εργαλεία δουλείας, ορισμένα δπλα, ορισμένες τεχνικές καί μεθόδους. Δέν 
λείπει, επίσης, άπο τους στόχους τους ή προσπάθεια εκτίμησης τής ηθι
κής αξίας πού είχαν για τον άνθρωπο τα υλικά αγαθά, σέ συσχετισμό 
μάλιστα μέ τίς αντίστοιχες άξιες πού ίσχυαν στην κοινωνία τής δυτικής 
Ευρώπης. Ά ς θυμηθούμε λ.χ. δσα γράφει ό Ευστάθιος Θεσσαλονίκης 
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για τους Νορμανδούς πού, δταν κατέλαβαν την πόλη του, εκτιμούσαν τα 
αντικείμενα τα όποια θεωρούσε ό μητροπολίτης ευτελή — τά καρφιά, τις 
τσακμακόπετρες, τους σιδερένιους κρίκους, τα μαχαιρίδια, τις βελόνες — 
ενώ δεν έδιναν πεντάρα για τα πράγματα πού έκαναν τη ζωή πιο ευχά
ριστη, δπως ήταν το ροδόνερο, πού ήταν γι' αυτούς νδωρ άχρεϊον, ή ή 
κανέλα και ή σταφίδα, πού τις νόμιζαν τήν πρώτη ως ροκανίδι καί τη 
δεύτερη ως κομματάκι κάρβουνο. 

Οι σχέσεις πάλι άπο τή μια μεριά του άπλοΰ ανθρώπου μέ τους μηχα
νισμούς τής εξουσίας, το κράτος καΐ τήν Εκκλησία, άλλα και ό τρόπος 
μέ τον όποιο αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα του τον αυτοκράτορα 
ή το θειο στοιχείο απασχολούν ευρύτερα τους ερευνητές, ενώ οι σχέσεις 
άπο τήν άλλη μεριά μέ το φυσικό περιβάλλον και οι επεμβάσεις του άν
θρωπου στην οικιστική φυσιογνωμία του χώρου, μέσα στον όποιο κινεί
ται, βρίσκονται στο επίκεντρο τής γνωστής μακρόπνοης έρευνας πού έχει 
αναληφθεί μέ σκοπό τήν ιστορική χαρτογραφική ανασύσταση τής βυ
ζαντινής αυτοκρατορίας. 

Μέ εξαιρετικά, τέλος, ευοίωνες προοπτικές πραγματοποιείται, βασι
σμένη στις μεθόδους τής κοινωνικής σημειωτικής, ή έρευνα τής σημα
σιολογικής εξέλιξης εννοιών και συμβόλων-κλειδιών. Χωρίς να είναι ακό
μη πολλές οι διαθέσιμες στον χώρο αυτό μελέτες, είναι αντίθετα ιδιαίτερα 
διαφωτιστικές για τήν ερμηνεία τής ηθικής συμπεριφοράς, δπως αυτή 
αναδύεται μέσα άπο τήν ανάλυση τής διαφορετικής σημασίας ή τής με
ταλλαγής της σημασίας πού περικλείουν στις κοινωνικές συνθήκες του 
ελληνορωμαϊκού και του βυζαντινού κόσμου έννοιες και σύμβολα, δπως 
είναι π.χ., για ν' αναφέρω ορισμένες μόνον άπ' αυτές, ή έννοια τής ψυ
χής και τής σωτηρίας, ή έννοια τής ανθρώπινης αξιοπρέπειας και ταπεί
νωσης, ή έννοια του φόβου καί τής ελπίδας, ή έννοια τής δακρύβρεκτης 
συμπόνοιας, ή πρακτική τής προσκύνησης ή το σύμβολο τής γαστέρας, 
τής κοιλιάς, πού έκτος άπο τις άλλες της σημασίες εκφράζε* τήν εσωτε
ρικότητα, τή μύχια ζωή του ανθρώπινου εσω. 

'Εκκινώντας άπο τήν αρχή δτι αύτο πού έχει σημασία στην κάθε 
περίπτωση πολύ περισσότερο κι άπο τίς λύσεις πού προτείνονται είναι 
τα προβλήματα πού τίθενται, οι συνεργάτες μου κι εγώ φροντίσαμε ή 
θεματική του συμποσίου να διαρθρωθεί σέ ενότητες αντιπροσωπευτικές 
τών σύγχρονων ερευνητικών ανησυχιών. Άπο τήν άποψη αυτή θέλομε να 
έλπίζομε δτι ή προβληματική θα είναι γόνιμη και εποικοδομητική. Καί 
μιά καί ό λόγος είναι για τήν καθημερινή ζωή, ας θυμίσω, τελειώνοντας, 
δτι ό βυζαντινός επαγγελματίας, για να κάνει τή δουλειά του μέ μέγα-
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λύτερη ευχέρεια και άνεση, ανακομβωνοταν, έλυνε μέ άλλα λόγια άπο 
τις θελιές τους τα κομβία, δηλαδή τις ταινίες πού κατέληγαν σέ κόμπους 
και οι όποιες συγκρατούσαν το φόρεμα του. Μεταφορικώς, το ρήμα άνα-
κομβώνομαι ή άνασκουμπώνομαι, βπως έχει σωθεί σήμερα μέ τήν ίδια 
ακριβώς σημασία στή γλώσσα μας, σημαίνει προετοιμάζομαι, βάζω τα 
δυνατά μου, κάνω κάβε δυνατή προσπάθεια για καλύτερη εκτέλεση τοϋ 
έργου. Άφου λοιπόν κι εμείς βρισκόμαστε στην αρχή του έ'ργου μας, δεν 
μας μένει άλλο παρά ν' άνασκουμπωθοΰμε. 





ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΩΤΗ 

*Απο την νστερη αρχαιότητα 
στο πρώιμο Βυζάντιο 

Χριστιανοί γεγαώτες 'Ολύμπια δώματ' έχοντες 
ένθάδε νεαιτάονσιν άπήμονες 

(Παλλάδας ό Μετέωρος, Εις τα Μαρίνης) 





ANDRÉ GUILLOU 

DU PSEUDO-ARISTÉE À EUSÈBE DE CESAREE 
OU DES ORIGINES JUIVES 

DE LA MORALE SOCIALE BYZANTINE 

Une réflexion sur le savoir du Byzantin moyen, — si tant est que 
cet homme ait existé —, se heurte au poids de la vie quotidienne, 
objet concret d'un système de valeurs dominé par les représenta
tions de la misère, de l'injustice, de l'inégalité, de l'inhumanité, 
chaque jour compensées par le besoin de croire, d'espérer, 
d'imaginer. La place de l'homme dans le monde terrestre, reflet 
du monde céleste, le mode par lequel celui-ci se représente son 
rapport au monde, la place qu'il a reçue dans la société, renvoient 
à une thématique du salut, dans laquelle le rôle d'acteur déter
minant est joué par le détenteur principal ou local du pouvoir, 
chef d'orchestre responsable de l'harmonie entre les deux mondes, 
celui d'en-bas et celui d'en-haut.1 

Fil d'un discours que j'ai récemment commencé et sur lequel 
je reviens pour préciser l'origine d'un processus, jusqu'ici seule
ment esquissé, qui me paraît mettre en relief l'apport de la pensée 
hébraïque à l'éthique byzantine, entendue comme science de la 
morale sociale. 

Le monde d'Eusèbe de Cesaree 

En entrant à Rome après sa victoire sur Maxence en 312, Con
stantin aurait chanté le cantique triomphal entonné par Moïse 

1. Je renvoie pour l'ensemble à mes deux études récentes, «La vie quoti
dienne à la haute époque byzantine. 'Eusébeia': piété. Une réflexion lexico-
graphique», in The 17th international Byzantine Congress. Major Papers, New 
York 1986, 189-209; «Piété filiale, piété impériale», in Mélanges Pierre Leve
que, sous-presse. Voir aussi «La liberté de l'homme dans le monde byzantin», 
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(Exode XV 1-11) après sa victoire remportée grâce à Yahvé sur 
le Pharaon: 

Je célèbre Yahvé; il s'est couvert de gloire, 
il a jeté à la mer cheval et cavalier. 
Yahvé est ma force et mon chant, 
à lui je dois ma délivrance. 
Il est mon Dieu et je le glorifie, 
le Dieu de mon père et je Γ exalte etc. 

On sait que ce psaume d'actions de grâces, le premier et le 
plus célèbre des cantiques que la liturgie chrétienne emprunte à 
l'Ancien Testament, traite dans toute son ampleur le thème du 
salut miraculeux que la puissance et la sollicitude de Yahvé assure 
à son peuple. Tel Pharaon englouti dans la Mer Rouge, Maxence 
est précipité dans le fleuve avec ses soldats, tandis que Constantin 
sauve le nouvel Israel de l'impiété et du paganisme. Le modèle 
de l'empereur et de son peuple pour l'historien Eusèbe de Cesaree 
au IVe siècle de notre ère, — car la narration est de lui —, est 
d'abord biblique. 

«Personne, ni Barbare ni Grec», écrit-il, «n'a jamais initié les 
hommes à la vérité, sinon notre Sauveur, lui seul, lui qui, en 
prêchant à toutes les nations de fuir leur ancienne erreur, leur a 
démontré à toutes abondamment le chemin du retour vers le 
vrai et seul Dieu de l'univers, la piété envers lui».2 

Cette vérité, dont parle Eusèbe, c'est l'exacte connaissance du 
Créateur et le juste culte qui lui revient: «Il ne s'agit pas d'admirer 
des phénomènes, de célébrer sans les voir et incorporellement des 
forces invisibles et incorporelles, d'allumer des feux, de sacrifier 
des béliers ou des taureaux, de croire honorer la divinité par des 
couronnes, des statues, la construction de temples, mais de le 
faire par des raisonnements purifiés, des opinions droites et vraies 
dans le calme de son âme et en imitant Dieu le plus possible par 
la vertu».3 

in Les libertés au Moyen Age (Festival d'Histoire de Monibrison), Montbrison 
1987, 127-130, et «Le rebelle dans le monde byzantin», in Colloque E.I.E.-
CNRS, Athènes, sous-presse. 

2. Praeparatio Evangelica III 13. 25. 
3. Ibid. ΠΙ 13. 24. 
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L'initiateur «de toutes les nations» à ce «culte raisonnable», 
juste connaissance et juste louange de Dieu, c'est le Christ: telle 
est l'orthodoxie, juste notion de Dieu et juste culte à son endroit, 
distinction entre le créé et l'incréé, qui n'est pas nouvelle (Apo-
logètes, Origene), mais qui laisse apparaître une dimension cos
mique importante, vision biblique d'une création profondément 
marquée par la sagesse divine. 

Le pédagogue, pour reprendre l'expression de Clément d'Ale
xandrie, est universel, car il s'adresse à toutes les nations, et donc 
si un empereur est à l'image du Verbe son empire embrassera le 
monde créé. Mais le Verbe va plus loin dans son message culturel, 
car il enseigne aux hommes leur parenté divine. Lui-même, en 
effet, doit sa royauté ou son empire à son Père: il est le «Seigneur, 
Dieu et roi de toutes choses créées, doté par le Père de la domina
tion et de la force, ainsi que de la divinité, de la puissance et de 
l'honneur»;4 «il est obéissant aux ordres paternels».5 Piété filiale 
du Verbe à l'égard du Père, piété filiale que le Verbe a enseignée 
aux hommes: «Lui-même, en ne négligeant pas la piété envers 
son Père, a été pour tous le maître de la connaissance du Père».6 

Le message dépasse les limites de l'Eglise visible: le Verbe s'est 
manifesté progressivement dans le temps en jetant les «semences 
de la religion»,7 jusqu'à ce que se constitue, dans un premier 
temps, le peuple hébreu; «toutes les nations de la terre furent 
ainsi préparées et dûment capables de recevoir la connaissance du 
Père. . . . 8 Alors, le Verbe divin et céleste de Dieu se manifesta 
lui-même... au temps où commençait l'Empire romain...». ' 

Et la paix découla de la «puissance divine et mystérieuse du 
Sauveur, car sa prédication mit fin aux discussions entre les na
tions».10 Les moeurs se sont civilisées, «les Perses n'épousent plus 
leur mère», «les Scythes ont abandonné l'anthropophagie à cause 

4. Historia Ecclesiastica I. II. 3. 
5. Ibid. Ι. Π. 5. 
6. Ibid. I. II. 7. 
7. Ibid. I. Π. 24. 
8. Ibid. I. Π. 23. 
9. Ibid. I. II. 23-24. 
10. Ibid. 14.5. 
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de la parole du Christ, qui est venue jusqu'à eux».11 Plus de sacri
fices humains, «on n'égorge plus les personnes les plus chères en 
signe de piété». La piété «éloigne le genre humain... de la mons
trueuse bestialité et le prépare à recevoir les croyances philoso
phiques». Dans toutes les nations, les hommes partout apprennent 
à «penser sainement et solidement en ce qui concerne la Providence 
de Dieu».12 Et cette «vraie religion» n'est pas une foi irrationnelle 
(alogos pistis)», elle est faite de «doctrines sages et profitables» 
et implique une vie qui lui soit conforme.13 

Dans cette vue christocentrique et universelle, dans la coïn
cidence chronologique avec la naissance de l'Empire romain, se 
trouvent les éléments de la conception politique de l'orthodoxie, 
qui se concrétise dans le portrait idéalisé de l'empereur Constantin 
conçu par Eusèbe. 

A Maxence, le tyran impie, va être opposé Constantin le Pieux. 
Et la fin du règne de l'impiété est marqué, — encore la typologie 
biblique —, par un certain nombre d'événements cosmiques: «Les 
averses habituelles et les pluies de la saison d'hiver où l'on était 
refusèrent à la terre leur tribut accoutumé». Rébellion des élé
ments fidèles à leur Créateur, qui entraîne la famine et l'épidé
mie. Les peuples eux-mêmes se dressent contre la tyrannie de 
l'impie et particulièrement les Arméniens: «Ils étaient chrétiens 
et accomplissaient avec zèle leurs devoirs de piété envers la divi
nité. L'ennemi de Dieu essaya de les contraindre à sacrifier aux 
idoles et aux démons, et d'amis qu'ils étaient il les transforma en 
ennemis et d'alliés en adversaires».14 Manifestations qui sont des 
signes de la colère de Dieu: «Il fouettait et convertissait selon les 
moments son peuple par les épreuves».15 Evocation de la situation 
au moment des plaies d'Egypte! 

«C'est alors que le pieux Constantin fut suscité par le roi 
souverain Dieu de l'univers et Sauveur».16 La divinité nomme son 
lieutenant, qui reconnaît naturellement sa dépendance, «il a tout 

11. Ibid. I 4.6. 
12. Ibid. 1 4.13-15. 
13. Ibid. I 6. 3. 
14. Historia Ecclesiastica IX. VIII. 1-2. 
15. Ibid. IX. Vffl. 15. 
16. Ibid. IX. IX. 1. 
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à fait conscience du secours venu de Dieu»17 et ne s'attribue pas 
le mérite de la victoire. Instrument de la justice divine, l'empereur 
ne libère pas seulement le nouvel Israel opprimé, mais il châtie 
les persécuteurs; et une variante du texte d'Eusèbe conclut: 
«Constantin et Licinius purifièrent d'abord le monde entier de la 
haine de Dieu et montrèrent parmi les biens dont Dieu leur avait 
confié sagement l'administration leur amour de la vertu et leur 
amour de Dieu, leur piété et leur reconnaissance envers la divinité 
par leur législation en faveur des chrétiens».18 

C'est le règne de la piété {eusébeia) dont Eusèbe fait un tableau 
éclatant. Non seulement le monde vit en paix et les églises sont 
restaurées, de nouveaux lieux de culte consacrés, mais les évêques 
reçoivent couramment des lettres personnelles de l'empereur, sont 
honorés par lui de distinctions et de riches cadeaux.19 Telle est 
la Pax Byzantina. 

Au centre de celle-ci l'empereur constitue l'archétype du chris
tianisme idéal, qui est une vie de piété et de dévotion, toute entière 
liée à la volonté de Dieu.20 La piété du prince comporte la re
nonciation à tout ce qui est terrestre. Constantin enseigne à ses 
fils à mettre la piété plus haut que le trône; l'empereur, comme 
le Christ, est pour ses sujets un maître de vertu, et l'un de ses 
devoirs est d'amener à Dieu les âmes que celui-ci a confiées.21 On 
peut parler ainsi d'un rôle sacerdotal de l'empereur byzantin: il 
est la tête du peuple de Dieu, si la tête est pieuse, tout le corps 
le sera; notion qui vient directement de l'Antiquité. 

Constantin est donc posé par Eusèbe comme un modèle. Mais, 
outre cette fonction de maître du christianisme, l'empereur a la 
responsabilité de l'extension de la chrétienté, Dieu l'a choisi pour 
cela, et il est prédestiné à être un agent de l'économie du salut 
dans le monde. Quelle que soit l'étendue de sa piété et de sa re
ligiosité personnelles, — et ceci est essentiel pour notre réflexion —, 
l'empereur reste un instrument de la volonté de Dieu. Il en est 

17. Ibid. IX. IX. 10. 
18. Manuscrit ATEM p. 75. 
19. Historia Ecclesiastica X. IL 2; X. III. 3. 
20. Vita Constantini 1.3.4; 1.39.3; 2.12 etc. Laus Constantini 5.11. 
21. Vita Constantini 4.52; 1.4-5; 2.19.61; Laus Constantini 2.5. 
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ainsi de l'empereur impie, qui est instrument de la colère divine. 
Ce qui se dégage de cette dernière notion, proprement biblique, 
c'est la réalité d'un ministère rempli par celui qui exerce le pou
voir: il exerce une fonction qui ne lui appartient pas, qui lui a 
été déléguée, et dont il devra rendre compte comme le fait l'in
tendant d'un grand domaine à son maître ou un fonctionnaire à 
son chef nommé par l'empereur. 

Désacralisation du pouvoir politique, qui ne se fait pas dans 
le sens d'une sécularisation de ce pouvoir, mais au profit d'une 
sorte de sanctification de celui-ci, qui remplace ΓImperium sacré 
transmis par Rome: le pouvoir politique est la manifestation 
théophanique de la volonté et de la miséricorde divines dans une 
obéissance au Créateur, qui a sa racine dans la piété filiale du 
Christ à l'égard de son Père. 

L'empereur est responsable aussi de la prospérité de l'Empire 
qui lui a été confié: celle-ci sera un signe de la bénédiction divine, 
tandis que la malédiction aura comme signe l'insuccès. Les réus
sites de Constantin contrastent à cet égard avec les défaites des 
princes païens, écrit Eusèbe.22 Ceci est vrai aussi bien de sa prospé
rité personnelle, de sa longue vie et de sa mort paisible.23 Dieu 
bénit les empereurs pieux et anéantit les tyrans.24 Constantin a 
ainsi bénéficié de la récompense (amoibè) de Dieu comme salaire 
de sa piété.25 Récompense qui est la domination du monde.26 Le 
lien entre la diffusion de la foi chrétienne et l'extension géogra
phique de l'Empire, très net, est la base de l'impérialisme byzantin. 
Confusion évidente entre la confession orthodoxe et l'appartenance 
à l'Empire, les croyants constituant le nouvel Israel, membres d'un 
même peuple ils ont le même roi dans le Dieu créateur et ils ont 
le même lieutenant de Dieu, l'empereur. 

La pensée d'Eusèbe sur cette organisation du monde créé res
tera le principe fondamental de la civilisation byzantine: l'autorité 
impériale est une notion religieuse et éthique, l'exercice du pouvoir 
a comme but et comme fin de combattre le mal. 

22. Laus Constantini 9.1-2. 
23. Vita Constantini 4.57. 
24. Ibid. 1.3. 
25. Ibid. 1.6. 
26. Ibid. 1.46. 
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La tradition testamentaire 

Ce sont les Hébreux, dit Eusèbe, qui ont conservé et transmis 
jusqu'à nous cette véritable éthique religieuse, les autres peuples 
ne l'ont pas connue et se sont mis à adorer les éléments naturels, 
tombant dans l'erreur polythéiste.27 Et il ajoute: «On ne trou
verait chez aucune nation le moindre équivalent du bien qui nous 
a été fourni par les Hébreux».28 

Cette piété s'est transmise chez les Hébreux de génération en 
génération et l'on trouve à chaque époque dans leur histoire de 
pieux personnages à qui Dieu s'est révélé. 

Avant Moïse certes des personnages se sont distingués par leur 
piété mais c'est lui qui a institué par une loi la distinction entre 
pur et impur et fixé les interdits: «Les Hébreux, avant Moïse 
dans le temps, n'étaient pas soumis à la législation que celui-ci 
a édictée et suivaient une sorte de religion, librement, sans con
trainte, par suite de l'extrême impassibilité de leur âme, ils 
n'avaient nul besoin de lois pour les régir, mais ils possédaient 
une connaissance vraie de ce qui se rapporte à Dieu».29 Il y a 
donc, pour Eusèbe, une religion naturelle à laquelle s'oppose une 
religion selon la Loi de Moïse. La religion était transmise oralement 
jusqu'à lui, avec lui elle est écrite. 

Et l'on nous cite ainsi toute une série de modèles dévots en 
commençant par ceux qui ont vécu avant le déluge. 

C'est Enos qui «le premier osa invoquer le nom du Seigneur 
Dieu, en montrant ainsi ce qu'est réellement le principe rationnel 
de l'âme, capable et de connaître Dieu et de savoir la piété qu'il 
faut avoir à l'égard du divin. De ces deux aptitudes, la première 
doit être la preuve d'une connaissance véritable de Dieu, la seconde, 
de l'espérance qui se tourne vers le Dieu reconnu».30 

Après Enos, Enoch et Noé, la triade philonienne,31 «il y eut 
encore d'autres hommes remarquables pour leur piété», parmi eux 

27. Praeparatio Evangelica I. 6.2-3. 
28. Ibid. VII 1.3. 
29. Ibid. VII 6.4. 
30. Ibid. VII 8.9. 
31. De Abrahame 7-47. 
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Melchisédech et surtout Abraham qui, bien qu'il ait vécu avant 
la Loi, fut néanmoins déclaré «juste et pieux s'il en fut» à cause 
de sa grande foi. C'est ensuite Jacob, athlète et ascète de la piété,32 

Job qui, sans être Juif, «a fait preuve de toutes les perfections», 
témoin de la vertu parmi les païens, témoin de l'universalité de 
la piété, enfin Joseph dont «l'âme resplendissait de tempérance, 
de justice, de réflexion, de courage, mais surtout de la connais
sance supérieure et du respect du Dieu de l'univers, dont les 
parents avaient, dit-on, nourri son âme dès le berceau»,33 enseigne
ment grâce auquel il se montra «tant par ses actes que par ses 
paroles un homme religieux et un Hébreu véritable». 

Lien entre la connaissance transmise et la piété religieuse, sans 
cesse affirmée par Eusèbe et commentée par l'exemple de Moïse: 
législateur, mais avant tout théologien, il a «jeté pour le peuple 
des Juifs les bases d'une constitution qui était en accord avec la 
piété, et pour ce faire il s'est servi de la «réflexion théologique 
transmise depuis ses aïeux jusqu'à lui».34 

C'est une vraie doctrine qui est le fondement des comporte
ments justes et cette vraie doctrine est celle qui concerne le Dieu 
créateur. Ce qui est le meilleur dans l'homme «ressemble à Dieu»;35 

«il ne faut donc pas infliger d'outrage impie à l'homme qui est 
à l'image de Dieu». L'immoralité est impiété parce qu'elle outrage 
cette image divine. Cette impiété est elle-même «inspirée par les 
esprits déchus à cause de leur impiété du sort des êtres pieux». 
Dieu les laisse faire «pour donner de l'exercice aux athlètes de la 
piété». Mais ils sont à l'origine de l'erreur du polythéisme, «qui ne 
diffère en rien de l'athéisme».36 Ces esprits déchus désirent être 
appelés des dieux: c'est à eux que s'adressent l'idolâtrie et les 
sacrifices, «seuls les Hébreux ont mis toute leur ardeur à s'arracher 
violemment à leurs tromperies».37 

L'impiété est donc un outrage à l'image de Dieu dans l'homme, 
la piété religieuse consiste à retrouver «la nature première de 

32. Praeparatio Evangelica Vili 8.26. 
33. Ibid. VII 8.34. 
34. Ibid. VII 9. 
35. Ibid. VII 10.13. 
36. Ibid. VII 16.8. 
37. Ibid. VII 16.11. 
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l'homme». La vie selon la piété, c'est la vie adamique: «C'est 
vers elle que, de toutes leurs forces, les hommes doivent aspirer 
à remonter, tous ceux qui ont souci de la vertu. Il nous faut re
couvrer la pureté et la ressemblance divines de la substance intel
lectuelle qui est en nous».38 

La tradition païenne 

Qui ne pense, en esquissant l'idéal de la vertu brossé par Eusèbe, 
à l'illustre doctrine stoïcienne, qui a conquis, surtout à l'époque 
romaine, tant de grandes âmes. Née loin d'Athènes, on le sait, 
cette pensée, étrangère à la fine culture d'un Platon, mais sérieuse 
et pleine d'ardeur, a introduit dans l'histoire culturelle, au IVe 
et au Ille siècle avant notre ère, l'idée de l'absolu avec tous ses 
risques. Le bien moral est tout, le reste n'est rien, en tout cas n'a 
aucune mesure avec lui. L'idée générale de ce système, qui doit 
peut-être beaucoup au vieil Heraclite (Vie s. A.C.), peut se résumer 
ainsi: l'individuel, le particulier n'a d'existence que dans et par 
le tout, qui est le monde et le monde lui-même, dans ses incessantes 
transformations, est conduit par des lois inflexibles, le destin (hè 
heimarménè), qui sont l'expression de la pensée divine, qui est 
l'âme du monde. L'âme de l'homme est une parcelle de l'âme 
divine. La raison est dans l'homme la partie directrice; elle seule 
est capable de saisir les lois de l'ensemble et d'y conformer la 
conduite de chacun. 

Le bonheur (ici sur terre), qui est pour l'individu la fin naturelle 
de l'action, ne peut être réalisé que par une soumission complète 
à ces lois universelles du monde, reconnues par la raison. C'est ce 
qu'on appelle la vertu. Le sage considère la vertu comme le seul 
bien véritable. Tout le reste, la santé ou la maladie, la richesse 
ou la pauvreté, est indifférent. Le devoir est la source du parfait 
bonheur. Quand le sage s'est pénétré de ces idées, il arrive à 
l'absolue sérénité, condition nécessaire du bonheur. En dehors du 
devoir et de la sagesse, il n'y a que misère.39 

38. Ibid. VII 18.9-10. 
39. M. Simon, La civilisation de l'antiquité et le christianisme, Paris 1972, 

passim. 
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Le souci de discipline morale et de perfection des Stoïciens 
rejoignait l'idéal romain traditionnel et il n'est donc pas surprenant 
que le stoïcisme ait connu dans les premiers siècles du Principat 
avec Sénèque, l'esclave Epictète et l'empereur Marc-Aurèle lui-
même un nouvel éclat, le dernier. Il ne l'est pas non plus que les 
chrétiens aient parfois reconnu en lui comme un précurseur et 
qu'on puisse en déceler l'influence sur la terminologie et l'idéologie 
judéo-chrétiennes; un certain nombre de mots-clefs du stoïcisme 
sont passés dans le vocabulaire du judaïsme hellénistique et de 
l'Eglise, le plus souvent, il est vrai, avec une nuance sensiblement 
différente de celle qu'ils revêtaient dans leur contexte initial. 

Ainsi la Providence divine personnifiée apparaît certainement 
sous l'influence des conceptions stoïciennes dans la littérature 
judéo-alexandrine des abords de l'ère chrétienne, dans la Sagesse, 
les livres III et IV des Maccabées, chez Philon et chez Flavius 
Josephe. L'éthique chrétienne elle-même, telle qu'elle s'exprime 
en particulier dans les règles de conduite des épîtres néo-testa
mentaires, offre des analogies qui ne sont pas de pure forme avec 
l'éthique stoïcienne.40 

La Lettre du Pseudo-Aristée 

Tout un courant de pensée juive s'efforce très tôt de concilier et 
d'harmoniser les données de la Révélation biblique et les enseigne
ments des sages du paganisme platoniciens, mais surtout stoïciens. 
Le foyer principal de cette culture judéo-hellénistique est Ale
xandrie. C'est un centre bien connu des historiens de l'art. Outre 
la Septante, qui en est la première manifestation, elle a donné 
naissance à toute une série d'écrits qui s'échelonnent sur les deux 
ou trois derniers siècles avant le Christ et les deux premiers siècles 
de l'ère chrétienne. Les plus notables sont le Livre de la Sagesse 
dite de Salomon qui a connu une grande fortune, la Lettre du 
Pseudo-Aristée sur laquelle je vais revenir, et, bien entendu, 
l'oeuvre très ample de Philon, un contemporain du Christ. 

La Lettre de Pseudo-Aristée à son ami Philocrate,41 écrite pro-

40. M. Simon, op. cit., pp. 76-80,142-144,198-202. 
41. Ed. A. Pelletier [SC 89] Paris 1962. 
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hablement au début du Ile siècle avant Jésus-Christ, a pour objet 
de raconter dans quelles circonstances, — légendaires —, est née la 
traduction en grec de la Septante. L'auteur se présente comme un 
païen qui écrit à un païen, en fait il est juif. Au cours de leur séjour 
à Alexandrie, soixante-douze sages juifs de Jérusalem, appelés parle 
roi lagide à traduire la bible en grec, sont invités par le prince à un 
banquet, durant lequel il pose à chacun une question fondamentale, 
dit-il, sur la manière de gouverner: demandes et réponses forment 
une sorte de manuel d'éthique politique ou de miroir des princes 
particulièrement éloquent pour l'histoire culturelle du Ile siècle 
avant jusq'au IVe après Jésus-Christ et bien plus tard.42 La ligne 
générale de la théorie est exprimée par un philosophe Ménédème, 
champion socratique de la Providence, qui déclare ceci: «Puisqu'une 
Providence gouverne l'univers et qu'on admet à bon droit ce fait 
que l'homme est un être créé par Dieu, il s'ensuit que toute puis
sance et toute beauté de pensée a son principe en Dieu».43 Et 
le roi lagide se réjouit de ce que «ses hôtes soient d'une vertu 
supérieure et d'une grande intelligence puisque, à ses questions 
imprévues, ils ont bien répondu en faisant tous de Dieu le principe 
de leur réponse».44 L'image du prince qui ressort de ce colloque 
imaginaire est celle d'un souverain qui assure d'abord à ses sujets 
une justice prompte et égale pour tous, l'amélioration de leur niveau 
de vie et la paix, garantie, bien sûr, par des moyens militaires 
adéquats (troupes, armement), mais conçus comme une source de 
dissuasion pour un agresseur éventuel;45 le souverain sera doux, 
humble, bienfaisant, plein de mansuétude et de générosité même 
pour ses ennemis.46 Pour conserver le pouvoir, le mieux qu'il 

42. J. G. Février, La date, la composition et les sources de la lettre d'Aristèe 
à Philocrate [Bibliothèque de l'École des Hautes Études, 242] Paris 1924; 
A. Pelletier, Flavius Josephe adaptateur de la lettre d'Aristèe. Une réaction atti-
cisante contre la Koinè [Études et commentaires, 45] Paris 1962; H. Hunger, 
Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I [Byzantinisches Hand
buch V. 1] Munich 1978, pp. 5,158; M. Harl, G. Dorival, Ο. Munnich, La 
Bible grecque des Septante. Du judaïsme hellénistique au christianisme ancien, 
{Greco 25 du CNRS] Paris 1988. 

43. §201. 
44. §200. 
45. §189,194,279,291. 
46. §253,263,227,190. 
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puisse faire c'est «d'imiter l'indéfectible miséricorde de Dieu; car, 
en usant de magnanimité et en châtiant les coupables avec plus 
d'indulgence qu'ils ne le méritent, il les convertira du mal et les 
amènera au repentir».47 En agissant ainsi, il ne peut connaître 
l'échec.48 

Ses loisirs seront occupés surtout par la lecture, les récits de 
voyages écrits à l'intention des souverains, dans lesquels il ap
prendra à gouverner,49 les jeux du théâtre, du moins ceux qui 
respectent les convenances morales,50 les banquets «en y recevant 
les hommes de science capables de suggestions utiles pour le royau
me et pour la vie des sujets, car ces hommes-là sont aimés de 
Dieu, parce qu'ils ont formé leur intelligence aux plus belles 
pensées».51 

Mais le prince est aussi membre d'une cellule familiale: il 
montrera donc de la reconnaissance à son père et à sa mère,52 

prendra grand soin de l'éducation de ses enfants,53 et, tenant 
compte que «la nature féminine est effrontée, a tôt fait d'en venir 
aux actes pour parvenir à ses fins, a de faciles volte-face pour des 
motifs futiles et, par tempérament, est naturellement faible, le 
prince traitera son épouse «avec une saine méthode en évitant de 
provoquer sa colère».54 

Droits et devoirs du prince sont, en conclusion, régis ensemble 
par l'antique mesure (métriotès kalon): «La plupart des gens» dit 
un des Juifs interrogés, «sont portés par nature au manger, au 
boire et aux plaisirs; les rois, eux, le sont à conquérir des terri
toires. . . En bref, dans tous les domaines le bien c'est la mesure. 
Alors, ce que Dieu t'offre, prends-le et conserve-le; quant aux 
biens hors de portée, ne les convoite pas».55 Et un autre de pré
ciser: «La philosophie consiste à raisonner correctement sur chacun 

47. §188. 
48. §230,233. 
49. §283. 
50. §284. 
51. §286-287. 
52. §228. 
53. §248. 
54. §250. 
55. §223. 
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des événements qui arrivent et au lieu de se laisser emporter par 
ses impulsions, à considérer les dommages qui résultent des pas
sions et à accomplir comme il faut le devoir du moment, en restant 
dans la mesure. Et pour obtenir cette maîtrise, il faut prier Dieu».56 

Première vertu fondamentale du souverain donc la mesure, 
c'est la philosophie, la raison, obtenue de la divine Providence, 
seconde vertu, la première morale, la piété (eusébeia), «sorte de 
beauté souveraine» dont la force réside dans l'amour (agapè), «lui-
même don de Dieu».57 Et c'est avec le Pseudo-Aristée que le mot 
«amour» entre dans la littérature religieuse des Juifs en devenant 
le mobile intérieur de la piété. On sait l'importance que ce terme 
prendra dans le Nouveau Testament, spécialement chez saint Jean 
et chez saint Paul: «Demeurent la foi, l'espérance, l'amour; mais 
la plus grande de ces choses c'est l'amour», dit Paul aux Corin
thiens,58 «nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et 
nous y avons cru. Dieu est amour: celui qui demeure dans l'amour 
demeure en Dieu et Dieu demeure en lui», écrit Jean.59 Et ces 
phrases deviennent des maximes de la littérature byzantine. 

Conclusion 

Personne ne met en doute aujourd'hui les emprunts directs et 
nombreux faits à la lettre du Pseudo-Aristée, dont l'authenticité 
n'a jamais été mise en question, par les écrivains qui l'ont suivi, 
je parle de la légende de la traduction de la Septante: Philon 
d'Alexandrie adapte librement le texte d'Aristée, sans mentionner 
l'auteur,60 Flavius Josephe le démarque sans vergogne et y renvoie 
le lecteur pour d'éventuels compléments,61 Clément d'Alexandrie 
au Ile siècle lui fait de nombreux emprunts,62 enfin Eusèbe, avant 
de nombreux autres, en recopie littéralement des passages.63 

56. §256. 
57. §229. 
58. 1 Cor. 13.13. 
59. 1 Jean 4.16. 
60. De Vita Mosis I 26-44. 
61. A. Pelletier, op. cit., p. 179 note 2 par exemple. 
62. Stromates I 22, par exemple. 
63. Praeparatio Evangelica Vil i 1. 
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Mais le manuel de morale sociale constitué par le colloque du 
banquet, résumé par Flavius Josephe, apparemment ignoré par 
les autres auteurs qui connaissent et utilisent la «lettre» mais ne 
le citent pas, semblerait avoir été totalement ignoré par les com
mentateurs. Il faut penser, tout au contraire, que sa doctrine 
était depuis longtemps passée dans la vision commune du monde. 
Eusèbe, par exemple, eut-il pu ignorer une partie du texte qu'il 
utilisait ! 

Une preuve formelle de la notoriété anonyme de notre texte 
et des notions qu'il véhiculait se trouve avec évidence dans le 
fait que le même miroir des princes avec la maîtrise de soi, la 
libéralité, la mansuétude, l'esprit de justice, la recherche du bon
heur pour les sujets64 est décrit dans la Bibliothèque Historique 
de Diodore de Sicile, qui compila son encyclopédie au 1er siècle 
de l'Empire romain. Diodore et le Pseudo-Aristée ont-ils eu re
cours l'un et l'autre à une source commune, puisqu'ils citent tous 
deux Hécatée d'Abdère, un moraliste fantaisiste qui écrit un volume 
sur l'Egypte sous le règne du premier Ptolémée.65 On a découvert 
aussi dans la «lettre» des traces de Sophocle et d'Hérodote, mais 
il s'agit d'influences très superficielles, le fond de la morale poli
tique et sociale demeurant nettement juif. Je prends un dernier 
parallèle: «Puisque tout le monde lui obéit et que personne ne lui 
fait d'opposition, quel sujet aurait-il jamais de se mettre en 
colère?», dit le Pseudo-Aristée, «Tu gouvernes avec de grands 
ménagements, car tu n'as qu'à vouloir et ta puissance est là», 
dit le Livre de la Sagesse,66 l'oeuvre d'un Juif hellénisé qui semble 
avoir écrit vers le milieu du 1er siècle avant notre ère. 

Le portrait, classique à Byzance, du futur saint empereur Cons
tantin est né, je pense, pour une grande part chez les Juifs des 
bords du Nil. 

64. Aristée § 31. 
65. Ibid. § 253. 
66. 12.18. 



ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΙΣΙΟΤ 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 
TOT ΒΤΖΑΝΤΙΟΥ 

Οι βενετοί στασιώτες στην εποχή του Ιουστινιανού 

Το καθημερινό είναι συνηθισμένο και γνωστό* δεν αποτελεί είδηση και 
έτσι στις πηγές μας οι πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των Βυ
ζαντινών σπανίζουν. Οι λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής τότε τρα
βούν την προσοχή, όταν αλλάζουν ή όταν υπάρχει πρόθεση να αλλάξουν, 
οπότε και γίνονται αντικείμενο κριτικής. Αυτή είναι η περίπτωση των 
πατερικών κειμένων, από τις πιο πλούσιες και αξιόλογες πηγές που 
έχουμε, για την καθημερινή ζωή των Βυζαντινών. Οι Πατέρες της Εκ
κλησίας καυτηριάζοντας την κοινωνική και οικονομική ανισότητα της 
εποχής τους δεν περιορίζονται σε μία θεωρητική κριτική, αλλά κάνουν 
συγκεκριμένες αναφορές στη σύγχρονη τους κοινωνική πραγματικότητα. 

Για την πρωτοβυζαντινή εποχή μία άλλη πολύ σημαντική πηγή για 
την καθημερινή ζωή είναι τα 'Ανέκδοτα του Προκόπιου.1 Τα 'Ανέκδοτα 
«ίναι μία ανεξάντλητη πηγή από πληροφορίες για κάθε πτυχή της ζωής, 
της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας των Βυζαντινών, από το πώς κου
ρεύονται μέχρι ποιες είναι οι αντιλήψεις τους γύρω από τον έρωτα, το 
γάμο,2 την εξουσία, το Θεό. Κι αυτό γιατί στα 'Ανέκδοτα έχουμε και 
την αλλαγή και την κριτική, τους δύο εκείνους παράγοντες που χρειά
ζονται, για να στραφεί η προσοχή μας στα θέματα της καθημερινής 
ζωής: Ο Προκόπιος ασκεί αρνητική κριτική στις αλλαγές που επέφερε 
στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α'. Ενώ οι άλ
λοι βυζαντινοί αυτοκράτορες εμφανίζονται ως φύλακες και υπερασπιστές 

1. Προκόπιος Καισαρείας, 'Ανέκδοτα, έκδ. J. Haury — G. Wirth, Procopii Cae-
sariensis, Opera omnia, III, Λιψία 1963. Νεότερη κριτική έκδοση με εισαγωγή 
και μετάφραση στη ρουμανική από τον Η. Mihaescu, Procopius din Caesarea, 
Istoria secreta (Scriptores byzantini, Vili) Βουκουρέστι 1972. Πρόσφατη νεοελ
ληνική μετάφραση από την Αλόη Σιδέρη, Προκοπίου Καισαρέως Ανέκδοτα ή Από
κρυφη Ιστορία, Αθήνα 1988. 

2. Βλ. εργασία μου που θα δημοσιευτεί στον επόμενο τόμο των Βυζαντινών. 
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της παράδοσης, της τάξης, του κόσμου, ο Ιουστινιανός έρχεται να αντι
καταστήσει όλα αυτά, καταγγέλλει ο Προκόπιος, με τη σύγχυση, την 
αταξία και την ακοσμία.3 Η κύρια κατηγορία4 που απευθύνει ο Προκό
πιος στον Ιουστινιανό, είναι ότι ο αυτοκράτορας ήταν νεωτεροποώς0 και 
διαφθορενς των εϋ καθεστώτων.6 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι πώς και γιατί ο Ιουστινιανός προ
χώρησε στην αλλαγή. Για τον Προκόπιο η απάντηση είναι απλή' γιατί 
η εξουσία είχε περάσει στους Βένετους. Ο Ιουστινιανός, όπως και η γυ
ναίκα του η Θεοδώρα, υποστήριζε τους Βένετους7 και μαζί μ' αυτούς ή 
μάλλον, κάνει τη διευκρίνιση ο Προκόπιος, μαζί με τους στασιώτες των 
Βένετων8 ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα έφεραν τα πάνω κάτω στην 
αυτοκρατορία.9 Ό τ α ν οι στασιώτες των Πράσινων10 είδαν την εύνοια 
του Ιουστινιανού προς τους στασιώτες των Βένετων, αντέδρασαν και η 
αντίδραση τους γινόταν όλο και πιο έντονη, λέει ο Προκόπιος, καθώς 
έβλεπαν ότι στους Βένετους είχε δοθεί απεριόριστη ελευθερία, ενώ οι 

3. Για τη σημασία που έχει για τον Προκόπιο η διατήρηση της τάξης, βλ. 
Averil Cameron, Procopius and the sixth century, Λονδίνο 1985, σ. 239 κ.ε. 

4. Κύρια από την άποψη ότι είναι η πιο γενική. 
5. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 8.26. 
6. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 6.21: Kai φυλάσσειν μεν των καθεσταμένων ούδεν 

ήξίον, άπαντα δε νεοχμοϋν ές άεΐ ήθελε, και το ξύμπαν είπειν, μέγιστος δέ ούτος 
($ν) διαφθορενς των εϋ καθεστώτων. Πρβ. και Β. Rubin, «Prokopios von Kaisa-
reia», RE XXIII 1,348-49. 

7. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.1: Τον δε δήμον εκ παλαιού ες μοίρας δύο διεστη-
κότος, ώσπερ μοι εν τοις έμπροσθεν λόγοις έρρήθη, μίαν αυτός την Βένετων έται-
ρισάμενος, ή οι και το πρότερον κατεσπονδασμένη ετύγχανε, ξνγχεΐν τε και ξυντα-
ράξαι άπαντα ϊσχνσε. Kai απ' αύτον ές γόνν έλθεΐν Ρωμαίοις την πολιτείαν πεποίη-
κεν. Βλ. και Ιωάννη Μαλάλα, Χρονογραφία (έκδ. Dindorf, CSHB) 425.8: έχαιρε 
δέ τω Βενέτω μέρει. 

8. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.2: Ούχ άπαντες δέ οι Βένετοι έπισπέσθαι τη τον 
ανδρός γνώμη έγνωσαν, αλλ' δσοι στασιώται δντες έτύγχανον. 

9. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 9.32-33: Ξύν αύτη (Θεοδώρα) τοίνυν πολλω ετι μάλ
λον τον δημον διέφθειρεν ούκ ένταϋθα μόνον, αλλά ανά πασαν την Ρωμαίων αρχήν 
"Αμφω γαρ μοίρας της Βένετων εκ παλαιού δντες εν πολλή εξουσία τούτοις δή τοις 
στασιώταις τα ές την πολιτείαν πράγματα ίθεντο' βλ. και 'Ανέκδοτα 7.6-7. 

10. Για τη στάση του Προκόπιου απέναντι στους δήμους ο Β. Rubin, Pro
kopios von Kaisareia 533, πιστεύει ότι ο Προκόπιος δείχνει ορισμένες φορές κά
ποια συμπάθεια προς τους Πράσινους αλλά γενικά (ό.π. 379) ότι η στάση του ιστο
ρικού απέναντι στους δήμους είναι αρνητική' το τελευταίο πιστεύει και η Averil 
Cameron, Procopius 76. Αντίθετα ο F. Η. Tinnenfeld, Kategorien der Kaiser
kritik in der byzantinischen Historiographie von Prokop bis Niketas Choniates, 
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ίδιοι καταδιώκονταν από τις αρχές.11 Τότε όμως, μας πληροφορεί ο Προ
κόπιος, και ο Ιουστινιανός φανάτισε και ερέθισε τους Βένετους: τους 
Βένετους αύτοϋ ριπίζοντος και διαφανώς ερεθίζοντος απασα κατ' άκρας 
ή Ρωμαίων αρχή εκινήθη ώσπερ σεισμού ή κατακλυσμού επιπεσόντος ή 
πόλεως εκάστης προς των πολεμίων άλούσης. Πάντα γαρ εν απασι ξυν-
εταράχθη και ουδέν εφ' εαυτοϋ εμεινεν, αλλ' οι τ ε νόμοι κάί δ της πο
λιτείας κόσμος ξυγχύσεως επιγενόμενης ες πάν τουναντίον εχώρησεν.12 

Και πρώτα πρώτα, συνεχίζει ο Προκόπιος, οι στασιώτες άλλαξαν 
τον τρόπο που έκοβαν τα μαλλιά τους και τα γένια τους, για να υιοθε
τήσουν έναν άλλο πού ήταν διαφορετικός από αυτόν που ακολουθούσαν 
οι άλλοι Ρωμαίοι: άπεκείροντο γαρ την κόμην ουδέν ομοίως τοις άλλοις 
Ρωμαίοις. Το μουστάκι τους και τη γενειάδα τους δεν τα πείραζαν κα
θόλου, ενώ τα μαλλιά τους τα έκοβαν μπροστά μέχρι τους κροτάφους 
και πίσω τα άφηναν μακριά.13 Και στη συνέχεια, προσθέτει ο Προκό
πιος, οι στασιώτες άλλαξαν και την ενδυμασία τους που έγινε πολύ πιο 
εντυπωσιακή.14 

Οι μελετητές που σχολιάζουν το χωρίο αυτό του Προκόπιου, απο
δίδουν την περιγραφή αυτή γενικά στους στασιώτες, Πράσινους και Βέ
νετους.15 Αντίθετα η άποψη μου είναι, ότι η περιγραφή αυτή αναφέρεται 
μόνον στους βένετους στασιώτες κι αυτό (α) γιατί το σχετικό χωρίο 
ανήκει στην ενότητα που περιγράφει τη δράση των βένετων σιασιωτών, 
αλλά και (β) γιατί έρχεται ως επεξήγηση της μεθόδου που ακολούθησε ο 

Μόναχο 1971, σ. 21-22 και 25-26 πιστεύει ότι ο Προκόπιος δεν είναι εχθρικός 
προς τους δήμους και ότι δείχνει μια ολοφάνερη συμπάθεια προς τους Πράσινους 
με τους οποίους συνδέεται από τη μια μεριά εξαιτίας της καταγωγής του από την 
Ανατολή και από την άλλη εξαιτίας τού ότι ο δήμος των Πράσινων ήταν ο χώρος 
που συγκέντρωνε όλους τους δυσαρεστημένους με την πολιτική του Ιουστινιανού. 

11. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.4-5. 
12. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.6-7. 
13. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.8-10. 
14. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.11-14. 
15. R. Guilland, «Les factions à Byzance», ΕΕΒΣ 23 (1953) 10 και του 

ίδιου, «Etudes sur l'hippodrome de Byzance. A propos du chapitre 69 du 
livre I du Livre des Cérémonies. Les courses à Byzance», Bsl 23 (1962) 211. 
A. Cameron, Circus Factions. Blues and Greens at Rome and Byzantium, Οξ
φόρδη 1976, σ. 76. Evelyne Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale 
à Byzance. 4e-7e siècles (Civilisations et Sociétés, 48) Παρίσι 1977, σ. 227. Ave
rli Cameron, Procopius 76. Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία του βυζαντινού κρά
τους, Α', Ιστορία πρωίμου βυζαντινής περιόδου (324-565), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 374. 
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Ιουστινιανός, για να ριπίσει και να ερεθίσει τους βένετους στασιώτες του. 
Αποκτώντας οι βένετοι στασιώτες ιδιαίτερη εμφάνιση αναδεικνύονται σε 
ομάδα που διακατέχεται από την επιθυμία να κάνει εμφανή την ιδεολο
γική της ταυτότητα και να εργαστεί, να αγωνιστεί για τη διάδοση και 
την εφαρμογή της ιδεολογίας της.1 6 Και νομίζω, θα ήταν αδιανόητο να. 
δεχτούμε ότι Πράσινοι και Βένετοι που έχουν διαφορετικούς κοινωνικούς 
και ιδεολογικούς προσανατολισμούς, ότι θα ήταν δυνατόν να εμφανίζον
ται με κοινή ενδυμασία.17 

Οι στασιώτες αντιμετωπίζονται συνήθως από τους νεότερους ερευ
νητές ως τα ταραχοποιά εκείνα στοιχεία που κάθε εποχή έχει να επι
δείξει.18 Ωστόσο όμως νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία και σημεία που 
δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε αποδεκτή την άποψη αυτή: 

Το ξεχωριστό σχήμα που αποκτούν οι βένετοι στασιώτες δε μας 
επιτρέπει να τους θεωρήσουμε ως απλά ταραχοποιά άτομα* με την ξε
χωριστή τους αυτή εμφάνιση οι βένετοι στασιώτες θέλουν να υπογραμ
μίσουν την ιδεολογική τους ταυτότητα. Οι βένετοι στασιώτες είναι α 
φορέας της νέας ιδεολογίας που εμπνέει τον Ιουστινιανό και την πολιτική 
του.19 

16. Πρβ. παρατήρηση της Αικατερίνης Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ιστορία, 
Α', 324-610, Αθήνα 1975, σ. 264 ότι ο Ιουστινιανός «ενσυνειδήτως επεδίωξε νχ 
χρησιμοποίηση ως κομματικόν όργανον τους δήμους, εν προκειμένω τον δήμον των· 
Βένετων». 

17. Οι μελέτες των Th. Uspenskij, G. Yaret, G. Manojlovié, A. P. Djako-
nov και M. V. Levöenko, τόνισαν την πολιτική και κοινωνική σημασία των βυζαν
τινών δήμων, έδειξαν τις μεταξύ τους διαφορές και αποτέλεσαν τη βάση για τις 
εργασίες που ακολούθησαν. Ο Cameron, Circus Factions, δεν αναγνωρίζει στους 
δήμους πολιτικούς ή ιδεολογικούς στόχους ούτε ταξικές ή Θρησκευτικές διαφορές. 
Τις απόψεις του Cameron αποδέχεται και ο Α. S. Fotiou, «Byzantine Circus 
Factions and their Riots», JOB 27 (1978) 1-17. Για την πολιτική σημασία όμως 
των δήμων βλ. F. Winkelmann, «Zur politischen Rolle der Bevölkerung Kon
stantinopels von der nachjustinianischen Zeit bis zum Beginn des Bilder
streits», Studien zum 7. Jahrhundert in Byzanz. Probleme der Herausbildung 
des Feudalismus, έκδ. Helga Köpstein - F. Winkelmann, Βερολίνο 1976, σ. 101-
119. Διονυσία Μισίου, «Δήμοι και δημοκρατία στο Βυζάντιο». Αφιέρωμα στον Νίκο 
Σβορώνο, Ρέθυμνο 1986, σ. 57-69 και της ίδιας, Η διαθήκη του Ηράκλειου Α' και 
η κρίση του 641. Συμβολή στο πρόβλημα της διαδοχής στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη. 
1985, σ. 217 κ.ε. Για τους βυζαντινούς δήμους βλ. και πιο κάτω την ανακοίνωση 
του R. Browning, σ. 419-426. Βλ. και πιο κάτω. 

18. Cameron, Circus Factions 75 και 77. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία, Α', 274. 
19. Βλ. πιο πάνω, σημ. 16. Στο θέμα αυτό θα επανέλθουμε και πιο κάτω. 
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Και αυτό ακριβώς είναι το δεύτερο σημείο που δε μας επιτρέπει να 
αποδεχτούμε την άποψη, ότι οι στασιώτες είναι απλά ταραχοποιά στοι
χεία" η ερμηνεία αυτή δε λαμβάνει υπόψη της ότι οι στασιώτες και στην 
προκειμένη περίπτωση οι στασιώτες των Βένετων, δεν δρούσαν ανε
ξάρτητα και ατομικά αλλά συλλογικά και ως όργανα του αυτοκράτορα,. 
ο οποίος είναι και ο προστάτης τους.20 

Η σχέση του Ιουστινιανού με τους Βένετους χρονολογείται, όπως 
μας πληροφορεί ο Προκόπιος,21 πριν από την ανάρρηση του στο θρόνο 
και όπως μαθαίνουμε από το Περί βασιλείου τάξεως του Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου, ο Ιουστίνος όφειλε την αναγόρευση του στην υποστή
ριξη του δήμου των Βένετων.22 Βέβαια τελικά στην εκλογή του Ιουστί
νου συναίνεσαν και οι Βένετοι και οι Πράσινοι,23 όμως οι Βένετοι ήταν 
εκείνοι που είχαν αντιδράσει και είχαν ματαιώσει την υποψηφιότητα του 
τριβούνου Ιωάννη, που είχε προηγηθεί.24 Πίσω από όλες αυτές τις πα
ρασκηνιακές ενέργειες που κατέληξαν στην ανάρρηση του Ιουστίνου στον 
αυτοκρατορικό θρόνο, βρισκόταν ο Ιουστινιανός,25 ο οποίος επίσης είχε 
προταθεί ως νέος αυτοκράτορας και που τελικά έκρινε πως ήταν συμφε-
ρότερο να παραιτηθεί υπέρ του θείου του Ιουστίνου.26 

Αλλά και στην περίπτωση που οι νεότεροι ερευνητές λαμβάνουν υπό
ψη τη σχέση του Ιουστινιανού με τους Βένετους, ερμηνεύουν το φαινό
μενο με σημερινά δεδομένα, χωρίς να προσπαθήσουν να το εντάξουν 

20. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.41-42: προστάτης των στασιωτών έκ τον εμφα
νούς καθίστασθαι ούδαμή άπηξίον χρήματα τε γαρ μεγάλα τοϊς νεανίαις τούτοις 
προίετο, και πολλούς μεν άμφ' αυτόν είχε, τινάς δε αυτών ëç τε τάς αρχάς καί τα 
άλλα αξιώματα καλειν έδικαίον βλ. και 7.1-2 καί 6-7 και 9.32-33. Βλ. και Μισίου, 
Δήμοι και δημοκρατία στο Βυζάντιο 57-69 γενικά για τη σχέση δήμων και αυτο
κράτορα. 

21. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.1: μίαν αυτός την Βένετων έταιρισάμενος, ή οί 
καί το πρότερον κατεσπουδασμένη ετύγχανε και 9.33 αμφω γαρ μοίρας της Βένε
των έκ παλαιού δντες. 

22. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως (έκδ. Reiske, 
CSHB Ι 93) (426.3 κ.ε.). Πρβ. Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Εκλογή, αναγάρευ-
σις και στέψις του βυζαντινού αντοκράτορος, Αθήνα 1956, σ. 44 κ.ε. 

23. Κων. Πορφυρογέννητος, Περί βάσιμου τάξεως Ι 93 (428.17-18): συνή
νεσαν έπ' αύτφ και Βένετοι και Πράσινοι. 

24. Κων. Πορφυρογέννητος, Περί βάσιμου τάξεως Ι 93 (427.14-19). Βλ. και 
Α. Α. Vasiliev, Justin the First. An Introduction to the Epoch of Justinian the-
Great, Cambridge Mas. 1980, σ. 68 κ.ε. 

25. Βλ. Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α', 371. 
26. Κων. Πορφυρογέννητος, Περί βασιλείου τάξεως Ι 93 (428.5-7). 
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μέσα στην κοινωνία και την πολιτική του 6ου αιώνα: «Με την πείρα που 
έχουμε σήμερα, λέει ο C. Mango, δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε 
αυτές τις συμμορίες από νεαρούς με μακριά μαλλιά, ντυμένους επίτηδες 
με βαρβαρικό τρόπο, που συμπλέκονται μεταξύ τους, όταν δεν κακο
ποιούσαν αθώους πολίτες».27 Το ίδιο κάνει και ο Α. Gameron, όταν απο
δίδει την ιδιαίτερη ενδυμασία και εμφάνιση των στασιωτών σε νεανικούς 
εκκεντρισμούς.28 

Τέλος οι ερμηνείες αυτές, αναγνωρίζοντας ως κύριο χαρακτηριστικό 
των στασιωτών την εγκληματικότητα και τη βία,29 δεν ξεφεύγουν από 
την εικόνα που θέλει να μας δώσει ο Προκόπιος για τους βένετους στα-
σιώτες. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι τα 'Ανέκδοτα είναι ένας λίβελ-
λος30 και ότι ο Προκόπιος μας δίνει μία συγκεκριμένη εικόνα της εποχής 
του, τη δική του, που υπαγορεύεται από την αντιπολιτευτική του θέση, 
που είναι ταυτόχρονα και η θέση της συγκλητικής τάξης και των Πρά
σινων που κυρίως θίγονται από την πολιτική και τα μέτρα του Ιουστι
νιανού.31 

Νομίζω ότι για την ώρα μπορούμε να μείνουμε στη διατύπωση της 
Αικατερίνης Χρίστο φ ιλοπούλου, ότι ο Ιουστινιανός ήταν ο αυτοκράτο
ρας εκείνος «που ενσυνειδήτως επιδίωξε να χρησιμοποιήσει ως κομμα
τικό όργανο τους δήμους, εν προκειμένω τον δήμο των Βένετων».32 

Κύριο στοιχείο της ξεχωριστής εμφάνισης που απέκτησαν οι βένε-

27. C. Mango, Byzantium. The Empire of New Rome, Λονδίνο 1980, σ. 67 
(ελλ. μετφρ., Αθήνα 1988, σ. 85-86). 

28. Cameron, Circus Factions 6. 
29. Ο Mango, Byzantium 67 (ελλ. μετφρ. σ. 85) κάνει λόγο για τραμπούκους 

του ιπποδρόμου: «the hippodrome thugs». 
30. Ο Β. Rubin, Das Zeitalter Justinians, Βερολίνο 1960, σ. 240 χαρακτηρί

ζει το έργο «Schale des Zorns». Πρβ. Tinnenfeld, Kategorien der Kaiserkritik 
18: «Als Pamphlet steht das Werk grundsätzlich im Dienste der Diffamie
rung». 

31. Βλ. Rubin, Prokopios von Kaisareia 349-354, Tinnenfeld, Kategorien 
der Kaiserkritik 21 κ.ε., Ζ. V. UdaFcova, Idelno-politicheskaya bor'ba ν rannei 
Vizantiipo dannym istorikov IV-VHvv., Μόσχα 1974, σ. 171-3. Πρβ. Averil Ca
meron, Procopius 49 κ.ε. και 264. Βλ. και πιο πάνω σημ. 11 για τη σχέση του 
Προκόπιου με τον δήμο των Πράσινων. 

32. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία, Α', 264. Βλ. και R. Browning, 
«Ο αιών του Ιουστινιανού», στην ΙΕΕ, Ζ', σ. 152-53. Πρβ. και Patlagean, Pauvreté 
économique 228. Για τους δήμους στη διάρκεια της βασιλείας του Ιουστίνου Α' βλ. 
Vasiliev, Justin the First 115 κ.ε. 
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τοι στασιώτες στην εποχή του Ιουστινιανού,33 ήταν η μακριά γενειάδα, 
μια και όπως είδαμε, αυτό δεν αποτελούσε συνήθεια των Ρωμαίων 
( = Βυζαντινών).34 Ας σταθούμε λίγο περισσότερο στο στοιχείο αυτό. 

Οι αρχαίοι Έλληνες έτρεφαν γενειάδα, την οποία μάλιστα θεωρούσαν 
στολίδι του άντρα, το κατεξοχήν αντρικό σύμβολο. Από την εποχή του 
Μ. Αλεξάνδρου αρχίζει η συνήθεια του ξυρίσματος η οποία και διαδό
θηκε και επεκράτησε σε όλη την ελληνιστική περίοδο.35 

Οι Ρωμαίοι στα χρόνια της δημοκρατίας το είχαν ντροπή να αφιερώ
νουν χρόνο για την περιποίηση τους. Η συνήθεια του ξυρίσματος ίσως 
εγκαινιάστηκε από τον Σκιπίωνα τον Αφρικανό, διαδόθηκε όμως στα 
χρόνια της δικτατορίας, που δείχνει, όπως έχει ήδη λεχθεί, ότι «το πνεύμα 
του ελληνιστικού πολιτισμού, από το οποίο παρά τη θέληση της εμπνεό
ταν, είχε επεκτείνει την επίδραση του από τα θεμέλια του πολιτικού 
καθεστώτος στις πιο μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής».3 6 

Η διαδικασία του ξυρίσματος είχε πάρει για τους Ρωμαίους τη μορ
φή καθήκοντος, από το οποίο και παραιτούνταν μόνον σε περίπτωση πέν
θους, και ιδιαίτερα εθνικού πένθους, ύστερα δηλ. από μία μεγάλη ήττα 
του ρωμαϊκού στρατού, ή όταν ήθελαν να εκφράσουν διαμαρτυρία τους. 

Θα πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ότι το ξύρισμα ήταν μία συνήθεια 
της ανώτερης μόνον τάξης. Βέβαια, τόσο στη Ρώμη όσο και στις άλλες 
πόλεις, υπήρχαν άφθονα κουρεία στα οποία σύχναζαν άνθρωποι όλων 
των κοινωνικών τάξεων, ενώ υπαίθρια κουρεία εξυπηρετούσαν μια πιο 

33. Ότι η αλλαγή αυτή συντελείται στην εποχή του Ιουστινιανού έχει παρατη
ρήσει και η Patlagean, Pauvreté économique 227. 

34. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.8. 
35. Για την ιστορία της γενειάδας βλ. J. Marquardt, Das Privatleben der 

Römer, Λιψία 1886, ανατ. Darmstadt 1964, Π, σ. 597 κ.ε. Λήμμα Bart και 
Barbier στην RE III l , 30-34 και 3.4. Κ. Καλλίνικος, «Κόμη και γένειον παρά 
τοις κληρικοΐς», Εκκλησιαστικός Φάρος 13 (1914) 219 κ.ε. Φ. Κουκουλέ, Βυζαν
τινών βίος και πολιτισμός, Δ', Αθήνα (χ.χ.) σ. 357 κ.ε. U. v. Willamowitz-Moellen-
dorff, J. Kromayer και Α. Heisenberg, Staat und Gesellschaft der Griechen und 
Römer. Bis zum Ausgang des Mittelalters (Die Kultur der Gegenwart. Teil II 
Abteilung IVi), Λιψία-Βερολίνο 21923, σ. 195 κ.ε. J. Garcopino, La vie quoti
dienne à Rome à l'apogée de l'Empire, Παρίσι 1941 (= Κ. Παναγιώτου, Η καθη
μερινή ζωή στη Ρώμη στο απόγειο της αυτοκρατορίας, Αθήνα 1971, σ. 200 κ.ε.). 
F. R. Cowell, Everyday Life in Ancient Rome, Praisley 1966, σ. 66 κ.ε. Για 
τους Εβραίους, των οποίων τους εξωτερικούς τύπους αντέγραψε ο ανατολικός χρι
στιανισμός, βλ. Καλλίνικο, Κόμη και γένειον 220-223 και Ντανιέλ Ροπς, Η κα
θημερινή ζωή στην Παλαιστίνη στους χρόνους του Ιησού, Αθήνα 1988, σ. 361 κ.ε. 

36. Garcopino, ό.π., μετφρ. σ. 205. 
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λαϊκή πελατεία. Ό λ ο ι αυτοί όμως πήγαιναν στα κουρεία για μια γενική 
περιποίηση της κόμης, δηλ. κούρεμα μαλλιών και γενειάδας, ενώ το ξύ
ρισμα και πολύ περισσότερο το καθημερινό ξύρισμα ήταν αποκλειστικό
τητα της ανώτερης τάξης. 

Με το ελαττωματικό υλικό και την απλοϊκή τεχνική που διέθεταν οι 
Ρωμαίοι, ήταν αδύνατο να ξυρίζεται κανείς μόνος του, αλλά ήταν υπο
χρεωμένος να παραδίδεται στα έμπειρα χέρια των ειδικών, των τονσό-
ρων, που έπρεπε να διαθέτουν μία ιδιαίτερη επιδεξιότητα και να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί. Διαφορετικά ήταν πολύ εύκολο να προκαλέσουν 
πληγές στο πρόσωπο του πελάτη τους. Χαρακτηριστικά ο Μαρτιάλης 
αναφέρει ότι απ ' όλα τα ζώα το πιο έξυπνο είναι ο τράγος που ζει με 
τη γενειάδα του αποφεύγοντας έτσι το δήμιο.37 

Οι πιο φημισμένοι κουρείς ήταν συγχρόνως γνωστοί και γ ια τη βρα
δύτητα τους, που εξασφάλιζε εξάλλου και το αναίμακτο ξύρισμα. Συνη
θισμένο αστείο της εποχής ήταν ότι, ώσπου να τελειώσει το ξύρισμα, 
στο μάγουλο του πελάτη φύτρωνε καινούρια γενειάδα. Ο Αύγουστος, που 
δεν ήθελε ούτε μία μέρα να περάσει χωρίς να έχει ξυριστεί, την ώρα που 
τον περιποιόταν ο κουρέας του, έπαιρνε κάτι για να γράψει ή να δια
βάσει, ώστε να μην πάει χαμένος τόσος χρόνος. 

Παράλληλα το ξύρισμα χρεωνόταν και ακριβά, και στις Σάτιρες του 
Γιουβενάλη εμφανίζεται συχνά ο τύπος του κουρέα που χάρη στα πλούτη 
που του εξασφαλίζουν τα έσοδα του επαγγέλματος του, ανεβαίνει στις 
υψηλότερες κοινωνικές βαθμίδες. 

Το ξύρισμα απαιτούσε λοιπόν χρόνο και χρήμα που μόνον οι άντρες 
των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων μπορούσαν να διαθέσουν. Αλλά 
ακόμη και για αυτούς η διαδικασία του ξυρίσματος δεν ήταν πολύ ευχά
ριστη. Έ τ σ ι όταν ο αυτοκράτορας Αδριανός αποφάσισε να αφήσει γενειά
δα, για να καλύψει μάλλον κάποια ουλή που είχε στο πρόσωπο του, βρήκε 
αμέσως μιμητές. Για πάνω από 150 χρόνια οι ρωμαίοι αυτοκράτορες με 
λίγες εξαιρέσεις όπως ο Καρακάλας ή ο Ελεγάβαλος, τρέφουν γένια. 

Από τον Μ. Κωνσταντίνο οι βυζαντινοί αυτοκράτορες ακολουθούν τη 
ρωμαϊκή συνήθεια και ξυρίζονται, με εξαίρεση τον αυτοκράτορα Ιου
λιανό, ο οποίος όμως ήταν λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και 
αυτοκράτορας φιλόσοφος* και σ' όλη αυτή την περίοδο οι φιλόσοφοι ποτέ 
δεν έπαψαν να φέρουν γενειάδα.38 

37. Μαρτιάλης XI 84' πρβ. Carcopino, ό.π., μετφρ. σ. 206 και 209. 
38. Πρβ. τις παροιμίες εκ πώγωνος σοφός και πωγωνοτροφία φιλόσοφον ποιεί. 



Ή πολιτική στην καθημερινή ζωή τοϋ Βυζαντίου 51 

Εκτός όμως από τον Ιουλιανό όλοι οι άλλοι βυζαντινοί αυτοκράτορες 
από τον Μ. Κωνσταντίνο, όπως και γενικά τα μέλη της ανώτερης βυ
ζαντινής τάξης ξυρίζονται, και η γενειάδα είναι ένα εμφανές στοιχείο 
των κοινωνικών διακρίσεων της εποχής. Και μάλλον αυτός ήταν ο κύ
ριος λόγος που από.τη μεριά των μοναστικών και εκκλησιαστικών κύ
κλων υπήρχε μία έντονη κριτική κατά του ξυρίσματος.39 

Ύστερα από όσα είπαμε ως τώρα, μπορούμε, νομίζω, να προχωρή
σουμε στην υπόθεση, ότι η γενειάδα των βένετων στασιωτών είχε μία 
ιδιαίτερη σημασία' έδειχνε τη διαμαρτυρία των βένετων στασιωτών προς 
την υπάρχουσα κοινωνική δομή και ότι οι βένετοι στασιώτες τάσσονταν 
με τις κατώτερες τάξεις της αυτοκρατορίας.40 Η υπόθεση αυτή ενισχύε
ται μέσα στην επόμενη περίοδο. 

Με το θάνατο του Ιουστινιανού η εξουσία πέρασε στους Πράσινους. 
Οι Βένετοι θα ξανακερδίσουν την εξουσία με την επανάσταση του Φωκά 
το 602.4 1 

Στη διδακτορική μου διατριβή εξέτασα την επανάσταση του Φωκά 
όπως την είδαν οι αντίπαλοι του, οι συγκλητικοί κύκλοι, οι οποίοι και 
τον εκθρόνισαν, για να ανεβάσουν στο θρόνο τον Πράσινο Ηράκλειο.42 

Σ τ η συνέχεια προσπάθησα να εξετάσω την επανάσταση του 602 από τη 
μεριά των ίδιων των επαναστατών και του Φωκά. Δυστυχώς οι πληρο
φορίες των πηγών προέρχονται μόνον από τους εχθρούς της επανάστα
σης. Το μόνο στοιχείο που έχουμε από τον ίδιο τον Φωκά, είναι τα νομί
σματα του, στα οποία εμφανίζεται με γενειάδα, σπάζοντας έτσι την 

39. Βλ. Καλλίνικο, Κόμη καΐ γένειον 219 κ.ε. 
40. Βλ. και σημ. 52. 
41. Βλ. Χρονικό της Σερτ (= Histoire Nestorienne), έκδ. μετφρ. Mg. Addai -

R. Griveau, PO 13, 4 (1919) 526: «Phocas s'empara du pouvoir; il était du 
clan appelé Veneta. Le clan adverse ne voulut pas le reconnaître. Phocas 
étendit la main, alors, pour tuer les chefs de ce parti». Για ένα διάστημα ο Φω
κάς υποστηρίχτηκε και από τους Πράσινους βλ. Yvonne Janssens, «Les Bleus 
et les Verts sous Maurice, Phocas et Héraclius», Byzantion 11 (1936) 508 κ.ε. 
Ωστόσο ο Φωκάς ήταν ένας βένετος αυτοκράτορας, όπως το δείχνει γενικά η πολι
τική του καθώς και το γεγονός ότι με την εκθρόνιση του κάηκε και η σημαία των 
Βένετων βλ. ελλ. μετφρ. του G. Ostrogorsky, Ιστορία του βυζαντινού κράτους, Α', 
Αθήνα 1978, σ. 152 και 241 σημ. 135 και σ. 242 σημ. 139. 

42. Μισίου, Η διαθήκη του Ηράκλειου Α' 177 κ.ε. Για τον Φωκά βλ. και 
Τ. Λουγγή, Δοκίμιο για την κοινοτική εξέλιξη στη διάρκεια των λεγομένων «σκο
τεινών αιώνων» (602-867), Αθήνα 1985, σ. 9 κ.ε.= Σύμμεικτα 6 (1985) 139 κ.ε., 
όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
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παράδοση σύμφωνα με την οποία οι βυζαντινοί αυτοκράτορες εμφανί
ζονται στα νομίσματα τους αγένειοι.43 Για αρκετό καιρό τα γένια του 
Φωκά ήταν ένα δελτίο έρευνας που με ταλαιπωρούσε η λύση του. Ύστερα 
όμως από τα όσα είπαμε για την πολιτικοκοινωνική σημασία της γενειά
δας, οδηγούμαστε, νομίζω, σε μία ερμηνεία: Ο Φωκάς με τα νομίσματα 
του, που ήταν το μέσο προπαγάνδας και μαζικής ενημέρωσης, ήθελε να 
διακηρύξει στους υπηκόους του ότι ο θρόνος της αυτοκρατορίας ανήκε 
τώρα πια σ' έναν εκπρόσωπο του λαού, σε έναν Βένετο. 

Η κοινωνική σημασία της γενειάδας του αυτοκράτορα Φωκά ενισχύε
ται και από ένα άλλο στοιχείο. Ο Φωκάς έκτισε στην Κωνσταντινούπολη 
ναό προς τιμή του συνονόματου του αγίου, του αγίου Φωκά.4 4 Η ιδιαί
τερη πολιτική σημασία που είχε η ανέγερση του ναού του αγίου Φωκά, 
αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι ο Ηράκλειος, όταν κατέλαβε την εξου
σία, μετονόμασε το ναό σε ναό του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστή 
Ιωάννη του Θεολόγου.45 Ο άγιος Φωκάς θεωρούνταν προστάτης των 
ναυτικών46 και γενικά των φτωχών και των αδυνάτων* έτσι τον πα
ρουσιάζουν οι βιογράφοι του και οι συγγραφείς των ακολουθιών του.47 Ο 

43. W. Wroth, Imperial Byzantine Coins in the British Museum, Ι, Σικάγο 
1966, σ. XXIII. Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dum
barton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, Ult Washington 1968, 
σ. 147. Cécile Morrisson, Catalogue des monnaies byzantines, I, 491-717, Παρί
σι 1970, σ. 218. 

44. Για τον άγιο Φωκά βλ. G. Van de Vorst, «Saint Phocas», An. Boll. 30 
(1911) 252-295. Ο. Κατσάνη, Το εγκώμιο του Φιλόθεου Κόκκινου στον Άγιο Φωκά, 
Θεσσαλονίκη 1983, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 

45. Πάτρια Π, σ. 168-170. 
46. Για τον άγιο Φωκά ως προστάτη των ναυτικών βλ. Ν. Οικονομίδη, «Άγιος 

Φωκάς ο Σινωπεύς», 'Αρχεΐον Πόντου 17 (1952) 186. 
47. Ο επίσκοπος Αμασείας Αστέριος, PG 30, 312Α-313Α, μας βεβαιώνει ότι 

οι ναύτες των βυζαντινών πλοίων είχαν τον άγιο συνεστιάτορα' δηλ. χώριζαν καθη
μερινά μία μερίδα φαγητό για τον άγιο, την οποία αγόραζαν εκ περιτροπής και 
μ' αυτόν τον τρόπο συγκέντρωναν ένα ποσό. Το ποσό αυτό, όταν έπιαναν λιμάνι, 
το μοίραζαν στους φτωχούς του τόπου. Έπειδάν ôè δρμος αυτούς ύποδέξηται, και 
είς γήν αφίκωνται, μερίζεται το άργύριον τοις πεινώσι· τοϋτο ή μερίς τοϋ Φωκά, 
πενήτων ευεργεσία. 

Μία ακόμη πληροφορία συνδέει τον άγιο Φωκά με τη φροντίδα υπέρ των φτω
χών. Στο βίο του αγίου που έχει εκδώσει ο G. Van de Vorst, Saint Phocas 276. 
24-277.4, διαβάζουμε ότι άγγελοι Κυρίου πήραν τον άγιο και τον πήγαν από τη 
Σινώπη στην Αμάσεια του Πόντου, όπου ένα πλοίο βρισκόταν σε κίνδυνο: Ό ναύ-
κληρος επεσεν προς τους πόδας τοϋ αγίου λέγων «Δοϋλε τοϋ Θεοΰ Φωκά, μη με 
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αυτοκράτορας Φωκάς προβάλλει λοιπόν και αυτός στα νομίσματα του 
ως προστάτης των φτωχών και των αδικημένων. 

Οι παρατηρήσεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν την υπόθεση που κά
ναμε για τη σημασία της γενειάδας των βένετων στασιωτών του Ιουστι
νιανού, αλλά και μας υποχρεώνουν να αναθεωρήσουμε την άποψη, ότι οι 
Βένετοι αντιπροσώπευαν την αριστοκρατία και οι Πράσινοι τις κατώ
τερες τάξεις,48 και να δεχτούμε ακριβώς το αντίθετο, ότι οι Πράσινοι 
αντιπροσώπευαν την ανώτερη τάξη και οι Βένετοι τα κατώτερα στρώ
ματα.4 9 Ή δ η ο Α. Cameron έχει υπογραμμίσει την αντίφαση που πα
ρουσίαζε η παλιότερη αυτή άποψη, μια και ο Ιουστινιανός που είναι 
και ο κατεξοχήν βένετος αυτοκράτορας, ήταν εκείνος που είχε πάρει τα 
αυστηρότερα μέτρα κατά της συγκλητικής τάξης.50 Και δεν ήταν μόνον 
ο Βένετος Ιουστινιανός που πήρε μέτρα κατά της ανώτερης τάξης, αλλά 
και όλοι οι βένετοι αυτοκράτορες.51 

παρίδγις, αλλ' ην δίδωμί σοι εύλογίαν λάβε παρ' εμού εις διακονίαν τών πτωχών και 
μιμνήσκου μου δια παντός.» Kai εδωκεν αύτώ εκατόν χρνσίνονς (το παράθεμα 
277.5-9). 

Ο V. Latisev, «Etudi po vizantiski epigraphike», Viz. Vrem. 6 (1899) 344 κ.ε. 
δημοσιεύει μενταγιόν στο οποίο εικονίζεται ο άγιος και το οποίο φέρει την επιγρα
φή: ((Εύ(λο)γία τοϋ αγίου Φωκά | του πτωχ(ε)ίου Χερσ(ώ)νος». 

Ως προστάτη των φτωχών και των αδυνάτων τον παρουσιάζουν και οι συγγρα
φείς των ακολουθιών του* βλ. Μηναϊον Σεπτεμβρίου, έκδ. Βαρθολομαίου Κουτλου-
μουσιανού, Βενετία 1880, σ. 135: τοϊς εν θαλασσή Πάτερ, βοηθεΐς καθ' εκάστην, 
νοσήματα διώκεις, παύεις ψυχής και σαρκός άρρωστήματα, σ. 136: άπορούντων 
γαρ πελβις άντίληψις, και πλούτος πάσι πτωχεύονσι, και πηγή αγαθών δωρεών, ό 
μόνος υπάρχων πολυέλεος, σ. 139: 'Ακοίμητα» έχει σε πιστών, σοφέ δμήγυρις, 
πρέσβυν κοιμίζοντα παθών θαλάσσης τα κύματα, πειρασμούς τε κατευνάζοντα, και 
οδυνών παντοδαπών ήμας λυτρούμενον τους βοώντας. Ρείθρα Ιαμάτων ô ναός, ό 
σος τοις χρηζουσι, πηγάζει πάντοτε, λιμήν δεικνύμένος ακλυατος, και παθών φυγα-
δευτήριον, τοις σε τιμώσι, και Χριστώ Μάρτυς κραυγάζουσιν. . . "Ινα σοϋ τιμώμεν 
το σεπτον Φωκά μνημοσυνον, πανηγυρίζοντες τον υπεραγαθον Κύριον, εκδυσώπει 
προθυμότατα, άπαλλαγήν τών δυσχερών, ύμϊν δωρήσααθαι τοις βοώσι. 

48. G. Manojlovic, «Le peuple de Constantinople», Byzantion 11 (1936) 
642 κ.ε. Βλ. και σημ. 52. 

49. Βλ. και σημ. 69. 
50. Cameron, Circus Factions 102. Μία άλλη αντίφαση επισημαίνει ο Η. 

G. Beck, «Konstantinopel. Zur Sozialgeschichte einer früh-mittelalterlichen 
Hauptstadt», BZ 58 (1965) 39: «Ausserdem ist es völlig müssig, Adel mit 
Orthodoxie und Volk mit Hétérodoxie zu identifizieren». 

51. Για τα μέτρα που πήρε η Βένετη Πουλχερία κατά των γαιοκτημόνων, βλ. 
Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α', 243 κ.ε. Ο Λέων Α' επίσης προσπάθησε να κατά-
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Για σχέση των βένετων στασιωτών με τις κατώτερες τάξεις μάς 
πληροφορεί και ο Προκόπιος, όταν σχολιάζοντας την ενδυμασία των βέ
νετων στασιωτών παρατηρεί ότι ες τα ιμάτια ενπάρνφοι ήξίουν, άπαντες 
είναι κομπωδεστέραν ή κατά την εκάστου άξίαν ενδιδυσκόμενοι την 
έσθήτα.52 Αλλά και γενικά μέσα στα 'Ανέκδοτα υπάρχει ένα είδος ταύ
τισης ανάμεσα στους πλούσιους και τους Πράσινους, χωρίς αυτό να ση
μαίνει βέβαια ότι δεν υπήρχαν και πλούσιοι Βένετοι'53 έτσι εξάλλου, νο
μίζω, θα πρέπει να εννοήσουμε και τη διευκρίνιση του Προκόπιου, ότι 
τον Ιουστινιανό δεν τον υποστήριζαν όλοι οι Βένετοι, αλλά μόνον οι στα-
σιώτες των Βένετων.54 

Ο Ηράκλειος υιοθέτησε και εκείνος στα νομίσματα του τη γενειά
δα,56 για να διασκεδάσει το μήνυμα της, αλλά και γ ια να διευκρινίσει 
τη βασιλική ιεραρχία των συμβασιλέων υιών του.56 Ωστόσο όμως ο κοι
νωνικός συμβολισμός της γενειάδας δεν εξαλείφτηκε" ο επόμενος βένε
τος αυτοκράτορας που ανέβηκε στο βυζαντινό θρόνο, ήταν ο Κωνσταντί
νος ο Πωγωνάτος.5 7 

πολεμήσει την αριστοκρατική τάξη· βλ. Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α', 297 σημ. 1. 
ΓΊα το πλήγμα που δέχεται η συγκλητική αριστοκρατία από τους Βένετους Φωκά 
και Ιουστινιανό Β', βλ. Λουγγή, Δοκίμιο για την κοινωνική εξέλιξη 11 κ.ε.= Σύμμει
κτα 6(1985)139-222. 

52. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.11. 
53. Σήμερα δεχόμαστε ότι κάθε δήμος συμπεριλάμβανε οπαδούς από όλες τις 

κοινωνικές τάξεις· βλ. Α. P. Djakonov, «Vizantijskije dimy i fakcii ν V-VII 
vv», Vizantijskij Sbornik (1945) 188 κ.ε. (βλ. την γαλλική περίληψη της μελέτης 
από την M. Paulovâ, Bsl 10 (1949) 81-87). M. V. LevSenko, «Venety i prasiny 
ν Vizantii ν V-VII w » , Viz. Vrem. (1947) 180 κ.ε.· Sabine Winkler, Byzantini
sche Demen und Faktionen, Sozialökonomische Verhältnisse im Alten Orient und 
im Klassischen Altertum, Βερολίνο 1961, σ. 324 κ.ε. και Ν. Pigulewskaja, Byzanz 
auf den Wegen nach Indien, BBA 36, Βερολίνο 1969, σ. 43 κ.ε.· πρβ. Cameron, 
Circus Factions 74κ.ε. 

54. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.2* βλ. και 7.17. 
55. Βλ. Grierson, Coins, IIj, 223. Morrisson, Monnaies, I, 276. 
56. Για τη χρήση της γενειάδας στα νομίσματα βλ. Διονυσία Μισίου, «Στάδια 

βασιλείας Κωνσταντίνου ΣΤ' και Ειρήνης και τα νομίσματα τους», Βυζαντιακά 1 
(1981) 155 σημ. 67. 

57. Ο Ε. Β. Brooks, «Who was Constantine Pogonatus», BZ 17 (1908) 460-
462 υποστήριξε ότι ο Κωνσταντίνος Πωγωνάτος ήταν ο Κώνστας Β'. Ότι όμως ο 
Πωγωνάτος ήταν ο Κωνσταντίνος Δ' βλ. εργασία μου «Ποιος ο Κωνσταντίνος Πω
γωνάτος», που θα δημοσιευτεί στον επόμενο τόμο των Βυζαντινά*». Για σχέση του 
Κωνσταντίνου Δ' με τους Βένετους βλ. Διονυσία Μισίου, «Ποιος ο Κωνσταντίνος 
της επιγραφής αρ. 8788 του CIG IV. Συμβολή στη μελέτη των δήμων κατά την επο-
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Όλο ι αυτοί οι βένετοι αυτοκράτορες, όπως και οι βένετοι αυτοκρά
τορες πριν από τον Ιουστινιανό, Πουλχερία - Μαρκιανός και Λέων Α ' , 
ήταν ορθόδοξοι. Έ τ σ ι η γενειάδα πέρα από τον πολιτικοκοινωνικό της 
χαρακτήρα αποκτά και ένα θρησκευτικό περιεχόμενο και δηλώνει τον 
ορθόδοξο. Η σύνδεση της γενειάδας με την Ορθοδοξία θα γίνει πολύ πιο 
σαφής αργότερα με την αντιπαράθεση ανάμεσα στους αγένειους λατίνους 
και τους γενειοφόρους βυζαντινούς ορθόδοξους ιερείς. Παράλληλα όμως 
θα πρέπει να τονίσουμε ότι η συνήθεια του ξυρίσματος δε σταμάτησε 
ποτέ στο Βυζάντιο.58 

Πριν προχωρήσουμε, είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι για 
τους αυτοκράτορες Αναστάσιο και Μαυρίκιο που προηγήθηκαν του βέ
νετου νεωτεροποιον Ιουστινιανού59 και του βένετου επαναστάτη τυράν
νου Φωκά,60 οι πηγές μάς πληροφορούν ότι ξύριζαν πολύ συχνά τα γέ
νια τους.61 

χή των Ηρακλείδων», Βνζαντιακά 4 (1984) 75-84 = «Who was the Constantine 
in the Inscription no. 8788 CIG IV? Contribution to the study of the Demes 
in the Period of the Herakleids», Βυζαντινά 13 (1985 = Δώρημα στον Ιωάννη 
KaoayuxwonovL·) 1477-1486. 

58. Κουκούλες, ό.π., Δ', 359 κ.ε. 
59. Προκόπιος, "Ανέκδοτα 8.26. 
60. Βλ. Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, «Ενδείξεις δια την χρονολόγησιν του 

Ακαθίστου Ύμνου», ΕΕΒΣ 35 (1966-67) 54-58, όπου όλες οι πηγές που αποδίδουν 
στον Φωκά το χαρακτηρισμό του τυράννου. Για τη σημασία του όρου πρβ. Μισίου, 
Η διαθήκη τον Ηράκλειον Α' 178 κ.ε. Ο Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 9.51-52 και 10.23 
αναφέρεται στον Ιουστινιανό ως τύραννο* πρβ. Rubin, Prokopios von Kaisareia 
353 και Tinnenfeld, Kategorien der Kaiserkritik 35-36. 

61. Μαλάλας, Χρονογραφία 429.10: (Αναστάσιος) το <5ε γένειον αντον πνκνώς 
εκείρετο' Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία (έκδ. Bekker, CSHB) 139*3-4: άπώ-
γων, κειρόμενος το γένειον καθο Ρωμαίοις εστίν εθος = Γεώργιος Κεδρηνός, Σύ-
νοψις ιστοριών (έκδ. Bekker, CSHB) 691.12. Πρβ. Constance Head, «Physical 
Descriptions of the Emperors in Byzantine Historical Writing», Byzantion 50 
(1980) 229-230. Βέβαια και για τον Φωκά έχουμε πληροφορίες ότι ξύριζε το γένι 
του* Λέων Γραμματικός 143.14: το γένειον κειρόμενος = Κεδρηνος 708.17-18. 
Ωστόσο όμως λείπει η έμφαση που διαπιστώσαμε στις περιπτώσεις του Αναστά
σιου και Μαυρίκιου και θα πρέπει να τονίσουμε ότι η περιγραφή του Φωκά εντάσ
σεται μέσα στην προσπάθεια να εμφανιστεί ο Φωκάς επαχθής και στην όψη. Έτσι 
ο Φωκάς εμφανίζεται με μια μεγάλη ουλή στο μάγουλο και βέβαια για να προβλη
θεί η ουλή, πρέπει να φύγουν τα γένια* ο ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός, σύμφωνα 
με το βιογράφο του, για να κρύψει ουλή που είχε στο πρόσωπο του, είχε αφήσει 
γένια. Βλ. Head, Physical Descriptions 230 και Μισίου, Η διαθήκη τον Ηρά
κλειον Α' 195. 
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Η περιγραφή της μορφής του αυτοκράτορα από τις πηγές έχει με
γάλη σημασία, μια και η μορφή του αυτοκράτορα ήταν από τη μια μεριά 
θέμα μιας σκόπιμης προπαγάνδας, και από την άλλη αντικείμενο μιας 
επίσης σκόπιμης κριτικής της αντιπολιτευόμενης παράταξης.62 Περιγρα
φή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού έχουμε και από τον αντιπολιτευόμενο 
Προκόπιο,63 αλλά και από τον Ιωάννη Μαλάλα,64 ο οποίος μάλλον ήταν 
σύμφωνος με την πολιτική του αυτοκράτορα.65 

Οι δύο περιγραφές, του Μαλάλα και του Προκόπιου, συμφωνούν. Ο 
Μαλάλας όμως προσθέτει και κάποια επιπλέον στοιχεία και αυτά έχουν 
όλα σχέση με την κόμη, τα γένια δηλ. και τα μαλλιά του Ιουστινιανού: 
ο Ιουστινιανός ήταν ούλόθριξ, άναφάλας, μιξοπόλιος την κάραν και το 
γενεών. Από την άλλη μεριά ο Προκόπιος όταν σε ένα άλλο σημείο των 
'Ανεκδότων επανέρχεται στην εξωτερική εμφάνιση του Ιουστινιανού, το
νίζει ότι αυτός δεν είχε τίποτε το βασιλικό επάνω του, αλλά και ούτε 
κατέβαλε προσπάθεια για να έχει.66 Μήπως αυτό αποτελεί και υπαι
νιγμό για το ότι ο Ιουστινιανός σε αντίθεση με τον προκάτοχο του Ανα
στάσιο, που για τον Προκόπιο είναι ο αντίποδας του Ιουστινιανού, δεν 
ξυριζόταν συχνά ; Ας θυμηθούμε ότι και η γενειάδα του αυτοκράτορα Ιου
λιανού είχε προκαλέσει την αρνητική κριτική των Αντιοχέων οι οποίοι 
έβρισκαν ότι δεν ταίριαζε σε έναν αυτοκράτορα να τρέφει γενειάδα.67 Θα 
πρέπει όμως παράλληλα να αναφέρουμε ότι ο Ιουστινιανός σε καμιά του 
παράσταση δεν εικονίζεται γενειοφόρος. 

62. Βλ. J . Irmscher, «Μορφή του Ιουστινιανού και η κριτική του στα πρώτα 
χρόνια του Βυζαντίου», Βυζαντινά 11 (1982) 95* βλ. και Μισίου, Η διαθήκη του 
Ηράκλειου Α' 195. 

63. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 8.12: Το μεν οϋν σώμα οϋτε μακρός οϋτε xofaßoc 
άγαν, αλλά μέτριος ijv, ού μέντοι Ισχνός, άλλα κατά βραχύ εΰσαρκος, την δέ δψιν 
στρογγυλός τε και ουκ άμορφος. Ό τ ι ο Προκόπιος ήταν αντιπολιτευόμενος βλ. σημ. 
31. 

64. Μαλάλας, Χρονογραφία 425.5-7: ΤΗν δε τη iôéq κονδοειδής, εϋατηθος, εϋ-
ρινος, λευκός, ούλόθριξ, στρογγύλσψις, εϋμορφος, άναφάλας, άνθηροπρόσωπος, μιξο-
πόλιος την κάραν και το γένειον. 

65. Irmscher, Μορφή του Ιουστινιανού 98. 
66. Προκόπιος, Ανέκδοτα 14.2. Για την εξωτερική εμφάνιση του Ιουστινια

νού βλ. Rubin, Das Zeitalter Justinians 90-91 και Head, Physical Descriptions 
229. 

67. Ιουλιανού, Άντιοχικος ή μισοπώγων, έκδ. Ch. Lacombrade, L'empereur 
Julien. Oeuvres complètes, I I 2 , Παρίσι 1964, σ. 156-199. Βλ. και Σωκράτη, Εκ
κλησιαστική Ιστορία, PG 67, 424 κ.ε.· Σωζόμενος, Εκκλησιαστική Ιστορία (έκδ. 
B i d e z - Hansen, GCS, 50), XIX. 
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Είδαμε ότι όλοι οι βένετοι αυτοκράτορες ήταν ορθόδοξοι. Βρισκόμα
στε σε μία εποχή που κάθε ιδεολογία φέρει ένα θρησκευτικό ένδυμα. 
Έ τ σ ι λοιπόν οι Βένετοι ταυτίζονται με την Ορθοδοξία, ενώ οι Πράσινοι 
είναι πιο ανεκτικοί απέναντι στις αιρέσεις,68 μια και η πολιτική τους 
καθορίζεται από τα συμφέροντα του κράτους και συνεπώς από την επι
θυμία τους για διατήρηση μέσα στον κορμό της αυτοκρατορίας των πλού
σιων ανατολικών επαρχιών, οι οποίες έχουν προσχωρήσει στον νεστορια-
νισμό και στη συνέχεια στον μονοφυσιτισμό. Έ τ σ ι η θρησκευτική πολι
τική των πράσινων αυτοκρατόρων εξαρτάται από το τι εκτιμάει κάθε 
αυτοκράτορας και η κυβέρνηση του ότι θα εξασφαλίσει τα συμφέροντα 
της αυτοκρατορίας.69 

Οι Βένετοι όμως ταυτίζονται με την Ορθοδοξία. Και Ορθοδοξία δεν 
ήταν απλά μόνο μία ιδεολογία, ένα δόγμα, αλλά και ένας τρόπος ζωής 
που καθοριζόταν σε σχέση με το κοινωνικό πρόβλημα.70 

Ο χριστιανισμός εμφανίστηκε με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Από
δειξη της κοινωνικότητας του χριστιανισμού είναι η κοινοκτημοσύνη της 
πρώτης Εκκλησίας των Ιεροσολύμων προς την οποία έτεινε κάθε χρι-

68. Βλ. Manojlovic, Le peuple de Constantinople 655-665· G. Yared, 
Otzuivui sovremennikov osv. Fotiye Patr. Konst. ν svyazi s istorieyu politi-
cheskikh Partii ν imperii, (Khristianskoe Chtenie, 1872-1873) (η μελέτη μού 
είναι γνωστή από τον F. Dvornik, «The Circus Parties in Byzantium. Their 
evolution and their Suppression», Βυζαντινά-Μεταβυζαντινά 1 (1946) 125 σημ. 
11, ο οποίος και εφιστά την προσοχή μας στο βιβλίο αυτό που αγνοήθηκε από όλους 
όσους ασχολήθηκαν με το θέμα)· J. Jarry, Hérésies et factions dans l'Empire by
zantin du IVe au Vile siècle (Publications de l'Institut français d'archéologie 
orientale du Caire, recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire, 14), 
Κάιρο 1968. Βλ. και αντίθετα Cameron, Circus Factions 126 κ.ε. και του ίδιου, 
«Circus Factions and Religious Parties: a Rejoinder», Byzantion 50 (1980) 
336-337. 

69. Βλ. και Μισίου, Δήμοι και δημοκρατία στο Βυζάντιο, και της ίδιας, Η δια
θήκη του Ηράκλειου Α' 217 κ.ε., όπου επισημαίνεται σχέση των Πράσινων με 
τους κοσμικούς συγκλητικούς κύκλους και των Βένετων με τους εκκλησιαστικούς 
κύκλους. Και ας θυμίσουμε ότι στην Εκκλησία ανήκαν όλοι οι πιστοί, ανεξάρτητα 
από την κοινωνική τους προέλευση, ενώ στο κράτος συμμετείχαν ορισμένες μόνον 
κοινωνικές ομάδες της ανώτερης τάξης, γεγονός που είναι σημαντικό για τον προσ
διορισμό των κοινωνικών προσανατολισμών των δύο δήμων. 

70. Ο απόστολος Παύλος, Προς Ρωμαίους 1, 28-32 κατακρίνει την κοινωνική 
αδικία την οποία θεωρεί αθεΐα και ειδωλολατρεία" βλ. και Ιωάννη Χρυσόστομο, Εις 
την Εφεσίονς 18, 2 PG 62, 123' πρβ. Ι. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη. Το πρό
βλημα της κοινωνικής δικαιοσύνης στην παράδοση της Ορθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 
1986, σ. 35-38, 45-46 και 66. 
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στιανός και η οποία προκάλεσε το θαυμασμό του λαού αλλά και την 
εχθρότητα του κράτους, το οποίο υποστήριζε και συντηρούσε την κοι
νωνική διαίρεση σε πλούσιους και φτωχούς.71 

Με την αναγνώριση του χριστιανισμού από το κράτος δεν έχουμε 
ανατροπή της κοινωνικής δομής. Η καθεστώσα κοινωνική διάρθρωση 
ήταν απολύτως σεβαστή. Έτσι η διαφορά ανάμεσα σε πλούσιους και 
φτωχούς και επί των χριστιανών αυτοκρατόρων ήταν τεράστια. Την κα
τάσταση αυτή την οποία ανέχεται και συντηρεί το κράτος, επικρίνουν 
δριμύτατα οι Πατέρες της Εκκλησίας τονίζοντας ότι η χριστιανική πί
στη που συνδέεται με την αναγνώριση ίσης αξίας σε κάθε άνθρωπο, 
είναι ασυμβίβαστη με την αδιαφορία για την κατάσταση των αδελφών 
που υποφέρουν.72 

Οι πλούσιοι βέβαια της εποχής προσπαθούσαν χρησιμοποιώντας χω
ρία από την Παλαιά Διαθήκη73 και κυρίως χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
της απομόνωσης χωρίων να αποδώσουν την ανισοκατανομή των αγαθών 
στο Θεό. Η αποδοχή μιας τέτοιας άποψης θα εμπόδιζε τους φτωχούς 
πιστούς να αντιδράσουν στην αδικία και εκμετάλλευση των πλουσίων, 
αφού μια τέτοια αντίδραση θα ερχόταν σε αντίθεση με το σχέδιο του 
Θεού. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος αναλαμβάνει να διαφωτίσει το λαό αντι
κρούοντας την απόδοση της ανισοκατανομής των αγαθών στο Θεό και 
επισημαίνοντας ταυτόχρονα τον πραγματικό τρόπο δημιουργίας του πλού
του που είναι η εκμετάλλευση των αδυνάτων.74 Σκοπός των Πατέρων 

71. Για την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα των Ιεροσολύμων βλ. Σ. Αγου-
ρίδη, Η κοινοκτημοσύνη εν τη πρώτη Εκκλησία, Θεσσαλονίκη 1963, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία. Γενικά για τον κοινωνικό χαρακτήρα του χριστιανισμού βλ. 
E. Troeltsch, Die soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen, Aalen 1965 
και Κ. Kautsky, Η καταγωγή του χριστιανισμού, μετφρ. Γ. Βιστάκη, Αθήνα (χ.χ.). 
Βλ. και εργασία του Π. Βασιλειάδη, Χάρις - Κοινωνία - Διακονία, Θεσσαλονίκη 
1985, σ. 21-56, όπου υπογραμμίζει ότι η «λογεία» ήταν ένα ευρύ οικονομικό πρό
γραμμα του αποστόλου Παύλου που αποσκοπούσε στην ισοκατανομή των αγαθών 
πρβ. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη 27 κ.ε. 

72. Βλ. Γ. Ι. Μαντζαρίδη, Η κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, Θεσσαλονίκη 
1985. 

73. Στα παλιότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει η αντίληψη ότι ο 
πλούτος είναι ευλογία του Θεού' βλ. λήμμα «πλούτος» στο G. Kittel, Theologisches 
Wörterbuch zum Neuen Testament, Στουτγάρδη 1959, VI, σ. 321-3. 

74. Ιωάννης Χρυσόστομος, Προς Τιμόθεον, PG 62, 562 κ.ε. Βλ. και Μαντζα
ρίδη, Η κοινωνιολογία του Χριστιανισμού 216 και Julio de Santa Ana, Gute 
Nachricht für die Armen. Die Herausforderung der Armen in der Geschichte der 
Kirche, Wuppertal 1979, σ. 81. 
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ήταν να πειστούν οι πλούσιοι να μοιράσουν τα υπάρχοντα τους στους 
φτωχούς.75 Μάλιστα δικαιολογούν και την άσκηση βίας από μέρους του 
πεινασμένου φτωχού, μια και αυτή οφείλεται στην ανάγκη.76 

Σκοπός της ανακοίνωσης μου δεν είναι βέβαια να παρουσιάσω τη 
διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας με την οποία άλλωστε ασχο
λούνται άλλοι μελετητές, αλλά ως ιστορικός να σχολιάσω ορισμένα χω
ρία του Προκόπιου και να παρουσιάσω το νέο πνεύμα που επικρατεί 
στην εποχή του Ιουστινιανού και τα πρότυπα που αυτή προβάλλει. 

Ο homo novus Ιουστινιανός είναι ο πρώτος αυτοκράτορας που θέτει 
την αυτοκρατορική του εξουσία για την εφαρμογή του ορθόδοξου ιδεώ
δους.77 Ο Ιουστινιανός είναι ο πρώτος βυζαντινός αυτοκράτορας που εγκα
τέλειψε το ρωμαϊκό πρότυπο της υποταγής της Εκκλησίας στο Κράτος, 
το οποίο ακολούθησαν όλοι οι προκάτοχοι του αυτοκράτορες που επιδίω
καν τον έλεγχο της Εκκλησίας. Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια μπορούμε να 
εννοήσουμε και την προσπάθεια τους για προώθηση της Κωνσταντινού
πολης μέσα στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Η ιδέα της αυτονομίας της 
Εκκλησίας τους ήταν άγνωστη. Ο Ιουστινιανός είναι ο πρώτος αυτοκρά
τορας που αναγνωρίζει ότι ιεροσύνη και βασιλεία είναι δύο ισότιμα δώρα 
του Θεού προς τους ανθρώπους78 και ο πρώτος που αναγνωρίζει ισχύ 
νόμου στους εκκλησιαστικούς κανόνες.79 

75. Βλ. ενδεικτικά Γρηγορίου Νύσσης, Περί φιλοπτωχίας, PG 46, 465Β. Με
γάλου Βασιλείου, Εις το «καθελώ μου τάς άποθήκας», PG 31 , 268-276, Προς πλου-
τοϋντας, PG 31 , 288, Περί φθόνου, PG 31 , 384, Περί τοϋ μη προσηλώσθαι τοις 
βιωτικοΐς, PG 31 , 552-553. Βλ. και Χρ. Ν. Αγαλοπούλου, Οι Τρεις Ιεραρχαι και 
η κοινωνική πολιτική, Αθήνα 1955. Η θέση αυτή ότι οι πλούσιοι πρέπει να επι
στρέψουν τα υπάρχοντα τους στους φτωχούς διατυπώνεται από τους μεγαλύτερους 
εκπροσώπους της Ορθοδοξίας" βλ. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη 50 κ.ε. 

76. Βλ. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη 66 κ.ε. 
77. Πρβ. D. J . Constantelos, «Phi lanthropy in the Age of Jus t in ian», The 

Greek Orthodox Theological Review 6 (1960-61) 206-226, του ίδιου, Byzantine 
Philanthropy and social Welfare, New Brunswick - New Jersey 1968 (ελλ. μετφρ. 
Αθήνα 1986) και J . Boojampa, «Christian Phi lanthropia . A S tudy of Jus t in ians 
Welfare Policy and the Church», Βυζαντινά 7 (1975) 345-373. 

78. Novellae 6 προοίμιο. 
79. Codex Justinianus 1. 3. 44(45) (a. 530): τους θείους κανόνας ουκ ελαττον 

των νόμων Ισχύειν και οί ημέτεροι βούλονται νόμοι και Novellae 131. 1 (a. 545): 
Θεσπίζομεν τοίνυν τάξιν νόμων έπέχειν τους αγίους εκκλησιαστικούς κανόνας' πρβ. 
Σπ . Τρωιάνο, «Θεσπίζομεν τοίνυν, τάξιν νόμων έπέχειν τους αγίους εκκλησιαστι
κούς κανόνας. . .», Βυζαντινά 13 (1985 = Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο) 
1191-1200, ο οποίος διατηρεί «επιφυλάξεις για το αν το πραγματικό κίνητρο που 
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Ο Ιουστινιανός είναι αυτός επίσης που χάρισε στην αυτοκρατορία τη 
μεγάλη εκκλησία, την Αγία Σοφία, που έγινε ένας από τους άξονες της 
ζωής της πρωτεύουσας αλλά και της αυτοκρατορίας δίνοντας έτσι ξε
χωριστό κύρος στους λειτουργούς της Εκκλησίας,80 και ήταν αυτός επί
σης που επέβαλε την ελληνική, τη γλώσσα του Ευαγγελίου, ως την επί
σημη γλώσσα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.81 

Βέβαια παλιότερα θεωρούσαν τη βασιλεία του Ιουστινιανού ως το 
καλύτερο παράδειγμα βυζαντινού καισαροπαπισμού, στο μεταξύ όμως η 
έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα περί καισαροπαπισμού του Ιου
στινιανού είναι καθαρή νοθεία της ιστορίας82 και ότι ο Ιουστινιανός ασχο
λήθηκε με τα δογματικά προβλήματα της εποχής από πραγματικό ζήλο· 
η μελέτη των θεολογικών του συγγραμμάτων απέδειξε ότι ο Ιουστινια
νός ήταν ο καλύτερος θεολόγος της εποχής του, συνεπής στην ορθόδοξη 
παράδοση.83 

Ο Ιουστινιανός ήταν ένας ευσεβής χριστιανός. Η περιγραφή του Μα-
λάλα, στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, κλείνει τονίζοντας ότι ο Ιουστινια
νός ήταν μεγαλόιρυχος, χριστιανός.8* Η ευσέβεια του αυτοκράτορα ήταν 
σε όλους γνωστή. Ο Προκόπιος μας δίνει μία πληροφορία που θα μπο
ρούσε να εκληφθεί και ως ανέκδοτο που κυκλοφορούσε στους αντιπολι
τευτικούς κύκλους της αυτοκρατορίας: Ο Τριβωνιανός, ο κοιαίστωρ, φο
βόταν μήπως και ο Ιουστινιανός εξαιτίας της μεγάλης του ευσέβειας ανα
ληφθεί ξαφνικά στους ουρανούς.85 

Ας ξαναγυρίσουμε όμως πάλι στους βένετους στασιώτες. Η αποδελ
τίωση των κατηγοριών που απευθύνει ο Προκόπιος κατά του Ιουστινια-

οδήγησε στη θέσπιση της παραπάνω διατάξεως ήταν η ενίσχυση του κύρους των 
ιερών κανόνων». 

80. Για το ξεχωριστό κύρος που αποκτούν οι ιερείς στην εποχή του Ιουστινια
νού βλ. και πιο κάτω. 

81. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραβλέπω άλλους λόγους που οδήγησαν στην 
αναγνώριση της ελληνικής* βλ. Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α' , 419. 

82. Β. Biondi, Giustiniano primo, principe e legislatore cattolico, Μιλάνο 
1936, σ. 84. 

83. Βλ. Ε. Κ. Χρυσό, Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστινιανού κατά την 
έριν περί τα τρία κεφάλαια και την Ε' Οικουμενική Σύνοδο, Θεσσαλονίκη 1969, 
όπου σ. 15 κ.ε. σύντομη παρουσίαση της βιβλιογραφίας γύρω από το δήθεν καισα-
ροπαπισμό του Ιουστινιανού. 

84. Μαλάλας, Χρονογραφία 425.8. 
85. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 13.12. Για την αντίληψη ανάληψης εξαιρετικών 

ανδρών βλ. Πλούταρχο, Βίοι παράλλη^, Ρωμύλος 27-28. 
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νού έδειξε ότι η κατηγορία που έρχεται και ξανάρχεται στα 'Ανέκδοτα, 
είναι ότι ο Ιουστινιανός λήστευε και άρπαζε τις περιουσίες των πλούσιων 
υπηκόων του.86 Και σε τέτοια κατάντια οδήγησε ο Ιουστινιανός το κρά
τος, λέει ο Προκόπιος, ώστε η ρωμαϊκή πολιτεία να αποτελείται μόνον 
από φτωχούς.87 Όλα τα είχε αρπάξει, όλα τα είχε συγκεντρώσει ο αυτο
κράτορας.88 Ήδη όμως ο Προκόπιος ομολογεί ότι όλα αυτά τα χρήματα 
ο Ιουστινιανός δεν τα ήθελε για τον εαυτό του, αλλά για να ενισχύσει 
το δημόσιο ταμείο.89 Ο ίδιος ο Ιουστινιανός δεν είχε μεγάλη περιουσία, 
μας λέει ο Προκόπιος, μα ούτε και κανέναν άλλον άφηνε να έχει. Έμοιαζε 
να μην έχει το πάθος της φιλαργυρίας — ο ίδιος ο Ιουστινιανός σε Νεαρά 
του αναγνωρίζει την φιλαργνρίαν πάντων είναι μητέρα των κακών90 — 
αλλά να κατέχεται από το φθόνο για όσους είχαν περιουσία.91 Συνεργούς 
και στο έργο του αυτό ο Ιουστινιανός είχε τους βένετους στασιώτες,92 

τους οποίους ο Προκόπιος καταγγέλλει ως ληστές και φονιάδες.93 

Όπως όμως τονίσαμε και πιο πάνω, το έργο αυτό του Προκόπιου 
είναι ένα λιβελλογράφημα94 και επομένως θα πρέπει να σταθούμε προσε
κτικοί και κριτικοί στις πληροφορίες που μας δίνει. Μια προσεκτική κρι
τική ανάγνωση των "Ανεκδότων μάς αποκαλύπτει, νομίζω, την πραγμα
τική δράση των βένετων στασιωτών. 

86. Προκόπιος, Ανέκδοτα 6.20, 6.24, 8.9, 8.26, 8.31, 11.3, 11.20, 11.40-41, 
12.1 κ.ε., 12.12, 13.22, 14.5-6, 19.10, 19.11, 19.17, 26.3, 26.16, 26.17 και 27.2. 
Πρβ. και Ευάγριο, 'Εκκλησιαστική 'ιστορία (έκδ. Bidez - Parmentier) IV 30 
(179.17-24) και Ιωάννη Ζωναρά, 'Επιτομή 'Ιστοριών (έκδ. Pinder - Büt tner -
Wobs t , CSHB,I11) 151.17-152.1. 

87. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 8.33: Έξοικίσας οϋν ραστα τον πλοϋτον εκ ΡΟΛ-
μαΐων της γης πενίας δημιουργός άπασι γέγονεν βλ. και 26.4. 

88. Ο Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 19.1 κ.ε. διηγείται και ένα όνειρο που είδε ένας 
από τους επιφανείς στην αρχή της βασιλείας του Ιουστινιανού. Σύμφωνα με το όνειρο 
ο Ιουστινιανός στάθηκε στη μέση του Βοσπόρου και ήπιε το νερό της θάλασσας και 
στη συνέχεια άλλο βρώμικο νερό που έβγαινε από τους υπονόμους. Το όνειρο φανέ
ρωνε ότι ο Ιουστινιανός θα ξόδευε όλα τα χρήματα του δημόσιου ταμείου και στη 
συνέχεια θα λήστευε τις περιουσίες των υπηκόων του. 

89. Ό τ ι τα χρήματα που συγκέντρωνε ο Ιουστινιανός πήγαιναν στο δημόσιο 
ταμείο βλ. Προκόπιο, 'Ανέκδοτα 11.20,12.12,12.29,13.2, 23.5, 26.6. 

90. Novellae 8 (a. 535) προοίμιο. 
91 . Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 8.32. 
92. Βλ. σημ. 20. Βλ. και Προκόπιο, 'Ανέκδοτα 7.19, 27-28. 
93. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.15 κ.ε. Ευάγριος, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, IV 32 

(181. 18 κ.ε.). Θεοφάνης, Χρονογραφία (έκδ. De Boor) I, 166. 26 κ.ε. 
94. Βλ. σημ. 30. 
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Οι στασιώτες λήστευαν, μας λέει ο Προκόπιος, τους πλούσιους, δηλ. 
αποσπούσαν ό,τι πολύτιμο αυτοί έφεραν επάνω τους, κοσμήματα, χρυ
σές ζώνες και περόνες και πολυτελή ρούχα,95 έτσι που αυτοί στο εξής 
κυκλοφορούσαν χωρίς κοσμήματα και φορούσαν ζώνες και περόνες και 
ρούχα από ευτελέστερο υλικό πολλω ελασσόνως rj κατά την άξίαν ως 
πλείστοι εχρώντο.96 Και όλα αυτά γίνονταν χωρίς ο αυτοκράτορας να 
αντιδράσει παρά το γεγονός ότι ήταν γνώστης όλων αυτών των γεγονό
των, μια και αυτά γίνονταν μπροστά στα μάτια του μέσα στον ιππό
δρομο.97 

Έχοντας υπόψη τα όσα έχουμε ήδη παρατηρήσει για τους βένετους 
στασιώτες, ότι εκπροσωπούσαν τις κατώτερες τάξεις της αυτοκρατο
ρίας και ότι ήταν όργανα του ευσεβούς χριστιανού ορθόδοξου αυτοκρά
τορα Ιουστινιανού, και γνωρίζοντας το κοινωνικό περιεχόμενο της Ορθο
δοξίας, μπορούμε να συνδυάσουμε τις πληροφορίες που αναφέραμε μόλις 
παραπάνω, και να καταλήξουμε στο εξής συμπέρασμα: οι στασιώτες 
των Βένετων έβγαζαν μέσα στον ιππόδρομο λόγο γύρω από την κοινο
κτημοσύνη των αγαθών και την ανάγκη να διατεθούν αυτά για την ανα
κούφιση των χριστιανών αδελφών, και στη συνέχεια προέβαιναν σε έρανο 
πιέζοντας τους πλούσιους να δώσουν ό,τι πολύτιμο είχαν επάνω τους. Ο 
έρανος αυτός επεκτεινόταν και στους δρόμους και στα σπίτια των πό
λεων της αυτοκρατορίας.98 

Όπως μας έχει ήδη πληροφορήσει ο Προκόπιος, ο Ιουστινιανός είχε 
φανατίσει τους στασιώτες του.99 Μπορούμε, νομίζω, τώρα να προχωρή
σουμε και να πούμε ότι ο ευσεβής ορθόδοξος αυτοκράτορας Ιουστινιανός 
ερέθισε τους στασιώτες του με τα ιδεώδη της Ορθοδοξίας. Άλλωστε και 
ο ίδιος ο Προκόπιος συνδέει την πολιτική του Ιουστινιανού με την πί
στη του στο χριστιανισμό: Αόξαν δε βέβαιον άμφΐ τω Χριστώ εχειν έδόκει, 
αλλά — για τον αντιπολιτευόμενο Προκόπιο υπάρχει πάντα ένα αλλά — 

95. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.15. 
96. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.17. 
97. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 8.2: ΒααιλεΙ δε των πραασομένων ήκιστα εμελεν, 

επει ουδέ τις αΐσθησις τφ άνθρώπφ εγενετο, καιπερ αύτόπττ] των δρωμένων εν 
τοις ίπποδρομίοις αεί γινομενφ· πρβ. και 7.27 και ταϋτα ουκ εν σκότφ ετι ούδ' êv 
παραβύστω εγενετο, αλλ' εν απασι μεν της ημέρας καιροϊς, εν έκαστφ δε της πό
λεως χώρφ, άνδράσι τοις λογιμωτάτοις των πραασομένων, αν ούτω τύχοι, εν οφθαλ-
μ,οΐς όντων. 

98. Βλ. και Ευάγριο, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, IV 32 (181.24-25). 
99. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.6. 
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και τοϋτο επί φθόρω των κατηκόων,100 όπου φθόρος των κατηκόων, όπως 
φαίνεται από τις αμέσως επόμενες παραγράφους, είναι η ληστεία που 
υφίστανται από τη μεριά των ορθόδοξων ιερέων γιατί και για τους ορθό
δοξους ιερείς ο Προκόπιος καταγγέλλει επίσης ότι λήστευαν τους συ
νανθρώπους τους και απολάμβαναν και αυτοί την εύνοια του αυτοκρά
τορα* μάλιστα, τονίζει ο Προκόπιος, θα έλεγε κανείς ότι το δίκαιο υπήρχε 
για να αρπάζουν οι ιερείς το ξένο βίος και για να κυριαρχούν στους αντι
πάλους τους.101 

Όπως είδαμε η Εκκλησία ασκούσε δριμύτατη κριτική κατά της κοι
νωνικής αδικίας της εποχής. Οι Πατέρες της Εκκλησίας δεν περιορί
ζονται μόνον σε μία κριτική, αλλά απευθύνονται και στους διαχειριστές 
της κρατικής εξουσίας με το αίτημα για υιοθέτηση μέτρων υπέρ της 
κοινωνικής δικαιοσύνης.102 Στην εποχή του Ιουστινιανού ο διάκονος Αγα
πητός αφιέρωσε στον αυτοκράτορα το έργο "Εκθεσις κεφαλαίων παραι
νετικών, όπου μεταξύ άλλων παρακινεί τον αυτοκράτορα να επιβάλει την 
κοινωνική ισότητα: Σφόδρα μοι δοκεϊ άτοπώτατον είναι, οτι πλούσιοι 
και πένητες άνθρωποι εξ ανόμοιων πραγμάτων βλάβην πάσχουσιν δμοίαν. 
ΟΙ μεν γαρ υπό τον κόρον διαρρήγνννται, οι δε νπο τον λιμον διαφθεί
ρονται' κάί οι μεν κατέχονσι τοΰ κόσμου τα πέρατα, οι δε ονκ εχονσι 
πον στησαι τα πέλματα. "Ινα το'ινυν αμφω της υγείας τύχωσιν, αφαιρέ
σει και προσθέσει τούτους θεραπευτέον, και προς Ισότητα την ανισότητα 
μετενεκτέον.10Ζ 

Ο Ιουστινιανός, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη ιδέα για την αυτοκρατο
ρία και το αυτοκρατορικό αξίωμα και είχε πάρει πολύ στα σοβαρά τις 
ευθύνες του ως αρχηγού της χριστιανικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,104 

έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι αποδέχτηκε τις παραινέσεις του 
Αγαπητού. Ανάμεσα στις παραινέσεις αυτές είναι και η προτροπή για 
την αγρυπνία105 και ο Ιουστινιανός ήταν πραγματικά ένας αυτοκράτορας 

100. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 13.4. Πάλι ο Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 29.25 μας δια
σώζει και δήλωση του Ιουστινιανού εθος γάρ μοι. . . τάτε δσια κάί ευσεβή πράττειν 
που επίσης έχει σχέση με αφαίρεση χρημάτων. 

101. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 13.5 κ.ε. 
102. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη 82 κ.ε. 
103. Αγαπητός διάκονος, "Εκθεσις κεφαλαίων παραινετικών, PG 86u 1169 

κεφ. ιστ'. 
104. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία, Α' , 394. Βλ. και Boojampa, Christian Phi l -

anthropia 350 κ.ε. 
105. Αγαπητός διάκονος, "Εκθεσις, PG 86^ 1164 κ.ε.· πρβ. Irmscher, Μορφή 
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που αγρυπνούσε για τα συμφέροντα των υπηκόων του: 'Απάσας ήμίν 
ημέρας τε και νύκτας συμβαίνει μετά πάσης αγρυπνίας τε και φροντί-
δος διάγειν αεί ßoυL·υoμέvoις δπως αν χρηστόν τι και άρέσκον Θεώ 
παρ3 ημών τοις ύπηκόοις δοθείη. Και ου πάρεργον την άγρυπνίαν λαμ-
βάνομεν, αλλ' είς τοιαύτας αυτήν αναλισκομεν βούλας διημερεύοντας τε 
καΐ νυξίν εν ϊσφ ταϊς ήμεραις χρώμενοι, ώστε τους ημετέρους υπηκόους 
εν ευπάθεια γινεσθαι πάσης φροντίδος άπηλλαγμένους, ημών είς εαυτούς 
τάς ύπερ απάντων μέριμνας άναδεχομένων.106 

Αλλά έχουμε και πιο άμεση απόδειξη για το ότι ο Ιουστινιανός υιο
θέτησε την παραίνεση του Αγαπητού και γενικά της Εκκλησίας για κοι
νωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγ
ματοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης θεωρείται από την Εκκλησία η 
αρχή της αυτάρκειας. Ο χριστιανός οφείλει να είναι αυτάρκης, με την 
έννοια του περιορισμού των αναγκών του στα πραγματικά απαραίτητα.107 

Ο Ιουστινιανός είναι το καλύτερο παράδειγμα. Θυμηθείτε τα πολύ γνω
στά χωρία του Προκόπιου που δείχνουν την αυτάρκεια του ανθρώπου, 
που ενώ ως αυτοκράτορας θα μπορούσε να γεύεται το πιο πλούσιο τρα
πέζι, αυτός αρκείται μόνο σε νερό και λίγα άγρια χόρτα.108 

Πληροφορίες για τη δράση των βένετων στασιωτών έχουμε και από 
τον Ευάγριο, ο οποίος ήταν αντίθετος προς την πολιτική του Ιουστινια
νού και του οποίου η κριτική πήρε τέτοιες διαστάσεις που, όπως παρα
τηρεί ο I rmscher , μπορεί να συγκριθεί με εκείνη που κάνει ο Προκόπιος 
στα 'Ανέκδοτα.109 Αναφέρει λοιπόν ο Ευάγριος ότι οι Βένετοι απολάμ
βαναν τέτοια εύνοια από τον Ιουστινιανό, ώστε εξήν ôè αύτοϊς και τοις 
οϊκοις επιέναι και τα εναποκείμενα κειμήλια ληιζεσθαι και τοις άνθρώ-
ποις τάς σφών πιπράσκειν σωτηρίας.110 

Η λέξη σωτηρία του χωρίου μάς πάει κατευθείαν στη χριστιανική 
διδασκαλία, η οποία αποβλέπει στη σωτηρία των ανθρώπων. Η διδα
σκαλία της Εκκλησίας για κοινοκτημοσύνη και ισοκατανομή εντάσσεται 

του Ιουστινιανού 100-101. Βλ. και Constantelos, Byzantine Philanthropy 46 
(μετφρ. σ. 82-83). 

106. Novellae 8 προοίμιο. Βλ. και Προκόπιο, 'Ανέκδοτα 13.32-33 και 15.11. 
107. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη 35 και 57. 
108. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 12.27,13.28 κ.ε. Ιωάννης Λυδός, Περί αρχών της 

Ρωμαίων πολιτείας, (έκδ. Wünsch) 3.55 (144.10 κ.ε.). 
109. Irmscher, Μορφή του Ιουστινιανού 107. Rubin, Justinian 228 κ.ε. 

Tinnenfeld, Kategorien der Kaiserkritik 45 κ.ε. 
110. Ευάγριος IV 32 (181.24-26). 
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και αυτή σε μία σωτηριολογική προοπτική.1 1 1 Οι Βένετοι που επισκέ
πτονταν τα σπίτια, έκαναν κήρυγμα υπέρ της κοινοκτημοσύνης και κα
λούσαν τους συμπολίτες τους να προσφέρουν στο κοινό ταμείο σώζοντας 
τις ψυχές τους, εξασφαλίζοντας έτσι την σωτηρία τους. 

Μέσα σ' αυτά τα συμφραζόμενα θα πρέπει να εννοήσουμε το χωρίο 
του Ευάγριου. Το ότι αμέσως στις επόμενες γραμμές χρησιμοποιεί τη 
λέξη σωτηρία με εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο,112 δεν ανατρέπει την 
ερμηνεία που δώσαμε, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο Ευάγριος να παίζει 
με τις λέξεις και ακριβώς πάνω σ' αυτό το παιχνίδι με τις λέξεις στηρί
ζονται πολλές κατηγορίες-συκοφαντίες κατά των χριστιανών π.χ. επει
δή οι χριστιανοί μιλούσαν για αγάπη, ονομάζονταν μεταξύ τους αδελφοί 
και έδιναν τον αδελφικό ασπασμό, κυκλοφορούσαν οι συκοφαντίες ότι 
στις συγκεντρώσεις τους γίνονταν οιδιπόδειες μείξεις.113 Στην προκειμένη 
περίπτωση ανάλογες είναι και οι συκοφαντίες κατά των βένετων στα-
σιωτών. Μία έρευνα που μένει να γίνει γ ια να συμπληρώσει τη μελέτη 
αυτή, αλλά και που ξεπερνάει τα πλαίσια της ανακοίνωσης αυτής, είναι 
η σχέση των 'Ανεκδότων με τα κείμενα των λογίων εθνικών που άσκη
σαν κριτική στον χριστιανισμό, αλλά και με τα απολογητικά κείμενα 
των χριστιανών.114 

Για να επανέλθουμε όμως στο χωρίο του Ευάγριου και στην ερμηνεία 
που δώσαμε: Η έκφραση του χωρίου τάς σφών πιπράσκειν σωτηρίας 
μάς πάει σ' ένα άλλο χωρίο, του Αγαθία115 αυτή τη φορά, που χαρακτη-

111. C. Mango, Byzantium 39 (ελλ. μετφρ. σ. 52). 
112. Ευάγριος IV 32(181.26-27). 
113. Ι. Ε. Αναστασίου, Εκκλησιαστική Ιστορία, Α', Θεσσαλονίκη 1983, σ. 101. 
114. Η έρευνα αυτή θα επιτρέψει, νομίζω, να ερμηνεύσουμε καλύτερα τα χω

ρία 7.36-38 των Άνεκδότούν, μια και η κατηγορία για ανόσιες μείξεις αποτελεί 
κοινό τόπο της κριτικής κατά των χριστιανών. Παράλληλα όμως θα πρέπει να τονί
σω ότι τα χωρία αυτά παρουσιάζουν δυσκολίες όχι μόνον ως προς την ιστορική τους 
ερμηνεία αλλά και ως προς τη μετάφραση τους. 

Η έρευνα μέχρι στιγμής έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αν ο Προκόπιος 
ήταν Χριστιανός, όχι όμως και αν αποδεχόταν το κοινωνικό περιεχόμενο του Χριστια
νισμού* βλ. Rubin, Prokopios von Kaisareia 328* Tinnenfeld, Kategorien der 
Kaiserkritik 27-28· J. A. S. Evans, Procopius, Νέα Τόρκη 1972, σ. 111 κ.ε. και 
Gameron, Procopius 112 κ.ε. 

115. Για τη στάση του Αγαθία απέναντι στην πολιτική, και ιδιαίτερα τη δυτική 
πολιτική του Ιουστινιανού, υπάρχουν αντιφατικές κρίσεις: ενώ ο R. Lamma, Ri
cerche sulla storia e la cultura del VIo secolo, Brescia 1950, σ. 19 (ανατ. στου 
ίδιου, Oriente e occidente nell' alto medioevo. Studi storici sulle due civiltà, [Me
dioevo e umanesimo, 5] Πάδοβα 1968, σ. 100) είδε τον Αγαθία αντίθετο στην 

5 
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ρίζέι ως εμπορία την προσφορά χρημάτων για την εξασφάλιση της σω
τηρίας. Ό τ α ν το 557 η Κωνσταντινούπολη ταρακουνήθηκε από έναν ισχυ
ρό σεισμό, κυκλοφόρησε η φήμη ότι έφτανε το τέλος του κόσμου. Ο 
πληθυσμός πανικοβλήθηκε. Τότε μερικοί κατέφυγαν στα βουνά και έγι
ναν μοναχοί, άλλοι έκαναν δωρεές στις εκκλησίες, και οι πλούσιοι έκα
ναν ελεημοσύνες στους φτωχούς. Μόλις όμως πέρασε ο κίνδυνος, οι 
περισσότεροι ξαναγύρισαν στις παλιές τους συνήθειες, που δείχνει, σχο
λιάζει ο Αγαθίας, ότι δεν οδηγήθηκαν στις αγαθοεργές πράξεις από 
αίσθημα δικαιοσύνης και ευσέβειας, αλλά θα μπορούσε να χαρακτηρίσει 
κανείς τις πράξεις τους εμπορία σφαλερωτάτη, εφ' ώ το παρόν δήθεν 
εκφνγεϊν και παρακρονσασθαι.116 

Η πληροφορία αυτή του Αγαθία είναι σημαντική και από την εξής 
πλευρά για το θέμα μας: Οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης έσπευσαν 
να μοιράσουν τα υπάρχοντα τους στους φτωχούς, γιατί θεώρησαν το 
σεισμό ως θεϊκή τιμωρία, μια και μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν προ
βεί στην πράξη αυτή* που σημαίνει ότι στην περίοδο που προηγήθηκε, 
μέσα στη βασιλεία του Ιουστινιανού, θα πρέπει να παρατηρήθηκε μία 
ζωηρή κίνηση, μία προπαγάνδα υπέρ της κοινοκτημοσύνης. 

Υπήρξαν βέβαια και περιπτώσεις που σημειώθηκαν και παρέκτροπα 
και σίγουρα δεν θα πρέπει να αμφισβητήσουμε τις πληροφορίες του Προ
κόπιου ότι σημειώθηκαν ακόμη και φόνοι.117 Σε μία εποχή πολιτικού 
και θρησκευτικού φανατισμού, όπως είναι και η εποχή του Ιουστινιανού, 
τέτοια επεισόδια είναι σχεδόν αναπόφευκτα. 'Αλλωστε δεν θα είναι η 
πρώτη φορά που ζηλωτές χριστιανοί θα προχωρήσουν σε πράξεις βίας.118 

, Από την άλλη μεριά όμως δεν είμαστε και σίγουροι για το ποιοι 

πολιτική αυτή, ο Μ. V. Lèvòenko, «Vizaritijskij istorik Agafii mirinejskij i jego 
mirövozzrenie», Viz. Vrem. 3 (1950) 62-84, θεωρεί τον Αγαθία οπαδό της πολι
τικής του Ιουστινιανού* πρβ. Tinnenfeld, Kaiserkritik 37 κ.ε. και ιδιαίτερα 40 
κ.ε.· βλ. και Χριστοφιλόπούλου, -Βυ£αντ«>ί} Ιστορία, Α', 289 σημ. 4 και Τ. Λουγγή, 
«Ό 'πρώτος αυτοκράτωρ Ρωμαίων' και ο 'πρώτος Ρωμαίων απάντων'. Η ανολο
κλήρωτη reconquista», Σύμμεικτα 5 (1983) 217 κ.ε. Η Averil Cameron, Aga-
thias, Οξφόρδη 1970, σ. 124 υποστηρίζει ότι ο Αγαθίας «δεν έγραψε με την πρό
θεση να προβάλει μία πολιτική άποψη». 

116. Αγαθίας, Ίστορίαι (έκδ. Keydell, CFHB) V 5-6 (170.15-29 και ειδικά 
28-29). Πρβ. Constantelos, Philanthropy 212. 

117. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.16 κ.ε. 
118. Βλ. π.χ. Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α', 241 κ.ε. και 260 κ.ε. για τις ταρα

χές που σημειώθηκαν επί Πουλχερίας και κατά τη ληστρική σύνοδο του 449. 
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ήταν οι πραγματικοί δράστες όλων αυτών των επεισοδίων. Οι Πράσινοι 
κατηγορούν τους Βένετους και οι Βένετοι κατηγορούν τους Πράσινους 
πως είναι οι δράστες των επεισοδίων, ακριβώς για να συκοφαντήσουν 
τους Βένετους.119 Εκείνο που πρέπει πάντως να τονίσουμε είναι ότι τα 
επεισόδια αυτά δεν απέκτησαν διαστάσεις, κάτι που και ο ίδιος ο Προ
κόπιος δεν παραλείπει με τον τρόπο του να ομολογήσει: παρά το γεγο
νός ότι παραχωρήθηκε στους Βένετους απεριόριστη ελευθερία, αυτοί έδει
ξαν φρόνηση και δεν εκμεταλλεύτηκαν τη σκανδαλώδη εύνοια που απο
λάμβαναν από τις αρχές: Κάί αυτοί μέντοι προϊόντος ήδη (τοϋ δει)νοϋ 
σωψρονεστατοι εδοξαν είναι ανθρώπων απάντων. Ένδεεστέρως γαρ ή 
κατά την εξουσίαν ήμάρτανον.120 

Τέλος ο Προκόπιος μας δίνει και άλλες πληροφορίες για τη δράση 
των βένετων στασιωτών, που δε συμφωνούν με την εικόνα που θέλει 
να υποβάλει, ότι οι βένετοι στασιώτες ήταν οργανωμένοι σε ληστρικές 
συμμορίες.121 

Οι δικαστές, μας λέει ο Προκόπιος, πιέζονταν να βγάζουν αποφά
σεις όχι σύμφωνες με τον νόμο, αλλά σύμφωνες με τις επιθυμίες των 
βένετων στασιωτών. Πολλοί δανειστές αναγκάστηκαν να επιστρέψουν τα 
γραμμάτια στους οφειλέτες τους, χωρίς να έχουν πληρωθεί τα χρήματα 
τους. Πολλοί επίσης αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερους τους δούλους 
τους, όπως επίσης να επιτρέψουν σχέσεις ανάμεσα σε δούλους και ελεύ
θερες γυναίκες, ενώ πλούσιοι γονείς αναγκάστηκαν από τα παιδιά τους, 
που είχαν προσχωρήσει στους στασιώτες, να προσφέρουν σ' αυτούς τα 
χρήματα τους.122 

Όλες αυτές οι ενέργειες εντάσσονται μέσα στα πλαίσια της χριστια
νικής διδασκαλίας, που απονομή δικαιοσύνης δε θεωρεί εκείνη που γί-

119. Θεοφάνης, Χρονογραφία 183. 19-20: και αυτόν ύμείς εφονενσατε και τους 
Βένετους πλέκετε. 

120. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.3-4, 9.43-44 και 10.19. 
121. Προκόπιος, 'Ανένδοτα 7.15: Έσιδηροφόρουν δε νύκτωρ μεν τα πρώτα εκ 

τοϋ εμφανούς άπαντες σχεδόν, εν δέ γε ημέρα ξιφίδια παρά τον μηρον διστομα ύπο 
τω ιματίφ άποκρυψάμενοι, Συνιστάμενοι τε κατά συμμορίας, έπειδάν ξυσκοτάζοι, 
έλωποδύτουν τους επιεικέστερους εν τε δλη άγορφ καν τοις στενωποϊς. Για την 
απαγόρευση της οπλοφορίας στο Βυζάντιο βλ. πιο κάτω την ανακοίνωση του Τ. Κά
λια, «Τα όπλα στη βυζαντινή κοινωνία». 

122. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.32-35. Για τα χωρία 7.36-38 βλ. σημ. 114. Για 
το χωρίο 7.34 βλ. και Pigulevskaja, Byzanz auf den Wegen nach Indien, σ. 43. 
πρβ. Cameron, Circus Factions 98. 
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νεται με αυστηρά νομικά πλαίσια,123 που ήταν αντίθετη στον δανεισμό 
και τον τοκισμό,124 στη διαίρεση σε ελεύθερους και δούλους125 και που 
αποσκοπούσε να πείσει τους πλούσιους να προσφέρουν την περιουσία 
τους στο κοινό ταμείο υπέρ των αδελφών χριστιανών που είχαν ανάγκη.128 

Ο Προκόπιος μας πληροφορεί ότι οι βένετοι στασιώτες ως προς την 
κόμη τους ακολούθησαν την περσική και την ουνική μόδα,127 και αυτό 
είδαμε πως δέχονται και οι νεότεροι ερευνητές.128 Ωστόσο όμως υπήρχαν 
πολύ πιο κοντινά πρότυπα, οι μοναχοί.129 Είναι γνωστό ότι οι μοναχοί 
όχι μόνον έτρεφαν πολύ μακριές γενειάδες,130 αλλά και η κριτική κατά 
του ξυρίσματος που ήταν και ο κατεξοχήν καλλωπισμός των αντρών131 

την εποχή εκείνη, προερχόταν, όπως είδαμε, από τους ασκητικούς εκ
κλησιαστικούς κύκλους.132 

Σύμφωνα εξάλλου με τις 'Αποστολικές Διαταγές οι χριστιανοί έπρε
πε να μην κόβουν τα γένια τους και να μετριάζουν κάπως τα μαλλιά 
τους: Το υπό της φύσεως σου διδόμενον εκ Θεοϋ κάλλος μη προσεπι-
καλλώπιζε, αλλά ταπεινοφρόνως μετρίασον αυτό προς ανθρώπους οϋτω, 

123. Χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Χρυσόστομος επισημαίνει ότι αδιαφορεί για 
τους εξω νόμους' Ιω. Χρυσοστόμου, Είς Ματθαίον 56, 5, PG 58, 556* πρβ. Πέτρου, 
Κοινωνική δικαιοσύνη 72* βλ. και στο ίδιο σ. 48. 

124. Βλ. Πέτρου, Κοινωνική δικαιοσύνη 72 κ.ε. 
125. Για τη βελτίωση της θέσης των δούλων στην ιουστινιάνεια νομοθεσία βλ. 

Anna Hadjinicolaou-Marava, Recherches sur la vie des esclaves dans le Monde 
Byzantin, Αθήνα 1950, σ. 22 κ.ε.· βλ. και Ζ. V. UdaTcova, «Zakonodatelnye re-
formy Justiniana», Viz. Vrem. 26 (1965) 30· πρβ. Τ. Λουγγή, ((Σχετικά με το τα
ξικό περιεχόμενο της 'στάσης του Νίκα'», Επιστημονική σκέψη 22 (Γενάρης-Μάρτης 
1985) 18 σημ. 4. Τα προβλήματα και οι αντιφατικές ερμηνείες των ιστορικών για 
τη στάση του Νίκα δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν εδώ. 

126. Βλ. σημ. 75. 
127. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.9-10. 
128. Βλ. σημ. 27-28. 
129. Ο ιστορικός Σωκράτης, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, PG 67, 372, μας πλη

ροφορεί για τον αυτοκράτορα Ιουλιανό: εν χρφ τε κειράμενος, τον των μοναχών 
ύπεκρίνετο βίον. 

130. Στο Βίο του οσίου Δανιήλ του Στυλίτη (έκδ. Η. Delehaye, Les saints 
Stylites, Βρυξέλλες - Παρίσι 1923) μαθαίνουμε ότι, όταν πέθανε ο όσιος, τα γένια 
του είχαν μήκος τρεις πήχες. 

131. Για την κριτική κατά του καλλωπισμού των γυναικών βλ. πιο κάτω την 
ανακοίνωση του Θ. Δετοράκη, «Ο γυναικείος καλλωπισμός στα πατερικά και τα 
αγιολογικά κείμενα». 

132. Βλ. σημ. 39. 
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την τρίχα σον της κόμης μή παρατρέφίον, μάλλον δε σνγκόπτων και κα
θ αίρων αυτήν Ινα μή κατακτενιζομένον σον καϊ ασκνλτον τηρονντος 
τήν κεφαλήν ή καταμμνρισμενού σον, επαγάγης σεαντω τάς όντως ά-
γρενομενας ή άγρενονσας γνναΐκας. . . Χρή δε ονδε γενείον τρίχας δια-
φθείρειν καϊ τήν μορφήν τον άνθρώπον παρά ψύσιν εξαλλάσσειν ονκ άπο~ 
μαδαρώσετε, φησίν δ νόμος, τους πώγωνας νμών.1ΖΖ 

Οι βένετοι στασιώτες δέχτηκαν λοιπόν την επίδραση των εκκλησια
στικών και ιδιαίτερα των μοναστικών ασκητικών κύκλων και βέβαια όχι 
μόνον στην εμφάνιση, μια και είναι γνωστή η κοινωνική δραστηριότητα 
των βυζαντινών μοναχών και κληρικών.134 Οι βένετοι στασιώτες δέχτη
καν αλλά και άσκησαν επίδραση στην κοινωνία του Βυζαντίου. 

Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, περίοδο διωγ
μών, δεν ήταν δυνατόν να τεθεί θέμα για ιδιαίτερη εμφάνιση των κληρι
κών.135 Με την αναγνώριση όμως του χριστιανισμού εμφανίστηκε μία 
τάση που απέβλεπε στην εξύψωση του ιερατικού αξιώματος και στη 
διάκριση των κληρικών από τους υπόλοιπους χριστιανούς.136 Η τάση 
όμως αυτή συνάντησε την αντίδραση της συγκλήτου που με τη συνείδηση 
ότι διαφυλάσσει τις αρχαιότερες και καλύτερες παραδόσεις της Ρώμης 
διεκδικούσε για τον εαυτό της μόνον ένα ιδιαίτερο κύρος.137 

Στην εποχή όμως του Ιουστινιανού μέσα στα πλαίσια της όλης πολι
τικής του αυτοκράτορα αλλά και χάρη στην επίδραση των βένετων στα-
σιωτών με τους οποίους, όπως είδαμε, οι κληρικοί είχαν κοινή δράση,138 

το ρεύμα αυτό που απέβλεπε στην εξύψωση του ιερατικού αξιώματος, 
ενισχύθηκε και οι κληρικοί προβάλλουν ως ξεχωριστή τάξη με ιδιαίτερο 

133. 'Αποστολικές Διαταγές βιβλ. Α' , γ ' , PG 1, 564-568' πρβ. Καλλίνικου, 
Κόμη και γένειον 223-224. Π . Παπαευαγγέλου, Η διαμόρφωσις της εξωτερικής 
εμφανίσεως τον ανατολικού και ιδία του ελληνικού κλήρου, Θεσσαλονίκη 1965, σ. 
53-54. 

134. Βλ. Α. Ι. Φυτράκη, Οι Μοναχοί ως Κοινωνικοί Διδάσκαλοι και Εργάται 
εν τη Αρχαία Ανατολική Εκκλησία, Αθήνα 1950. 

135. Βλ. Παπαευαγγέλου, ό.π. 50 κ.ε. 
136. Βλ. Παπαευαγγέλου, ό.π. 55 κ.ε. και 56 κ.ε. για τη διαφορά ενδυμάτων 

στο Βυζάντιο ανάλογα με την κοινωνική τάξη και το επάγγελμα. Επίσης, Ε . Σκόρ
δα, Η ιστορική εξέλιξις της ενδυμασίας των ορθοδόξων ελλήνων κληρικών, Αθήνα 
1971, σ.32. 

137. G. Alföldi, Römische Sozialgeschichte, Wiesbaden 21979, σ. 176 (ελλ. 
μετφρ., Αθήνα 1988, σ. 338). 

138. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 13.4-5. 
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σχήμα* η ύπαρξη της τάξης αυτής γίνεται από τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
της κοινωνίας του Βυζαντίου.139 

Θα πρέπει ακόμη να δεχτούμε ότι οι κληρικοί υιοθέτησαν και στοι
χεία της εμφάνισης και της ενδυμασίας των βένετων στασιωτών. Η γε
νειάδα έγινε απαραίτητο στοιχείο των κληρικών της Ανατολικής Εκκλη
σίας, ενώ από την άλλη μεριά τα φαρδιά μανίκια και το ευπάρυφο που 
χαρακτηρίζουν την ενδυμασία των στασιωτών, χαρακτηρίζουν και τα εν
δύματα των κληρικών.140 

Στην επίδραση των βένετων στασιωτών και τη δημιουργία της τά
ξης των κληρικών θα πρέπει να αποδώσουμε, νομίζω, και την καθιέρωση 
από την εποχή αυτή στη βυζαντινή τέχνη του τύπου του γενειοφόρου 
Χρίστου.141 Ο τύπος αυτός είχε εμφανιστεί με την αναγνώριση του χρι
στιανισμού, τον 4ο αι., συνυπήρχε όμως με τον τύπο του αγένειου Χρι
στού, ο οποίος και υπερείχε.142 Από τον 6ο αι. όμως επικρατεί ο τύπος 
του γενειοφόρου Χριστού.143 Η μη ύπαρξη ανατολικών στοιχείων στη 

139. Συμπεράσματα όπως του Παπαευαγγέλου, ό.π. 143 ότι στο Βυζάντιο δεν 
υπήρχε διάκριση κληρικής και κοσμικής αμφίεσης ή όπως του Σκόρδα, ό.π. 83 
ότι η διάκριση αυτή έγκειται μόνον στο μέλαν χρώμα, δεν είναι, νομίζω, πειστικά. 
Βλ. και Κουκουλέ, Λαογραφία 8, 247 κ.ε. 

140. Τα φαρδιά μανίκια είναι κοινό χαρακτηριστικό της ενδυμασίας και των 
κληρικών (βλ. Σκόρδα, ό.π. 35· βλ. π.χ. και το ψηφιδωτό του Αγ. Βιταλίου Ρα
βένας με τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό και την ακολουθία του (6ος αι.) και το 
ψηφιδωτό του Αγ. Δημητρίου με τους κτήτορες του ναού (7ος αι.), όπου χαρακτηρι
στικό του ενδύματος των κληρικών είναι τα φαρδιά μανίκια, ενώ του ενδύματος 
των λαϊκών τα στενά) και των στασιωτών (Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.12), με τη δια
φορά ότι των κληρικών δε στενεύουν στον καρπό όπως των στασιωτών. Επίσης το 
ενπάρνφον που χαρακτηρίζει τα ενδύματα των στασιωτών (Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 
7.11) χαρακτηρίζει και τα ενδύματα των κληρικών από την εποχή του Ιουστινιανού 
και στο εξής* βλ. Παπαευαγγέλου, ό.π. 90. 

141. Βλ. Γ. Σωτηρίου, Ο Χριστός εν τη τέχνη, Αθήνα 1914, σ. 106-107. Πρβ. 
Ιωάννα Ν. Στουφή-Πουλημένου, «Παλαιοχριστιανικές παραστάσεις του Χριστού και 
ο βυζαντινός παντοκράτωρ. Συμβολή στην Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Τέ
χνη», Θεολογία 57 (1986) 799 κ.ε. 

142. Βλ. π.χ. την παράσταση του Χριστού σε δόξα στο ψηφιδωτό του 5ου αι. 
στη μονή Λατόμου της θεσσαλονίκης, τον Χριστό ως πολεμιστή στο αρχιεπισκο
πικό παρεκκλήσι της Ραβένας και την ψηφιδωτή παράσταση του Χριστού μιεταξύ 
των Αποστόλων στο οκταγωνικό παρεκκλήσι του Αγ. Ακυλίνου της εκκλησίας του 
Αγ. Λαυρεντίου του Μιλάνου, επίσης του 5ου αι. 

143. Βλ. Σωτηρίου, ό.π. 109 και 116. Βλ. π.χ. τον Χριστό στην παράσταση 
της Μεταμόρφωσης στην κόγχη της ιουστινιάνειας Αγ. Αικατερίνης του Σινά, τον. 
Χριστό σε μετάλλιο πάνω από την αψίδα του Αγ. Βιταλίου στη Ραβένα, και πάνω 



Ή πολιτική στην καθημερινή ζωή του Βυζαντίου 71 

μορφή ορισμένων απεικονίσεων του Χριστού με γένια144 δείχνει ότι το 
ερώτημα «Ρώμη ή Ανατολή» που έθεσε ο J. Strzygowskij δεν αρκεί για 
να ερμηνεύσει τη βυζαντινή τέχνη' η εισαγωγή ή η καθιέρωση νέου τύ
που είναι δυνατόν να συνδέεται με πολιτικές ή κοινωνικές ανακατατάξεις. 

Στην εποχή του Ιουστινιανού η αυτοκρατορία έχει να αντιμετωπίσει σο
βαρά προβλήματα' εκτός από τα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής 
θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και οι διάφορες συμφορές που έπληξαν 
την αυτοκρατορία. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, ο σεισμός του 
526 κατέστρεψε σχεδόν ολοκληρωτικά την Αντιόχεια, και τα θύματα λέ
γεται ότι έφτασαν τις 250.000.145 Μπροστά σ' αυτή την κατάσταση η 
κυβέρνηση του Ιουστινιανού ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει μία αυ
στηρότερη οικονομική πολιτική. "Εδει δέ χρημάτων, τονίζει ο Ιωάννης 
Λυδός, και ουδέν ήν άνευ αυτών πραχθήναι των δεόντων.1*6 

Οι ιδιαίτερες αυτές οικονομικοκοινωνικές συνθήκες έπαιξαν σημαν
τικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής του Ιουστινιανού,147 ο οποίος 
δεν περιορίστηκε μόνον σε κηρύγματα υπέρ της κοινοκτημοσύνης και της 
ανακατανομής του πλούτου,148 αλλά προχώρησε σε μέτρα που έπλητταν 
τις ιθύνουσες τάξεις της αυτοκρατορίας.149 

από την αψίδα στον Ά γ . Απολλινάριο στις Κλάσσές, βλ. επίσης τον Χριστό στην 
παράσταση της αψίδας της εκκλησίας του Bawît, όπως και τον Χριστό στο εικο
νογραφημένο χειρόγραφο του συριακού κώδικα του Ραβουλά. 

144. Βλ. Α. Grabar , Christian Iconography. A Study of its origin, Washing
ton 1968, σ. 120. 

145. Μαλάλας, Χρονογραφία 419.5 κ.ε. Βλ. και Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α' , 
425 κ.ε. 

146. Ιω. Λυδός, Περί άρχων I I I 54 (143.3 κ.ε.)· πρβ. Ζωναρά I I I , σ. 152.4-6: 
"Όθεν αεί χρημάτοχ» δέόμενος εξελέγετο ταϋτα εκ τρόπων ούκ ευαγών καί χάριτας 
-ηδει τας προφάσεις αντω τον άργνρολογείν εφευρίσκουσι. 

147. Οι ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες έπαιξαν επίσης σημαντικό ρόλο για την 
οργάνωση κοινοκτημονικής ζωής στην πρώιμη Εκκλησία' βλ. J . Jeremias, Jeru
salem zur Zeit Jesu. Kulturgeschichtliche Untersuchungen zur neutestament-
lichen Zeitgeschichte, Göttingen 31963, όπως επίσης και για την ανάπτυξη της 
φιλανθρωπικής δράσης του Μεγάλου Βασιλείου ύστερα από την σιτοδεία που έπληξε 
την Καισαρεία Καππαδοκίας* βλ, Γρηγόριο Ναζιανζηνό, Λόγος 43, PG 36, 541 κ.ε.· 
πρβ. Ι. Καραγιαννόπουλο, «Ο Μέγας Βασίλειος και τα κοινωνικά προβλήματα του 
καιρού του», Βυζαντινά 11 (1982) 113. 

148. Βλ. τις αρχές της ελευθερίας και της ισότητας των ανθρώπων που διακη
ρύσσονται στο νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού· πρβ. Ostrogorsky, Ιστορία του 
Βυζαντινού κράτους, Α' , σ. 142. 

149. Πρβ. Rubin , Prokopios von Kaisareia 301, ο Ιουστινιανός χαράκτη-
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Από την άποψη αυτή οι βένετοι στασιώτες μπορούμε να πούμε ότι 
προετοίμασαν και προπαγάνδισαν τη φορολογική πολιτική του αυτοκρά
τορα. Από τη στιγμή που τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ, η σκυτάλη πέρασε 
στους υπαλλήλους της αυτοκρατορίας.150 Σε Νεαρά του Ιουστινιανού ανα
φέρεται ότι οι υπάλληλοι «ενώ θα διατηρούν τα χέρια τους καθαρά από 
δωροδοκίες θα πρέπει ως εθελοντές φρουροί να προσέχουν το τεράστιο 
κρατικό εισόδημα πολλαπλασιάζοντας το και εξαντλώντας κάθε δυνατή 
προσπάθεια για το καλό της αυτοκρατορίας».151 Σε περίπτωση που οι 
φορολογούμενοι αρνούνται να καταβάλουν τους φόρους, οι υπάλληλοι θα 
έπρεπε να τους αναγκάσουν να πληρώσουν. Αν και στη νομοθεσία δια
τηρήθηκε η διάκριση για τους hones t i και humiles (δυνατούς και ευτε
λείς) κατά την επιβολή ποινής,152 στην πράξη φαίνεται ότι η διάκριση 
καταργήθηκε. Έ τ σ ι θα πρέπει να εννοήσουμε όλες αυτές τις πληροφο
ρίες που βρίσκουμε στον Προκόπιο για φυλακίσεις και δαρμούς.153 

Αν οι υπάλληλοι έδειχναν συμπάθεια προς τους υπηκόους και δεν 
τους πίεζαν για μεγαλύτερες εισφορές προς το δημόσιο, θεωρούνταν, μας 
λέει ο Προκόπιος, ότι είχαν άρχαιότροπον φνσιν15* και ότι ήταν αχρείοι 
τε και του καιρού το παράπαν αλλόκοτοι και παύονταν από την υπηρε
σία.155 Αντίθετα όσοι από τους υπαλλήλους, συνεχίζει ο Προκόπιος, είχαν 
να επιδείξουν περισσότερους φόνους και ληστείες, αυτοί αποκτούσαν δόξα. 

ρίζεται ως Sozialrevolutionär. Τα μέτρα αυτά οφείλονται κυρίως στον Ιωάννη 
Καππαδόκη* βλ. Ε. Stein, «Justinian, Johannes der Kappadozier und das Ende 
des Konsulats», BZ 30 (1929/30) 376 κ.ε. και του ίδιου, Histoire du Bas-Empire, 
II, De la disparition de l'empire d'occident à la mort de Justinien (476-565), Πα
ρίσι - Βρυξέλλες -Άμστερνταμ 1949, σ. 433 κ.ε. 

150. Ίσως αυτός είναι και ο λόγος που μετά τη στέψη του ως συναυτοκράτορα 
ακολούθησε πολιτική ισότητας απέναντι στους δήμους' βλ. Μαλάλα 422.15-19, Πα
σχαλιά Χρονικό (έκδ. Dindorf, CSHB) 616.15-617.6, Θεοφάνη, Χρονογραφία 165. 
21 και 170.24-28. Ωστόσο όμως η δράση των Βένετων, αν πιστέψουμε τον Προκό
πιο, συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουστινιανού ('Ανέκδοτα 
9.35 κ.ε. και 18.33). 

151. Για τα μέτρα που πήρε ο Ιουστινιανός για την εξυγίανση της υπαλληλίας 
βλ. Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α', 424 και 489 κ.ε. 

152. Digesta 48.19.28,2' πρβ. Καραγιαννόπουλο, Ιστορία, Α', 423. 
153. Βλ. R. Browning, «Ο αιών του Ιουστινιανού», ΙΕΕ, 71 1. 
154. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 13.25. 
155. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 21.7. Το χωρίο αυτό συμβάλλει στην καλύτερη κα

τανόηση του χωρίου του Προκόπιου, Περί κτισμάτων 11.26: πάντων των ανθρώπων 
ές των πραγμάτων τα σπουδαιότατα τους καιριωτάτονς άπολέξασθαι εσχε (Ιουστι
νιανός). 
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Το γαρ τοϋ φονέως τ ε και λοστού ovo μα ες το τον δραστήριου αντοϊς 
άποκεκρίσθαι ξννεβαινεν.156 Στον κατάλογο των ληστών και των φονιά
δων που συμπεριλάμβανε τον Ιουστινιανό, τους βένετους στασιώτες και 
τους ορθόδοξους ιερείς, προστίθενται τώρα και οι υπάλληλοι. Είναι όλοι 
αυτοί που εμπνεύστηκαν, προπαγάνδισαν και εφάρμοσαν μια πολιτική 
που εστρεφετο κατά των ιθυνουσών τάξεων, τις οποίες και εκπροσωπεί 
ο Προκόπιος. 

Η εποχή του Ιουστινιανού χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια για 
επιβολή του χριστιανικού ιδεώδους.157 Αν όμως ο κύκλος του Προκόπιου 
θεωρούσε την προσπάθεια αυτή καταστροφική για τη ρωμαϊκή αυτοκρα
τορία,158 υπήρχαν άλλοι κύκλοι που διακατέχονταν από έντονη αισιοδο
ξία, την οποία και βλέπουμε να καθρεφτίζεται στο έργο του Κοσμά του 
Ινδικοπλεύστη.159 

Από την άλλη μεριά η Αγία Σοφία με τον τεράστιο τρούλο της συμ
βόλιζε αυτό που πολλοί πίστευαν ότι είχε συντελεστεί στην εποχή του 
Ιουστινιανού, ότι δηλ. είχε επιτευχθεί η μίμηση της ουράνιας βασιλείας, 
ότι ο ουρανός κατέβηκε στη γη . 

156. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 21.14. 
157. Πρβ. J. Irmscher, «Zum Menschenbild der justinianischen Epoche», 

Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 26 (1978) 80, ο οποίος επίσης 
διαπιστώνει ότι την εποχή αυτή προβάλλει «ein durch christliche Weltanschauung 
und christliche Sittenlehre geprägtes Menschenideal», το οποίο, βλ. στο ίδιο 
σ. 84, προπαγανδίζεται από τις ανώτερες κυρίαρχες τάξεις και είναι αυτό που προ
ετοιμάζει τη φεουδαρχική βυζαντινή κοινωνία. 

158. Προκόπιος, 'Ανέκδοτα 7.1: Kai απ'αύτον ες γόνυ έλθεΐν Ρωμαίοις την 
πολιτείαν πεποίηκεν. 13.32: ξύμπασαν αυτών (Ρωμαίων) την πολιτείαν ες το έδα
φος καθεΛείν ϊσχυσεν. 

159. Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, Χριστιανική Τοπογραφία (έκδ. Wanda Wolska-
Conus, Topographie Chrétienne (SC, 141, 159), Παρίσι 1968, 1970). 
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΣΜΙΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΙΓΥΠΤΟ 

Τα εικονιστικά διακοσμητικά θέματα μιας κατηγορίας βιοτεχνικών προϊ
όντων του 4ου-7ου αιώνα θα αποτελέσουν το θέμα αυτής της ανακοίνω
σης σε μια προσπάθεια συμβολής στην έρευνα του χώρου της καθημε
ρινής ζωής στην Βυζαντινή αυτοκρατορία. Πρόκειται για θέματα που 
διακοσμούν την οστέινη επένδυση ξύλινων κιβωτιδίων που κατασκευά
σθηκαν στην εκχριστιανισμένη Αίγυπτο1 και προορίζονταν για ευρεία κα
τανάλωση. 

Στην επιλογή του θέματος μας ώθησε ο μεγάλος αριθμός των μέχρι 
σήμερα πολύ λίγο γνωστών οστέινων πλακιδίων, διακοσμημένων με εικο
νιστικά θέματα.2 Ο μεγάλος αυτός αριθμός επιτρέπει σχετικώς ασφαλή 
συμπεράσματα πάνω στο διακοσμητικό θεματολόγιο αντικειμένων κο
σμικής τέχνης αυτής της περιόδου. 

Τα κιβωτίδια με οστέινη επένδυση είχαν ευρύτατη χρήση κυρίως στην 
Αίγυπτο, αν κρίνουμε από τον μεγάλο αριθμό ευρημάτων, αλλά σπανί
ζουν έξω από την Αίγυπτο.3 Διευκρινίζουμε ότι δυστυχώς δεν σώθηκε 
παρά μόνο ένα ακέραιο κιβωτίδιο (εικ. 1) και τμήματα από τέσσερα 
άλλα4 (εικ. 2-3). Το πλήθος όμως των πλακιδίων από την διακόσμηση 

1. Για το θέμα αυτό βλ. Αικατερίνη Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, Οστεινα πλακίδια: 
διακόσμηση ξύλινοι κιβωτιδίων από την χριστιανική Αίγυπτο^ Θεσσαλονίκη 1986. 
(Στο εξής: Οστεινα πλακίδια.) 

2. Δημοσιευμένα είναι περί τα 150 πλακίδια, βλ. Οστεινα πλακίδια 15. Διπλά
σια πρέπει να είναι τα πλακίδια που πρόκειται σύντομα να δημοσιεύσουμε. 

3. Εργαστήρια οστεογλυπτικής αυτής της περιόδου έχουν εντοπισθεί στην Μι-
κρασία, στην Ιταλία, στην Δαλματία και στην Παλαιστίνη· βλ. Οστεινα πλακίδια 
14 σημ. 4. Δεν είναι γνωστό αν στην παραγωγή τους συγκαταλέγονται και διακο
σμητικά πλακίδια κιβωτιδίων. 

4. Αναφερόμαστε στο ακέραιο κιβωτίδιο της Wal ters Ar t Gallery, αρ. 71.40, 
βλ. Wal ters Ar t Gallery, Early Christian and Byzantine Art. (An Exhibit ion 
held a t Baltimore Museum of Art , April 25 - June 22 1947) Βαλτιμόρη 1947, 
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Εικόνα 1. Κιβωτίδιο αρ. 71.40 της Walters Art Gallery. 5ος αι. 

τους, που βρέθηκαν σε ανασκαφές και σε αποθέτες της Αλεξάνδρειας,5 

δικαιολογούν την άποψη μας. Τα κιβωτίδια αυτά προορίζονταν, όπως ήδη 

σ. 53, αρ. 181, πίν. XVIII και στα κομμάτια που σώζονται στο Μουσείο του Καΐρου 
(J. Strzygowski, Koptische Kunst, στο: Catalogue général des antiquités égyp
tiennes du Musée du Caire, Βιέννη 1904, σ. 172-176), στο Μουσείο Μπενάκη 
(Lila Marangou, Bone Carvings from Egypt, I. Graeco-roman period, Τυβίγγη 
1976, αρ. 169, σ. 117, πίν. 50a-b). Επίσης έχει αποκατασταθεί κιβωτίδιο από πλα
κίδια συλλογής (Κ. Elderkin, «An Alexandrian carved casket of the 4th centu
ry», AJA 30 (1926) 150-157). 

5. Οστέινα πλακίδια 3, 16. Πρβ. Marangou, Bone Carvings, σημ. 77. 
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Εικόνα 2. 
Τμήμα του 
«νυφικού 
κιβωτιδίου» 
του Μουσείου 
του Καΐρου. 
5ος αι. 

αναφέραμε, για τις λιγότερο εύπορες κοινωνικές τάξεις και η διακόσμηση 
τους ήταν μια προσπάθεια μίμησης των ελεφάντινων κιβωτιδίων, ώστε 
να εξυπηρετούνται έτσι. οι τοπικές ανάγκες ενός αγοραστικού κοινού συ
νηθισμένου στην άφθονη χρήση ελεφαντόδοντου.6 

6. Για την μακρά παράδοση παραγωγής ελεφαντουργημάτων στην Αίγυπτο 
και ιδίως στην Αλεξάνδρεια, βλ. Οστέινα πλακίδια 79-80, σημ. 1. Κοινές μέθοδοι 
επεξεργασίας του κοκκάλου και του ελεφαντόδοντου καθώς και κάποιες ομοιότητες 
στο σχήμα και στη μορφή διακόσμησης των κιβωτιδίων ενισχύουν την υπόθεση ότι 



7S ΚΑΤΙΑ ΛΟΒΕΡΔΟΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ 

Εικόνα 3. Τμήμα κιβωτιδίου του Μουσείου του Καΐρου. 5ος αι. 

Από τα ανασκαφικά ευρήματα φαίνεται ότι μια από τις κύριες χρή
σεις των κιβωτιδίων με οστέινη επένδυση ήταν να συνοδεύουν τον ιδιο
κτήτη τους στον τάφο, έχοντας ως περιεχόμενο κοσμήματα, παπύρους 
με κείμενα προσευχών ή τίτλους ιδιοκτησίας ή άλλα προσφιλή μικροαντι
κείμενα.7 Παράλληλα όμως χρησίμευαν για την φύλαξη μέσα στο σπίτι 
χειρογράφων, κοσμημάτων αλλά και άλλων μικρών αντικειμένων, όπως 
γραφική ύλη, είδη ραπτικής και καλλωπισμού κ.ά.8 Αργότερα, χρησί
μευαν ως ταφικά κτερίσματα. Πάντως, ακόμα και αν υπήρχε, όπως υπο
στηρίζεται, ειδική παραγωγή κιβωτιδίων για ταφική χρήση,9 το δια
κοσμητικό θεματολόγιο δεν φαίνεται να συνδέεται μ' έναν ορισμένο τρόπο 

στην Αίγυπτο υπήρχαν εργαστήρια που επεξεργάζονταν συγχρόνως και τα δύο υλι
κά, ώστε να αντιμετωπίζεται η έλλειψη ελεφαντόδοντου, όπως συνέβη και σε μεσο-
βυζαντινά εργαστήρια για τους ίδιους λόγους- βλ. Ad. Goldschmidt - Κ. We i t z -
mann, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X- XIII. Jahrhunderts, I. 
Kästen, Βερολίνο 1930-1934 (21979), σ. 11-12. 

7. Οστέινα πλακίδια 89-90. 
8. Οι χρήσεις αυτές βεβαιώνονται από απεικονίσεις τους σε έργα γλυπτικής, 

ζωγραφικής, μικροτεχνίας αλλά και από απεικονίσεις στα ίδια τα οστέινα πλακίδια, 
όπως σ' αυτά του ((νυφικού» κιβωτιδίου του Μουσείου του Καΐρου, βλ. Strzygowski, 
Koptische Kunst, αρ. 7060 πίν. XI. 

9. Η . Buschhausen, Die spätrömischen Metallskrinia und frühchristlichen 
Reliquäre I. Katalog, Βιέννη 1971, σ. 11 και 14-17. 
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χρήσης, αλλά δηλώνει τις γενικότερες τάσεις στην διακόσμηση κοσμικών 
έργων τέχνης.1^ 

Οι διακοσμητικοί τύποι ανήκουν συνήθως στο υστερορωμαϊκό θεμα
τολόγιο και αποδίδονται με διαφορετικές τεχνικές σκαλίσματος, σε ολι-
γοπρόσωπες συνθέσεις και κυρίως σε μεμονωμένες μορφές τοποθετημέ
νες σε χωριστά διάχωρα. Στην διακόσμηση του κιβωτιδίου όμως επιδιώ
κεται θεματική ομοιογένεια. Γίνεται, δηλαδή, προσπάθεια να δοθεί η εν
τύπωση μιας ενιαίας σύνθεσης διασπασμένης σε διάχωρα και γ ι ' αυτό 
αρκετά χαλαρής. Η θεματική αυτή ομοιογένεια παρατηρείται κατά κύριο 
λόγο στα κιβωτίδια με οστέινη διακόσμηση αιγυπτιακής προέλευσης και 
δεν αποτελεί κανόνα για την διακόσμηση κιβωτιδίων της εποχής. Αντί
θετα μάλιστα, στα κιβωτίδια που διακοσμούνται με μεταλλικά ελάσματα 
παρατηρείται ανάμειξη των θεμάτων, που φανερώνει τουλάχιστον σε ορι
σμένες ακραίες περιπτώσεις, ότι οι τεχνίτες αγνοούσαν τελείως την ση-* 
μασία των θεμάτων. Τ α χρησιμοποιούν δηλαδή ως απλά διακοσμητικά 
στοιχεία και δεν διστάζουν να βάζουν Ολύμπιους θεούς δίπλα σε σκηνές 
από την Παλαιά Διαθήκη.1 1 Η κατανόηση ή μη του διακοσμητικού θέ
ματος από τους τεχνίτες σχετίζεται άμεσα με την παιδεία τους, αλλά 
και με την παιδεία του αγοραστικού κοινού της παραγωγής τους. 

Φθάσαμε, έτσι, σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον νέο στοιχείο: την σχέση 
των λαϊκών στρωμάτων με την κλασική παιδεία και την τέχνη που εμ
πνέεται από αυτήν στο διάστημα μεταξύ του 4ου και του 7ου αιώνα. 

Ο Κ. W e i t z m a n n σε άρθρο του, το I960, σχετικά με τις επιβιώσεις 
των μυθολογικών θεμάτων στην πρώιμη χριστιανική και βυζαντινή τέ
χνη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τα θέματα που έχουν κλασική προέ
λευση στην τέχνη αφορούσαν μια μικρή τάξη διανοουμένων με ανθρω
πιστικές απόψεις».12 Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει, 20 χρόνια αργό" 
τερα, ο Haufmann , όταν σε πολύτιμα αντικείμενα του 6ου-7ου αιώνα 
διακοσμημένα με μυθολογικά θέματα αναγνωρίζει προϊόντα που προο
ρίζονται για μια «περιορισμένη, καλλιεργημένη, αυλική πελατεία».13 

10. Οστέινά πλακίδια 92-93. 
11. Buschhausen, Metallskrinia, αρ. Α 65, σ. 132 πίν. 79-82 καθώς και Α 69, 

σ. 140 πίν. 86-89. 
12. «The Survival of Mythological Representation in Early Christian and 

Byzantine Art and their Impact on Christian Iconography», DOP 14 (1960) 
53-55. 

13. G. M. A. Haufmann, «The Continuity of Classical Art: Culture, Myth 
and Faith», στον τόμο: Age of Spirituality. A Symposium, Νέα Υόρκη 1980, 
σ. 93 και σημ. 98. 
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Η ύπαρξη, όμως, στην Αίγυπτο και ιδιαίτερα στην Αλεξάνδρεια από 
τον 4ο ως τον 7ο αιώνα κιβωτιδίων που προορίζονται γ ια τις λαϊκές τά
ξεις δίνει μιαν άλλη όψη στο πρόβλημα. Η διαπίστωση μάλιστα θεμα
τικής ομοιογένειας στην διακόσμηση μέχρι τουλάχιστον τον 5ο αιώνα και, 
κατά συνέπεια, κατανόησης των θεμάτων φανερώνει ότι στην Αλεξάν
δρεια τα λαϊκά στρώματα δεν είχαν απομακρυνθεί από την ελληνική παι
δεία. Γνώριζαν τα θέματα όπως και η άρχουσα τάξη και τα χρησιμο
ποιούσαν χωρίς να τους αποδίδουν ίσως τον αρχικό τους συμβολισμό, 
που πιθανώς είχε λησμονηθεί, αλλά μόνο μιαν ευοίωνη σημασία που 
πρέπει να είχε επιβιώσει μέσα από την λαϊκή παράδοση. Δεν είναι δυ
νατό να βεβαιώσουμε την έκταση αυτού του φαινομένου, γιατί ήδη πα
ρατηρήσαμε ότι στις παραδουνάβιες επαρχίες τα εικονιστικά θέματα δεν 
κατανοούνταν ήδη από τον 4ο αιώνα. Ακόμα, δεν είμαστε βέβαιοι ότι 
και στην Αίγυπτο εξακολουθούσε να επιβιώνει ο ίδιος βαθμός γνώσης ή 
κατανόησης των θεμάτων κατά τον 6ο και 7ο αιώνα, αφού δεν βρέθηκε 
ως τώρα κανένα κιβωτίδιο αυτής της εποχής με την διακόσμηση του in 
situ.1* Επειδή όμως μέχρι την ισλαμική κατάκτηση της χώρας εξακο
λουθεί η χρήση των ίδιων θεμάτων με τεχνοτροπικές μόνο διαφοροποιή
σεις στο σκάλισμα, είναι δυνατό να υποθέσουμε ότι η υποχώρηση της 
ελληνικής παιδείας που παρατηρείται γενικά κατά τον 6ο αιώνα16 δεν 
επέφερε στην παραγωγή της Αιγύπτου παρά κάποιες μικρές αλλαγές. 

Τα θέματα που κοσμούσαν τα οστέινα πλακίδια δεν είναι πρωτότυπα. 
Προέρχονται από γνωστούς εικονογραφικούς κύκλους του 2ου και 3ου 
αι. μ.Χ. συνδεδεμένους με την επίγεια χαρά. Οι εικονογραφικοί τύποι 
με τους οποίους αποδίδονται έχουν υποστεί απλοποιήσεις και αναμείξεις 
εικονογραφικών στοιχείων, χωρίς όμως να παύσουν να είναι αναγνωρί
σιμοι. 

Διακρίνονται τρεις μεγάλες κατηγορίες θεμάτων: 
1. Κύκλοι της ελληνικής μυθολογίας. 
2. Κύκλοι που δημιούργησε ή επέβαλε η ρωμαϊκή αυτοκρατορική προ

παγάνδα. 

14. Στην Αλεξάνδρεια πάντως λειτουργούν ακόμα και στα πρώτα χρόνια μετά 
την αραβική κατάκτηση η Φιλοσοφική Σχολή αλλά και σχολεία, όπου διδάσκονται 
ελληνικά· βλ. P. Lemerìe, Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός, Αθήνα 1981, σ. 32-33. 

15. Ι. ôevienko, «A Shadow Outline of Virtue. The Classical Heritage of 
Greek Christian Literature (2nd-7th c.)», στον τόμο: Age of Spirituality. A 
Symposium, Νέα Υόρκη 1980, σ. 59. 
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Σχέδιο 1. Ερμαφρόδιτος. Σχέδιο 2. Τμέναιος. 
Πλακίδιο του Μουσείου του Πλακίδιο του δημοτικού Μουσείου 

Λούβρου. 5ος αι. του Chieti. 5ος-6ος αι. 

3 . Θέματα που αποσκοπούσαν στην προβολή του ιδιωτικού βίου σε μια 
προσπάθεια εξιδανικεύσεως της καθημερινότητας. 
Αναλυτικά, στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: ο Διόνυσος και μέλη 

του διονυσιακού θιάσου,16 μεταξύ των οποίων ο Πάνας (εικ. Ι ) , 1 7 ο Ερμα
φρόδιτος (σχ. Ι ) , 1 8 ο Τμέναιος (σχ. 2).1 9 Μεταξύ των μορφών του θιά-

16. Βλ. σχετικά Οστέινα πλακίδια, αρ. 38-48, σ. 207-216. Ο κύκλος αυτός κυ
ριαρχεί και στα πλακίδια με χαμηλό ανάγλυφο, τα περισσότερα αδημοσίευτα, κα
θώς και στα ανάγλυφα κόκκαλα" βλ. Marangou, Bone Carvings 37. 

17. Οστέινα πλακίδια, αρ. 42-43, σ. 214-216. 
18. Οστέινα πλακίδια, αρ. 39-41, σ. 211-213. 
19. Οστέινα πλακίδια, αρ. 13, σ. 137-139. 

6 
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Σχέδιο 3. Αφροδίτη. Συλλογή του Dumbarton Oaks. 5ος αι. 

σου ιδιαίτερη προτίμηση δείχνεται στους ασκοφόρους σατύρους και στις 
τυμπανίστριες μαινάδες (εικ. 1). Σε μεγάλο μάλιστα αριθμό πλακιδίων, 
που πολλές φορές χρησιμοποιείται και στο ίδιο κιβωτίδιο, απαντά όμοιος 
εικονογραφικός τύπος ασκοφόρου μαινάδος ή ερωτιδέως, πιθανόν επει
δή η επιλογή των θεμάτων γίνεται για καθαρά διακοσμητικούς λόγους. 
Ένας άλλος κύκλος μ,υθολογικών θεμάτων περιλαμβάνει την Αφροδίτη20 

20. Οστέινα πλακίδια, αρ. 14, σ. 139-140, αρ. 49-51, σ. 250-256. Στα σκαλι
σμένα κόκκαλα του Μουσείου Μπενάκη, 26 κομμάτια αποδίδονται στο ίδιο θέμα, 
βλ. Marangou, Bone Carvings, αρ. 115-139. 
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Σχέδιο 4. Τρεις Χάριτες. Συλλογή του Dumbarton Oaks. 5ος αι. 

και θεότητες που την πλαισιώνουν (σχ. 3) ή συνδέονται μαζί της, όπως 
οι Χάριτες (σχ. 4), Νηρηίδες, Τρίτωνες.21 Από τον κύκλο αυτό μεγα
λύτερη συχνότητα παρουσιάζουν οι απεικονίσεις των Νηρηίδων, που μό
νες ή συνοδευόμενες από Τρίτωνες, ξαπλωμένες στη ράχη θαλασσίων 
τεράτων συνόδευαν την αφρογεννημένη θεά. 

Εκτός όμως από τις δύο αυτές μεγάλες εικονογραφικές ομάδες απαν
τούν και άλλες, μεμονωμένες μυθολογικές μορφές, όπως η Άρτεμις , 2 2 ο 
Ηρακλής σε άθλους του, η απαγωγή της Ευρώπης.23 Γενικά παρατηρεί-

21. Οατέινα πλακίδια, αρ. 54 (Χάριτες) σ. 258-260, αρ. 15, 53 (Νηρηίδες) σ. 
141-142 και 256-258 καθώς και 39 πλακίδια της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη, 
βλ. Marangou, Bone Carvings, αρ. 140-178. 

22. Οατέινα πλακίδια, αρ. 55, σ. 260-263. 
23. Πρόκειται για αδημοσίευτα πλακίδια της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη. 
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ται ότι ο αριθμός πλακιδίων με διακοσμητικό θέμα θεότητες είναι πολύ 
μικρός σε σχέση με πλακίδια που παρουσιάζουν δευτερεύουσες μορφές, 
όπως σατύρους, πεπλοφόρες μαινάδες, ερωτιδείς ή Νηρηίδες. Από το 
γεγονός αυτό, που δεν μοιάζει συμπτωματικό, μπορούμε να διαπιστώ
σουμε την κυριαρχία της καθαρά διακοσμητικής σημασίας των θεμάτων 
αυτών. 

Στην δεύτερη μεγάλη εικονογραφική ενότητα ανήκουν θέματα, γνω
στά ήδη από τους ελληνιστικούς χρόνους, που διαδόθηκαν με νέα σημα
σία κατά την διάρκεια της ρωμαϊκής αυτοκρατορικής περιόδου. Σ ' αυτά 
περιλαμβάνεται κυρίως ο νειλωτικός κύκλος με φτερωτούς ερωτιδείς, 
υδρόβια πουλιά (εικ. 3),2 4 καθώς και με συνθέσεις ψαράδων και κολυμ
βητών μέσα σε πλούσιο φυτικό διάκοσμο από λωτούς.25 Παράλληλα, στην 
ίδια κατηγορία θεμάτων ανήκουν και οι προσωποποιήσεις μηνών, επο
χών, πόλεων.26 

24. Οστέινα πλακίδια, σ. 218-226, αρ. 56-67, 76-107. 
25. Τα πλακίδια με θέματα κολυμβητών και ψαράδων είναι ακόμη αδημοσίευτα 

και ανήκουν κυρίως στη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη. 
26. Οστέινα πλακίδια, αρ. 1-3, σ. 119-126 και αρ. 69-75, 108-115, 123, σ. 226-

249. Οι προσωποποιήσεις πόλεων εικονίζονται σε αδημοσίευτα πλακίδια. 
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Σχέδιο 6. Σκηνή κυνηγιού. Αιγυπτιακή συλλογή Μονάχου. 5ος-6ος αι. 

Τέλος, στην τρίτη μεγάλη εικονογραφική ενότητα των θεμάτων που 
προβάλλουν την ιδιωτική ζωή συγκαταλέγονται λίγες συνθέσεις κυνηγίου 
(σχ. 6)27 και στολισμού της δέσποινας (εικ. 2) (Muta t io Vestis) .2 8 Οι 
τελευταίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή διασώζουν συνήθειες 
και ενδυματολογικά στοιχεία της εποχής τους. 

Έρευνα για την ανεύρεση τυχόν προτύπων του θεματολογίου των πλα
κιδίων έδειξε στενότατη σχέση με το θεματολόγιο των σαρκοφάγων, των 
ψηφιδωτών δαπέδων, των κιβωτιδίων από άργυρο ή με μεταλλικά ελά
σματα και κάποιων ιστορημένων χειρογράφων. Στοιχεία που παρέχουν 
τα οστέινα πλακίδια όχι μόνον ενισχύουν την υπόθεση ότι οι τεχνίτες 
χρησιμοποιούσαν «βιβλία σχεδίων»,2· αλλά στοιχειοθετούν τη μορφή και 
το περιεχόμενο τους.30 Ανάλογες παρατηρήσεις έχουν γίνει και για προϊ
όντα άλλων εργαστηρίων όπως οι σαρκοφάγοι και τα ψηφιδωτά δάπεδα.81 

Στην ύπαρξη, λοιπόν, «βιβλίων σχεδίων» μπορεί να αποδοθεί η εντυπω
σιακή εικονογραφική ομοιότητα μορφών του διονυσιακού θιάσου στις με
γάλες συνθέσεις των υστερορωμαϊκών σαρκοφάγων και στα πλακίδια, 
όπως επίσης και σε ορισμένες μικρογραφίες και σε έργα τορευτικής.82 

Τέλος, σε μια πρώτη συγκριτική προσέγγιση του θεματολογίου των 
αιγυπτιακών κιβωτιδίων με οστέινη διακόσμηση (4ου-7ου αι.) με την 

27. Οστέινα πλακίδια, αρ. 6-12, σ. 130-137. 
28. Οι συνθέσεις αυτές ονομάζονται και σκηνές γυναικωνίτη, βλ. ό.π., αρ. 16-

29, σ. 198-206. 
29. Σχετικά, βλ. ό.π. 63-70. Για την επιλογή του όρου, σ. 63 σημ. 4. 
30. Οστέινα πλακίδια, σ. 66-68. 
31. G. Μ. Α. Häuf mann, «The Season Sarcophagus», Dumbarton Oaks Stu

dies 2, Cambridge Ma. 1951, σ. 214-217. Ο. Dalton, Byzantine Art, Λονδίνο 1909, 
σ. 182. Πρβ. Οστέινα πλακίδια 64, σημ. 1-3. 

32. Αναφερόμαστε χαρακτηριστικά στην εντυπωσιακή ομοιότητα προσωποποιή-
σεως του μηνός Ιουνίου σε πλακίδιο και σε μικρογραφία χειρογράφου, που είχαν ως 
κοινό πρότυπο ψηφιδωτό εντοίχιο στη Ρώμη, βλ. Οστέινα πλακίδια 239-241. 
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τέχνη της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου διαπιστώθηκε η στενή 
σχέση με το θεματολόγιο των ελεφάντινων βυζαντινών κιβωτιδίων του 
11ου και 12ου αι.,83 που μπορούν να θεωρηθούν άμεσοι διάδοχοι των 
κιβωτιδίων που παρουσιάσαμε, αφού και αυτά έχουν κοσμική χρήση. 

Τα ελεφάντινα, λοιπόν, κιβωτίδια, που θεωρούνται ως μια μοναδική 
σε πληρότητα σειρά έργων τέχνης, είναι διακοσμημένα με τετράπλευρα 
διάχωρα μέσα στα οποία αποδίδονται με έξεργο ανάγλυφο σκηνές και 
μορφές από τον διονυσιακό θίασο, τους άθλους του Ηρακλέους,34 κυνήγι, 
ιππόδρομο, αλλά και μυθολογικά ζώα.35 Τα ελεφάντινα αυτά κιβωτίδια 
θεωρούνται «οι πιο εύγλωττοι μάρτυρες της Αναγέννησης των Μακεδό
νων» κατά τον Α. Grabar.36 Τα θέματα τους δεν διαφέρουν από αυτά 
που διακοσμούν τα κιβωτίδια του 5ου και κυρίως του 6ου αιώνα στην 
Αίγυπτο, παρά μόνο στην σχετική μείωση της ποικιλίας τους. «Οι βυ
ζαντινοί ελεφαντουργοί», όπως παρατηρεί ο Grabar, «αντιγράφουν τα 
αρχαία τους πρότυπα με άνεση που μόνο με εκείνην των μικρογράφων 
μπορεί να συγκριθεί».37 Αλλά ποια μπορούσε να είναι αυτά τα πρότυπα; 

Είναι πιθανό οι τεχνίτες ελεφαντουργοί, που εργάσθηκαν σε μια πόλη 
όπως η Κωνσταντινούπολη να χρησιμοποίησαν ως πρότυπα τις υστερο-
ρωμαϊκές σαρκοφάγους ή ιστορημένα χειρόγραφα με διονυσιακά θέματα, 
Ηρακλή ή σκηνές κυνηγιού, όπως παρατήρησε παλαιότερα ο Weitz-
mann.38 Εφόσον όμως υπάρχουν δείγματα ανάλογων κιβωτιδίων με όμοια 
διακοσμητικά θέματα και ανάλογη διάταξη των θεμάτων σε διάχωρα, 
νομίζουμε ότι είναι πιθανότερο οι μεταγενέστεροι τεχνίτες να αντέγρα
φαν ανάλογα προγενέστερα ελεφάντινα κιβωτίδια ή ακόμη να χρησιμο
ποιούσαν τα ίδια «βιβλία σχεδίων» που μια κλειστή επαγγελματική συν
τεχνία μπορούσε να διαφυλάσσει. 

33. Goldschmidt - Weitzmann, Kästen 11-21. 
34. Τα θέματα αυτά χαρακτηρίζονται ως «αρχαιοπρεπή» (antikisierende), βλ. 

Goldschmidt- Weitzmann, Kästen 21-64. 
35. Goldschmidt-Weitzmann, Aoste« 20-21. 
36. Α. Grabar, Byzance. L'art byzantin du moyen âge (du Ville au XVe 

siècle), Παρίσι 1963, σ. 152. 
37. Grabar, ό.π. 154. 
38. Βλ. την πρώτη έκδοση (1930) του έργου των Goldschmidt-Weitzmann, 

Kästen 11-12. Στον πρόλογο της δεύτερης έκδοσης (1979) ως κύρια πηγή της ει
κονογραφίας τους θεωρείται η βυζαντινή Buchmalerei. 
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Η εξέταση, λοιπόν, του εικονιστικού θεματολογίου κιβωτιδίων λαϊκής 
κοσμικής τέχνης της βυζαντινής Αιγύπτου φανερώνει: 

1. Ό τ ι και τα λαϊκά στρώματα εξακολουθούν σταθερά να χρησιμοποιούν 
το εικονιστικό θεματολόγιο του 2ου και 3ου αιώνα για να στολίσουν 
αντικείμενα για τα σπίτια και τους τάφους τους. 

2. Ό τ ι μέχρι τουλάχιστον τον 5ο αιώνα και οι λαϊκές τάξεις γνωρίζουν 
τα θέματα και η προτίμηση τους δεν είναι μόνο αισθητική. Είναι μά
λιστα πιθανό να τους απέδιδαν μια γενική ευοίωνη έννοια. 

3. Το ίδιο θεματολόγιο χρησιμοποιείται και από τους ελεφαντουργούς 
της Κωνσταντινούπολης από τον 10ο αιώνα και εξής, πιθανότατα μέ
σω «βιβλίων σχεδίων», που και στον 4ο αιώνα πρέπει να χρησιμο
ποιούσε η συντεχνία των ελεφαντουργών και οστεογλυπτών. 





ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΡΚΗ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΤΑΦΙΚΗ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΚΡΙΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 

Στή μητέρα μου 

Έ κ τ ο ς άπο τους τύπους των τάφων πού διαμορφώθηκαν στην αρχαιότη
τα 1 (κτιστοί κιβωτιόσχημοι, λακκοειδεΐς, σαρκοφάγοι, κεραμοσκεπεΐς, 
έγχυτρισμοί) κι εκείνους πού δημιουργήθηκαν στή Ρώμη 2 (υπόγεια λα
ξευτά κοιμητήρια, columbar ia) , ή χρήση των οποίων κατά τους ύστερο-
ρωμαϊκούς χρόνους άπο εθνικούς και χριστιανούς είναι βεβαιωμένη ανα
σκαφικά, ό πιο χαρακτηριστικός τύπος τάφου των πρώτων χριστιανικών 
αιώνων είναι ό ορθογώνιος καμαρωτός μέ είσοδο (είκ. 1) ή δίοδο (είκ. 2), 
πού άπαντα στή Βαλκανική,3 το Αιγαίο,4 τή Μ. Ά σ ί α δ καΐ τη βόρειο 
'Αφρική· και επικρατεί στις προτιμήσεις των αστικών πληθυσμών. Πρό
κειται για ενα σημαντικό τύπο ταφικου μνημείου, τήν προέλευση καΐ 
εξέλιξη του οποίου θα επιχειρήσω να παρουσιάσω εδώ. 

Τήν καταγωγή του χριστιανικού καμαρωτού τάφου άπο τον μακεδό
νικο (είκ. 3) υποστήριξε παλιότερα ό καθηγητής Δ. Πάλλας.7 Σήμερα 
πού τα ανασκαφικά παραδείγματα και τών δύο τύπων Ιχουν πολλαπλα
σιασθεί, άρκεΐ μία απλή παραβολή τών κατόψεων και τών επί μέρους 

1. D. C. Kurtz and J. Boardman, Greek Burial Customs, Λονδίνο 1971. 
2. J. M. C. Toynbee, Death and Burial in the Roman World, Λονδίνο 1971, 

σ. 234-244. 
3. I. Nicolajevié, «Nécropoles et tombes chrétiennes en Illyricum Orien

tal», ΕΙσηγήσεις τον Δεκάτου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής 'Αρχαιολογίας (Θεσ
σαλονίκη 1980) 353-359. L. Mirkovié, «La nécropole paléochrétienne de Nis», 
Archaeologia Jugoslavica 2 (1956) 8fr, είκ. 1. 

4. Κ. Τσάκος, ΑΔ 25 (1970) Χρονικά 532. 
5. C. R. Morey, «The painted chamber tomb», Excavations of Sardis, 1/1, 

1910-14, Leyden 1922,174-183. C. H. Greenewalt, «The Sardis Campaign of 
1972», Bulletin of the American Schools of Oriental Research (1972) 1-8. 

6. DACL λ. Carthage, 2268. 
7. Δ. Πάλλας, «Οί χριστιανικοί καμαρωτοί τάφοι (Καταγωγή και λατρευτικαί 

ίδέαι)», 'Αρχαιολογική Έψημερις 1937, Τόμος Έκατονταετηρίδος, 847-865. 
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Εικόνα 1. "Αποψη τοϋ ύστερορωμα'ικοΰ νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης, δπως βρέ
θηκε στα θεμέλια τοϋ κτηρίου Διοικήσεως τοϋ Πανεπιστημίου. Δεξιά διακρίνονται 

δύο καμαρωτοί τάφοι με θυρίδα. 

στοιχείων, για να βεβαιώσει τή σχέση πού υπάρχει ανάμεσα στα δύο 
ταφικα μνημεία, με μόνες διαφορές ως προς το μέγεθος, τή διαμόρφωση 
της εισόδου και τον τύμβο τοΰ μακεδόνικου τάφου, στοιχεία πού δε δια
τήρησε ό καμαρωτός. 'Από τον μακεδόνικο,8 πού δημιουργήθηκε στην 
Κεντρική Μακεδονία γύρω στα μέσα τοϋ 4ου αι. π.Χ. δανείζεται ό ύστε-
ρορωμαϊκος καμαρωτός το δρόμο, τήν καμάρα, τις μαρμάρινες κλίνες9 και 
το μαξιλάρι (είκ. 4), το όποιο σε απλοποιημένη μορφή κεκλιμένου επι
πέδου θα διατηρήσει μέχρι τον 5ο α'ι. μ.Χ. "*Αν και οί μακεδόνικοι τάφοι 
σταματούν με τή ρωμαϊκή κατάκτηση, ωστόσο στον ελλαδικό χώρο έξα-

8. Β. Gössel, Makedonische Kammergräber, Βερολίνο 1980. Για τήν κατα
νόηση τών προβλημάτων τοΰ μακεδόνικου τάφου ευχαριστώ το συνάδελφο ανασκαφέα 
της κλασικής Πύδνας Μ. Μπέσιο. 

9. Για τίς κλίνες τών μακεδόνικων τάφων βλ. Κ. Σισμανίδη, ((Μακεδόνικοι τά
φοι στην πόλη της Θεσσαλονίκης», Θεσσαλική 1 (1985) 35. 
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Εικόνα 2. Καμαρωτός τάφος με εϊσοδο-δίοδο, άπο τή Θεσσαλονίκη. 'Αρχές 4ου αι. μ.Χ. 
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Εικόνα 3. Ό μακεδόνικος τάφος τοϋ Μαιευτηρίου στη Θεσσαλονίκη. 
Τέλος 3ου αί. ΤΓ.Χ. 

κολούθησε και κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους ή κατασκευή ευρύ
χωρων υπόγειων καμαρωτών τάφων μέ νεκρικές κλίνες και co lumbar ia , 
πού διατήρησαν τήν ανάμνηση του μακεδόνικου, δχι δμως και τή μνη
μειακή του πρόσοψη (Κόρινθος,10 Αίγινα,11 Αίανή12). 

Ό νέος τύπος καμαρωτού τάφου, πού σε σύγκριση μέ τον υπόγειο 
προγονό του είναι μικρότερος και έν μέρει υπέργειος, εμφανίζεται στα 
νεκροταφεία πολλών πόλεων της Μακεδονίας άπο τον 3ο αι. μ.Χ. και 
αποτελείται άπο μία κτιστή στο έδαφος ορθογώνια κατασκευή και μία 
ήμικυλινδρική κατά μήκος καμάρα, κατασκευασμένη μέ καλούπι άπο 
σανίδια. Οι τοίχοι και ή καμαρωτή οροφή τοϋ τάφου κατασκευάζονται 
μέ πέτρες και κονίαμα άπο άμμο, θηραϊκή γη και άσβεστη, ενώ το πρό
σωπο τοϋ τόξου της καμάρας κτίζεται αποκλειστικά μέ πλίνθους ή σχι-
στολιθικές πλάκες. Τον 3ο αί. μ.Χ. ή καμάρα τοϋ τάφου είναι ορατή, όταν 

10. Ευαγγελία Πρωτονοταρίου-Δεϊλάκη, ΑΔ 23(1968) Χρονικά 125-126. 
11. Π. Ααζαρίδης, ΑΔ 21 (1966) Χρονικά 103. 
12. 'Αγγελική 'Ανδρειωμένου, ΑΔ 22 (1967) Χρονικά 403-404. 
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Εικόνα 4. Μαρμάρινη κλίνη καΐ μαξιλάρι άπο το μακεδόνικο τάφο της Νεάπολης 
Θεσσαλονίκης. 3ος αι. π.Χ. 

δεν υπάρχει δρόμος (είκ. 5) και σε πολλά παραδείγματα επενδύεται πλευ
ρικά με πλίνθους και κονίαμα (είκ. 6), ώστε ν' αποκτά δίρριχτη κάλυψη. 
"Η πρόσβαση στο εσωτερικό του θαλάμου γίνεται στα παλιότερα παρα
δείγματα με πλατιά τοξωτή ή στενή είσοδο καί συρταρωτή θύρα (είκ. 
7) καί αργότερα με ορθογο^νια θύρα, πού με τον καιρό γίνεται τετράγωνη 
και κλείνει με μαρμάρινη ή λίθινη πλάκα. Για την κάθοδο στο εσωτερικό 
του άλλοτε προεξέχουν πέτρες στους τοίχους κι άλλοτε υπάρχουν τρία 
ως τέσσερα σκαλοπάτια. Σε πολλά παραδείγματα ανοίγονται στο πάχος 
των τοίχων κόγχες για λυχνάρια. Οι νεκροί συνήθως είναι περισσότεροι 
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Εικόνα 5. Καμαρωτός τάφος με θύρα και δίρριχτη στέγη άπο το δυτικό νεκροταφείο 
της Θεσσαλονίκης. 3ος αι. μ.Χ. 

Εικόνα 6. Λεπτομέρεια τρόπου επένδυσης καμαρωτού τάφου για δημιουργία δίρρι-
χτης στέγης. 3ος αι. μ.Χ. 
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Εικόνα 7. "Αποψη καμαρωτού τάφου άπο το δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης 
με τοξωτή είσοδο. 4ος αι. μ.Χ. 

άπο ένας καί θάβονται ή σε θήκες13 (είκ. 8), πού ανοίγονται, στο δάπεδο 
τοϋ τάφου, ή σε μαρμάρινες κλίνες (είκ. 9) ή συχνότερα στο δάπεδο. 
Με τήν εξάπλωση τοϋ χριστιανισμού ή χρήση τοϋ τύπου γενικεύεται. 
Ά π ο τα μέσα τοϋ 4ου αι. μ.Χ. οί διαστάσεις του μειώνονται, αρθρώνεται 
σε συστάδες,14 γίνεται υπόγειος καί ή εϊσοδός του αποκτά- μορφή οριζόν
τιας διόδου, πού δημιουργείται με διακοπή τοϋ μήκους της καμάρας. Τή 
δίοδο φράζει μαρμάρινη ή σχιστολιθική πλάκα, εφοδιασμένη μερικές φο
ρές μέ σιδερένιους κρίκους, για τυχόν επαναχρησιμοποίηση τοϋ τάφου. 

13. Θήκες στο δάπεδο Ιχουν οί μακεδόνικοι τάφοι τοϋ Συντριβανίου Θεσσαλο
νίκης καί τοϋ Λαγκαδά για τους οποίους βλ. Σισμανίδη, δ.π. 38 και 54. 'Επίσης ό 
ύστερορωμαϊκός τάφος της όδοΰ 'Αγίου Νέστορος 8 στή Θεσσαλονίκη, για τον 
όποιο βλ. Θ. Παζαρα, ((Δύο παλαιοχριστιανικοί τάφοι άπο το δυτικό νεκροταφείο 
της Θεσσαλονίκης», Μακεδόνικα 21 (1981) 373-379. 

14. Συστάδες τάφων ανασκάφηκαν σε πολλές πόλεις καί σχετίζονται με οργα
νωμένα χριστιανικά κοιμητήρια. Για τή Θεσσαλονίκη βλ. Ευτέρπη Μαρκή-'Αγγέλ-
κου, «Το σταυρικό μαρτύριο καί οί χριστιανικοί τάφοι της όδοΰ 3ης Σεπτεμβρίου 
στή Θεσσαλονίκη», 'Αρχαιολογική Έφημερις 1981, 'Αρχαιολογικά Χρονικά, 50. 
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Εικόνα 8. Καμαρωτός τάφος με θήκες στο δάπεδο, άπο το ανατολικό νεκροταφείο 
της Θεσσαλονίκης. 3ος αι. μ.Χ. 

Εικόνα 9. Το εσωτερικό και ή μαρμάρινη κλίνη καμαρωτού τάφου άπο το δυτικό 
νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης. 4ος αι. μ.Χ. 
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Το ταφικο μνημείο πού περιγράφεται πιο πάνω είναι δημιούργημα 
του υστερορωμαϊκου κόσμου και της νέας κοινωνικής πραγματικότητας 
πού προέκυψε μετά τή μεγάλη οικονομική, πολιτική καί ιδεολογική κρίση 
του 3ου αι. μ.Χ. Πρόκειται γ ια έναν κοινό τύπο τάφου, πού εκφράζει καί 
στον τομέα της ταφικής αρχιτεκτονικής τήν ιδέα της Renova t io , γιατί 
εξυπηρετεί μέ τήν ομοιομορφία καί τήν ευρυχωρία του τή νέα αστική 
τάξη στρατιωτικών καί υπαλλήλων, πού προήλθε άπο τις μεταρρυθμί
σεις του Διοκλητιανου.15 Στον καινούριο τύπο μόλις ξεχωρίζουν οί τάφοι 
των πλουσίων κυρίως άπο τήν παρουσία γραπτού διακόσμου καί όρθο-
μαρμάρωσης στο εσωτερικό. Για το λόγο αυτό καί σέ συνδυασμό μέ 
το συμβολικό νόημα της καμάρας, νομίζω δτι υιοθετήθηκε καί άπο τήν 
'Εκκλησία, δταν σέ κάποια στιγμή ανέλαβε στα μεγάλα κέντρα τήν 
ευθύνη της οργάνωσης των κοιμητηρίων πού σχετίζονται μέ τή λατρεία 
των μαρτύρων. Ή κατασκευή του καμαρωτού τάφου βεβαιώνεται ανα
σκαφικά τουλάχιστον μέχρι τον 7ο αι. μ.Χ.,16 ενώ μόλις τώρα ανιχνεύε
ται ή συνέχεια της χρήσης του στή Θεσσαλονίκη μέχρι τον 12ο. 

Μολονότι οί γνώσεις μας για τα νεκροταφεία τών μεγάλων πόλεων 
του ρωμαϊκού κόσμου δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, μέ προβληματίζει 
ό τόπος δημιουργίας του τύπου καί ενθαρρύνομαι άπο τήν παρουσία κά
ποιων ατελών καί μεταβατικών παραδειγμάτων του στή Θεσσαλονίκη 
καί τήν περιοχή της για να διατυπώσω τήν άποψη, δτι ο ύστερορωμαϊκος 
καμαρωτός τάφος πρέπει να δημιουργήθηκε στή σημαντική αυτή πόλη 
του ρωμαϊκού κόσμου καί στην περιφέρεια της, δπου ή παράδοση του 
μακεδόνικου τάφου ήταν πάντα ζωντανή. 

*Αν περάσουμε τώρα στον τομέα της νεκρικής λατρείας καί αναζητή
σουμε τα κοινά σημεία ανάμεσα στην εθνική καί τή χριστιανική παρά
δοση, θα διαπιστώσουμε μέ έκπληξη το πλήθος τών εθνικών νεκρικών 
εθίμων πού έ'χουν περάσει σ' αυτήν, πολλά άπο τα όποια διατηρούνται 
μέχρι σήμερα. "Εχει διαπιστωθεί άπο τήν έρευνα, δτι ό χριστιανισμός 
δεν επέδρασε αρχικά στην κοινωνική ζωή της αυτοκρατορίας κι δτι 
αντίθετα προσαρμόσθηκε σ' αυτήν, υιοθετώντας πολλές σημαντικές εκ
δηλώσεις της. Μέσα σ' αυτές τή σημαντικότερη θέση κατείχε ή νεκρική 
λατρεία, πού ήταν βαθιά ριζωμένη στή συνείδηση του αρχαίου κόσμου 
καί διατηρούσε έναν ιερό χαρακτήρα, εδραιωμένο στην πίστη, δτι ό νε-

15. M. Rostovtzeff, Ρωμαϊκή 'Ιστορία, 'Αθήνα 1984, σ. 315-326. 
16. Ή παρατήρηση προκύπτει άπο τή μελέτη τοϋ χριστιανικού νεκροταφείου της 

Θεσσαλονίκης, πού ετοιμάζω. 

7 
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κρος μυείται στα μυστήρια του κάτω κόσμου.17 Οι Ρωμαίοι — χάρη στον 
Όβίδ ιο 1 8 και τον Βιργίλιο19 πού χρησιμοποίησε πρώτος τον δρο manes 
για τις ψυχές των νεκρών και δημιούργησε τά ποιητικά 'Ηλύσια Πεδία, 
ενα άλλο είδος Παραδείσου για τους ήρωες — πίστευαν πώς ό νεκρός επι
βιώνει στη μνήμη των οικείων του και γ ι ' αυτό έδωσαν μεγάλη σημασία 
στη νεκρική λατρεία. 

Ό χριστιανισμός, επιδιώκοντας τον προσηλυτισμό τών εθνικών, δέν 
ήταν δυνατό να απορρίψει τα παγανιστικά νεκρικά έθιμα, άλλα φρόντισε 
να τους δώσει άλλο νόημα.20 Για το λόγο αυτό νομίζω πώς πρέπει να 
διατήρησε το τυπικό της ταφής2 1 του ρωμαϊκού κόσμου, μέ μόνη απα
γόρευση τήν καύση22 (crematio) πού αντίκειται στην αντίληψη της 
'Ανάστασης τών σωμάτων, διατηρώντας τά κυριότερα στοιχεία της, δπως 
το πλύσιμο, στόλισμα καί τήν πρόθεση του νεκρού μέ καύση κεριών^ 
συνήθειες στίς όποιες προστέθηκε και μία εβραϊκή, το μύρωμα. 'Ακολου
θούσε ή εκφορά στο fere t rum, πού γινόταν νύχτα μέ το φώς τών πυρ
σών καί μέ μαυροφορία (lugubria) τών συγγενών, ό έπαινος του νεκρού 
καί ή παραμυθία (lectus funebris), ό ενταφιασμός ( inhumat io) , ό κα
θαρμός μέ νερό (suffitio) καί το περίδειπνον (μακαριά) μετά τήν κηδεία. 
Για τήν τέλεση της νεκρικής λατρείας23 ήταν υποχρεωτικές οι επισκέψεις 
στον τάφο σέ τακτές ημερομηνίες, δπως τήν τρίτη μέρα άπο τήν ταφή, 
παράδοση αρχαία ελληνική24 καί εβραϊκή, τό γεΰμα πού γινόταν το πρωί 
της ένατης μέρας μέ προσφορές χοών για τους νεκρούς (cena n o v e m -
dialis), τά τεσσαρακοστά (σαράντα) κατά εβραϊκή επίσης επίδραση καί. 
ό χρόνος (silicernium), έθιμα25 πού οι 'Αποστολικές Διαταγές2 6 προσπά-

17. J. Mossay, La mort et l'au-delà dans Grégoire de Nazianze, Louvain 
1966, σ. 231. 

18. Toynbee, Death and Burial 35. 
19. Toynbee, δ.π. 36-37. 
20. Mossay, La mort et l'au-delà 220. 
21. P. Testini, Archeologia cristiana. Nozioni generali dalle origini alla fine 

del sec. VI, Ρώμη 1958, σ. 39-41. Toynbee, δ.π. 43-50. P. A. Février, «Le culte 
des morts dans les communautés chrétiennes durant le Ille s.». Atti del IX 
Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana, Ρώμη 1975 (1978) 211-274. 

22. Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Δ', σ. 193-194. 
23. Toynbee, δ.π. 61-63. 
24. Kurtz and Boardman, Greek Burial Customs 45 καί Κουκούλες, δ.π. 

206-208. 
25. Κουκούλες, δ.π. 208-209. 
26. Κουκούλες, δ.π. 209, σημ. 4. 
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Εικόνα 10. Τρικλίνιο τάφου άπό τήν Κολχίδα Κιλκίς.4ος αί. μ.Χ. 

θησαν να ερμηνεύσουν σέ σχέση μέ το βίο του Χρίστου και τήν παράδοση 
της Παλαιάς Διαθήκης. Ε π ί σ η ς ήταν νόμος ή επίσκεψη στους τάφους 
κατά τις μεγάλες νεκρικές γιορτές27 (Parenta l ia , Rosalia), δπως και 
στις καλένδες των μηνών 'Απριλίου, Μαίου, 'Ιουνίου, 'Ιουλίου, Αυγούστου 
και 'Οκτωβρίου. Τις καθιερωμένες αυτές επισκέψεις τών συγγενών στον 
τάφο συνόδευαν προσφορές28 άρτου ή γλυκών στο νεκρικό βωμό, χοές 
κρασιού και ενα γεύμα (cena funebris) για τους οικείους του, πού γινό
ταν ή επάνω στον τάφο ή σέ ειδικά διαμορφωμένους χώρους τών νεκρο
ταφείων ή τών κατακομβών, πού αναφέρονται στα κείμενα μέ τους ορούς 
τρικλίνια ή cellae.29 Στή Θεσσαλονίκη και τή γύρω άπό αυτήν περιοχή 
τα τρικλίνια είναι κτιστά πεζούλια, πού περιβάλλουν από τρεις πλευρές 
τα δρια τοϋ τάφου, ή στέγη του όποιου, αν είναι καμαρωτός, άποκτα 
επίπεδη διαμόρφωση μέ πλευρική επένδυση της καμάρας και καλύπτε
ται μέ υδραυλικό κονίαμα ή σπανιότερα μέ χονδρό ψηφιδωτό (είκ. 10), 

27. Toynbee, ο.π. 63. 
28. Toynbee, ο.π. 62. 
29. DACL λ. agape, 809-810. 
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Εικόνα 11. Κτιστή τράπεζα τάφου άπα το δυτικό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης. 
4ος αι. μ.Χ. 

Οπως σ' ενα παράδειγμα άπο την Κολχίδα Κιλκίς.30 "Ενα άλλο συγκρό
τημα τριών τάφων με κοινό τρικλίνιο, πού αποδεικνύει τον οικογενειακό 
χαρακτήρα τών ταφών ανασκάφηκε το 1986 στη Θεσσαλονίκη. Παράλ
ληλα για την απόθεση τών προσφορών στον νεκρό, δημιουργείται κτιστή 

30. Ευχαριστώ το συνάδελφο Σ. Κίσσα για την άδεια δημοσίευσης της φωτο
γραφίας τοϋ τάφου. Για τις αρχαιολογικές ενδείξεις νεκροδείπνων επάνω σε τάφους 
βλ. Χ. Barrai Ι Altet, «Mensae et repas funéraires dans les nécropoles d'époque 
chrétienne de la péninsule ibérique. Vestiges archéologiques», Atti del IX Con
gresso Internazionale di Archeologia cristiana, Ρώμη 1975 (1978) II, 49-69. 
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τράπεζα (είκ. 11) ή τοποθετείται μαρμάρινος βωμός επάνω άπο την είσο
δο του τάφου. 'Αρχαιολογική μαρτυρία επιβίωσης τών νεκρικών χοών 
στα χριστιανικά χρόνια προσφέρει ή επιτύμβια πλάκα του επισκόπου 
Ευσταθίου31 στην κοιμητηριακή βασιλική της Κορίνθου, πού φέρει οπή 
και μολύβδινο σωλήνα για τις χοές. Κατά τή διάρκεια τών νεκροδείπνων 
στις cellae ή τα τρικλίνια υπήρχε εξέδρα για τή νοητή παρουσία του 
νεκρού, δπως στον "Αγιο 'Ονούφριο της Μεθώνης,32 ενώ παράλληλα άφη
ναν φαγητό επάνω στον τάφο, τό όποιο έτρωγαν οι φτωχοί. 'Από τα 
νεκρόδειπνα, πού σύμφωνα με μία επιγραφή, περιλάμβαναν p a n e m , v i 
mini , t au ros et verbéces3 3 και άλλα φαγητά, δπως μαρτυρούν τα σχε
τικά ανάγλυφα, προήλθαν και οι χριστιανικές αγάπες, πού άρχιζαν μέ 
p a n e m et v i n u m et caldani , 3 4 τήν οποία ταύτισε ό P . A. Févr ier μέ 
κρασί άναμειγμένο μέ ζεστό νερό. 'Από τα παραπάνω φαίνεται καθαρά, 
δτι μέσα άπο τήν τελετουργία τών νεκροδείπνων, πού μετατράπηκαν άπο 
τους χριστιανούς σε αγάπες35 (τράπεζα κοίνη), διαμορφώθηκε και ή Ευ
χαριστία της 'Εκκλησίας, πού στην ορθόδοξη παράδοση αποτελείται άπο 
κρασί άναμειγμένο μέ ζεστό νερό και τεμάχιο ένσφραγίστου άρτου μέ τα 
αρχικά IG XG NI ΚΑ. Τή σύνδεση τών αγαπών μέ τήν Ευχαριστία μαρ
τυρεί ό 32ος κανών του 'Ιππολύτου36 (195 μ.Χ.): Si agape fit, vel cena 
ab aliquo pauperibus paratur Κυριακή, necessaria est Ευχαριστία, quae 
est in initio missae. Μέ τόν καιρό ή Ευχαριστία διαχωρίσθηκε άπο τις 
αγάπες, οι όποιες μετά το θρίαμβο της 'Εκκλησίας κατέληξαν να είναι 
συνώνυμες της ελεημοσύνης. Μέ τον δρο αυτό αναφέρονται στα κείμενα 
τα δείπνα, πού ή 'Εκκλησία ή κάποιοι πλούσιοι χριστιανοί οργάνωναν 
για τους φτωχούς μέσα στα κτήρια τών εκκλησιών και για το λόγο αυτό 
ή Σύνοδος της Λαοδικείας37 του 363 μ.Χ. αποφάσισε, δτι ου δεϊ εν τοις 
κυριακοϊς ή εν ταΐς έκκλησίαις τάς λεγομενας αγάπας ποιεΐν και εν τω 
οίκω τοϋ Θεοϋ εσθίειν και αλφιτα στρωνύειν. Ή ανάμνηση τών αγα
πών διατηρήθηκε μέχρι σήμερα στην Ελλάδα μέσα άπο το τελετουργικό 

31. Ε. Στίκας, «Ή κοιμητηριακή βασιλική παλαιάς Κορίνθου», ΠΑΕ1961,133. 
32. Δ. Παλλάς, « Ό "Αγιος 'Ονούφριος Μεθώνης (Παλαιοχριστιανικον Κοιμη-

τήριον, Βυζαντινον άσκητήριον)», ΆρχaιoL·γική ΈφημερΙς 1968, 152. 
33. P. A. Février, «À propos du repas funéraire, Culte et sociabilité. 'In 

Christo deo, pax et concordia sit convivio nostro'», CA 26 (1977) 37. 
34. Février, δ.π. 36. 
35. DACL λ. agape, 789, 816. 
36. DACL λ. agape, 818. 
37. DACL λ. agape, 821. 
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της μακαριάς καΐ των γευμάτων των μνημοσυνών, πού γίνονται στα χω
ριά πάντοτε μέ την παρουσία ιερέα, ό όποιος μάλιστα πριν άπο το τρα
πέζι της μακαριάς μοιράζει στους συνδαιτημόνες τεμάχια άρτου βου
τηγμένα σέ ποτήρι κρασιού. "Αλλη επιβίωση των αρχαίων νεκροδείπνων, 
πού συνεχίσθηκαν προς τιμήν των μαρτύρων σέ Ολη τη βυζαντινή πε
ρίοδο, είναι καί τα λεγόμενα κουρμπάνια της ελληνικής υπαίθρου, λέξη 
πού σημαίνει πλειστηριασμό για αγορά μόσχου, πού θα σφαγιασθεί για 
το κοινό γεΰμα των έορταζόντων στα μεγάλα πανηγύρια. 

Έκτος άπό τις ιδιωτικές επετείους των νεκρών στις καθορισμένες 
ημερομηνίες, υπήρχαν στην αρχαιότητα και γενικές γιορτές αφιερωμένες 
στους νεκρούς μέ ίλαστήριο χαρακτήρα, Οπως στην Αθήνα οί Χύτροι,38 

πού γιορτάζονταν τήν τρίτη μέρα των 'Ανθεστηρίων, καΐ στή Ρώμη τα 
Parentalia, Lemuria καΐ Rosalia. Επιβίωση των χύτρων, πού αποτε
λούνταν άπό βρασμένο σιτάρι ή Οσπρια ανακατεμένα μέ ξηρούς καρπούς, 
αποτελούν τα γνωστά σέ δλη τήν Ελλάδα κόλλυβα39 των μνημοσυνών, 
πού σήμαιναν αρχικά τα μικρά ψωμιά, πού συνόδευαν τό βρασμένο σι
τάρι στον τάφο και σήμερα δηλώνουν μόνο τό δεύτερο. Τα Parentalia40 

ήταν γιορτή των νεκρών προγόνων, πού γιορτάζονταν στή Ρώμη από 
13-21 Φεβρουαρίου. Ή τελευταία μέρα τους ονομαζόταν Feralia και 
Caristia καΐ ήταν αφιερωμένη σέ δημόσιες τελετές. Κατά τή γιορτή 
αυτή δέ γίνονταν γάμοι και οί συγγενείς πρόσφεραν στους νεκρούς δώρα 
στεφανωμένα μέ γιρλάνδες καί πασπαλισμένα μέ κόκκους σιταριού. Τα 
Lemuria41 γιορτάζονταν στις 9-11 καί 13 Μαίου καί κατά τή διάρκεια 
τους υπήρχε ή πίστη, δτι τα κακά πνεύματα, τα Λεμούρια ή οί Λαύρες 
τριγυρνούν γύρω άπό τό σπίτι, καί προσπαθούσαν νά τα εξορκίσουν. Τα 
Rosalia42 γιορτάζονταν στο τέλος Matou μέ αρχές 'Ιουνίου, Οταν άνθι
ζαν τα τριαντάφυλλα, μέ τα όποια στόλιζαν τους τάφους καί τα νεκρικά 
πορτρέτα. Τις παραπάνω γιορτές φρόντισε ν* αντικαταστήσει ή Έκκλη^ 
σία μέ τα ψυχοσάββατα, πού τελούνται πριν άπό κάθε μεγάλη γιορτή 
του χρόνου, 'Αγίου Δημητρίου, Χριστουγέννων, 'Απόκρεω, Πάσχα καί 
Πεντηκοστής. Σημαντικότερο δλων θεωρείται τό τελευταίο, γιατί σ' αυτό 
συγχωνεύθηκε άπό τήν 'Εκκλησία ή προγονική λατρεία τών Παρεντα-

38. Ν. Παπαχατζής, Ή θρηακεία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα 1987, σ. 155-
157. 

39. Κουκούλες, δ.π. 209 καί σημ. 6. 
40. Toynbee, δ.π. 64. 
41. Toynbee, δ.π. 63. 
42. Toynbee, δ.π. 64. 
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λίων μέ τη γιορτή των Ροζαλίων, βπως φαίνεται άπο τήν τρίτη ευχή 
της γονυκλισίας της Πεντηκοστής, κατά τήν οποία ό Ιερέας εύχεται: 
"Ανάπαυσον Κύριε τάς ψυχάς τών προκεκοψημένων πατέρων και αδελ
φών ημών και λοιπών συγγενών κατά σάρκα. . . και κατάταξον τα πνεύ
ματα αυτών εν σκηναϊς δικαίων και ειρήνης και ανέσεως άξίωσον αυτούς, 
ότι ονχ οι νεκροί αΐνέσονσί σε Κύριε, ούδε οι εν "Αδη εξομολόγησιν, 
παρρησιάζονται προσψέρειν σοι, αλλ' ήμεϊς οι ζώντες εύλογοϋμεν σε και 
ικετεύομεν και τας ιλαστηρίους εύχας προσάγομέν σοι ύπερ τών ψυχών 
αυτών. Μέ το δνομα Ρουσάλια και συνοδευόμενη άπο διάφορα παίγνια 
καΐ όρχήματα και βεβακχευμένα άλματα, τήν εβδομάδα πού ακολουθεί 
τήν Πεντηκοστή, περιγράφεται ή γιορτή στην 120ή επιστολή του Δη
μητρίου Χωματιανου.43 Τα παίγνια ταϋτα τοις θείοις και ίεροΐς κα-
νόσιν άπηγορευμένα τυγχάνουσιν, ώς εκ της ελληνικής πλάνης καί μέ-
•0ης ορμώμενα, οποία δη τα λεγόμενα Βότα και Βρουμάλια καί δη τα 
Ρουσάλια. Τα Ρουσάλια διατηρούνται μέχρι σήμερα στή Δυτική Μα
κεδονία44 καί τα κατέγραψα στην Κορησο της Καστοριάς, πατρίδα της 
μητέρας μου, στην οποία οφείλω καί τήν πλήρη περιγραφή τους, πού 
έχει ώς έξης: 

«Το ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής μετά τή Λειτουργία, έκαιγαν θυ
μίαμα στην πόρτα καί έσφαζαν μαΰρο κόκορα στο κατώφλι. "Ενας του 
<τπιτιου βύθιζε το δάκτυλο στο αίμα καί έβαζε άπο μία βούλα στα μέ
τωπα των παιδιών, πού δέν έπρεπε να ξεπλυθεί μέχρι το βράδυ. Το από
γευμα της ΐδιας μέρας μαγείρευαν τον κόκορα για τήν επομένη καί 
έψηναν παντεσπάνια ή πίτες, πού το πρωί της Πεντηκοστής τοποθε
τούσαν μέσα σε πανέρια, σκεπασμένα μέ το καλύτερο κέντημα, επάνω 
στο όποιο έβαζαν φρεσκοκομμένα ρόδα και πήγαιναν στην κοιμητηριακή 
εκκλησία του χωρίου, δπου κατ' εξαίρεση γινόταν ή Λειτουργία. Στή 
γονυκλισία κρατούσαν κερί καί είχαν μπροστά τους τα πανέρια, γιατί 

43. J . Β. P i t ra , Analecta sacra et classica, Spicilegio solesmensi parata VII , 
Παρίσι, Ρώμη 1891, σ. 510-512. Ευχαριστώ θερμά το φίλο συνάδελφο Θ. Παπα-
ζώτο για τήν υπόδειξη της επιστολής καθώς καί για τή σημείωση 44. 

44. Α. Κεραμόπουλλος, «Άνασκαφαί καί ε*ρευναι έν Μακεδονία», ΠΑΕ (1937) 
73, δπου αναφέρεται στο χωριό "Αγιος Γεώργιος (Τσούρχλι) Γρεβενών, θέση Άρσα-
λιά ('Αγία Ρυσαλιά), αέκ του "Αγια Ρυσάλια, άτινα είναι εορτή τών ψυχών έν τη 
Όρθοδόξω Εκκλησία. Ένταΰθα είναι προσκυνητήριον, εις το όποιον άρχονται κατά 
τήν ήμέραν της Μεσοπεντηκοστής μετά τήν λειτουργία της εκκλησίας καί κάμνουν 
•δέησιν». 
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πίστευαν πώς εκείνη τήν ώρα πλησιάζουν οί ψυχές για να πάρουν τις 
προσφορές. Μετά τήν. απόλυση απόθεταν τα τριαντάφυλλα και άπο Ινα 
κομμάτι γλυκού στον τάφο του πλησιέστερου συγγενούς κι αντάλλαζαν 
μεταξύ τους τα γλυκίσματα.» 

Μέ τον τρόπο αυτό ή Εκκλησία κληροδότησε στο Βυζάντιο τίς αρ
χαίες νεκρικές γιορτές, άφοΰ προηγουμένως φρόντισε να τους δώσει χρι
στιανικό χαρακτήρα. 
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΡΑΒΙΑΣ 

Ή χρήση επισήμου ημερολογίου στις διάφορες κοινωνίες έγινε απαραί
τητη, όταν στη ζωή κάθε κοινωνίας αναπτύχθηκαν κοινωνικά και θρη
σκευτικά συστήματα, δπως οι φορολογίες, οι θρησκευτικές πανηγύρεις 
κτλ. Τα ημερολόγια πού αναπτύχθηκαν στον ελληνικό χώρο και στην 
Εγγύς Ανατολή,1 αν και διαφέρουν άπα μέρος σέ μέρος, άπο θρησκεία 
σέ θρησκεία και άπο εποχή σέ εποχή εϊχαν τις ϊδιες βασικές μονάδες 
μετρήσεως χρόνου: (α) τήν ήμερα (ή οποία ρυθμίζει βασικά τή ζωή και 
διαρκεί δσο ό χρόνος της τροχιάς της γης μια φορά γύρω άπο τον άξονα 
της, μέ τήν έννοια του νυχθημερου ή του ημερονυκτίου),2 τήν οποία 
διαιρούσαν σέ 24 ώρες, 12 άπο ανατολής μέχρι δύσεως του ηλίου και 
12 άπο δύσεως εως ανατολής του ηλίου.3 Αυτή ή ώρα δέν είχε 60 λεπτά, 
άλλα διέφερε κατά εποχή και στο γεωγραφικό πλάτος της Παλαιστί
νης κυμαινόταν άπο 49-71 λεπτά, επειδή άπο ηλιοστάσιο σέ ηλιοστάσιο 
αυξομειώνεται ή φυσική ήμερα, ήταν δηλαδή καιρική ώρα. 

Τή νύκτα τήν διαιρούσαν σέ φυλακές, αρχικά σέ τρεις, στους δέ 
ρωμαϊκούς χρόνους σέ τέσσερις,4 (β) το σεληνιακό μήνα, πού έχει χρόνο 
δσο ή τροχιά της σελήνης6 γύρω άπο τή γη, δηλ. 29 χ/2 ήμερες. Ό 
μήνας αυτός άρχιζε να μετράει άπο τήν εμφάνιση της νέας σελήνης μετά 
τή δύση του ηλίου και (γ) το ηλιακό έτος, πού έχει χρόνο δσο ή τροχιά 
της γης γύρω άπο τον ήλιο, δηλ. 365 ήμερες, 5 ώρες, 48' και 46" (αυτό 

1. Γενικά για ημερολόγια βλ. Alan E. Samuel, Greek and Roman Chronology. 
Calendars and Years in Classical Antiquity, Μόναχο 1972, καί J. Van Goudoever, 
Biblical Calendars, Leiden 1961. 

2. Βασιλ. A' 8:29, Ίερεμ. 14:17, Νεεμ. 13:19, Δεύτερον. 28:66-67. 
3. Ματ6. 20:1-12, Ίωάνν. 29:14. 
4. Θρήν. 2:19, Κριτ. 7:19, Έξοδ. 14:24, 'Οδύσσεια ρ 191, Ίλιάς Η 433, Ξενοφ. 

Άνάβ. Δ' α, Μαρκ. 13:35. 
5. Σαμ. Α' 20:5,18, 24, 27, 34, Λευϊτ. 23:6, 7, "Εξοδ. 12:6. 
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τ ο έτος αντικατέστησε το σεληνιακό έτος πού εϊχε επικρατήσει στο 
Ισραήλ και μαρτυρεΐται στο ημερολόγιο της πόλεως Gezer του 10ου αι. 
π .Χ. β Ώ ς γνωστόν ό σεληνιακός μήνας δέν διαιρεί άρτια το ηλιακό έτος,7 

για το λόγο αυτό ή σελήνη χρησίμευε μόνο για τή μέτρηση του μήνα 
και ό ήλιος για τή μέτρηση του έτους. 

Ή αρχή του έτους διέφερε άπο ημερολόγιο σέ ημερολόγιο. Στην Πα
λαιστίνη άρχιζε το φθινόπωρο8 και μόνο επί τών ήμερων του 'Ωσηέ 
(περί το 748 π.Χ.) , φαίνεται δτι μεταφέρθηκε στην άνοιξη, δπου και πα
ρέμεινε κάτω άπο τήν επίδραση του Βαβυλωνιακού ημερολογίου πού 
σιγά σιγά άρχισε να εισέρχεται στην καθημερινή ζωή της χώρας και 
ιδιαίτερα μετά τήν επιστροφή τών Ιουδαίων άπο τήν εξορία στην Βα
βυλώνα το 538 π .Χ. Αυτή τήν εποχή τα τακτικά ονόματα τών μηνών 
αντικαταστάθηκαν άπο τα βαβυλωνιακά ονόματα. 

Το μέχρι τότε γνωστό έτος εϊχε δύο εποχές, το χειμώνα και το θέ
ρος.9 Το έτος τών τεσσάρων εποχών εισήχθη στην Παλαιστίνη κατά τήν 
ελληνιστική περίοδο. Εμφανίζεται στα χειρόγραφα του Q u m r a n μέ γεωρ
γικές ονομασίες και κατά τήν ρωμαϊκή και βυζαντινή περίοδο σέ ψηφι
δωτά δάπεδα εκκλησιών και συναγωγών. Ό χρόνος υπολογιζόταν μέ 
Ι τη , τα όποια, επειδή ακολουθούν έναν αύξοντα αριθμό, δέν επαναλαμ
βάνονταν — δηλ. χρονογραφικά — και μέ μήνες και ήμερες πού επανα
λαμβάνονταν κάθε έτος — δηλ. ημερολογιακά. 

Το Μακεδόνικο ημερολόγιο πέρασε στις χώρες αυτές μετά άπο Ινα 
ιστορικό γεγονός πού χρησίμευσε σαν αφετηρία αριθμήσεως ετών, της 
γνωστής σέ δλους μας 'Εποχής τών Σελευκιδών. Στην τελευταία είμαι 
υποχρεωμένος να αναφερθώ, μια και χρονογραφικά μέ αυτήν εγκαινιά
ζεται μια νέα εποχή και εγκαταλείπεται ή μακεδόνικη πρακτική της με
τρήσεως τών ετών μέ βάση τήν άνοδο στο θρόνο του εκάστοτε βασιλέως.10 

Το δλο θέμα έχει σχέση μέ τήν κατάκτηση άπο τον Μεγάλο 'Αλέξανδρο 
τών χωρών της 'Εγγύς 'Ανατολής και τήν εγκατάσταση σ' αυτές ελλη
νικής διοικήσεως και ελληνικών πληθυσμών. Ή ελληνική διοίκηση και 
οι ελληνικοί πληθυσμοί έφεραν μαζί τους και το ημερολόγιο τους, το 

6. R. Α. S. Macalister, The excavation of Gezer, Λονδίνο 1912, I-III. 
7. Tò ηλιακό έτος μαρτυρεΐται στή Γένεση 5:23, 7:11 καΐ 8:14, δπου ό αριθμός 

τών ετών υπονοεί τον αριθμό τών ημερών τοϋ ήλιακοΰ έτους. 
8. Έξοδ. 23:14-17, 34:18-23. 
9. Γέν. 8:22. 
10. Argyro Tataki, Ancient Beroea; Prosopography and Society (Μελετή

ματα 8), 'Αθήνα 1988, σ. 64. 
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οποίο και θέλησαν να επιβάλουν στις χώρες στις όποιες τώρα ήταν κυ
ρίαρχοι. Μας είναι γνωστό, δτι, δταν ό Μ. 'Αλέξανδρος κατέλαβε τή 
Βαβυλώνα, βρήκε σέ χρήση εκεί ένα τελειότερο ημερολόγιο άπο εκείνα 
πού χρησιμοποιούσαν οι διάφορες ελληνικές πόλεις, το διορθωμένο σε
ληνιακό ημερολόγιο, πού ή τελευταία του διόρθωση είχε γίνει γύρω στο 
367 π.Χ., δηλαδή λίγα χρόνια πρίν. Έτσι προτίμησαν να ταυτίσουν το 
Μακεδόνικο ημερολόγιο, δηλ. τις ονομασίες, τή διαδοχή και τή διάρκεια 
τών μηνών, μέ το ισχύον στην περιοχή Βαβυλωνιακό11 πού βασιζόταν σέ 
19ετή κύκλο μέ επτά επαγόμενους μήνες στα έτη 3, 6, 8, 11, 14, 17 
και 19.12 Δέν ταύτισαν, δμως, τήν αρχή του έτους, ή οποία παρέμεινε 
για το Μακεδόνικο ή 1η του μήνα Δίου13=1η 'Οκτωβρίου, δηλ. φθινό
πωρο, και για το Βαβυλωνιακό ή 1η του μήνα Νισάν = 2/3 'Απριλίου, 
•δηλ. άνοιξη, πράγμα πού οδήγησε στην παράλληλη ύπαρξη καΐ χρήση 
£ύο διαφορετικών άρχων για τήν εποχή τών Σελευκιδών.14 

Ή εποχή αυτή πήρε το Ονομά της άπο τον ιδρυτή της δυναστείας 
τών Σελευκιδών, Σέλευκο Α' Νικάτορα, μετά τή νίκη του κατά του 
Δημητρίου Πολιορκητοΰ στή Γάζα, το καλοκαίρι του 312 π.Χ. και τήν 
άνοδο του στο θρόνο της Βαβυλώνας. Είχε δέ σαν αρχή σύμφωνα μέ το 
Μακεδόνικο ημερολόγιο τήν 1η 'Οκτωβρίου του 312 π.Χ. καί, σύμφωνα 
μέ το Βαβυλωνιακό, πού μεταθέτει τήν έναρξη της εποχής στην αρχή 

11. Μακεδόνικοι 
μήνες 

Διός 
Άπελλαϊος 
Αύδυναϊος 
Περίτιος 
Δύστρος 
Ξανθικος 

Άρτεμίσιος 
Ααίσιος 
Πάνημος 
Αώος 
Γορπιαΐος 

' Υπερβερετα ΐος 

Βαβυλωνιακοί 
μήνες 

Tashritu 
Arahsamnu 
Kislimu 
Tebetu 
Shabatu 
Addaru 
Nisanu 
Aiaru 
Simanu 
Duzu 
Abu 
Ululu 

Μήνες 
Ιουλιανού ήμερολ. 

'Οκτώβριος 
Νοέμβριος 
Δεκέμβριος 

'Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 

'Απρίλιος 
Μάιος 

'Ιούνιος 
'Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέμβριος 

12. Samuel,^. 139-141. 
13. Γ. Λ. Άρβανιτάκης, XρovoL·γίa τών 'Αρχαίων καί Νεωτέρων 'Ελλήνων, 

"Αθήνα 1940, σ. 8. 
14. Ε. J. Bickerman, Chronology of the Ancient World, Νέα 'Τόρκη 21980) 

e. 71. 



108 ΙΩΑΝΝΗΣ EMM. ΜΕΪΜΑΡΗΣ 

του βαβυλωνιακού Ιτους, την 2η /3η 'Απριλίου του 311 π.Χ.1 5 Μέ τη 
μακεδόνικη εκδοχή, ή 1η 'Οκτωβρίου 312 π.Χ. , χρησιμοποιήθηκε άπο 
τή διοίκηση στην επίσημη αλληλογραφία και κατά τή γνώμη μου άπο 
δλους τους νέους "Ελληνες εποίκους. Μέ τή βαβυλωνιακή εκδοχή ή 2 η / 
3η 'Απριλίου του 311 π.Χ. , εφαρμόστηκε άπο τους ντόπιους πληθυσμούς 
και άπο τους αστρονόμους.16 

Στην Παλαιστίνη ή εποχή των Σελευκιδών πρέπει να ήλθε επίσημα 
γύρω στα 200 π.Χ. , μετά τήν οριστική κατοχή της Κοίλης Συρίας άπο 
τον Άντ ίοχο τον Γ' . 1 7 Μνεία της εποχής αύτης γίνεται στα βιβλία τών 
Μακκαβαίων18 και στα έ'ργα του Φλαβίου Ίωσήπου. Στις ελληνικές επι
γραφές πού Ιχουν βρεθεί στην Παλαιστίνη και στην 'Επαρχία 'Αραβίας 
ή εποχή τών Σελευκιδών αναφέρεται ελάχιστες φορές, πράγμα πού κατά 
τή γνώμη μου αποδεικνύει, δτι οι ελληνικές πόλεις, ώς ελεύθερες και 
αυτόνομες, χρησιμοποιούσαν ή καθεμιά και το δικό της χρονολογικό σύ
στημα, δηλ. τή δική της τοπική εποχή, μέ μόνο κοινό γνώρισμα τους 
μακεδόνικους μήνες (ονομασία, διάρκεια και διαδοχή τους μέσα στο ίδιο 
έτος). ΟΊ Εβραίο ι γ ια λόγους μάλλον έθνικοθρησκευτικούς, κυρίως δέ 
στους ορθόδοξους θρησκευτικούς τους κύκλους, συνέχισαν να χρησιμο
ποιούν τα γνωστά σ' αυτούς άπο τήν εποχή της αιχμαλωσίας τους στην 
Βαβυλώνα βαβυλωνιακά ονόματα τών μηνών.19 Τα μακεδόνικα ονόματα 
τών μηνών τα χρησιμοποιούσαν μόνο στις σχέσεις τους μέ το επίσημο 
κράτος. 

Ή εποχή τών Σελευκιδών, μέ τις δύο παραλλαγές πού προανέφερα, 
έκτος τών ανωτέρω περιπτώσεων απαντάται και σέ νομίσματα, στα πρα
κτικά τών Οικουμενικών Συνόδων, σέ συγγράμματα Ελλήνων εκκλησια
στικών Πατέρων, καθώς και σέ αραβικά και συριακά — εκκλησιαστικά 
κυρίως — χειρόγραφα20 καΐ επιγραφές σέ μια ποικιλία ονομασιών, δπως: 

15. V. Grumel, La chronologie, Παρίσι 1958, σ. 209. 
16. F. K. Ginzel, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, 

Ι,Λιψία 1906,σ. 136· W. Kubitschek, Grundriss der antiken Zeitrechnung (Hand
buch der Altertumswissenschaft 1,7) Μόναχο 1928, σ. 73* Samuel, δ.π. 245. 

17. F. M. Abel, «L'ère des Seleucides», Revue Biblique 47 (1938) 212. 
18. δ.π. 212-213. 
19. Βλ. σημ. 2· Ormond Edwards, «Herodian Chronology», Palestine Ex

ploration Quarterly 1982, σ. 33. Τα βαβυλωνιακά ονόματα αντικατέστησαν τα τα
κτικά ονόματα τών μηνών στο 'Ισραήλ αρκετά μετά τήν εξορία τών 'Ιουδαίων στή 
Βαβυλώνα, γύρω στα 445-443 π.Χ., βλ. Νεεμία 1:1, 2:1, 6:15. 

20. J. Rouvier, «Ptolémais Acé», Revue Biblique 8 (1899) 399-400· Ό ACL, 
VII, σ. 633. Άρβανιτάκης, δ.π. 32-33. 
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εποχή των Ελλήνων, έτη Συρομακεδόνων, έτη μετά τους άπο Σέλευ
κου βασιλείς, έτη τών βασιλέων Συρίας, κατά Χαλδαίους, ετη βασιλείας 
Ελλήνων, έτος. . . άπο τους ευλογημένους Έλληνας, 2 1 άπο του βασι
λέως 'Αλεξάνδρου του Έλληνος, άπο τα έτη 'Αλεξάνδρου υίου Φιλίπ
που του Έλληνος, του Δουλκαρνάιν, δηλ. του Δίκερω, . . . l i l-melek 
a l - I skandar al Y o u n a n e h , . . . l i l - I skandar b in Phil ips a l -Younaneh , 
. . . l i l - I skandar b in Phil ips a l - R o u m i , μέχρι τους I l o , 12ο, 13ο και 
16ο μ.Χ. αιώνες.22 Παραμένει εξάλλου σέ χρήση μέχρι σήμερα μεταξύ 
τών Νεστοριανών και Ίακωβιτών Σύρων Χριστιανών ως το επίσημο εκ
κλησιαστικό τους χρονολογικό σύστημα.23 

Για το Μακεδόνικο ημερολόγιο, δηλαδή τήν ονοματολογία καί τή 
σειρά τών μακεδόνικων μηνών, μέ βάση τις εκατοντάδες χρονολογημένων 
καί άχρονολόγητων ελληνικών επιγραφών καί παπύρων πού έχουν έλθει 
στο φώς μέχρι σήμερα στην Παλαιστίνη καί τήν 'Επαρχία 'Αραβίας, 
μπορούμε να πούμε Οτι (α) ήταν σε ευρεία χρήση τόσο στις ελληνικές 
πόλεις δσο καί μεταξύ του ντόπιου πληθυσμού, (β) μέχρι τον 4ο μ.Χ. 
αιώνα πού εισήχθη στην περιοχή το Ρωμαϊκό ημερολόγιο, κυρίως στις 
κρατικές υπηρεσίες, οι μακεδόνικοι μήνες ήταν οι μοναδικοί σέ χρήση, 
(γ) οι ρωμαϊκοί μήνες εμφανίζονταν σέ επιγραφές του 6ου αιώνα παράλ
ληλα μέ τους μακεδόνικους,24 καί (δ) συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται μέ-

21. Andrew Palmer, «A Corpus of Inscriptions from Tur 'Abdin and En
virons», Oriens Christianus 71 (1987) 135. 

22. Abel, δ.π. 201, 203-204· Grumel, δ.π. 209. Gibson Margaret Dunlop, 
A catalogue of the Arabic Manuscripts in the Convent of Saint Catherina on 
Mount Sinai, Λονδίνο 1894. Κλεόπα Μ. Κοικυλίδου, Κατάώογος αραβικών χειρο
γράφων της 'Ιεροσολνμητικής Βιβλιοθήκης, Ιερουσαλήμ 1901, σ. 154. Lewis Mrs. 
Agnes Smith, ((Forty-One Facsimiles of Dated Christian Arabic Manuscripts», 
Studia Sinaitica 12 (1907) 21. A. S. Atiya, The Manuscripts of mount Sinai. 
A hand list of the Arabic Documents and Scrolls microfilmed at the Library of 
the Monastery of St. Catherine Mount Sinai in 1954, Βαλτιμόρη 1955. 'Ιωάν
νης Έμμ. Μεϊμάρης, Κατάλογος τών Nécov 'Αραβικών Χειρογράφοον της Ίερας Μο
νής 'Αγίας Αικατερίνης τον "Ορους Σίνα, 'Αθήνα 1985, σ. 22. 

23. Grume!, δ.π. 210. 
24. Α. Μ. Schneider, «Das Kloster der Theotokos zu Choziba imWadi el 

Kelt», Römische Quartalschrift 1931, σ. 297-332, επιγραφή 17: + έκοιμ(ήθη) | 6 
μακ(άριος) Ίω | άννης πρεσβ(ύτερος) | Βορηλίων. μη(νΐ) Αώου ε', Σεπτεμβρί(ου) 
β | ίνδ(ικτιώνος) α', ϊτ. . | . Ε. Schwartz, Die Aeren von Gerasa und Eleuthero-
polis (Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu 
Göttingen) Βερολίνο 1906, σ. 379, επιγραφή 6: 'Ενταύθα κεϊτ(αι) ό μακ(άριος) 
Άβραάμιος ίατρ(ος) άναπαείς τη η' μην(ος) Μαίου, Άρτεμ(ι)σίου ιη', ίνδ(ικτιώνος) 
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χρι και τον 8ο αιώνα μ.Χ., δηλαδή και μετά τήν αραβική κατάκτηση. 
Οι μήνες αυτοί μέ τον ελληνικό τους χαρακτήρα, πού αποτέλεσαν τ α 
ημερολόγια δλων των «Ελληνίδων» πόλεων της περιοχής στους ελληνι
στικούς χρόνους, επικράτησαν και κατά τή διάρκεια της ρωμαϊκής καΐ 
βυζαντινής περιόδου. Αύτο οφείλεται στο γεγονός δτι δέν στήριζαν, δπως 
οι παλαιοί μήνες, Ινα Ιτος πού εϊχε σχέση κυρίως μέ το ρυθμό των γεωρ
γικών ασχολιών, άλλα ήταν μήνες πού είχαν σχέση μέ θρησκευτικές 
γιορτές και λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν τών 'Ολύμπιων θεών 
κατά τή διάρκεια μιας ή περισσοτέρων ήμερων σέ κάθε μήνα. Οι γιορ
τές αυτές είχαν συνδεθεί μέ τους μήνες οι όποιοι είχαν πάρει και τα 
ονόματα τους άπο αυτές. Ό 'Ιωάννης Καλλέρης25 στο δεύτερο τόμο του 
βιβλίου του για τους αρχαίους Μακεδόνες καταλήγει στα έξης ενδιαφέ
ροντα συμπεράσματα για το χαρακτήρα του Μακεδόνικου ημερολογίου: 
(α) δτι είναι θρησκευτικός, αρχαίος καΐ ελληνικός, (β) δτι ανήκει στην 
αίολοδωρική (και δχι τήν ίωνοαττική) ομάδα ημερολογίων, επειδή δλα 
τα ονόματα τών μηνών καταλήγουν σέ -(ι)ος και επειδή ή πλειονότητα 
τών ονομάτων τών μακεδόνικων μηνών εμφανίζεται μόνο στο μακεδό
νικο χώρο και είναι άγνωστη σέ άλλες περιοχές τής Ελλάδας πριν άπο 
τόν Φίλιππο και τον 'Αλέξανδρο, (γ) δτι το ημερολόγιο αύτο οργανώθηκε 
στή Μακεδονία μέ τον ίδιο τρόπο και κατά τον ίδιο χρόνο πού δημιουρ
γήθηκαν τα ημερολόγια τών αίολοδωρικών περιοχών, άλλα ανεξάρτητα 
άπο αυτά, δπως δείχνουν τα ονόματα τών μηνών και ή αρχική τους θέση 
στον ετήσιο κύκλο. 

Ό πρώτος μήνας26 του ημερολογίου, ό Δΐος, πήρε το βνομά του άπό 
τα Αϊα, εορτή προς τιμήν του 'Ολυμπίου Διός. Στις επιγραφές τής Πα-

ιβ', έτους τξε'+· Μ. Abel, «Inscriptions grecques de Bersabée», Reçue Biblique 
12 (1903) 426, επιγραφή 2: 'Ανεπάη ό μακα|.. .|έν μη(νΐ) Ξανθικ(οΰ) ε', Ίνδ(ικτιώ-
νος) ιε',| ήτις έστΐ(ν) κς' [Μ]αρτίου. Υ. Meimaris, «The Arab (Hijra) Era Men
tioned in Greek Inscriptions and Papyri from Palestine», Graeco-Arabica 3 
(1984) 179, επιγραφή 5: Ένθάδε κείται.. . | μη(νί) 'Απριλίου κγ', | κατά δέ "Αρα
βας 'Αρτε | μισίου γ ' . . . Μ. Avi- Yonah, «Mosaic Pavements in Palestine» (sup
plement), Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine 3 (1934) 49, 
επιγραφή 335 A: + Έκτίσθι το. . . έτους επφ, έν μη(νί) Πανίμ(ου) κ'. . . άπεκ(αι-
νίσθη;) έν μη(νί) Σε(π)τ(εμβρίου). 

25. Jean Ν. Kalléris, Les anciens Macédoniens. Etude linguistique et his
torique, I I / l , 'Αθήνα 1976, σ. 554-556. 

26. Για κάθε μήνα τοΰ μακεδόνικου ημερολογίου θα δοθούν ενδεικτικά παρα
δείγματα άπο τή χρήση του σέ επιγραφές καΐ παπύρους άπο τήν Παλαιστίνη και 
τήν Επαρχία 'Αραβίας. 
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λαιστίνης και της Επαρχ ίας 'Αραβίας άπαντα ώς Δΐος και Δεΐος.27 

Ό δεύτερος μήνας, ό Άπελλαΐος, πήρε το βνομά του άπο το δωρικό 
δρο Άπέλλαι, πού σημαίνει συγκεντρώσεις λαοΰ. Σύμφωνα μέ έναν κα
νονισμό της φρατρίας των Λαβυαδών, κάθε χρόνο στή διάρκεια των επί
σημων αυτών εορταστικών συγκεντρώσεων πού λάμβαναν χώρα κατά το 
μήνα Άπελλαιο ή φρατρία αύτη συνέβαλε ειδικότερα στις τελετές αφιε
ρώνοντας τα περισσότερα άπο τα αγόρια της, τα άπελλαϊα, κατά την 
ενηλικίωση τους στον 'Απόλλωνα για να γίνουν στή συνέχεια επισήμως 
ενεργά μέλη της φρατρίας. Σέ δελφική επιγραφή του 5ου αιώνα π.Χ. , 
εξάλλου, Ιχει διασωθεί ό δωρικός τύπος Άπέλλων ώς επίθετο του ' Α 
πόλλωνα.28 Στις επιγραφές της Παλαιστίνης και της 'Επαρχίας 'Αρα
βίας άπαντα ώς Άπελλαΐος και Άπελλέος.29 

Ό τρίτος μήνας, ό Αύδναΐος-Αύδυναΐος είναι παράγωγο μακεδόνι
κου ονόματος προβληματικής ετυμολογίας. Στην ονομασία Άδωναΐος 
Ποσειδεών πού αναφέρει ό 'Ησύχιος, ό Μ. Schmid t βλέπει μια χρονο
λογική αντιστοιχία μεταξύ αύτοΰ του μακεδόνικου μήνα και του αττικού 
Ποσειδεώνα.30 "Αλλοι θεωρούν δτι το δνομα προήλθε άπο τή γιορτή 
Αύδ(ω)ναια (τά), πού οι Μακεδόνες γιόρταζαν προς τιμήν του θεού του 
κάτω κόσμου "Αιδη -Άιδωνέα (αρχαϊκό δνομα). ΣτΙς επιγραφές και 
τους παπύρους της Παλαιστίνης και της 'Επαρχίας 'Αραβίας άπαντα σέ 
μια ποικιλία παραλλαγών δπως: Αύδναΐος, Αύδυναϊος, Αύδοναίος, Αύδο-
νέος, Αύγδωναιος, Άδωνέος, Όγδονέος, Ώγδοναΐος, Ώγδονίος και Ό δ ο -
(ναΐος).31 

Ό τέταρτος μήνας, δ Περίτιος, πήρε το βνομά του άπο τήν ετήσια-

27. C. Η. Kraeling, Gerasa City of the Decapolis, New Haven 1938, στίς 
επιγραφές 181 καΐ 300 άπαντα ώς Δΐος, ένώ στην επιγραφή 60 ώς Δεΐος· G. Ε. Kirk 
- C. Β. Welles, Excavations at Nessana, I. The Inscriptions, Λονδίνο 1962, επι
γραφή 35 βπου άπαντα επίσης ώς Δϊος. 

28. Kalléris, δ.π. 558 σημ. 2. 
29. Kraeling, δ.π., άπαντα ώς Άπελλαΐος στίς επιγραφές 187, 43, 306* Kirk 

— Welles, δ.π., άπαντα ώς Άπελλέος στην επιγραφή 37. 
30. Ησυχίου τοϋ 'Αλεξανδρέως, Λεξικον Αίλίου Διογενειανοΰ Περιεργοπένητες 

(Φιλολογική άποκατάστασις Mauricius Schmidt 1867), εν λ. 
31. Α. Negev, The Greek Inscriptions from the Negev (Studium Biblicum 

Franciscanum Collectio Minor, No. 25) 'Ιερουσαλήμ 1981, επιγραφές 18,19, 47, 
59, 60, 65, 68· R. Canova, Iscrizioni e monumenti protocristiani del paese di 
Moab, Βατικανό 1954, επιγραφές 309, 313, 364, 395' Kirk -Welles, δ.π., επιγρα
φή 119" G. J. jr. Kraemer, Excavations at Nessana, III. Non-Literary Papyrir 
Princeton 1958, επιγραφές 26, 29. 
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γιορτή των Περιτίων. Μας είναι άγνωστο ποια θεότητα λατρευόταν μέ 
τήν επίκληση Περίτας. Στ ις επιγραφές της Παλαιστίνης και της Ε π α ρ 
χίας 'Αραβίας άπαντα μόνο ώς Περίτιος.32 

Ό πέμπτος μήνας, ό Δύστρος, είναι αβέβαιης ετυμολογίας. Στ ις επι
γραφές της Παλαιστίνης και της Ε π α ρ χ ί α ς Αραβίας αναφέρεται ώς 
Δύστρος.33 

Ό έκτος μήνας, ό Ξανθικός, οφείλει τήν ονομασία του στή γνωστή 
γιορτή των Ξανδικδ/Ρ, πού οι μακεδόνες στρατιώτες άπό πολύ πα
λιά γιόρταζαν κάθε χρόνο. Ή γιορτή αυτή ήταν υπό τήν προστασία του 
Απόλλωνα Ξάνθου. ΣτΙς επιγραφές της Παλαιστίνης και της Ε π α ρ χ ί α ς 
Αραβίας άπαντα μόνον ώς Ξανθικός.34 

Ό έβδομος μήνας, ό Άρτεμίσιος, πήρε το βνομά του άπό γιορτή 
αφιερωμένη στην θεά "Άρτεμη. Το μήνα αυτό βρίσκουμε και σέ άλλα 
ελληνικά ημερολόγια, κάτι πού δείχνει πόσο διαδεδομένη ήταν ή λατρεία 
της θεάς "Αρτεμης. Στ ις επιγραφές της Παλαιστίνης καΐ της Ε π α ρ χ ί α ς 
'Αραβίας άπαντα σ' δλους τους πιθανούς τρόπους γραφής του ονόματος 
ώς Άρτεμήσιος, Άρτεμίσιος, Άρτημίσιος, Άρτιμήσιος, Άρτημήσιος καί 
Άρτεμέσιος.3 5 

Ό δγδοος μήνας, ό Δαίσιος, πήρε τήν ονομασία του άπό τα Ααίσια, 
γιορτή προς τιμήν του Διονύσου Δαισίου.36 Στις επιγραφές της Παλαι
στίνης καί της 'Επαρχίας Αραβίας αναγράφεται ώς Δαίσιος, Δέσιος, Δί-
σιος καί Δαάσος.37 

32. Kraeling, δ.π., επιγραφές 314, 297* Canova, δ.π., επιγραφή 358* Ν. 
Schmidt - Β. Β. Charles, «The Greek Inscriptions from the Negeb», AJA 14 
(1910) επιγραφή 15· C. A. M. Glucker, The City of Gaza in the Roman and By
zantine Periods (BAR International Series 325) 1987, επιγραφές 34, 15. 

33. Kraeling, δ.π., επιγραφή 26· Y. Tsafrir, «Excavations at Rehovot-in-
the-Negev», I, Qedem 25 (1988) επιγραφή 9· M. Piccirillo, «Le antichità di 
Rihab dei Bene Hasan», Liber Annuus 30 (1980) επιγραφή 4. 

34. Kraeling, δ.π., επιγραφές 15, 69, 130, 74· Glucker, δ.π., επιγραφές 7, 14· 
Meimaris, The Arab (Hijra) Era 179. 

35. Negev, δ.π., επιγραφές 45, 61* M. Sartre, (Inscriptions grecques et Lati
nes de la Syrie, XIII) Bostra, Παρίσι 1982, επιγραφή 9126· Kraeling, δ.π., επι
γραφές 29, 331· Glucker, δ.π., επιγραφή 12. 

36. Δαίσιος = σιτογόνος μήν παρά Μακεδόσιν, Etymologicum Magnum. 
37. Kraeling, δ.π., επιγραφή 21· F. Zayadine (ed), Jerash Archaeological 

Project 1981-1983, I, Amman 1986, επιγραφή 1· Glucker, δ.π., επιγραφές 8, 13, 
16· E. Littmann - D . Magie - D. R. Stuart, Greek and Latin Inscriptions, Sect. 
A, Div. III. Southern Syria (Archaeological Expeditions to Syria in 1904-1905 
and 1909) Leyden 1907-1921, επιγραφή 21. 
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Ό Ινατος μήνας, ό Πάνεμος, αν καΐ είναι ό πιο διαδεδομένος είναι 
αβέβαιης ετυμολογίας. Ή κατάληξη του, ίδια στην ιωνική και αίολοδω-
ρική διάλεκτο, είναι αρχαία. Μας είναι, δμως, άγνωστος ό ακριβής χα
ρακτήρας του λατρευτικού του στοιχείου πού καθόριζε το σχηματισμό 
του. Ό Kretschmer 3 8 υποθέτει δτι το δνομα του μήνα είναι σύνθετο 
από το επίθετο παν καί το ρήμα άμάομαι (μαζεύω) ή άμάω (θερί
ζω, συλλέγω καρπούς). Στ ις επιγραφές της Παλαιστίνης καί της Ε π α ρ 
χίας 'Αραβίας άπαντα ως Πάνεμος, Πάνημος καί Πάνιμος, Πάνομος καί 
Πήνημος.39 

Ό δέκατος μήνας, ό Αώος, Λώιος, δνομα αβέβαιης λατρευτικής προ
ελεύσεως ΐσως να πήρε το δνομά του άπο μια μακεδόνικη γιορτή πού 
ονομαζόταν τα Λώια, αφιερωμένη επίσης πιθανώς στον Δία Λώιο. Σ ε 
μία επιγραφή άπο το Deir-es-Smeidj τής Επαρχ ίας Αραβίας διαβά
ζουμε δτι στή διάρκεια του λάμβανε χώρα ή γιορτή των Σοαδηνών.40 

Στις επιγραφές τής Παλαιστίνης καί Επαρχ ίας Αραβίας άπαντα ώς 
Αώος.4 1 

Ό ενδέκατος μήνας, ό Γορπιαΐος, πρέπει να πήρε το δνομά του άπο 
μια γιορτή πού τελούνταν στή διάρκεια του, τα Γορπιαϊα, ή οποία 
προφανώς ήταν αφιερωμένη στή θεά ' Αθήνα Γοργώπιδα ή Γοργωπία, 
θεά ιδιαίτερα τιμώμενη στή Μακεδονία. Στ ις επιγραφές τής Παλαιστί
νης καί Επαρχ ίας Αραβίας εμφανίζεται ώς Γορπιαΐος, Γορπιέος, Γωρ-
πιέος καί Γαρπιέος.42 

Ό δωδέκατος μήνας, ό Ύπερβερεταΐος, ίγει ονομασία αποκλειστικά 
μακεδόνικη πού προήλθε πιθανώς άπο τή γιορτή τών Ύπερβερεταίατν, 
πού τελούσαν οι Μακεδόνες στο τέλος κάθε χρόνου προς τιμήν πιθανώς 
του Διός Ύπερβερέτα, αν καί ή θρησκευτική σημασία αύτου του θείου 

38. Kalléris, δ.π. 567, σημ. 4. 
39. Negev, δ.π., επιγραφή 53· Piccirillo, ό'.π., επιγραφή 8Α· SEG 27 (1977) 

επιγραφή 1010* SEG 30 (1980) επιγραφή 1689' Μ. Schwabe - Β. Lifshitz, Beth 
Shearim, II (εβραϊκά), 'Ιερουσαλήμ 1974, επιγραφή 190' SEG 7 (1937) επιγραφή 3. 

40. W. Η. Waddington, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie, Παρίσι 
1870, αριθμός επιγραφής 2370: ή εορτή τών Σοαδηνών άγεται τω θεώ Λώου λ'. 

41. Kraeling, δ.π., επιγραφές 124, 11· Glucker, δ.π., επιγραφές 39, 6, 9,17* 
Schmidt - Charles, ό'.π., επιγραφή 5# Canova, δ.π., επιγραφή 306. 

42. Kraeling, δ.π., επιγραφή 274· P.- L. Gatier, (Inscriptions Grecques et La
tines de la Syrie XXI), Inscriptions de la Jordanie, Π. Παρίσι 1986, επιγραφή 
56· Glucker, δ.π., επιγραφή 11· Μ. Piccirillo, «Le inscrizioni di Um er-Rasas-
Kastron Mefaa in Giordania I (1986-7)», Liber Annuus 37 (1987) επιγραφή 47' 
Kraemer, δ.π., επιγραφή 57. 
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Εικόνα 2. Ψηφιδωτό δάπεδο του 576 μ.Χ. άπο την εκκλησία του 'Αγίου Χριστόφο
ρου στο Kabr Hiram (βλ. W. Kubitschek, δ.π.). 
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επιθέτου και του ονόματος της επώνυμης γιορτής δέν έχει καθοριστεί 
ακόμα. Σέ μια επιγραφή άπο το Sâleh της Επαρχίας 'Αραβίας διαβά
ζουμε δτι στις δεκαπέντε αύτοΰ του μήνα τελούνταν ή θυσία: « Ή Θυσία 
άγεται ιε' ιΐπερβερετα[ί]ου».43 Στις επιγραφές της Παλαιστίνης και της 
Επαρχίας Αραβίας άπαντα ώς Ύπερβερεταΐος, Ύπερβερετέος καΐ Ύ -
περβηρεταίος.44 

Άπο τον 6ο αιώνα μ.Χ., έχουν διασωθεί λείψανα των παραστάσεων 
και των ονομάτων των μακεδόνικων μηνών σέ ψηφιδωτά δάπεδα δύο 
εκκλησιών της πόλεως Γεράσων.45 Σ ' αυτά απεικονίζονταν μέ ανθρώ
πινη μορφή οι μακεδόνικοι μήνες. Στο ενα μάλιστα, εκείνο της εκκλη
σίας του 'Αγίου 'Ιωάννου του Βαπτιστου του 531 μ.Χ., παριστάνονται 
καΐ οι μορφές των τροπών του ηλίου, εαρινή, θερινή, φθινοπωρινή, χειμε
ρινή, καθώς επίσης καί οι μορφές τών τεσσάρων κυρίων άνεμων. Δυστυ
χώς και τα δύο αυτά ψηφιδωτά είχαν υποστεί φθορές άπο τήν αρχαιό
τητα πού μπορούμε να αποδώσουμε μάλλον σέ θρησκευτικό φανατισμό. 
'Από τον 6ο επίσης αιώνα, καί συγκεκριμένα, τό 576 μ.Χ., έχουμε Ινα 
άλλο ψηφιδωτό δάπεδο άπο τήν εκκλησία του 'Αγίου Χριστόφορου στό 
Kabr Hiram,46 λίγα χιλιόμετρα άπο τήν Τύρο, στό οποίο διασώθηκαν 
ευτυχώς Ολες οί μορφές τών μηνών, τών τροπών του ηλίου καί τών τεσ
σάρων κυρίων άνεμων Βορέως, Νότου, Άπαρκ(τ)ία καί Ζέφυρου. (Βλέ
πε είκ. 1 καί 2). Πιστεύω δτι ό 6ος αιώνας μελλοντικά θα μας δώ
σει καί άλλα παραδείγματα, επειδή κατά τή διάρκεια του ήταν διαδεδο
μένη ή απεικόνιση του ζωδιακού κύκλου, τών εποχών καί τών μηνών 
σέ ψηφιδωτά δάπεδα εκκλησιών ακόμη δέ καί συναγωγών. Ή Σκυθόπο-
λις (Beth Shean) μας έχει δώσει δύο παρόμοια ψηφιδωτά δάπεδα άπο 
τις τοποθεσίες El Hammam καί Tell-Mastaba, στα όποια δμως απει
κονίζονται οί ρωμαϊκοί μήνες, καθένας τών οποίων συνοδεύεται άπο το 
άνομα του καί τον αριθμό τών ήμερων του στην ελληνική γλώσσα. Τέ
λος στό ψηφιδωτό δάπεδο της συναγωγής στό En-Gedi σέ επιγραφή 
στην εβραϊκή γλώσσα αναφέρονται τα ονόματα τών 12 εβραϊκών (βαβυ-

43. Littman-Magie-Stuart,δ.π.,επιγραφή 729. 
44. Kraeling, δ.π., επιγραφή 304· Glucker, δ.π., επιγραφές 5, 16* Kirk-

Welles, δ.π., επιγραφή 72. 
45. Kraeling, δ.π., επιγραφές 295, 307. 
46. W. Kubitschek, Kalenderstudien (Jahreshefte des österreichischen Ar

chäologischen Instituts in Wien 8) 1905, σ. 98-108. Ruth and Asher Ovadiah, 
Hellenistic, Roman and Early Byzantine Mosaic Pavements in Israel, Ρώμη 
1987, επιγραφή 26, σ. 26-27 πίν. ΧΧΙ-ΧΧΙΙ καί επιγραφή 27a, σ. 31, πίν. XXV. 
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λωνιακών) μηνών, του έτους αρχομένου άπο τον μήνα Nisan -'Απρίλιο.47 

Στις επιγραφές και τους παπύρους τα ονόματα τών μακεδόνικων 
μηνών απαντούν ή ολογράφως σέ μια ποικιλία μικροπαραλλαγών ή συν
τετμημένα, ενώ οι ήμερες καΐ οι ώρες ολογράφως ή μέ τα τακτικά γράμ
ματα του ελληνικού αλφαβήτου. Γράφονται πρώτα οι μονάδες και μετά 
οι δεκάδες ή και το αντίστροφο, π.χ. . . .Λώου πρώτη, . . . Πανήμου δε
κάτη, . . .Δίου Ιξκαιδεκάτη, . . .Δύστρου δευτέρα και είκάδι, . . . Γορ-
πιαίου είκάδι έκτη, . . .Δαισίου α', . . .Ύπερβερεταίου ε', . . .Άβδυναίου 
ι', . . . Πανήμου βι', . . . Ξανθικου ηι', . . .Δίου δκ', . . .ήμερα ι', . . .ώρα 
β', . . .ώρα θ', . . .ώρα τρίτη της νυκτός, . . .ώρα ογδόη, κτλ. 

Συμπερασματικά θα μπορούσε να πει κανείς οτι το Μακεδόνικο ημε
ρολόγιο είχε απόλυτη σχέση μέ τήν ελληνική λατρεία τών 'Ολυμπίων 
θεών και δτι διαμορφώθηκε πολύ παλιά μέσα στην ϊδια τή Μακεδονία. 
Ή έντονη και μακρά παρουσία του μετά τους χρόνους του Μ. 'Αλεξάν
δρου στην 'Εγγύς 'Ανατολή, δείχνει τή δύναμη του Ελληνισμού, ό 
όποιος μέσω τών πολυάριθμων ελληνίδων πόλεων (της Φοινίκης Παρα
λίας, της Δεκαπόλεως, της Σαμάριας, Φιλισταϊκής άκτης και τών υπό
λοιπων ελληνικών και έλληνιζουσών περιοχών της Παλαιστίνης καΐ Α 
ραβίας) κράτησε τήν ελληνική γλώσσα και παιδεία σέ αξιοζήλευτο επί
πεδο για μια περίπου χιλιετία. 

47. D. Barag-Y. Porat - Ε. Netzer, Reçue Biblique 79 (1972) 581. 





ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Σώμα και νγεια 

δύναται το εξω λέπος άμνγδά^ είναι το σώμα· πικρον γάρ 
εστίν, επιρρεπώς έχον προς ήδονάς. Το ôè όστρακώδες λέπος 
•ή ψυχή. . . ένθεν ôè το εδωδιμον το πνεϋμα. Ό ôè Θεός ηνθησεν 
το άμύγδαλον 

(Δίδυμος 'Αλεξανδρείας, Υπόμνημα είς τον Έκκλησιαστήν) 
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Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 

Στο Βυζάντιο άνδρες και γυναίκες είχαν την δυνατότητα να ασκήσουν το 
ιατρικό επάγγελμα. Τα φιλολογικά κείμενα, οί επιγραφές μνημονεύουν 
τήν ύπαρξη γυναικών γιατρών, πού εξασκούσαν το επάγγελμα αυτό είτε 
μαζί με τον σύζυγο τους είτε ατομικά για βιοπορισμό.1 Τα νομοθετικά 
κείμενα της εποχής ρυθμίζουν θέματα πού αφορούν τήν γυναίκα γιατρό. 
Οί δροι πού χρησιμοποιούνται είναι: ίατρίνη, ίάτραινα, Ιατρόμαια. Απαν
τάται, επίσης, ό δρος άρχιειάτρηνα.2 Στο λεξικό Σοΰδα αναφέρεται μόνον 
ό δρος Ιατρίνη.3 "Οπως προκύπτει άπο τις πηγές, ιδιαίτερα τις επιγραφές, 
ό δρος Ιάτρινα σήμαινε τήν γυναίκα εκείνη πού ασκούσε καθήκοντα μαίας, 
άν και δέν αποκλείεται ή περίπτωση κατά τήν οποία ή ιάτρινα και ή 

1. Βλ. Κωνσταντίνα Μέντζου, ΣνμβολαΙ είς τήν μελέτην τοϋ οικονομικού καΐ 
κοινοτικού βίου της πρωίμου βυζαντινής περιόδου, 'Αθήνα 1975, σ. 32-45, 200. 
Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεΐμάρη, « Ή παρουσία της γυναίκας στίς ελληνικές επι
γραφές άπο τον Δ ' μέχρι τον Γ μ.Χ. αίώνα», JOB 32/2 (1982) 433-443 καΐ Παρουσία 
(ΈπετηρΙς Περ. Συλλόγου Ε Δ Π Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών) 
1982, 232-253. Angeliki Laïou, «The Role of Women in Byzantine Society», 
JOB 31 /1 (1981) 245. Καλλιόπη Α. Μπουρδάρα, « Ή οικονομική δραστηριότητα 
της Ελληνίδας στο Βυζάντιο καΐ στην Τουρκοκρατία (ή γυναικεία συντεχνία τών 
Τρικάλων)», Τρικαλινά 6 (1986) 126-127. 

2. Βλ. Μέντζου-Μεΐμάρη, Ή παρουσία τής γυναίκας στίς ελληνικές επιγρα
φές 241 ( = JOB 32/2 (1982) 437): + Αύρ. Γάϊος άρχι | είατρος άνέσ | τησα '-ίστή-
λην | 9ή συμβίου μου | Αύγούστης άρχι | ειάτρηνα ήτις | φολλών σώμα | σιν άρρώ-
σθων | ϊασιν δέδω | κε || ής δώσι αυτής | σωτήρ Ίησοΰς άμοιβήν. . . (Çe§meli-Zebir 
Μ. 'Ασίας, πρωτοχριστιανική εποχή. Monumenta Asiae Minoris Antiquissima VI I , 
άρ. 566). 'Αρχίατρος ήταν τίτλος, τον όποιον έφεραν κατά τήν ρωμαϊκή ήδη εποχή 
και μάλιστα τον 3ο μ.Χ. αίώνα, πέντε κατηγορίες ίατρών αξιωματούχων. Βλ. σχε
τικά S. Reinach, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, σ. 1962-1963. 
R. Pohl, De graecorum medicis publicis, Βερολίνο 1905, L. Rober t στό: Ν. F i -
ralt i , Les stèles funéraires de Byzance gréco-romaine, Παρίσι 1964, σ. 177. 

3. Σοΰδα (Ικδ. Ada Adler) λήμμα: ίατρίνη. 
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ίατρομαΐα να εϊχαν έκτος άπο τις γνώσεις μαιευτικής και άλλες ιατρικές 
γνώσεις.4 

Στο Βυζάντιο, επομένως, υπήρχαν γυναίκες γιατροί επαγγελματίες 
πού εργάζονταν ατομικά για βιοπορισμό.5 Ή επαγγελματική αυτή απα
σχόληση της γυναίκας δέν είναι φαινόμενο πού συναντά κανείς για πρώτη 
φορά στο Βυζάντιο. Στην αρχαία Ελλάδα 6 και στην Ρώμη υπήρχαν πολ
λές γυναίκες γιατροί. Ό λατινικός δρος για τήν γιατρό είναι medica. 
Ή μαιευτήρ ονομάζεται obstetrìx και iatromaea? Στ ι ς λατινικές επι
γραφές απαντώνται χωρίς διάκριση και οι δύο δροι: medica και obstetrix. 
Τα λεξικά μεταφράζουν τον δρο μαϊα ως medica ή obs te t r ix και ό 
Η σ ύ χ ι ο ς ερμηνεύει τήν μαία ως ή περί τάς τικτονσας Ιατρός.8 Στην αρ
χαία Ελλάδα και στην Ρώμη ή σχεδόν αποκλειστική απασχόληση της 
γιατρού ήταν ή μαιευτική. Μέ τήν πάροδο του χρόνου ό κύκλος δραστη
ριότητας επεκτάθηκε στην γυναικολογία γενικά, άλλα και σέ άλλους κλά
δους. Το ρωμαϊκό δίκαιο στις διατάξεις του πού αναφέρονται στο ιατρικό 
επάγγελμα δέν κάνει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ό Παν-
δέκτης9 ρητά αναφέρει δτι άνδρες και γυναίκες γιατροί έχουν τήν ϊδια 
ευθύνη και τους εξομοιώνει πλήρως.10 Ρυθμίζει, επίσης, θέματα πού 
Ιχουν σχέση μέ τήν αμοιβή της γιατρού, της παρέχει δηλαδή δικαίωμα 
άγωγης για να διεκδικήσει τήν αμοιβή της.1 1 Ό 'Ιουστινιάνειος Κώδικας 
ορίζει σαφώς: Medici utriusque sexus.12 Εφόσον ή ρωμαϊκή νομο-

4. Βλ. Μέντζου, Σνμβολαί είς τήν μελέτην τοϋ οικονομικού και κοινοτικού βίου 
40. Γιά τους δρους πού έχουν σχέση μέ τήν άσκηση τοϋ Ιατρικού επαγγέλματος άπο 
τις γυναίκες, βλ. τα σχόλια τοΰ Robert, δ.π. 175-177. 

5. Βλ. Μέντζου-Μεΐμάρη, Ή παρουσία της γυναίκας στίς ελληνικές επιγρα
φές 241. 'Τπάρχουν καΐ απεικονίσεις γυναικών γιατρών: D.- G. Hesseling, Minia
tures de l'Octateuque grec de Smyrne, Leyden 1909, είκ. 25, 70, 90,115,123. Ol 
θησαυροί τοϋ 'Αγίου "Ορους, 'Αθήνα 1974, Α', είκ. 268. 

6. Βλ. τις επιγραφές ύπ'αρ.: 1, 12, 20, 26, 27 στό: Η. W. Pieket, Epigraphi-
ca II, Leyden 1969. 

7. Βλ. Darenberg - Saglio, λήμμα: medicus. 
8. Robert, 5.π. 175. 
9. Digesta 9.2.9. 
10. Digesta 50.13.1, 2: Medicorum quoque eadem causa est quae professorum, 

nisi quod iustior, cum hi salutis hominum, Uli studiorum curam agant; et ideo 
his quoque extra ordinem ius dici debet. Sed et obstetricem audiant, quae utique 
medicinam exhibere videtur. 

11. Digesta 50.13.1. 
12. Codex Justinianus 6. 43. 3. 
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6εσία δέν κάνει διακρίσεις μπορεί να συμπεράνει κανείς, παρόλο δτι 
δέν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες, δτι ορισμένες γυναίκες γιατροί μέ 
ιδιαίτερες γνώσεις και προσόντα είχαν την δυνατότητα να ασκήσουν γε
νική ιατρική.13 Οι γυναίκες γιατροί, έκτος άπο τήν άσκηση της ιατρικής 
τέχνης, ασχολούνταν και μέ τήν συγγραφή ιατρικών βιβλίων σχετικών 
μέ τήν γυναικολογία, οφθαλμολογία, υγιεινή του δέρματος, φαρμακευ
τική κτλ. Για τήν θεωρητική κατάρτιση τών γυναικών δέν γνωρίζομε 
πολλά πράγματα, σχεδόν τίποτε. Προφανώς έκαναν τις ίδιες σπουδές και 
πρακτική εξάσκηση μέ τους άνδρες.14 Στο Βυζάντιο δίδασκαν τήν ιατρική 
άνδρες ή γυναίκες πού είχαν μία συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι σπουδές 
της ιατρικής άνηκαν στα ελευθερία σπονδάσματα.15 Ή σχετική διάταξη 
τών Βασιλικών συγκαταλέγει στους παιδευτάς τών ελευθερίων σπουδα-
σμάτων τους Ιατρούς και τάς Ιατρίνας. 'Αναγνωρίζει, επομένως, το δί
καιο στις γυναίκες το δικαίωμα δχι μόνον να άσκουν το ιατρικό επάγ
γελμα, άλλα και να διδάσκουν τήν ιατρική. Προφανώς ανάμεσα στους 
μαθητές τους συγκαταλέγονταν και γυναίκες. Τον 6ο και 7ο αιώνα για 
νά γίνει κάποιος γιατρός (άνδρας ή γυναίκα) ή έ'πρεπε να μαθητεύσει 
κοντά σέ γιατρό ή να παρακολουθήσει μαθήματα πού έκανε καθηγητής 
τής ιατρικής.16 Τήν εποχή τών Κομνηνών (11ος-12ος αι.) έπρεπε: (1) να 
έχει παρακολουθήσει μαθήματα ιατρικής, (2) να έχει κάνει πρακτική 
εξάσκηση για μακρό χρονικό διάστημα, (3) να έχει υποστεί επιτυχείς 

13. Βλ. D a r e n b e r g - Saglio, 1682. 'Έμμεσες πληροφορίες υπάρχουν, δπωςπ.χ . 
ό Theodoras Priscianus, αρχίατρος του 5ου αίώνα, πού αφιερώνει το τρίτο βιβλίο 
του έργου του Medicinae Praesentaneae σέ μια γυναίκα γιατρό, τήν οποία αποκα
λεί «αγαπητή σύντροφο της τέχνης του». 

14. δ.π. Σύμφωνα μέ το βιβλίο τοϋ Σοράνου του Έφεσίου ή γυναίκα πού ήθελε 
νά γίνει μαιευτήρ έπρεπε να έχει ορισμένες ιδιότητες: να ξέρει να γράφει, να έχει 
καλή μνήμη, μακριά αδύνατα χέρια, νύχια κοντά καΐ στρογγυλά, χέρια πολύ καθαρά, 
να γνωρίζει διαιτητική, φαρμακευτική καΐ να έχει βασικές γνώσεις χειρουργικής. 

15. Βασιλικά 5 4 . 1 4 . 1 : Τοις παιδενταίς μόνον τών έ^θερίων σπουδασμάτων, 
οίον ρήτορσι και γραμματικοΐς και γεωμέτραις και Ιατροΐς, και ίάτρίναις, καν ενός 
μέλους Ιατρείαν επίατανται, ου μην τοις επιλαλοϋσι και εξορκίζουσιν (ούτοι γαρ ουκ 
είσιν ιατροί), καν ώφεληθηναί τίνες εξ αυτών διαβεβαιοϋνται περί μισθών εξτρα-
ορδιναρίως δ άρχων δικαιοδοτεϊ. ΟΙ δε φιλόσοφοι τοις παιδευταις ου συναριθμοΰνται. 
Το μεν γαρ πράγμα εστίν ιερόν καταφρονεΐν δε χρημάτων όφείλονσιν. Ούτε δε τοις 
εξηγηταΐς τών νόμων δικάζει περί μισθών, δια το μη όφείλειν τήν τοιαύτην σπου-
δήν άποτιμασθαι χρημάτων. 

16. J . Duffy, «Byzantine medicine in the sixth and seventh centuries: 
Aspects of teaching and practice», DOP 38 (1984) 21. Βλ. επίσης, T. S. Miller, 
«Byzantine Hospitals», DOP 38 (1984) 61. 
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εξετάσεις ενώπιον τον της Ιατρικής προεξάρχοντος, (4) να έχει πάρει 
ένα είδος διπλώματος πού πιστοποιούσε τήν ιδιότητα του γιατρού και 
έδινε το δικαίωμα της ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος.17 Τα νο
σοκομεία είχαν ενα είδος ιατρικών σχολών. Ή μονή του Παντοκράτο-
ρος π.χ. πού εϊχε μεγάλο νοσοκομείο είχε καΐ διδάσκαλον της Ιατρικής. 
Το τυπικό της μονής αναφέρει χαρακτηριστικά: 

Άλλα και διδάσκαλον είναι τνπονμεν όφείλοντα διδάσκειν τα τής ιατρι
κής επιστήμης, όστις και λήψεται τα αυτά τω νοσοκόμω εν απασι. Δια 
τοντο δε τετνπωνται αντώ τα ανωτέρω δηλωθέντα σιτηρέσια, Ινα τον 
έργον τής διδασκαλίας επιμελήται και εκδιδάσκη τονς παϊδας των Ιατρών 
τον ξενώνος τα τής ιατρικής μαθήματα επιμόνως και μετά σπονδής' ον 
γαρ ώς όφφίκιον τνποϋται παρ' ημών το διδασκαλικιον ώστε τα μεν 
σιτηρέσια λαμβάνειν τον τής τοιαύτης προστασίας άξιούμενον, τής δε 
διδασκαλίας καταφρονεΐν, επειδή ο φωραθησόμένος μη διακονείν τω 
τοιοντω λειτονργήματι τής τών σιτηρεσίων άπολήψεως στερηθήσεται, 
άλλον πάντως άντεισαχθησομένον τον εκπληρώσαντος κατά τα διατε
ταγμένα παρ' ημών τήν τών Ιατρικών μαθημάτων διδασκαλίαν.18 

"Οπως προκύπτει άπο το κείμενο του τυπικού ή «σχολή» αυτή ιατρι
κής φαίνεται δτι εϊχε Ινα μόνον σκοπό: να εφοδιάζει αποκλειστικά και 
μόνον το νοσοκομείο της μονής μέ εξειδικευμένο και σταθερό προσωπικό. 

Ποιες ήταν οι ιατρικές υπηρεσίες πού παρείχαν οι γυναίκες γιατροί 
στο Βυζάντιο; Ά π ο τήν μελέτη τών πηγών προκύπτει βτι κύρια απα
σχόληση τους ήταν ή μαιευτική και ή γυναικολογία. Γενικά, δμως, προ
σέφεραν τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες ασθενείς, ανεξάρτητα αν οι 
ασθένειες ήταν γυναικολογικής φύσεως ή βχι. Εϊχαν, επίσης, τήν δυνα
τότητα να άσκοΰν υψηλά επιστημονικά και διοικητικά καθήκοντα και 
να καταλαμβάνουν σε νοσοκομείο τήν θέση του διευθυντού τμήματος γυ 
ναικών. Μπορούσαν να γνωματεύουν αποκλειστικά ώς μαιευτήρες γ υ 
ναικολόγοι γ ια συναφή ιατροδικαστικά θέματα, να γίνουν διοικητές ευα
γών οϊκων (ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων).19 Έ κ τ ο ς άπο τήν 
άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος οι γυναίκες γιατροί υπηρετούσαν και 

17. V. Grumel, «La profession médicale à Byzance à l'époque des Com-
nènes», REB 7 (1949) 43-44. 

18. P. Gautier, «Le Typicon du Christ Sauveur Pantocrator», REB 32 
(1974) 107. 

19. Άρ. Εύτυχιάδης, Ή ασκησις τής βυζαντινής Ιατρικής επιστήμης και κοι
νωνικοί εφαρμογαι αυτής κατά σχετικός διατάξεις, Αθήνα 1983, σ. 91. 
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στα νοσοκομεία,20 δπου υπήρχαν ειδικές πτέρυγες για τις ασθενείς. Στο 
νοσοκομείο του Παντοκράτορος π.χ. υπήρχαν πέντε πτέρυγες. Ή πρώτη 
προοριζόταν για τους ασθενείς πού έπρεπε να υποβληθούν σε εγχείρηση 
καί είχε δέκα κρεβάτια. Ή δεύτερη είχε οκτώ καί προοριζόταν για εκεί
νους πού είχαν παθήσεις στα μάτια καί στην κοιλιακή χώρα (έντερα κτλ.). 
Ή τρίτη πτέρυγα προοριζόταν για τις γυναίκες ασθενείς καί είχε δώδεκα 
κρεβάτια. Ά π ο το κείμενο του τυπικού δεν προκύπτει σαφώς αν στην 
πτέρυγα αυτή πήγαιναν γυναίκες επίτοκες ή πού είχαν γυναικολογικές 
παθήσεις ή γενικά γυναίκες πού έπασχαν άπο κάθε φύσεως ασθένεια. 
Το γεγονός Οτι στο τμήμα αυτό υπήρχαν δύο γιατροί καί μία μόνον 
γιατρός καί δτι οι δύο χειρουργοί πού εξυπηρετούσαν τους έξωθεν ερχό
μενους άρρωστους και είς το γυναικεΐον δουλεύσουσιν, όπηνίκα τύχη 
τινά των γυναικών τραυματικον εχειν νόσημα, οδηγεί στο συμπέρασμα 
δτι ή πτέρυγα αυτή τοΰ νοσοκομείου προοριζόταν γενικά για γυναίκες 
ασθενείς ανεξάρτητα άπο το είδος τής ασθένειας.21 Οι δύο άλλες πτέ
ρυγες είχαν είκοσι κρεβάτια για ασθενείς πού έπασχαν άπο διάφορες 
ασθένειες.22 Για τα πενήντα αυτά κρεβάτια είχαν ορισθεί πέντε δρδινοι. 
Σέ κάθε δρδινον υπήρχαν Ιατροί δύο, υπουργοί23 έμβαθμοι τρεις, και πε
ρισσοί υπουργοί δύο, και ύπηρέται δύο. Κάθε βράδυ άπο των υπουργών 
παραμενοϋσι τοις νοσοϋσιν υπουργοί τέσσαρες και ύπούργισσα 
μ ί α, ήγουν εις εκαστον δρδινον είς, οι και εξκουβήτορες καλούνται. 
Στο δρδινον των γυναικών, Ιατροί μεν έσονται δύο, παρακολουθήσει δε 
και Ιάτραινα μία, και ύπούργισσαι εμβαθμοι τέσσαρες, καί 
ύπη ρ ε τ ρ ιαι δύο. . . .24 Στην γυναικεία, επομένως, πτέρυγα ύπήρ-

20. Για τα βυζαντινά νοσοκομεία, βλ. D. Constantelos, Byzantine Philanthro
py and Social Welfare, New Brunswick 1968, a. 152-185. Miller, Hospitals 53-
63. Σημαντικές πληροφορίες για τα βυζαντινά νοσοκομεία δίνουν το Τνπικον τον 
Παντοκράτορος (8.π.) καί τα θαύματα τοΰ αγίου 'Αρτεμίου (έκδ. Παπαδοπούλου-
Κεραμέως, Varia Graeca sacra, 1-75). 

21. Τυπικον Παντοκράτορος (87 Gautier). 
22. Τνπικον Παντοκράτορος (îy.8. Α. Dmitrievsky, Opisanie Liturgiceskikh 

Rukopisei I, Κίεβο 1895, σ. 685 καί Gautier 83-84). Constantelos, Byzantine 
Philanthropy 172. 

23. Οί υπουργοί άνηκαν στο βοηθητικό νοσηλευτικό προσωπικό. Ήταν επαγγελ
ματίες βοηθοί των Ιατρών, αντίστοιχοι προς τους σημερινούς νοσοκόμους. "Οπως χα
ρακτηριστικά γράφει ό Miller (Hospitals 61): 'Those hypourgoi applied medi
cines and frequently checked the patients' progress. Some of them apparently 
could perform minor surgery as well. They also required to supervise the 
wards when the physicians were not present'. Gautier, Le Typ icon 11. 

24. Τνπικον Παντοκράτορος (683 Dmitrievsky, 85 Gautier). 



126 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΛΚ. ΜΠΟΤΡΔΑΡΑ 

χαν δύο άνδρες και μία γυναίκα γιατρός υποχρεωτικά, ενώ στις άλλες 
πτέρυγες δέν αναφέρεται πουθενά γυναίκα γιατρός. Το βοηθητικό προ
σωπικό στην πτέρυγα αύτη ήταν αποκλειστικά γυναίκες: τέσσαρες ύπούρ-
γισσαι και ύπηρέτριαι δύο.25 Το βράδυ έπρεπε απαραιτήτως να μένει 
στο νοσοκομείο μία ύπούργισσα για την γυναικεία πτέρυγα και τέσσα
ρες υπουργοί για τις άλλες πτέρυγες. 

Ή βυζαντινή νομοθεσία επιτρέπει στην γιατρό, σε αντίθεση προς 
τις άλλες γυναίκες, να είναι μάρτυς στο δικαστήριο. Στα Βασιλικά υπάρ
χουν οι ακόλουθες διατάξεις:26 Περί βίας ον μαρτυρεί απελεύθερος κατά 
πάτρωνος. . . ούτε ή φανερώς πόρον ποιησαμένη ή ποιούμενη εκ τον 
σώματος.. . Στο σχόλιο πού ακολουθεί ό Έναντιοφανής συμπεραίνει δτι 
μαρτυρεί ή μη ποιήσασα και συμπληρώνει δτι στην εποχή πλέον πού 
γράφει ή γυναίκα δεν μπορεί να είναι μάρτυς πλην επί τεκονσης. Και 
ιστεον, δτι ουκ αεί μαρτνρεϊ γυνή, αλλ' εν οίς ουκ εξεστιν άνδρας περι-
λαμβάνειν, ως επί τεκονσης, και εν βαλανείω γυναίκας εχοντι. Ή γυ
ναίκα δέν μπορεί νά είναι μάρτυς σέ διαθήκη : . . . εν άλλοις δε μαρτυρίαν 
νέμει, εν οίς οι άνδρες ου παρακαλούνται, δπου δηλ. δέν μπορούν να 
παρίστανται άνδρες, δπως στην περίπτωση τών τοκετών.27 Ή Νεαρά 48 

25. Κύρια απασχόληση της υπηρέτριας ήταν να τηρεί τήν καθαριότητα τών 
διαφόρων χώρων και να πηγαίνει το φαγητό στους άρρωστους. Βλ. Gautier , L e 
Typicon 11. 

26. Βασιλικά 21.1.3 = Digesta 22.5.3, Βασιλικά 21.1.17 = Digesta 22.5.18. 
27. Βασιλικά 35.1.21 = Digesta 28.1.20, 6: Ή γυνή εν διαθήκη ου μαρτυ

ρεί, αλλ' êv δικαστηρίφ· ει μή καταδικασθώ επί μοιχεία. Βασιλικά 21.1.17 —Di
gesto. 22.5.18: Γυνή εν διαθήκη ου μαρτυρεί· εν άλλοις δέ μαρτυρίαν νέμει, êv οίς 
οι άνδρες ου παρακαλούνται. Είναι χαρακτηριστικά και σημαντικά τά σχόλια πού 
ακολουθούν: γυνή êv διαθήκη ] 'Επί τών εν αποδείξει δύναται γυνή μαρτυρείν, ό 
γαρ νόμος δ 'Ιούλιος, τήν επί μοιχεία καταδικασθεΐσαν μαρτυρείν, επι τών εν απο
δείξει κωλύσας, δηλοΐ εξ αντιδιαστολής τήν μή καταδικασθεΐσαν êni μοιχεία δέχε-
σθαι μαρτυρούσαν επί τών εν αποδείξει. Kai σημείωσαι, δτι δέχονται οι νόμοι τάς 
άντιδιαστολάς. Βλέπε, πώς είπον επί τών εν αποδείξει δύναται γυνή μαρτυρείν 
έπι γάρ τών εν συστάσει, τυχόν επι διαθήκη κεκώλυται αϋτη μαρτυρείν, ώς êv τω 
αύτω δε τεσταμέντις μονοβιβλίω κείται σαφώς τίτ. 1 Ούλπιανοΰ ρητώ. 

Τοϋ Έναντιοφανούς. Ει και μή καταδικασθώ τω περί μοιχείας, ου δύναται 
μαρτυρείν êv διαθήκ]], αλλ' εν δικαστηρίοις, ώς βιβ. 28 τίτ. 1 διγ. 20 θεμ. 7. Γυνή 
ôè ουδαμώς μαρτυρεί, πλην επί τικτούσης. Kai ή 48 νεαρά τοϋ βασιλέως κνροΰ 
Λέοντος φιλοσόφου επίσης τω παρόντι διγ. κωλύει τάς γυναίκας επί τοις συμφώ-
νοις μαρτυρείν και συναλλάγμααιν. 'Επί δε τοκετών, και ει τι ετερόν έστιν, δ μόνη 
θ·ί(λεων δψις όρςί, ου μήν και οφθαλμοί αρρένων, επιτρέπει ταύταις τήν μαρτυρίαν. 
Άνάγνωθι και το 6 θέμα τοϋ 20 κεφ. τοϋ 1 τίτ. τοϋ 35 βιβ. λέγον περί τά μέσα' 
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του Λέοντος ΣΤ' του Σοφού καταργεί τις παραπάνω διατάξεις των Βα
σιλικών28 και απαγορεύει γενικά τήν μαρτυρία τών γυναικών επί τα τών 
συμφώνων μαρτύρια, έκτος άπο τήν περίπτωση εν πράγμασι δε γυναιξίν 
ιδιάζουσιν, οϋ μη θεμιτον εντυγχάνειν άνδράσιν — φημί δε επί τε ώδί-
νων και εϊ τι έτερον δ μόνη θήλυς δψις δρα — τα οικεία και αρρένων 
όφθαλμοϊς αθέατα μαρτυρείτωσαν. Ό νόμος αυτός του Λέοντος ΣΤ' κα
θιερώνει τήν πραγματικότητα πού είχε επιβληθεί στην βυζαντινή κοι
νωνία, ερχόταν σε αντίθεση μέ τήν ρωμαϊκή νομοθεσία και είχε καθιερω
θεί εθιμικά, να αποφεύγουν δηλαδή οι γυναίκες τις εμφανίσεις σε πο
λυάνθρωπες εκδηλώσεις29 και να μήν είναι μάρτυρες στα δικαστήρια, 
έκτος άπο τις περιπτώσεις εκείνες 6που παρευρίσκονται αποκλειστικά. 
γυναίκες και είναι μοναδικοί αυτόπτες μάρτυρες. Ή γιατρός μπορούσε 
να είναι μάρτυς σε θέματα πού είχαν σχέση μέ τοκετούς ή άλλες γυναι
κείες παθήσεις, να γνωμοδοτεί για γυναικολογικά ιατροδικαστικά θέμα
τα, για θέματα δηλαδή για τά όποια δέν μπορούσε να έχει γνώση ένας 
γιατρός, εφόσον απαγορευόταν να είναι παρών. Ή Πείρα του Ευστα
θίου Ρωμαίου δίνει παράδειγμα χαρακτηριστικό μαρτυρίας γυναίκας για
τρού πού αναφέρεται σέ ιατροδικαστική εξέταση. Πρόκειται για Ιλεγχο 
του άθικτου της παρθενίας.30 Ό θείος άρπαξε τήν μνηστή του άνεψιοΰ 
του. Ό ανεψιός επέμενε τοις μνήστροις και την γυναίκα ήγάγετο, και 
κατηγορεΐτο ό γάμος ώς του θείου συνελθόντος τη γυναικί και του ανε
ψιού επιβάψαντος μίξιν αθέμιτον. 'Αλλ' ήλέχθη μή τοιούτον γενέσθαι 

ή δε γυνή εν διαθήκη ού μαρτυρεί, αλλ" êv δικαστηρίφ. Ει μή καταδικασθώ επί 
μοιχεία. Ή Πείρα τοϋ Ευσταθίου Ρωμαίου, JGR IV, 30.79 λέει χαρακτηριστι
κά: "Οτι φησί βι. κα' τί. α' κεφ. ιζ' ((Γυνή εν διαθήκη ού μαρτυρεί, εν άλλοις δε 
μαρτυρίαν νέμει.» Παραγραφή ((τίσιν äXL·^; Έν οΐς δψις αρρένων ού παραλαμβά
νεται». 

28. 48η Νεαρά Λέοντος Σ Τ ' του Σοφοΰ (έ*κδ. Noailles - Dain) 187: 
Νεαρά ΜΗ' 

Ό αυτός βασιλεύς Στυλιανφ τω αύτω 
Αΰτη ανήρηται το γ' και ιη' διγ. τοϋ ε' τί. τοϋ κβ' βιβ. τών διγ., τών βασιλικών 
βι. κα' τί. α', κεφ. γ', θε. η' και κεφ. ιε'. 

29. Ή εισαγωγή της Νεαρας είναι σημαντική, γιατί άφ" ενός αποκαλύπτει τή 
νοοτροπία της βυζαντινής κοινωνίας για τή θέση της γυναίκας, άφ' έτερου ορίζει 
δτι είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή να καταργηθεί μία ρωμαϊκή νομοθετική διάταξη 
πού έρχεται σέ αντίθεση μέ τήν κοινωνική πραγματικότητα πού έχει δημιουργηθεί 
εθιμικά μέ τήν πάροδο τοϋ χρόνου. Συμπεραίνει, επίσης, κανείς δτι στο Βυζάντιο 
το έθιμο δέν μπορούσε να καταργήσει νόμο και μόνον νέα νομοθετική διάταξη πού. 
αναγνώριζε το έθιμο καταργούσε το νόμο. 

30. Πείρα 49. 36. 
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μήτε διαφθαρήναι την κόρην παρά τον άρπαγος, και ό γάμος έμεινεν 
άκατηγόρητος, επειδή καί έκμάρτνρον υπεδείχθη γυναικών το άθικτον 
της κόρης τη ψηλαφήσει βεβαιονσών, ών ουκ απόβλητον το μαρτύρων, 
δτι μαρτυροϋσι και γυναίκες εν οϊς άνδρες ου προσκαλούνται. Καί φησι 
βι. κα τι. α «ή γυνή εν διαθήκη ου μαρτυρεί' εν άλλοις δε μαρτυρίαν 
νέμει)). Για την διαπίστωση της παρθενίας υπήρχε ειδική μέθοδος. Ή 
γυναικολόγος Μητροδώρα στο βιβλίο της Περί των γυναικείων παθών 
της μήτρας αναπτύσσει την μέθοδο προς γνώναι γυναίκα, εάν εστί παρ-
θένος.ζ1 'Απόφαση του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, του έτους 
1325, αναφέρει δτι ό πατριάρχης καί οι αρχιερείς στους οποίους κατέ
φυγε κληρικός για να ζητήσει να λυθεί ό γάμος της κόρης του ζήτησαν 
την βοήθεια μαίας, ή οποία θα εξέταζε τήν γυναίκα και θα γνωμοδοτούσε. 
Ό κληρικός αυτός της μητροπόλεως Αίνου ανέφερε στο δικαστήριο.. . 

ώς ήγάγετο γαμβρον επί τη εαυτόν θυγατρί ενδέκατον της ηλικίας άγού-
ση χρόνον, τον υίον του από του τοιούτου κλήρου, άρχοντος των εκκλη
σιών του 'Αργύρου, και δια το μη νομίμων και τελιών χρόνων είναι τήν 
θυγατέρα, ούτε ό τα δίκαια διέπων της τοιαύτης άγιωτάτης μητροπό
λεως παρεχώρει τον γαμβρον αύτη συνοικεϊν. .. υπ' εγγυητή τω πατρι 
τώδε τω αρχοντι τών εκκλησιών του μή πρότερον αυτή τον υίον συνελ-
θεϊν, πριν αν 6 νόμιμος προς τήν συνάφειαν έπιστή χρόνος, θαρρήσας 
κατεπιστεύσατο, ό δέ γε τοιούτος γαμβρός, μή άναμείνας, ίβιάσατο τήνδε 
τήν θυγατέρα, και εμίγη παρά φύσιν αυτή, παντελούς βλάβης και ερη-
μώσεως ταύτη γενόμενος πρόξενος. Συμπαρισταμένης δέ τω δικαστή
ρια) καί αυτής δέον εκρίθη, έξέτασιν τούτου χάριν γενέσθαι, καί γε, 
προσκληθείσης μαίας και αν ε ρ ευ ν η σ ά σ η ς αυτήν, 
ώ σ π ε ρ εν τοις τ ο ιού τ ο ι ς εϊθ ισ τ α ι, και της παρά 
του ανδρός γενομένης ε π' αυτή τ ο σ αύτη ς βλάβης 
αληθούς υποδειχθείσης, ώς καί άνδρί το από τοΰδε μή δν-
νατώς δλως εχειν ταύτην συγκαθευδήσαι, διέγνωσται τή ημών μετριότητι 
και τοις περί αυτήν Ιερωτάτοις άρχιερευσιν, ώς αν το μεν δια τήν μεσο-
λαβήσασαν άνηβότητα της γυναικός, το δε μάλιστα και δια τήν τοιαύτην 
έπ' αυτή βλάβην και το μή δύνασθαι άνδρί συνοικεϊν, εϊη τόδε το σννοι-
κέσιον διεζευγμένον, άπολαβόντος τοϋ πατρός τοϋδε πάντα τα προικός 

31. Έκ τών Μητροδώρας περί τών γυναικείων παθών της μήτρας, £κδ. 'Αρ. 
Κούζη, ΠΑΕ 20 (1945) 49-67. 



Ή άσκηση τοϋ ιατρικού επαγγέλματος άπο την γυναίκα 129 

χάριν καταγραφέντα παρά τούτου τή θυγατρί, ετι δε και το κατά νό
μους. . , 3 2 

Ή νομοθεσία ορίζει σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να κάνει τίς εξετάσεις 
αποκλειστικά γυναίκα γιατρός ή μαία, δπως π.χ. δταν σε περίπτωση 
διαζυγίου ή θανάτου του συζύγου αμφισβητείται ή εγκυμοσύνη. Έ ά ν 
μετά το διαζύγιο ό άνδρας ισχυρίζεται δτι ή γυναίκα εγκυμονεί και 
αύτη αρνείται, ό άρχων διαλέγει τρεις μαίας δοκίμους την τέχνην και 
την π'ιστιν, και θεωροϋσΐ' και εάν ai τρεις είτε και ai δύο εϊπωσιν αυτήν 
εγκυμονεΧν, δέχεται φύλακα, ωσανει αυτή τοϋτο ^τησεν. Ει δε ai τρεϊς 
εϊτε ai δύο εϊπωσιν αυτήν μή εγκυμονεΧν, ου δέχεται φύλακα, και ό ανήρ 
εις ϋβριν αυτής και άτιμίαν δοκεΧ τοϋτο πεποιηκέναι.33 Έ ά ν πεθάνει ό 
σύζυγος και ή γυναίκα ισχυρίζεται δτι εγκυμονεί οφείλει. . . 

δεύτερον τοϋ μηνός παραγγέλλειν οίς διαφέρει ή προκουράτωρσιν αυτών, 
ίνα, ει βούλονται, πέμψωσι τάς όφειλούσας επιδεΧν τήν γαστέρα. Πέμ
πονται δε πέντε γυναίκες ελεύθεραι, και άμα πασαι εφορώσι, καί οϋτε 
μία τούτων ακούσης τής γυναικός άπτεται τής γαστρος αυτής. Τίκτει δε 
εν οϊκφ σεμνής γυναικός επιλεγόμενα) παρά τοϋ άρχοντος. Προ τοϋ νο-
μίζειν τίκτειν στελλέτω τήν παραγγελίαν ή γυνή. Μή εχέτω δε το κου-
βούκλειον, εν ώ τίκτει, πολλάς εισόδους, άλλα μίαν τας δε λοιπάς σανί-
σιν εκάτερον άποφράττειν μέρος' και προ τοϋ κουβουκλίου τρεΧς ελεύ
θεροι καί τρεις έλύθεραι, και δύο στρατιωται φυλάττουσιν.34 

*Η βυζαντινή νομοθεσία ορίζει περιπτώσεις ποινικής ευθύνης του για
τρού χωρίς να κάνει διάκριση φύλου. "Ετσι εάν προκληθεί βλάβη στην 
γυναίκα πού δεν μπορεί να τεκνοποιήσει ή πάσχει άπο γυναικολογική 
πάθηση άπο εσφαλμένη διάγνωση ή χορήγηση κάκου φαρμάκου επιβάλ
λονται ποινές στον ή στην γιατρό. Εξορ ία απειλούν τα Βασιλικά35 σέ 
δποιον (άρα καί στην γιατρό πού κατά κύριο λόγο ασχολείται μέ προ
βλήματα εγκυμοσύνης ή γυναικολογικά γενικά) μή καλώ λογισμώ δώσει 
γυναικί συλληπτικον καί άποθάνη ή λαβοϋσα. Για τήν ΐδια περίπτωση ή 

32. MM Ι,132-133. 
33. Βασιλικά 31.7.1, 1 = Digesta 25.4.1. 
34. Βασιλικά 31.7.1, 4 = Digesta 25.4.1,10. Στη Ρώμη, νόμος πού άπεδίδετο 

στον Νουμα δριζε δτι άπρεπε να γίνεται ιατρική εξέταση στη γυναίκα πού είχε 
πεθάνει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της ή υπήρχαν υπόνοιες δτι ήταν έγκυος. 
Τήν εξέταση αυτή έκαναν οι obstetrices, βλ. Darenberg - Saglio, λήμμα: medicus. 

35. Βασιλικά 60.39.3, 2 = Digesta 48.8.3, 2. 

9 
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Επιτομή απειλεί έκτος άπό τήν εξορία και εσχάτη δήμευση.36 Ειδικά 
ορίζεται ότι εάν ή γιατρός δώσει φάρμακο σέ γυναίκα και αυτή πεθάνει, 
ευθύνεται ή γιατρός και υπόκειται σέ ποινή. Διακρίνει μάλιστα ό νόμος 
τήν περίπτωση κατά τήν οποία ή γιατρός άπλα χορηγεί το φάρμακο 
στην γυναίκα και αυτή πεθάνει και τήν περίπτωση κατά τήν όποια ή 
γιατρός χερσίν Ιδίαις το φάρμακον νπέβαλεν. Στην πρώτη περίπτω
ση χώρα τ·η το διπλοϋν άπαιτούσγι άγωγ^ και στην δεύτερη ό Άκονΐλιος 
αρμόζει.3,7 Τις ΐδιες ποινές ορίζει και ή Επιτομή.38 Ενέχεται, επομένως, 
ή γιατρός Οχι μόνον για τήν εσφαλμένη ιατρική διάγνωση, άλλα καί για 
τήν παροχή φαρμάκων πού επιφέρουν βλάβη στην υγεία ή τον θάνατο.39 

Ό , ή γιατρός και ή μαία έχουν ποινική ευθύνη και στην περίπτωση 
άμβλώσεως. Οι ποινές είναι ποικίλες καί εξαρτώνται άπό τήν βλάβη 

36. 'Επιτομή ΜΕ' , κα' ( = JGR IV). 
37. Βασιλικά 60.3.9 = Digesta 9.2. Είναι χαρακτηριστικά τα σχόλια πού ακο

λουθούν τήν διάταξη αυτή των Βασιλικών: ή Ιάτραινα ] êàv ιατρό μαία βοήθημα ήτοι 
πόσιν ύποβάλη τη γνναικί, ή δε τελεντη, διαστιζει ό Λαβεών, ίνα, εί μεν ταΐς οίκείαις 
χερσίν ύπέθηκε το βοήθημα, δόξη αυτήν πεφονευκέναι τήν γυναίκα· εί δέ τη γνναικί 
δέδωκεν, ίνα έαυτη τοϋτο ύποβάλη, τη in factum κατέχεται, επειδή αΐτίαν θάνατον 
δεδωκέναι πιστεύεται, ου μήν άνηρηκέναι' έάν τις ή κατά βίαν ή παραινέσας επιχέη 
κατά τίνος φάρμακον ή των δια στόματος κατοπινό μένων, ή δια κάκιστου φαρμάκου 
έπιβονλεύση τινί, κατέχεται τω Άκουΐλίφ, ώσπερ ή ύποβαλοϋσα. 

τη γνναικί ] Δούλη γυναικί. 'Επί γαρ ελευθέρας μόνον το δημόσιον ίγκλημα 
κινείται. 

χώρα τη το öuifaüv άπαιτούση άγωγη ] ου τω Άκονίλίω, άλλα τη Ιμφάκτονμ 
ήτοι τη περί της γενομένης ζημίας, τη κινονμένη ούχ δταν από σώματος είς σώμα 
γένηται βλάβη· τοϋτο γαρ Ιδίωμα Άκονϊλίον. "Ισθι δέ, δτι και ή περί της γενομένης 
ζημίας από διαθέτου, καί ό άπα σώματος είς σώμα Άκουιλιος εξ αρνήσεως αμφότερα 
το διπλούν άπαιτοϋσιν, ώς εύρήσεις προς τω τέλει τοϋ τίτ. και τοϋτο δέ γίνωσκε, 
δτι δ 'Ακουιλιος άποδείξεσιν, ού μήν δρκω λύεται· χρή οϋν αρνουμένου τοϋ εναγο
μένου αποδεικνυναι τον ενάγοντα· επει μή άποδεικνυμένης της ζημίας ού δίδοται δ 
περί συκοφαντίας και ό εντελής, οϋτε δ εξ άντεπαγωγής, ώς εύρήσεις ομοίως. 

38. 'Επιτομή ΜΕ' , ιθ': Ίατρίνη εί μεν τη δούλη δω φάρμακα, ή δε λαβονσα 
τελευτήσει, χραται το έργον. Εί δέ χερσίν οίκείαις ή Ιατρίνη το φάρμακον επιδέδω-
κεν, ό άκουΐλιος αρμόζει. Ώς δτε τις αλείψει τινά φάρμακον ή έμβάλη αυτό δια 
στόματος ή κλνστήρος βία ή συμβουλή. Ώς βι. θ' τί. β'. Βλ. καί Βάλσαμων, 'Εκ
κλησιαστικών διατάξεων συλλογή, PG 138, 1245. Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών βίος 
και πολιτισμός, Σ Τ ' , 'Αθήνα 1948-55, σ. 22. 

39. Βλ. καί Ματθαίο Βλαστάρη, Σύνταγμα κατά στοιχεϊον, Ράλλης - ΓΓοτλής 
Σ Τ ' , στ. Μ, 361. Κανών 91 (σχόλιο Βαλσαμώνος) της εν Τρούλλω Οικουμενικής 
Συνόδου, Ρ ά λ λ η ς - Ποτλής Β ' , 519: εί καί μή κακφ τις λογισμω παράσχοι γυναικί 
συλληπτικόν, καί τελευτήσει ή λαβοϋσα, εξορίζεται ό παράσχων. 
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πού προξενήθηκε στην γυναίκα, την ύπαρξη δόλου ή μη και την κοινω
νική θέση του γιατρού. Τα Βασιλικά40 ορίζουν: cO δεδωκώς πόμα προς 
φίλτρον ή άμβλωτρίδιον, καν χωρίς δόλου, ευτελής μεν ών μεταλλίζε-
ται, τίμιος ôè εξορίζεται μετά μερικής δημεύσεως. Ει δε άπέθανεν δ 
πιών, εσχάτως τιμωρείται. Ή Επιτομή4 1 και ό Ματθαίος Βλαστάρης 
στο έ'ργο του Σύνταγμα κατά στοιχεΐον*2 περιέχουν τήν ϊδια διάταξη. 
Κανών του αγίου Βασιλείου ορίζει εκκλησιαστική ποινή για τήν γυναίκα 
πού δίνει και για εκείνη πού δέχεται τα εμβρυοκτονα δηλητήρια: Και ai 
διδοϋσαι και ai δεχομεναι τα εμβρυοκτονα δηλητήρια, εν τοις εκουσίως 
φονεύουσι καταλογίζονται' ενταύθα ôè το του ακουσίου φόνου επιτίμιον 
τήν δεκαετίαν επιτίθησι ταύταις, οϊμαι παρά το μήπω γεγονέναι το κυο-
ψορούμενον εν φύσει, και το μή εκ διαθέσεως απάνθρωπου μελετηθηναι 
τον φόνον, άλλα δι3 αίσχύνην ή φόβον αγενή, γονέων τυχόν, ή δεσπό-
του, ή άλλου τίνος, κίνδυνον απειλοϋντος. Οί ποινές, επομένως, πού επι
βάλλονταν στην περίπτωση αυτή ήταν ό μεταλλισμός, ή εξορία, ή με
ρική δήμευση, ό θάνατος και πνευματική ποινή δεκαετές επιτίμιον. 

Έκτος άπο τήν γιατρό υπήρχαν και οί γυναίκες, οι όποιες ανάλογα 
μέ τις γνώσεις τους, βοηθούσαν τους γιατρούς στο έργο τους. Παρείχαν 
τις υπηρεσίες τους εργαζόμενες είτε ιδιωτικά εϊτε μέσα στα νοσοκομεία. 
ΤΗταν οί μαίες και ai ύπούργισσαι, οί αδελφές δηλ. νοσοκόμες. Στις 
πηγές ai ύπούργισσαι αναφέρονται κυρίως ώς το βοηθητικό προσωπικό 
των νοσοκομείων.43 

Σημαντική βοήθεια και υπηρεσίες προς τους ασθενείς παρείχαν οι 
διακόνισσες, οι όποιες είχαν προφανώς μερικές ιατρικές γνώσεις.44 Σε 
δλη τήν διάρκεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας οί διακόνισσες είχαν, 
ανάμεσα στα άλλα τους καθήκοντα, τήν φροντίδα και περίθαλψη των 
ασθενών. Μέ τήν εμφάνιση των νοσοκομείων ό ρόλος τους στον τομέα 
αυτό έγινε περισσότερο σημαντικός. 

Οί βυζαντινοί γιατροί έ'παιρναν άμ,οιβή για τις υπηρεσίες τους είτε 

40. Βασιλικά 60.51.34, 5 =Digesta 48.19.38, 5. 
41. Επιτομή ΜΕ' , κ' : Οί επί το εκτρώσαι παρέχοντες πόμα ή ερωτικόν, εΐ 

και μή κατά δόλον τούτο ποιοϋσιν, επειδή κάκιστόν εστί το υπόδειγμα, εντελείς μεν 
δντες μετάλλφ παραδίδονται, σεμνότεροι δε εις νήσον. εξορίζονται, δημενόμενοι είς 
μέρος. ΕΙ δε εκ τούτου τελεντήσει ή γυνή ή ό άνήρ, τήν εσχάτην νπομένουσι τιμωρίαν. 

42. Βλαστάρης, Σύνταγμα, Ράλλης - Ποτλής, Σ Τ ' , στ. Γ ' , 200. 
43. Βλ. πιο πάνω σ. 125. 
44. Constantelos, Byzantine Philanthropy 84, δπου και σχετική γενική βι

βλιογραφία για τον θεσμό της διακόνισσας. 
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άπο τους πελάτες τους εΐτε, εάν υπηρετούσαν σε νοσηλευτικά ιδρύματα, 
άπα το κράτος, την κοινότητα ή το ίδρυμα. Οί γιατροί τών κοινοτήτων 
και ιδρυμάτων έπαιρναν ρόγα, χρηματική δηλ. αμοιβή, και άννόνα, δη
λαδή τρόφιμα, σιτηρά, βσπρια, οίνο κτλ. Έ κ τ ο ς άπο τήν ρόγα και τήν 
άννόνα έπαιρναν άπο τους πελάτες τους κατά καιρούς και αγάπες, φι
λικά δηλαδή δώρα. Στ ις Καλένδες του Ιανουαρίου εισέπρατταν και χρη
ματικά φιλοδωρήματα, τα όποια σύμφωνα μέ τήν νομοθεσία,45 δέν εθεω
ρούντο μισθός.46 Δέν γνωρίζομε έάν ή γυναίκα γιατρός Ιπαιρνε ίση 
αμοιβή μέ τον συνάδελφο της ή διαφορετική. Στο τυπικό της μονής του 

αριθμός 
(υπηρετούντων) 

πριμμικήριος 

πρωτομηνίτης 

χειρουργός 

γιατρός 
(ανδρική πτέρυγα) 

γιατρός 
(γυναικεία πτέρυγα) 

γιατρός μονής 

γιατρός γυναίκα 
* 

νοσοκόμος 

νοσοκόμος γυναίκα 

υπηρέτης 

υπηρέτρια 

2 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

16 

4 

8 

3 

ρόγα 

7 1 / 2 νομίσμα
τα 

7 

7 

67, 

6 

4 

3 

χρυσά 

2 /2 (νόμισμα 
καινούριον) 

27. 
4 

4 

προσφά-
γιον 

1 / 2 νομ. 

7. 
72 

7 3 

7 3 

74 

7. 

7. 
74 

74 

άννόνα 
(σίτος) 

45 μόδιοι 

38 

38 

36 

36 

30 

26 

24 

24 

30 

30 

45. Βασιλικά 20.4.27 = Digesta 19.5.27: Tò διδόμενον Ιατροϊς και τεχνίταις 
δηλον ποσόν εν ταΐς Καλάνδαις, ουκ ίστι μισθός. 'Εάν οϋν τι παρά το προσήκον 
εν ταΐς τοιανταις ύπηρεσίαις γένηται, ονχ ή επί μισθώσει αγωγή, αλλ' ιν φάκτουμ 
αρμόζει. 

46. Βλ. σχετικά Κουκουλέ, δ.π. 17-18. 
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Παντοκράτορος ό αυτοκράτωρ 'Ιωάννης Κομνηνός ορίζει, μέ πολλές λε
πτομέρειες, τίς αμοιβές σε χρήμα και σέ είδος των γιατρών και του 
βοηθητικού προσωπικού του νοσοκομείου.47 Ό P . Gaut ie r κατάρτισε 
ειδικό πίνακα πού δείχνει τις αμοιβές αυτές.48 Παραθέτω μέρος του πί
νακα πού δίνει τήν δυνατότητα να γίνει σύγκριση ανάμεσα στις αμοιβές 
ανδρών και γυναικών (βλ. σ. 132). 

Παρατηρούμε δτι ή αμοιβή του γυναικείου βοηθητικού προσωπικού 
είναι ϊση μέ τήν αμοιβή σέ χρήμα και σέ είδος του ανδρικού βοηθητικού 
προσωπικού. 'Αντίθετα ή γιατρός παίρνει ώς αμοιβή ακριβώς τα μισά 
χρήματα (τρία χρυσά νομίσματα έναντι έξι τών ανδρών συναδέλφων της), 
ή άννόνα είναι μικρότερη (26 μόδιοι έ'ναντι 36 τών ανδρών) και δέν 
παίρνει προσφάγιον. Ή ανισότητα αυτή ώς προς τήν αμοιβή είναι με
γάλη και το κείμενο δέν δικαιολογεί πουθενά τήν άνιση αυτή μεταχεί
ριση.49 Δέν γνωρίζομε εάν ή άνιση αυτή μεταχείριση, ή μικρότερη δηλ. 
αμοιβή της γιατρού, αποτελούσε κανόνα. Πάντως το γεγονός δτι ή αμοι
βή τών γυναικών, οι όποιες παρείχαν βοηθητικές υπηρεσίες, ήταν ίση 
μέ τών ανδρών δίνει τήν δυνατότητα να συμπεράνει κανείς δτι δέν υπήρχε 
κανόνας (έστω και εθιμικός), πού νά επιβάλλει διαφορετική μεταχείριση 
ώς προς τήν αμοιβή στις γυναίκες. Ή άνιση μεταχείριση ώς προς το 
σημείο αύτο της γιατρού δέν πρέπει να μας οδηγήσει σέ γενικό συμ
πέρασμα. "Ισως να υπήρχε ειδικός λόγος, άγνωστος σέ μας, για τον όποιο 
ό 'Ιωάννης Κομνηνός δρισε αυτές τίς αμοιβές. Είναι δυνατόν να υπο
θέσει κανείς δτι ή γιατρός ήταν βοηθός τών δύο ανδρών γιατρών50 πού 
υπηρετούσαν στην γυναικεία πτέρυγα και για τον λόγο αύτο ή αμοιβή 
της ήταν μειωμένη. Θα πρέπει να σημειωθεί δτι ό αυτοκράτωρ είχε 
παραχωρήσει άφθονα περιουσιακά στοιχεία στο ίδρυμα αύτο και δέν θα 
Ικανέ περιστολή εξόδων περικόπτοντας τήν αμοιβή της γιατρού πού 
υπηρετούσε στο νοσοκομείο. 

Ά π ο δσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει δτι στο Βυζάντιο υπάρχει 
συνέχεια της παραδόσεως πού είχε δημιουργηθεί στην αρχαία Ελλάδα 
και στην Ρώμη ώς προς τήν δυνατότητα ασκήσεως του ιατρικού έπαγγέλ-

47. Τυπικον Παντοκράτορος (99-105 Gautier). 
48. Gautier, Le Typicon 12. 
49. Gautier, Le Typicon 15. 
50. Το κείμενο τοϋ Τνπικοϋ αναφέρει: Τω δε τών γυναικών όρδίνψ, Ιατροί μεν 

έσονται δύο, παρακολουθήσει δε καΐ ίάτραινα μία (85 Gautier). 
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ματος από τήν γυναίκα. Οί ρωμαϊκές νομοθετικές διατάξεις, πού εξο
μοιώνουν πλήρως άνδρες και γυναίκες γιατρούς, παρέχουν δικαιώματα, 
άλλα συγχρόνως καθορίζουν και δρια ευθύνης για τήν γιατρό, ισχύουν 
στην βυζαντινή αυτοκρατορία. Ή καθημερινή πρακτική και οί εξελίξεις 
της βυζαντινής νοοτροπίας και κοινωνίας δίνουν τήν ευκαιρία στον νομο
θέτη καί στον δικαστή να μεταβάλουν ή να συμπληρώσουν τις παλιές 
ρωμαϊκές διατάξεις μέ νέα στοιχεία. 



EWALD KISLINGER 

Η ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 
TOT ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 

Η ιστορία του πολιτισμού επέδειξε τα τελευταία 10-15 χρόνια ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για δύο τομείς, την καθημερινή ζωή και τα γυναικεία θέματα. 
Καίτοι εκκινούν από διαφορετικές αφετηρίες, καταλήγουν σε κοινά ση
μεία, όπως μαρτυρούν π.χ. για την δυτική μεσαιωνολογία ο συλλογικός 
τόμος Γυναίκα και μεσαιωνική καθημερινή ζωή1 και γ ια το Βυζάντιο 
Ο βίος μιας Βυζαντινής2 του Φ. Κουκουλέ ή του αυτού, Αι πάνδημοι 
γυναίκες,3 καθώς επίσης τα άρθρα του τμήματος 4.4 «Ο ρόλος της 
γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία» στο 16ο παγκόσμιο βυζαντινολογι-
κό συνέδριο.4 

Μελέτες περί γυναικών καθορίζονται, λόγω του αντικειμένου τους, 
απλώς και σαφώς από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φύλου τους. 
Εκπλήσσει λοιπόν, ότι ακόμη και αυτή η σωματική ορίζουσα έχει τύχει 
στη σχετική βυζαντινολογική έρευνα ελαχίστης προσοχής εν συγκρίσει 
με τις οικονομικές, μορφωτικές ή μοναστικές απόψεις.5 Η εξωτερική 
εμφάνιση της γυναίκας παραμένει αντικείμενο της ιστορίας της τέχνης,6 

1. Frau und spätmittelalterlicher Alltag (Veröffentlichungen des Instituts 
für mittelalterliche Realienkunde Österreichs Nr. 9 = Ost. Ak. der Wiss., phil.-
hist. KL, Sitzungsberichte 473), Βιέννη 1986. 

2. Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Α'-ΣΤ', Αθήνα 1948-55, 
Β' 2, σ. 163-218. 

3. ό.π. 117-162. Πρόσφατα στο θέμα βλ. S. Leontsini, Die Prostitution im 
frühen Byzanz (Dissertationen der Universität Wien, 194), Βιέννη 1989. 

4. Δημοσίευση στο JOB 31/1 (1981) 233-260 (βλ. εδώ σημ. 9), 32/1 (1982) 
193-204 (Rapport) και 32/2 (1982) 423-558 (Communications). 

5. Πρβ. τα άρθρα στο BF 9 (1985) 1-146 και τη βιβλιογραφία στις σημ. 4 
και 9. Βλ. τουναντίον C. Galatariotou, «Holy Women and Witches: Aspects of 
Byzantine Conceptions of Gender», BMGS 9 (1984/85) 55-94. 

6. Βλ. σημ. 61. 
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το sex το κρίνει ο νομικός,7 ενώ το «βυζαντινό ερωτικόν» είναι προϊόν 
της λογοτεχνίας.8 Σ ' εφαρμογή της παραδοσιακής απόψεως περί της κυ
ρίας αποστολής της γυναίκας ως μητέρας αφιερώνεται κατά το μάλλον 
κάποιος χώρος στα ζητήματα της γονιμότητος και του τοκετού.9 

Ή δ η τις συνδεόμενες με αυτά περιπλοκές έως και κινδύνους, όσον 
αφορά την υγεία, και την κατανίκηση τους, εκχωρεί κανείς προφανώς 
στην ιστορία της ιατρικής. Αυτή, άνευ αμφιβολίας, είναι ένας αναπτυσ
σόμενος κλάδος, όπως ποσοτικώς και ποιοτικώς πιστοποιεί ο αριθμός 
των ανακοινώσεων στο Newslet ter of t h e Socie ty for Ancien t Medi
cine and P h a r m a c y 1 0 και το Sympos ium on Byzan t ine Medicine, 
D u m b a r t o n Oaks 1983.1 1 Εν τούτοις χαρακτηριστικώς στο τελευταίο 
ο τομέας της γυναικολογίας δεν αντιπροσωπεύθηκε με καμία εργασία. 

Ιατρικά συγγράμματα στο Βυζάντιο λάμβαναν βεβαίως υπ ' όψιν τους 
ειδικά συμβάντα και μεταβολές, προπαντός ασθένειες, του γυναικείου 
οργανισμού.12 Δυσμηνόρροια και αμηνόρροια,13 καρκινώματα εν μαστοίς,14 

οιδήματα των εγκύων,15 κατακράτησις του πλακούντος,16 κέρκωσις του 

7. Σ. Τρωιάνος, «Η ερωτική ζωή των βυζαντινών μέσα από το ποινικό τους 
δίκαιο», AρχaιoL·γίa 10 (1984) 43-48* του ιδίου, Ο «Ποινάλιος» του Εχλογαδίου 
(Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte 6), Φραγκφούρτη 1980, σ. 
70-91" του ιδίου .«Kirchliche und weltliche Rechtsquellen zur Homosexualität 
in Byzanz», JOB 39 (1989) [τυπώνεται]. 

8. H. G. Beck, Byzantinisches Erotikon, Μόναχο 1986' C. Cupane, «By
zantinisches Erotikon: Ansichten und Einsichten», JOB 37 (1987) 213-233. 

9. Angeliki E. Laiou, «The Role of Women in Byzantine Society», JOB 
31/1 (1981) 236. 

10. Αυτό το περιοδικό εκδίδεται από τους J. Scarborough - W. Smith - J. M. 
Riddle στο Madison/Wisconsin. Μέχρι σήμερα δημοσιεύθηκαν 16 τεύχη, το τε
λευταίο το φθινόπωρο 1988. 

11. Δημοσίευση 21 άρθρων στο DOP 38 (1984). 
12. Πρβ. Α. Χ. Ευτυχιάδη, Εισαγωγή εις την βυζαντινήν θεραπεντικήν, Αθήνα 

1983, σ. 65-77* Ρ. Diepgen, «Zur Frauenheilkunde im byzantinischen Kultur
kreis des Mittelalters» (Ak. der Wiss. und der Lit. Mainz, Abh. der geistes- und 
sozialwiss. Kl. 1950, Nr. 1) 3-14* E. Kislinger, «Frauenheilkunde/Byzantini
sches Reich» στο: Lexikon des Mittelalters IV 878-880' Γ. Κ. Πουρναρόπουλος, 
Συμβολή εις την ιστορίαν της βυζαντινής ιατρικής, Αθήνα 1942, σ. 94-97. 

13. Αέτιος Αμιδηνός, Βιβλία Ιατρικά εκκαίδεκα, XVI 51-62 (72-85 Zervos). 
Ευτυχιάδης, Ειοαγωγή 65-66. 

14. Αέτιος Αμιδηνός XVI42-48 (60-68 Zervos). 
15. Αέτιος Αμιδηνός XVI11 (14-15 Zervos). 
16. Παύλος Αιγινήτης, Επιτομή Ιατρική VI 75 (II117-118 Heiberg). 
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κόλπου,17 γυναικείος ρους,18 ατρησία19 και πρόπτωσις της μήτρας20 κτλ. 
αναφέρονται από τον Ορειβάσιο, τον Αέτιο Αμιδηνό και τον Παύλο Αιγι 
νήτη, ιατρούς της πρωίμου βυζαντινής περιόδου.21 Τα πενιχρά γυναικο
λογικά κεφάλαια του Λέοντος Ιατροσοφιστού22 αποτελούν την αντίθεση, 
που χαρακτηρίζει την παρακμή στους επόμενους αιώνες. 

Μία παράλληλη εξέλιξη παρατηρείται στα χειρουργικά συγγράμματα, 
ώστε επί μακρόν επικρατούσε η γνώμη, πως η εισαγωγή αποτελούσε 
στην πραγματικότητα την κατακλείδα της αρχαίας επιστήμης. Σε σχέση 
με την αξιοποίηση μεσοβυζαντινών καταλόγων χειρουργικών εργαλείων 
έλαβε χώρα μία επανεκτίμηση αυτής της απόψεως.23 Διάφορες πληρο
φορίες αντλούμενες από τις πηγές ομιλούν εναντίον μιας καθαρώς φιλο
λογικής επιβιώσεως. Εννοώ μ' αυτό λιγότερο την απόπειρα διαχωρίσεως 
σιαμαίων αδελφών24 και διόλου μία ζωοτομία.25 Δεν πρέπει να κάνουμε 
το σφάλμα να εκτιμήσουμε σήμερα γεγονότα, που οι σύγχρονοι τους τα 
θεώρησαν εξαιρετικά, αξιοπερίεργα και επομένως αξιοσημείωτα, ως κα
νονικά και συνήθη. Σημαντικότερες είναι, η τυχαία παρατήρηση για τον 

17. Παύλος Αιγινήτης VI 70 (II112-113 Heiberg). 
18. Ορειβάσιος, 'Εκλογή βοηθημάτων 148 (IV 306-307 Raeder)· Ορειβάσιος, 

Σύνοψις προς Ευσταθών 46-47 (306 Raeder). 
19. Αέτιος Αμιδηνός XVI108 (146-147 Zervos). 
20. Παύλος Αιγινήτης III 72 (1289-290 Heiberg). 
21. Η. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I-II 

(Handbuch der Altertumswissenschaft XII 5, 1-2), Μόναχο 1978, II 293-302. 
I. Bloch, Byzantinische Medizin, στο: Μ. Neuburger- J. Pagel, Handbuch der 
Geschichte der Medizin, I, Jena 1902, 513-556. 

22. Λέοντος φιλοσόφου Σύνοψις της Ιατρικής (έκδ. Ermerins) 199-203. 
23. L. J. Bliquez, «Two Lists of Greek Surgical Instruments and the State 

of Surgery in Byzantine Times», DOP 38 (1984) 187-204. Γενικά βλ. R. Fried
länder, Die wichtigsten Leistungen der Chirurgie in der byzantinischen Periode, 
Breslau 1883. E. Gurlt, Geschichte der Chirurgie und ihrer Ausübung Ι, Βερο
λίνο 1898, σ. 524-593. H. J. Magoulias, «The Lives of the Saints as Sources 
of Data for the History of Byzantine Medicine in the Sixth and Seventh Cen
turies», BZ 57 (1964) 127-150. 

24. G. E. Pentogalos-J. G. Lascaratos, «A Surgical Operation performed 
on Siamese Twins during the Tenth Century in Byzantium», Bulletin of the 
History of Medicine 58 (1984) 99-102. 

25. Θεοφάνης, .Χρονογραφία 436 (έκδ. De Boor). L. J. Bliquez-A. Kazhdan, 
«Four Testimonia to Human Dissection in Byzantine Times», Bulletin of the 
History of Medicine 58 (1984) 554-557. R. Browning, «A further Testimony to 
Human Dissection in the Byzantine World», Bulletin of the History of Medicine 
59 (1985) 518-520. 
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Μιχαήλ Παντέχνη, ότι κατά χειρονργίαν δε τους εις δίαιταν αρίστους 
νενικηκώς. . . τους κατά χείρα ευφυέστατους υπερβολών τω της χειρός 
εύκινήτω,26 η ύπαρξη άκονητοϋ ιατρικών εργαλείων στο τυπικό της μο
νής του Παντοκράτορος,27 η εγχείρηση ενός οιδήματος στον Βίο Λουκά 
του Στυλίτου28 και τέλος στον Βίο του Ιγνατίου η ετοιμότητα των ιατρών 
χειρουργεϊν το εμβρυον και εξελκειν τεμνόμενον μεληδόν,29 δηλαδή να 
κάνουν εμβρυοτομία. Κατ ' αυτόν τον τρόπο επιστρέφουμε στο κυρίως 
θέμα μας. Η ερώτηση που τίθεται λοιπόν είναι, αν η κατάσταση της 
εφαρμοσμένης γυναικολογίας ήταν ανάλογη αυτής της χειρουργικής. 

Ιατρικές σημειώσεις αναφέρουν την περίπτωση μιας γυναίκας που, 
παρά το προχωρημένο της ηλικίας της, επιθυμούσε να αποκτήσει και 
άλλα παιδιά. Η έλλειψη της περιόδου τροφοδοτούσε αυτές τις ελπίδες. 
Μόνον η χειροτέρευση της γενικής καταστάσεως της οδήγησε τελικώς, 
μετά πάροδο πέντε μηνών, τον ιατρό στην κλίνη της ασθενούς. Μέτρησε 
το σφυγμό, εξέτασε τα ούρα, δεν αρκέστηκε στις συμβουλές επικαίρων 
βραχειών βίβλων Ιατρών, και συμβουλεύτηκε τελικώς τα συγγράμματα 
περί γυναικείων παθών. Απ' αυτό έγινε η διάγνωση πως η συγκέντρωση 
αίματος στη μήτρα, επειδή επέσχεσθαι τα έπιμήνια, ήταν το ουσιαστικό 
πάθος. Το γεγονός, ότι η διάγνωση προήλθε από μακρά μελέτη, είναι 
αποκαλυπτικό, αν σκεφθεί κανείς, ότι, βάσει της περί χυμών θεωρίας,30 

η οποία σφράγισε την αρχαία και τη βυζαντινή ιατρική, η τακτική έμ
μηνος ρύσις είχε μεγάλη σημασία. Αυτός, που ανωτέρω ακουσίως ομο
λογεί την άγνοια του στοιχειώδους, δεν είναι κανείς κατώτερος από τον 

26. Μιχαήλ Ιταλικός, Μονφδία èrti τφ άκτουαρίφ τφ Παντέχνη 114 (17-19 
Gautier). Browning, Dissection 519. 

27. Tvntxòv της βασιλικής μονής τον Παντοκράτορος (έκδ. P. Gautier, REB 
32 (1974) 27-131), 1271-1278 (105 Gautier). Για τον ξενώνα γενικά πρβ. R. Volk, 
Gesundheitswesen und Wohltätigkeit im Spiegel der byzantinischen Klostertypika 
(Miscellanea Byzantina Monacensia 28), Μόναχο 1983, σ. 134-194. T. S. Miller, 
The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire, Βαλτιμόρη-Λονδίνο 1985, σ. 
12-21, 142-147, 287. E. Kislinger, «Der Pantokrator-Xenon, ein trügerisches 
Ideal?», JOB 37 (1987) 173-179. 

28. H. Delehaye, Les saints stylites (Subs. Hag. 14), Βρυξέλλες-Παρίσι 1923, 
σ. 219. 

29. PG 105, 564 Β. 
30. Κ. Deichgräber, Hippokrates' «De Humoribus» in der Geschichte der 

g. iechischen Medizin (Ak. der Wiss. und der Lit. Mainz, Abh. der geistes- und 
sozialwiss. Kl. 1972, Nr. 14) σ. 5-63. P. Carrick, Medical Ethics in Antiquity 
(Philosophy and Medicine 18), Dordrecht - Boston - Lancaster 1985, σ. 15-37. 
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ακτουάριο Ιωάννη Ζαχαρία,3 1 την χωρίς αμφιβολία εξέχουσα ιατρική 
προσωπικότητα του ύστερου Βυζαντίου. Η έκθεση του αποκαλύπτει επί
σης ότι η ασθενής για να μείνει έγκυος, πριν αποταθεί στον ιατρό, είχε 
κατ ' αρχήν απευθυνθεί για συμβουλές σε άλλες γυναίκες.32 

Εδώ εμφανίζεται η σοφή γυναίκα, συνήθως όχι κακόφημη, η οποία 
κατά κανόνα είναι ταυτόσημη με την μαία. Η γνωμοδοτική της δραστη
ριότητα αφορά την διαπίστωση της παρθενίας,33 ή μη, και την εξέταση 
τραυματισμών των γεννητικών οργάνων34 (στο δικαστήριο του πατριαρ
χείου Κωνσταντινουπόλεως). Ai δε γυναίκες μαρτυροϋσιν, ένθα ή των 
ανδρών θέα άπείργηται ή εν οΐς δψις αρρένων ου παραλαμβάνεται δι
καιολογεί η Πείρα την χρησιμοποίηση γυναικών εμπειρογνωμόνων.35 

Εξ αυτής της νοοτροπίας εξηγείται το αποκλειστικώς γυναικείο νο
σοκομείο της μονής του Λιβός36 και ο αντίστοιχος δρδινος στον ξενώνα 
του Παντοκράτορος.37 Το γενικό επαγγελματικό επίπεδο και ιδιαιτέρως 
οι γυναικολογικές γνώσεις της απασχολημένης εκεί ίατραίνης,38 άνευ της 
επεξεργασίας των ξενωνικων βιβλίων*9 παραμένουν προς συζήτηση. Ο 
χαμηλότερος της μισθός, έναντι των ανδρών συναδέλφων της,4 0 μπορεί 
να είναι αντικειμενικώς θεμελιωμένος, μπορεί όμως να οφείλεται και σε 
διάκριση. Εν πάση περιπτώσει ο διαχωρισμός και όχι η εξειδίκευση απο
τελεί τον λόγο υπάρξεως των αναφερθέντων ιδρυμάτων ή τμημάτων. 
Γνήσια γυναικεία νοσήματα εμφανίζονταν αναμφιβόλως και εκεί επίσης, 

31. Ιωάννης Ζαχαρίας, Περί οϋροχν VII 13 (II 180-183 Ideler). Προσωπογρα
φικά και έργο βλ. Α. Hohlweg, «Johannes Aktuarios: Leben - Bildung und Aus
bi ldung- 'De Methodo Medendi'», BZ 11 (1983) 302-321. 

32. Ιωάννης Ζαχαρίας VII 13,10-12 (Π 181 Ideler). 
33. Πρωτευαγγέλιον Ιακώβου ΧΙΧ-ΧΧ (37-38 Tischendorf). 
34. Registrum Patriarchatus Constantinopolitani Ι (έκδ. Hunger - Kresten) 

512 (αρ. 89). 
35. Πείρα 30.11 {JGR IV, 127), 30. 79 {JGR IV, 136). 
36. Τυπικόν της μονής της ύπεραγίας Θεοτόκου τοΰ Λιβός (έκδ. Delehaye, 

Deux typika byzantins de l'époque des Paléologues, Βρυξέλλες 1921) 134, 5-31. 
Γενικά πρβ. Volk, Gesundheitswesen 244-251' Miller, Hospital 200-204. 

37. Τυπικόν Παντοκράτορος 910-911 (83 Gautier). 
38. Τυπικόν Παντοκράτορος 942-943 (85 Gautier). Volk, Gesundheitswesen 

141, σημ. 420. Εδώ βλ. σημ. 51. 
39. Miller, Hospital 177-185' Α. Kousis, «Contribution à l'étude de la 

médecine des zénons pendant le XVe siècle», BNJ 6 (1927/28) 77-90. 
40. Τυπικόν Παντοκράτορος 1198-1199, 1188-1189 (101 Gautier). Volk, 

Gesundheitswesen 166, σημ. 571. 
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όμως δευτερευόντως. Πρωτίστως γυναικολογικώς-μαιευτικώς ειδικευμέ
να ήταν μόνον τα μαιευτήρια και τα λοχωκομεία του πατριάρχου Αλεξαν
δρείας Ιωάννου Γ ' του Ελεήμονος (612-619)4 1 — στην πρώιμη βυζαντινή 
περίοδο λοιπόν. 

Η πλούσια βιβλιογραφία της εποχής εκείνης έχει ήδη μνημονευθεί, 
η δε πρακτική εφαρμογή της αποδεικνύεται ως εξής: Ο Αέτιος Αμιδη-
νός και ο Παύλος Αιγινήτης εφαρμόζουν σε (σκίρρους) καρκίνους του 
μαστού εκτομή και ακολούθως έμπλαστρα.42 Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει, 
υπό μορφήν θαύματος φυσικά, στο ιερό των Κοσμά και Δαμιανού, όπου 
έχει καταφύγει μία ασθενής, πλήρης δυσπιστίας προς τους κοσμικούς 
ιατρούς.43 Θερμά καταπλάσματα ενισχύοντα την αιμάτωση συνιστούν οι 
Ανάργυροι κατά της μαστίτιδος,44 κάτι ανάλογο της θεραπείας του Αε-
τίου.45 Κατά τον 5ο αιώνα, ο ενδομήτριος θάνατος του εμβρύου της αυτο
κράτειρας Ευδοξίας εσήμανε ταυτοχρόνως και το τέλος της εγκύου.46 

Με ένεση αγνώστων ουσιών (στη μήτρα;)4 7 επιδιώχθηκε προφανώς η 
επίσπευση της αποβολής του εμβρύου, όμως η έλλειψη ασηψίας ή πιθα
νώς η διάτρηση της μήτρας κατά την επέμβαση, οδήγησε σε παραμητρί-
τιδα και κατόπιν σε περιτονίτιδα με θανατηφόρο κατάληξη.48 Κίνδυνος 
θανάτου υφίστατο εξαιτίας ανωμάλων θέσεων του εμβρύου, τις οποίες 
οι μαίες lege ar t is προσπαθούσαν να διορθώσουν με στρέψιμο. Εάν απο-

41. Η. Delehaye, «Une vie inédite de Saint Jean l'Aumonier», An. Boll. 45 
(1927) 22 (κεφ. 7). Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη, ότι η ύπαρξη του ιδρύματος 
οφείλεται στην κατάσταση ανάγκης που δημιουργήθηκε από τους πολλούς πρόσφυγες. 

42. Αέτιος Αμιδηνός XVI 48-49 (66-68 Zervos)· Παύλος Αιγινήτης VI 45 (Π 
86 Heiberg). Μ. J. Harstad, «Saints, Drugs and Surgery: Byzantine Therapeu
tics for Breast Diseases», Pharmacy in History 28 (1986) 175-180. 

43. Βίος και πολιτεία των άγιων 'Αναργύρων Κόσμα και Δαμιανού, θαύμα 28 
(171-172 Deubner). Κ. Heinemann, «Die Ärzteheiligen Kosmas und Damian. 
Ihre Wunderheilungen im Lichte alter und neuer Medizin», Medizinhistorisches 
Journal 9 (1974) 255-317, ειδικά 271. 

44. Κοσμάς και Δαμιανός, θαύμα 29 (172-173 Deubner). Magoulias, Medi
cine 141. 

45. Αέτιος Αμιδηνός XVI 37 (54-56 Zervos). Harstad, Surgery 178. 
46. W. Fink, «'Geburtshilfe' in Byzanz», JOB 36 (1986) 24-37, ειδικά 33-

37 (με παράθεση χωρίων). 
47. Νεόφυτος Έγκλειστος, Έγκώμιον είς Ίωάννην Χρυσόστομον (έκδ. Δυο-

βουνιώτη) 16,10-14. Πρβ. W. Fink, Geburtshilfe 36: «Es müssen offenbar irgend
welche Eingriffe zur Beschleunigung und Beendigung der Geburt vorgenommen 
worden se in . . . ». 

48. Fink, Geburtshilfe 36-37. 
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τύγχαναν, τότε ήταν η σειρά των ιατρών να σώσουν τουλάχιστον την 
μητέρα, εφόσον η γυναίκα είχε ακόμη δυνάμεις.49 Η συγκεκριμένη περί
πτωση από τον Βίο του αγίου Πορφυρίου αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή 
τη θεραπευτική μέθοδο50 και συγχρόνως την κατανομή των καθηκόντων. 

Με την πρακτική γυναικολογία και ιδιαιτέρως τη μαιευτική ασχο-
λείτο η μαία ή ιατρομαία,51 που όφειλε να αντλεί τις γνώσεις της από 
τ α συγγράμματα των μεγάλων ιατρών. Ο Θεόδωρος Πρισκιανός αφιέ
ρωσε το τρίτο βιβλίο «Gynaicia» του έργου του Euporiston στη συνά
δελφο του Βικτωρία,52 το σύγγραμμα του Γαληνού Περί μήτρας ανα
τομής (έκδ. Nickel, CMG V 2, 1) εγράφη για μια μαία53 και το έργο 
του Σωρανού, που άφησε εποχή, Γυναικείων βιβλία δ' απευθύνεται εξί
σου σε μαθητευόμενες και επαγγελματίες γυναίκες. Εκτός των άλλων 
οι ικανότητες τους πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε να είναι γραμμάτων 
μεν εντός, ίνα και δια θεωρίας την τέχνην ισχύστ] παραλαβεΐν.5* 

Η θεωρητική άποψη των ιατρών περί διδασκαλίας προαναγγέλλει 
την προσωπική τους βαθμιαία αποχώρηση από τη γυναικολογία της κα
θημερινής ζωής, πραγματοποίηση της οποίας διαπιστώσαμε στο παρά
δειγμα του ακτουάριου Ιωάννου Ζαχαρία. Διάφορα στοιχεία συνετέλε
σαν συνεχώς και αμοιβαίως σ' αυτή την εξέλιξη. 

Η ίδια η επιστήμη αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως την κορυφή της 
δημιουργίας, αλλά ο Γαληνός διαχωρίζει πάλι: . . .ανήρ γυναικός τελεώ-
τερος... και γυνή τοις γεννητικοϊς μορίοις ανδρός ατελεστέρα. Διεπλά-
σθη γαρ ένδον αυτής. . . τα μόρια.. . προκύψαι και άνατεϊλαι προς 
τούκτος αρρώστια θερμότητος ου δυνηθεντα.55 Η περιφρόνηση που εκ-

49. Αέτιος Αμιδηνός XVI 23 (30 Zervos)· Παύλος Αιγινήτης VI 74 (II 115 
Heiberg). 

50. Μάρκος Διάκονος, Βίος τοϋ αγίου Πορφυρίου, κεφ. 28 (24-25 Grégoire -
Kugener). Fink, Geburtshilfe 30-33. 

51. Πηγές στης Κωνσταντίνας Π. Μέντζου, Σνμβολαί εις την μελέτην του 
οικονομικού και κοινωνικού βίου της πρωίμου βυζαντινής περιόδου, Αθήνα 1975, 
σ. 40-41, της ιδίας, «Η παρουσία της γυναίκας στις ελληνικές επιγραφές από τον Δ' 
μέχρι τον Γ αιώνα», JOB 32/2 (1982) 437-438· D. Nickel, «Berufsvorstellungen 
über weibliche Medizinalpersonen in der Antike», Klio 61 (1979) 515-518. G. 
Beader, «Spezialärzte in der Spätantike», Medizinhistorisches Journal 2 (1967) 
233, 237. 

52. Theodorus Priscianus, Euporiston III 1 (224-225 Rose). 
53. Γαληνός, Περί των Ίδιων βιβλίων γραφή, κεφ. 2 (XIX 16 Kühn). 
54. Σωρανός, Γυναικείων βιβλία δ' Ι 3 (4 Ilberg). Nickel, Medizinalpersonen 

517-518. 
55. Γαληνός, Περί χρείας μορίων XIV 6 (Π 299 Helmreich). 
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φράζεται εδώ για το γυναικείο σώμα ως ατελή μορφή του ανδρικού56 

δεν αποτελούσε με κανέναν τρόπο παρότρυνση για την ιατρική ενασχό
ληση μ' αυτό, επ ' ουδενί δε, όταν αυτό αντέβαινε στο πνεύμα της εποχής. 

«Η εργασία του γυναικολόγου κατά την παλαιοχριστιανική εποχή 
δεν καθορίζεται πλέον μόνον από τα του κόσμου», γράφει ο P a u l Diep
gen57 και εννοεί το ρόλο και την επιρροή θρησκευτικών αντιλήψεων. Ο 
άνθρωπος είναι γενικώς επιρρεπής προς την αμαρτία, από την εποχή 
όμως της Εύας η γυναίκα ήταν η ενσάρκωση του πειρασμού. Τη σωτη
ρία υπόσχεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο υπερνίκηση της σαρκός.58 

Ποιος βρισκόταν μακρύτερα αυτού από μία πόρνη, που επιπλέον 
ασκούσε το επάγγελμα από ηδονή; Η μετάνοια της Μαρίας της Αιγύ
πτιας5 9 ήταν αντιστοίχως σκληρή" 47 έτη αυστηρής ασκήσεως στην έρη
μο. Ό τ α ν ο ευσεβής Ζωσιμάς τυχαίως την συναντά, βλέπει κατ ' αρχήν 
κάτι, το οποίο δηλώνεται ως γυναίκα.60 Οι τοιχογραφίες απεικονίζουν 
την εξάλειψη του φύλου της, αλλά δεν περιορίζονται εδώ. Προ ολίγων 
ετών εξέτασε η I rmgard H u t t e r παραστάσεις γυναικών του 4ου-14ου 
αιώνος και διαπίστωσε μία προϊούσα εξαφάνιση των τυπικών γυναικείων 
χαρακτηριστικών.61 Η απώθηση και αργότερα η αγνόηση της θηλυκό-
τητος επιδρά σε διάφορους τομείς, της ιατρικής συμπεριλαμβανομένης, 
και τελικώς σ' ολόκληρη την κοινωνία. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς μετα
δίδει αβασάνιστα την φήμη, ότι ο τσάρος Στέφανος Β ' Μιλούτιν Ούρεσις 
κατά τον βιασμό της Σιμωνίδος τραυμάτισε την .μήτρα της, από όπου 
προήλθε και η στειρότητα της.6 2 

Ί σ ω ς να γλίτωσε η ατυχής, λόγω αυτής της εξηγήσεως, τουλάχιστον 
από τα αμφιβόλου αξίας συλληπτικά φάρμακα. Παραπέμπω στα ιατρο-

56. Πρβ. V. L. Bullough, «Medieval Medical and Scientific Views of 
Women», Viator 4 (1973) 485-501. 

57. P. Diepgen,Die Frauenheilkunde der Alten Welt (Handbuch der Gynä
kologie XII1/1), Μόναχο 1937, σ. 321. 

58. P. Keseling, Askese II, RAC, I, 779-782. E. Patlagean, «L'histoire de 
la femme déguisée en moine et l'évolution de la sainteté féminine à Byzance», 
Studi medievali III 17 (1976) 597-623. 

59. A.M. Sargent, The Penitent Prostitute: The Tradition and Evolution of 
the Life of St. Mary the Egyptian, Michigan 1977. Leontsini, Prostitution 76-77, 
99,158-160,191. 

60. Βίος Μαρίας Αιγύπτιας, PG 87/3, 3705 Α-D. 
61. I. Hutter, «Das Bild der Frau in der byzantinischen Kunst», Βυζάντιος 

(Festschrift Η. Hunger) Βιέννη 1984, 163-170. 
62. Νικηφόρος Γρηγοράς, 'Ιστορία 'Ρωμαϊκή VII 5 (Ι 243 Schopen). 
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σόφια, π.χ. ένα του 15ου αιώνος, με Placebo όπως: 7ο όστέον τον 
ελάφου, το είναι είς την καρδίαν αυτοϋ, ξνσας πότιζε από λουτρού.6Ζ 

Βεβαίως η λαϊκή ιατρική υπήρχε πάντοτε, στον τομέα όμως της βυζαντι
νής γυναικολογίας έγιναν οι γνώσεις της — δηλαδή φάρμακα συλληπτικά 
και αντισυλληπτικά, φθόρια και εκβόλια, μέσα περί τον γνώναι παρθένον 
και γενικώς περί πάθος γυναικών6* — όλο και περισσότερο οι μοναδικές 
πραγματικές γνώσεις. Ο πολυμαθής Μιχαήλ Ψελλός θεωρεί το αίμα του 
λαγού ως συλληπτικά,65 ενώ σύμφωνα με τον Συμεών Σηθ η λήψη πι-
τύας του ιδίου ζώου εμποδίζει την κύηση.66 Στην αυλή τέλος του Ρ ω 
μανού Γ ' και της Ζωής εμπιστεύεται κανείς τοις αύχοϋσι σβεννύειν την 
φύσιν κάί αϋθις επεγείρειν.67 Αρμοδιότητες της γυναικολογίας εξέπεσαν 
και περιήλθαν στα χέρια μάγων και αγυρτών. Κράτος και Εκκλησία ποι-
νικοποίησαν την δράση τους,68 έτσι και αυτοί προτίμησαν το σκοτάδι. Ο 
Λόγος προς τον μέλλοντα εξαγορεύσαι τον εαυτού πνευματικόν πατέρα 
κατέχεται από φρίκη και έκπληξη, όταν περιγράφει τις συνήθεις αντι
συλληπτικές και αμβλωτικές μεθόδους των γυναικών: Φθάνουσι γαρ εως 
μαγειών και φαρμακειών. . . τίνες γαρ αυτών και κατά μήνα φόνον 
ποιοϋσι διά τίνος βοτάνης. . . άλλο το πιεϊν φάρμακον και μηκέτι παι-
δοποιήσαι, δ και βαρύτερον πάντων.69 Θα μπορούσε δικαίως να αντι
ταχθεί, πως ιδίως ο abo r tus provocat i le είναι γνωστός από την κλα
σική αρχαιότητα. Τότε η καταδίκη της πράξεως ήταν θέμα ηθικής, το 
ρωμαϊκό δίκαιο τιμωρούσε μόνον για τη βλάβη συνεπεία αμβλώσεως.70 

Η κατάσταση στο Βυζάντιο71 σημαίνει, αφ ' ενός «συνέχεια», λόγω της 

63. Ι. Oikonomu-Agorastu, Kritische Erstausgabe des Rezep&uchs des Cod. 
Par. gr. 2316, f. 348^-375*, Θεσσαλονίκη 1982, εκεί 37, 111-112. Γενικά βλ. Α. Μ. 
Ieraci Bio, «Testi medici di uso strumentale», JOB 32/3 (1982) 33-43. 

64. Oikonomu-Agorastu 37, 42, 67-69, 91-92. Κ. Οικονόμου, «Δύο ηπειρω
τικά γιατροσόφια», Δωδώνη 7 (1978) 239-301, ιδιαίτερα 267-268, 270, 276-280. 

65. Μιχαήλ Ψελλός, 'Επιστολή 86 (V327 Σάθας). 
66. Συμεών Σηθ, Σύνταγμα κατά στοιχεΐον περί τροφών δυνάμεων (61 Lang-

kavel). 
67. Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία III 5 (134 Renaukl^I 74-76 Impellizzeri). 
68. Βλ. πιο κάτω την ανακοίνωση του Σπ. Τρωιάνου, «Η μαγεία στα βυζαντινά 

νομικά κείμενα». 
69. PG88, 1928G-D. 
70. E. Nardi, Procurato aborto nel mondo greco-romano, Μιλάνο 1971. 
71. C. Cupane-E. Kislinger, «Bemerkungen zur Abtreibung in Byzanz», 

JOB 35 (1985) 21-49. Σπ. Τρωιάνος, Η άμβλωση κατά το δίκαιο της ανατολικής 
ορθοδόξου εκκλησίας, Αθήνα 1987. 
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υπάρξεως των αμβλώσεων, και αφ' ετέρου, λόγω του αξιοποίνου της 
πράξεως, «τομή με την παράδοση» — ή όχι; 

Στον P . Speck ανήκει ο έπαινος, εφόσον υπέδειξε το απρόσφορο της 
συζητήσεως μεταξύ των ακραίων θέσεων «con t inu i ty - d iscont inui ty» , 7 2 

ωστόσο και αυτός δεν προχώρησε πέραν των αρχών μιας συνθετικής λύ
σεως του προβλήματος. Χρήσιμη θα είναι στο μέλλον η προηγμένη συ
ζήτηση στα πλαίσια της επονομαζόμενης «Sachkul tur forschung» του 
δυτικού μεσαίωνος, τα αποτελέσματα της οποίας73 η επιστήμη μας συ
χνά αγνοεί εν πνεύματι βυζαντινο-βυζαντινολογικής αντιλήψεως της οι
κουμένης. 

Ε π ' ουδενί δεν πρέπει να απορριφθεί κατ ' αρχήν η ύπαρξη γνησίων 
τομών στην ιστορία. Στην καθημερινή ζωή όμως επήλθε, ως επί το 
πλείστον με έρποντα βήματα, μία αλλαγή της συνέχειας. Το φαινόμενο 
αυτό εξ αποστάσεως, η οποία παραμορφώνει την οπτική μας γωνία, και 
εξ ελλείψεως συνεχών πηγών, ερμηνεύεται εύκολα ως τομή. Εδώ πρέ
πει, λόγω χώρου, να αρκέσει ένα και μόνο επιχείρημα για «kont inu ie r 
licher W a n d e l » (συνεχής αλλαγή). Αποτρεπτικά φυλακτά κάθε είδους 
ήταν διαδεδομένα στην αρχαιότητα.74 Σε βραχιόλια και δακτυλίδια για 
πόνους του υπογαστρίου βλέπουμε συχνά την εικόνα του Χνούμπη. 
Αυτός είναι ένα φίδι με κεφαλή λέοντος ή μέδουσας που περιβάλλεται 
από ακτίνες, του οποίου η σύνδεση με την μήτρα ενισχύεται από την 
ύπαρξη κοινών παραστάσεων. Φυλακτά του 6ου-7ου αιώνος εμφανίζουν 
την ίδια μορφή, τώρα συνδυασμένη με χριστιανικές παραστάσεις ή με 
σχετικές επιγραφές.75 Η Meni l -Founda t ion κατέχει μενταγιόν του 9ου 
αιώνος: Η μία όψη του παρουσιάζει τον γνωστό ήδη Χνούμπη, την επι-

72. Ρ. Speck, «Waren die Byzantiner mittelalterliche Altgriechen oder 
glaubten sie es nur?», Rechtshistorisches Journal 2 (1983) 5-11 (με βιβλιογρα
φία). 

73. Πρβ. το συλλογικό τόμο Alltag und Fortschritt im Mittelalter (Veröffent
lichungen des Instituts für mittelalterliche Realienkunde Österreichs Nr. 8 = 
Ost. Ak. der Wiss., phil.- hist. Kl. Sitzungsberichte 470), Βιέννη 1986, ιδιαίτερα 
H. Hundsbichler, «Innovation» und «Kontinuität» als Determinanten von 
Alltag und Fortschritt, ό.π. 65-91. 

74. F. Eckstein - J. H. Waszink, Amulett, BAC, I 397-411. C. Bonner, 
Studies in Magical Amulets, chiefly Graeco-Egyptian, Ann Arbor - Αονδίνο 1950. 

75. G. Vikan, «Art, Medicine and Magic in Early Byzantium», DOP 38 
(1984) 74-77. A. A. Barb, «Diva Matrix», Journal of the Warburg and Cour-
tauld Institutes 16 (1953) 193-238' του ιδίου, Seth or Anubis, ό.π. 29 (1959) 369-
371. 
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γραφή Χάρις Θεοϋ και κυκλικώς το τρισάγιον η άλλη όψη περιέχει πα
λαιά σύμβολα (πεντάλφα, Ζ , άστρο), που συνοδεύουν τον Χνούμπη, και 
μία επιγραφή αναφερόμενη στη μήτρα. Έ ν α παρόμοιο κομμάτι στο Λέ
νινγκραντ φέρει, αντί μαγικών συμβόλων, επίκληση στη Θεοτόκο.76 

Ο Χνούμπης και η Μαρία, ο ιερός ιππεύς και η παιδοκτόνος Γελλώ,77 

είναι κάθε φορά οι δύο όψεις του αυτού νομίσματος, του βίου και του 
πολιτισμού των Βυζαντινών. 

76. Vikan, Magic 78. 
77. Μιχαήλ Ψελλός, Διηγήσεις περί Γιλ^ς (V 572-578 Σάθας). Vikan, Magic 

79-81. Μ. Piccirillo, «Un braccialetto cristiano della regione di Betlem», Liber 
Annuus 29 (1979) 244-252" C. D. G. Müller, «Von Teufel, Mittagsdämon und 
Amuletten», Jahrbuch für Antike und Christentum 17 (1974) 99-102" R. P. H. 
Greenfield, Traditions of Belief in Late Byzantine Demonology, Άμστερνταμ 
1988, σ. 182-187. 
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΤΡΟΜΜΑΤΗΣ 

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια ή συστηματική μελέτη και έκδοση των πηγών πού 
αφορούν τα εύαγη ιδρύματα στο Βυζάντιο, τή σύσταση τους καί τή 
λειτουργία τους επέτρεψαν τήν εκπόνηση συνθετικών έργων με αντικεί
μενο τή φιλανθρωπία καί τους χώρους άσκησης της.1 Ό βρος είναι πα
νάρχαιος με διαφορετικό δμως περιεχόμενο στις διάφορες κοινωνίες καί 
στις ιστορικές περιόδους. Περιορίζομαι ενδεικτικά να αναφέρω τον πλα
τωνικό ορισμό: φιλανθρωπία §ξις ευάγωγος ήθους προς ανθρώπου φι-
λίαν έξις ευεργετική ανθρώπων, χάριτος σχέσις, μνήμη μετ ευεργεσίας.2 

Διαυγής διατύπωση προερχόμενη άπο ενα αθηναίο αριστοκράτη. Μέ τήν 
επιλογή καί τήν επιβολή του χριστιανισμού ώς μόνης καί επίσημης θρη
σκείας του ρωμαϊκού κράτους εισάγεται καί υιοθετείται ώς κυρίαρχη 
αξία ή αγάπη, ή οποία εκφράζεται καί μέσα άπό τή φιλανθρωπία: τοΰτο 
συνιστά μία τομή ώς προς τήν ελληνιστική καί ρωμαϊκή αντίληψη. Ή 
φιλανθρωπία δεν αποτελεί πια τήν ευμενή διάθεση άνθρωπου προς άν-

1. Βλ. ενδεικτικά, J. Ph. Thomas, Private religious foundations in the By
zantine Empire, Washington 1987. E. Kislinger, «Taverne, alberghi e filantro
pia ecclesiastica a Bizancio», Atti della Academia de Scienze di Torino, 120 
(1986) 83-96. T. S. Miller, The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire, 
Βαλτιμόρη-Λονδίνο 1985. R. Volk, Gesundheitswesen und Wohltätigkeit im Spie
gel der byzantinischen Klostertypika, Μόναχο 1983. Κωνσταντίνα Μέντζου-Μεΐμά-
pT)j «Επαρχιακά εύαγη Ιδρύματα μέχρι τοϋ τέλους της Εικονομαχίας)), Βυζαντινά 11 
{1982) 243-308. P. Lemerle, Cinq études sur le Xle siècle Byzantin, Παρίσι 1977, 
σ. 67-191. P. Gautier, «Le Typikon du Christ Sauveur Pantocrator», REB 32 
(1974)1-145. D. J. Konstantelos, Byzantine Philanthropy and Social Welfare, 
New Brunswick - New Jersey 1968. Για έ\α παλιότερο δείγμα γραφής βλ. Ε. 
Jeanseime - L. Oekonomos, «Les oeuvres d'assistance et les hôpitaux byzan
tins», Actes du 1er Congrès Historique de l'acte de guérir (1920), 'Αμβέρσα 1921, 
239-256. 

2. Πλάτων, 'Επιγράμματα 412 C. 
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θρωπο ή αφηρημένα του θείου προς τον άνθρωπο. Ό τελευταίος καλείται 
άπο το Θεό να συμπάσχει ενεργητικά με το συνάνθρωπο του. 

Ό αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης, μίμησις3 και ύπαρχος* του 
Θεού είναι εξ ορισμού φιλάνθρωπος και ελεήμων. Τήν καινούργια αυτή 
αντίληψη για Ινα φιλάνθρωπο Θεό δπως τή διατυπώνει ό απόστολος 
Παύλος, επεξεργάσθηκαν, θεωρητικοποίησαν και εφήρμοσαν οι Πατέρες 
της Εκκλησίας και κυρίως ό 'Ιωάννης 6 Χρυσόστομος, ό Βασίλειος και 
ό Γρηγόριος. 

Στο Βυζάντιο ή θεσμοθετημένη άσκηση της χριστιανικής αγάπης 
μέσω της φιλανθρωπίας πραγματώνεται κυρίως άπο το βασικό μηχανι
σμό του κράτους, τήν Εκκλησία, ή οποία έρχεται να αντικαταστήσει 
τους θεσμούς των ελληνιστικών και ρωμαϊκών πόλεων (αστν, urbs). 

Ol πληροφορίες για τήν ύπαρξη καΐ τή λειτουργία τών ευαγών οίκων 
καθώς και για το είδος και τήν ποιότητα της περίθαλψης είναι διάσπαρ
τες και συχνά άνισες. Κυρίως — και δεν είναι τυχαίο — οι πληροφορίες 
προέρχονται άπο περιοχές δπου ήκμασε ή ελληνιστική πόλη: Μικρά 
'Ασία, 'Εγγύς 'Ανατολή, Αίγυπτος, και βέβαια ή Κωνσταντινούπολη. 
Παραμένει εντυπωσιακή ή απουσία στοιχείων για τον ελλαδικό χώρο. 
'Ακόμη οι ονομασίες τών ιδρυμάτων, ξενών, ξενοδοχεϊον, πανδοχεϊον, κα
ταγωγών κτλ. παρέχουν τήν εντύπωση δτι πρόκειται για χώρους μέ ποι
κίλους προορισμούς, πράγμα πού υποχρεώνει τον ιστορικό νά ξεφύγει 
άπο τήν σύγχρονη αντίληψη για τήν «κλινική» και γενικότερα για τή 
νόσο. Το ανθρώπινο σώμα παραμένει ένα αντικείμενο πού δέν ελκύει το 
ενδιαφέρον τών διανοουμένων και ή ιατρική δέν καταξιώνεται ως επι
στήμη. Ναι μέν ή αρχαία παράδοση της παροχής ιατρικών υπηρεσιών 
συνεχίζεται άλλα ή εστίαση του χριστιανισμού στον εσωτερικό κόσμο, 
στην ψυχή, συνέβαλε στο νά είναι ανεκτή ή θεραπεία του φθαρτού σαρ-
κίου χωρίς δμως τήν ανάπτυξη και τήν καλλιέργεια της περιέργειας. Ή 
ίατρική ώς γνώση μεταβιβαζόταν σαν τέχνη και δχι σαν επιστήμη άπο 
γενιά σέ γενιά, αν βχι άπο πατέρα σέ γιό. 'Εξάλλου μία, πρόχειρη έστω, 
διάκριση τών τροφίμων τών «νοσοκομείων» ή τών αναξιοπαθούντων γε
νικότερα σέ δλη τή μεσαιωνική χριστιανοσύνη αφήνει νά διαφανεί δτι 
πρόκειται για ασθενείς ανίατους (τυφλοί, ανάπηροι μέ συγγενείς δια-
μαρτίες περί τή διάπλαση, λεπροί, ορφανοί, χήρες).5 

3. Βλ. Ζ. V. Oudaltsova - Κ. Α. Ossipova, «Traits distinctifs des rapports 
féodaux de Byzance», Βνζαντιακά 7 (1987) 11-54. 

4. Oudaltsova - Ossipova, δ.π. 11-54. 
5. 'Αξίζει να σημειωθεί δτι ή έγνοια της ψυχικής νόσου, δπως τή νοούμε σήμερα, 
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Ή οργανωμένη φιλανθρωπία πραγματοποιείται κατ' εξοχήν στα α
στικά καί στα μεγάλα μοναστικά κέντρα. Θα ήταν λάθος δμως να θεω
ρήσουμε τήν άσκηση της φιλανθρωπίας ως ένδειξη για τήν ύπαρξη «κοι
νωνικής πρόνοιας» καί επομένως το Βυζάντιο ως «κράτος προνοίας».6 

Ό κύριος στόχος της φροντίδας για τον αναξιοπαθούντα είναι, σε τελευ
ταία ανάλυση, ή απομάκρυνση του άπο το χώρο εργασίας ώστε να μήν 
τήν παρεμποδίζει καί δχι βέβαια ή ΐασή του για τή σύντομη επανένταξη 
του στην παραγωγική διαδικασία, δπως συμβαίνει σήμερα. Στο Μεσαίω
να (δπως σχετικά πρόσφατα ακόμη) ό κανόνας ήταν, ιδιαίτερα στην αγρο
τική κοινότητα, να παραμένει ό ασθενής ή ό υπερήλικας στους κόλπους 
της οικογένειας. 

Τα μέλη της άρχουσας τάξης συμπεριλαμβανομένης βέβαια καί της 
αυτοκρατορικής οικογένειας είχαν τήν οικονομική άνεση να Ιχουν ιατρι
κή περίθαλψη καί φαρμακευτική θεραπεία' οι σχετικές μαρτυρίες αφθο
νούν στις πηγές. Επομένως τα ευαγή ιδρύματα απαντούσαν στις ανάγκες 
μεσαίων καί κατωτέρων στρωμάτων. Έν τούτοις άδηλα παραμένουν τα 
κριτήρια για τήν επιλογή τών τροφίμων τών νοσοκομείων ή τών γηρο
κομείων κτλ. μια καί ή ζήτηση εμφανίζεται να ήταν μεγαλύτερη άπο τήν 
προσφορά δχι μόνο λόγω του ευάριθμου τών ιδρυμάτων άλλα καί εξ 
αιτίας της χρονιότητας τών νοσημάτων. 

Θα ήταν παράλειψη να μήν αναφερθούμε, Ιστω έν τάχει, στο χώρο 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως προς τήν ίδρυση καί διαχείριση φιλαν
θρωπικών ιδρυμάτων.7 Χωρίς να αμφισβητείται δτι μια τέτοια πρα
κτική εγγραφόταν στην ιδεολογία της ενεργού άσκησης της χριστιανι
κής αντίληψης για τήν αγάπη καί τήν ελεημοσύνη, πρέπει να επισημανθεί 
μία δεύτερη διάσταση, αυτή του δχι τόσο ανιδιοτελούς ενδιαφέροντος 
ορισμένων αριστοκρατών. Γνωστή είναι, για να σημειώσουμε ενα παρά-

δέν μαρτυρεϊται στις γνωστές πηγές — αντίθετα μέ τή Δυτική Ευρώπη. Ό «ψυχα
σθενής» στην ανατολική Χριστιανοσύνη, ίσως ύπο τήν επίδραση ανατολικότερων 
πολιτισμών, αντιμετωπίζεται τόσο άπο τα μέλη της κοινότητας στην οποία ζει δσο 
καί άπο το κράτος (ή τήν Εκκλησία) ως θεοπρόπος ή δαιμονόληπτος (βλ. π.χ. Ν. 
Χωνιάτη, 'Ιστορία, CFHB ΧΙ /1 , 371). Ό Κωνσταντέλος (ό'.π. 172) εσφαλμένα θεω
ρεί δτι ό ευαγής οίκος τοϋ Παντοκράτορος περιελάμβανε «ψυχιατρική κλινική». 
Το τυπικό μνημονεύει ασθενείς κατεχόμενους άπο τήν ίεράν νόσον' πρόκειται για 
τή λέπρα καί 6χι για τήν επιληψία ή κάποια ψυχική νόσο. Πρβ. P . Gautier, δ.π. 
111-113. 

6. "Οπως λ.χ. διαφαίνεται στο ε*ργο του Κωνσταντέλου (ό'.π.). 
7. Βλ. P . Lemerle, ό'.π. 67-112. 
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δείγμα άπο τις πηγές και τη βιβλιογραφία, ή περίπτωση του ((ιδρύμα
τος» του Μιχαήλ Άτταλειάτη και οί επιδέξιοι χειρισμοί του ιδρυτή 
ώστε να απολαμβάνουν ό ίδιος και οί κατιόντες του τα κοινωνικά και 
οικονομικά προνόμια πού παρείχε ή αυτοκρατορική εονοια.8 

Χωρίς να γενικεύει κανείς, μπορεί να διακρίνει περιπτώσεις δπου ή 
αυτοκρατορική μέριμνα για τους αναξιοπαθούντες υπακούει και σε άλλες 
σκοπιμότητες. Δύο παραδείγματα άπο τήν Άλεξιάδα είναι, νομίζω, δια
φωτιστικά. Ό αυτοκράτωρ 'Αλέξιος Κομνηνός δια τήν ραθνμίαν τών 
ανέκαθεν αυτοκρατόρων συγκέντρωσε δύο χιλιάδες γιους φονευθέντων 
στρατιωτών (δηλ. κατόχων προνοιών έναντι στρατιωτικής υπηρεσίας), 
τους έξεπαίδευσε στρατιωτικά συγκροτώντας έτσι ενα επίλεκτο σώμα, 
τους Άρχοντόπουλους.9 Mè τον τρόπο αυτό ο βασιλεύς δχι μόνο επέδειξε 
φιλανθρωπία και στοργή προς τους ορφανούς αυτούς εφήβους άλλα συνέ
στησε και Ιναν «Ίερο Λόχο»10 αφοσιωμένο στο πρόσωπο του και στην 
αυτοκρατορία. 

Ό ϊδιος αυτοκράτωρ ασχολήθηκε μέ τήν τύχη τών αιχμαλώτων, των 
ξένων και τών ορφανών κατά τήν επιστροφή του στην Κωνσταντινού
πολη δστερα άπο εκστρατεία του στή Μικρά Ασία.11 Μέ εντολή του 
ιδρύθηκε ορφανοτροφείο για αρκετά άπο τα ορφανά12 ενώ άλλα παραδό
θηκαν στους ηγουμένους μεγάλων μονών με τήν εντολή να ανατραφούν 
ως ελεύθεροι Ρωμαίοι13 κάτοχοι παντοίας παιδείας141 και κυρίως τών 
ιερών γραμμάτων™ ή ακόμη, δσα παιδιά είχαν τή σχετική έφεση, νά μυη
θούν στην έγκνκλιον παιδείαν.1* Ό φιλανθρωπότατος βασιλεύς επεμ
βαίνει δραστικά έτσι ώστε νά επιλύσει το καυτό πρόβλημα ενός εκπα
τρισμένου πληθυσμού άλλα ταυτόχρονα επιδιώκει, μέσω του όρφανοτρο-
φείου-παιδευτηρίου17 πού συνιστά καθώς και μέ τήν αρωγή τών μονα
στικών κέντρων, νά ενισχύσει και νά εμπλουτίσει το βυζαντινό στοιχείο 

8. Βλ. P. Lemerle, δ.π. 67-112. 
9. "Αννα Κομνηνή, 'Αλεξιάς («κδ. Leib), II, σ. 108-109. 
10. "Αννα Κομνηνή, II, σ. 108-109. 
11. "Αννα Κομνηνή, III, σ. 213-219. 
12. "Αννα Κομνηνή, III, σ. 214, 217-218. 
13. "Αννα Κομνηνή, III, σ. 214. 
14. "Αννα Κομνηνή, ΙΠ, σ. 214. 
15. "Αννα Κομνηνή, III, σ. 214. 
16. "Αννα Κομνηνή, III, σ. 215. 
17. "Αννα Κομνηνή, III, σ. 214-216. 
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εξελληνίζοντας δσους ήταν αλλοεθνείς και γαλουχώντας δλους μέ τήν 
'Ορθοδοξία και μέ την πίστη στην αυτοκρατορία. 

Το ορφανοτροφείο ιδρύθηκε κοντά στο ναό του 'Αποστόλου Παύλου 
στην Κωνσταντινούπολη. Κατά την "Αννα την Κομνηνή επρόκειτο για 
μία πόλη μέσα στην Πόλη, τήν όποια παρομοιάζει μέ τή Στοά του Σο-
λομώντος, και δπου συμφύρονταν λεπροί, τυφλοί, ανάπηροι και λοιποί 
παντελώς άποροι και έξηρτημένοι άπο τή βασιλική γενναιοδωρία.18 Τους 
περιθωριακούς αυτούς, δπως θα λέγαμε σήμερα, αδελφούς19 συντηρούσε 
αποκλειστικά και μόνο ή αυτοκρατορική φιλανθρωπία τόσο ως προς τήν 
διατροφή δσο και προς τήν παροχή υπηρεσιών. *Av ó αυτοκράτορας δέν 
εϊχε τή θεία χάρη του θαυματουργού,20 δπως ό βασιλιάς της Γαλλίας, 
ωστόσο παρείχε κάθε υλική βοήθεια* παραμάνες για βρέφη, οδηγούς για 
τυφλούς, υπηρέτριες για ηλικιωμένους κτλ. 'Εντούτοις δέν διακρίνουμε τήν 
οπαρξη συγκεκριμένων μέτρων πού μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θα 
αποκαθιστούσαν οικονομικά και κοινωνικά τα πολυάριθμα μέλη αυτής της 
ιδιότυπης κοινωνίας* το κράτος δέν προσδοκούσε να αποκομίσει κάποια 
οφέλη άπο τους αδελφούς αυτούς (δπως αντίθετα μέ τα ορφανά) μια και 
έπασχαν άπο χρόνια νοσήματα ή είχαν υπερβεί κάποιο δριο ηλικίας. Ή 
μέριμνα περιοριζόταν άπλα στην ελεημοσύνη, ή οποία αντανακλούσε στο 
πρόσωπο του βασιλέως εκπροσώπου του Θεού επί της γης. Έ ξ οδ και 
ή επιλογή της "Αννας νά αποκαλεί το μικρόκοσμο αυτό αδελφούς. 

Στην ανακοίνωση αυτή δέν περιλαμβάνεται το θέμα των λοιμωδών νό
σων και ιδιαίτερα της πανώλους. "Ολες οι κοινωνίες αντιμετώπισαν το 
πρόβλημα μέ τον ϊδιο περίπου τρόπο μιά και το μικρόβιο της πανώλους 
(yersinia pestis) άνεκαλύφθη μόλις στο τέλος του 19ου αίώνα. Ή εμ
φάνιση της νόσου αποτελούσε μία θεομηνία πού ξεπερνούσε τά όρια της 
οργανωμένης ή αυθόρμητης φιλανθρωπίας εφόσον έθετε ως προϋπόθεση 
sine qua non το αίτημα της μή περαιτέρω διάδοσης της νόσου άρα 
της σωτηρίας τών μή προσβληθέντων άπο το μικρόβιο. Θεία πρόνοια 
για τους επιζώντες, θεία δίκη για τά θύματα. Το δλο εγγραφόταν στην 
οικονομία του θείου για τά ανθρώπινα. 'Οφείλει δμως νά επισημανθεί 
ή ανάγκη της διερεύνησης του προβλήματος για το βαλκανικό χώρο, ό 
όποιος δμως διαθέτει ελάχιστες πληροφορίες για τή μεσαιωνική περίοδο. 

18. "Αννα Κομνηνή, III , σ. 216. 
19. "Αννα Κομνηνή, I I I , σ. 215. 
20. "Αννα Κομνηνή, I I I , σ. 216. 
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Καταλήγοντας θα ήθελα νά τονίσω οτι το πνεύμα της ανακοίνωσης αύτης 
ήταν να θίξει ορισμένα κομβικά σημεία ενός πολυπαραγοντικου και πο
λυδιάστατου θέματος, της φιλανθρωπίας στή βυζαντινή κοινωνία, το 
όποιο απέχει πολύ άπο του να θεωρηθεί οτι εξαντλήθηκε. 



ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΡΙΤΗ 

Οικογενειακός καϊ ερωτικός βίος 

Εϋρηκε τήν δαμαλίδα απαλην και τρνφεραν 
και ώς το καινον αλεκτόριν οϋτως αυτήν πεπηδηκεν 
και εποίησε παιδία ώς τα ξvL·κoύκoυδa 

(Σάτιρα για τόν Μαυρίκιο) 





ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΛΤΣΙΔΟΤ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΤ 
ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΤΝΤΟΤΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ - ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΛΟΤΓΓΗΣ - ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΤΡΑ - ΑΛΕΞΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ: 

μια. πρώτη προσέγγιση 

"Οταν κανείς επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση της οικογενειακής ζωής 
τών Βυζαντινών, το πρώτο τεράστιο εμπόδιο πού θα συναντήσει εϊναι ή 
διαχρονικότητα: δπως είχε παρατηρήσει ό St. Runciman ήδη άπο το 
1933,1 ό βυζαντινός άνθρωπος του 4ου αιώνα είχε ελάχιστη σχέση μέ 
το βυζαντινό άνθρωπο του 15ου αιώνα πού ζει, τρέφεται, ντύνεται και 
συμπεριφέρεται τελείως διαφορετικά άπο το μακρινό πρόγονο του. Ή 
ίδια δυσκολία παρατηρείται καΐ όταν ή έρευνα διεξάγεται δχι άπο Ινα 
μόνο ερευνητή, άλλα άπο ομάδα ερευνητών, δπως στην περίπτωση μας, 
πού βασίζεται σε συγκεντρωτικά αποτελέσματα μηχανογραφικού ύλικου 
άπο ένα πρόγραμμα, στο όποιο βρίσκονται αποδελτιωμένα λίγο περισσό
τερα άπο τριάντα (30) βυζαντινά κείμενα δλων τών εποχών. 'Ακόμα, 
στο τελευταίο τους βιβλίο (1985), οι Al. Kazhdan και Ann Wharton 
Epstein τόνισαν τη μεγάλη διαφορά πού υπάρχει ανάμεσα στις εντυπώ
σεις τών ξένων άπο την Κωνσταντινούπολη του 10ου και του 12ου αιώ
να σε δ,τι άφορα τη δημόσια ζωή.2 Ή βασική αύτη μεθοδολογική επι
φύλαξη, πού διατυπώνεται άπο τήν αρχή, έχει σκοπό να τονίσει δτι οι 
τεράστιες συνθέσεις τύπου εγχειριδίου Φ. Κουκουλέ3 έχουν μόνο σχετική 
αξία και πάλι μόνο σαν συναγωγές ύλικου. 'Από εκεί και πέρα, κάθε 
προσπάθεια γενίκευσης ή άπολυτοποίησης του τύπου οι Βυζαντινοί ετρω-
γον εκ τών μικρότερων Ιχθύων τάς μαρίδας και άθερίνας* δέν μπορεί! να 
ληφθεί υπόψη στα σοβαρά, παρά μόνο για μια συγκεκριμένη περίοδο, 
στην οποία αναφέρονται οι παραπομπές της. Αυτός είναι και ό λόγος, 

1. St. Runciman, Byzantine Civilisation, Cambridge 1933, σ. 179. 
2. Al. Kazhdan - Ann Wharton Epstein, Change in Byzantine Culture in 

the Eleventh and Twelfth Centuries, Berkeley - Los Angeles - Λονδίνο 1985, σ. 75. 
3. Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Α'-ΣΊ", 'Αθήνα 1948-1957. 
4. δ.π. Ε', 81. 
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για τον όποιο το εκλαϊκευτικό εγχειρίδιο του G. G. Litavrin, πού εκ
δόθηκε τό 1974, περιορίζεται χρονικά στην εποχή πού δ συγγραφέας 
του γνωρίζει καλά, δηλ. τή μεσοβυζαντινή εποχή.5 

Παρ' δλα αυτά, οι εμπειρίες τής ερευνητικής μας ομάδας άπο τις 
συγκεντρωτικές μνείες του αποδελτιωμένου ύλικοΰ στο μηχανογραφικό 
μας σύστημα έδειξαν δτι υπάρχουν ορισμένες μνείες στα βυζαντινά κεί
μενα μέ διαχρονική αξία, πού, μερικές φορές μάλιστα, ή διαχρονικότητα 
τους ξεπερνάει τα συμβατικά δρια 324-1453, μέσα στα όποια συνηθί
ζουμε να τοποθετούμε τή Βυζαντινή αυτοκρατορία. Παράδειγμα, μια 
έκφραση πού χρησιμοποιεί ό Θεοφάνης για να αποδώσει ορισμένα ασή
μαντα περιστατικά (άλωση μέ προδοσία του Σίδηρου Κάστρου στην 
Άλανία) των άρχων του 8ου αιώνα: τα ασήμαντα αυτά περιστατικά, πού 
περιγράφονται μέ κάθε λεπτομέρεια στο κείμενο, έγιναν μέ τήν αρχή 
της μέρας και τον λαον εξελθόντος είς τον κάματον.6 Θα μπορούσαμε 
να υποστηρίξουμε χωρίς τον παραμικρό ενδοιασμό Οτι ή πεζή αυτή ανα
φορά εϊναι ή κλασσικότερη έκφραση της ομοιογένειας της οικογενειακής 
ζωής των ανθρώπων, δχι μόνο στις αρχές του 8ου αιώνα στις όποιες 
αναφέρεται ό Θεοφάνης, άλλα σέ δλες τις ιστορικές εποχές. 

Ή έκφραση, δμως, ό λαός εξήλθεν είς τον κάματον δέν απεικονίζει 
μέ κανένα τρόπο τις ενασχολήσεις ολόκληρης της βυζαντινής κοινωνίας 
σέ δλες τις εποχές. "Ενα άλλο παράδειγμα, πάλι άπο τή Χρονογραφία 
του Θεοφάνη, πού απαριθμεί γύρω στα 5.200 γεγονότα, σύμφωνα μέ το 
μηχανογραφικό μας σύστημα, επιβεβαιώνει τή διαπίστωση αύτη. Ανα
φέρεται σέ δύο αδελφούς πού περιέθαλψαν το μελλοντικό αυτοκράτορα 
Μαρκιανό γύρω στο 420-430: οί δυό αδελφοί, 'Ιούλιος και Τατιανός 
εϊναι τα ονόματα τους, εις τον ίδιον οίκον λαβόντες αυτόν (Μαρκιανον) 
διανέπανον. Εις θήραν δε εξελθόντες ελαβον αυτόν μεθ' εαυτών, κοπιά-
σαντες δε περί μεσημβρίαν εκοιμήθηααν.1 Το περιστατικό αυτό, πού έγινε 
στην πόλη Σίδυμα τής επαρχίας Λυκίας, περιγράφει μια κατάσταση οικο
γενειακής ζωής εντελώς διαφορετική άπό εκείνη του λαοΰ, ό όποιος κάθε 
μέρα εξέρχεται είς τον κάματον. Οί πλούσιοι γαιοκτήμονες τής επαρχίας 
(διαθέτουν ϊδιον οϊκον) εξέρχονται στο κυνήγι και ώς τό μεσημέρι εϊναι 
φυσικό να κοπιάσουν, οπότε εϊναι ακόμα φυσικότερο να πάρουν και έναν 
υπνάκο, πληροφορία πολύτιμη, επειδή, σύμφωνα μέ τα αποδελτιωμένα 

5. G. G. Litavrin, Kak Uli Vizantiicy, Μόσχα 1974. 
6. Θεοφάνης, σ. 394, 7-8 (De Boor). 
7. Θεοφάνης, σ. 104, 6-8. 



Ή εξέλιξη της οικογενειακής ζωής 157 

μας κείμενα, ό μεσημεριανός ΰπνος δεν είναι κοινό αγαθό. Κατά τον 
πατριάρχη Νικηφόρο8 και τον Θεοφάνη,9 ο αυτοκράτορας Βαρδάνης-Φι-
λιππικος κοιμάται το μεσημέρι και στον ύπνο του επάνω ανατρέπεται το 
713 (τήν ϊδια ακριβώς εποχή πού ό λαός εξέρχεται εις τον κάματον). 
Σύμφωνα μέ τον Παχυμέρη, ό Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγος μετά τον μετ 
άριστον ΰπνον, αρέσκεται να αιθριάζει κατά τήν τον θέρους άκμήν.10 

Για να επανέλθουμε, όμως, στις αρχές της βυζαντινής κοινωνίας, ένα 
ακόμα πιο διαφωτιστικό παράδειγμα μας δίνει ό Βίος της αγίας Θέκλας: 
στις αρχές του 5ου αιώνα στή Σελεύκεια της Ίσαυρίας ζει ό Σολύμιος, 
φιλόλογος το επάγγελμα, πού, κάθε μέρα, τοις λόγοις απένεμε. Μεσημ
βρίας δε ήκούσης, οΰτε λόγος για ΰπνο για το φτωχό Σολύμιο πού, έκτος 
άπό φιλόλογος ήταν και φιλόστοργος και είχε τον πατέρα του άρρωστο 
σέ ενα ευαγές ϊδρυμα. Έ τ σ ι , λοιπόν, το μεσημέρι ανίει προς τον πατέρα, 
σψόμενός τε και θεραπεύσων αυτόν και πάντα ποιήσων â παιδί τε πρέ
πει ποιεϊν και πατρι πάσχειν παρά παιδός.11 Ή περίπτωση του Σολυ-
μίου, ό όποιος, παρά το φορτισμένο πρόγραμμα του — χαρακτηριστικό 
και αύτο της εποχής —, περιποιείται το μεσημέρι τον άρρωστο πατέρα 
του, είναι μια μαρτυρία το ΐδιο κατατοπιστική μέ εκείνη των αριστοκρα
τών, οι όποιοι τήν 'ίδια εποχή καλύπτουν τή μέρα τους μέ σπορ και 
ΰπνο. *Αν ό Θεοφάνης είχε προνοήσει να μας περιγράψει και το τί έφα
γαν οι αριστοκράτες μετά το κυνήγι τους, θα ήταν ακόμα καλύτερα, 
ένώ ή παρατήρηση αυτή δέν πρέπει να ισχύει για το Βίο της αγίας Θέ
κλας (προφανώς, ό φιλόλογος Σολύμιος δέν έφαγε τίποτα το μεσημέρι). 
Παρόλο, λοιπόν, πού σαν γεγονός καθεαυτό ό μεσημεριανός ΰπνος είναι 
μια σχετικά ασήμαντη ενασχόληση, είναι αρκετός γιά να διαχωρίσει 
αδρά τή βυζαντινή κοινωνία σέ δύο διαφορετικές τάξεις: τή βασική πα
ραγωγική τάξη, ή οποία εργάζεται και δέν κοιμάται, καΐ τήν άρχουσα 
τάξη, ή οποία διαναπαύεται, μεσημβρίζει, αιθριάζει και μέ κανένα τρό
πο δέν συμμετέχει στον κοινό κάματο του λαοΰ, μέ χαρακτηριστικότερη 
τήν πρώτο βυζαντινή άρχουσα τάξη. 

Αυτή ακριβώς ή πρωτοβυζαντινή άρχουσα τάξη διακρίνεται ιδιαί
τερα άπο τήν ολοκληρωτική έλλειψη κάθε παραγωγικής δραστηριότητας. 
Μέ το ιδιωτικό εμπόριο, ή παρασιτική αυτή αριστοκρατία δέν έχει τήν 

8. Νικηφόρος, σ. 49, 3-4 (De Boor). 
9. Θεοφάνης, σ. 383,11. 
10. Παχυμέρης, Ε', 24, σ. 517 (Failler). 
11. Βίος Άγιας Θέκλης, σ. 392 (Dagron). 
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παραμικρή σχέση, δπως έδειξε ένα σχετικό ερωτηματολόγιο (26 παρα
δείγματα)* καμία, επίσης, σχέση δέν φαίνεται να έχει και μέ τις ιδιω
τικές βιοτεχνίες (12 παραδείγματα), οί όποιες αφήνονται στην τύχη τους, 
δπως συμβαίνει π.χ. στή Ραιδεστό.12 Έκεΐ κοντά στή Ραιδεστό, δμως, 
στα περίχωρα δηλ. της Κωνσταντινούπολης, οι πλούσιοι χτίζουν εξοχικά 
σπίτια, αληθινά ανάκτορα μέ πολύτιμα έπιπλα, δχι άπό ανάγκη, αλλ" ες 
ϋβριν και τρυφην δρον ουκ εχουσαν και δσα άλλα πλούτου εξουσία ες 
τους ανθρώπους Ιοϋσα ποιεί.19 Σύμφωνα πάντα μέ τον Προκόπιο,14 δταν 
ό αυτοκράτορας 'Αναστάσιος έχτισε το λεγόμενο Μακρόν Τείχος στή 
Θράκη το 506, στο επίκεντρο της σκέψης του πρέπει να εϊχε τή φροντίδα 
για τά αρχοντικά των πλουσίων και τα ακριβά τους έπιπλα, δηλ. ή αντι
παραγωγική αυτή αριστοκρατία έχει ανάγκη άπό κρατική προστασία 
καΐ τονωτικές ενέσεις για να μπορέσει να συνεχίσει να ζει πλουσιοπά
ροχα στα ανάκτορα της. 

Μαζί μέ τή διαχρονική αλήθεια τοϋ λαοΰ εξελθόντος εις τον κάμα-
τον, άπό τήν πρώιμη στή μέση βυζαντινή εποχή μας οδηγούν οι Βίοι 
των 'Αγίων, για τους οποίους διαθέτουμε σημαντικά έργα, άπό το παλιό 
πόνημα του Α. P. Rudakov15 ως τις σύγχρονες διδακτορικές διατρι
βές.16 Σχετικά μέ το πολυσυζητημένο θέμα των Βίων των Αγίων, ή 
παρατήρηση πού έχουμε να κάνουμε είναι ή ακόλουθη: στή συντριπτική 
τους πλειοψηφία (77-80 τοις εκατό άπό το βιβλίο του Rudakov)17 οι 
άγιοι αυτοί εϊναι ή πλούσιοι ή εύποροι και μόνο 8 τοις εκατό αποδε
δειγμένα φτωχοί (Ανδρέας Σαλός, Βάρβαρος, Δαβίδ, Συμεών και Γεώρ
γιος, Ίωαννίκιος, Λάζαρος Γαλησιώτης, Λουκάς Στειριώτης, Συμεών 
Στυλίτης) και ή διαπίστωση αυτή έχει βαρυσήμαντες συνέπειες: ώς τά 
μέσα του 9ου αιώνα, οπότε και εμφανίζεται ή σφριγηλή μεσοβυζαντινή 
αριστοκρατία, τήν περίοδο πού θεωρείται ή χρυσή εποχή των Βίων, οι 
ήρωες τους ανήκουν σχεδόν ολοκληρωτικά στην πρωτοβυζαντινή άρχουσα 

12. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων, Δ', 18, σ. 139-140 (Haury- Wirth). 
13. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων, Δ', 9, 4-8, σ. 137. 
14. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων, Δ', 9, 6, σ. 137-138. 
15. Α. P. Rudakov, Oòerki Vizantiiskoi Kul'tury po dannym gre&eskoi 

Agiografii, Μόσχα 1917. 
16. D. Ζ. Abrahamse, Hagiographie Sources for Byzantine Cities, 500-900 

A.D. (Un. microfilms), Michigan 1967. C. M. Ringrose, Saints, Holy Men and 
Byzantine Society, 726 to 843 (Un. microfilms), New Jersey 1976. Χριστίνα Γ. 
'Αγγελίδη, Ό Βίος τοϋ 'Οσίου Βασιλείου τοϋ Νέου, 'Ιωάννινα 1980. 

17. Rudakov, δ.π. 225-262. 
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τάξη lato sensu, αυτή δηλ. τήν αριστοκρατία πού χαρακτηρίσαμε αντι
παραγωγική και παρακμασμένη, αύτη πού θα καταρρεύσει μπροστά στην 
ακατανίκητη άνοδο του θεματικού στρατού. 'Ιδιαίτερα στην περίπτωση 
των Βίων των είκονολατρών αγίων, οι όποιοι αντιστέκονται θαρραλέα 
στους στρατιωτικούς είκονομάχους αυτοκράτορες,18 θα έλεγε κανείς δτι 
πρόκειται για το κύκνειο άσμα των ξεπεσμένων βυζαντινών αριστοκρα
τών. "Εχοντας αποδειχθεί άγονος στον πολιτικό και κοινωνικό στίβο, ό 
τρόπος ζωής τους μεταφέρεται στον εκκλησιαστικό στίβο, πού θεωρείται 
απαράβατος εξαιτίας του αναπαλλοτρίωτου τής εκκλησιαστικής περιου
σίας καί, άπό εκεί, αντιστέκεται πριν πεθάνει. "Οπως, Ομως, και αν 
έχουν τα πράγματα, οι Βίοι τών 'Αγίων εκπροσωπούν άπό τήν ίδια τους 
τή φύση τήν καταρράκωση καί τήν κατάργηση, σέ τελική ανάλυση, τής 
οικογενειακής ζωής. Αυτό προβάλλει ανάγλυφα σέ ορισμένους Βίους, 
δπως αυτούς του Θεοφάνη του Όμολογητή , όπου οι δυό νεόνυμφοι γόνοι 
αριστοκρατικών οικογενειών απαρνούνται τελεσίδικα τήν οικογενειακή 
ζωή γιά να αφιερωθούν στή μοναχική ζωή,1 9 μέ άλλα λόγια για να κα
ταφύγουν σέ εκείνο τό τμήμα τής τάξης τους, τό όποιο έδειξε τή μεγα
λύτερη ανθεκτικότητα στο χρόνο καί, φυσικά, δεν εξαφανίστηκε. Στην 
'Ιστορία, λοιπόν, έχουμε τό παράδειγμα μιας κοινωνικής τάξης πού, για 
να μήν πεθάνει, απαρνιέται τήν οικογενειακή ζωή, ή τό φαινόμενο τής 
αποκήρυξης τής οικογενειακής ζωής άπό μια παρακμάζουσα τάξη. 

Φυσικά, είναι ακόμα πολύ νωρίς για γενικεύσεις αύτοΰ του είδους. 
Τα παραδείγματα μας, δμως, επιβεβαιώνουν δτι ή οικογενειακή ζωή δεν 
είναι ομοιόμορφο χαρακτηριστικό τής βυζαντινής κοινωνίας σέ δλες τις 
εποχές. 'Αντίθετα μάλιστα, τό γένος (γενιά, οικογένεια) αρχίζει να δο
ξάζεται άπό τα μέσα περίπου του 9ου αιώνα, άπό τότε δηλ. πού αναδύε
ται ισχυρή ή νέα βυζαντινή αριστοκρατία. Στον Γενέσιο βρίσκουμε τή 
μνεία γαμέτη τε συναρμοσθηναι κοσμιωτάττ] τών ευγενίδων εξ "Ιγγε-
ρος,20 ή οποία συμπληρώνεται άπό τον Σκυλίτζη ως έξης: θυγάτηρ του 
παρά πάντων επί φρονήσει και ευγένεια διαβόητου "Ιγγερος, του γένους 
καταγόμενου τών Μαρτινακίων.21 Έ δ ώ ή γυναίκα οφείλει τήν αξία της 

18. I. SevCenko, «Hagiography of the Iconoclast Period», στον τόμο Icono
clasta (Papers given at the ninth spring Symposium of Byzantine Studies, 
University of Birmingham, March 1975, ed. by A. Bryer and Judith Herrin) 
Birmingham 1977, 113-131. 

19. Βίος Θεοφάνονς, σ. 4-6 (De Boor). 
20. Γενέσιος, Δ', 26, σ. 79 (Lesmueller- Werner- Thurn). 
21. Σκυλίτζης, σ. 127-128 (Thurn). 
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στην οικογενειακή της παράδοση και κατάσταση. Ό ίδιος 6 Σκυλίτζης, 
μιλώντας για τον πρώτο Άργυρο πού αναφέρεται στα μέσα του 9ου αιώ
να, αδυνατεί να εξηγήσει τήν προέλευση του οικογενειακού επιθέτου: 
δς κάί το των 'Αργυρών επίθετον εκληρώσατο πρώτος, είτε δια καθα
ρότητα βίου, είτε και δι ευπρέπειαν σώματος, είτε και διά τίνα τρόπον 
της αυτόν γενναιότητος.22 Ή κύρια πηγή του Σκυλίτζη για τον 9ο αιώ
να, ή λεγόμενη Συνέχεια του Θεοφάνη, είναι ακόμα κατηγορηματικότερη 
σέ δ,τι άφορα τήν οικογενειακή παράδοση: Γεννήτορα δέ Μαρΐνον ουκ 
ασημόν τίνα ή Ιδιώτην τήν τύχην εσχεν, λέει για τήν αυτοκράτειρα Θεο
δώρα,23 ενώ για τον πατριάρχη 'Ιωάννη Γραμματικό, τον όποιο απεχθά
νεται, εκφράζεται ακόμα πιο άνετα: ούδ" εξ άσημου τινός άλλα και λίαν 
ευγενούς καταγόμενος σειράς, της οϋτω τών Μοροχαρζανίων λεγομέ
νης.2* Αυτό, οπωσδήποτε, δηλώνει τήν άριστοκρατικοποίηση της βυζαν
τινής κοινωνίας τον 9ο αιώνα, δπως έχει πει ό Kafdan,25 και τέτοιου 
εϊδους παραδείγματα δεν είναι λίγα. Ωστόσο, εκείνο πού μας ενδιαφέρει 
στή μελέτη αυτή είναι ή σαφέστατη διαφορά πού υπάρχει ανάμεσα στην 
οικογενειακή ζωή και παράδοση της πρωτοβυζαντινής αριστοκρατίας άπο 
εκείνη της μεσοβυζαντινής. Ή μια αποχωρεί άπο τον κοινωνικό στίβο 
αποκηρύσσοντας τήν οικογενειακή ζωή, ή άλλη αναδεικνύεται χάρη σέ 
μια ζωντανή οικογενειακή παράδοση. Καί αυτά δλα πάνω στην αναλ
λοίωτη οικογενειακή καί κοινωνική παράδοση του λαοΰ, της βασικής 
παραγωγικής τάξης της εποχής, ή οποία εξέρχεται εις τον κάματον κάθε 
μέρα, κάθε πρωί. Το λιγότερο, λοιπόν, πού θα μπορούσε να ειπωθεί σαν 
συμπέρασμα της σύντομης αυτής έκθεσης είναι δτι ή οικογενειακή καί 
κοινωνική ζωή της βασικής παραγωγικής τάξης μιας συγκεκριμένης επο
χής χαρακτηρίζεται άπο μεγάλη σταθερότητα καί διαχρονικότητα, ενώ, 
αντίθετα, ή κοινωνική ζωή της εκάστοτε άρχουσας τάξης έχει καί αυτή 
άνοδο, ακμή, παρακμή καί πτώση. 

22. Σκυλίτζης, σ. 189. Βλ. επίσης, Συν. Θεοφ., σ. 374 (CSHB). 
23. Συν. Θεοφ., σ. 89. 
24. Συν. Θεοφ., σ. 154. 
25. Α. Ρ. Kaidan, «Ob Aristokratizacii Vizantiiskogo Obäeestva VIII-

XII vv», ZR VI II (1968) 47-53. 
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MICHAEL ANGOLD 

THE WEDDING OF DIGENES AKRITES: 

Love and Marriage in Byzantium 
in the Eleventh and Twelfth Centuries 

Even if we accept the dictum that in its literature every society 
contemplates its own self-image, there are still great dangers in 
using literature as a historical source.1 It is not the function of 
literature to provide an exact and accurate historical record. At 
the very least, it is helpful to know when a work of literature 
was composed and who the author was. In the case of the Romance 
of Digenes Akrites the date is problematical and the author 
unknown. The best that can be said is that by the turn of the 
eleventh century there seems to have existed a literary version 
not that dissimilar from the Grottaferrata version of the poem. 
The material out of which the poem was fashioned comes from 
an earlier period. It consists mostly of tales and legends circulating 
in Byzantine Asia Minor in the ninth and tenth centuries. If the 
poem retains something of the spirit of this period, it is more 
likely to reflect the conditions and expectations of Constantino-
politan court society at a time when the house of Comnenus and 
its aristocratic allies were taking control. The decoration of Di-
genes's palace comes close to that which might have been found 
in one of their great houses in Constantinople. Nostalgia for their 
Anatolian homeland now lost to the Turks would explain its 
setting by the waters of the Euphrates. So would the granting of 
a chrysobull by which the emperor appointed Digenes to the rank 
of patrician and to the overlordship of the frontiers. This grant 

1. I think that my debt to G. Duby, Medieval Marriage, Baltimore 1978, 
G. Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, 
Paris 1981, and J. Goody, The development of the family and marriage in 
Europe, Cambridge 1983, will be very obvious. 
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does not conform to the protocol of the Comnenian court, but it 
is a reasonably accurate recollection of what once had been the 
case along Byzantium's eastern frontier.2 One has only to think 
of the grant of the border theme of Lykandos made to Melias 
by the Emperor Leo VI.3 

In works of imaginative literature incidental detail is often 
accurate or nearly so. This seems to be the case with the Romance 
of Digenes Akrites. The account of Digenes's wedding contains 
some strictly accurate information: the drawing up of contracts 
in which the dowry was set out, for example.4 The processions 
and festivities accompanying aristocratic weddings at Byzantium 
were grand and often rowdy affairs,5 so that the pomp and extrava
gance of Digenes's wedding seem scarcely exaggerated. They 
helped nevertheless to underline the importance of the episode. 
Digenes's wedding is appropriately enough the fulcrum around 
which the poem turns, for marriage represents one of the turning-
points in any life: the transition from youth to adulthood. Such 
an event lends itself to exaggeration and overdramatization, but 
it was also necessary for the poet to narrate the details of the 
wedding in a way that conformed by and large to the conventions 
of the time. Otherwise, he would not carry conviction. 

The story of Digenes's wedding can be summarized as follows: 

2. I have been guided on the problems presented by the poem of Digenes 
Akrites by St. Kyriakides, 'Forschungsbericht zum Akritas-Epos', Berichte 
zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress, Munich 1958, no. II, 2 ; H. G. 
Beck, 'Formprobleme des Akritas-Epos' in Ideen und Realitäten in Byzanz, 
London 1972, no. XVIII; H. G. Beck, Geschichte der byzantinischen Volks
literatur, Munich 1972, pp. 63-97; G. Huxley, 'Antecedents and context of 
Digenes Akrites', GRBS 15 (1974) 317-38; N. Oikonomidès, 'L'epopèe de Di-
génis et la frontière orientale de Byzance aux Xe et Xle siècles', TM 7 (1979) 
375-97. 

3. Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio (Dumbarton 
Oaks Texts I), Washington, D.G. 1967, pp. 238-40. 

4. Gro. IV 11.700,893.1 have used E. Trapp, Digenes Akrites. Synoptische 
Ausgabe der ältesten Versionen (Wiener byzantinische Studien VIII), Vienna 
1971, and J. Mavrogordato, Digenes Akrites, Oxford 1956. I cite the Grotta-
ferrata version thus: Gro. 

5. Ph. Koukoulès, Vie et civilisation byzantines, TV, Athens 1951, pp. 103-5 
(in Greek). 
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Digenes hears of the beauty and high birth of Eudocia Doukaina. 
She is an heiress, the only daughter of a powerful military governor, 
or strategos, from the great aristocratic house of Doukas. Her 
father has had her confined for safekeeping in a high chamber 
with only a nurse for company. Digenes stops by, while out 
hunting, out of sheer curiosity. The girl sees him and falls in 
love, bowled over by his looks. This is reciprocated the moment 
Digenes catches a glimpse of her. He must have her for his wife. 
He learns that his father has already asked for her hand on his, 
Digenes's, behalf, but has been refused by her father. He there
fore resolves to abduct her. The girl falls in with his plans in a 
trice. Off they go together. Her father sends a posse in pursuit. 
Digenes slaughters them all, sparing only the girl's brothers. Her 
father is impressed by Digenes's prowess and decides that he will 
make him a worthy son-in-law. He reels off the dowry that comes 
with his daughter's hand, hoping to tempt Digenes to return 
home with him. The boy demurs. He claims that he only wants 
the girl for love's sake, not for her dowry, which he refuses. He 
takes the girl back with him to his own home, where the marriage 
is duly celebrated. Contracts are exchanged between the two 
families. There are elaborate processions and festivities and the 
newly-married couple are showered with gifts by both families. 
The wedding festivities are then adjourned to the bride's home, 
where they are taken up with renewed energy. The couple finally 
took their leave and set out to establish a new home in the border
lands of Cappadocia.6 

The first thing that will strike anybody about this account of 
a Byzantine wedding is the conspicuous absence of church and 
priests. There is no mention of either; just a single passing ref
erence to the church's blessing on the marriage (hierologia).1 It 
«imply will not do to claim that the Romance of Digenes Akrites 
was a piece of secular literature, in which the church has no place. 
The poem is drenched in christian assumptions and values. There 
is the famous exchange between Digenes's father, an Arab emir, 
who had converted to Christianity, and his own mother over the 

6. Gro. IV 11.254-964. 
7. Gro. IV 1.723. 
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relative merits of Christianity and Islam,8 which ends with the 
emir finally sponsoring his own mother.9 Bizarre as this is, it has 
nothing to do with ignorance of Christianity. The success that 
Digenes has in pacifying the frontiers is ascribed to God'« will.ia 

The long account of his death is replete with conventionally 
christian sentiment.11 Christianity is one thing; the church is 
another. In the courtyard of the palace he built Digenes con
structed a church dedicated to St Theodore.12 There in due course 
he buried both his father and his mother.13 Christianity is woven 
into the account of Digenes's wedding. It is not only that the 
blessing of God is frequently invoked14 nor that Digenes swears 
by Father, Son, and Holy Ghost,15 or the Saints Theodore.16 He 
even goes so far as to disclaim a christian burial should he ever 
fail his beloved.17 It is also that it is taken for granted that the 
wedding is the work of God and has His full approval.18 The 
world that Digenes inhabits is not some never-never land culled 
from Antiquity, but one that is identifiably Byzantine and 
christian. 

Why therefore this failure to heed the role of the church in 
matrimony? Since the reign of Leo VI (886-912) a church service 
had been a legal requirement for the validity of a marriage.19 

It was a final recognition that marriage was a sacrament and 
should therefore be celebrated in church. It is possible that by 
the time the poem was taking shape a church service was so taken 
for granted that it could be passed over in silence. It is also 
possible that the marriage service took place in some chapel 

8. Gro. I l l 11.132-245. 
9. Gro. I l l 11.330-1. 
10. Grò. VII 11.210-18. 
11. Gro. VIII 11.145-99. 
12. Grò. VII 11.104-5. 
13. Gro. VII 11.105,154-5,192. 
14. Gro. IV 11.321, 370, 429, 515, 550, 595, 686, 693, 748, 757, 819. 
15. Gro. IV 1.978. 
16. Gro. IV 1.477. 
17. Gro. IV 1.560. 
18. Gro. IV 1.550, 861. 
19. Les novelles de Léon VI le Sage (ed. Noailles - Dain), Nov. LXXXIX. 

pp. 295-97. 
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within the house and was regarded as a private family occasion. 
The Emperor Leo VI gave official approval to the custom of 
chaplains celebrating the sacraments in chapels attached to private 
residences. The emperor did not specify marriage as one of these 
sacraments. It is rather commemorations of the dead that are 
envisaged,20 but it seems more than likely that marriages might 
be celebrated privately in this way, removing them effectively 
from the supervision of the church. 

Whoever controls the norms of marriage will regulate to some 
degree family life, which constitutes the core of most societies. 
But marriage is not just a matter of the imposition of a series 
of norms. It is also shaped by the needs and traditions of the 
society and the individual. In Antiquity marriage was looked 
upon very much as a private affair to be regulated as custom 
suggested. It was essentially a contract. The christian view of 
marriage was more exacting. Marriages were made in heaven, as 
it was easy to deduce from Christ's own words: 'What therefore 
God hath joined together, let no man put asunder'. Marriage was 
part of man's spiritual destiny. It was after all 'Better to marry 
than to burn'. For christians marriage could not simply be a 
contract, it had also to be a sacrament and consequently of direct 
concern to the church. There is no denying that there were strong 
christian influences at work from the time of Constantine's con
version helping to shape marriage law, but the initiative came 
largely from the Byzantine emperor, culminating in the legislation 
of Leo VI.21 From the turn of the tenth century, however, there 
was a concerted effort on the part of a succession of patriarchs 
to win control over the development of marriage law. They con
centrated on two main areas: the prohibited degrees, widening 
them still further, and betrothal, trying to assimilate it as far as 
possible to marriage by applying the same norms.22 These ecclesi
astical concerns find no place in the Romance of Digenes Akrites. 
Instead the poem reveals that there were other aspects of marriage 

20. Ibid., Nov. IV, pp. 21-25. 
21. See J. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche, Vienna 1864, 

pp. 137-44. 
22. Ibid. pp. 144-45. 
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that were of considerable interest to its audience and celebrates 
patterns of marriage that were far removed both from the ideal 
promoted by the church, and from the norms upheld by the law, 
civil and canon. 

The poem works by dramatizing the situations that a young 
Byzantine aristocrat might conceivably have to confront. Even 
the encounter between Digenes and the Amazon Maximo supports 
such an interpretation, for it provides an episode where the 
struggle of the sexes as well as sex outside marriage can be presented 
in a dramatic form. It is about domination and submission and 
the threat posed to marriage and therefore to the fabric of society 
by the career woman. Why otherwise should Digenes have tried 
to ease a heavy conscience by murdering Maximo? His justifica
tion was that she was an adulteress!23 Marriage itself was full of 
perils. There were ogres masquerading as handsome young men 
lying in wait to carry off your wife.24 Still more perilous was the 
making of a marriage: it might make or break a family's fortunes. 
It was never possible to foresee exactly how things would turn 
out, nor to legislate for human nature. There would always be the 
ambitious, the artful, and the engaging; equally there were the 
weak and the guileless. Even in the middle ages there were the 
mysteries of love, of sexual attraction and repulsion. Women could 
never be relied upon to do as their fathers and their families 
decreed. All this was writ large in the Romance of Digenes Akrites. 

The basic dilemma was love. It cut across the plans that a 
family might have made for its daughters. In the face of parental 
disapproval the lovers might run away together. This underlined 
an uncertainty at the very heart of marriage. Was it a contract 
between two families or did it depend upon the assent freely given 
of the bride and groom? If it was the latter, then an abduction 
carried out with the willing cooperation of the bride could scarcely 
be considered a crime. The law was not very clear. Then there 
was the question of how an abduction might be legitimized. Did 
the bride's family just accept a fait accompli? This seems to have 
happened in the case of Digenes, but it put him in an awkward 

23. Gro. VI 11.646-845. 
24. Gro. VI 11.45-80. 
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position. At first, he turned down the dowry offered to him, 
claiming that a love-match required no dowry to seal it.25 Love 
was a token of consent and consent was enough. It placed marriage 
above responsibilities to the family. Anyway, the dowry was tied 
to Digenes's residence in his father-in-law's household.26 He pre
ferred to return to his father's house, taking the girl with him.27 

He would eventually set up on his own with his new wife.28 The 
poem sets out rather well the choices confronting a bridegroom: 
to remain with his own family; to become part of his wife's 
family, or to branch out on his own. 

In the first instance, marriage was about status. Perhaps there 
would have been no need for abduction if Digenes's family was 
of as distinguished a background as Eudocia's. It is true that on 
his mother's side he was connected with the great aristocratic 
lineage of the Doukai, but his father was an adventurer, a Muslim 
emir, who for love had converted to Christianity and had settled 
on Byzantine soil. Members of the audience would have understood 
the dilemma. Many of them would possibly have traced their 
ancestry to some foreigner who had entered Byzantine service. 
Byzantium attracted talent of all kinds from abroad, but not all 
foreigners who succeeded at the Byzantine court or in the army 
would be the founders of aristocratic houses. The essential step 
was to marry into one of the old families, apart, that is, from 
becoming orthodox. Digenes's father tried to secure his family's 
position by obtaining Eudocia's hand for his son, but he had 
been turned down.29 A daughter was a status symbol; her dowry 
reflected her family's place in society. Digenes's family was not 
good enough, perhaps not rich enough to merit another alliance 
with the great house of Doukas. 

Marriage to an heiress could make the fortunes of a family. 
Though not of foreign descent, just humble provincial origins, the 
future imperial dynasty of Angelos owed its rise to power to just 

25. Gro. IV 11.743-45. 
26. Gro. IV 11.702, 720, 729. 
27. Gro. IV 11.751-3. 
28. Gro. IV 11.960-1. 
29. Gro. IV 11.303-9. 



208 MICHAEL ANGOLD 

such a marriage. Theodora, the purple-born daughter of the 
Emperor Alexius I Comnenus, took one look at Gonstantine 
Angelos, liked what she saw, and insisted on marriage.30 The 
family never looked back. There was, on this occasion, no need 
for abduction. Parental objections were overcome. But should 
there be any, then abduction was a recognized response, as enough 
cases demonstrate. The most detailed comes from the very end 
of the twelfth century and concerns a rich Epirot widow. After 
the death of her first husband she returned to her native Epiros, 
where she was sought after by an archon from neighbouring 
Koloneia. Some kind of marriage took place, but her family alleged 
abduction. In the end, they seemed to have waived their objections. 
In just the same way that Digenes would go back to his father-in-
law's residence after his marriage for further celebrations, so the 
new groom accepted an invitation to repair to his brother-in-law's 
for a family celebration of his wedding. His fate was rather different 
from that of Digenes. He found himself detained and his bride of 
seven months arbitrarily married to another by her brother.31 The 
case would eventually come before the patriarchal court, where 
it became clear exactly how uncertain Byzantine law, both civil 
and canon, was over abduction. It was perhaps the only area of 
marriage law where there were clear discrepancies between the 
civil and the canon laws. It was partly that the law found it 
difficult to distinguish between abduction, rape, and seduction. 
Byzantine law, both civil and canon, placed great emphasis on 
the element of consent. In these matters consent can be hard to 
define. Justinian's Code prescribed the sternest penalties for those 
involved in abduction. The perpetrator of the crime and his ac
complices were to be condemned to death and the confiscation 
of their property, whether force had been employed or not. What 
is more, the father of the girl concerned was to be deported, if 
in any way he condoned the crime; for instance, by allowing a 
marriage to take place subsequently. This is in direct contrast to 
Basil of Caesarea's insistence that a virgin who had been raped 
must marry her seducer. At first sight, such an opinion seems 

30. Nicetas Choniates, Historia (ed. Van Dieten) p. 95,11.24-28. 
31. Rhalles - Potles V, 103-5, 395-6; Grumel, Regestes III, nos. 1192-1193. 
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hard to square with his adamant refusal to allow an adulteress 
to marry her lover. His argument was that a virgin who had 
been raped had been so dishonoured that she would not other
wise find a husband. Here was an argument that favoured lovers 
who could not obtain parental consent to their marriage. They 
were also favoured by the relatively lenient treatment that the 
church worked out for rape, seduction, and abduction, relying 
upon the efficacy of penance.32 The Emperor Basil I, followed by 
his son Leo VI, tried to find some measure of accommodation 
between the civil and the canon law on these matters. He relaxed 
the penalties imposed by the civil law for abduction. Capital 
punishment was only to be meted out, where force had been 
employed. Otherwise, mutilation was the price to be paid.33 Even 
so, there was still a gulf between the civil and the canon laws. 
Well did Digenes decline his prospective father-in-law's invitation 
to go back with him to his house. He might have found himself 
hauled before the civil courts and subjected to the full rigour of 
the civil law. This is what the Emperor Manuel I Comnenus 
insisted should happen to a man of some standing at his court 
who was guilty of abduction.34 

This case was the starting point for a disquisition on the 
differences between the civil and canon laws on the matter of 
abduction provided by the canonist Theodore Balsamon. He con
trasted the punishment dealt out on that occasion with the norms 
of canon law, which only imposed three years' excommunication. 
There was an important rider: a man could not be considered 
guilty of abduction, if the girl went with him quite willingly. 
This applied equally to widows who allowed themselves to be 
abducted. Balsamon even envisaged the possibility that a girl 
might subsequently pretend that what was done was against her 
will, but at the time displayed no qualms. He has nevertheless to 
admit that whether or not the victim went willingly the abductor 
was in theory still liable to the rigours of the civil law.35 At another 

32. Zhishman, op. cit. pp. 561-78. 
33. Nov. XXXV, pp. 141-3 (ed. Noailles-Dain). 
34. Rhalles - Potles IV, 172. 
35. Rhalles - Potles IV, 171-2. 

14 
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point, he emphasized that, even with the assent of the woman, 
and even if parents and guardians subsequently gave their consent, 
abduction could not immediately receive the blessing of the church 
in a marriage service. There must be three years' penance or 
whatever the local bishop decreed.36 His discussion makes it sound 
as though abduction was a recognized path to marriage and the 
church's approval something of a formality. He is at pains to 
vindicate the church service as the essential requirement for the 
validity of a marriage.37 He considered the objection that where 
there was consent of the parties it was not even a matter of ab
duction, but the much less serious crime of insult to the girl's 
family.38 Balsamon is not able to formulate any convincing reply. 
It so happens that such a case is recorded in the Peira — that col
lection of case histories of the mid-eleventh century. Seduction 
rather than abduction is involved. The son of a senator fell in love 
with the daughter of another. He seduced her without her father's 
knowledge or permission. She got pregnant. The lovers fled to 
the Church of God, which must be St Sophia, and expressed their 
intention of getting married. The boy's father objected to the 
marriage going ahead, because his son had not reached his legal 
majority, though of the legal age for marriage. The father died, 
but by then the son wanted to marry somebody else. The girl 
he had jilted brought the case to court. It was eventually decided 
that it was a matter of an insult to the girl's family and a heavy 
fine was to be paid to her father.39 This was the decision of a 
civil court. The contrast with the attitudes of the church is plain 
to see: star-crossed lovers flee to the church to plight their troth; 
the civil courts view marriage more in terms of family interest 
and honour. 

The theme of abduction was well-chosen, for it touched on so 
many sensitive spots to do with marriage: differences of social 
status, uncertainty about the law, uncertainty too about what 
constituted the essential elements of marriage. There were also 

36. Rhalles - Potles IV, 183. 
37. Rhalles - Potles IV, 183,187. 
38. Rhalles - Potles IV, 172. 
39. JGR TV, 197-200. 
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the dangers lying in wait for those lovers that chose to elope. 
The poem includes the cautionary tale of the Maid of Meferke. 
She had run off with her lover and had been abandoned. She was 
too ashamed to return home to her parents. Digenes came across 
her, listened to her tale of woe, and promptly seduced her. He 
made amends by forcing her faithless lover to take her back and 
make an honest woman of her.40 But most of all the theme of 
abduction underlined how valuable a prize an heiress was and 
how little to be trusted. Because she was so tempting, Eudocia 
was kept locked up in a high chamber. Such a precaution would 
have appealed to the wise Kekavmenos. He knew how wayward 
daughters could be. He opined that 'a shameless daughter not only 
does herself an injustice, but also her parents and all her kindred'. 
He therefore advised that you keep your daughters shut up and 
out of sight, as if they had been condemned to prison, €so that you 
won't be stung by an asp'.41 That is how Eudocia's father, the 
Strategos, most likely felt when he learned that his daughter had 
run away with Digenes. The problem was how to salvage the 
family's honour now that the worst had happened. The Strategos 
had to give his consent to the marriage and to offer Digenes the 
girl's dowry, which is set out in the poem in the fullest detail. 
He assured him that he would give him a wedding that would 
resound around the world. There was a specific reason for this: 
so that the young men could never call him a match-stealer 
(klepsigamos) and claim that he ran away with a girl without 
her share of property, something which was a source of shame to 
all right-thinking people.42 A remark made by St Basil of Caesarea 
illuminates the Strategos's train of thought. He condemned match-
stealing (Mepsigamia) as worthy only of slaves, or more loosely 
interpreted those without property.43 It denied the true worth of 
a woman which was fixed by the dowry she commanded, which 
in turn reflected her family's wealth and status. The Strategos 
did not want shame brought upon his family. He therefore insisted 

40. Gro. V 11.34-176, 218-80. 
41. Cecaumenus, Strategicon (ed. Wassiliewsky - Jernstedt) p. 51. 
42. Gro. IV 11.725-7. 
43. Rhalles - Potles IV, 172. 
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that Digenes take the dowry. This put him in a quandary because 
marriage and the dowry were tied to residence in his father-in-
law's household. He was assured that he would be given precedence 
there over his future brothers-in-law.44 This was an arrangement 
that was not uncommon in Byzantine society. It might mean that 
the esogambros, as he was called, would be expected to bring a 
dowry with him.45 It usually happened when there were no sons 
to inherit, but not always. When the Caesar John Doukas married 
his granddaughter Eirene to Alexius Gomnenus, he clearly intended 
him to take precedence over her brothers.46 Alexius faced much 
the same dilemma as Digenes. Where did his chief loyalty lie: 
to his wife's family or his own? Digenes made his choice clear by 
declining the dowry and suggesting that it be divided among 
Eudocia's brothers.47 The importance of the dowry is nevertheless 
indicated when the wedding finally takes place at Digenes's family 
home. The marriage was sealed when the marriage contracts 
containing the details of the dowry were drawn up.48 The dowry 
which the Strategos gave his daughter this time differed some
what from that originally promised. The original dowry consisted 
in the main of treasure and estates.49 The actual dowry had little 
in the way of money and landed property. Instead, there were 
fine horses, mares, mules, and other animals, precious weapons, 
a luxuriously appointed tent, and two icons of St Theodore.50 These 
were gifts entirely appropriate for a couple about to embark on 
a new life along the frontiers of the Byzantine Empire, but the 
audience would have appreciated what Digenes had turned down 
in order to retain his independence or fulfil his destiny. Other 
gifts came to the couple from relatives on both sides of the family. 
It emphasized that a marriage was an alliance of kindreds. 

It was usual for the bridegroom's family to endow the bride 

44. Gro. IV 1.720. 
45. JGR TV, 101-102. 
46. Nicephorus Bryennius, Historiarum Libri Quattuor (ed. Gautier) pp. 

219-23. 
47. Gro. IV 1.746. 
48. Gro. IV 1.893. 
49. Gro. IV 11.706-14. 
50. Gro. IV 11.899-912. 
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with a prénuptial gift, or hypobolon, as it came to be called. 
Under Justinianic law it was expected to match the dowry brought 
by the bride. By the eleventh century it was normally worth 
half the dowry.51 Nothing is said in the poem about a pre-nuptial 
gift to the bride; only that the Emir and his wife bestowed a 
precious bride-gift upon their new daughter-in-law.62 The word 
used is theoretron, which was the equivalent of the western 
'morning-gift', made to the bride as a reward for her virginity.53 

It is attested for the first time in the Byzantine sources only in 
the mid-tenth century.54 It was reckoned to be worth a twelfth 
part of the dowry,55 but it was the wife's entirely: she could dispose 
of it exactly as she pleased during, as well as before and after, 
her marriage56 — the lawyers understood that consummation might 
precede the marriage. Why the poem should only mention theo-
retron is a matter for speculation. It may be that hypobolon is 
understood along with theoretron. That the gift was made by the 
bridegroom's parents points rather in that direction. In documents 
of the time the two gifts are normally listed together, though the 
wife only had conditional rights in the hypobolon. It may be more 
than this. Eleventh-century lawyers pointed to the theoretron as 
a recent innovation,57 one that put additional emphasis on consum
mation as the essential prelude to marriage. If this is the case, 
then once again the poem has singled out an aspect of marriage 
that the audience would have recognized as contentious. 

The poem ignores the role of the church in marriage. This is 
not to say that in the real world the church had no part to play; 
just that other aspects of marriage were of more immediate im
portance: the possibility of winning an heiress by whatever means, 
an emphasis on the dowry and consummation — rather than the 
church service — as necessary elements for the sealing of a 

51. JORIV,96. 
52. Gro. IV 11.913-16. 
53. Zhishman, op. cit. 657. Cf. D. Ο. Hughes, Troni Brideprice to Dowry 

in Mediterranean Europe', Journal of Family History 3 (1978) 262-296. 
54. JGR I, 233. 
55. JGR IV, 96. 
56. JGR TV, 103-4. 
57. JGR IV, 103. 



214 MICHAEL ANGOLD 

marriage. In the poem the wedding festivities are far more im
portant than any church service. Gamos is consistently used in 
the plural to mean wedding festivities;58 they rather than a church 
service made public the marriage. The church was unhappy about 
priests taking part in such festivities.59 They detracted from the 
importance of the church service. 

Abduction underlined how little control the church exercised 
oyer marriage, if only because it flouted the church's increasing 
insistence on a proper betrothal in church. As little attention was 
paid to the church's campaign to have the prohibited degrees 
observed. It is not possible to work out the exact relationship 
existing between Digenes and his bride, but it might well have 
been within the prohibited degrees, since his mother came from 
the bride's family of Doukai. Characteristically, the fact that 
Eudocia recognized Digenes as her kinsman seems only to have 
recommended him all the more to her.60 The poem of Digenes 
Akrites reminds us that still in the eleventh and twelfth centuries 
there were the remnants of a pattern of marriage where the church 
did not count for very much; and this, despite centuries of christian 
influence on Byzantine law. Marriage could still be treated as a 
largely private affair, where the exchange of contracts and the 
consummation of the marriage were the decisive considerations. 
Since marriage continued to be so much a private affair, divorce 
could still be by mutual consent, though strictly against the law 
and abhorred, for obvious reasons, by the church. Concubines had 
been deprived of the legal rights they had under Roman law, but 
the institution persisted. The church wished to raise the age of 
betrothal to the legal age of marriage; that is, fifteen for a boy 
and thirteen for a girl, but the old practice of betrothal at seven 
was hard to eradicate. 

This is not to deny that the church had no success in imposing 
its views in the field of marriage. Its campaign against remarriage 
seems to have had some partial success, perhaps because it fitted 
with the interests of the family. Kekavmenos was willing to admit 

58. Gro. IV 11.724, 859-60, 931. 
59. E.g. Rhalles - Potles V, 388. 
60. Gro. IV 1.325. 
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that, if a man lose a good wife, he has lost his better half, perhaps 
rather more than his better half, but on no account should he be 
tempted to embark once again on the sea of matrimony, for he 
would expose himself to the wiles and weaknesses of women. He 
would be ensnared by the matchmakers. But the main danger 
was that he might have children by a second marriage. The children 
of the first might find themselves at a disadvantage, perhaps even 
disinherited. The ill-feeling created might lead to the break-up 
of the family property.61 Over the prohibited degrees the church 
may also have had some success. This at least is the implication 
of the Emperor Manuel Comnenus's cryptic remark that they have 
to be observed because there were in the upper rungs of Byzantine 
society frequent marriages with foreigners.62 But at another level 
an older pattern of relationships continued. Mistresses were chosen 
very often from close relatives, as the notorious liaisons of Manuel 
Comnenus and his cousin the future Emperor Andronicus Comnenus 
reveal all too clearly.63 However hard it was to eradicate this 
older pattern, there are just enough indications to suggest that 
over the twelfth century the church came to exercise a greater 
degree of supervision over marriage than was the case in the past. 
So a reading of the Romance of Digenes must increasingly have 
produced a feeling of nostalgia for a time when marriage still 
evaded the church's close attention, for a way of life that had 
nearly passed. 

61. Cecaumenus, Strategicon, pp. 55-56. 
62. JGRl, 409. 
63. Nicetas Ghoniates, p. 104,11.27-36 and p. 204,11.90-5. 
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ΠΑΊΖΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΑΛΛΌΤΡΙΟΥΣ ΒΊΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΤΩΝ ΓΑΜΙΚΩΝ ΚΩΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ: 

Η ΤΟΜΗ 

[Προσπάθησα νά διατηρήσω στην δημοσίευση, κατά το δυνατόν, την προφο
ρική μορφή της ανακοινώσεως. Διατηρούνται ίτσι καΐ κάποιες γενικεύσεις ή 
απλουστεύσεις πού ή μορφή εκείνη είχε επιβάλει. Έ ξ άλλου είναι προφανές 
δτι, παρά τήν γενική διατύπωση του τίτλου, το θέμα μου αναφέρεται μόνον 
στα κωλύματα γάμου λόγω συγγενείας έξ αίματος ή έξ αγχιστείας, δπου και 
σημειώνεται ή «τομή» τήν οποία επιχειρώ νά παρουσιάσω, καΐ 8χι στίς διά
φορες άλλες κατηγορίες κωλυμάτων.] 

Ι. Ή συνέχεια 

Το δίκαιο των γαμικών κωλυμάτων της πρωτοβυζαντινής και της μεσο-
βυζαντινης περιόδου φαίνεται να παρακολουθη και να συνεχίζη φυσιο
λογικά τα ρωμαϊκά πρότυπα του. *Η διαδοχή άπο τις πηγές του κλασ
σικού ρωμαϊκού δικαίου στην ιουστινιάνεια κωδικοποίηση και άπο εκεί 
στα νομοθετικά κείμενα της μακεδόνικης δυναστείας δέν είναι απλώς 
ομαλή: τα κείμενα κατά βάση επαναλαμβάνονται. Mè κάποιες φραστικές 
μεταβολές, μέ ώρισμένες διαφοροποιήσεις στίς επί μέρους ρυθμίσεις πού 
αποδίδουν τήν έν τω μεταξύ εξέλιξη στίς νομικές αντιλήψεις ώς προς 
τήν έκταση τών κωλυμάτων — κυρίως υπό τήν επίδραση τών αντιστοί
χων εκκλησιαστικών αντιλήψεων και σέ εφαρμογή αναλόγων ρυθμίσεων 
του κανονικού δικαίου—'άλλα οι νομικές βάσεις, ή δομή της νομικής 
κατασκευής, παραμένουν, Οπως και ή τεχνική, έν πολλοίς, της διατυ
πώσεως, αμετάβλητες., Για να αφήσουμε τους απώτερους ρωμαίους προ
γόνους, στην αφετηρία έχουμε το άμεσο πρότυπο: τις Εισηγήσεις του 
Γαΐου-1 συστηματική έ'κθεση της ύλης για τους βαθμούς συγγενείας και 

1. Gaius, Institutes (ϊχδ. Reinach), 10 κ.έ. (Ι § 58 κ.έ.)· πρβ. για τους βαθ
μούς συγγενείας σέ σχέση μέ τήν έξ αδιαθέτου διαδοχή — δπως Ισχύει στο κλασ* 
σικο ρωμαϊκό δίκαιο — 91 κ.έ. (III § 1 κ.έ.). 
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τα κωλύματα γάμου περιλαμβάνουν οι Εισηγήσεις του 'Ιουστινιανού σε 
τρεις τίτλους τους2 και, στους ίδιους τίτλους, ή ελληνική παράφραση 
τους, τα λεγόμενα 'Ινστιτούτα, του Θεοφίλου.3 Κείμενα των 'Ινστιτού
των, από τους τίτλους ΙΙΙ .2 και 1.10, απαρτίζουν τον κορμό των οικείων 
τίτλων («Περί κεκωλυμένων γάμων» ή «Περί γάμων κεκωλυμένων») 
στα νομοθετήματα τών Μακεδόνων: την Εισαγωγή («Έπαναγωγή») , 4 

τον Πρόχειρο Νόμο5 καί κατ ' εξοχήν, βέβαια, τα Βασιλικά6 — καθώς και 
στις διάφορες μεταγενέστερες ιδιωτικές επεξεργασίες τους. Το βασικό 
διάγραμμα είναι το έξης: αναπτύσσονται τα τών βαθμών της συγγενείας 
(inc.: Ή συγγένεια όνομα εστί γενικόν...)' ό γάμος μεταξύ ανιόντων 
καί κατιόντων (συγγενείς έξ αίματος κατ ' ευθείαν γραμμήν) κωλύεται 
έπ ' άπειρον βάση τών κωλυμάτων λόγω συγγενείας εξ αίματος έκ πλα
γίου είναι ό βαθμός της συγγενείας' στην έξ αγχιστείας συγγένεια τα 
κωλύματα περιορίζονται στις ρητά κατονομαζόμενες σχέσεις. 

Ή νομοθετική παρένθεση της 'Εκλογής τών Ίσαύρων (πιθ. 741), εγ
καταλείποντας τήν κλασσική διατύπωση, χρησιμοποιεί νέο φραστικό (τί
τλος 2ος «Περί γάμων επιτετραμμένων καί κεκωλυμένων. . . »),7 το όποιο 
δέν διατηρεί τήν απαρίθμηση τών βαθμών συγγενείας τών Εισηγήσεων/ 
'Ινστιτούτων καί τήν αναγωγή σ' αυτούς τών κωλυμάτων, άλλα περιορί
ζεται στην αναγραφή τών συγγενικών σχέσεων στις όποιες ανακύπτει 
κώλυμα (αν καί ή θεώρηση της βαθμολογικής σχέσεως δέν φαίνεται να 
άπουσιάζη εντελώς άπο τήν σκέψη του συντάκτη). Αυτό το κενό φαίνε
ται να καλύπτη ή σταθερή παρουσία στην λεγομένη Append ix Eclogae 
του τίτλου: «Περί τής τών βαθμών συγγενείας»,8 ό όποιος αντλεί καί 
πάλι άπο τις Εισηγήσεις στην παράφραση του Θεοφίλου, αυτή τή φορά 
άπο τον τίτλο I I I , 6 με το ίδιο ουσιαστικά incipi t : Ή συγγένεια γενι
κόν εστί όνομα. . . (το όποιο απέβη ένα άπο τα συχνότερα άπαντώμενά 
στα νομικά χειρόγραφα incipi ts — καί ίσως καί σέ Ολη τήν χειρόγραφη 

2. Institutiones 1.10 («de nuptiis»), 3. 2 («de légitima adgnatorum suc
cessione»), 3. 6 («de gradibus cognationis»). 

3. Institutionum graeca paraphrasis Théophile antecessori vulgo tributa 
(Ικδ. Ferrini) 39 κ.έ., 269 κ.έ., 287 κ.έ.= JGR III, 23 κ.έ., 149 κ.έ., 159 κ.έ. 

4. τίτλ. 17: JGR II, 277 κ.έ. (fecS. Zachariä von Lingehthal). 
5. τίτλ. 7: JGRÏl,134κ.έ. (Ικδ. Zachariä von Lingenthal). 
6. Βασιλικά 28. 5. 
7. Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Konstantinos' V (£κδ. Burgmann) 

(Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, Bd. 10), Φραγκφούρτη 
19S3,170 κ.έ. · JGR II, 18 κ.έ. (έκδ. Zachariä von Lingenthal). 

8. Fontes Minores, III (1979), 113-116 (§ IX) (Ικδ. Burgmann-Troianos). 
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παράδοση της βυζαντινής κοσμικής γραμματείας), και συνοδεύεται άπο 
Ινα γνωστό διάγραμμα των βαθμών τής συγγενείας — χωρίς ρητό συ
σχετισμό δμως μέ θέματα γαμικών κωλυμάτων. 

Ά π ο πλευράς τώρα ουσιαστικού περιεχομένου τών διατάξεων είναι 
γνωστό δτι στο δίκαιο τών Εισηγήσεων/Ινστιτούτων, μέ δεδομένο το 
απεριόριστο του κωλύματος στην κατ' ευθείαν γραμμήν συγγένεια, (α) 
κωλύεται ό γάμος συγγενών εκ πλαγίου μέχρι και τρίτου βαθμού (θειος 
και ανεψιός) (β) ισχύει ή αρχή: εκείνον προσώπου οβ την θυγατέρα ου 
δυναμαι λαβείν προς γάμον, τούτον ουδέ την εκγόνην (βάσει τής οποίας 
κωλύεται και ό γάμος θείου και «άνεψιόπαιδος» δηλ. γάμος μέ τον εγγο
νό του αδελφού = τέταρτος βαθμός εκ πλαγίου στην λεγομένη άνισοσκελή 
γραμμή, άλλα ακόμη καΐ ό γάμος μέ τον δισέγγονο του αδελφού = πέμ
πτος βαθμός: Την προεγγόνην της αδελφής γαμεΐν ου δυναμαι, γονέως 
γαρ ίχω προς αυτήν τάξιν αρχή του respectus parentelae) (γ) επιτρέ
πεται ό γάμος συγγενών τετάρτου βαθμού εκ πλαγίου στην λεγομένη 
ισοσκελή γραμμή: πρώτοι εξάδελφοι. Στην αγχιστεία ισχύει ή απαγό
ρευση γάμου μέ τον πεθερο/-ά ή τον προγονο/-ή πού συνήθως ερμη
νεύεται ως απεριόριστο κώλυμα στην οιονεί «κατ' ευθείαν» γραμμή τής 
αγχιστείας, ενώ στην οιονεί «εκ πλαγίου» υφίσταται το κώλυμα προκει
μένου για γάμο μέ συγγενή δευτέρου βαθμού εξ αίματος του έτερου 
τών συζύγων (αδελφό του συζύγου) και αμφίβολο μένει το ζήτημα του 
τρίτου βαθμού. 

Το 691/692 μέ εκκλησιαστική διάταξη πού έχει τήν τυπική ισχύ 
κανόνος οικουμενικής συνόδου, επομένως νόμου, τον κανόνα 54 τής Πεν-
θέκτης, το κώλυμα λόγω συγγενείας εξ αίματος εκ πλαγίου επεκτείνε
ται ώστε να περιλάβη και τον τέταρτο βαθμό τής ισοσκελούς γραμμής 
(πρώτοι εξάδελφοι). Μέ τον ίδιο κανόνα εισάγεται περιωρισμένο κώλυμα 
γάμου και στην λεγομένη οιονεί αγχιστεία (δηλ. δχι πλέον μόνον στην 
σχέση πού συνδέει τον ενα άπο τους συζύγους μέ τους εξ αίματος συγ
γενείς του άλλου, πού είναι ή αγχιστεία, άλλα και στην σχέση τών συγ
γενών του ενός άπο τους συζύγους προς τους συγγενείς του άλλου): κω
λύεται ό γάμος συγγενών πρώτου βαθμού του ενός συζύγου μέ συγγε
νείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού του άλλου (γονέως και τέκνου μέ γονέα 
κάΙ τέκνο ή μέ δύο αδελφούς) ή συγγενών δευτέρου βαθμού του ενός μέ 
συγγενείς δευτέρου βαθμού του άλλου (δύο αδελφών μέ δύο άδελ-1 

φούς/-ές).9 Αυτά είναι, άλλωστε, και τα απώτερα κωλύματα πού πρρ-

9. . . .ορίζοντες άπο τον νυν τον ττ} οικεία εξαδέλψτ) προς γάμον xoivcoviav 
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βλέπει, οριστικά, το επίσημο κανονικό δίκαιο της ανατολικής εκκλησίας. 
Μέ την μεταρρύθμιση της Εκλογής , τα νέα κωλύματα εισάγονται 

και ρητά στο σώμα της πολιτειακής νομοθεσίας· κάτι περισσότερο: το 
κώλυμα εκ πλαγίου επεκτείνεται ήδη και στον Ικτο βαθμό εκ πλαγίου, 
δηλ. περιλαμβάνει πλέον και τους δεύτερους εξαδέλφους.10 Έ ξ άλλου το 
ποινικό μέρος τής Εκλογής συστηματοποιεί και οριστικοποιεί την ποι
νική πρόβλεψη για τις παραβιάσεις τών κωλυμάτων: στις στενότερες 
συγγενικές σχέσεις (πρόχειρα: στις περιπτώσεις συγγενείας έξ αίματος 
ή αγχιστείας πού προέβλεπε το δίκαιο τών Εισηγήσεων/Ινστιτούτων) 
ή πρόβλεψη εντάσσεται στην γενικώτερη ποινική μεταχείριση τής «αιμο
μιξίας», σέ στενή έννοια και σέ ευρύτερη, δηλ. θάνατος ή ρινοκόπηση αντί
στοιχα*11 στις απώτερες συγγενικές σχέσεις (πρόχειρα: στα νέα κωλύ
ματα του κ. 54 Πενθέκτης και τής ΐδιας τής Εκλογής δηλ. γάμος με
ταξύ πρώτων ή δευτέρων εξαδέλφων, κωλύματα λόγω οιονεί αγχιστείας) 
εισάγεται ειδική πρόβλεψη, μέ απειλή ελαφρότερης ποινής — πέρα άπο 
τήν προβλεπόμενη ρητά αστική κύρωση (χωρισμός = άκυρότης του γά 
μου): προς τω χωρισμω καί τνπτέσθωσαν.12 

σνναπτόμενον, ή πατέρα και vlòv μητρί και θνγατρί, ή δύο κόραις άδελφαΐς πατέρα 
και vlòv, ή άδελφοΐς δνσΐ μητέρα και θυγατέρα, ή αδελφούς δύο δνσιν άδελφαΐς, 
υπό τον τής επταετίας πίπτειν κανόνα, άφισταμένων αυτών προδήλως τοϋ παρα
νόμου συνοικεσίου: P.- P. Joannou, Discipline générale antique (= Pontificia 
Commissione per la redazione del Codice di Diritto Canonico Orientale. Fonti, 
fase. IX), I. 1, Κρυπτοφέρρη - Ρώμη 1962, 190-192* Ράλλης - Ποτλής Β', 432. 

10. 'Εκλογή 2.2 . . .και δσοι έξ αίματος συγγενείας άλλή^ς γνωρίζονται, 
τουτέστι γονείς προς τέκνα, αδελφοί προς αδελφός και τα τούτων τέκνα, οι λεγόμε
νοι εξάδελφοι, και οι έξ αυτών τικτόμενοι παίδες και μόνον, και οι έξ έπιγαμίας 
γνωριζόμενοι συγγενείς, πατρώος είς προγονήν, πενθερος προς νύμφην, προγονός 
προς μητρνιάν, αδελφός προς νύμφην ήγουν γυναίκα αδελφού, ομοίως πατήρ και 
νιος προς μητέρα και θυγατέρα, δύο αδελφοί είς δύο αδελφός. . . : Burgmann 170-
172· JGR II, 19. 

11. 'Εκλογή 17.33 Οι αιμομίκται, ή γονείς προς τέκνα ή τέκνα προς γονείς 
ή αδελφοί προς άδελφάς, ξίφει τιμωρείσθωσαν ol δε προς αλλην συγγένειαν σνμ-
φθειρόμενοι, τουτέστι πατήρ είς γυναίκα νίον ή νΐος είς γυναίκα πατρός ήγουν 
μητρυιάν ή πατρώος είς προγόνην η αδελφός είς γυναίκα αδελφού ή θειος είς άνε-
ψιάν ή ανεψιός είς θείον, ρΊνοκοπείσθωσαν ομοίως καί ό είς δύο αδελφός είδήσει 
μιγνύμενος: Burgmann 236· JGR II, 58. 

12. 'Εκλογή 17.37 Οι από τον παρόντος προς γάμον συναπτόμενοι εξάδελφοι 
και τα τούτων τέκνα και μόνον ή και πατήρ καί υιός προς μητέρα και θυγατέρα ή 
δύο αδελφοί είς δύο αδελφός προς τψ χωρισμφ καί τνπτέσθωσαν: Burgmannï238* 
JGR II, 58. 
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Έδώ πλέον το δίκαιο των γαμικών κωλυμάτων φαίνεται να αποκρυ
σταλλώνεται. Παρά την ανατροπή του νομοθετικού έργου των Ίσαύρων 
άπο τους Μακεδόνες, το δίκαιο των γαμικών κωλυμάτων της Εκλογής 
παραλαμβάνεται αυτούσιο στην νομοθεσία τών Μακεδόνων. Είδαμε ήδη, 
δμως, δτι στα νομοθετήματα τών Μακεδόνων ή διατύπωση της Εκλο
γής Ιχει έγκαταλειφθή καί χρησιμοποιούνται, ως κορμός τών οικείων 
τίτλων, τα γνωστά κείμενα τών Εισηγήσεων/Ινστιτούτων: τα νέα κω
λύματα είτε παρεμβάλλονται απλώς στα παλαιά κείμενα της ιουστινιά
νειας παραδόσεως, μέ μεγαλύτερη ή μικρότερη νομοτεχνική ευστοχία,13 

εΐτε εισάγονται στο σώμα τών νομοθετημάτων τών Μακεδόνων μέσω 
του ποινικού μέρους της 'Εκλογής, — πού, αυτό, παραλαμβάνεται, καί 
φραστικά, σχεδόν αναλλοίωτο.14 Ή ευχέρεια ακριβώς μέ την όποία^ 
ανεξάρτητα από τις νομοτεχνικές κακοτεχνίες, κατέστη δυνατόν να αφο
μοιωθούν στα νομοθετήματα πού παρακολουθούν την ρωμαϊκή καί ιου
στινιάνεια νομική παράδοση οι νέες ρυθμίσεις του κανονικού δικαίου καί, 
εν τέλει, αυτούσιο το δίκαιο τών γαμικών κωλυμάτων της Εκλογής απο
τελεί δείγμα της συνέχειας αύτης της παραδόσεως, καί της εσωτερικής 
ενότητας του δικαίου, στο συγκεκριμένο αυτό αντικείμενο, παρά τις εξω
τερικές διαφοροποιήσεις. 

//. Ή τομή 
Ή τομή στο δίκαιο, καί στην πρακτική, τών γαμικών κωλυμάτων στο 
Βυζάντιο φαίνεται να εχη ημερομηνία: στις 21 Φεβρουαρίου 997 εκδί
δεται ό λεγόμενος «τόμος» του πατριάρχη Σισιννίου Β' (996-998),15 «le 
document le plus célèbre assurément de toute la législation matri-

13. Εισαγωγή («Έπαναγωγή») 17.3-4: JGR I I , 278-279" Πρόχειρος Νόμος 7. 
3-4: JGR I I , 135· Βασιλικά 28.5.2: . . .Kai μεταξύ ôè τών εκ πλαγίου προσώπων 
εστί τις κώλυσις. Την γαρ τοϋ αδελφού μου η την της αδελφής μου θυγατέρα λαμ
βάνειν προς γάμον ου θέμις· αλλ' ουδέ την τούτων εγγόνην. 'Ομοίως ουδέ την θυ
γατέρα τοϋ θείου ή της θείας, τουτέστι την εξαδέλφην μου· αλλ' ουδέ ό νίός μου 
την εγγόνην αυτών, οΐτινες λέγονται δισεξάδελφοι.. . 

14. Εισαγωγή 40.61-62: 365· Πρόχειρος Νόμος 39.69,72: 225* Βασιλικά 
60.37.74-75: ΟΙ προς γάμον συναπτόμενοι η άλλως σαρκικώς συμπλεκόμενοι εξά
δελφοι και οι εξ αυτών τικτόμενοι παίδες και μόνον, ή και πατήρ και υιός προς 
μητέρα καί θυγατέρα η δύο αδελφοί εις δύο άδελφάς ή δύο αδελφοί εις μητέρα και 
θυγατέρα ή ανεψιός είς τήν γεγενημένην τοϋ θείου γυναίκα εϊτε θείος εις την γε-
γενημένην τοϋ άνεψιοϋ γυναίκα, προς τω χωρίομώ και τυπτέσθωσαν. 

15. Grumel, Regestes, άρ. 804: Ράλλης - Ποτλής Ε ' , 11-19. 
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moniale», θα γράψη ό π . Lau ren t . 1 6 T i είναι ό τόμος του Σισιννίου; 
Σχεδόν ένωχλημένος άπο τήν σημασία πού του αποδόθηκε, άλλα καί 
άπο τήν Ικταση του κειμένου, τις θεωρητικές κατασκευές και τήν πολύ
πλοκη επιχειρηματολογία, ένας ανώνυμος βυζαντινός σχολιαστής (το σχό
λιο θα άποδοθη αυθαίρετα καί προφανώς αβάσιμα στον Ζωναρά) θα γρά
ψη: Ό συνοδικός ούτος τόμος, ει καί πολλοίς παρεκβάσεσι κεχρηται, 
άλλα το όλον εκ τούτον συνάγει' κωλύει γαρ δύο αδελφούς δύο εξαδέλ-
φας λαβείν καί το ανάπαλιν [. . . ] και θείον και άνεψιον αδελφός δύο 
[. . . J καί πλέον ουδέν.1"7 Πράγματι, το κατ ' ούσίαν περιεχόμενο του τό
μου δέν είναι παρά μία σημαντική επέκταση του κωλύματος έξ οιονεί 
αγχιστείας, πού είδαμε δτι στον κ. 54 Πενθέκτης καί στην πολιτειακή 
νομοθεσία εξαντλείται στην περίπτωση του γάμου συγγενών δευτέρου 
βαθμού μέ συγγενείς δευτέρου βαθμού (δύο αδελφοί μέ δύο αδελφούς)* 
μέ τον τόμο εισάγεται κώλυμα καί στον γάμο συγγενών δευτέρου πάν
τοτε βαθμού (δύο αδελφών) μέ συγγενείς τρίτου βαθμού (μέ θείο καί 
ανεψιό) καί τετάρτου βαθμού (μέ δύο πρώτους εξαδέλφους). Δραστική 
καί ακραία, ίσως, μεταβολή, καθ' έαυτήν, άλλα μία ακόμη, υπό εκκλη
σιαστική επίδραση, επέκταση τών γαμικών κωλυμάτων, δπως οι άλλες 
πού είδαμε δτι προηγήθηκαν. Έ τ σ ι τήν εϊδε ό ανώνυμος σχολιαστής: 
και πλέον ουδέν. Ό σχολιαστής ορθά αποδίδει το ^περιεχόμενο της ρυθμί
σεως, άλλα δέν εϊδε αυτό πού φαίνεται δτι αμέσως, ή σχεδόν, διέγνωσαν 
οι σύγχρονοι του (ή το είδε πολύ καλά καί θέλησε να το «έξορκίση»18): 
ή σημασία του τόμου δέν βρίσκεται στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις του, 
άλλα στην νέα συλλογιστική, τήν νέα οπτική τών πραγμάτων πού εισά
γει, μέ ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στην πρακτική — αυτό πού πράγματι 

16. V. Laurent, «Réponses canoniques inédites du patriarcat byzantin», 
Échos d'Orient 33 (1934) (298-315) 305. 

17. Ράλλης - Ποτλής Ε', 19. Για το σχόλιο βλ. J. Darrouzès, «Questions 
de droit matrimonial 1172-1175», REB 35 (1977) (107-157) 113-114. 

18. Το τελευταίο ισχύει, κατ' εξοχήν, έάν πράγματι το σχόλιο προέρχεται άπο 
ένα χωρίο (σ. 357) της «Μελέτης» του Δημητρίου Κυζίκου (Ράλλης - Ποτλής Ε', 
354-366), προς το όποιο παρουσιάζει στενή φραστική συγγένεια, καί δπου ή συνά
φεια τοϋ κειμένου είναι σαφώς διάφορη άπο τήν εντύπωση πού δημιουργεί αυτοτε
λώς το σχόλιο. Τήν προέλευση του σχολίου άπο τήν «Μελέτη» είχε ήδη υποδείξει 
δ Zachariä: JGR VII, 71 σημ. 2 (στο χωρίο 8.86 του Prochiron auctum, δπου 
το σχόλιο επαναλαμβάνεται). Για τα χωρία αυτά τελευταία: Α. Schminck, «Vier 
eherechtliche Entscheidungen aus dem 11. Jahrhundert», Fontes Minores\ 
ΙΠ (1979) (221-279) 276 σημ. 136. 
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αποτελεί την «βυζαντινή» τομή στην ρωμαϊκή παράδοση του δικαίου 
των γαμικών κωλυμάτων. 

«Au sujet du tomos de Sisinnios [ . . . ] une é t ude d 'ensemble 

[ . . . ] res te à écrire», έ'γραφε πριν άπο δέκα χρόνια ό π . Darrouzès 1 9 

— και ή παρατήρηση ισχύει πάντοτε. Κυρίως παραμένουν αδιερεύνητες 
οι συνθήκες πού ώδήγησαν στην εκδοσή του. Βέβαια θα ήταν δυνατή ή 
ένταξη του τόμου μέσα σέ ώρισμένα γενικά ιστορικά πλαίσια: (α) ή πο
λυσυζητημένη νομοθετική προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας κατά τον 
10ο αιώνα εναντίον της μεγάλης ιδιοκτησίας: ή επέκταση των γαμικών 
κωλυμάτων δυσχεραίνει αντικειμενικά τήν δημιουργία ένδογαμικών κα
ταστάσεων πού οδηγούν σέ συγκέντρωση μεγάλων περιουσιών ή απο
τρέπουν τήν διασπορά τους. Φυσικά δέν θα βρούμε στον τόμο, του οποίου 
ή ιδεολογική βάση και οί αφετηρίες εμφανίζονται εντελώς διαφορετικές, 
αναφορές σέ τέτοιου είδους σκοπιμότητες, πολύ λιγώτερο τήν ρητή κα
ταγγελία της μεγάλης γαιοκτησίας πού βρίσκουμε στις αυτοκρατορικές 
Νεαρές του 10ου αιώνα' ωστόσο κάποιοι υπαινιγμοί προς τήν κατεύθυνση 
αυτή μπορεί ίσως να ανιχνευθούν: ή γαρ δόξα γένους και δγκος αξιω
μάτων ή πλούτος ανδρός ή κάλλους φαιδρότης [ . . . ] προς τον αθέμιτον 
(γάμον) εξεκύλισαν, δια ταύτα έρχεται [ . . . ] ή αργή του Θεοϋ έπι τους 
υιούς της απείθειας20 (β) ή έκνομίκευση του κανονικού δικαίου, ή οποία 
βρίσκει τήν κατ ' εξοχήν έκφραση της στην Πενθέκτη σύνοδο — μέ τήν 
οριστικοποίηση του επισήμου corpus τών εκκλησιαστικών κανόνων, τήν 

19. J. Darrouzès, REB 37 (1979) 269. 
20. Ράλλης - Ποτλής Ε', 18. Πρβ. στην πράξη Grumel, Regestes, άρ. 1068 τοΰ 

πατριάρχη Λουκά Χρυσοβέργη (11 Απριλίου 1166), μέ τήν οποία επιβάλλεται 6 ανα
τρεπτικός χαρακτήρας του κωλύματος λόγω συγγενείας έβδομου βαθμοϋ έξ αίματος: 
. . . κακουργονσιν επίτηδες, φόβου θείου και κανονικής έπίπροσθεν διατάξεως τήν 
τών οίκείων έκπλήρωσιν θελημάτων τιθέμενοι, ώς ή τοϋ αμάραντου κάλλους ήττα>-
μενοι ή πλούτω τω ρέοντι υπαγόμενοι ή καί γένους υπεροχή ύφελκόμενοι (Ράλλης -
Ποτλής Ε', 97). Οί αναφορές αυτές μπορεί, έν τούτοις, να αποτελούν απλώς υ
παινιγμούς για τΙς συγκεκριμένες περιπτώσεις πού απετέλεσαν ίσως τήν (αφανή) 
αφορμή τών ρυθμίσεων πρβ. στον τόμο τοϋ Σισιννίου: ώστε μηδένα τών απάντων, 
από γε τοϋ νϋν, καν τών εν δυναστείαις ή τις και εξουσίαις, καν πλούτω κομών, 
καν τών πολλών και τοϋ δήμου, προς τοιοϋτον γάμον ελθεΐν. . . καί στην «Νεαρά» 
τοΰ Μανουήλ Α' Κομνηνού πού επικυρώνει τήν πράξη τοΰ Λούκα Χρυσοβέργη (κα
τωτέρω σημ. 29): επεί δέ πολλά πολλάκις προβαίνουσι συναλλάγματα μετά τών εκ 
βασιλέων γένους και τών άλλων ευγενέστατων και περιδόξων εν άξιώμασι και τών 
εξ αλλοδαπών χωρών, ών @ήγες καί πρίγκιπες αρχουσι, μεταγομένων προσώπων 
επί τήν βασιλίδα τών πόλεων... 
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εισαγωγή μιας νομικής περιπτωσιολογίας, τήν άντικειμενοποίηση των 
προβλεπομένων κυρώσεων κλπ. — και οδηγεί εν συνεχεία σέ μία ολοένα 
αυστηρότερη στάση του εκκλησιαστικού δικαίου απέναντι σ' ενα πλήθος 
εκδηλώσεων του ανθρώπινου βίου, κατ ' εξοχήν μάλιστα σέ ζητήματα γά
μου και γενετήσιας ζωής.2 1 Στην περίοδο μεταξύ του τέλους του 8ου 
αιώνα και τών μέσων του 10ου τοποθετείται ή σύνταξη του «κανονικού» 
του ψευδο-Ίωάννου του Νηστευτου πού αποτελεί χαρακτηριστική έκ
φραση τής τάσεως αυτής, και συγχρόνως τήν επηρεάζει22 (γ) ή διεκδί
κηση άπο τήν εκκλησία αποφασιστικού αυτόνομου ρόλου στα ζητήματα 
γαμικοΰ δικαίου' τον ρόλο αυτό φαίνεται να αναλαμβάνη δταν μέ τήν 
Νεαρά 89 του Λέοντος ζ ' καθιερώνεται ή ιερολογία ως συστατικό στοι
χείο του γάμου, και κυρίως μέ τήν ανάμιξη τής εκκλησίας στο μεγάλο 
ζήτημα τής τετραγαμίας του Λέοντος και στην κατάληξη του μέ τον 
«τόμο τής ενώσεως» (920), δπου πλέον ό ρόλος αυτός φαίνεται να τής 
αναγνωρίζεται γενικά. Τελικά ή εκκλησία θα διεκδίκηση τήν αποκλει
στική αρμοδιότητα και τουλάχιστον τήν νομοθετική πρωτοβουλία στα 
θέματα αυτά. Στην εξέλιξη αυτή ό τόμος του Σισιννίου αποτελεί πραγμα
τικά σταθμό: μέ απλή συνοδική απόφαση εισάγονται νέα κωλύματα γά
μου, κατά τροποποίηση δχι μόνον τών ιερών κανόνων, στους οποίους 
δμως ή πολιτειακή νομοθεσία έχει προσδώσει ισχύ νόμου, άλλα ρητών 
διατάξεων τής ίδιας τής πολιτειακής νομοθεσίας. Έ ν τούτοις ευθύς εξ 
αρχής ή τυπική ισχύς του τόμου δεν αμφισβητείται, ούτε ακόμη άπο 
δσους οξύτατα αντιδρούν στο περιεχόμενο του, ούτε άπο τα πολιτικά 
δικαστήρια τα όποια κατά κανόνα τον εφαρμόζουν, και πάντως ποτέ 
δεν κηρύσσουν τήν «αντισυνταγματικότητα» του, δπως χαριτολογεί ό 
π . Lauren t . 2 3 'Ακόμη περισσότερο, ή αυτοκρατορική νομοθεσία άπο τα 
τέλη του 11ου αιώνα θα τον μνημονεύη πλέον ως τμήμα του ισχύοντος 

21. Βλ., άπο άλλη οπτική, άλλα μέ αξιόλογη ευστοχία, Χρ. Γιανναρά, Ή 
'Ελευθερία τοΰ "Ηθους, 'Αθήνα 1970, σ. 135 κ.έ., παρά τήν έν τφ μεταξύ κατά κά
ποιον τρόπο «αναθεώρηση» τών απόψεων τοΰ συγγραφέα, καΐ τελικά, δυστυχώς, 
τήν πλήρη σχεδόν αντιστροφή τους στην δεύτερη έκδοση του βιβλίου, 'Αθήνα 1979, 
σ. 225-252, κυρίως 232 κ.έ. 

22. Grumel, Regestes, άρ. *270. Για τα κείμενα τοϋ ψευδο-Ίωάννου τοΰ Νη
στευτου βλ. τελευταία: Σπ. Ν. Τρωιάνος, 01 πήγες τον βυζαντινού δικαίου, Άθήνα-
Κομοτηνή 1986, σ. 91. 

23. «le Conseil d'État n'intervint pas pour casser une initiative aussi 
novatrice»: Laurent, Réponses canoniques 305 (ανωτέρω σημ. 16). 
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δικαίου' ή άτυχη προσπάθεια καταργήσεως του το 1175 θα γίνη μέ τυ
πικό νόμο. 

Μπροστά στο παράδοξο αυτό για τήν συνταγματική τάξη του Βυ
ζαντίου, οί βυζαντινοί συγγραφείς θα δημιουργήσουν το πλάσμα δτι ή 
σύνοδος ενεργούσε κατά βασιλική νομοθετική εξουσιοδότηση: καταγνώ-
μην ενομοθέτει βασιλικήν, βασιλίκι} προστάξει2* — ή τουλάχιστον δτι ό 
τόμος έτυχε της εκ των υστέρων βασιλικής επικυρώσεως: βασιλική επί-
κρισις.25 Ό ίδιος ό Σισίννιος — σοφός τα θεία, θα μας πή μία πηγή, 
άλλα κυρίως ικανός νομικός: ατε γαρ δικαστηρίοις εκ παίδων έντεθραμ-
μένος [ . . . ] και τάς νομικάς ανελίττων βίβλους καθ3 εκάστην26— έχει 
πλήρη επίγνωση δτι αντιποιείται νομοθετικό Ιργο: ΆλΧ ϊσως τις àva-
στας ερεϊ' Kai δια τι [ . . . ] άντινομοθετεΐς [ . . . ] υπ' εύθννην άγων το 
από των νόμων άνεύθννον;27 Θα δοΰμε τήν κατασκευή του Σισιννίου 
στο σημείο αυτό — ή οποία πάντως δεν είναι ή θεωρία της βασιλικής 
εξουσιοδοτήσεως. Είδαμε δτι οί συγκεκριμένες συνθήκες εκδόσεως του 
τόμου και οί σκοπιμότητες πού εξυπηρετούσε τήν δεδομένη στιγμή μας 
διαφεύγουν. Άλλα ή άμεση επιβολή του τόμου χωρίς οποιαδήποτε αμφι
σβήτηση, τουλάχιστον της τυπικής ισχύος του, και οί μαρτυρίες για 
υποτιθεμένη βασιλική εξουσιοδότηση μπορεί να μας οδηγήσουν, ως υπό
θεση εργασίας, προς μία μεμονωμένη και ασαφή σημείωση, ή οποία φαί
νεται να παρέχη τήν είδηση δτι ή έκδοση του τόμου έγινε, δχι απλώς 
κατά παραχώρηση, άλλα κατ' επιβολή βασιλική: αυτόν συμπεριενεχθεντα 

24. Ευστάθιος ό Ρωμαίος: Ράλλης - Ποτλής Ε ' , 351 (δτε κατά γνώμην ενομο
θέτει βασιλικήν)' ψευδεπίγραφη «Έκθεσις» του Σισιννίου Grumel, Regestes, άρ. 805 
(κατωτέρω σημ. 50): έκδ. Beneaeviä, Viz. Vrem. 11 (1904) Pr i loienie I I , 12 (δια 
τήν τοϋ τόμου αγνοιαν, δς προστάξει βασιλική και διασκέψει συνοδική κατά των 
αθέμιτων γάμων εξετέθη και εβεβαιώθη)' ίσως έδώ αναφέρεται και μία ασαφής 
σημείωση στο περιθώριο τοϋ Parisinus gr. 1234 φ 266 ν : Darrouzès, Questions 
(ανωτέρω σημ. 17), 151 appai", crit. και 150-151 σημ. 32, δπου ό Σισίννιος φέρε
ται και τοϋ (περί?) τοϋ γάμου μνησθείς βασιλικού προστάγματος (',). 

25. Δημήτριος Κυζίκου: Ράλλης - Ποτλής Ε ' , 365 ("Οτε δέ και νέας συνό
δους αθροίσεις, και τόμους ετέρους συνθήαεις, και βασιλικός επικρίσεις προσθή-
σεις. . . ) . Είναι χαρακτηριστικό δτι κατά κανόνα οί κατασκευές αυτές προέρχονται 
άπο επικριτές, και 6χι υποστηρικτές, τοϋ τόμου και των κριτηρίων του* εΰλογα, 
εφ' δσον, μέ δεδομένη τήν επιβολή της 'ισχύος τοϋ τόμου, ή προσπάθεια τους είναι 
κυρίως να μή «νομιμοποιηθη» και έπεκταθή, αυτονομημένη, ή πρακτική αυτή. 

26. Grumel, Regestes, άρ. 858 τοϋ Μιχαήλ Κηρουλαρίου έτους 1051/1052: 
Ράλλης - Ποτλής Ε ' , 44. 

27. Ράλλης - Ποτλής Ε ' , 15. 

15 
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rfj βασιλική δυναστεία τα παρά πρόθεσιν οίκείαν σννθεΐναι και τώ τόμφ 
περιλαβεϊν.28 Θα μπορούσαμε πράγματι να υποθέσουμε δτι γιά τήν εξυ
πηρέτηση κάποιας συγκεκριμένης σκοπιμότητας (αποτροπή κάποιου μή 
επιθυμητού γάμου ή κάποιων μή επιθυμητών γάμων;) το κράτος κατέ
φυγε στην χρησιμοποίηση της εκκλησιαστικής δικαιοπλαστικής λειτουρ
γίας, ώστε να έπιτύχη μία ρύθμιση πού δέν ήθελε να φανή δτι το ϊδιο 
επιβάλλει, κατ ' ανύποπτο, υποτίθεται, τρόπο και μέ το κύρος της εκ
κλησιαστικής αρχής. ('Αντίστοιχη περίπου διαδικασία, γ ια τήν οποία 
δμως έχουμε σαφέστερες, αν και έμμεσες φυσικά και πάλι, ενδείξεις, 
επελέγη το 1166 για τήν εισαγωγή του ανατρεπτικού χαρακτήρα του 
κωλύματος του εβδόμου βαθμού εξ αίματος, πάλι για τήν εξυπηρέτηση 
προφανώς κάποιας συγκεκριμένης σκοπιμότητας. Ε κ ε ί επακολούθησε 
και ή νομοθετική επικύρωση της πολιτείας29). *Αν περί αύτου πρόκει
ται, ή ΐδια ή προς εξυπηρέτηση σκοπιμότητα απέκλειε, βέβαια, τήν τ υ 
πική νομοθετική εξουσιοδότηση ή οποιαδήποτε σχετική μνεία. Έ ξ άλλου 
είναι προφανές δτι ό τόμος και οι επιπτώσεις του λειτούργησαν ανεξάρ
τητα άπο τις σκοπιμότητες αυτές — και μάλιστα δταν αυτές είχαν πλέον 
λησμονηθή. 

"Ετσι, ανεξάρτητα άπο τις συνθήκες εκδόσεως του, ό τόμος αποτελεί 
τήν απαρχή της ασκήσεως μιας, παράλληλης προς τήν πολιτειακή, εκ
κλησιαστικής νομοθετικής δραστηριότητας στα γαμικά ζητήματα, ή ο
ποία θα διεκδίκηση ενίοτε και τήν αποκλειστικότητα. Αυτή είναι ή μία 
σπουδαία συνέπεια της εκδόσεως και κυρίως της επιβολής της ισχύος 
του τόμου, και του κύρους το όποιο ό τόμος απέκτησε. 

Έ ν τούτοις ή σπουδαιότητα του τόμου βρίσκεται κατ 'εξοχήν στον 
τρόπο θεμελιώσεως τών ρυθμίσεων πού εισάγει* άπο αυτή τήν άποψη ό 
τόμος αλλάζει ριζικά — και για δλους τους υπόλοιπους βυζαντινούς αίώ-

28. Parisinus gr. 1234 φ 266ν: Darrouzès, Questions 153 appar. crit. και 
152-153 σημ. 35 (ανωτέρω σημ. 17 καΐ 24). 

29. Πράξη Grumel, Regestes, άρ. 1068 του πατριάρχη Λουκά Χρυσοβέργη 
της 11 'Απριλίου 1166: Ράλλης - Ποτλής Ε', 95-98 καΐ «Neapà» Dölger, Re
gesten, άρ. 1468 = Zachariä coll. IV, 69 του Μανουήλ Α' Κομνηνού, μεταξύ 11 
και 25 'Απριλίου 1166: JGR Ι, 408-410, Ράλλης - Ποτλής Ε', 311-313. Εισηγητής 
της εκκλησιαστικής πράξεως είναι ό μητροπολίτης 'Αθηνών Νικόλαος Άγιοθεοδω-
ρίτης, αδελφός του λογοθέτη τοϋ δρόμου Μιχαήλ Άγιοθεοδωρίτου, μέ πρόταση τοΰ 
οποίου θα έκδοθή ή «Νεαρά»' τήν 25 'Απριλίου 1166 ή έκδοση της ανακοινώνεται 
επίσημα στην σύνοδο (Grumel, Regestes, άρ. 1072/1108: έκδ. D. Simon, Fon
tes Minores, I (1976) 123-125). Για το θέμα βλ. Πιτσάκη (κατωτέρω σημ. 43), 296-
321. 
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νες — το δίκαιο των γαμικών κωλυμάτων. Ό Σισίννιος αντιμετωπίζει, 
δπως εϊδαμε, την έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, της οποίας 
είναι πλήρως ενήμερος* ακόμη περισσότερο, μέ τα βυζαντινά κριτήρια* 
βρίσκεται αντιμέτωπος αυτής τής χαρακτηριστικής βυζαντινής προση*· 
λώσεως προς το παραδεδομένο, ιδιαίτερα προς το παραδεδομένο δίκαιο 
-*- ή οποία δύσκολα ανέχεται τήν καινοτομία (λέξεις δπως «καινοτομεΐν», 
«νεωτέριζειν» σ' ολόκληρη τήν βυζαντινή νομική παράδοση έχουν χα
ρακτήρα κατ' εξοχήν péjoratif) —, και ή δποία, δπως έχει εύστοχα έπι-
σημανθή, στην νομοθετική λειτουργία αντανακλάται στην σπανιότητα των 
καταργητικών διατάξεων, άλλα και στην αμφίβολη αποτελεσματικότητα 
τους.30 Το θετικό δίκαιο πρέπει να άποτελή έ'κφραση του δικαίου πού 
ανέκαθεν ίσχυε ενεργεία ή δυνάμει — τουλάχιστον του δικαίου πού θα 
έπρεπε να είχε ισχύσει και πού «κακή τή μοίρα» δέν συνέβη να ίσχύση. 
Ή ρητορική ερώτηση: Και δια τι άντινομοθετεΐς; πού, δπως είδαμε* 
περιέχεται στον τόμο, μπορεί να σημαίνη συγχρόνως: γιατί αντιποιείσαι 
νομοθετική εξουσία, καί: γιατί νομοθετείς αντίθετα προς τα παραδεδομέ-
να.31 .Ό Σισίννιος θά θεμελίωση τήν υποτιθεμένη ένταξη τής ρυθμίσεως 
του στα παραδεδομένα δικαιικά πλαίσια — γιατί αύτο είναι το ζητούμε
νο — στην επίκληση γενικών ρητρών του πολιτειακού καί του κανονικού 
δικαίου. Π.χ. στις ηθικές ρήτρες πού περιέχονται σέ βιβλικά ή πατερικά 
κείμενα: Ei μεν νόμω όρματαί τις προς γάμον, ήνοικτάι πάσα ή οίκου* 
μένη, ει δε εμπαθής αντω ή σπονδή, δια τοντο και πλέον άποκλεισθήτω> 
ϊνα μάθγ} το εαυτόν σκεύος κτασθαι εν άγιασμω και τιμή, μή εν πάθει 
επιθνμίας καί: Ονκ είσελενσει προς πάντα οικεϊον σαρκός σον άποκα-
λύψαι ασχημοσννην αντον, δπως διαμορφώνει ό Μέγας Βασίλειος δύο 
χωρία του αποστόλου Παύλου καί του Λευϊτικοΰ, αντίστοιχα.32 Κυρίως 
στην αρχή του ρωμαϊκού δικαίου: Έν τοις γάμοις ον μόνον το επιτε-
τραμμενον, άλλα και το ευπρεπές και σεμνον και φύσει δίκαιον ζητον* 
μεν.33 Κυριώτατα δμως στην επίκληση μιας ρητορικής, χωρίς νομικό 

30. Βλ. τήν ανάπτυξη στον Σπ . Ν. Τρωιάνο (ανωτέρω σημ. 22), 34 κ.έ. 
31. Καί δια τι τψ κ α τ' S θ ο ς πραττομένφ, χρόνον τοσούτον εις 

α ν ν η γ ο ρ ίαν λα β όν τ ι, άντινομοθετεϊς, [. . . ] ύπ' εύθύνην άγων το από 
των νόμων άνεύθννον; Ράλλης - Ποτλής Ε ' , 15. 

32. Πρβ. Α' Θεσσαλονικείς 4.4 καί Λευϊτικον 18.6: κ. 87 Μεγάλου Βασιλείου, 
Joannou (ανωτέρω σημ. 9) Π, Κρυπτοφέρρη-Ρώμη 1963, 162-169 = Ράλλης -
Ποτλής Δ ' , 260-264. Στον «τόμο»: Ράλλης - Ποτλής Ε ' , 13 καί 16 αντίστοιχα. 

33. Βασιλικά 28.5.7 άπο Digesta 23.2.42 pr . · καί Βασιλικά 2.3.197 άπο 
Digesta 50.17.197: Έν τοις γάμοις ου μόνον εϊ τι ζξεστιν, άλλα καί το ευπρεπές 
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περιεχόμενο, φράσεως του Μ. Βασιλείου (κ. 87), ό όποιος, αποκρούον
τας την ιδέα του γάμου ενός προσώπου μέ τον αδελφό του αποβιώσαντος 
συζύγου του, διερωτάται πώς θα αποκαλούνται τα τυχόν παιδιά των δύο 
γάμων: αδελφοί ή εξάδελφοι; και πώς θα αποκαλούν τα παιδιά του 
πρώτου γάμου τόν δεύτερο σύζυγο: θειο ή γονέα; Ό τόμος του Σισιν-
νίου αλλοιώνει ηθελημένα τήν ρητορική αυτή ερώτηση σέ γενική αρχή, 
τήν όποια παραθέτει ώς δήθεν κείμενο του Βασιλείου: Έν οΐς τα τον 
γένους συγχέονται ονόματα, έν τούτοις δ γάμος αθέμιτος3* (κανείς σχε
δόν άπό τους βυζαντινούς νομικούς δέν φαίνεται να πρόσεξε τήν αλλοίω
ση αυτή)85 — και της προσδίδει νομικό περιεχόμενο. Έ τ σ ι στην ερώ
τηση «δια τί άντινομοθετεΐς» θα μπόρεση να απάντηση: 'Αλλ' ουκ εγω-
γε' [ . . . ] προενομοθέτησε πάλαι Βασίλειος, ού νόμος ή γλώσσα τη εκ
κλησία. Ό δε ζητών έτερον νομοθέτην εν τούτοις ουκ οΐδα εΐ σωφρο-
νοϋσιν ούτος γε δόξει σωφρονεΐν.3* 

Ναί, παιχνίδια βυζαντινών νομικών. 'Αλλά ό τόμος, μέ τήν εισαγω
γή των ρητρών και τών κριτηρίων αυτών στό δίκαιο τών γαμικών κ ω 
λυμάτων, αλλάζει εντελώς έκτοτε τήν μορφή του. Ή επιβολή του τόμου 
συνεπιφέρει και τήν γενική επικράτηση της συλλογιστικής και τών κρι
τηρίων του* έτσι ό τόμος λειτουργώντας πολύ πέρα άπό τις συγκεκριμέ
νες προθέσεις του ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου για νέες περαιτέρω 
αυθαίρετες — τουλάχιστον μέ τα δικά μας κριτήρια — κατασκευές άπό 

ζητονμεν. Στον «τόμο»: Έν τοις γάμοις ού το έπιτετραμμένον μόνον, αλλά καΐ το 
ευπρεπές δεϊ σκοπεϊν, Ράλλης - Ποτλής Ε', 13. 

34. Ράλλης — ΓΓοτλής Ε', 14. Το κείμενο τοϋ Βασιλείου στον κ. 87 (ανωτέρω 
σημ. 32): Οί δέ ουδέ προς τήν φύσιν άποβλέπουσιν, [ . . . ] πάλαι διακρίνασαν τάς 
τον γένους προσηγορίας. Έκ ποίας συγγενείας τους γεννηθέντος προσαγορεύσον-
σιν; 'Αδελφούς αυτούς αλλήλων ή ανεψιούς προσεροϋσιν; 'Αμφότερα γαρ αντοίς 
προσαρμόσει δια τήν σύγχνσιν. Μή ποιήσεις, ώ άνθρωπε, τήν θείαν μητρνιαν τών 
νηπίων... «Un argument qui nous fait sourire», σημειώνει ό Y. Courtonne, 
Un témoin du IVe siècle oriental: Saint Basile et son temps d'après sa corres
pondance, Παρίσι 1973, σ. 484. 

35. Μία μεμονωμένη εξαίρεση αποτελεί ό Δημήτριος Κυζίκου: Koû ταϋτα μέν 
ο τόμος. Αύτη δέ τη επιστολή, περί τών έξ ένος ανδρός κού δυοίν γυναικών αδελ
φών τικτομένων δντος τοϋ λόγου, πλέον ουδέν προσκείμενον εύρείν έστι τών οΰτως 
εχόντων ρητών [ . . . ] Τοσαύτης ούν ύπούσης τών τοϋ τόμου ρητών προς τα τοϋ 
θεοφάντορος καΐ τη φράσει και τη έννοια, και οΰτως άπεξενωμένων προς άλληλα. . . 
Ράλλης - Ποτλης Ε', 362. Πρβ. επίσης τήν ενδιαφέρουσα περίπτωση του Νικο
λάου Σκρίβα: ίχδ. Schminck, «Kritik am Tomos des Sisinnios» (κατωτέρω σημ. 
46), 223-230. 

36. Ράλλης - Ποτλής Ε', 15. 
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την θεωρία και τήν νομολογία, σπανιωτερα άπο την νομοθεσία (άλλα ή 
διάκριση δεν Ϊγει πλέον παρά περιωρισμένη σημασία, άφου ή επικράτηση 
τών γενικών ρητρών σημαίνει ακριβώς την δυνατότητα νομολογιακής 
εφαρμογής τους, χωρίς τήν ανάγκη προσφυγής σέ ρητή νομοθετική διά
ταξη) — πολιτειακή και κυρίως εκκλησιαστική. 

Ή εξέλιξη εκδηλώνεται, σχηματικά, κατά δύο ερμηνευτικούς τρό
πους: 

(α) Ή απαρίθμηση τών γαμικών κωλυμάτων βχι μόνον στον νόμο, 
άλλα και στον ίδιο τον τόμο του Σισιννίου, ερμηνεύεται πλέον ως ενδει
κτική. Ή εφαρμογή τών γενικών ρητρών πού είδαμε, και κατ ' εξοχήν 
ή χρήση του κριτηρίου της «συγχύσεως τών ονομάτων» της συγγενείας, 
δπως έγινε στον τόμο, μπορεί να γίνη και σέ κάθε άλλη περίπτωση. 
Τήν πρώτη γνωστή υπόθεση έχουμε τον 'Ιούνιο 1023, είκοσι εξη χρό
νια μετά τήν έ'κδοση του τόμου, δταν μέ μία αρκετά πρωτόγονη ακόμη 
δικαστική απόφαση ακυρώνεται, γ ια εμφανείς λόγους σκοπιμότητας, Ινας 
γάμος πού εμπίπτει στην κατηγορία «γάμος γονέως και τέκνου μέ δύο 
δεύτερους εξαδέλφους»·37 τήν απόφαση φαίνεται να άκυρώνη μεταξύ τών 
ετών 1025-1030, άλλα χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετική νομική 
βάση, ο Ευστάθιος ό Ρωμαίος.3 8 Ό επιφανέστερος αυτός βυζαντινός νο
μικός του 11ου αιώνα θα ήγηθή πράγματι της αντιδράσεως κατά του 
τόμου του Σισιννίου, και κυρίως κατά της τάσεως για εφαρμογή τών 
κριτηρίων του για τήν κατασκευή νέων κωλυμάτων. Ό ϊδιος, πιθανώς 
στην απελπισμένη προσπάθεια να θέση αντικειμενικά δρια στην άλλως 
απεριόριστη χρήση τών κριτηρίων του τόμου, φαίνεται δτι θά είναι ό 
πρώτος πού εισάγει — ή τουλάχιστον αυτός πού επιβάλλει — τήν μέτρηση 
βαθμών συγγενείας και στην αγχιστεία και οιονεί αγχιστεία.39 Ή προσπά-

37. Grumel, Regestes, άρ. 933 του πατριάρχη Ευσταθίου: Ράλλης - Ποτλής 
Ε', 57" ή πράξη περιέχεται στίς εκδόσεις καΐ στίς Regestes ύπο το Ονομα του πα
τριάρχη Ευστρατίου Γαρίδα, στον δποΐο παλαιότερα άπεδίδετο. Για το θέμα βλ. 
Schminck, Fontes Minores, II (1977), 255-256 σημ. 5 καί Πιτσάκη, 61-63, 85-
96· ειδικό δημοσίευμα: W. Seibt, «Prosopographische Konsequenzen aus der 
Umdatierung von Grumel, Regestes 933», JOB 22 (1973) 103-115. 

38. Ράλλης — Ποτλής Ε', 32-36* το υπόμνημα τοϋ Ευσταθίου 2χει δημοσιευθη 
ως πράξη του πατριάρχη 'Αλεξίου του Στουδίτου (Grumel, Regestes, άρ. 834). 
'Απόσπασμα στην Πείρα 49.34: JGR IV, 20-209. Για τον συσχετισμό τών κει
μένων καΐ τών δικαστικών υποθέσεων βλ. Schminck (προηγουμένη σημ.) και Πι
τσάκη, 66-67,106-110, δπου καΐ ή παλαιότερη βιβλιογραφία. 

39. "Ετσι ήδη ό J. Zhishman, Das Eherecht der orientalischen Kirche, Βιέν
νη 1864 = Tò δίκαιον τοϋ γάμου της ανατολικής ορθοδόξου εκκλησίας, μετφρ. 
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θεια έχει μερική μόνον επιτυχία. Τα τελευταία βυζαντινά εγχειρίδια θα 
τονίσουν δτι αν και οί νεώτεροι και βαθμούς αύτοϊς επενόησαν. .., εν 
τούτοις βαθμών ποσότητα ζητεϊν ουδόλως τοις παλαιοϊς εδοξεν, άλλα 
τα συγκεχυμένα κατά την τοϋ γένους κλήσιν και απρεπή ρητώς κωλύ-
σαντες, τα λοιπά ανέγκλητα εϊασαν [ . . . ] ώστε ου χρή εν τούτοις 
βαθμούς παρεισάγειν: τα ρητώς κωλυθέντα η σύγχυσιν έχοντα φυλάτ-
τεσθαι χρή, επί δε τών ££α> συγγενείας το ευπρεπές' το συγκεχυμένον 
και άσύγχυτον ή εφιέναι ή άπείργειν το συνάλλαγμα.40 

(β) "Ομως ή εισαγωγή της μετρήσεως βαθμών συγγενείας στην αγχι
στεία, αφ' ής δέν ευδοκίμησε προς τήν επιθυμητή κατεύθυνση, συνέβαλε, 
βπως συχνά συμβαίνει, στην επίταση του «κακοΰ» πού ήθελε να διόρ
θωση. Το κώλυμα γάμου λόγω οιονεί αγχιστείας πού εισάγει ό Σισίν-
νιος ανάγεται στην απώτερη μορφή του (δύο αδελφοί μέ δύο πρώτρυς 
εξαδέλφους), κατά τήν μέτρηση αύτη, στον «έκτο» βαθμό (2+4). 'Αλλά 
μέ τήν εισαγωγή της αριθμήσεως βαθμών το κώλυμα ερμηνεύεται ώς 
επεκτεινόμενο στις άλλες σχέσεις αγχιστείας πού ανάγονται στον ίδιο, 
βαθμό. Είναι κυρίως τά δύο θέματα για τα όποια, κατά τήν έκφραση 
του Γ. Μαριδάκη,4^ «άφθονος έχύθη βυζαντινή μελάνη»: γάμος του ίδιου 
προσώπου, διαδοχικά, μέ δύο δεύτερους εξαδέλφους (γνήσια αγχιστεία 
«έκτου» βαθμού) και γάμος θείου και ανεψιού μέ θεία και ανεψιά (οιονεί. 
αγχιστεία του τύπου 3 + 3 , δπου δμως ή αρχή της συγχύσεως επιτρέπει 

Μελ. Άποστολόπουλος, Α' , Αθήνα 1912, σ. 582-583 σημ. 3, 589· τώρα: Schminck, 
Fontes Minores, I (1976) 168 σημ. 93 καΐ I I I (1979) 237 σημ. 37, 250. 

40. 'Ιωάννης Πεδιάσιμος (Ικδ. Schminck) «Der T r a k t a t Περί γάμων des 
Johannes Pediasimos», Fontes Minores, I (1976) (126-174) 143, 157* Ματθαίος 
Βλαστάρης Β.8: Ράλλης - Ποτλής Σ Τ ' , 129-130, 132. 'Ανεξάρτητα άπο τήν πρα
κτική της αξία, ή μέτρηση βαθμών στην έξ αγχιστείας συγγένεια επεβλήθη* μετά 
τήν εξέλιξη αυτή, στην αντίληψη τών βυζαντινών νομικών τα θέματα κωλυμάτων 
γάμου και βαθμών συγγενείας «συστηματικά» έχουν πλέον ταυτισθή: ήδη άπο τον 
11ο αί. σέ κείμενα της νομικής φιλολογίας καΐ σέ επίσημες πράξεις είσάγεται, σέ 
ευρύτατη χρήση, ό αδόκιμος δρος «γάμος» ή «συνοικέσιον ( . . . ) βαθμού έξ αίματος» 
ή «έξ αγχιστείας», δπως βραχυλογεϊται αφαιρετικά το «γάμος μεταξύ συγγενών 
( . . . ) βαθμού έξ αίματος ή έξ αγχιστείας». Ή άκυρολεξία θά χρησιμοποιηθή καΐ 
στον τίτλο του κεφ. Β.8 του Βλαστάρη «Περί τών του γάμου βαθμών», δπου παρα
πέμπει και το κεφ. Γ. 1 πού φέρει τον ϊδιο τίτλο. Νεώτεροι έλληνες νομομαθείς, 
δπως οί ϊδιοι οί Ράλλης και Ποτλής (Ε', 92 σημ. 1), θα μιλούν ακόμη για «τον τοϋ 
έβδομου βαθμού γάμον». Πρβ. και τήν, λιγώτερο αδόκιμη πάντως, έκφραση: «κω-
λυόμενος/έπιτρεπόμενος βαθμός». 

41 . Γ. Μαριδάκης, Το άστικον δίκαιον εν ταϊς νεαραϊς τών βυζαντινών αύτο-
κρατόρο>ν, 'Αθήνα 1922, σ. 61 . 
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ώρισμένους μετριασμούς).42 Έ ξ άλλου, ή εισαγωγή της εννοίας του 
βαθμού συγγενείας και στην αγχιστεία, σέ συνδυασμό με άλλες συγκε
κριμένες ιστορικές συγκυρίες, έγέννησε και το άλλο σημαντικό ζήτημα, 
για το όποιο έχύθη άφθονώτερη ακόμη μελάνη, και το όποιο αναφέρεται 
σέ σοβαρώτερο αντικείμενο, την Ικταση του κωλύματος στην έξ αίμα
τος πλέον συγγένεια, κωλύματος πού άπό την εποχή της 'Εκλογής των 
Ίσαύρων εξαντλείται, 6πως είδαμε, στον έκτο βαθμό (δεύτεροι εξάδελ
φοι). "Ηδη, μέ τήν αναγνώριση κωλυμάτων στον «έκτο» βαθμό των δια
φόρων μορφών αγχιστείας, επικρατεί ή αντίληψη δτι θα ήταν άτοπο να 
έξαντλήται στον ίδιο βαθμό και τό κώλυμα λόγω συγγενείας έξ αίμα
τος, οπότε θα είχαμε εξομοίωση της έξ αίματος συγγενείας προς τήν 
αγχιστεία, ένω ή αναγνώριση κωλύματος και στον έβδομο βαθμό έξ 
αίματος (τέκνο του δευτέρου εξαδέλφου) θα διατηρούσε τήν «υπεροχή» 
της έξ αίματος συγγενείας. Δημιουργείται έτσι νομολογιακά τό κώλυμα 
του έβδομου βαθμού έξ αίματος, τό όποιο στα μέσα του 12ου αιώνα 
καθιερώνεται και μέ τυπικό νόμο έκ μέρους της πολιτείας (1166).43 

Συγχρόνως όμως ή αρχή της «συγχύσεως των ονομάτων» θα έπιτρέψη 
τήν κατασκευή κωλυμάτων και στον «έβδομο» βαθμό αγχιστείας* άλ
λωστε, στον «βαθμό» αυτόν (1+6) ανάγεται — «avant le nom» — ήδη 
ή πρώτη γνωστή υπόθεση του 1023 πού είδαμε- Μόνον τό συμπτωματικό 
γεγονός δτι τό ακώλυτο στον Ογδοο βαθμό έξ αίματος μνημονεύεται ρητά 
— σέ άλλη εντελώς συνάφεια — σέ κανόνα του θετικού δικαίου44 θα άπο-
τρέψη τήν περαιτέρω επέκταση του κωλύματος λόγω συγγενείας έξ αί
ματος (κατά μείζονα λόγον, και έξ αγχιστείας) καΐ στον Ογδοο βαθμό 
(τρίτοι εξάδελφοι), αν και ή επιβολή ήπίων εκκλησιαστικών έπιτι-

42. Για τα θέματα του κωλύματος στον 2κτο βαθμό συγγενείας έξ αγχιστείας 
βλ. Zhishman -Άποστολόπουλος, Α' , 626-672* Μαριδάκης, ο.π. 59-62· Schminck, 
Fontes Minores, V (1982) 197-199* Πιτσάκης, 27-31, 

43. Βλ. ανωτέρω σημ. 29. Για το θέμα ειδική μελέτη: Κ. Γ . Πιτσάκης, Το 
κώλυμα γάμου λόγω συγγενείας έβδομου βαθμοϋ έξ αίματος στο βυζαντινό δίκαιο, 
Άθήνα-Κομοτηνή 1985, οπού αναφορά και σέ διάφορα θιγόμενα έδώ θέματα* για 
τον τόμο του Σισιννίου, είδικώτερα, 25-50. Αυτόθι, καΐ για τήν επέκταση του κω
λύματος λόγω συγγενείας έξ αγχιστείας ή οιονεί αγχιστείας καΐ σέ περιπτώσεις 
πού ανάγονται στον έβδομο βαθμό. 

44. Βασιλικά 35.12.30 (άπό το δίκαιο των αιρέσεων σέ διαθήκη): Ή γραφεΐσα 
ύπο αϊρεσιν παρά της μητρός κληρονόμος, την «έαν τφ τρισεξαδέλφω γαμηθη», 
πληροΰτω πάντως την αϊρεσιν (ού γαρ αίσχρός έστιν ό γάμος), εΐ μη αρα εκείνος 
έμποδίζγι. 



232 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΠΙΤΣΑΚΗΣ 

μίων και στην περίπτωση αυτή δεν θά θεωρηθή πάντοτε υπερβολική.45 

Εϊδαμε δ*τι και ό τόμος καθ' εαυτόν, άλλα κυρίως ή επιβολή τών 
κριτηρίων του, συνάντησαν σχεδόν εξ αρχής τήν σοβαρή αντίδραση τών 
σημαντικώτερων νομικών της εποχής του, κατ ' εξοχήν μάλιστα του κύ
κλου πού ώνόμασα άλλοτε «ή σχολή» του Ευσταθίου του Ρωμαίου* εϊναι 
ή «Kri t ik a m Tomos des Sisinnios», δπως τήν απεκάλεσε ό Andreas 
Schminck, στον όποιο οφείλουμε τήν έκδοση μερικών σημαντικών κει
μένων της σειράς αυτής.46 Οι συγγραφείς θα αποκρούσουν έντονα τήν 
άκριτη αναζήτηση κωλυμάτων σέ συγγενικές σχέσεις πού αγνοούνται άπο 
τον νόμο, τήν αναγωγή σέ δίκαιο τών προσωπικών κατασκευών εκάστου, 
θα μιλήσουν γ ι ' αυτούς πού εισάγουν στον νομικό βίο τήν «σύγχυση» 
πού δήθεν τους ενοχλεί στα «ονόματα της συγγενείας».47 "Αλλοι συγγρα
φείς θα προσπαθήσουν να γελοιοποιήσουν τα κριτήρια αυτά εμμένοντας 
σέ ώρισμένες καταγέλαστες καταστάσεις πού θα προέκυπταν άπο τήν 
συνεπή ακραία εφαρμογή τους, άλλοι, στενότερα συνδεδεμένοι μέ τήν 
εκκλησία, θα ψέξουν τον κατά βάθος μανιχαϊστικο χαρακτήρα της τά 
σεως γ ια συνεχή αύξηση της εκκλησιαστικής αυστηρότητας στα γαμικά 
ζητήματα.4 8 Ό ίδιος δ Ευστάθιος θα έπισημάνη τήν νομίκή «πλαστό-
τητα» τών κριτηρίων του τόμου: ονδε γίνεται σνγχνσις ονομάτων εκ 
τών γάμων οϋς νόμος κνροΐ, και θα μιλήση νωρίς γ ια δ,τι τείνει — ερή
μην πλέον και του τόμου του Σισιννίου — να εξελίχθη σέ άσκηση περι
πτωσιολογίας και επιχειρηματολογίας, γ ι ' αυτούς πού αναζητούν ευκαι
ρία νομικών κατασκευών παίζοντες εις άλλοτρίονς βίονς.49 

'Αλλά ενώ ουσιαστικά ή νομική θεωρία της εποχής του φαίνεται να 

45. 'Ιωάννης Πεδιάσιμος: τίνες γαρ και τον δγδοον εξ αίματος βαθμόν, καίτοι 
ονγχωρηθέντα, δμως παραλύειν ου τολμώσιν ύπ' ευλάβειας, ει δε και παραλϋσαι 
τολμήσουσιν, ελεημοούναις και ενποιίαις τούτον χάριν το θείον ίλάσκονται Schminck 
(ανωτέρω σημ. 40), 151* πλην ή ακρίβεια τίνων και τούτους αφίησιν, αλλά προτρέ
πει έλεημοούνη και ενποιίαις το θείον έξιλεώσασθαι Prochiron auctum 8.43 (ανω
τέρω σημ. 18), 66. Βλ. Πιτσάκης, 390-392, 394. 

46. Κυρίως: «Kritik am Tomos des Sisinnios», Fontes Minores, II (1977) 
215-254· πρβ. «Vier eherechtliche Entscheidungen...» (ανωτέρω σημ. 18). 

47. Δημήτριος Κυζίκου: Το δέ τα εφ' έτερων έκφωνηθέντα και τήν ίσχύν εν 
έκείνοις εχειν όφε^ντα μετάγειν εφ' έτερα και τα πρόδηλον έρμηνείαν έχοντα παρά 
τον νόμον μεταποιείν, αυτό τοϋτο δη το τήν ως αληθώς σύγχυαιν εργαζόμενόν 
εστίν... Ράλλης - Ποτλής Ε', 364. 

48. . . .θερμότερος δ' αν τις είπε και της Μανιχαίων παραψαΰον αίρέσεως, οι 
τους νομίμους ανόμως διασπώσι γάμους, ώς βδελυσσόμενοι.. . αυτόθι, 355. 

49. Ράλλης -Ποτλης Ε', 349,350. 
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άποκρούη τον τόμο ή τουλάχιστον τήν επέκταση της εφαρμογής τών 
κριτηρίων του, ή επικράτηση του (και τών κριτηρίων του) στην καθη
μερινή πράξη και στην νομολογία τών εκκλησιαστικών, άλλα και τών 
πολιτικών, δικαστηρίων είναι, σύμφωνα με δλες τις ενδείξεις, απόλυτη.50 

Έκτοτε αρχίζει απλώς το παιχνίδι τών περιπτώσεων καί τών νομικών 
κατασκευών, για το όποιο μιλούσε ό Ευστάθιος ό Ρωμαίος, σε συνδυα
σμό βέβαια μέ τήν εξυπηρέτηση τών σκοπιμοτήτων και συμφερόντων 
πού μπορεί να κρύπτωνται σέ κάθε περίπτωση. Μία στιγμιαία νίκη τών 
αντιπάλων του τόμου σημειώνεται τον επόμενο αιώνα, δταν το 1175 
μία συνεργασία του αυτοκράτορα Μανουήλ Α' Κομνηνού καί του πα
τριάρχη Μιχαήλ Γ' του του Αγχιάλου (μέ αφετηρία καί πάλι τήν εξυπη
ρέτηση κάποιας συγκεκριμένης σκοπιμότητας, για τήν οποία έχουμε, εδώ, 
σαφείς ενδείξεις, καί βχι στα πλαίσια οποιασδήποτε «Ehepolitik»· ό 
Μανουήλ Κομνηνός, άλλωστε, είναι αυτός πού εισάγει οριστικά το 1166 
το κώλυμα του εβδόμου βαθμού εξ αίματος, πάλι προφανώς για λόγους 
σκοπιμότητας) όδηγη στην κατάργηση του τόμου, μέ μία Νεαρά πού 
μέ εξαιρετική — άλλα εμφανέστατη — νομοτεχνική πονηρία, άφοΰ πλέκει 
το εγκώμιο του τόμου (καί του συντάκτη του) τον καθίστα «lex minus 
quam imperfecta», αφήνοντας τήν τήρηση του απλώς στην αγαθή προ
αίρεση τών ενδιαφερομένων.51 Άλλα στην πραγματικότητα κατά τον 
αιώνα αυτό, τήν εποχή τών μεγάλων βυζαντινών κανονολόγων, ή ισχύς 
καί το κύρος του τόμου έχουν πια καθολικά έπιβληθή* τά Ϊδια τά νομο
τεχνικά τεχνάσματα της καταργήσεως52 μαρτυρούν για τήν αδυναμία 
πλέον ρητού εξοστρακισμού του άπο τον νομικό βίο. Ή απόπειρα — αν 
πράγματι ύπηρξε καν «σπουδαία» απόπειρα καί δέν ήταν Ινα μέτρο για 
τήν εξυπηρέτηση απλώς της συγκεκριμένης περιπτώσεως — άποτυγχά-

50. Ά π ο τον 12ο αί. κυκλοφορεί στά χειρόγραφα μία ψευδεπίγραφη «"Εκθεσις 
κανονική Σισιννίου τοϋ άγιωτάτου πατριάρχου» περί γάμων: Grumel, Regestes, 
άρ. 805" έκδ. BeneäeviS (ανωτέρω σημ. 24), 8-13. Γιά το ψευδεπίγραφο βλ. Πιτσά-
κη, 213-215 καί τήν βιβλιοκρισία τοϋ J . Darrouzès, REB 44 (1986) (318-) 319. 

51. Dölger, Regesten, άρ. 1341 = Zachariä coll. IV, 76: JGR I, 424-425 του 
'Ιουνίου 1175 (απόσπασμα πού παραδίδει ό Βάλσαμων: Ράλλης - Ποτλής Α' , 283). 

52. Πρβ. καί τά κείμενα τών προπαρασκευαστικών πράξεων: εκδίδονται άπο 
τους Darrouzès, Q u e s t i o n s . . . (ανωτέρω σημ. 17) καί Schminck, K r i t i k . . . 
(ανωτέρω σημ. 46). Πιο πολύπλοκες είναι οι σχέσεις σέ μία συζήτηση για το κώ
λυμα του έ*κτου βαθμοϋ (γνησίας) αγχιστείας τοϋ Μαΐου 1172, της οποίας τα κείμενα 
δημοσιεύονται άπο τον Darrouzès, αυτόθι. Για ώρισμένες ερμηνευτικές απόψεις, 
βλ. Πιτσάκη, 302 κ.έ. 
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νει, ή Νεαρά περιπίπτει σέ αχρησία και δέν αφήνει ϊχνη στην περαιτέρω 
εξέλιξη. Λίγα χρόνια αργότερα ό Βάλσαμων θα διαπίστωση μέ ικανο
ποίηση δτι τα σχέδια κατά του τόμου εις έργον ελθεϊν ό δίκαιος κριτής 
ουκ ηνδόκησεν' ουκ ενηργήθησαν [. . . ] εύχομαι οϋν μηδέ ένεργηθήναί 
ποτε.5Ζ Πριν περάσουν 25 χρόνια άπό την έκδοση της Νεαρας (1199), 
πολιτικοί δικαστές θα μνημονεύσουν τον τόμο ώς τμήμα του κειμένου 
γαμικου δικαίου.54 

Ή θέση πού καταλαμβάνει ό προβληματισμός σχετικά μέ τα γαμικά 
κωλύματα στον νομικό βίο του Βυζαντίου μετά την έκδοση του τόμου 
και μέχρι το τέλος της αυτοκρατορίας (11ος-15ος αι.) — ακόμη και μετά 
άπό αυτό— καθίσταται κυρίαρχη. Ή παρακολούθηση του προβληματι
σμού αύτου και του τρόπου κατά τον όποιο συντελέσθηκε ή σταδιακή 
διαμόρφωση των κωλυμάτων εϊναι ή κύρια δυνατότητα πού έχουμε για 
τήν μελέτη της νομικής σκέψεως στο Βυζάντιο κατά τήν μακρά αυτή 
περίοδο, και το νομολογικό υλικό το ευρύτερο πού διαθέτουμε για τήν 
πρακτική σέ οποιονδήποτε χώρο του νομικού βίου. Στο θεμελιώδες ερώ
τημα, τί ποσοστό άπό τήν καθημερινή πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν 
οι ειδήσεις πού μας έχουν περιέλθει άπό τήν εξέλιξη αυτή, ή απάντηση 
δέν είναι βέβαια ευχερής. "Εχει εύστοχα έπισημανθή το περιωρισμένο, 
εν γένει, τών πληροφοριών μας για τον πραγματικό νομικό βίο τών Βυ
ζαντινών, άλλα και ή έλλειψη άντιπροσωπευτικότητας τών πληροφοριών 
αυτών: πράγματι στο σύνολο τους σχεδόν οί πληροφορίες μας προέρχον
ται άπό υποθέσεις πού έφθασαν στα ανώτατα δικαιοδοτικα Οργανα τής 
πολιτείας ή τής εκκλησίας. Έν τούτοις ειδικά για τα θέματα τών γα-
μικών κωλυμάτων φαίνεται δτι οί ειδήσεις πού διαθέτουμε είναι σέ ση
μαντικό βαθμό αντιπροσωπευτικές: πράγματι, ό προβληματισμός για τα 
θέματα αυτά, πού, δπως είδαμε, φαίνεται να μονοπωλή σχεδόν το νο
μικό ενδιαφέρον άπό τον 11ο αιώνα και εξής, ώδήγησε στην διάσωση 
πολύ αξιόλογου, αναλογικά, αριθμού πράξεων οί πράξεις αυτές αφορούν 
υποθέσεις άπό διάφορες επαρχίες του κράτους, δπου πολλές άπό αυτές 
έχουν έκδικασθή σέ πρώτο βαθμό άπό τήν επιτόπια εκκλησιαστική αρχή* 
σέ περιωρισμένο αριθμό διαθέτουμε και αυτούσιες πράξεις άπό τις έπαρ-

53. Ράλλης - Ποτλης Δ ' , 559* Α' , 291 : αυτόθι σαφής υπαινιγμός για τήν 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένης σκοπιμότητος . . .ώς είδώς τήν αΐτίαν δι' ην διωρίσθη-
σαν θεληματικήν οϋσαν και δια τοντο μηδέ τεL·σφoρήσaσa.v αγαθόν τι. 

54. «Ψήφισμα πολιτικών δικαστών περί συγγενείας»: Ράλλης — Ποτλής Ε ' , 
395-396. 
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χίες (εντελώς ξεχωριστή, βέβαια, σε όγκο και σημασία, είναι ή περί
πτωση της συλλογής των αποφάσεων του Δημητρίου Χωματιανοΰ)* ή 
επαρχιακή εκκλησιαστική δικαιοσύνη είναι προφανώς παράγων ομοιο
μορφίας στην διαμόρφωση του νομικού βίου: το πατριαρχείο έχει σε 
σημαντική έκταση τήν δυνατότητα να έλέγχη τήν κατάσταση στίς επαρ
χίες του, και οι επαρχιακοί αρχιερείς υποβάλλουν συχνά τα ερωτήματα 
τους στο πατριαρχείο, ιδιαίτερα σέ γαμικα θέματα* τέλος, ουσιώδης πα
ράγων δικαιικής ομοιομορφίας αποβαίνει ό σημαντικός αριθμός πραγμα
τειών και εγχειριδίων για τα γαμικα κωλύματα, πού κυκλοφορούν σέ 
πλήθος χειρογράφων, εϊτε μέ τήν μορφή αυτοτελών εργασιών εϊτε εντε
ταγμένα σέ ευρύτερα ιδιωτικά νομικά συμπιληματικά έργα. 

Πράγματι, στο θέμα τών γαμικών κωλυμάτων, μετά τον τόμο του 
Σισιννίου και τις εξελίξεις τις όποιες εκείνος εγκαινίασε, το κείμενο 
δίκαιο — πού είναι πάντοτε το δίκαιο τών Βασιλικών, εϊτε οι δικαστές 
τα χρησιμοποιούν αυτούσια, εϊτε, ιδίως μετά τήν λατινική κατάκτηση, 
στις διάφορες επιτομές τους — είναι ως επί το πλείστον άχρηστο« Πρό
κειται για το κατ' εξοχήν αντικείμενο δπου το παραδεδομένο δίκαιο έχει 
ύποστή ριζική τομή: ιδιωτικές συλλογές νομολογιακών κειμένων, απο
φάσεων ή γνωμοδοτήσεων, υποκαθίστανται de facto στο θετικό δίκαιο. 
Θα κλείσω μέ Ινα δείγμα αυτής τής εξελίξεως πού θεωρώ συμβολικό, 
γιατί άφορα στο τελευταίο μείζον προϊόν τής βυζαντινής νομικής γραμ
ματείας και συγχρόνως το Ιργο μέσω του οποίου ή παράδοση του βυ
ζαντινού, και δι' αύτοΰ του ρωμαϊκού, δικαίου έπέπρωτο να επιβίωση 
στον «μεταβυζαντινό» ελληνικό χώρο. "Οταν περί το 1345 ό Κωνσταντί
νος 'Αρμενόπουλος συντάσση τήν Έξάβιβλο, χρησιμοποιεί αυτονόητα ως 
κορμό του έργου του τήν νομοθεσία τών Μακεδόνων, ισχύον πάντοτε 
δίκαιο στο Βυζάντιο: είναι ό Πρόχειρος Νόμος, εμπλουτισμένος — πέρα 
άπο άλλες κατά περίπτωση προσθήκες — μέ χωρία πού αντλεί ό συν
τάκτης άπο τήν Μεγάλη Σύνοψη τών Βασιλικών και τήν λεγομένη Μι
κρή Σύνοψη. Άλλα σέ Ινα τμήμα του έργου, αυτό πού αναφέρεται στα 
γαμικα κωλύματα, ή δλη αυτή του είναι άχρηστη: το δίκαιο τών Βασι
λικών και του Προχείρου Νόμου δέν είναι πλέον το δίκαιο τών γαμι
κών κωλυμάτων. "Ετσι ό 'Αρμενόπουλος θα αίσθανθή τήν ανάγκη να 
πρόσθεση, μόνον στην περίσταση αυτή, μία νέα έξ αρχής ανάπτυξη του 
θέματος, τήν οποία διαμορφώνει μέ στοιχεία είλημμένα άπο τις μετα
γενέστερες πηγές και εγχειρίδια. Θα αίσθανθή και τήν ανάγκη να έπι-
σημάνη αυτή τήν ιδιομορφία: Ταϋτα μεν ονν εκ τών νόμων συνηκται 
καί κατ' επιτομήν εϊρηται και όντως είσΐν ενεργούμενα' και σ' Ινα σχό-
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λιο: Οΰτος (6 τίτλος) ημέτερος, εκ των νόμων ανναχβείς και κατ' επι-
τομήν είρημένος.55 

'Από εκεί και Ιπειτα αρχίζει ή περιπέτεια των κωλυμάτων γάμου στο 
μεταβυζαντινό δίκαιο. 

55.'EξάßιßL·ς 4.8.8: &c8. Heimbach (Λειψία 1851), 514 = έκδ. Πιτσάκη 
('Αθήνα 1971), 240 καΐ apparatus 4.8 (a): Heimbach, 508 = Πιτσάκης, 238 σημ. 
2. Στην πραγματικότητα ή ολη των γαμικών κωλυμάτων κατανέμεται στην Έξά-
βιβλο σέ δύο κυρίως τίτλους: στον παρόντα τίτλο 4.8 «Περί συναφείας γάμων και 
βαθμών συγγενείας» καΐ στον 4.7 «Περί γάμων κεκωλυμένων» (δπου και ή «κλασ
σική» ΰλη, με κορμό το κείμενο των Εισηγήσεων/Ινστιτούτων, άπο τον Πρόχειρο 
Νόμο). 



ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΪΟΤ 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΓΑΜΟΥ: 
Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΩΜΑΪΔΟΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΙΑΣ 

Τα τελευταία χρόνια, θέματα που αφορούν την οικογένεια, το γάμο, τη 
σεξουαλικότητα, έχουν γίνει αντικείμενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέ
ροντος, κυρίως στη δυτική ιστοριογραφία, όπου η έρευνα έχει προχωρή
σει πολύ, αλλά και στη βυζαντινολογία, όπου η μελέτη της αριστοκρα
τικής οικογένειας έχει επεκταθεί και στην αγροτική οικογένεια, καθώς 
και στη μελέτη των θεσμών γενικότερα. Στον τομέα της ιστορίας της 
οικογένειας και του γάμου, πολλά είναι τα ερευνητικά ερωτήματα που 
ζητούν απάντηση. Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μία μόνο πτυχή ενός 
ζητήματος πολύπλευρου, δηλαδή της σχέσης ανάμεσα στην ιδεολογία 
και την πρακτική όσον αφορά τους οικογενειακούς θεσμούς, αλλά και 
της αντιμετώπισης του γάμου και του έρωτα απ* τη βυζαντινή κοινω
νία. Στο ιδεολογικό επίπεδο, διαπιστώνει κανείς μια πολυφωνία, η οποία 
εκφράζει διαφορετικές, και κάποτε αντικρουόμενες, τάσεις, και η οποία 
οφείλεται, νομίζω, στο εξής γεγονός. Οι φορείς της ιδεολογίας, οι οποίοι 
είχαν επίσης τη δυνατότητα να επιβάλουν την ιδεολογία τους με νόμους, 
κανόνες, ή δεοντολογικά πρότυπα, εξέφραζαν κατά καιρούς διαφορετικά 
συμφέροντα, ή λειτουργούσαν με ιδεολογικά συστήματα τα οποία μπορεί 
μεν να προσαρμόζονταν στις κοινωνικές ανάγκες, έπρεπε όμως να υπα ·̂ 
κούουν και στην εσωτερική τους λογική. Ο ισχυρός ιδεολογικός φορέας 
που ήταν η Εκκλησία, βρισκόταν σε συνεχή αλληλεπίδραση με την 
κοινωνική πραγματικότητα, αλλά περιέκλειε συγχρόνως τάσεις που διέ
φεραν μεταξύ τους, και των οποίων το ειδικό βάρος άλλαζε ανάλογα με 
τις εποχές. 

Στην περίοδο που μας απασχολεί, δηλαδή απ' τα τέλη του 9ου αιώνα 
ως τα τέλη του 10ου, η πολιτεία, η οποία σ' ένα βαθμό εκφράζει, και 
βέβαια προσπαθεί να ελέγξει τις κοινωνικές διαδικασίες, και η Εκκλη
σία βρίσκονται σε σύμπνοια όσον αφορά το θέμα του γάμου. Στο τέλος 
μιας μακράς διαδικασίας, η νομοθεσία του Λέοντος του. Σοφού θεσμό-
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ποιεί πλέον τον έλεγχο όχι μόνο του κράτους αλλά και της Εκκλησίας 
πάνω στο γάμο.1 Χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτού του ελέγχου είναι 
οι Νεαρές 74 (για τη μνηστεία) και 90 (κατά του τρίτου γάμου) όπου 
ο αυτοκράτορας τονίζει την ανάγκη να συμβιβαστούν οι νόμοι και οι 
κανόνες, και ο «Τόμος της Ενώσεως», όπου από κοινού το κράτος και 
η Εκκλησία δίνουν λύση στο πρόβλημα του τρίτου και τέταρτου γάμου, 
για το οποίο η σύμπνοια νόμων και κανόνων ήταν, ως τότε, μερική.2 

Αν το κράτος υιοθετεί τις απόψεις της Εκκλησίας, εκείνη, απ ' τη μεριά 
της, ασπάζεται ορισμένες απ ' τις ανάγκες της υπόλοιπης κοινωνίας: ο 
«Τόμος της Ενώσεως» δίνει σχετικά επιεική λύση στο πρόβλημα του 
τρίτου γάμου, λύση που ευνοεί την τεκνογονία. Η σύμπνοια αυτή εκ
φράζεται με ενάργεια στα προοίμια μιας Νεαράς του Λέοντος του Σ ο 
φού και του «Τόμου» του Πατριάρχη Σισιννίου. Ο Αυτοκράτορας περι
γράφει το γάμο ως μέγα και τίμιον άνθρώποις παρά τον πλάσαντος 
Θεοϋ δώρον, ενώ ο Πατριάρχης γράφει: και επει ρίζαν καΐ ύποβάθραν 
τον γένους, και της ημετέρας φύσεως εργαστήριον, τον σεμνον γάμον 
^δεσαν οντά, Ινα το καθαρον ήδη της ρίζης καί το άθόλωτον ίχοι, . . . παν-
το'ιαις λόγων φοραϊς και είσηγήσεσι κατωχνρωσαν. . . Τ α κείμενα είναι 
γνωστά, και οι εκφράσεις κάθε άλλο παρά πρωτότυπες, σηματοδοτούν 
όμως τον επίσημο διπλό έλεγχο.3 

Υπενθυμίζω ακόμη ότι οι γαμήλιες περιπέτειες του Λέοντος Σ Τ ' 
οδήγησαν σε μακρές συζητήσεις σχετικά με το θεσμό του γάμου, συζη
τήσεις και αντιγνωμίες που συνεχίστηκαν ως τα τέλη του 10ου αιώνα. 
Βρισκόμαστε, δηλαδή, σε μια περίοδο όπου συντελούνται σημαντικές 
ρυθμίσεις στον έλεγχο της οικογενειακής ζωής, αλλά και κάποιες εξελί
ξεις της σχετικής ιδεολογίας. Την ίδια περίπου εποχή εμφανίζεται μια 
νέα αγιογραφική μορφή: η παντρεμένη γυναίκα που γίνεται αγία χωρίς 
ποτέ να διασπάσει το δεσμό του γάμου, χωρίς να χηρέψει, χωρίς να μπει 
σε μοναστήρι. Η Eve lyne Pa t l agean έχει ήδη δώσει μια ωραία ερμη-

1. Κ. Fladelius, «Woman's Position and Possibilities in Byzantine Society, 
with Particular Reference to the Novels of Leo VI», JOB 32/2 (1983) 425-32. 
G. Ferrari, «Il diritto matrimoniale secondo le Novelle di Leone il Filosofo», 
BZ 18 (1909) 158-75. H. Hunger, Christliches und nichtchristliches im by
zantinischen Eherecht, Archiv für Kirchenrecht, 18 (1967) 305 κ.ε. 

2. JGR 1,193-97. 
3. P. Noailles - A. Dain, Les Novelles de Leon VI le Sage, Παρίσι 1944, 

Νεαρά 26. Ράλλης - Ποτλής Ε', 12. 
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νεία στο φαινόμενο, σε μια σύντομη αλλά οξυδερκή ανάλυση.4 Το θέμα, 
όμως, δεν έχει εξαντληθεί. Από τη μελέτη ορισμένων πλευρών του φαι
νομένου που δεν έχουν απασχολήσει τους ερευνητές αναδύεται μια ενδια
φέρουσα προβληματική σχετικά με το γάμο. 

Οι τρεις άγιες που συνιστούν αυτήν την κατηγορία είναι η αγ. Θεο
φανώ, πρώτη σύζυγος του Λέοντος Σ Τ ' (f 895 ή 896),5 η αγ. Μαρία η 
Νέα (f γύρω στα 902),6 και η αγ. Θωμαίς η Λεσβία, η οποία έζησε 
άγνωστο ακριβώς πότε — σίγουρα πριν το 950, και, νομίζω, στις πρώ
τες δεκαετίες του αιώνα.7 Οι Βίοι τους γράφτηκαν σε διάστημα περίπου 
εκατό χρόνων. Ο Βίος της αγ. Θεοφανούς γράφτηκε πολύ κοντά στο 

4. Ε. Patlagean, «L'histoire de la femme déguisée en moine et l'évolution 
de la sainteté féminine à Byzance», Nuovi studi medievali, 1976, 597-623, ιδίως 
620-23. 

5. E. Kurtz, «Zwei griechische Texte über die Hl. Theophano die Ge
mahlin Kaisers Leon VI», Zapiski inperatorskoj akademii Nauk 3.2 (1898) 
1 κ.ε. Για τη χρονολόγηση του θανάτου της, βλ. P. Karlin-Hayter, «La mort de 
Théophano (10. 11. 896 ou 895)», BZ 62 (1969) 13-19. Βλ. επίσης G. Da Go-
sta-Louillet, «Saints de Constantinople», Byzantion 25-27 (1955-57) 823-35. 
Για άλλες πληροφορίες σχετικά με τη Θεοφανώ, βλ. Ρ. Karlin-Hayter, Vita Eu-
thymii, Βρυξέλλες 1970, 37-45, και Γεώργιο Μοναχό (έκδ. Βόννης) 855-56. 

6. AASS, Nov. IV, 692-705. Πρβ. Μ. Γεδεών, Βυζαντινον 'Εορτολόγια», Κων
σταντινούπολη 1893, 294-301. Για τη χρονολόγηση του θανάτου της, καθώς και της 
συγγραφής του Βίου της, βλ. την εισαγωγή στην έκδοση. Οι γνώμες ως προς τη 
χρονολόγηση του Βίου της διίστανται: ο S. Baslaiev, «Novija dannyja dlja isto-
rii grekobolgarskih voijn pri Simeon», IRAIK 4 (1899) 202-5, με σοβαρή επι
χειρηματολογία, προτείνει τα έτη 934-967, ενώ ο εκδότης σωστά παρατηρεί ότι ο 
Βίος αναφέρει τον Βασίλειο Β'. 

7. AASS, Nov. IV, 233-42. Ο Λόγος εις τήν Άγίαν Θωμαιδα, του Κωνσταντί
νου Ακροπολίτη, βρίσκεται στις σ. 242-46. Ο εκδότης χρονολογεί το θάνατο της 
αγίας στο πρώτο μισό του 10ου αι., κυρίως επειδή ο αγιογράφος, γράφοντας στα 
χρόνια του Ρωμανού Β', μιλάει για θαύματα που έγιναν επί 12 συνεχή έτη, και μέχρι 
και σήμερον (σ. 241), πράγμα που δείχνει απόσταση τουλάχιστο δώδεκα ετών, αλλά 
όχι μακρού χρονικού διαστήματος, ανάμεσα στο θάνατο της και τη συγγραφή του 
Βίου. Όμως, σε άλλο σημείο αναφέρεται κάποια αψίδα που έχτισε μια γυναίκα 
πάνω απ' τον τάφο της Θωμαΐδος, ήτις καΐ μέχρι τοϋ νϋν περισφζεται εις μέγιστον 
εκείνης μνημόσννον (241). Εδώ υποδηλώνεται κάποιο σεβαστό χρονικό διάστημα 
θα έλεγα μιας γενιάς ή και λίγο περισσότερο. Η Θωμαΐς, επομένως, θα έζησε στις 
αρχές του 10ου αι., και θα πέθανε (σε ηλικία 38 ετών), το νωρίτερο στα 930. Για 
την αγ. Θωμαΐδα έχουν γράψει ο Ι. Φουντούλης, «Η Αγία Θωμαΐς η Λεσβία», 
Ποιμήν 27, Μυτιλήνη (1962) 7-24, και ο Αγιορείτης Μοναχός Μωυσής, Οι έγγαμοι 
άγιοι της εκκλησίας, Αθήνα 1988, σ. 21-22. Ευχαριστώ τον κ. Αλέξανδρο Μ. Σταυ-
ρόπουλο για την πληροφορία αυτή. 
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θάνατο της, γύρω στο έτος 900, της αγ. Θωμαΐδος στα χρόνια της βα
σιλείας του Ρωμανού Β' (959-63), της αγ. Μαρίας της Νέας αργότερα, 
ίσως στις αρχές της βασιλείας του Βασιλείου Β' . Θα συγκεντρώσω την 
προσοχή μου στο Βίο της αγ. Θωμαίδος, θυμίζοντας πρώτα την ιστο
ρία της, σε γενικές γραμμές. 

Κατά τον αγιογράφο, η Θωμαΐς γεννήθηκε στη Λέσβο, από γονείς 
που ανήκαν σε κάποια μέση κοινωνική τάξη. Σίγουρα δεν ήταν ευγενείς^ 
ούτε δυνατοί, αλλά ούτε και πένητες: πλούτου δε κάί χρημάτων ήσαν 
ίχοντες ίκανώς, οντε πενία σννδονλονμενοι, οντ' αϋ χρημάτων βάρεσιν 
εξοιδονμενοι αλλά τη μέση τύχη προσελαννόμενοι.8 Αναγνωρίζουμε, φυ
σικά, τον αγιογραφικό κοινό τόπο, ο οποίος, όμως, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, δε φαίνεται ν' απέχει απ' την πραγματικότητα, όσο τουλά
χιστον μπορεί κανείς να διακρίνει σ' ένα κείμενο κάπως φειδωλό στις 
πληροφορίες που δίνει. Κάποια στιγμή, πιθανώς ενώ η Θωμαΐς ήταν 
ακόμη παιδί, η οικογένεια μετακόμισε στην περιοχή του Βοσπόρου — στη 
Χαλκηδόνα, έγραφε πολλούς αιώνες αργότερα ο Κωνσταντίνος Ακροπο-
λίτης. Ο γάμος των γονιών της Θωμαΐδος ήταν αγιογραφικά τέλειος: 
ήταν και οι δύο σεμνοί κι ευλαβείς, και ο πατέρας γέρος πριν την ώρα 
του. Τους λυπούσε, όμως, και τους ντρόπιαζε βαθιά η ατεκνία τους — άλ
λος αγιογραφικός αλλά και γενικότερος κοινός τόπος, παραδείγματα του 
οποίου αφθονούν.9 Όπως και στην περίπτωση των γονέων της αγ. Θεο-
φανούς, ήρθε σε βοήθεια η Θεοτόκος, για να γεννηθεί τελικά η Θωμαΐς, 
η οποία, όπως τόσες άλλες άγιες, αποδείχτηκε όμορφη και στο σώμα 
και στην ψυχή. Όταν έγινε είκοσι τεσσάρων χρονών, την ανάγκασαν οι 
γονείς της να παντρευτεί, παρόλο που η ίδια ήθελε να μείνει παρθένος. 
Όμως, λέει ο αγιογράφος, έδει ταύτην και παρθενίαν τηρησαι και γάμον 
τιμησαι, τα πασιν επαινετά και σεβάσμια. Τα είκοσι τέσσερα χρόνια 
ήταν ήδη στα απώτερα όρια της ηλικίας γάμου για τις κοπέλες, και 
ο Ακροπολίτης, ο οποίος έγραψε ένα Λόγο προς τη Θωμαΐδα, χρησι*· 
μοποιεί το προχωρημένο της ηλικίας της σαν απόδειξη της έφεσης της 
να μείνει ανύπαντρη. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι και ο πρώτος 

8. AASS, Nov. IV, 234Ε. 
9. Σταχυολογώ απ' την αγιογραφία: F . Ηalkin, «Sainte Elizabeth d 'Héraclée, 

abbesse à Constantinople», An. Boll. 91 (1973) 249-64, Βίος Αγίου Στεφάνου 
του Νέου, PG 100,1076, Βίος Αγίας Θεοφανούς (Kurtz 2-3), Θαύματα του Αγίου 
Αθανασίου Α' Κωνσταντινουπόλεως, Zapiski Ist.-filol. Fak. Imp. St Peterb. 
Univ., 76 (1905) 90-92. Βλ. επίσης, την περίπτωση της Καλής Πακουριανής: Ιωα
κείμ Ιβηρίτου, «Βυζαντιναί Διαθήκαι», 'Ορθοδοξία 6, 364. 
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— ανώνυμος — αγιογράφος άλλαξε την πραγματική ηλικία στην οποία 
παντρεύτηκε η Θωμαις, πάλι για να δείξει τους ενδοιασμούς της.10 Μια 
σειρά από προφανή λογοπαίγνια μας πληροφορεί ότι τελικά στεφανώ
θηκε κάποιον Στέφανο, ο οποίος πολύ γρήγορα αποδείχθηκε στέφανος 
μαρτυρίου. Και εδώ αρχίζει η ιστορία ενός αντι-γάμου. Αντίθετα με 
την περίπτωση των γονιών της, που περιγράφονται σαν ομόφρονες και 
συνεργάτες, ο Στέφανος είχε εντελώς διαφορετικές αξίες απ' ό,τι η γυ
ναίκα του, και προσέβλεπε σε διαφορετικά πράγματα. Κύριο χαρακτη
ριστικό της Θωμαίδος ήταν η μεγάλη της φροντίδα για τους φτωχούς. 
Ο αγιογράφος περιγράφει πληθωρικά την αρετή της και την ελεήμονα 
διάθεση της: περνούσε τις μέρες της προσευχόμενη στις εκκλησίες και 
κάνοντας ελεημοσύνες. Ήταν, φαίνεται, καλή υφάντρια, έφτιαχνε ρούχα 
για τους φτωχούς, κι άλλα περίτεχνα υφάσματα, τα οποία πουλούσε για 
να χρηματοδοτεί τις φιλανθρωπικές της πράξεις. Απ' ό,τι φαίνεται, ξό
δευε και την περιουσία του συζύγου της για τους ίδιους σκοπούς.11 Ο 
Στέφανος είχε κάποια σχέση με τη ναυτιλία, απ' όπου μοιάζει να κέρ
διζε αρκετά χρήματα — ήταν, μάλλον, καπετάνιος, επάγγελμα που συ
χνά συνδυαζόταν με εμπορική δραστηριότητα.12 Κάθε φορά που γύριζε 
σπίτι του από ταξίδι, έβλεπε να λείπουν πράγματα. Κοίταζε τότε τη 
γυναίκα του βλοσυρός και συνοφρυωμένος, και την έδερνε. Ο αγιογρά
φος τον περιγράφει με κάποια γραφικότητα, παρουσιάζοντας τον ως 
ακριβώς το αντίθετο απ' ό,τι θα έπρεπε να είναι ο σύζυγος μιας τέτοιας 

10. AASS, Nov. IV, 242Ε. Οι ενδείξεις είναι οι εξής: Πρώτον, ο αγιογράφος, 
έχοντας ήδη πει ότι η Θωμαΐς παντρεύτηκε στα είκοσι τέσσερα χρόνια της (235 Ε) , 
την περιγράφει, μετά το γάμο της, ως θνγάτριον άπαλωτέρας δν ηλικίας (236 Β), 
λόγια που δύσκολα ταιριάζουν σε μια γυναίκα της ηλικίας της. Επίσης, επαναλαμ
βάνει δυο φορές ότι οι γονείς της πήγαν στο Βόσπορο: μια φορά όταν περιγράφει 
την παιδική της ηλικία, και πάλι (236 Β) όταν αναφέρεται στον έγγαμο βίο της. 
Εκτός αν ο αγιογράφος ήταν ιδιαίτερα απρόσεκτος, είναι πιθανό να χρησιμοποίησε 
μια παράδοση, γραπτή ή προφορική, που έλεγε ότι η Θωμαΐς παντρεύτηκε στη 
συνηθισμένη ηλικία (13-15 χρονών), και μετώκησε, λίγο αργότερα, μαζί με τους 
γονείς και τον άντρα της. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη Νεαρά 115 του Ιουστι
νιανού, η γυναίκα της οποίας οι γονείς δε φρόντισαν να την παντρέψουν πριν τα 25 
της χρόνια, μπορεί να παντρευτεί με δική της πρωτοβουλία. Πρβ. Βασιλικά 35.8.12. 

11. AASS, Nov. IV, 235-6: ή μεν γαρ έσπευδε κενώσαι τον πL·ϋτov τοις πέ-
νησιν, ο ôè άντικεψένως εφρόνει καθά τις Σαταν. 

12. AASS, Nov. IV, 239: τον γαρ είρημένου ανδρός αγροικία σνζώντος και τη 
ναυτιλία προστετηκότος κάκεϊθεν τα προς τροφήν ποριζομένον και της μέσης τύχης 
επαπολαύοντος... 

16 
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γυναίκας: δε σκεφτόταν σωστά, και δεν ενδιαφερόταν για τα πνευμα
τικά πράγματα, όντας κοσμικός ανήρ, άλόγοις παρόμοιος κτήνεσι.1Ά Παρά 
το γεγονός ότι η Θωμαΐς είχε αρχίσει να θαυματουργεί, ο άντρας της 
εξακολουθούσε να την κακομεταχειρίζεται, πράγμα που η ίδια δεχόταν 
σαν Ιμάτιον σωτηρίου.1* Ο αγιογράφος επιμένει ότι τα βάσανα της λίγο 
διέφεραν από τα μαρτύρια των αγίων της Πρωτοχριστιανικής εποχής. 
Τελικά, η Θωμαΐς πέθανε από τις κακουχίες, σε ηλικία 38 ετών, έχον
τας προβλέψει το θάνατο της, όπως συνήθως συμβαίνει στους αγίους, 
και εξακολούθησε να θαυματουργεί και μετά το θάνατο της.15 

Ένας γάμος, θα έλεγε κανείς, αποτυχημένος. Ποια, όμως, είναι τα 
στοιχεία που τον κάνουν ενδιαφέροντα γι' αυτό το Συνέδριο; Νομίζω 
ότι είναι τα εξής: Πρώτον, η κοινωνική θέση της αγίας είναι ασυνήθιστη: 
οι άλλοι βίοι αγίων γυναικών της εποχής αναφέρονται ή σε μέλη της 
αριστοκρατίας (Θεοφανώ, Ειρήνη της Μονής Χρυσοβαλάντου, Μαρία η 
Νέα),16 ή σε γυναίκες που συγγένευαν με μέλη της άρχουσας τάξης (η 
περίπτωση της Θεοδώρας της Θεσσαλονίκης που ήταν συγγενής του 
Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Αντωνίου).17 Η Θωμαΐς ανήκει σε μια 
μέση αστική τάξη, όπως δείχνουν οι οικονομικές δραστηριότητες και 
της ίδιας και του συζύγου της. Είναι αστή και στις κινήσεις της. Ενώ 
το σπίτι της βρισκόταν στην ασιατική ακτή του Βοσπόρου, ο Βίος της 
τη δείχνει να περιφέρεται απ' άκρη σ' άκρη της Κωνσταντινούπολης. Τη 
βρίσκουμε στην εκκλησία των Βλαχερνών, όπου περνούσε συχνά τη νύ
χτα σε αγρυπνίες και λιτανείες: διηνεκώς περιηει νύκτωρ την δλην όόον, 
λέει ο αγιογράφος, πιθανότατα για να περιγράψει, με κάποια υπερβολή, 
την πανήγνριν που γινόταν κάθε Παρασκευή απ' τις Βλαχέρνες ως τη 
Χαλκοπρατεία.18 Τη βρίσκουμε επίσης στη Θεοτόκο Οδηγήτρια (κοντά 

13. AASS, Nov. IV, 235, 236. Ιδανικός σύζυγος άγιας γυναίκας ήταν ο άν
δρας της αγίας Θεοδώρας της Θεσσαλονίκης: Arsenij, Zhitije i podrigi Feodory 
Solunskoi, 1899, 4-5. 

14. AASS, Nov. IV, 237. 
15. AASS, Nov. IV, 239 κ.ε. 
16. Jan Olof Rosenquist, The Life of St. Irene Abbess of Chrysovalantou, 

Ουψάλα 1986. 
17. E. Patlagean, «Theodora de Thessalonique. Une sainte moniale et un 

culte citadin (IX-XXe siècle)», Culla dei Santi Istituzioni e classi sociali in 
età preindustriale (a cura di Sofia Boesch Gajano, Lucia Sebastiani), Ρώμη 
1984, 98. 

18. AASS, Nov. IV, 237. Πρβ. R. Janin, La géographie ecclésiastique de 
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στο Παλάτι), πάλι σε ολονυκτίες, τις Τρίτες.19 Τις νύχτες περιδιάβαζε 
την αγορά ψάχνοντας στα σκοτεινά για φτωχούς.20 Κι όταν πέθανε, την 
έθαψαν στο μοναστήρι τα Μικρά Ρωμαίου, κοντά στον Ά γ ι ο Μώκιο, 
δηλαδή στη δυτική πλευρά της Πόλης, όπου ήταν ηγουμένη η μητέρα 
της, γεγονός που υποδεικνύει κάποια πρότερη σχέση της αγίας ή της 
οικογένειας της με την περιοχή.2 1 Τέτοια κινητικότητα δε βρίσκουμε 
στους άλλους Βίους αγίων γυναικών της εποχής. Η Ειρήνη του Χρυσο-
βαλάντου βγήκε απ ' το μοναστήρι της μια μόνο φορά, όταν πήγε στις 
Βλαχέρνες να ζητήσει βοήθεια για τον εξορκισμό ενός δαίμονα, που είχε 
τρελάνει από έρωτα μια μοναχή.22 Η Μαρία η Νέα, όταν ζούσε στη 
Βιζύη, έπαψε να πηγαίνει στην εκκλησία καθημερινά, επειδή δεν ήθελε 
εν πόλει πολνανθρώπφ πασιν άκρίτως δρασθαι, ξένοις τε και αντό-
χθοσι.23 Η μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεως της Θωμαΐδος οφείλεται στην 
κοινωνική της τάξη — και, ενδιαφέρον κι αυτό, δε φαίνεται να επέσυρε 
την καχυποψία του ανδρός της, ούτε κατηγορία για μοιχεία, όπως οι 
αντίστοιχες κινήσεις της αγ. Ματρόνας, μερικούς αιώνες πριν.24 Έ χ ο υ 
με, λοιπόν, μια αγία αστή, που η ζωή της και τα θαύματα της είναι 
στενά συνδεδεμένα με την Κωνσταντινούπολη, αν και η σχέση της με 
την πόλη είναι πολύ λιγότερο εντυπωσιακή απ ' ό,τι ο δεσμός της αγ. 
Μαρίας με τη Βιζύη και της Θεοδώρας με τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται, 
ίσως, γ ια μια αγία της γειτονιάς. 

Δεύτερο ενδιαφέρον σημείο είναι ο τρόπος με τον οποίον αγίασε, και 
ο οποίος έχει τις ιδιοτυπίες του, αλλά και σημεία κοινά με τους Βίους 
της αγίας Θεοφανούς και της αγίας Μαρίας της Νέας. Στην αρχή της 
ιστορίας, ο αγιογράφος παρουσιάζει τις ιδιότητες της Θωμαΐδος: είχε 
όλες τις αρετές, έζησε ζωή αγγελική, απέρριψε τις ηδονές, σήκωσε σταυρό, 
ανήκε ολόκληρη στον Χριστό — είναι σχεδόν πανομοιότυπο της περιγρα
φής των αρετών της αγίας Θεοφανούς, στην αρχή του δικού της Βίου.25 

l'Empire byzantin; 1ère partie, Le siège de Constantinople et le patriarcat oecur 
ménique, III, Les églises et les monastères, Παρίσι 21969, a. 169-70. 

19. AASS, Nov. rV, 238. Πρβ. Janin, ό.π. 199. 
20. AASS, Nov. IV, 239. 
21. AASS, Nov. IV, 240. Για την τοποθεσία της μονής, και του Αγ. Μωκίου, 

βλ. Janin, ό.π. 445-46, 354-56. 
22. Rosenquist, ό.π. 56. 
23. AASS, Nov. IV, 694. 
24. AASS, Nov. Ill , 791. 
25. AASS, Nov. IV, 234. Πρβ. το Βίο της αγίας Θεοφανούς (Kurtz 15-16): 
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Το όλο κείμενο, όμως, κάνει σαφές ότι γ ια δυο λόγους έφθασε να θαυ
ματουργήσει και ν ' αγιάσει: για τις ελεημοσύνες της, και γιατί μαρτύ
ρησε στα χέρια του ανδρός της. Την πρώτη αρετή είχε από κοινού με 
την αγία Θεοδώρα, σύζυγο του Θεοφίλου, την αγία Θεοφανώ, και ακόμη 
πιο έντονα, με την αγία Μαρία τη Νέα.26 Θα έλεγε κανείς ότι η ελεη
μοσύνη, χωρίς με κανέναν τρόπο ν ' αποτελεί μονοπώλιο των αγίων γυ 
ναικών (αρκεί να αναφέρουμε τον άγιο Φιλάρετο, ή τον άγιο Ιωάννη Βα
τατζή) είχε μεγάλο ειδικό βάρος στην περίπτωση τους, ιδίως όταν δεν 
ήταν μοναχές. Το φαινόμενο εξηγείται εύκολα, αν θυμηθούμε ότι οι γυ 
ναίκες στο Βυζάντιο είχαν δική τους περιουσία, κι επίσης ότι, σε ορισμέ
νες τουλάχιστον εποχές, διαχειρίζονταν την οικογενειακή περιουσία. Σ α 
φέστατα το βλέπει κανείς αυτό στο Βίο της αγ. Μαρίας της Νέας, η οποία, 
όταν ο άντρας της την κατηγορεί ότι σπαταλά την οικογενειακή περιου
σία, απαντά ότι μόνο τα δικά της χρήματα ξοδεύει. Είναι εξίσου σαφές 
ότι είχε στα χέρια της τη διαχείριση όλης της περιουσίας του σπιτιού.27 

Η Θωμαΐς λειτουργεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, αν και ο Βίος της το 
περιγράφει με πολύ μικρότερη γλαφυρότητα. Εξάλλου, στην περίπτωση 
των γυναικών που άγιασαν χωρίς να μπουν σε μοναστήρι, ο ασκητισμός 
δεν ήταν και δεν μπορούσε να είναι το κύριο ειδοποιό στοιχείο. Φυσικά, 
η αγία Θωμαίς πήγαινε στην εκκλησία κάθε μέρα, η Μαρία η Νέα νή
στευε — με μέτρο —, η αγία Θεοφανώ επίσης, με λιγότερο μέτρο. Λείπει, 
όμως, η σκληρή ασκητική ζωή της Θεοδώρας Θεσσαλονίκης, ή της Ειρή
νης του Χρυσοβαλάντου, ή της αγ. Παρασκευής της Νέας.28 Η αρετή 
τους ήταν κυρίως κοινωνική αρετή — η ελεημοσύνη, η ανακατανομή της 
περιουσίας. 

Το ιδιάζον στοιχείο στο Βίο της Θωμαΐδος είναι ότι ο αγιογράφος 

των γαρ ηδονών πατήσασα τάς νιφάδας. . . και την πρόσκαιρον και φθαρτήν και 
ρέονσαν δόξαν μισούσα... και τα εν κόσμφ δια Χριστον άπαρνησαμένη, τον χρη-
στον ζυγον τον κυρίου λαβοϋσα και τον σταυρόν έπ' ώμων νοητώς άραμένη κρυ-
πτώς τοις ϊχνεσι τοϋ Χρίστου Ύ\κολοΰΊ)ει. 

26. Α. Μαρκόπουλος, «Βίος της αυτοκράτειρας Θεοδώρας», Σύμμεικτα 5 (1983) 
268-69. Βίος αγ. Θεοφανούς (Kurtz 14-15). 

27. AASS, Nov. IV, 694. Πρβ. 696-7, 704. 
28. Για το Βίο της αγ. Παρασκευής, βλ. Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, 'Ανάλε

κτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, Α', σ. 438-53. Για μια θετική εικόνα της άσκη
σης στην Πρωτοχριστιανική εποχή, βλ. Ε. Clark, «Ascetic Renunciation and 
Feminine Advancement: A Paradox of Late Ancient Christianity», Anglican 
Theological Review, 63/3, 240-57. 
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τη θεωρούσε (και μας διαβεβαιώνει ότι και η ίδια θεωρούσε τον εαυτό 
της) σχεδόν μάρτυρα στα χέρια του άνδρα της: ευχαρίστως έφερε τάς 
πληγάς, ώς μάρτυς χαίρουσα τω Χριστώ.29 Νομίζω ότι εδώ διαφορο
ποιείται και από την περίπτωση της Μαρίας της Νέας, της οποίας ο 
θάνατος ήταν μεν αποτέλεσμα κακομεταχείρισης από το σύζυγο της, 
αλλά σ' ένα βαθμό οφειλόταν και σε ατύχημα. 

Ενδιαφέρει, λοιπόν, να εξετάσουμε από πιο κοντά το γάμο της Θω
μαίδος, καθώς και την αντίληψη περί γάμου που διέπει το Βίο της. 
Διαπιστώνουμε ότι στο Βίο της Θωμαΐδος, περισσότερο απ ' ό,τι στ ' άλλα 
σχετικά κείμενα, υπάρχει διάχυτη μια αμφιταλάντευση. Ο γάμος σα θε
σμός αντιμετωπίζεται θετικά, ή, τουλάχιστο, ως κάτι αναπόφευκτο. Η 
αγία παντρεύεται, παρά τις αντιρρήσεις της* όταν μια πόρνη ζητάει γ ια
τρειά από καρκίνο του μαστού, η Θωμαΐς, αντί γ ια άλλο φάρμακο, τη 
συμβουλεύει να σταματήσει την παράλογον και βορβορώδη μίξιν και να 
παντρευτεί — όχι να μπει σε μοναστήρι, αλλά να συνάψει νόμιμο γάμο.3 0 

Ο τίμιος γάμος που προβάλλει ο αγιογράφος είναι ο γάμος των γονιών 
της Θωμαΐδος: οι σύζυγοι έχουν σύμπνοια κι αρετή, η σαρκική τους 
επαφή αποβλέπει όχι στην ηδονή, αλλά μόνο στην τεκνογονία. Ο αγιο
γράφος επιμένει στο θέμα αυτό, το οποίο, ας θυμηθούμε, είχε αποτελέ
σει αντικείμενο συζητήσεων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
σχετικά με τους γάμους του Λέοντος του Σοφού. Είχαν, τότε, διατυ
πωθεί διάφορες απόψεις, μεταξύ των οποίων και η γνώμη του Νικήτα 
Παφλαγόνος, ο οποίος δέχτηκε, μαζί με την τεκνογονία, και την παρυ-
φισταμένην ήδονήν ως δευτερεύον μεν αλλά σημαντικό συστατικό του 
γάμου.3 1 Τέτοιες ηδονές, πάντως, δε βρήκαν καμία θέση, ούτε στο Βίο 
της Θωμαΐδος, ούτε σ' αυτούς των άλλων αγίων γυναικών. 

Αν ο τίμιος γάμος εκθειάζεται, ο γάμος της Θωμαΐδος αποτελεί την 
αντίθεση. Ο άντρας της δεν είναι συνεργός αλλά αντίπαλος της, όπως και 
σε προηγούμενα αγιογραφικά πρότυπα, γ ια παράδειγμα στο Βίο της 
αγ. Ματρόνας, που παραπονιόταν ότι ο άντρας της ήταν ο κωλύων και 
εμποδίζων με.3 2 Το πρόβλημα που τίθεται είναι, νομίζω, ευρύτερο από 
μια απλή ασυμφωνία χαρακτήρων. 

29. AASS, Nov. IV, 236 F. 
30. AASS, Nov. IV, 238 F. 
31. NE 21 (1927) 3-7. Πρβ. R. Jenkins, B. Laourdas, «Eight Letters of 

Arethas of Caesarea on the Fourth Marriage of Leo the Wise», Ελληνικά 14 
(1955) 293-372, αρ. 4. 

32. AASS, Nov. Ill , 790. 
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Ο αγιογράφος εκφράζει μια βαθιά δυαδικότητα και προβληματική 
ως προς την αξία του γάμου και τη σωστή ιεράρχηση των αξιών. Η 
αγία θεωρείται νύμφη του Χριστού, όχι του ανδρός της. Ο αγιογράφος 
την αποκαλεί καλλιπάρθενο, παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένη, και 
ότι πουθενά δεν αναφέρεται ότι είχε διακόψει τις σεξουαλικές επαφές 
με το σύζυγο της. Αλλού, τονίζει ότι κανείς δεν μπορούσε να τη χωρίσει 
απ' την αγάπη του Χριστού. Εξακολουθεί, επομένως, να υπάρχει η πα
λιά ένταση ανάμεσα στην παρθενία και το γάμο, τη φροντίδα για τα 
πνευματικά και τα εγκόσμια.33 Η λύση που δίνεται στο Βίο της Θω-
μαΐδος είναι ασταθής: παντρεμένη, προσβλέπει όχι στα επίγεια αλλά 
στο θείο νυμφίο της, ενώ ο άντρας της αποκαλείται παράνομος σύζυγος.** 
Αυτή η αμφίρροπη στάση, ο δυαδισμός, εμφανίζεται και σ' άλλα αγιο
γραφικά κείμενα. Είναι εμφανής στις μεταγενέστερες παραφράσεις των 
Βίων των αγίων γυναικών του 9ου-10ου αιώνα, παραφράσεις που γρά
φτηκαν όταν πια η αστάθεια του μοντέλου της παντρεμένης αγίας είχε 
γίνει σαφής. Έτσι, ο Ακροπολίτης γράφει για τη Θωμαΐδα, αυνέζευκται 
ή μάλλον ειπείν ξυνεύνω προς των γεγενηκότων εκδέδοται, και, αργό
τερα, δεδέσθαι μεν γάμω την μακαρίαν ό λόγος φθάαας δεδηλωκε, L·-
λύσθαι δε Θεώ και μόνω προσανέχειν αύτω μεμαρτύρηκεν. Ο Νικόλαος 
Καβάσιλας, στο Έγκώμιόν του για τη Θεοδώρα Θεσσαλονίκης προσθέ
τει ένα στοιχείο που λείπει από το Βίο της, αλλά που μας είναι πια 
γνώριμο, όταν γράφει, ώμίλησε μεν γάμω, ώμίλησε δέ, ούδεν μάλ
λον. . ., ουκ είς τρνφάς όρώσα καΐ ήδονας και τήν εντεύθεν ραστώνην, 
ουδέ δόξης ήττωμένη και πλούτου. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς, στο Λόγο 
του για την αγία Θεοφανώ, δεν μπορεί, βέβαια, να μιλήσει υποτιμητικά 
ούτε για το γάμο της, ούτε για το σύζυγο της. Αντίθετα, τονίζει ότι ο 
Λέων ο ΣΤ ' έτρεφε ασυνήθιστη στοργή γι' αυτήν. Παρ' όλ' αυτά, προ
βάλλει περισσότερο απ' ό,τι ο αρχικός αγιογράφος την απόσταση που 
τελικά κράτησε η Θεοφανώ απ' τον άντρα της: Ή μέντοι θαυμάσια Θεο
φανώ έρωτας ερώτων ουράνιους γήινων και θείους ανθρωπίνων ήλλάτ-
τετο, και ουδέν ήγεϊτο βέβαιον των περιβλέπτων και λαμπρών του βίου% 

33. AASS, Nov. IV, 236 F. Πρβ. Α' προς Κορινθίους Επιστολή, 7· 32-33: 
Θέλω δέ ύμας αμέριμνους είναι, δ άγαμος μέριμνα τα τον Κυρίου, πώς αρέσει τω 
Κυρίω, ό δέ γαμήσας μεριμνά τα τον κόσμου, πώς αρέσει ττ\ γυναικί. Μια πολύ 
ωραία αντιπαράθεση των δύο αξιών βρίσκεται στο Βίο της αγίας Θέκλας, G. Dagroqk 
Vie et miracles de Sainte Thècle, Βρυξέλλες 1978, σ. 191 κ.ε. 

34. AASS, Nov. IV, 239. 
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άλλα πανήγνριν και σκηνήν ενυπνίων άπαντα και χουν και κόνιν. . . εγο-
μιζε. . . Τέλος, σαφέστατα γράφει ότι η Θεοφανώ, όταν αρρώστησε, 
σταμάτησε τη σαρκική επαφή με τον άντρα της.3 5 

Η αμφιταλάντευση ως προς το γάμο επεκτείνεται και σ' άλλα ση
μεία. Ο γάμος δημιουργεί όχι μόνο μια μονάδα βιολογικής και κοινω
νικής αναπαραγωγής, όχι μόνο ένα ευρύτερο πλέγμα συγγενειών, αλλά 
και μια μονάδα παραγωγής.3 6 Η πρωταρχική αρετή της αγίας, η αρετή 
που προβάλλεται, η υπερβολική ελεημοσύνη, είναι ακριβώς αυτή που 
υποσκάπτει την οικονομική σταθερότητα της οικογένειας, όπως δεν παύει 
να τονίζει ο άνδρας της Θωμαΐδος. 

Τέλος, κι αυτό είναι κοινό σημείο και στους τρεις Βίους παντρεμέ
νων αγίων γυναικών, είτε ο ίδιος ο αγιογράφος είτε μέλη της εκκλησια
στικής ιεραρχίας διατηρούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τον τύπο αυτό 
της αγίας. Ο βιογράφος της αγίας Θεοφανούς, πιεζόμενος από το θείο 
της να συγγράψει το εγκώμιο της, είναι κάτι παραπάνω από διστακτικός: 
και ποία υποθέσει χρήσομαι των εκείνης κατορθωμάτων ; ου πάρεστιν 
αυτή ασκήσεως δρόμος, ουδέ μαρτυρίου αγώνες, ου θαυμάτων έπίδειξις, 
και τι λέξω η γράψω απορώ.9"3 Ό τ α ν , στο 14ο αι., ο Νικηφόρος Γρη-
γοράς ξανάγραψε το Βίο της, πρόσθεσε την πληροφορία ότι μετά το 
θάνατο της ο Λέων Σ Τ ' θέλησε να δώσει τ ' όνομα της στην εκκλησία 
που έχτισε προς τιμήν της, αλλά αργότερα αυτό άλλαξε, επειδή ορισμέ
νοι επίσκοποι θεώρησαν ότι η συγγένεια δεν ήταν επαρκής λόγος για 
ένα τέτοιο διάβημα.38 Ο επίσκοπος Βιζύης αμφισβήτησε δυο φορές τη 
δυνατότητα μιας παντρεμένης γυναίκας (της αγ. Μαρίας της Νέας) να 
θαυματουργήσει και ν ' αγιάσει: ημείς γαρ (φησί) καλήν μεν και άγαθήν 
την γυναίκα είναι όμολογοϋμεν και τον βίον αυτής σεμνον οϊδαμεν' τοιαύ
της μέντοι χάριτος άξιωθήναι αυτήν ου πιστεύομεν. Τήν γαρ θαυμάτων 
ενέργειαν άγνοϊς άνδράσι και μοναχοϊς άγίοις και μάρτυσιν δ Θεός εφι-
λοτιμήσατο' αϋτη δέ και άνδρί συνφκει και τής εν τω βίω αναστροφής 
ουκ εξέστη ουδέ τι τών ύπερφυών και μεγάλων εΙργάσατο.Ζ9 Και στις 
δύο περιπτώσεις, η απάντηση ήρθε εκ των πραγμάτων: η αγία θαυμα-

35. AASS, Nov. IV, 242-43, PG 150, 760, Kurtz 39, 41, 42. 
36. Α. Guillou, «Il matrimonio nell' Italia bizantina nei secoli X e XI», 

SCIAM Spoleto 1977, 878-86. 
.37. Kurtz 22. 'Αλλοι σύγχρονοι, μεταξύ τους κι ο Αρέθας, θεωρούσαν τα θαύ

ματα της Θεοφανούς ακόμη πιο ύποπτα: Vita Euthymii, 167. 
38. Kurtz 43. 
39. AASS, Nov. IV, 697. Πρβ. 699. 
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τουργεί και πείθει. Η Θωμαΐς δεν είχε ν' αντιμετωπίσει παρόμοιες δυσπι
στίες: αρκούσε, ίσως, το ότι είχε χαρακτηρισθεί σχεδόν μάρτυρας. Όσο 
για τα θαύματα των τριών αγίων, παρουσιάζουν κι αυτά κάποια προβλή
ματα. Η Θεοφανώ θαυματουργεί μόνο μέσα σ' ένα στενό κύκλο οικογε
νειακών φίλων, κι όταν ο Γρηγοράς ξανάγραψε το Βίο της, παράλειψε 
όλα της τα θαύματα. Να ήταν επειδή είχε πονοκέφαλο, όπως λέει, ή 
επειδή διατηρούσε κάποιους ενδοιασμούς; Η Θωμαίς θαυματουργεί μέσα 
στις συνηθισμένες προδιαγραφές: ίαση δαιμονισμένων, παραλυτικών, γυ
ναικών που τις αρρωσταίνει η έκλυτη ζωή τους. Κάνει, όμως, και πολύ 
απλούστερα θαύματα: ο ψαράς που έχασε τα δίχτυα του σε μια τρικυ
μία τα ξαναβρίσκει στο Έβδομον, γεμάτα ψάρια, οι καλόγριες του μο
ναστηριού όπου είναι θαμμένη η αγία βρίσκουν στον τάφο της το βιβλίο 
που έχασαν, ένας μοναχός ξεχνάει σε ποιον δάνεισε το προσευχάδι του 
και του το θυμίζει η Θωμαΐς.40 Πρόκειται πολύ λιγότερο για πάλη με 
υπερφυσικές δυνάμεις ή με δαίμονες, και πολύ περισσότερο για την πα
ρουσία της αγίας στην καθημερινή ζωή, ακόμη και μετά το θάνατο. 

Ποιο, επομένως, είναι το νέο στοιχείο σ' αυτήν την πηγή; Ένα νέο 
στοιχείο, αυτό που έχει ήδη εντοπίσει η Evelyne Patlagean, είναι ακρι
βώς το ότι ο γάμος, σαν κοινωνικός θεσμός, διατηρεί την ισχύ του, παρά 
την ψυχική και ψυχολογική απόσταση της αγίας από τον άντρα της, 
και παρά τ ' αρνητικά ή αμφιλεγόμενα στοιχεία που προσπάθησα ν* ανα
λύσω. Σε άλλες περιπτώσεις αγίων γυναικών, ο γάμος δε συμβιβάζεται 
με την αγιότητα, και λύνεται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο: με τη 
χηρεία (η περίπτωση της αγ. Θεοδώρας της Θεσσαλονίκης) ή με τη 
φυγή της γυναίκας (η περίπτωση της αγ. Ματρόνας και τόσων άλ
λων).41 Το ίδιο συμβαίνει και με τους άνδρες αγίους. Ο Βίος του αγ. Δη-
μητριανού, που έζησε την ίδια περίπου εποχή, προσφέρει έναν ενδια
φέροντα παραλληλισμό. Στα δεκαπέντε του χρόνια, τον πάντρεψαν οι 
γονείς του παρόλο που ο ίδιος προτιμούσε την παρθενία. Ο θεός, όμως, 
ενεργώντας για το συμφέρον και των δύο συζύγων, διαφύλαξε την παρ
θενία τους, αν και με τρόπο ριζικό: η σύζυγος του Δημητριανού πέθανε 
τρεις μήνες μετά το γάμο, όντας πάντα παρθένα, και ο μελλοντικός επί
σκοπος και άγιος ευχαρίστησε τον Κύριο που τον εκράτησε αμέτοχον.. . 

40. AASS, Nov. IV, 240-41. Ο Ακροπολίτης (246) μάς πληροφορεί ότι στις 
μέρες του, η φιλόχριστος ανασσα (ίσως η Θεοδώρα, σύζυγος του Μιχαήλ Η';) ανα
καίνισε το ναό της αγ. Θωμαΐδος. 

41. Patlagean, Histoire de la femme 620-623. 
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της φθοροποιού αμαρτίας.** Οι Βίοι των τριών γυναικών που είδαμε 
προβάλλουν το μήνυμα ότι ο γάμος είναι άλυτος. Η Μαρία η Νέα, παρά 
την κακομεταχείριση που υφίσταται, εμμένει στο γάμο της ως το τέλος. 
Η Θεοφανώ θέλει να χωρίσει το Λέοντα Σ Τ ' και να μπει σε μοναστήρι 
— απόλυτα νόμιμη πρόθεση, την οποία καν δεν αναφέρει ο αγιογράφος. 
Το μαθαίνουμε από το Βίο του Πατριάρχη Ευθυμίου, ο οποίος και απο
τρέπει την αυτοκράτειρα λέγοντας της να μην εγκαταλείψει τον άντρα 
της και γίνει έτσι αιτία μοιχείας.43 Σ ' αυτή την περίπτωση έχουμε, π ι 
θανώς, απόηχους του Μοιχικού σχίσματος, που εξακολουθούν να επιβιώ
νουν και στον 11ο αι.44 Στις δύο άλλες όμως περιπτώσεις δεν υπάρχουν 
τέτοιες αναμνήσεις. Βέβαια, δεν ανακαλύπτουν για πρώτη φορά στο 10ο αι. 
τη σταθερότητα του θεσμού του γάμου. Ο Βίος της Θωμαίδος είναι σχε* 
δόν ένα εκτενές σχόλιο στα λόγια του αγ. Βασιλείου, όπως τα επανα
λαμβάνει ο Ιωάννης Δαμασκηνός: Καν τραχύς ή, καν άγριος το ήθος ό 
σύζυγος, ανάγκη φέρειν την δμόζυγον, καί μηδεμιας προφάσεως κατα-
δέχεσθαι την ενωσιν διασπαν. Πλήκτης εστίν; άλλ' ανήρ.. . Τραχύς και 
δυσάρεστος; άλλα μέλος Ιδιον, και μελών το τιμιώτατον. . . 4 δ Νέο στοι
χείο είναι η συνύπαρξη γάμου, σεξουαλικής ζωής και αγιοσύνης. Στοι
χείο νέο αλλά, όπως θα δούμε, εφήμερο. 

Γενικότερα, και ίσως με μεγαλύτερη σημασία για τις μελλοντικές 
εξελίξεις, βλέπουμε σ' αυτούς τους Βίους τη δυνατότητα να φθάσει κα
νείς στο ύψιστο της Χριστιανικής ζωής χωρίς να εγκαταλείψει τον κό
σμο. Παρά την ψυχική απόσταση που κρατάει από τα εγκόσμια η Θω-
μαίς, η πολιτεία της είναι η πολιτεία μιας γυναίκας που λειτουργεί μέσα 
στις παραμέτρους της καθημερινής ζωής, ενώ προσβλέπει σε αιώνιες 
αξίες. Πρόκειται για τη θεωρία που θα εκφράσει με έμφαση ο Συμεών 
ο Νέος Θεολόγος δυο γενιές αργότερα: ότι είτε ζει κανείς σε μοναστήρι 
είτε στον κόσμο, εν παντί και εν πασιν ίργοις και πράξεσιν ο δια Θεον 
και κατά Θεον βίος παμμακάριστος, ή , ακόμη σαφέστερα, ότι οι άν
θρωποι που ζουν στον κόσμο και κρατούν την καρδιά τους καθαρή από 
κάθε πονηρή επιθυμία είναι μακάριοι, ενώ οι ερημίτες που στην καρδιά 

42. Η. Grégoire, «St. Demetrianos, évêque de Chytri (île de Chypre)», BZ 
16(1907)222-23. 

43. Vita Euthymii, 37-39. 
44. Για τον I lo αι., βλ. Angeliki Laïou, «Imperial Mores and the Historian 

in the Eleventh Century: The Case of Skylitzes», υπό εκτύπωση. 
45. Sacra Parallela, PG 96.3, 245. 
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τους ποθούν τη δόξα, είναι ψεκτοί και απόβλητοι, ή, τέλος, ότι κάθε 
άνθρωπος έχει ταχθεί να κάνει κάτι συγκεκριμένο και, υπονοείται, δι
καιώνεται μέσα απ' αυτό.46 Η δικαίωση μιας γυναίκας ήταν, επομένως, 
δυνατή όχι μόνο μέσα απ' το μοναχικό βίο ή την άσκηση, αλλά και 
μέσα στα πλαίσια του γάμου και μιας κοινωνικής άσκησης — της ελεη
μοσύνης. 

Ο Βίος της αγίας Θωμαίδος δεν είναι αριστούργημα της βυζαντινής 
γραμματείας. Δε δίνει, ιστορικές πληροφορίες, δε βοηθάει στη χρονολό
γηση κανενός πολιτικού γεγονότος ή προσώπου. Δείχνει όμως, νομίζω> 
ενδιαφέρουσες πτυχές της αντινομίας και της πολυφωνίας που περιβάλ
λουν το θέμα του γάμου στο ιδεολογικό επίπεδο. Χωρίς καμία αμφιβο
λία, η επίσημη Εκκλησία, όπως εκφραζόταν απ' τον Πατριάρχη και τη 
Σύνοδο, τιμούσε το γάμο και, εξίσου σημαντικό, προσπαθούσε να τον 
θέσει όλο και περισσότερο κάτω απ' τον έλεγχο της. Συγχρόνως, υπήρ
χε κάποια δυσπιστία, που εκφραζόταν με διάφορους τρόπους, ανάμεσα 
στους οποίους είναι και το ειδικό βάρος που δινόταν στην παρθενία, την 
αγαμία, ή έστω τη χηρεία, απαραίτητες προϋποθέσεις, στις περισσότε
ρες εποχές, για να φτάσει κανείς στο κορύφωμα της αναγνωρισμένης 
αρετής. Για μια στιγμή, και μέσα σ' ένα σχετικά μικρό χρονικό διά
στημα, παρουσιάστηκε ένας τύπος αγιοσύνης που ενσωμάτωσε το γάμο. 
Όμως το πρότυπο, αν για πρότυπο πρόκειται, ήταν εφήμερο. Εμφανί
στηκε σε μια εποχή προβληματισμού γύρω απ' το γάμο, που συνδέεται 
ίσως με τις γαμήλιες περιπέτειες του Λέοντος ΣΤ' , κι έγινε δεκτό σχε
δόν περιστασιακά: επειδή υπήρχαν συγγενείς της Θεοφανούς, ή της Μα
ρίας της Νέας που επέμεναν, και είχαν τη δυνατότητα να το επιβάλουν. 
Δεν είναι σαφές ποιος προώθησε τη Θωμαίδα — ίσως οι μοναχές του 
μοναστηριού όπου είχε θαφτεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο τύπος 
αγιοσύνης ήταν βραχύβιος. Τον ξαναβρίσκουμε μόνο μια φορά, στην 
ιδιότυπη περίπτωση της Θεοδώρας Πετραλίφαινας, της οποίας οι αρε
τές ήταν περισσότερο πολιτικές παρά ο,τιδήποτε άλλο. Στο βαθμό ποΟ 
η αποδοχή του «προτύπου» εξαρτιόταν απ'την Εκκλησία, ήταν φυσικό 
να προσκόπτει στις αντινομίες και εσωτερικές αντιφάσεις που προσπά
θησα να εντοπίσω. Στο βαθμό που η προώθηση του εξαρτιόταν απ' την 
κοινωνία γενικότερα, υπήρχαν, πάλι, δυσκολίες. Η γυναίκα της αριστο
κρατίας στον 11ο αιώνα κι έπειτα είχε άλλα καθήκοντα: ήταν το επί-

46. Cent. I l l , 65 και 69f Hym. 3, σ. 240 κ.ε. Για την ελεημοσύνη, βλ. Cat. I , 
σ. 382-88. 
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κέντρο μιας πολιτικής επιγαμιών που προωθούσε τις συμμαχίες ανά
μεσα στις μεγάλες οικογένειες, διαχειριζόταν τις περιουσίες αυτών των 
οικογενειών, συχνά τις πολιτικές τους τύχες, κάποτε και την τύχη του 
κράτους.47 Ό λ α αυτά ήταν πολύ σημαντικά, και μπορούσαν κάλλιστα 
να συμβαδίζουν με ευσέβεια πραγματική ή ιδεατή — όπως στην περί
πτωση της Άννας Δαλασσηνής. Δύσκολα, όμως, συμβιβάζονταν με την 
εικόνα του προβληματικού γάμου. Αυτό που παρέμεινε είναι η ευσεβής 
ζωή μέσα στον κόσμο και το γάμο, χωρίς τις υπερβολές που οδηγούν 
στην αγιοσύνη. Παραδείγματα υπάρχουν άφθονα. Ί σ ω ς το πιο χαρα
κτηριστικό, και σχετικά κοντά στην εποχή που εξετάζουμε, είναι η μη
τέρα του Μιχαήλ Ψελλού, για την οποία ο γιος της έγραψε έναν Επι 
τάφιο λόγο (Έγκώμιον τον αποκαλεί ο ίδιος) που έχει όλα τα στοιχεία 
μιας αγιογραφίας, εκτός από τα θαύματα.48 

47. Angeliki Laïou, «Observations on the Life and Ideology of Byzantine 
Women», BF 9 (1985) 59-102, και «The Role of Women in Byzantine Society», 
JOB 31/1 (1981) 233-250. 

48. Κ. Σάθας, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη 5 (1876) 3-61. 
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Η ΠΟΡΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Πορνεία είναι η επί χρήμασι προσφορά του σώματος με σκοπό τη 
συνουσία με ένα άλλο πρόσωπο. Συναντάται σε ποικίλες μορφές.1 Η 
συνηθέστερη μορφή είναι η προσφορά μιας γυναίκας σ' έναν άνδρα' συμ
βαίνει όμως και το αντίθετο, όπως και η ομοφυλόφιλη πορνεία και στα 
δύο φύλα. Ο ελληνικός όρος πορνεία, όπως και ο λατινικός p ros t i tu t io 
που πέρασε στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, έχουν μια αρνητική 
χροιά και προϋποθέτουν μια αρνητική εκτίμηση του φαινομένου.2 Αυτή 
η εκτίμηση δεν υπήρχε σε όλες τις εποχές και σε όλους τους λαούς.3 

Το αν η πρώιμη κοινωνία γνώριζε την πορνεία,4 ή αν η ταξική κοι
νωνία με την εξουσιαστική σχέση του άνδρα πάνω στη γυναίκα ήταν η 
προϋπόθεση για την πορνεία,5 πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Η 
αρχαιότητα πάντως — κι αυτό έχει σημασία για το θέμα μας — γνώριζε 
το θεσμό της πορνείας σε ποικίλες μορφές. Ακόμη κι αν υπάρχουν αντιρ
ρήσεις σε μεμονωμένα ζητήματα, η πορνεία γινόταν πάντα δημόσια απο
δεκτή, και μάλιστα αντικείμενο λογοτεχνικών επεξεργασιών.6 Κατά συ
νέπεια οι πηγές είναι πολλές. Στην ελληνιστική Ανατολή και στην Κό
ρινθο, κάτω από ανατολική επιρροή, υπήρχε μάλιστα και θρησκευτική 

1. Αρκούμαι σ' αυτόν το σύντομο ορισμό. Με τον όρο πορνεία ασχολείται λε
πτομερειακά ο Iwan Bloch, Die Prostitution, Ι, Βερολίνο 1912, σ. 7 κ.ε. 

2. Παρατηρήθηκε από τον L. ν. Wiese στο: Max Marcuse, Handwörterbuch 
der Sexualwissenschaft, Βόννη 21926, σ. 601. 

3. Peter G. Hesse - Hans Grimm, Sexuologie, Λιψία 21978, σ. 124 κ.ε. 
4. Κατά τον Karl Sudhoff, στο: Marcuse, ό.π. 594. 
5. Για παράδειγμα Karl Dietz - Peter G. Hesse, Wörterbuch der Sexuologie 

und ihrer Grenzgebiete, Rudolstadt 41971, σ. 271 και Huchthausen στο: Joa
chim Herrmann, Lexikon früherer Kulturen, Π, Λιψία 21987, σ. 176. 

6. Vern L. Bullough - Bonnie L. Bullough, The history of prostitution, Νέα 
Τόρκη 1964, σ. 31. 
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πορνεία.7 Για τους Ρωμαίους δεν ίσχυε ούτε η θρησκευτική ούτε η καλ
λιτεχνική ερμηνεία του αγοραίου έρωτα. Γι' αυτούς αποτελούσε μια νο
μική σχέση,8 και ανάλογα εντασσόταν στο σύστημα του δικαίου τους. 
Η νέα ηθική του Χριστιανισμού, τα ιδανικά του οποίου ήταν η παρθενία 
και ο ασκητισμός, απαιτούσε σεξουαλική αγνότητα. Σύμφωνα μ' αυτό 
δεν θα έπρεπε να υπάρχει στη χριστιανική κοινωνία πορνεία.9 Η πραγμα
τικότητα της ζωής απέδειξε ότι οι σεξουαλικές ανάγκες των ανθρώπων 
δεν ήταν πιο αδύνατες από τις θρησκευτικές τους. Όλες αυτές οι παρα
δόσεις συνέχιζαν να ζουν και να γίνονται αισθητές στο Βυζάντιο. 

Τπάρχουν πολυάριθμες παρουσιάσεις της ιστορίας της πορνείας. Όλες 
σχεδόν όμως υπερπηδούν τα βυζαντινά δεδομένα.10 Η αιτία βρίσκεται 
από τη μια, στο ότι οι συγγραφείς — στην πλειοψηφία τους ιατροί — 
δεν έχουν γλωσσική πρόσβαση στις αυθεντικές πηγές. Μια άλλη αιτία 
είναι το ότι στην ιστορική συνείδηση της ευρύτερης κοινής γνώμης το 
Βυζάντιο θεωρείται ακόμη αμελητέα ποσότητα και ο Μεσαίωνας περιο
ρίζεται στα δυτικά χαρακτηριστικά του.11 Έτσι, πρέπει να εκτιμηθεί 
ακόμη περισσότερο η προσφορά του έλληνα βυζαντινολόγου Φαίδωνα 
Κουκουλέ (1881-1956),12 ο οποίος στο έργο του Αι πάνδημοι γυναίκες 
του 194813 παρουσίασε για πρώτη φορά το θέμα σε όλες του τις συναρ
τήσεις. Χάρη στην εκπληκτική πολυμάθεια του. αθηναίου καθηγητή, η 
έδρα του οποίου είχε σαν αντικείμενο την ιστορία του βυζαντινού πολι
τισμού, συνελέγη ένας μεγάλος αριθμός τεκμηρίων, πολύ εντυπωσιακών. 
Έμειναν όμως πολλές επιθυμίες ανεκπλήρωτες, γιατί οι πρωτοποριακές 
εργασίες προσέκρουσαν σε παρθένο έδαφος και ταυτόχρονα δημιούργη
σαν νέα καθήκοντα. Μερικά απ' αυτά θ' αναφερθούν εδώ. Ο περιορισμέ
νος χρόνος ομιλίας δεν επιτρέπει μια συγκεκριμενοποίηση τους. 

Δικαιολογημένα ο Κουκούλες μιλούσε μόνο για τις «πάνδημους γυ
ναίκας», τις πόρνες, και όχι για την πορνεία, η οποία σαν θεσμός χαρα
κτηρίζεται από περισσότερους παράγοντες, από ότι μόνο από τις πόρ-

7. W. Krenkel, Der Kleine Pauly, IV, 1192. 
8. Bullough - Bullough, ό.π. 45. 
9. Bullough - Bullough, ό.π. 57κ.ε. 
10. Wolfgang Sorge, Geschichte der Prostitution, Βερολίνο 1919, σ. 271. 

Στο «βυζαντινό πολιτισμό» αφιέρωσε μισή σελίδα! 
11. Γι' αυτό Irmscher, στο: Herrmann, ό.π., Ι, 12. 
12. Νεώτερον εγκυκλοπαώνκόν λεξιχόν, XI, Αθήνα, α. 368 κ.ε. 
13. Φαίδων Κουκούλες, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Β' 2, Αθήνα 1948, 

σ. 117 κ.ε. 
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νες. Πρέπει να ξεκινήσει κανείς με τη φιλολογική καταγραφή της ορο
λογίας: Οι όροι πόρνη, πορνεία, πορνεύειν, έχουν ευρύτερη σημασία 
απ ' ό,τι εκφράζει ο σύγχρονος όρος της πορνείας.14 Η σχετική ορολογία 
συνεχίζει: Τι σημαίνει πόρνος; Οι Liddell και Sco t t σημειώνουν: Ca ta 
mi t e (στα γερμανικά, Str ichjunge) , sodomite , fornicator, idolater . 1 5 

Πόσοι απ ' αυτούς τους όρους σχετίζονται συγκεκριμένα με την πορνεία; 
με την ακριβή της έννοια; Σημειώνουμε επίσης τις λέξεις εταιρεΐον, 
πορνοκαπηλεΐον, πορνοστάσιον:16 υπήρχαν διαφορές στο περιεχόμενο, το 
χρόνο και τον τόπο, ή πρόκειται για συνώνυμες εκφράσεις; Στα Βασι
λικά, τους αυτοκρατορικούς νόμους του Λέοντα Σ Τ ' (886-912), (βιβλίο 
19ο, τίτλος 17) συναντώνται οι όροι προΐσταναι/προΐστασθαι άλλοτε ως 
αμετάβατοι, και άλλοτε ως παθητικοί.17 Σ τ α αρχαία ελληνικά είναι, σπά
νια αυτή η σημασία των προϊαταναι/προιστασθαι.18 Γι ' αυτό υπάρχει η 
πιθανότητα να επηρεάστηκε ο συμπιλητής των Βασιλικών από το λατι
νικό κείμενο του Ιουστινιάνειου Κώδικα (4. 56).1 9 Με τα λίγα παρα
δείγματα που αναφέρθηκαν έχει γίνει σαφές τι είδους λεξικολογικές και 
σημασιολογικές έρευνες πρέπει να διεξαχθούν ακόμη για να μπορούν να 
ερμηνευθούν οι διαθέσιμες πηγές. 

Και περνάμε στο δεύτερο ζήτημα, τις διαθέσιμες πηγές. Η πορνεία 
στο Βυζάντιο βρισκόταν υπό καταδίκη. Γράμματα εταίρων και συνομι
λίες εταίρων, με την αρχαία τους έννοια, δεν πρέπει να αναμένονται από 
το Βυζάντιο. Οι αφηγήσεις του Στέφανου Σαχλίκη από την Κρήτη2 0 

και του Μάρκου Δεφαράνα από τη Ζάκυνθο21 βρίσκονται στα όρια της 
βυζαντινής λογοτεχνίας και περιέχουν ισχυρά χαρακτηριστικά ιταλικών 
επιρροών. Πριν απ ' αυτές όμως υπάρχουν και υστεροβυζαντινά διηγήμα
τα που μιλούν για πόρνες, όπως η 'Ιστορία του Πτωχολέοντα.22 Ομοιό-

14. Johannes Irmscher, στο: Mihail Ν. Andreev et alii, Gesellschaft und 
Recht im griechisch-römischen Altertum, 2, Βερολίνο 1969, σ. 77. 

15. Liddell - Scott, σ. 1450. 
16. Carolus du Fresne - du Gange, Glossarium ad scriptores mediae et in-

fimae graecitatis, Λέιντεν 1688 (ανατ. Παρίσι 1943) 1204. 
17. Βασιλικά (έκδ. Heimbach), Π, σ. 330. 
18. Τα λίγα τεκμήρια γι' αυτό βρίσκονται στο Liddell - Scott, σ. 1482 κ.ε. 
19. Codex Justinianus, σ. 383. 
20. Karl Krumbacher, Geschichte der byzantinischen Litteratur, Μόναχο 

21897, σ. 815 κ.ε. 
21. Krumbacher, ό.π. 821 κ.ε. 
22. Hans-Georg Beck, Geschichte der byzantinischen Volksliteratur, Μόνα

χο 1971, σ. 148 κ.ε. 
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τητες παρουσιάζει και ο Πονλολόγος.2* Από την πρώτη περίοδο αναφέ
ρουμε την αυτοκράτειρα Θεοδώρα, την πιο διάσημη πόρνη της παγκό
σμιας ιστορίας. Ο Προκόπιος περιέγραψε με συναρπαστικό τρόπο στα 
'Ανέκδοτα την προέλευση, την προηγούμενη ζωή, την κάθαρση και την 
άνοδο της.24 Σαν αυτοκράτειρα η Θεοδώρα φρόντισε τις πόρνες, επη
ρέασε τη νομοθεσία προς όφελος τους, διέλυσε τα μπορντέλα της πρω
τεύουσας και ίδρυσε ένα άσυλο εκπεσουσων κορασίδων, με το ωραίο 
όνομα Μετάνοια.25 Όπως δείχνει το παράδειγμα του Προκοπίου, πρέπει 
να γίνει επεξεργασία ολόκληρης της βιβλιογραφίας, συμπεριλαμβανομέ
νης και της εκκλησιαστικής, που αποτρέπει και παρηγορεί, και της αγιο
λογικής, που γνωρίζει τους πειρασμούς και τον προσηλυτισμό. Ένα μο-
νόστιχο της Παλατινής Ανθολογίας (9, 529)26 αναφέρεται εις κλινάριον 
πόρνης άπο δάφνης: Λέκτρον ενός φευγοναα λέκτρον πολλοίσιν έτνχθη.27 

Οι σημαντικότερες πηγές είναι φυσικά οι νομικές, επειδή είναι χρο
νολογημένες και οι πιο κατάλληλες για μια ανάλυση του φαινομένου, 
όχι μόνο στατικά, σε μεμονωμένα σημεία, αλλά στην ιστορική του εξέ
λιξη. Για την ιστορία του ανατολικορωμαϊκού δικαίου ισχύουν ιδιαίτερα 
τα λόγια που βάζει ο Γκαίτε στο στόμα του Μεφιστοφελή, στον Φάουστ: 
«Όπως και μια αιώνια αρρώστια, έτσι κληρονομούνται οι νόμοι και τα 
δίκαια, κυλάνε από φύλο σε φύλο, κι από τόπο σε τόπο».28 

Κι αυτό γιατί το βυζαντινό δίκαιο βασιζόταν φυσικά στους Ιουστι
νιάνειους Κώδικες, και διασκευάστηκε και μεταφράστηκε στα ελληνικά 
χωρίς θεμελιώδεις ουσιαστικές αλλαγές. Το ελληνικό Σύνταγμα του 1822 
καθόριζε ότι, ώσπου να γίνει επεξεργασία νέων κωδίκων, παραμένουν 
σε ισχύ, παράλληλα με την υπάρχουσα νομοθεσία, και οι νόμοι των βυ
ζαντινών αυτοκρατόρων, καθώς και ο γαλλικός εμπορικός κώδικας.29 

Στο μεταξύ όμως είχαν αλλάξει ουσιαστικά οι ιστορικές συνθήκες. Η 

23. Beck.ó.jr. 173. 
24. 'Ανέκδοτα 9 κ.ε. (έκδ. Veh, σ. 76 κ.ε., με σχόλιο σ. 293 κ.ε.). 
25. Assunta Nagl, RE, 2η σειρά, ημίτομ. Χ, 1783 κ.ε. 
26. Anthologia Graeca, Βιβλίο ΙΧ-ΧΙ (έκδ. Beckby) σ. 324. Μια πρόταση 

ερμηνείας, στο: Dietrich Ebener, Die Griechische Anthologie in drei Bänden, 2, 
Βερολίνο 1981, σ. 538. 

27. Μου φαίνεται αμφίβολο αν μπορούν να βγουν συμπεράσματα από τη βυ
ζαντινή τέχνη (όπως περίπου από την αρχαία αγγειογραφία). 

28. Γκαίτε, Φάουστ, Πρώτο Μέρος, Δωμάτιο μελέτης. 
29. Georg Ludw. von Maurer, Das griechische Volk in öffentlicher, kirchli

cher und privatrechtlicher Beziehung, Ι, Χαϊδελβέργη 1855, σ. 538 κ.ε. 
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Ιουστινιάνεια νομοθεσία ίσχυε για μια αυτοκρατορία που θεωρούσε ότι 
ενσωμάτωνε την Οικουμένη, όπου υπήρχαν ταυτόχρονα ο αρχαίος και 
ο φεουδαρχικός, καθώς και ο λεγόμενος ασιατικός τρόπος παραγωγής, 
όπου υπήρχαν αξιόλογες μεγαλουπόλεις, ακόμη και σύμφωνα με τα ση
μερινά κριτήρια, ενώ η αναγεννημένη Ελλάδα του 1822 δεν είχε ούτε 
ένα εκατομμύριο κατοίκους30 και ο πληθυσμός της πρωτεύουσας, του 
Ναυπλίου, ακόμη και στην περίοδο της ακμής της, δεν ξεπερνούσε τους 
10.000.3 1 Στην πραγματικότητα, λοιπόν, υπήρχαν λίγα μόνο περιθώ
ρια για πορνεία. 

Ο Κωνσταντίνος Α ' αρκέστηκε σε συμβιβαστικά μέτρα για τη διόρ
θωση της ξεπερασμένης αρχαίας ανεκτικότητας, όσον αφορά την πορ
νεία.32 Ο Θεοδόσιος Β ' και ο Βαλεντινιανός Γ ' και ο διάδοχος τους, Ιου
στινιανός, επεδίωξαν αντίθετα να επιβάλουν τη χριστιανική αυστηρό
τητα. Ο τελευταίος αφιέρωσε σ' αυτό το αντικείμενο ειδικά τη Νεαρά 14 
της 1ης Δεκεμβρίου 535: Περί τον μη είναι πορνοβοσκονς εν μηδενΐ 
τόπω της 'Ρωμαίων πολιτείας,33 η οποία και λόγω του ότι περιγράφει 
στο προοίμιο την υπάρχουσα τότε κατάσταση, έχει ιδιαίτερη αξία σαν 
πηγή . Αυτή η Νεαρά δεν άλλαξε βέβαια και πολλά, όπως αποδεικνύε
ται από διάφορες ελληνόγλωσσες κωδικοποιήσεις, οι οποίες με τη σειρά 
τους τεκμηριώνουν τη συνέχιση ύπαρξης της πορνείας* πόσο μάλλον όταν 
τιμωρείτο με φυσικές και οικονομικές ποινές. Ό τ α ν ο Κωνσταντίνος 
Αρμενόπουλος συνέγραφε το 13453 4 την Εξάβιβλο, σαν Πρόχειρον των 
νόμων, συμπεριέλαβε και ειδικά τους τίτλους Περί εταιρείον (2. 4 . 27)3 5 

και Περί πόρνων και των έκβιαζόντων παρθένους (6. 3).3 β Δέκα χρόνια 
νωρίτερα, το 1335,3 7 ο Ματθαίος Βλαστάρης συμπεριέλαβε στο Σύνταγμα 
κατά στοιχείον, στα κεφάλαια 15-17 του γράμματος Π, τα: Περί πορ-

30. 938.765 σύμφωνα με τον Franz Ronneberger, στο: Klaus-Detlev Gro-
thusen, Griechenland, Göttingen 1980, σ. 376. 

31. Ελευθερουδάκη Εγκυκλοπαιδικά» Λεξικόν, Θ', Αθήνα 1930, 700 κ.ε. 
32. Για εδώ και τα ακόλουθα Irmscher, ό.π. 77 κ.ε. 
33. Novellae 105 κ.ε. 
34. Έτσι στο Tusculum-Lexikon griechischer und lateinischer Autoren des 

Altertums und des Mittelalters, έκδοση των Wolfgang Buchwald, Armin Hohl
weg, Otto Prinz, Μόναχο sl982, 316. 

35. Const. Harmenopulus, Manuale legum sive Hexabibios (έκδ. Heimbach), 
σ. 252. 

36. Harmenopulus, ό.π. 742 κ.ε. 
37. Tusculum-Lexikon, ό.π. 125. 

17 



258 JOHANNESIRMSCHER 

νείας, Περί των βία πορνενομενων γυναικών, Περί τον πορνενσαι, Περί 
πορνοβοσκών.38 Το Σύνταγμα προοριζόταν κυρίως για τους κληρικούς. 
Τα Βασιλικά, που αναφέρει ο Αρμενόπουλος, αποτέλεσαν προσωρινά το 
Αστικό Δίκαιο του ελληνικού κράτους. Ο Βλαστάρης βρήκε, πέρα από 
τους Έλληνες, και επίδοξους χρήστες στους βαλκανικούς λαούς και τους 
Ρώσους.39 Είναι σαφής η συνέχεια της σκέψης του δικαίου. 

Αυτά τα συνοπτικά όσον αφορά τις πηγές. Η πορνεία δεν αφορούσε μόνο 
νομικές περιπτώσεις, αλλά ανθρώπους και ανθρώπινες σχέσεις. Η κατα
γραφή, παρουσίαση και κατανόηση τους είναι ένα αναγκαίο καθήκον για 
τους ιστορικούς του Βυζαντίου, που δεν έχει ως τώρα απασχολήσει 
αρκετά τους ερευνητές.40 Δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι εκτός της 
γυναικείας πορνείας, υπήρχε πάντα, σε περιορισμένο βαθμό, και η αν
δρική πορνεία. 

38. Ράλλης - Ποτλής ΣΤ', 433 κ.ε. 
39. Irmscher, ό.π. 86. 
40. Βασικά στοιχεία σχετικά με την αρχαιότητα και τους ύστερους αρχαίους 

χρόνους στο: Hans Herter, Jahrbuch für Antike und Christentum 3 (1960) 70 
κ.ε. καθώς και στο RAC, III, σ. 1139 κ.ε. 



ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 

Πόλεις και ύπαιθρος 
1. 'Επαγγέλματα και συναλλαγές 

Οι τε άγροΐκοι την έχέτλην άπορριψάμενοι πολιτικώς βισ-
τεύουσιν, ουκ αγροικον δίαιταν αλλ' άστείαν διαχειρίζονται «ai 
άγοραν άλληλοις σνμβάλλουσιν 

(Προκόπιος, Περί Κτισμάτων) 





ΒΑΣΩ ΠΕΝΝΑ 

«ΘΗΣΑΥΡΟΣ» ΧΑΛΚΙΝΩΝ ΤΣΤΕΡΟΡΩΜΑΐΚΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

Η μελέτη της νομισματικής ιστορίας της περιόδου, που ορίζεται από 
τον θάνατο του Μ. Κωνσταντίνου (337) μέχρι την άνοδο στο θρόνο του 
Θεοδοσίου Β' (402) έχει ιδιαίτερα ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Βασικός 
στόχος της έρευνας είναι η νομισματική κυκλοφορία, η χρήση και ο 
ρόλος του νομίσματος σε σχέσης με την αυτοκρατορική οικονομική πολι
τική καθώς και η δραστηριότητα, χρονική και ποσοτική, των διαφόρων 
νομισματοκοπείων.1 

Η πολύπλοκη πολιτική και διοικητική ιστορία της εποχής προσδίδει 
μια ιδιαιτερότητα στη μελέτη της κυκλοφορίας και κοπής του νομίσμα
τος. Παρόλο που η αυτοκρατορική οικονομική και νομισματική πολιτική 
παρουσιάζεται ενιαία, η χρήση του νομίσματος στα δύο τμήματα της 
αυτοκρατορίας θα πρέπει να επηρεάστηκε από διαφορετικούς κοινωνικούς 
και οικονομικούς παράγοντες καθώς και από διαφορετικά ιστορικά γεγο
νότα. Αρκετές είναι οι προσπάθειες για μια συγκριτική μελέτη προς την 
κατεύθυνση αυτή. Το δημοσιευμένο όμως υλικό από' τις περιοχές του 
Ανατολικού κράτους, σε σχέση με αυτό από τις δυτικές, είναι λιγοστό 
και επομένως τα συμπεράσματα πολύ αβέβαια.2 Η λεπτομερειακή δη
μοσίευση όσο το δυνατόν περισσοτέρων «θησαυρών» από τον ελλαδικό 
χώρο ή ακόμη και μεμονωμένων ευρημάτων από σύνολο ανασκαφών στην 
ίδια πόλη ή περιοχή, θα ρίξει περισσότερο φως στην πορεία της προσπά
θειας αυτής. Στο άρθρο αυτό θα περιοριστούμε να κάνουμε ορισμένες 

1. J. P. Callu, «The distribution and the role of the bronze coinage from 
348-392», The Fifth Oxford Symposium on Coinage and Monetary History (ed. 
by C. E. King, BAR 76,1980) 102-106, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 

2. M. Fulford, «Coin Circulation and Mint Activity in the Late Roman 
Empire: some economic implications», Archaeological Journal 135 (1978) 
67-144. 
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παρατηρήσεις σχολιάζοντας ένα νομισματικό «θησαυρό» από την Αθήνα.3 

Το 1973 κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφικής έρευνας σε οικό
πεδο της οδού Θεοφιλοπούλου, στο Κυνοσάργους, αποκαλύφθηκε τμήμα 
υστερορωμαϊκού νεκροταφείου. Συνολικά ανασκάφηκαν 15 τάφοι, που με 
βάση τα κινητά ευρήματα, κυρίως λυχνάρια και νομίσματα, μπορούν να 
χρονολογηθούν στα τέλη του 4ου αρχές 5ου αι. μ.Χ.4 Τα 136 χάλκινα 
νομίσματα που θα μας απασχολήσουν στη μελέτη αυτή βρέθηκαν συγκεν
τρωμένα, σχηματίζοντας ένα μικρό σωρό, μέσα στον τάφο VI και προ
φανώς ανήκουν στο ίδιο σύνολο, αποτελούν δηλαδή ένα νομισματικό «θη
σαυρό». Πιο συγκεκριμένα, ο σωρός των νομισμάτων αποκαλύφθηκε ανά
μεσα στα δύο μηριαία οστά σκελετού. Ο σχετικά μεγάλος αριθμός νομι
σμάτων που περιέχει ο «θησαυρός» δεν μπορεί να συνδέεται με ταφικά 
έθιμα. Πιθανότατα αποτελούσαν το περιεχόμενο από κάποιο «πουγγί» 
και τάφηκαν με τον νεκρό κάτω από συνθήκες εξαιρετικής βιασύνης. 

Πολλά από τα νομίσματα του «θησαυρού» είναι τελείως εφθαρμένα 
και τελικά από τα 136 μόνο τα 80 έγινε κατορθωτό να ταυτιστούν. Σε 
πολλά από αυτά ο αυτοκράτορας ή το νομισματοκοπείο παραμένουν αδιά-
γνωστα. 

Εκτός από έναν αντωνιανό του 3ου αι. μ.Χ.5 ο «θησαυρός» περιέχει 
εκδόσεις που αρχίζουν χρονολογικά με τον θάνατο του Μ. Κωνσταντίνου 
και τελειώνουν στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Θεοδοσίου Β' . Πιο 
συγκεκριμένα το παλιότερο νόμισμα είναι του Κωνστάντιου Β' (337-

3. Ευχαριστώ την Έφορο Αρχαιοτήτων κ. Όλγα Αλεξανδρή για την παρα
χώρηση της δημοσίευσης του «θησαυρού» καθώς και την Έφορο κ. Θ. Καράγιωργα 
για τις διευκολύνσεις που μου παρείχε κατά τη διάρκεια της μελέτης του υλικού 
στην Γ' Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η βοήθεια των συναδέλφων Μ. Θεοχάρη 
και Ν. Αξιώτη ήταν καθοριστική για την ολοκλήρωση της έρευνας. Ευχαριστώ επί
σης την κ. J. Bider, μέλος της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην 
Αθήνα, για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το κεραμολογικό 
υλικό της ανασκαφής. 

4. ΑΔ 29 (1973/4) Χρονικά, 38-39. Γενικά για την ύπαρξη υστερορωμαϊκού 
νεκροταφείου στην περιοχή του Κυνοσάργους βλ. Ι. Τραυλό, Πολεοδομική εξέλιξις 
ταη> Αθηνών, Αθήνα 1960, σ. 146 και ιδιαίτ. σημ. 1. III. 

5. Το νόμισμα αυτό προφανώς ανήκει στο σύνολο του «θησαυρού». Είναι εφθαρ-
μένο και ελλιπές κατά την περιφέρεια του. Η ύπαρξη νομισμάτων προγενέστερης 
εποχής (κυρίως αρχαίων ελληνικών) σε «θησαυρούς» του 4ου και 5ου αι. μ.Χ. είναι 
συνηθισμένο φαινόμενο. Σχετικά βλ. Ο. Picard, «Trésors et Circulation monétaire 
à Thasos du IVe au Vile siècle après J.-C», Thasiaca (= BCH, Supplément 
V, 1979) 427, σημ. 12. 
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361), χρονολογία κοπής 351-355 και το νεώτερο του Θεοδοσίου Β' (402-
450), χρονολογία κοπής 402-408. Η απόκρυψη του «θησαυρού» θα πρέ
πει να τοποθετηθεί λίγο πριν ή αμέσως μετά το 408.6 

Στον πίν. 1 δίνεται η ποσοτική κατανομή των διαφόρων νομισματι
κών τύπων που περιέχει ο «θησαυρός». Η χρονική περίοδος που καλύ
πτουν διαιρείται σε τρεις μικρότερες που αντιπροσωπεύουν ισάριθμους 
σημαντικούς σταθμούς στην εξέλιξη και ιστορία του υστερορωμαϊκού χάλ
κινου νομίσματος:7 

Ι. 348-378 μ.Χ.8 Η περίοδος αυτή αντιπροσωπεύεται με 12 παραδείγ
ματα. Είναι κοινοί τύποι και αποτελούν τη μικρότερη χάλκινη υποδιαί
ρεση της εποχής, τη γνωστή με το συμβατικό όνομα «ασσάριο» 3. Η 
διατήρηση των νομισμάτων είναι πολύ μέτρια, φυσικό επακόλουθο της 
μακροχρόνιας κυκλοφορίας τους. Τα 5 νομίσματα της περιόδου 351-361 
δίνουν μέσο όρο βάρους 1,54 γρ., ενώ τα υπόλοιπα, της περιόδου 364-
378, 1,24 γρ.9 Όλα τα παραδείγματα είναι ελλιπή κατά την περιφέρεια 
τους και οι επιγραφές τους σώζονται αποσπασματικά. Ο μέσος όρος της 
διαμέτρου είναι 0,015 μ. 

Π. 378-395 μ.Χ.10 Η περίοδος αυτή αντιπροσωπεύεται με 53 παραδείγ
ματα. Εκτός από δύο «ασσάρια» 3, τα υπόλοιπα είναι μικρότερες υπο
διαιρέσεις, «ασσάρια» 4, που έθεσε σε κυκλοφορία η μεταρρύθμιση του 
378. Ο τύπος VOT μέσα σε στεφάνι, που κόπηκε κατά την περίοδο 
378-383 και σε μερικά ανατολικά νομισματοκοπεία μέχρι το 388, αντι
προσωπεύεται με 8 παραδείγματα, ενώ ο τύπος SALVS REIPVBLIGAE 
της περιόδου 388-395 με 41. Η διατήρηση των νομισμάτων αυτών είναι 
αρκετά καλή. Δεν εντοπίστηκε κανένα παράδειγμα από τις λεγόμενες 

6. Η διατήρηση των τριών νομισμάτων του Θεοδοσίου Β ' είναι αρκετά καλή. 
Κυρίως το αρ. 68 νόμισμα του καταλόγου δεν φέρει ίχνη φθοράς από ιδιαίτερα εκτε
ταμένη κυκλοφορία. 

7. Για μια σύντομη επισκόπηση της εξέλιξης του χάλκινου νομίσματος κατά 
την περίοδο αυτή βλ. Μ. H e n d y , Studies in the Byzantine Monetary Economy 
c. 300-1450, Cambridge 1985, σ. 469-473. 

8. Για την περίοδο 348-364 βλ. J . P . C. Kent, Roman Imperial Coinage 
( = RIC), VIII , Λονδίνο 1981, σ. 60-67 και για την περίοδο 364-378 βλ. J . W. Ε . 
Pearce, RIC, IX, Λονδίνο 1951, σ. ΧΧΧ-ΧΧΧΙ. 

9. Σχετικά με το βάρος των αασσάριων» 3 της περιόδου αυτής βλ. RIC, VIII , 
σ. 64 και RIC, IX, σ. XXX. Το θεωρητικό βάρος τους είναι περίπου 2,71 γρ. 

10. RIC, IX, σ. XXXI. 
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«βαρβαρικές» απομιμήσεις. Τ α νομίσματα της πρώτης ομάδας έχουν 
μέσο όρο βάρους 1,12 γρ. και διάμετρο 0,013 μ., ενώ της δεύτερης 0,98 
και 0,012 αντίστοιχα.11 

Στην περίοδο 383-395 ανήκουν επίσης και δύο «ασσάρια» 4 των τύ 
πων VICTORIA AVGGG. Οι τύποι αυτοί κόπηκαν μόνο σε ορισμένα δυ
τικά νομισματοκοπεία. Τα δύο «ασσάρια» 3 του «θησαυρού» από την 
περίοδο αυτή είναι σχετικά σπάνιοι τύποι. Ο τύπος VIRTVS AVGGG 
κόπηκε μόνο στο νομισματοκοπείο της Θεσσαλονίκης12 ενώ ο τύπος 
VRBS ROMA FELIX μόνο στο νομισματοκοπείο της Ρώμης. 1 3 

I I I . 395-408 μ.Χ.14 Η περίοδος αυτή αντιπροσωπεύεται με 16 παρα
δείγματα. Εκτός από ένα «ασσάριο» 3 τα υπόλοιπα είναι «ασσάρια» 4 
του τύπου CONCORDIA AVG ή AVGGG. Ο μέσος όρος του βάρους τους 
είναι 0,651 δ και της διαμέτρου 0,011 μ. 

Ενδεικτικό είναι ότι η σύνθεση του ευρήματος στο μεγαλύτερο μέρος 
της ( 5 3 % περίπου) καλύπτει την περίοδο 388-395 και ακολουθεί η πε
ρίοδος 395-408 (20%) , στα τέλη της οποίας τοποθετείται και η από
κρυψη του «θησαυρού». 

Από τα 80 νομίσματα που ταυτίστηκαν, μόνο στα 42 αναγνωρίζεται η 
δήλωση του νομισματοκοπείου. Τ α ανατολικά νομισματοκοπεία υπερέ
χουν με ποσοστό συμμετοχής 8 5 , 7 1 % , έναντι 14 ,29% των δυτικών. 

11. Σχετικά με το θεωρητικό βάρος των «ασσάριων» 4 της περιόδου αυτής βλ. 
Η. L. Adelson - G. L. Kustas, «A Bronze Hoard of the Period of Zeno I», 
ANSNNMU8 (1962) 27-28 και J. D. Mac Isaac, «The weight of the late 4th 
and early 5th century nummus (AE 4)», ANSMN 1972, 59-66: Adelson - Kus-
tas=l,18 g. (378-396) & 1,14 g. (396-450). Mac Isaac=l,235 g. (378-395) και 
0,855-0,95 g. (396-425). 

12. i?/C,IX,166. 
13. Η χρονολόγηση του νομίσματος αυτού είναι προβληματική. Σχετικά βλ. 

P.V. Hill - Ρ. C. Kent - R. Α. G. Carson, Late Roman Bronze Coinage (=LRBC), 
Λονδίνο 1960: 402-408 μ.Χ. (αυτοκράτορες: Αρκάδιος - Ονώριος - Θεοδόσιος Β'). 
RIC, IX, 135-6: 394-395 μ.Χ. (αυτοκράτορες: Θεοδόσιος Α'- Αρκάδιος- Ονώριος). 
Βλ. επίσης V. Picozzi, «'Urbs Roma Felix': Un Problema di Cronologia», RIN 
15 (1967) 63-70. Ο μελετητής θεωρεί ότι ο τύπος αυτός κόπηκε στο νομισματο
κοπείο της Ρώμης από τον Θεοδόσιο Α' μετά την ήττα του σφετεριστή Ευγένιου 
(394-395). 

14. RIC, IX, XXXII. 
15. Βλ. σημ. 11. 
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Στον πίν. 2 απεικονίζεται η ποσοτική και ποσοστιαία συμμετοχή 
του κάθε νομισματοκοπείου στις διάφορες περιόδους που αντιπροσω
πεύονται στο εύρημα. 

Η περίοδος 378-388 δεν περιέχει καμία έκδοση του νομισματοκο
πείου της Κωνσταντινούπολης. Τη μεγαλύτερη συμμετοχή για την περίο
δο αυτή παρουσιάζει το νομισματοκοπείο της Κυζίκου ενώ η Θεσσαλο
νίκη και η Νικομήδεια αντιπροσωπεύονται με το ίδιο ποσοστό. 

Η εικόνα που δίνει η περίοδος 388-395 είναι τελείως διαφορετική. 
Η Κύζικος τώρα εκπροσωπείται με ελάχιστο ποσοστό ενώ παρατηρείται 
μια ραγδαία αύξηση στη συμμετοχή της Κωνσταντινούπολης. Ακολου
θούν η Νικομήδεια, η Θεσσαλονίκη και η Αντιόχεια. Η παρουσία των 
δυτικών νομισματοκοπείων είναι σημαντική. 

Στην περίοδο 395-408 η Κωνσταντινούπολη συνεχίζει να βρίσκεται 
στην πρώτη θέση και ακολουθούν η Κύζικος και η Νικομήδεια. Το νομι
σματοκοπείο της Θεσσαλονίκης δεν εκπροσωπείται με καμία έκδοση. 

Αξιοσημείωτη είναι η σταδιακή μείωση της παρουσίας της Θεσσαλο
νίκης έναντι των νομισματοκοπείων της Προποντίδας. Την ίδια μαρτυρία 
μάς δίνουν και τα ανασκαφικά νομίσματα από την Αρχαία Αγορά για 
την περίοδο 388-408 (πίν. 3),16 (Θεσσαλονίκη 10%, Κωνσταντινούπολη 
35,8%, Νικομήδεια 11,3%, Κύζικος 25,4%). Αυτό έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με την εικόνα της νομισματικής κυκλοφορίας στην Αθήνα κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του 4ου αι. μ.Χ. Το νομισματικό υλικό από την 
Αγορά δείχνει ότι από την εποχή του Ιουλιανού μέχρι και τη βασιλεία 
του Αρκαδίου η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει μια σταθερή υπεροχή έναντι 
των νομισματοκοπείων της Προποντίδας. Η υπεροχή αυτή φθάνει στο 
υψηλό ποσοστό 60,3% κατά την περίοδο 378-388. Η ραγδαία μείωση, 
μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, πιθανότατα υποδηλώνει την εγκα
τάλειψη των χερσαίων δρόμων κάτω από την απειλή των ορδών του 
Αλάριχου.17 Οι στενές εμπορικές σχέσεις της Αθήνας και των παραλίων 
της Προποντίδας ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο ακολουθώντας τους πιο 
ασφαλείς θαλάσσιους δρόμους.18 Χαρακτηριστική, από την περιοχή αυτή, 

16. Ο πίνακας από Fulford, ό.π. 107. 
17. Για τα γεγονότα της καθόδου του Αλάριχου μέχρι την Πελοπόννησο βλ. 

Τ. Λουγγή, ΙΕΕ, Ζ ' , σ. 96. 
18. Α. R. Bellinger, «A Constantinian hoard from Attica», AJA 32 (1928) 

496-501 και ιδιαίτερα 499-500. Στο «θησαυρό» αυτό η υπεροχή των νομισματοκο
πείων της Προποντίδας είναι αξιοσημείωτη. 
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Πίνακας 3. Αρχαία Αγορά Αθηνών. Ποσοτική και ποσοστιαία κατανομή νομισμα
τοκοπείων ανασκαφικών νομισμάτων. 
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είναι η έλλειψη του νομισματοκοπείου της Ηράκλειας, που φαίνεται πως 
είχε περιορισμένη παραγωγή κατά την περίοδο αυτή.1 9 

Άλλοι γνωστοί «θησαυροί» από την πόλη της Αθήνας και την ευρύ
τερη περιοχή της είναι προς το παρόν ελάχιστοι και δεν καλύπτουν την 
ίδια ακριβώς χρονική περίοδο. Τα στοιχεία επομένως για μια συστημα
τική μελέτη της νομισματικής κυκλοφορίας στην περιοχή κατά τον 4ο και 
αρχές 5ου αιώνα εξακολουθούν να είναι αποσπασματικά.20 

Ο «θησαυρός» της οδού Θεοφιλοπούλου στο Κυνοσάργους μάς δίνει 
επίσης ορισμένες πληροφορίες και γ ια τη χρήση του χάλκινου νομίσμα
τος στις καθημερινές συναλλαγές των κατοίκων της Αθήνας στα τέλη 
του 4ου και αρχές 5ου αι. μ.Χ. Στο μεγαλύτερο μέρος του (82%) απο
τελείται από «ασσάρια» 4 ενώ οι μεγαλύτερες υποδιαιρέσεις, τα «ασ-
σάρια» 3 , που χρονολογούνται κυρίως στην περίοδο πριν το 378, έχουν 
υποστεί αρκετή αλλοίωση ως προς το μέγεθος και το βάρος τους. Η 
αλλοίωση αυτή είτε ήταν σκόπιμη είτε φυσικό επακόλουθο μακροχρόνιας 
κυκλοφορίας είχε σαν αποτέλεσμα την ισοδύναμη προς τα «ασσάρια» 4 
χρήση τους.21 Τέλος ο «θησαυρός» δεν περιέχει κανένα «ασσάριο» 3 της 
περιόδου 400-408 παρόλο που οι τύποι αυτοί είναι αρκετά κοινοί.22 

Η συγκέντρωση του «θησαυρού» συμπίπτει χρονικά με μια σειρά 
μεταρρυθμίσεων που είχε σαν αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του βά
ρους των διαφόρων υποδιαιρέσεων του χάλκινου νομίσματος, παρόλο που 
υπήρξαν κάποιες προσπάθειες αποκατάστασης σε μερικές από αυτές. 
Είναι επίσης η περίοδος που αναπτύσσεται μια σταδιακή προτίμηση για 

19. Margaret Thompson, The Athenian Agora, II, Coins from the Roman 
through the Venetian Period, Princeton 1954, a. 6. 

20. AA 19 (1964) Χρονικά 73-74: «Θησαυρός» Λαυρίου (περιέχει 16 «ασσά
ρια» 2 χρονολογία κοπής 378-383). Για άλλους «θησαυρούς» αυτής της περιόδου 
από τον ελλαδικό χώρο βλ. Picard, ό.π., Ι. Τουράτσογλου - Κ. Λοβέρδου-Τσιγαρίδα, 
«Ρωμαϊκοί και Βυζαντινοί νομισματικοί 'θησαυροί' από τον βορειοελλαδικό χώρο 
στην Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης», ΑΑ 31 (1976) Μελέται 34 
(χρονολογία απόκρυψης λίγο πριν ή μετά το 395 μ.Χ.). Δ. Ευγενίδου, «Τα νομίσμα
τα του Ιερού της Βασιλικής 3ης Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκης», ΑΕ (1981) 82-85 (δια
κρίνονται δύο περίοδοι συλλογής του «θησαυρού», μία γύρω στο 383 και μία το 420-
430. Για «θησαυρούς» αυτής της περιόδου από άλλες περιοχές του Ανατολικού κρά
τους βλ. Fulford, ό.π. 111 και Callu, ό.π. 69-72. 

21. J. W. Ε. Pearce, «An Eastern Hoard of Late AE», NC511 (1931) 320-
321 και Adelson - Kustas, ό.π. 2. 

22. CONCORDIA AVGG, GLORIA ROMANORVM (για τους τύπους αυ
τούς βλ. LRBC, PI. II, no. 2210 και PI. Ill , no. 2214). 



270 ΒΑΣΩ ΠΕΝΝΑ 

τις πληρωμές των στρατιωτών εκ μέρους του κράτους με ασημένιο και 
κυρίως με χρυσό νόμισμα πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η μετέπειτα βυ
ζαντινή νομισματική και οικονομική πολιτική. Ακολουθεί μια αντίστοιχη 
υποβάθμιση στη χρήση του χάλκινου νομίσματος και ο ρόλος του περιο
ρίζεται στη σφαίρα της καθημερινής συναλλαγής.23 Κοινωνικές μεταβο
λές, βαρβαρικές επιδρομές, έλλειψη ορισμένων προϊόντων και άλλοι άγνω
στοι σε μας παράγοντες επηρέασαν τη διακίνηση του χάλκινου νομίσμα
τος κατά τη διάρκεια όλου του 5ου αι. μ.Χ.24 Σ τ α 498 η μεταρρύθμιση 
του αυτοκράτορα Αναστασίου άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο στην ιστο
ρία του χάλκινου νομίσματος. 

Ο «θησαυρός» της Αθήνας αποτελούμενος κυρίως από «ασσάρια» 4, 
μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε μια μεταβατική περίοδο για την εξέ
λιξη του χάλκινου νομίσματος την εποχή αυτή. 

Η συντριπτική υπεροχή των μικρότερων υποδιαιρέσεων στον «θησαυ
ρό» δείχνει ότι στα τέλη του 4ου αρχές 5ου αι. μ.Χ. το νόμισμα αυτό 
αποτελούσε το κύριο μέσον για τις συναλλαγές των κατοίκων της Αθή
νας. Αυτό προϋποθέτει μια περιορισμένη εμπορική και οικονομική δρα
στηριότητα, πράγμα που μαρτυρούν και οι γραπτές πηγές.2 5 Ωστόσο η 
οικοδομική άνθηση που διαπιστώνεται στις αρχές του 5ου αιώνα στην 
περιοχή της Αρχαίας Αγοράς,26 δεν έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 
εικόνα της οικονομικής αυτής παρακμής της πόλης. Οφείλεται ίσως στην 
επίσημη κρατική πρωτοβουλία27 και δεν φαίνεται να αντικατοπτρίζει τη 
γενική κοινωνική και οικονομική κατάσταση των κατοίκων.28 

23. Gallu, ό.π. 106 και Fulford, ό.π. 71-72. 
24. Ενδεικτικά για «θησαυρούς» του 5ου και αρχών του 6ου αι. μ.Χ. βλ. Μίνα 

Κρίκου-Γαλάνη, «Εύρημα Κορίνθου μικρών χαλκών υποδιαιρέσεων Ε' και ΣΤ' αι. 
μ.Χ.», ΑΑ 28 (1973) Μελέται 138-158 και ιδιαίτερα σ. 139 όπου και λεπτομερής 
βιβλιογραφία. 

25. J. Day, An Economic History of Athens under Roman Denomination, 
Νέα ΐόρκη 1973, σ. 262-270. 

26. Η. Thompson - R. E. Wycherley, The Agora of Athens, Athenian Agora 
XIV, Princeton 1972, σ. 210-213. 

27. Alison Frantz, «From Paganism to Christianity in the temples of 
Athens», DOP 19 (1965) 187-205. 

28. Την ίδια εικόνα οικονομικής παρακμής μετά το 408 δείχνει και το νομι
σματικό υλικό από τις ανασκαφές της Αρχαίας Αγοράς. Βλ. Μ. Thompson, ό.π., 
και ιδιαίτερα σ. 3. 
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Κ Α Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ 

FEL TEMP REPARATIO: Νίκη κτυπά με δόρυ πεσμένο καβαλάρη (348-
361). 

1. (Ν857α): Δ.: 0,018 - | - Β.: 1,28γρ. ΑΕ3. 
Κωνστάντιος Β' . - : Ακηλυΐα. 352-355, RIC, VIII, σ. 334, 
αρ. 202. 

*2. (Ν 881): Δ.: 0,018 - f - Β.: 1,56γρ. ΑΕ3. 
Κωνστάντιος Β' .-=——τ-'- Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 351-355. 

*3. (Ν863): Δ.: 0,016 - f - Β.: 1,29γρ. ΑΕ3. 
Μ Ι Κωνστάντιος Β' .-=——y-: Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 355-361. 

SPES REIPVBLICE: Νίκη ορθή κατά μέτωπο. Στο δεξί της χέρι κρατά 
σφαίρα και στο αριστερό δόρυ (355-361). 

•4-5. (Ν857β, Ν888α): Δ.: 0,014,0,15 - 4 , f - Β.: 1,58γρ., 1,36γρ. 
ΑΕ3. 
Ιουλιανός καίσαρας. Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο (για τον τύπο 
βλ. MC, VIII, σ. 499, αρ. 118). 

GLORIA ROMANORVM: Ο αυτοκράτορας σύρει με το δεξί του χέρι 
αιχμάλωτο, ενώ με το αριστερό κρατά λάβαρο (364-378). 

6. (Ν871β): Δ.: 0,015 - f - Β.: 1,35γρ. ΑΕ3. 
Βαλεντινιανός Α'. Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 364-375 (για τον 
τύπο βλ. RIC, IX, σ. 176, αρ. 16a και σ. 178, αρ. 26a). 

•7-8. (Ν897β, Ν909): Δ.: 0,014, 0,015 - f , j - Β.: 1,15γρ., 1,14γρ. 
Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος (Ουάλης ή Βαλεντινιανός Α'). Νομι
σματοκοπείο: αδιάγνωστο. 

SECVRITAS REIPVBLICAE: Νίκη προς τ ' αριστερά. Στο δεξί χέρι κρα
τά στεφάνι και στο αριστερό κλαδί φοίνικα (364-378). 

* Ο αστερίσκος μπροστά από τους αύξοντες αριθμούς υποδηλώνει ότι το νό
μισμα απεικονίζεται στον πίνακα 4. Το καλό αποτέλεσμα της φωτογραφικής από
δοσης των νομισμάτων που είναι πάρα πολύ εφθαρμένα, οφείλεται στις φιλότιμες 
προσπάθειες του ειδικού φωτογράφου κ. Γ. Πατρικιάνου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. 
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*9-12. (Ν867α,β, Ν 871α, Ν 890): Δ.: 0,016, 0,015, 0,015, 0,013 
- t , - , t , t ~ Β.: 1,08 γρ., 1,04 γρ., 1,80 γρ., 1,28 γρ. ΑΕ3. 
Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος (Ουάλης ή Βαλεντινιανός Α'). Νομι
σματοκοπείο: αδιάγνωστο (για τον τύπο βλ. RIC, IX, σ. 119, αρ. 15a 
και b). 

VOT μέσα σε στεφάνι (378-388). 

*13-14. (Ν 898δ\ Ν 912): Δ.: 0,014, 0,014 - f , ; - Β.: 1,12 γρ., 0,98 
γρ. ΑΕ4. 
Γρατιανός. S M R A , g M K B : Κύζικος, VOT/XX/MVLT/XXX. 378-
383, RIC, IX, σ. 244, αρ. 22a. 

15. (Ν 901): Δ.: 0,011 - f - Β.: 0,92 γρ., ΑΕ4. 
Βαλεντινιανός Β' . Νομισματοκοπείο : αδιάγνωστο. VOT/X/MVLT/XX. 

16. (Ν892): Δ.: 0,012 - Ν - Β.: 0,90γρ. ΑΕ4. 
Θεοδόσιος A ' . - ^ g — : Θεσσαλονίκη. VOT/X/MVLT/XX. 383-388, 
RIC, IX, σ. 184, αρ. 49b. 

17. (Ν 897α): Δ.: 0,013 - / - Β.: 1,13 γρ. ΑΕ4. 
Θεοδόσιος Α'. 8 Μ Ν Γ : Νικομήδεια. VOT/X/MVLT/XX. 378-383, 
RIC, IX, σ. 259, αρ. 38b. 

*18. (Ν 877α): Δ.: 0,014 - J - Β.: 1,11 γρ. ΑΕ4. 
Θεοδόσιος A'. S M R A : Κύζικος. VOT/X/MVLT/XX. 378-383, RIC, 
IX, σ. 244, αρ. 21c. 

•19. (Ν885): Δ.: 0 ,014- | - Β.: 1,46γρ. ΑΕ4. 
Αρκάδιος . S M R A : Κύζικος. VOT/V. 378-383, RIC, IX, σ. 244, 
αρ. 20d. 

20. (Ν 891γ): Δ.: 0,014 - 1 - Β.: 1,31 γρ. ΑΕ4. 
Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος (Βαλεντινιανός Β' ή Θεοδόσιος Α'). 
g j ^ : Νικομήδεια. VOT/X/MVLT/XX. 378-383, RIC, IX, σ. 258, 
αρ. 38a και b . 

VIRTVS AVGGG: Ο αυτοκράτορας ορθός σε πρώρα πλοίου λακτίζει 
αιχμάλωτο. Στο δεξί χέρι κρατά σφαίρα με αετό και στο αριστερό 
λάβαρο. (384-388). 

•21 . (Ν 871 γ): Δ.: 0,017 - t - Β.: 0,68γρ. ΑΕ3. 
Ι Α Βαλεντινιανός Β' . „„„ : Θεσσαλονίκη, RIC, IX, σ. 186, αρ. 61a. 
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Πίνακας 4. «Θησαυρός» χάλκινων υστερορωμαϊκών νομισμάτων από νεκροταφείο της Αθήνας. 
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SALVS REIPVBLICAE: Νίκη προς τ' αριστερά σύρει αιχμάλωτο. Στο 
δεξί χέρι κρατά τρόπαιο. (388-395). 

22. (Ν864): Δ.: 0,012 - f - Β.: 1,51 γρ. ΑΕ4. 
Βαλεντινιανός Β'. ^ : Θεσσαλονίκη. 388-393, RIC, IX, σ. 188, 
αρ. 65a. 

23. (Ν 915): Δ.: 0,011 - f - Β: 1,36γρ. ΑΕ4. 
Βαλεντινιανός Β'. rCQ,N<,\ : Κωνσταντινούπολη. 388-392, RIC, IX, 
σ. 234, αρ. 86a. 

*24-25. (Ν 859, Ν 888β): Δ.: 0,012, 0,015 - | , | - Β . : 1,51 γρ., 1,10 γρ. 
ΑΕ4. 
Θεοδόσιος Α'. ^ ' : Ακυληια. 388-393, RIC, IX, σ. 106, αρ. 
58b. 

*26. (Ν900α):Δ.:0,014--*-Β.:1,04γρ.ΑΕ4. 
Θεοδόσιος A'. j ^ A : Θεσσαλονίκη. 388-393, RIC, IX, σ. 188, αρ. 
65b. 

*27-28. (Ν 883, Ν 879α): Δ.: 0,13,0,012 - | , f - Β.: 1,29 γρ., 1,04 γρ. 
ΑΕ4. 
Θεοδόσιος Α'. ^ ' Ν Α : Νικομήδεια. 388-392, RIC, IX, σ. 262, αρ. 
45b ή 392-395, RIC, IX, σ. 263, αρ. 48a. 

•29. (Ν884α): Δ.: 0,013 - | - Β.: 1,11 γρ. ΑΕ4. 
Θεοδόσιος Α'. ^ : Αντιόχεια. 388-392, RIC, IX, σ. 293, αρ. 
67b. 

30-33. (Ν 866, Ν 893, Ν 899α, Ν 916). Δ.: 0,012, 0,012, 0,011, 0,011 
- f , f , 1 , t - Β · : 0,83γρ., 0,75 γρ., 1,22 γρ., 0,77 γρ. 

_2 ι ι ι 

Θεοδόσιος Α'. , , , -?—r»-f—γ'· Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 

*34. (Ν 886β): Δ.: 0,014 - f - Β.: 1,26 γρ. ΑΕ4. 
Αρκάδιος. j ^ : Θεσσαλονίκη. 383-392, RIC, IX, σ. 188, αρ. 65c. 

•35-39. (Ν 873, Ν 894α, Ν 908α, Ν 910, Ν 914): Δ.: 0,013, 0,012, 
0,014, 0,013, 0,014 - f , | , | ,'f , \ - Β . : 0,93γρ., 0,93γρ., 1,18 
γρ., 0,72 γρ., 1,15 γρ. ΑΕ4. 

-Ρι -Μ -Ρ ι -fi -PI 
Αρκάδιος. C 0 N S A , CON[S] » [C]ONS[ ] ' CO[NS] ' GONS[ ] : Κ ω ν " 
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σταντινούπολη. 388-395, RIC, IX, σ. 234, αρ. 56c και σ. 236, αρ. 
90b. 

•40-41. (Ν 887α, Ν 894β): Δ.: 0,013,0,012 - f , J, - Β.: 1,04 γρ., 1,36 
γρ. ΑΕ4. 
Αρκάδιος. - g j j ^ y , ^$ΜΓ: Ν ικοΗ·ήδε ια· 388-392, R1C, IX, σ. 262, 
αρ. 45c. 

•42. (Ν 862): Δ.: 0,013 - \ - Β.: 1,45 γρ. ΑΕ4. 
Αρκάδιος. qMKA : Κύζικος. 388-392, RIC, IX, σ. 246, αρ. 26c και 
σ. 247, αρ. 30c. 

•43-44. (Ν 870, Ν886α): Δ.: 0,013, 0,014 - f , f - B.: 0,92 γρ., 1,25 
γρ. ΑΕ4. 
Αρκάδος. Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 

,45. (Ν 898α): Δ.: 0 ,014- | - Β . : 1 , 5 7 γ ρ . ΑΕ4. 
Ονώριος. Γ Ο ' ρ : Κωνσταντινούπολη. 392-395, RIC, IX, σ. 236, 
αρ. 90c. 

*46. (Ν882α): Δ.: 0,014 - f - Β.: Ι,ΙΟγρ. ΑΕ4. 
J 2 Ι 

Ονώριος. : Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 
47. (Ν868β). Δ.: 0,013 - t - Β.: 0,78γρ. ΑΕ4. 

·£ Ι Αυτοκράτορας αδιάγνωστος. C Q N g A : Κωνσταντινούπολη. 

48. (Ν 904) : Δ. : 0,013 - | - Β. : 0,91 γρ. 

Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος. TsiMNpr Νικομήδεια. 
49. (Ν869α): Δ.: 0,011 - | - Β.: 0,61 γρ. ΑΕ4. 

-£ Ι Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος. ΓΑΊΚΤΤΓ—;'· Αντιόχεια. 

50-62. (Ν 868α,γ, Ν 872β, Ν 876, Ν 882β, Ν 884β, Ν 887β, Ν 891α, Ν 
896, Ν 898β,γ, Ν 900β, Ν 911): Δ.: 0,012, 0,013, 0,013, 0,013, 
0,012, 0,012, 0,012, 0,010, 0,010, 0,013, 0,011, 0,011, 0 ,010- J , 
4 Λο t » 4 »Î» 4 » t ιΐ» 4 Λ*» t » 4 - Β.: 0,57γρ., 1,02γρ., 1,09γρ., 

0,67 γ ρ , 0,95 γρ., 0,83 γρ., 1,02 γρ., 0,58 γρ., 0,88γρ., 0,67 γρ., 
0,77 γρ., 0,59 γρ. 

VICTORIA AVGGG: Δύο αντωπές Νίκες κρατούν ανάμεσα τους από ένα 
στεφάνι. 

63. (Ν 906) : Δ. : 0,013 - | - Β. : 0,70 γρ. ΑΕ4. 
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Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος. Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 383-
388, RIC, IX, σ. 131, αρ. 57 (για τον τύπο). 

VICTORIA AVGGG: Νίκη βαδίζει προς τ ' αριστερά κρατώντας στο δεξί 
της χέρι στεφάνι και στο αριστερό φοίνικα. 

*64. (Ν897γ): Δ.: 0,012 - \ - Β.: 0,55γρ. ΑΕ4. 
Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος.—ψο~· Τρεβήροι. 388-392 ή 392-395, 
RIC, IX, σ. 32, αρ. 97-98 ή σ. 34, αρ. 107-108. 

VRBS ROMA FELIX: Η Ρώμη ορθή κρατά στο δεξί της χέρι δόρυ και 
στο αριστερό Νίκη πάνω σε σφαίρα (394-395). 

*65. (Ν875): Δ.: 0,015 - Τ - Β.: 1,09γρ. ΑΕ3. 
Θεοδόσιος Α' ή συναυτοκράτορας. „wR[. -.: Ρώμη, RIC, IX, σ. 119, 
αρ. 15a και b. 

VIRTVS EXERCITI: Νίκη στεφανώνει αυτοκράτορα (395-408). 

*66. (Ν878α): Δ.: 0,017 - i - Β.: 1,36γρ. ΑΕ3. 
Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος. Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 

CONCORDIA AVG ή AVGGG: Σταυρός (395-408). 

*67-68. (Ν 856, Ν 905): Δ.: 0,012,0,011 - t - B . : 0,59 γρ., 0,81 γρ. 
Αρκάδιος. ρΟΝΓαι ? rrrvNSI: Κωνσταντινούπολη, LRBC, αρ. 2221. 

69. (Ν891β): Δ.: 0,012 - [ - Β.: 0,56γρ. ΑΕ4. 
Αρκάδιος. g : Νικομήδεια, LRBC, αρ. 2441 ή 2451. 

•70. (Ν 872α) : Δ. : 0,012 - \ - Β. : 0,52 γρ. ΑΕ4. 
Ονώριος. pryrcrqi : Κωνσταντινούπολη, LRBC, αρ. 2209. 

71. (Ν908γ). Δ.: 0,011 - f - Β.: 0,65γρ. ΑΕ4. 
Ονώριος. Νομισματοκοπείο: αδιάγνωστο. 

*72. (Ν 902). Δ.: 0,013 - i - Β.: 0,87 γρ. ΑΕ4. 
Θεοδόσιος Β' . „ • - . „ „ : Κωνσταντινούπολη, LRBC, —. 

73-74. (Ν 913α, Ν 880). Δ.: 0,011,0,010 - J,, f - Β.: 0,61 γρ., 0,71 γρ. 
ΑΕ4. 
Θεοδόσιος Β' . s : Κύζικος. 402-408, LRBC, αρ. 2596. 
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75. (Ν 908δ). Αποτετριμμένο. 
Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος. rpQwor Ί

: Κωνσταντινούπολη. 

76. (Ν 895α). Δ. : 0,010 - t - Β. : 0,76 γρ. ΑΕ4. 
Αυτοκράτορας: αδιάγνωστος. QMyr τ : Κύζικος. 

77-81. (Ν 889α,β, Ν 895β, Ν 858α,β). Δ.: 0,012,-, 0,010, 0,011,-, 
- j , ;, | , t , Î - Β. : 0,64 γρ., 0,61 γρ., 0,76 γρ., 0,40 γρ., - . 





ΣΟΦΙΑ ΠΑΤΟΪΡΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ 

ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 
(4ος-6ος αι.) 

Οι ελληνικές αποικίες της δυτικής ακτής του Ευξείνου Πόντου Τόμις, 
Ιστρία και Κάλλατις που κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή ανήκαν στην 
επαρχία της Μ. Σκυθίας, γνώρισαν μεγάλη πολιτιστική και οικονομική 
άνθηση.κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, δεδομένου ότι από 
τη γεωγραφική τους θέση έπαιζαν πάντοτε σπουδαίο πολιτικό και οικο
νομικό ρόλο για τον ευρύτερο πολιτικό και διοικητικό φορέα στον οποίο 
ανήκαν. 

, Οι αλλεπάλληλες βαρβαρικές επιδρομές στις βόρειες επαρχίες της 
αυτοκρατορίας και η προσπάθεια διάδοσης και αργότερα η επικράτηση 
του Χριστιανισμού είναι οι δύο βασικοί παράγοντες.που επηρέασαν σε 
μεγάλο βαθμό την οικονομική και πολιτιστική ζωή των μεγάλων ελλη
νικών κέντρων της Μ. Σκυθίας κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή. Εί
ναι αλήθεια ότι η διαμόρφωση των νέων πολιτικών και στρατιωτικών 
συνθηκών και η Χριστιανική ιδεολογία δημιούργησαν νέες ανάγκες στο 
δημόσιο και καθημερινό βίο των ανθρώπων της περιοχής, δίνοντας ως 
ένα-βαθμό το στίγμα του πολιτισμού και της τέχνης της εποχής, στην 
αντίστοιχη περιοχή. 

Ένας τομέας της καθημερινής ζωής και δράσης του μέσου πολίτη 
της βυζαντινής επαρχιακής πόλης μέσα από τη μελέτη του οποίου μπο
ρεί κανείς εύκολα να δώσει τις κοινωνικές, πολιτιστικές και ιδεολογικές 
της παραμέτρους είναι ο οικονομικός και πιο συγκεκριμένα η λειτουργία 
μέσα στα αστικά κέντρα βιοτεχνικών μονάδων και μικρών εργαστηρίων 
παραγωγής αντικειμένων περιορισμένης ή ευρύτερης χρήσης και οι συ
ναλλαγές των κατοίκων τους με άλλα κέντρα που βρίσκονταν σε μικρή 
ή μεγάλη απόσταση απ' αυτά. 

Εξετάζοντας τις εμπορικο-οικονομικές δραστηριότητες στο σύνολο 
τους.-ή εμμένοντας σε αντιπροσωπευτικά τους δείγματα (προϊόντα ντό
πιας παραγωγής ή εμπορίου) μπορεί κανείς ακόμη να διακρίνει την επι-
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βίωση στοιχείων της ελληνορωμαϊκής παράδοσης (εμφανή και έντονα 
για τον 4ο τουλάχιστον αιώνα) και να επισημάνει τις όποιες αλλαγές 
και τομές επέφεραν οι νέες πολιτικο-ιδεολογικές συνθήκες που διαμορ
φώθηκαν στην περιοχή και στην αυτοκρατορία γενικότερα. 

Οι φάσεις της μεγαλύτερης οικονομικής και πολιτιστικής άνθησης 
των αστικών βυζαντινών κέντρων που προαναφέρθηκαν συμπίπτουν με 
τις περιόδους της πολιτικής και στρατιωτικής ύφεσης της ευρύτερης πε
ριοχής του Δούναβη, όταν οι βυζαντινές αρχές προέβαιναν, μετά την κα
τάπαυση των εχθροπραξιών με τα γειτονικά βαρβαρικά φύλα, στην οχυ
ρωματική και οικονομική αναδιοργάνωση και ανασυγκρότηση των βο
ρείων επαρχιών τόσο με έργα, όσο και με διοικητικά και οικονομικά 
μέτρα που απέβλεπαν στην εν γένει αναζωογόνηση τους. 

Στην ανθηρή κατάσταση της Μ. Σκυθίας κατά την εποχή του αυτο
κράτορα Βάλη αναφέρεται ο Σωζόμενος με την παρακάτω περιγραφή: 
Τοϋτο δε το "Εθνος πολλάς μεν ϊχει και πόλεις και κώμας και φρούρια, 
μητρόπολις δε έστι Τόμις, πόλις μεγάλη και ευδαίμων παράλιος έξ 
ευωνύμων είσπλέοντι τον Εϋξεινον καλούμενον Πόντον...1 

Επιγραφές2 προερχόμενες από την Τόμι αποκαλύπτουν την οικονο
μική συμβολή στην στρατιωτική αναδιοργάνωση της πόλης, σωματείων 
επαγγελματιών και εμπόρων καθώς και ιδιωτών, χωρίς όμως να μπορεί 
κανείς ν' αποφανθεί με βεβαιότητα αν αυτό τους το επέτρεπε η καλή 
οικονομική τους κατάσταση ή τους το επέβαλε η πολιτεία, εγκαινιάζον
τας έτσι ένα νέο θεσμό με τοπικό ίσως χαρακτήρα. 

Την έντονη βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα της Τόμεως κα
τά τον 4ο αιώνα μαρτυρεί η ανακάλυψη ενός μεγάλου κτιριακού συγ
κροτήματος στην προκυμαία του παλαιού της λιμανιού με την επιγραφή 
ΕΡΜΕΟΣ (θεός προστάτης του εμπορίου κατά την ελληνιστική και ρω
μαϊκή εποχή) που επιβεβαιώνει τον εμπορικό του χαρακτήρα.3 Μια σει
ρά από μικρά δωμάτια που ανήκαν στο παραπάνω συγκρότημα, ,λειτουρ-
γούσαν προφανώς ως εργαστήρια αλλά και ως αποθήκες εμπορευμάτων 
όπως δείχνει η ανεύρεση διαφόρων μεταλλικών αντικειμένων και 150 

1. Σωζόμενος, Εκκλησιαστική Ιστορία (έκδ. Bidez - Hansen) σ. 263. 
2. Οι επιγραφές είναι: Μακελαρίων πεδατονρα πόδες ΚΑ', καΐ πεδατονρα "Α

λέξανδρος Βάσος, βλ. Em. Popescu, Inscripfiile din secolele IV-XIIIdescoperite In 
Romania, Βουκουρέστι 1976, σ. 43-45. 

3. V. Canarache, «L'édifice à mosaïque découvert devant le port de l'o
mis», Studii clasice 3 (1961), 227-240. 
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περίπου αμφορέων διαφόρων τύπων και μεγεθών με ελληνικές και λα-: 
τινικές επιγραφές.4 Το γεγονός ότι οι επιγραφές που συνήθως δηλώνουν 
τη χωρητικότητα του αγγείου, επαναλαμβάνονται δύο ή και τρεις φορές 
πάνω στο ίδιο αγγείο, ίσως δείχνει ότι τα εμπορεύματα ελέγχθηκαν 
περνώντας από το τελωνείο κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από το 
λιμάνι ή ακόμη ότι τα ίδια αγγεία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερο από 
μια φορά, και είναι ίσως προγενέστερα του 4ου αιώνα. Πολλοί αμφο
ρείς βρέθηκαν γεμάτοι με οργανικές, χημικές και ορυκτές ύλες όπως: 
κολοφώνιο, ρητίνη, τερεβενθίνη, μαστίχα Χίου, λιβάνι προερχόμενο προ
φανώς από τις ακτές της Σομαλίας,, και σμύρνα, αραβικής ίσως προέ
λευσης.5 

Στην επιφάνεια των περισσότερων αμφορέων του εμπορικού συγκρο
τήματος της Τόμεως έχουν χαραχθεί εκτός από τα σημεία της χωρητι
κότητας τους και επιγραφές χριστιανικού περιεχομένου.6 Αυτό σημαίνει 
ότι, σε περιοχές, όπως οι δουναβικές, στις οποίες δεν είχε γίνει ακόμη 
οργανωμένος επίσημος προσηλυτισμός στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, 
γινόταν προσπάθεια έμμεσης διάδοσης του Χριστιανισμού και των νέων 
ιδεολογικών τάσεων μέσω του εμπορίου. Την άποψη αυτή ενισχύουν και 
τα διάφορα χριστιανικά σύμβολα χαραγμένα σε αμφορείς εμπορικού χα
ρακτήρα (θ' αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω) που βρέθηκαν εκτός 
από την Τόμι και σε άλλα σπουδαία εκείνη την εποχή οικονομικά κέν
τρα της περιοχής όπως ήταν η Ιστρία, η Δινογέτια, η Σουκιδάβα κτλ.7 

Το μέγεθος του κτιριακού συγκροτήματος της Τόμεως και η πρώιμη 
χρονολόγηση του από τους ρουμάνους αρχαιολόγους που το αποκάλυψαν 
επιτρέπουν την υπόθεση ότι ίσως οι απαρχές του να τοποθετούνται στη 
ρωμαϊκή εποχή και ότι πιθανότατα στον 4ο αιώνα έγινε επέκταση του 
μετά τη δημιουργία νέων προφανώς βιοτεχνικών και εμπορικών αναγκών. 

Στην Ιστρία, που κατά την ελληνιστική εποχή ήταν το μεγάλο οικο
νομικό κέντρο της περιοχής και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο έχαιρε ειδι
κών προνομίων που ευνοούσαν την οικονομία της,8 η βιοτεχνική και εμπο-

4. Ι. Barnea, Din Istoria Dobrogei II, Βουκουρέστϊ-1968-, σ. 466. 
5. Popescu, ό.π. 99-100. 
6. ό.π. 100. 
7. Popescu, ό.π. 118-124. Τού ίδιου, «Ceramica Romano tìrzie cu decor 

§tampilat descoperita la Histria», Studii §i Cercetàri de Istorie Veche( = SCIV) 
16 (1965) 695-725. D. Tudor, Oltenia Romana, Βουκουρέστι *1978, σ. 433. 

8. Βλ. Al. Suceveanu, Viafa economica tn Dobrogea Romana secolele I-III 
e.n., Βουκουρέστι 1977, σ. 112-114. 
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ρική δραστηριότητα των κατοίκων της συνέχισε όπως δείχνουν οι αρ
χαιολογικές έρευνες, και κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο να είναι 
έντονη παρά τις καταστροφές που κατά καιρούς υφίστατο από τις βαρ
βαρικές επιδρομές. Οι μακροχρόνιες ανασκαφικές έρευνες των ρουμάνων 
αρχαιολόγων έφεραν στο φως εκτός των άλλων και μια ολόκληρη συνοι
κία βιοτεχνικού και εμπορικού καθαρά χαρακτήρα της εποχής που εξε
τάζουμε, απ' όπου και η επωνυμία της σήμερα ως «οικονομικού τομέα» 
(sector economic) ή «οικονομικής συνοικίας» της πόλης.· Στα όρια της 
περικλείονται τα ερείπια απλών και πενιχρών δωματίων διατεταγμένων 
σε μικρές ομάδες (insulae) που εχρησιμοποιούντο είτε ως εργαστήρια 
(γλυπτικής, αγγειοπλαστικής, μεταλλοτεχνίας) είτε ως αποθήκες, μέσα 
στις οποίες φυλάσσονταν κατά τους υπολογισμούς των αρχαιολόγων από 
3 έως 7 μεγάλα αγγεία (dolia) και αμφορείς.10 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι αυτές οι μικρές βιοτεχνικές νησίδες 
ήταν ιδιοκτησία πλούσιων κατοίκων της πόλης και νοικιάζονταν σε τε
χνίτες ή εμπόρους για την άσκηση του επαγγέλματος τους ή την απο
θήκευση των εμπορευμάτων τους. 

Η οικονομική συνοικία της Ιστρίας διατήρησε τον αστικό της χαρα
κτήρα σ' όλη τη διάρκεια της πρωτοβυζαντινής εποχής όπως δείχνουν 
τα ίχνη τριών φάσεων διαδοχικών επισκευών των κτισμάτων της από 
τον 4ο ως τον 7ο αιώνα.11 · 

Συγκεκριμένοι τομείς της βιοτεχνίας και του εμπορίου που γνώρισαν 
ιδιαίτερη άνθηση κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή στις ελληνικές πό
λεις της δυτικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας ήταν η γλυπτική και η 
αγγειοπλαστική. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι όσον 
αφορά την γλυπτική, αναφερόμαστε στα εργαστήρια επεξεργασίας πέ-; 
τρας και μαρμάρου για την παραγωγή συγκεκριμένων αντικειμένων, εφό^ 
σον αυτή την εποχή η μνημειώδης γλυπτική βρισκόταν σε πλήρη σχε
δόν παρακμή. * 

Ξεχωριστή ανάπτυξη γνώρισε η αρχιτεκτονική γλυπτική με μαζική 

9. Emil Gondurachi, «Histria à l'époque du Bas-Empire d'après les der
nières fouilles archéologiques», Dacia, N.S. 1 (1957) 249-257. 
' 10; ό.π. 255 και I. Barnea, «Les villes de la Scythia Minor au cours des 
Ve-VIe siècles», Bulletin AIESEE 10 (1972) 2, a. 158-159, ^ 

11. ό.π. 159 -και Em. Popescu, «Contribution à la géographie historique de 
la Péninsule Balkanique aux Ve-Ville de notre ère», Dacia, N.S. 13 (1969) 
409-410. 
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παραγωγή και εισαγωγή από κέντρα του Νότου, κιονόκρανων για τη 
διακόσμηση των χριστιανικών βασιλικών αλλά και των άλλων δημόσιων 
και ιδιωτικών κτιρίων και η παραγωγή επιτύμβιων στηλών. Τπό την 
επίδραση της Εκκλησίας και της Ανατολής επήλθε διαφοροποίηση των 
ηθικών αξιών και της έκφρασης τους μέσα από συγκεκριμένες μορφές 
τέχνης, από εκείνες της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής. Στην 
εποχή που εξετάζουμε εξαφανίζονται τα αγάλματα των ειδωλολατρικών 
θεοτήτων και των αυτοκρατόρων που σε προγενέστερες εποχές κοσμού
σαν τους ειδωλολατρικούς ναούς και τις πλατείες των πόλεων, ενώ στις 
επιτύμβιες στήλες τη θέση των ανάγλυφων με τη μορφή του νεκρού, του 
θράκα ιππέα κτλ.12 παίρνει η απεικόνιση του σταυρού, του μονογράμμα
τος του Χριστού και χριστιανικών συμβόλων όπως το περιστέρι, τό ψάρι 
κτλ. Οι επιτύμβιες στήλες της πρωτοβυζαντινής εποχής που βρέθηκαν 
στις ελληνικές αποικίες της Μ. Σκυθίας θυμίζουν τις προγενέστερες ει^ 
δωλολατρικές, είναι όμως μικρότερων διαστάσεων ακανόνιστες στο σχή
μα και φτωχότερες στο διάκοσμο από εκείνες,13 στοιχεία που εκφράζουν 
από τη μια τη νέα χριστιανική αντίληψη για το λιτό και απέριττο, υπο
δηλώνουν όμως από την άλλη και τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθή
κες των ανθρώπων της περιοχής μετά τα στρατιωτικά και πολιτικά γε
γονότα του τέλους του 3ου και των αρχών του 4ου αιώνα. 

Βέβαια, μεμονωμένα δείγματα επιβίωσης της ελληνορωμαϊκής πα
ράδοσης υπάρχουν και στον τομέα της τέχνης των επιτύμβιων στηλών, 
όπως για παράδειγμα η στήλη που βρέθηκε στην Τόμι με την απεικό-i 
νιση αιγυπτιακών θεοτήτων14 που δείχνει τη συνέχιση των δεσμών της 
ποντιακής μητρόπολης με αιγυπτιακά κέντρα και την εμμονή της ειδω
λολατρικής λατρείας κατά τον 4ο αιώνα. Ειδωλολατρικά στοιχεία εμφα
νίζονται ακόμη σε επιγραφές άλλων χριστιανικών επιτύμβιων στηλών 
προερχομένων επίσης από την Τόμι, όπως η αναφορά στα Ηλύσια Πε
δία, η λατινική έκφραση Ave Vale viator, η απόδοση επιγραφών σε 

12. Βλ. τις πρόσφατες μελέτες της Maria Alexandrescu-Vianu, «La sculpture 
en pierre à Istros Ille-Ier siècles (II)», RESEE 25/2 (1987) 135-151 και «La 
sculpture en pierre à Istros Ier-IIIe siècles (III)», RESEE 25/3 (1987) 225-239. 

13. Barnea, Din Istoria Dobrogei 461. 
14. D. M. Teodorescu, «Monumente inedite din Tomi», BuletinuìCòmi-

siunii Monumentelor istorice 8 (1915) 76-77. Em. Condürachi, «Sur deux bas -
reliefs 'chrétiens' de Tomis», Arta si Arheologia 13-14 (1937-1938) 60-62 και 
Barnea, Din Istoria Dobrogei 480-481. 
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στίχους κατά το πρότυπο των ελληνικών επιτύμβιων επιγραμμάτων, η 
ανάγλυφη ροζέτα σε αέτωμα στήλης κτλ.15 

Η συνύπαρξη κατά τον 4ο κυρίως αιώνα ειδωλολατρικών και χρι
στιανικών στοιχείων τόσο στις επιτύμβιες στήλες όσο και σε άλλα αντι
κείμενα καθημερινής χρήσης υποδηλώνει όχι μόνο τη συνύπαρξη αυτή 
καθαυτή των δύο αντιτιθέμενων ιδεολογιών αλλά και την προσπάθεια 
του απλού ανθρώπου της εποχής να τις συμβιβάσει. 

Η συνύπαρξη κλασικών-ρωμαϊκών και βυζαντινών στοιχείων εμφα
νίζεται και στο χώρο της καθαρής γλυπτικής τέχνης όπως διαπιστώνει 
κανείς από την εξέλιξη των κιονόκρανων που, όπως προαναφέρθηκε, η 
παραγωγή τους σε εργαστήρια των ελληνικών αποικιών και η εισαγωγή 
τους από άλλα κέντρα της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, 
ήταν κατά την πρώιμη βυζαντινή εποχή πολύ μεγάλη. Ήταν φυσικό ο 
απλός τεχνίτης ή ο καλλιτέχνης της πρωτοβυζαντινής εποχής, ο οποίος 
γεννήθηκε και μεγάλωσε σε περιβάλλον όπου ο κλασικός πολιτισμός είχε 
αφήσει ανεξίτηλα ίχνη ενώ οι ρωμαϊκές μνήμες ήταν ακόμη νωπές — όπως 
συνέβαινε στις παλιές, ελληνικές αποικίες της Μαύρης Θάλασσας —̂  να 
συγκεράσει το παρελθόν με το παρόν στο δημιούργημα του και, όπως 
προαναφέρθηκε, να τα συμβιβάσει. 

Αυτό διαπιστώνεται κατεξοχήν στα κιονόκρανα του 4ου. και του πρώ
του μισού του 5ου αι., ενώ αργότερα οι ντόπιοι τεχνίτες δημιουργούν, 
υπό την ισχυρή επίδραση των βυζαντινών κέντρων του Νότου και της 
ίδιας της Κωνσταντινούπολης, νέους τύπους κιονόκρανων, διαφοροποιη
μένων και απελευθερωμένων από τις παραδοσιακές τους μορφές και με 
τάσεις απλοποίησης του σχήματος και γεωμετροποίησης του άλλοτε φυ
σικού και πλαστικού τους διακόσμου.16 

Πραγματική βέβαια τομή στην τέχνη του κιονόκρανου κατά την πρω-
τοβυζαντινή εποχή αποτελεί η εμφάνιση στην κύρια όψη του ανάμεσα 
στα παραδοσιακά ακάνθινα φύλλα του, του σήματος του σταυρού, στοι
χείο που φανερώνει όχι μόνο τον προορισμό τους (τα περισσότερα χρη
σιμοποιήθηκαν για την διακόσμηση των χριστιανικών βασιλικών της πε-

15. Popescu, Inscripfiile 51-57. 
16. R. Kautzsch, Kapitellstudien. Beiträge zu einer Geschichte des spätan

tiken Kapitells im Osten vom vierten bis ins siebente Jahrhundert, Βερολίνο -
Λιψία 1936. Α. Ορλάνδος, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική βασιλική της Μεσογεια
κής Λεκάνης, Β', Αθήνα 1954, σ. 283-287. Sergio Bettini, «La sculpture byzan
tine», στον τόμο: L'art byzantin, art européen, Αθήνα 1963, σ. 127-130. 
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ριοχής), αλλά και την ζωντανή αποτύπωση της νέας ιδεολογίας σ' όλες 
τις μορφές του υλικού πολιτισμού της εποχής. 

Ο μεγάλος αριθμός κιονόκρανων που ανακαλύφθηκαν στην Τόμι, 
Ιστρία, Κάλλατι και στη ρωμαϊκή πόλη του εσωτερικού της Μ. Σκυθίας 
Tropaeum Traiani, μαρτυρεί τη λειτουργία ειδικών εργαστηρίων αρχι
τεκτονικής γλυπτικής στα οποία οι τεχνίτες που δούλευαν, όπως και πα
λαιότερα, με μάρμαρο εισαγωγής (από την Προκόνησο, τη Θάσο και 
άλλες περιοχές) ή με ντόπιο ασβεστόλιθο, χρησιμοποιούσαν ως πρότυπα 
κιονόκρανα εισαγωγής από την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη και 
άλλα μεγάλα βυζαντινά κέντρα.17 Είναι αυτονόητο ότι τα κιονόκρανα 
εισαγωγής από τα μεγάλα βυζαντινά κέντρα που προαναφέρθηκαν δεν 
συγκρίνονται από την άποψη του υλικού και της τεχνικής κατασκευής 
τους με εκείνα της τοπικής παραγωγής, στα οποία είναι έντονος ο επαρ
χιακός χαρακτήρας σαν έκφραση της κοινωνικο-οικονομικής αλλά και 
της πολιτιστικής στάθμης των ανθρώπων της βυζαντινής περιφερειακής 
επαρχίας. 

Περνώντας στο χώρο της κεραμεικής τέχνης που αποτελεί την πιο 
διαδεδομένη και αντιπροσωπευτική μορφή του υλικού πολιτισμού των 
ελληνικών πόλεων της Μ. Σκυθίας παρατηρεί κανείς ότι οι τεχνίτες και 
αγγειοπλάστες της εποχής δούλευαν όλα τα είδη της (καθημερινής κυ
ρίως χρήσης) ακολουθώντας πρότυπα προγενέστερα ελληνορωμαϊκά, εί
ναι όμως εμφανώς επηρεασμένοι ως προς την ποιότητα και το διάκοσμο 
τους από νέους παράγοντες όπως ήταν η χριστιανική θρησκεία, η ανα
τολική τέχνη και σε μερικές περιπτώσεις το βαρβαρικό στοιχείο του 
Δούναβη. 

Αγγεία και άλλα πήλινα αντικείμενα της πρώιμης βυζαντινής περιό
δου βρέθηκαν σε αφθονία και στις τρεις ελληνικές πόλεις της Μ. Σκυ
θίας όπως και σε κέντρα του εσωτερικού της και προέρχονται τόσο από 
τοπικά εργαστήρια όσο και από τις συναλλαγές τους με άλλα βυζαντινά 
κέντρα. Με βάση την ποιότητα και τη χρήση τους διακρίνονται σε δύο 
κύριες κατηγορίες: (α) στα αντικείμενα κοινής καθημερινής χρήσης που 
αποτελούν και την πλειονότητα και (β) στα πήλινα αντικείμενα πολυτε-

17. Ι. Barnea, «À propos de la sculpture romano-byzantine de Scythie 
Mineure», Rivista di Archeologia Cristiana 45, 1-4 (1969) 15-29. Του ιδίου, «Elé
ments d'art grec des basiliques paléochrétiennes de la Scythie Mineure», ΔΧΑΕ 
4 (1964) 341-342. Του ιδίου, Les monuments paléochrétiens de Roumanie, Ρώμη 
1977, σ. 190-212. 
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λείας, κατηγορία στην οποία ανήκουν συνήθως αγγεία από κόκκινο πη-̂  
λό, ανώτερης ποιότητας με σταμπωτο διάκοσμο, όλα σχεδόν εισαγωγής 
από μεγάλα βυζαντινά κέντρα της Ανατολής και του Νότου.18 

Τα πιο διαδεδομένα είδη αγγείων και πήλινων αντικειμένων στην 
εποχή που μας απασχολεί ήταν οι αμφορείς και τα λυχνάρια, κατά κύριο 
λόγο, ενώ δεν λείπουν και άλλα είδη οικιακής χρήσης όπως οι πήλινες 
κανάτες μικρών συνήθως διαστάσεων, οι κύαθοι και πιάτα διαφόρων τύ
πων και σχεδίων, ντόπιας κυρίως παραγωγής. 

Οι περισσότεροι αμφορείς μεγάλης χωρητικότητας που χρησιμο
ποιούνταν για την μεταφορά λαδιού, κρασιού και άλλων υγρών προϊόν
των, προέρχονταν, όπως έδειξαν οι σχετικές μελέτες, από αγροτικές πε
ριοχές της Ελλάδας και της Μ. Ασίας, δεδομένου ότι εκείνη την εποχή 
οι δουναβικές περιοχές υπέφεραν από τις συνεχείς επιδρομές των νομα
δικών λαών.19 Επιγραφή επιτύμβιας στήλης που βρέθηκε στην Κων-
στάτζα και αναφέρεται σε κάποιον «Οινέμπορο Αλεξανδρείας»20 μαρτυ
ρεί τους εμπορικούς δεσμούς που είχε αναπτύξει η πρωτεύουσα της Μ. 
Σκυθίας, όπως και παλαιότερα κατά τη ρωμαϊκή εποχή, με αιγυπτιακά 
κέντρα. Στην ίδια πόλη, όπως μαρτυρείται από επιγραφή,21 είχε συστα
θεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή ο «οίκος των Αλεξανδρινών», προφανώς 
κάποια εταιρεία εμπόρων της Αλεξανδρείας. Αιγυπτιακής εξάλλου προέ
λευσης είναι οι περισσότερες πήλινες λάμπες του 4ου και 5ου αι. που 
χρησίμευσαν αργότερα ως πρότυπα στους ντόπιους τεχνίτες για τη μα
ζική παραγωγή τέτοιων αντικειμένων.22 Αξίζει να μνημονευτούν σ' αυ
τό το σημείο δύο πήλινα πιάτα, βορειοαφρικανικής καταγωγής, που βρέ
θηκαν στην Ιστρία" το ένα φέρει τις μορφές του Μεγάλου Κωνσταντίνου 
και των δύο γιων του και το άλλο τον Ηρακλή δίπλα στον Διόνυσο,23 

παραστάσεις που θυμίζουν περισσότερο τη ρωμαϊκή εποχή και δείχνουν 

18. Popescu, Ceramica romana 4, σ. 695-724. Barnea, Din Istoria Dobrogei 
488-489. Σοφία Πατούρα, «Ο πρώιμος βυζαντινός πολιτισμός της επαρχίας Μικράς 
Σκυθίας (σημ. Δοβρουτζάς) (4ος-6ος αι.)», Βυζαντινός Δόμος 1 (1987) 202. 

19. C. Scorpan, «Ceramica romano -bizantina de la Sacidava», Pontica 8 
(1975) 282-283. 

20. Popescu, Inscripfiile .63-64. I. Barnea, «Rela^hle Provinciei Scythia 
Minor cu Asia MicS, Siria §i Egiptul», Pontica 5 (1972) 261. 

21. Suceveanu, ό.π. 122. 
22. C. Iconomu, Opaife greco-romane, Κωνστάτζα 1967. Barnea, Les mo

numents 240-245. 
23. Barnea, Din Istoria Dobrogei 493. 
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ότι και στην πρωτοβυζαντινή Αίγυπτο οι άνθρωποι διατηρούσαν ζωντα
νές ακόμη τις μνήμες του παρελθόντος. 

Τους θρησκευτικούς εξάλλου δεσμούς με αιγυπτιακά κέντρα και την 
ιδεολογική επίδραση που ασκούσαν, μέσω του εμπορίου αυτή την επο
χή, στις ελληνικές πόλεις της Μ. Σκυθίας μαρτυρεί η παράσταση του 
Αιγυπτίου Αγίου Μηνά πάνω σε τρία μικρά αγγεία που βρέθηκαν στην 
Κωνστάτζα.2 4 Η παράσταση του αιγυπτίου μάρτυρα προδίδει τη συνέ
χεια της παράδοσης δεδομένου ότι και κατά την ελληνιστική και ρω
μαϊκή εποχή, στις ελληνικές αποικίες του Πόντου, όπως δείχνουν πολ
λές ανάγλυφες παραστάσεις τους, είχε γνωρίσει ευρεία διάδοση η λα
τρεία αιγυπτιακών θεοτήτων (Ίσις , Όσιρις , Σέραπις, κτλ.).2 5 

Εκτός από την Αίγυπτο και την Ελλάδα εμπορικές συναλλαγές εί
χαν αναπτύξει κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο και με πολλές πό
λεις της Ανατολής. Σε εμπορικά σιγίλλια, που βρέθηκαν στην Τόμι και 
σε άλλα σημαντικά κέντρα της περιοχής, αναγράφονται τα ονόματα των 
πόλεων: Κολόης (Λυδία), Μητροπόλεως (Φρυγία), Σμύρνης, Εφέσου, 
Λαοδικείας, Μαγνησίας, Νίκαιας, Σιωνίας, κτλ., οικονομικά κέντρα με 
τα οποία είχαν εμπορικούς δεσμούς οι άλλοτε ελληνικές αποικίες και 
κατά τη ρωμαϊκή εποχή.2 6 

Βέβαια οι έμποροι (συνήθως Έλληνες) των άλλοτε ελληνικών αποι
κιών δεν περιόριζαν τις συναλλαγές τους μόνο με τα προαναφερθέντα 
μεγάλα οικονομικά κέντρα της Ανατολής και του Νότου. 

Συχνά προϊόντα εισαγωγής από άλλες πόλεις ή ντόπιας παραγωγής 
τα προωθούσαν στους βόρεια του Δούναβη πληθυσμούς, σε περιοχές που 
εκείνη την εποχή, όπως μαρτυρούν οι πηγές, είχαν καταστεί σπουδαίες 
αγορές απορρόφησης βυζαντινών προϊόντων. Είναι γεγονός ότι εκείνη την 
εποχή οι παράκτιες πόλεις της Δ. Ακτής του Ευξείνου Πόντου λειτουρ
γούσαν και ως διαμετακομιστικά κέντρα εμπορίου απ ' όπου τα προϊόντα 
έφθαναν στις γνωστές από τους ιστοριογράφους της εποχής πόλεις-εμπό-
ρια της γραμμής του Δούναβη, όπως ήταν το Νοβιόδουνο και η Δινο-

' 27 
γετια. 

24. Η. Leclercq, Menas (Saint), DACL, Χ 1, 1 (1933) 376-397. Barnea, 
Relatiile 260. 

25. ό.π. 258-260. Alexandrescu-Vianu, ό.π. II, 137. 
26. I. Barnea, «Byzantinische Bleisiegel aus Rumänien», Βυζαντινά 13/1 

(1985) 298. Του ιδίου, «Η περιοχή του Κάτω Δούναβη υπό το φως των βυζαντινών 
σιγιλλίων», Βυζαντιακά 8 (1988) 79-96. Πατούρα, ό.π. 195. 

27. Σοφία Πατούρα, «Η Βυζαντινή αυτοκρατορία και οι λαοί του Κάτω Δού-
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Ωστόσο, τα πολιτικο-στρατιωτικά γεγονότα της περιοχής επηρέα
ζαν πολλές φορές αυτές τις σχέσεις, όπως συνέβη, για παράδειγμα, γύρω 
στα 370-375, όταν οι αυτοκράτορες Βάλης, Βαλεντινιανός και Γρατια-
νός εξέδωσαν διάταγμα προς τον στρατιωτικό διοικητή της Θράκης Θεό-
δοτο με το οποίο απαγόρευαν την εξαγωγή κρασιού, λαδιού και όπλων 
στο Barbaricum.28 Οι συναλλαγές με τους νομαδικούς λαούς του Βορρά 
δικαιολογούν εξάλλου και κάποιους χονδροειδείς και εκβαρβαρισμένους 
κάπως τύπους αγγείων και άλλων μεταλλικών προϊόντων που παρήχθη
σαν εκείνη την εποχή στα βιοτεχνικά κέντρα της Μ. Σκυθίας, όπως δεί
χνουν σχετικές ανακαλύψεις. 

Εξετάζοντας τώρα το σύνολο των κεραμεικών προϊόντων που ανα
καλύφθηκαν στα παράκτια κέντρα της βυζαντινής Σκυθίας διαπιστώνει 
κανείς τη συνέχιση, όπως προαναφέρθηκε, της ελληνορωμαϊκής παράδο
σης με την εμφάνιση όμως και νέων στοιχείων κυρίως στο διάκοσμο, 
που χαρακτηρίζουν ολόκληρο τον υλικό πολιτισμό της εποχής. 

Την ελληνορωμαϊκή παράδοση ακολουθούν οι αγγειοπλάστες της επο
χής, στις τεχνικές μεθόδους, στο είδος του υλικού, στους τύπους των 
αγγείων, εν μέρει και στο διάκοσμο. Όπως κατά τη ρωμαϊκή εποχή 
έτσι και τώρα χαράσσουν πάνω στην επιφάνεια του αγγείου σημεία που 
δηλώνουν τη χωρητικότητα του, το όνομα του παραγωγού ή του εμπό
ρου, ακόμη φυτικά και γεωμετρικά μοτίβα. Η σφραγίδα όμως του Χρι
στιανισμού είναι καλά αποτυπωμένη και στον τομέα της κεραμεικής. 
Καινοτομίες και εδώ όπως και στις άλλες μορφές της τέχνης — μνημειώ
δους ή λαϊκής — αποτελούν τα χριστιανικά σύμβολα και οι χριστιανικές 
επιγραφές, χαραγμένα σε εμφανή σημεία των κεραμεικών αντικειμένων. 
Είναι αλήθεια ότι μέσω των καθημερινών οικιακών σκευών γινόταν εύ
κολα γνωστή η νέα θρησκεία και στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα σε μια 
περιοχή που ο επίσημος και οργανωμένος προσηλυτισμός δεν είχε αρχί
σει ακόμη ή ήταν έστω περιορισμένης έκτασης.29 

Συνήθη χριστιανικά σύμβολα χαραγμένα σε κεραμεικά όστρακα που 
βρέθηκαν στην Τόμι και την Ιστρία είναι το περιστέρι, το ψάρι, το μο-

ναβη. Συμβολή στη μελέτη των εμπορικών τους σχέσεων (4ος-6ος αι.), Φιλολογικές 
πηγές», Σύμμεικτα 5 (1983) 340-342. 

28. ό.π. 343. 
29. Σοφία Πατούρα, «Χριστιανισμός και ιεραποστολική δράση στα Βαλκάνια 

κατά τον 4ο αιώνα», Πρακτικά ΣΤ' Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 
(1986) 21-32. 



Βιοτεχνική παραγωγή καΐ συναλλαγές στις ελληνικές αποικίες του Πόντου 289 

νόγραμμα του Χριστού, ο σταυρός, ο φοίνικας κ.ά. Μαζί-με τα χριστια
νικά σύμβολα εμφανίζονται στα ίδια αντικείμενα — στα πήλινα δηλ. σκεύη 
καθημερινής οικιακής ή εμπορικής χρήσης — και οι παρακάτω χριστια
νικές επικλήσεις: Κύριε βοήθει, Χριστον Μαρία Γεννά, Μήτηρ Θεον, 
Θεοϋ Φως, Θεον Λόγος, Θεον Χάρις, Χριστός Παντοκράτωρ κ.ά.30 

Βέβαια η νέα θρησκεία που είχε αλλάξει τις αντιλήψεις κυρίως των 
απλών ανθρώπων για τις ηθικές αξίες της επίγειας ζωής, ήταν φυσικό 
να επηρεάσει και τις σκέψεις τους για την μετά θάνατο ζωή. Σε όστρακα 
προερχόμενα από τις πρωτοβυζαντινές νεκροπόλεις των πόλεων της Μ. 
Σκυθίας τη θέση των ευχών που συνόδευαν τους νεκρούς κατά την ελλη
νορωμαϊκή εποχή όπως Τύχη, Χαρά31 παίρνουν τώρα οι λέξεις Φως, 
Ζωή32 ή ακόμη επικλήσεις όπως Έίλεώς μοι δ Θεός,33 ανάλογες με εκεί
νες των επιτύμβιων στηλών της ίδιας εποχής, in morte resurrectio, Crux 
mortis et resurrectionis κ.ά.34 

Ωστόσο, κατά τον 4ο τουλάχιστον αιώνα, που Οι μνήμες του παρελ
θόντος είναι ακόμη ζωντανές στις ελληνικές αποικίες του Πόντου χρη
σιμοποιούνται συχνά ειδωλολατρικές επικλήσεις όπως οι παραπάνω σε 
κεραμεικά είδη και σε επιτύμβιες στήλες είτε αυτόνομα είτε σε συνδυα
σμό με χριστιανικές επιγραφές. Στο σημείο αυτό μπορούμε να αναφερ
θούμε στις χριστιανικές και βακχικές επικλήσεις: Κύριε βοήθει, Λάβε 
πώμα και Πίε, ΊΊ'ιε, Οίνος καλός κ.ά. που συνυπάρχουν πάνω σε καλύμ
ματα αγγείων, προερχόμενα από την Μαγγάλια (Κάλλατις), όπου λει
τουργούσαν εργαστήρια μαζικής παραγωγής τέτοιων αντικειμένων.35 

Τελειώνοντας, επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να επεκταθούμε σε 
άλλα είδη βιοτεχνικής παραγωγής ή εμπορίου που οπωσδήποτε θα μας 
πρόσφεραν ενδιαφέροντα στοιχεία για το θέμα μας, επισημαίνουμε τα 
εξής: οι άλλοτε ελληνικές αποικίες της δυτικής ακτής του Ευξείνου 
Πόντου αποτελούν αντιπροσωπευτικά παραδείγματα περιφερειακών βυ
ζαντινών πόλεων στις οποίες η επιβίωση των ελληνορωμαϊκών παραδό-

30. Popescu, Inscripjiile 29-31. I. Barnea, Arta creatina in Romania, 1, 
Βουκουρέστι 1979, σ. 16-21. 

31. Popescu, Inscrippiile 94, 141-142. 
32. ό.π. 86. 
33. ό.π. 94. 
34. ό.π. 140, 187-188. 
35. I. Barnea, «Objets céramiques peu connus: les couvercles des vases de 

Scythie Mineure», Dacia N.S. 9 (1965) 407-417. Popescu, Inscrip}iile 146. 

19 
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σεων και οι νέοι παράγοντες που προέκυψαν από τις ιστορικές και πνευ
ματικές συγκυρίες της εποχής, διαμόρφωσαν τα πολιτικά, πολιτιστικά 
και κοινωνικο-οικονομικά πλαίσια μέσα στα οποία κινήθηκε, έδρασε και 
δημιούργησε ο άνθρωπος της πρώιμης βυζαντινής περιόδου στη δημό
σια και καθημερινή του ζωή. 



ANNA I. ΛΑΜΠΡΟΠΟΪΛΟΤ 

ΟΙ ΠΑΝΗΓΤΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Μέ τον δρο πανήγνρις1 (παν + α^υρίς=συγκέντρωση) εννοούμε τη θρη
σκευτική εορτή και το σύνολο των εκδηλώσεων πού πραγματοποιούνται 
για να τιμηθεί ή μνήμη του άγιου στην οποία εϊναι αφιερωμένος ό ναός 
μιας περιοχής, πόλης ή χωρίου. Σέ περίπτωση πού παράλληλα μέ τις 
άλλες εκδηλώσεις διεξάγεται στο χώρο γύρω άπο το ναό για συγκεκρι
μένο χρονικό διάστημα, αγοραπωλησία προϊόντων ή ζώων, μπορούμε να 
μιλούμε για εμποροπανήγυρη, αντιδιαστέλλοντας την άπο τον δρο αγορά, 
πού σημαίνει τήν εβδομαδιαία τοπική αγορά.2 

Σύμφωνα μέ πρόσφατη Ιρευνα ό τρόπος απόδοσης τιμής στον έορ-
τάζοντα άγιο και οι σχετικές εκδηλώσεις είχαν εως Ινα σημείο σχέση 

1. Ή παρούσα μελέτη αποτελεί τήν αφετηρία για περαιτέρω έρευνα γύρω άπο 
τήν εμποροπανήγυρη στον πελοποννησιακό χώρο. — "Οπου π.= πανήγυρη και δπου 
έ-π.= εμποροπανήγυρη. 

Πρωταρχικής σημασίας δημοσίευμα για τή μελέτη της πανήγυρης είναι ή 
ανακοίνωση του καθηγητή Σπ. Βρυώνη: Sp. Vryonis, The Panegyris of the Byzan
tine Saint: a Study in the Nature of a Medieval Institution, its Origins and Fate 
(Symposium Birmingham 1981 = The Byzantine Saint, ed. by Sergei Hackel, 
Λονδίνο 1981), σ. 196-226. Πρβ. επίσης Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτι
σμός, Γ", 'Αθήνα 1947, σ. 270-283. Σημαντική μελέτη για τήν εμποροπανήγυρη στον 
βαλκανικό χώρο, κατά τον 18ο και 19ο αι., μέ αναφορά στή σύγχρονη καΐ προγενέ
στερη βιβλιογραφία, είναι ή εργασία της Georgeta Penelea, Les foires de la Vala-
chie pendant la période 1774-1848 (Bibliotheca Historiae Romaniae 44, Section 
de l'histoire économique), Βουκουρέστι 1973. 

2. Ή εβδομαδιαία τοπική αγορά έχει σχέση μέ τις Nundinae της αρχαίας Ρώ
μης. Ν. Λέκκας, Άγοραί, εμποροπανηγύρεις, εκθέσεις, 'Αθήνα 1934, σ. 73. Κου
κούλες, δ.π. 281. J. Koder, «The Urban Character of the Early Byzantine Em
pire: Some Reflections on a Settlement», Geographical Approach to the Topic, 
17th International Congress of Byzantine Studies, (Major Paper) Ουάσιγκτον 
1986, 164. Για τις διαφορές μεταξύ εβδομαδιαίας αγοράς καΐ εμποροπανήγυρης, βλ. 
Penelea, Les foires 8. 
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μέ την αρχαία θρησκεία, τήν ελληνική και ρωμαϊκή παράδοση.3 Ό Δη
μοσθένης και δ Πίνδαρος αναφερόμενοι στις τέσσερις μεγαλύτερες θρη
σκευτικές εορτές του ειδωλολατρικού κόσμου τις χαρακτηρίζουν ως πα
νηγύρεις. Ό Στράβων πάλι μιλώντας για τήν π. της Δήλου σημειώνει 
τον εμπορικό χαρακτήρα της: ή τε πανήγνρις εμπορικον τι πράγμα 
εστί.* Ό Παυσανίας τέλος περιγράφοντας τήν π. της Τιθορέας επιση
μαίνει τα θρησκευτικά, εμπορικά και κοινωνικά συνεκτικά στοιχεία της.5 

Κατά τή χριστιανική εποχή ή π. βαπτίζεται, εξαγνίζεται και μετεξε
λίσσεται στή βυζαντινή κοινωνία στην οποία προσαρμόζεται άριστα, πα
ρά τήν αντίδραση των Πατέρων της 'Εκκλησίας.6 Ό Σωζόμενος δίνει 
μέ ενάργεια τήν εικόνα της σταδιακής μετεξέλιξης της π. στή χριστια
νική κοινωνία αφήνοντας να διαφανεί ή μεγάλη τομή και ή αφετηρία της 
νέας ιστορικής εξέλιξης του θεσμού. Μιλώντας για τήν πανήγυρη λέει: 
Πασι δε περισπούδαστος ή εορτή, Ίονδαίοις μεν καθότι πατριάρχην αύ-
χονσι τον 'Αβραάμ, "Ελλησι δε δια τήν επιδημίαν των αγγέλων, τοις 
δ" αδ Χριστιανοϊς δτι και τότε επεφάνη τω ενσεβεϊ άνδρι δ χρόνοις ύστε
ρον επί σωτηρία τον ανθρωπείου γένους δια της παρθένου ψανερώς εαυ
τόν επιδείξας. Προσψόρως δε ταϊς θρησκείαις τιμωσι τούτον τον χώρον.η 

Ή βυζαντινή π. εντάσσεται πλέον στους κόλπους της'Εκκλησίας και 
προστατεύεται άπο το βυζαντινό δίκαιο8 δεδομένου δτι αποτελεί έναν 
άπο τους σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης του εσωτερικού εμπορίου 
κατά το μεσαίωνα σέ ευρύτατα γεωγραφικά πλαίσια.9 Σέ δλα τα μεγάλα 

3. Vryonis, The Panegyris 206-209, δπου και ή προγενέστερη βιβλιογραφία 
σχετικά μέ το θέμα. 

4. Στράβων 10, 5, 4 (εκδ. Lasserre). 
5. Παυσανίας 10.32.14-6: Έν δε τη τιθορέων και δις έκαστου τοϋ έτους τη 

"Ισιοι πανήγυριν αγουσι, την μεν τψ ήρι, τήν δέ μετοπωρινήν τρίτη δε ήμερα πρό-
τερον κατά έκατέραν των πανηγύρεων, δσοις εστίν εσελθεϊν αδεία, το αδυτον εκ-
καθαίρουσι τρόπον τινά απόρρητον Ταντη μεν δή τη ήμερα τοσαϋτα περί το Ιερόν 
δρώσι, τη ôè επιούαη σκηνάς οί καπηλεύοντες ποιούνται καλάμου τε και άλλης ΰλης 
αυτοσχεδίου. Τη τελευταία δέ των τριών πανηγυρίζουσι πιπράσκοντες και άνδρά-
ποδα και κτήνη τα πάντα, ετι ôè εσθήτας και αργυρον και χρυσόν μετά δε μεσοΰσαν 
τήν ήμέραν τρέπονται προς θυσίαν. 

6. Vryonis, The Panegyris 210-212. Βλ. και PG 31 , 1020. 
7. Σωζόμενος, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία Β ' 4, 3 (ε"κδ. Bidez, SC 306). 
8. JGR I, 271-272. 
9. Υπενθυμίζεται δτι ώς οικονομικός θεσμός ή εμποροπανήγυρη ήταν γνωστή 

και διαδεδομένη στην Αίγυπτο, Κίνα, 'Ιαπωνία, τήν Ευρώπη, ιδιαίτερα δέ στή Γαλ
λία, δπου γνώρισε άνθηση άπο τον 12ο εως τον 14ο αι., καθώς και στα Βαλκάνια. 
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εμπορικά κέντρα της αυτοκρατορίας, Κωνσταντινούπολη, 'Αντιόχεια, 
Τραπεζούντα, Σμύρνη λειτουργούν πανηγύρεις μέ μεγάλη εμπορική ση
μασία.10 'Αντίθετα άπ ' β,τι θα περίμενε κανείς οι σχετικές ειδήσεις τών 
πηγών είναι ελάχιστες.11 Στον ελλαδικό χώρο μόνο για τήν π . του 'Αγίου 
Δημητρίου Θεσσαλονίκης12 έχουμε σαφείς πληροφορίες ως προς τή ση
μασία, τή διάρκεια καί τήν οργάνωση της, ενώ σχετικά λίγες εϊναι οί 
μαρτυρίες για τα αντίστοιχα πανηγύρια του 'Αγίου "Ορους13 καί της 
'Ηπείρου.1 4 ' Ιδιαίτερα σημαντική πανήγυρη φαίνεται δτι έτελεΐτο κατά 
τον 6ο μ.Χ. od. στην Βοιωτία, οπού συγκεντρωνόταν πλήθος άπ ' δλη 
τήν Ελλάδα. 1 5 

Βλ: σχετικά Penelea, Les foires 7-24. Είδικά για τήν εμποροπανήγυρη καί τή ση
μασία της στην Ευρώπη άπο πλευρά νομική, Ιστορική καί οικονομική βλ. Huvelin, 
Essai historique sur le droit des marchés et des foires, Παρίσι 1897. 

10. Vryonis, The Panegyris 200-202, 214-216. Για τις πανηγύρεις στην Κων
σταντινούπολη βλ. Μ. Γεδεών, «Περί τών μεγαλοπρεπέστερον έν Κωνσταντινουπόλει 
τελουμένων ίεροκοσμικών πανηγύρεων», Λαογραφία 13 (1951) 237-241. 

11. Τή σπανιότητα τών ειδήσεων ακόμη καί για τήν εμποροπανήγυρη της Κων
σταντινουπόλεως σημειώνει ό Κουκούλες, δ.π. 273. 

12. Πηγή τών πληροφοριών για τή σημαντική εμποροπανήγυρη τοϋ 'Αγίου Δη
μητρίου Θεσσαλονίκης είναι ό Τιμαρίων βλ. R. Romano, Pseudo-Luciano. Tima-
rione. Testo critico, introduzione, traduzione commentario e lessico, Νεάπολη 
1974, § 5, σ. 53-55. Βλ. επίσης Ο. Tafrali, Thessalonique au quatorzième siècle, 
Παρίσι 1913, σ. 117-119. Ν. Svoronos, Le commerce de Salonique auXVIIIe 
siècle, Παρίσι 1956, σ. 209-212, καί σ. 395-396. 

13. F. Dölger, Sechs byzantinische Praktika des 14. Jahrhunderts für das 
Athoskloster Iberon (Abhandlungen der Bayer. Akad. der Wiss.), Μόναχο 1949, 
σ. 41, στ. 158. P. Lemerle - Ν. Svoronos - A. Guillou - Denise Papachryssan-
thou, Actes de Lavra, II, Παρίσι 1977, άρ. 104, σ. 170, στ. 168. J. Lefort, Actes 
d'Esphigménou (Archives de l'Athos VI), Παρίσι 1973, άρ. 14, σ. 109, στ. 210, 
άρ. 16, σ. 123, στ. 80. 

14. Για τις εμποροπανηγύρεις στην "Ηπειρο βλ. Catherine Asdracha, «Les 
foires en Épire médiévale. La fonction justificative de la mémoire historique», 
XVI. Internationaler Byzantinistenkongress, Wien 1981 = JOB 32/3 (1982) 
437-446. 

15. Προκόπιος, Ύπερ τών Πολέμων 8. 25 (έκδ. H a u r y - Wirth Π, 628). Ό 
Προκόπιος αναφερόμενος στο σεισμό τοϋ 552 μ.Χ. στην περιοχή, αποδίδει το θά
νατο πολλών ανθρώπων στο γεγονός δτι είχε συγκεντρωθεί έκεΐ πλήθος άπο δλη τήν 
Ελλάδα εξαιτίας της πανήγυρης: άμφί δε τα εκείνη χωρία, οϋ δή το Σχίσμα νονό-
μααται, και σεισμός υπερμεγέθης γενόμενος πλείω φόνον ανθρώπων ή εν πάση τη 
άλλη 'Ελλάδι είργάσατο, μάλιστα επεί τίνα εορτήν πανηγνρίζοντες ετνχον εκ πάσης 
τε της 'Ελλάδος ενταύθα τότε τούτον δή ένεκα ξννε^γμένοι πολλοί. Για το σεισμό 
αυτό πού Ι*γινε το Μάιο ή 'Ιούνιο του 552 βλ. Φλωρεντία Εύαγγελάτου-Νοταρά, «καί 
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Έχοντας υπόψη δτι ή π . αποτελεί κατά τή μεσαιωνική εποχή ση
μαντικότατο παράγοντα ανάπτυξης του εσωτερικού εμπορίου, πού δέν 
Ιχει ακόμη μελετηθεί, δπως θα έπρεπε, κατά γεωγραφικές ενότητες ενός 
ενιαίου συνόλου μέ κοινά γνωρίσματα και κοινή ιστορική μοίρα, εξετά
ζουμε το θεσμό στα πλαίσια του πελοποννησιακού χώρου. Οι μαρτυ
ρίες των φιλολογικών πηγών είναι λίγες, ελλιπείς και συμπτωματικές 
ενώ πιο συστηματικές είναι οι μαρτυρίες πού προέρχονται από τα έγγραφα. 

Ή πανήγυρη και μάλιστα ή εμποροπανήγυρη συνιστά γ ια τήν Πε
λοπόννησο, σημαντικότατο παράγοντα ανάπτυξης του εσωτερικού εμπο
ρίου και συνδέεται άμεσα μέ τις ιστορικές εξελίξεις πού πραγματοποιούν
ται στον πελοποννησιακό γενικότερα χώρο.16 

Στ ις βυζαντινές πηγές πού αναφέρονται στον πελοποννησιακό χώρο 
ή π . αποδίδεται και μέ τους δρους δημοτελής εορτή, πανήγυρις, στις 
λατινικές πάλι ώς panejours, panigerum. 

Μία άπο τις σημαντικές π . θρησκευτικού χαρακτήρα αναφέρεται στο 
Βίο του οσίου Νίκωνος και τελείται στή Σπάρτη τήν ήμερα κοίμησης του 
αγίου (26 Νοεμβρίου): καί ταϊς δι' έτους τιμαϊς τε και πανηγνρεσι τήν 
προς τον αγιον πίστιν άφοσιονσθαι.17 Δέν γνωρίζουμε εάν ή π . αυτή είχε 
μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα ή αν συνοδευόταν καί από εμποροπανήγυ
ρη. Ά π ' δ,τι μπορεί κανείς να υποθέσει υπήρχε προσέλευση μεγάλου αριθ
μού προσκυνητών άπο τις γύρω περιοχές ή και άπ* δλη τήν Πελοπόν
νησο, πράγμα πού θά διευκόλυνε τις εμπορικές συναλλαγές στή σημαν
τική άλλωστε άπο πλευράς εμπορικής δραστηριότητας πόλη της Σπάρ
της.1 8 Ή π. , σύμφωνα μέ τΙς έμμεσες ενδείξεις του Βίου πραγματο
ποιείτο σέ χώρο κοντά στή μονή του οσίου, ή θέση της οποίας πρέπει 

τ<ί πολλά της Πελοποννήσου... σεισμού γεγόνασιν παρανάλωμα», Πρακτικά Γ' Διε
θνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, Αθήνα 1987-88, Β', 438. 

16. Συνθετική μελέτη για τΙς πανηγύρεις στον πελοποννησιακό χώρο δέν υπάρ
χει. Στή μεσαιωνική περίοδο σύντομη αναφορά κάνουν ol Κουκούλες, δ.π. 275 καί 
Vryonis, The Panegyris 216. Μέ τΙς εμποροπανηγύρεις κατά τον 18ο αί. ασχολείται 
καί ό Β. Κρεμμυδας, Το 'Εμπόριο της Πελοποννήσου στο 18ο αιώνα (1715-1792) 
(μέ βάση τα γαλλικά αρχεία), 'Αθήνα 1972, σ. 329-333. 

17. Ό . Λαμψίδης, « Ό έκ Πόντου δσιος Νίκων δ Μετανοείτε. (Κείμενα-Σχό-
λια)», 'Αρχεΐον Πόντου, Παρ. 13, 'Αθήνα 1982, σ. 212, στ. 13-14, βλ. καί σ. 138, 
στ. 6 κ.έ.: 'Επειδή και ή πάνσεπτος δημοτελής εορτή επέστη της ιεράς κοιμήσεως 
τοϋ τρισμάκαρος,... 

18. Για τήν εμπορική σημασία της Λακεδαίμονος κατά τή μεσοβυζαντινή πε
ρίοδο άλλα καί ύστερα άπο αυτήν βλ. Μ. Κορδώση, «Το εμπόριο στή Βυζαντινή Λα-
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να βρισκόταν μέσα στο κάστρο της μεσαιωνικής Σπάρτης κοντά στην 
'Αγορά, το Φόρο των Βυζαντινών,19 σέ χαμηλό εξαρμα μεταξύ της Ρ ω 
μαϊκής στοάς και τοΰ ημικυκλικού άναλήμματος. Ή ετήσια π . στή μνή
μη τοΰ όσιου δεν φαίνεται να εξακολούθησε να πραγματοποιείται για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, αν κρίνουμε άπο το γεγονός δτι δεν συναν
τάμε μνείες σέ άλλες μεταγενέστερες πηγές.2 0 Ή κατάργηση της πρέ
πει ασφαλώς να συνδέεται μέ το βαθμιαίο περιορισμό τής φήμης τοΰ 
οσίου καθώς και μέ την εγκατάλειψη τών τοπικών παραδόσεων για τήν 
ψυχωφελή δραστηριότητα τοΰ οσίου.21 

Σ τ ή γαλλική παραλλαγή τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως γίνεται λόγος 
γ ια τήν π . πού έτελεΐτο στο Λιβάδι τών Βερβένων γύρω στα μέσα Ί ο υ -
νιου"" πρόκειται γ ια ελληνοφραγκική εμποροπανήγυρη που γινόταν προ
φανώς κατά τήν εορτή τής 'Αναλήψεως, τήν οποία δπως είναι γνωστό 
οι Φράγκοι εόρταζαν μέ μεγαλοπρέπεια.23 Ή εμποροπανήγυρη αυτή πρέ-

κωνία (Θ' αι.-1204)», Πρακτικά τοΰ Α' Τοπικοΰ Συνεδρίου Λακωνικών Μελετών, 
'Αθήνα 1982-83, 108-109. 

19. Π. Βοκοτόπουλος, «Παρατηρήσεις στή λεγομένη βασιλική του αγίου Νί
κωνος», Πρακτικά τοΰ Α' Δ ιεθνοΰς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 'Αθήνα 
4976-1978, 280-281. Λαμψίδης, δ.π. 426-427, 477. 

20. Προς το τέλος τοΰ 19ου at., ό εορτασμός της επετείου της μνήμης τοΰ οσίου 
αναβίωσε βλ. Μ. Γαλανόπουλο, Βίος, Πολιτεία, εικονογραφία, θαύματα και άσμα-
τική ακολουθία τοΰ όσιου και θεοφόρου πατρός ημών Νίκωνος τοΰ Μετανοείτε, 'Α
θήνα 1933, σ. 139. 

21. Π. Βελισσαρίου, «Το Αντρον της καθοσιώσεως οσίου Νίκωνος του Μετα
νοείτε (Γ αιών)», Πρακτικά τοΰ Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπον
δών, 'Αθήνα 1987-88, Β', 471. 

22. Στή γαλλική παραλλαγή τοΰ Χρονικοΰ τοΰ Μορέως αναφέρεται: «Si avint 
chose de grant fortune et aversité, que a la. contré de l'Escorta par devant 
. j . casai que on appelle la Varvaine a une belle preaerie, que on dit en grec a 
la Livadi. Si se faisoient les foires que on claime Panejours, lesquelles se font 
au jour de huy au demie juyn ; auxquelz foires venoient la gent de toutes pars 
pour acheter et pour vendre, tant dou pays de l'empereor comme de cellui 
dou prince», βλ. J. Longon, Livre de la conqueste de la princée de l'Amorée. 
Chronique de Morée (1204-1505), Παρίσι 1911, § 802, σ. 319. Βλ. καί D. Α. Za-
kythinos, Le Despotat Grec de Morée, IL Vie et institutions, 'Αθήνα 1953 ( = 
Édition revue et augmentée par Chryssa Maltézou, Variorum, Λονδίνο 1975), 
σ. 253-254. T. Α. Γριτσόπουλος, 'Ιστορία τής Τριπολιτσας, Α', 'Αθήνα 1972, σ. 99 
καί 209. 

23. Βλ. σχετικό απόσπασμα άπο το Χρονικό τοΰ Μορέως, δπου ό Γουλιέλμος 
Σαμπλίτης πηγαίνοντας στή Φραγκία βρήκε τους Φράγκους να εορτάζουν τήν Πεν-
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πει να ήταν πολυήμερη και έδινε τήν ευκαιρία σέ "Ελληνες και Φράγχους 
νά συγκεντρώνονται για να πουλήσουν τά προϊόντα τους, κυρίως το με
τάξι, πού ήταν : άπα τά βασικά προϊόντα αγοραπωλησίας της περιοχής. 
Σύμφωνα με τήν εκτίμηση των τοπογραφικών δεδομένων άπο τήν έπι-. 
τόπια Ιρευνα του χώρου, πιο πρόσφορη περιοχή για τή διεξαγωγή της 
μεγάλης αύτης εμποροπανήγυρης πού συγκέντρωνε "Ελληνες καί Φράγ
κους άπ' δλα τά μέρη de toutes pars θεωρούμε θέση24 κοντά στά Βέρ
βενα Κυνουρίας,25 περιοχή εύφορη καί ευυδρη, κατάλληλη για πολυάν
θρωπες συγκεντρώσεις. 

Στην άραγωνική παραλλαγή του Χρονικού γίνεται λόγος για δύο 
εμποροπανηγύρεις πού ετελουντο ή μέν πρώτη σέ εκκλησία κοντά στο 
Νίκλι στά σύνορα Ελλήνων καί Φράγκων,26 ή δέ άλλη, σέ εκκλησία 
3-4 μίλια ( = 5-6 χλμ.) μακριά άπο τήν πόλη του Νικλίου.27 *Αν θεω
ρήσουμε ακριβείς τις πληροφορίες του Χρονικού, ή πρώτη ήταν μία πα
ραλλαγή της έλληνοφραγκικής π., πού έτελεΐτο πιθανότατα στο ναό της 
Παλαιάς Επισκοπής Τεγέας,28 δπου καί σήμερα ακόμη επιβιώνει ή συ-

τηκοστή: ΕΙς το ΠαρΙς τον ηΰρηκεν μετά τονς άρχοντες τον || έωρτίαζαν τήν Πεν
τηκοστή», καθώς το έχουν ol Φράγκοι. Βλ. J . Schmit t , The Chronicle of Morea, 
Λονδίνο 1904, στ. 2139. ( = Π . Καλονάρος, Tò Χρονικσν τοϋ Μορέως, 'Αθήνα 1940, 
στ. 2139). 

24. Ή προσέγγιση της θέσης «Livadi» του Χρονικού μέ τοπωνυμία κοντά στα 
Βέρβενα Κυνουρίας, βασίζεται στην εκτίμηση των στοιχείων, πού προέκυψαν άπο 
τήν επιτόπια αρχαιολογική έρευνα, καθώς καί άπο τήν εξέταση των τοπογραφικών 
δεδομένων της γαλλικής παραλλαγής του Χρονικού. 

25. Για τα Βέρβενα Κυνουρίας καί τή θέση στην οποία εντοπίζεται ό μεσαιω
νικός οικισμός, βλ. τήν ανακοίνωση μου, «'Αρχαιολογικές μαρτυρίες για τα Βέρβενα 
Κυνουρίας», στο Β' Τοπικό Συνέδριο 'Αρκαδικών Σπουδών (Τεγέα-Τρίπολις* 1 1 -
14 Νοεμβρίου 1988). 

26: Α. Morel-Fatio, Libro de los feshos et conquistas del Principado de la 
Morea, Γενεύη 1885, § 476, σ. 104. Zakythinos , Despotat, I, Histoire politique 
65-66 σημ. 5. 

27. Morel-Fatio, δ.π. § 478, 479, σ. 105. 
28. Tò μεσαιωνικό Νίκλι κτισμένο κοντά στή θέση της αρχαίας Τεγέας ήταν 

στα χρόνια της κατάκτησης του άπο τους Φράγκους καί αργότερα, ώς το τέλος του 
13ου ai. μία σημαντική πόλη μέ κάστρο, ερείπια τοϋ οποίου σώζονται γύρω άπο το 
ναό της Παλαιάς Επισκοπής- βλ. Μ. Κορδώση, « Ή κατάκτηση της νότιας Ε λ λ ά 
δας άπο τους Φράγκους. 'Ιστορικά καί τοπογραφικά προβλήματα», 'Ιστορικογεω-
γραφικά 1 (1985-86) 108. Του ίδιου, «Το Βυζαντινό Νίκλι», Ίστορικογεωγραφικά 
1 (1985-86) 197-198. Το Νίκλι είναι μία άπο τΙς πιο σημαντικές αρκαδικές πόλεις 
άπο άποψη πολιτική, εκκλησιαστική καί εμπορική. Βλ. Zakythinos , Despotat, I I , 
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νήθεια να τελείται εμπορικού χαρακτήρα π. κατά το Δεκαπενταύγουστο29 

(είκ. 1). Ώ ς προς τη δεύτερη εμποροπανήγυρη πού έτελεΐτο σε από
σταση 5-6 χλμ. άπο το Νίκλι, κοντά στο έλληνοφραγκικο σύνορο, θεω
ρούμε ότι κάθε απόπειρα προσέγγισης του χώρου είναι παρακινδυνευ
μένη και επισφαλής άφοΰ οι πληροφορίες του Χρονικού είναι ασαφείς 
ώς προς τα τοπογραφικά δεδομένα καί ή όριοθετική γραμμή των περιο
χών πού άνηκαν στους "Ελληνες καί Φράγκους δέν έ'χει ακόμα επαρκώς 
προσδιορισθεί.30 Άπο τήν αφήγηση τοΰ Χρονικού προκύπτει δτι στην 
κεντρική Πελοπόννησο, κατά τα τέλη του 13ου αι., τελούνται έλληνο-
φραγκικες π. μέ χαρακτήρα κυρίως εμπορικό. Σέ αυτές συγκεντρώνον
ται "Ελληνες καί Φράγκοι έμποροι για σημαντικό χρονικό διάστημα. 
'Αξίζει να σημειωθεί δτι αρκετούς αιώνες αργότερα, τον 17ο αι., δταν 
αντί τοΰ Νικλίου αναπτυχθεί ή Τρίπολη,31 ή πόλη θα γίνει τόπος διε
ξαγωγής μεγάλης ετήσιας εμποροπανήγυρης πού γίνεται κατά τήν εορτή 
της Πεντηκοστής, δπως μας πληροφορεί ή έκθεση τοΰ βένετου προνοη-
τή Δομένικου Gritti προς τήν Γαληνότατη μέ χρονολογία 28.12.1691.32 

157-158. Vëra Hrochovâ, «Le commerce vénitien et les changements dans 
l'importance des centres de commerce en Grèce du 13e au 15e siècles», Studi 
Veneziani 9 (1967) 28. Βούλα Κόντη, «Συμβολή στην 'Ιστορική Γεωγραφία της 
'Αρκαδίας (395-1209)», Σύμμεικτα 6 (1985) 112-114. 

29. "Ηδη κατά τήν εποχή της Τουρκοκρατίας καί ώς το 1851 μαρτυρεΐται δτι 
τήν πέμπτη ήμερα άπο τήν 'Ανάσταση τοΰ Σωτηρος ελάμβανε χώρα «πανήγυρις 
κάλλους» γύρω άπο το ναό της Παλαιάς 'Επισκοπής, βλ. Ν . 'Αλεξόπουλο, 'Αρκα
δικά Σύμμεικτα, 'Αθήνα 1910, σ. 27-30. Τοΰ ϊδ ιου*Ή ιστορία των Μεσαιωνικών 
τιόλεων της ΠεL·πowήσoυ, 'Αθήνα 1951, σ. 87-88. Βλ. επίσης Ν. Δ, Μοραίτη, 'Ι
στορία της Τεγέας άπο των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ? ημάς, 'Αθήνα 1932, 
σ. 674-675, 688, δπου γίνεται λόγος για τα δύο .μεγάλα πανηγύρια της Τεγέας· το , 
μέν §να γινόταν τήν Παρασκευή της Διακαινησίμου, το δέ άλλο κατά το Δεκαπεν
ταύγουστο. Σήμερα γίνεται εμποροπανήγυρη στο χώρο γύρω άπο το ναό της Πα
λαιάς Επισκοπής, διαρκεί οκτώ ήμερες (15 'έως 23 Αυγούστου), καί εξακολουθεί 
νά έχει οικονομική σημασία. Για το πανηγύρι της Τεγέας βλ. τήν ανακοίνωση τοΰ 
Ά . Άγγελάκου, « Ό Τεγεατικος Σύνδεσμος καί το πανηγύρι της Τεγέας άπο παλιά 
μέχρι σήμερα», στο Β' Τοπικό Συνέδριο 'Αρκαδικών Σπουδών (Τεγέα-Τρίπολις 1 1 -
14 Νοεμβρίου 1988). 

30. Ό καθορισμός της όριοθετικής γραμμής μεταξύ Βυζαντινών καί Φράγκων 
στην περιοχή παραμένει πρόβλημα άλυτο, πού θα λυθεί μόνο μέ τή διενέργεια επι
σταμένης αρχαιολογικής έρευνας καί τήν επισήμανση τών οχυρώσεων. 

31. Zakythinos , Despotat, II, 158. Γριτσόπουλος, Τριπολιτσά, Β ' 2 , 493-495. 
32. Τήν Έκθεση τοΰ βένετου προνοητη Gritt i , δημοσίευσε σέ ελληνική μετά

φραση άπο τα ιταλικά ό Σ. Π. Λάμπρος, «Έμπορικαί πανηγύρεις καί άγοραί έν Πε-
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Κατά τον 18ο αί. το π. της Τριπόλεως, βπως προκύπτει άπο τη μελέτη 
τών εγγράφων των γαλλικών αρχείων, άποκτα παμπελοποννησιακή ση
μασία και εξελίσσεται σ' ενα άπο τα δυο πιο σημαντικά εμπορικά πα
νηγύρια της Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια του όποιου γινόταν ή προα^ 
γορα του μεταξιού άπο τους γάλλους εμπόρους.33 

Μεταξύ τών προνομίων πού με το γνωστό άργυρόβουλλο του δε
σπότη Θεοδώρου Α' παρέχονται στους Μονεμβασιώτες, παραχωρούνται 
και ατέλειες στις ετήσιες εμποροπανηγύρεις πού γίνονται είς τα . . .κά
στρα ή [τάς] χώρας της βασιλείας μον.34 Μολονότι δεν γίνεται σαφές 

λοποννήσ<ι> κατά τόν δέκατον Ιβδομον αιώνα», Μικται Σελίδες, 'Αθήνα 1905, 616-
622. Στην έκθεση αυτή è Grit t i αναφερόμενος στις πέντε κυριότερες πελοποννησιακές 
πανηγύρεις, κάνει λόγο για τήν πανήγυρη της Τριπολιτσας: «Πέντε λοιπόν πρωτεύου-
σαι έλληνικαΐ πανηγύρεις τελούνται... άπαξ ετησίως έν τω βασιλείω τοΰ Μορέως, ή 
μέν πρώτη κατά μήνα Μάϊον έν τη χώρα Γαστούνης, ή δέ δευτέρα κατ' Ίούνιον έν 
Τριπολιτσφ,... Διαρκοΰσι δέ αύται δέκα πέντε ημέρας και γίνεται έν αύταΐς συναλ
λαγή μετάξης, έρίων, υφασμάτων, πανικών καί ομοίων πραγματειών, ως καί παν
τοειδών σιτηρών καί ζώων» (σ. 618). Παράλληλα μέ τήν ετήσια εμποροπανήγυρη 
λειτουργούσε στην πόλη καί εβδομαδιαία αγορά (κάθε Δευτέρα) (σ. 620). Για τήν 
αγορά (bazar) καί τήν τοπογραφία της Τριπολιτσας κατά τήν περίοδο της α' καί 
β' Τουρκοκρατίας, βλ. τήν ανακοίνωση τοϋ Ά ρ . Πετρονώτη, «'Οθωμανική Τριπο-
λιτσά», στο Β' τοπικό Συνέδριο 'Αρκαδικών Σπουδών (Τεγέα-Τρίπολις 11-14 Νο
εμβρίου 1988). 

33. Κρεμμυδάς, Το εμπόριο της Πελοποννήσου 329-331. Κατά τον 18ο αι., το 
πανηγύρι της Τριπολιτσας γίνεται Ινα άπο τα δύο μεγαλύτερα εμπορικά πανηγύρια 
της Πελοποννήσου, εξαιτίας καί τοϋ γεγονότος δτι ή πόλη ήταν κατά τή δεύτερη 
τουρκοκρατία ή διοικητική πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Μετά τήν επανάσταση 
μειώθηκε ή διάρκεια διεξαγωγής τοΰ πανηγυριού σέ οκτώ καί αργότερα σέ τρεις 
ήμερες. Ό χώρος γύρω άπο το ναό τοΰ 'Αγίου Τρύφωνος πάνω στο δρόμο άπο Τρί
πολη προς Καλαμάτα, μέ το χαρακτηριστικό όνομα «Πανηγυρίστρα» προοριζόταν 
για τήν ετήσια ζωοπανήγυρη. Βλ. καί Γριτσόπουλο, Τριπολιτσά 493-494. 

34. MM, V, 172-173. Tò έγγραφο αυτό πού χρονολογείται στο έτος 1392 (βλ. 
σχετικά Ρ . Schreiner, «Παρατηρήσεις δια τα προνόμια της Μονεμβασίας», Πρα
κτικά τοϋ Β' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 'Αθήνα 1981-82, 
161-162) αναφέρεται στά προνόμια καί στις ατέλειες πού παραχωρεί ό δεσπότης 
τοΰ Μυστρα Θεόδωρος Α' προς τους Μονεμβασίτες. Μεταξύ τών προνομίων συγ
καταλέγονται καί οι ατέλειες στις ετήσιες εμποροπανηγύρεις πού γίνονταν είτε 
στή Μονεμβασία είτε στις περιοχές δικαιοδοσίας τοΰ δεσπότη: ...ελεύθεροι παντε
λώς καί άκαταδούλωτοι αυτοί τε καί τα προσόντα τούτοις κτήματα τ ε και πράγ
ματα, και ανώτεροι πάσης καί παντοίας δόσεως της τε τοϋ κουμερκίου εν τε τη 
δηλωθείση Μονεμβασία και πάσαις ταϊς αλλαις χώραις και κάστροις της βασιλείας 
μου τοις εύρισκομένοις υπό... τήν εύπείθειαν και τήν δουλωσύνην αυτής, καί τών 
άλλων απαιτήσεων και δόσεων τών γινομένων εν ταις κατ' ίτος γινομέναις πανηγύ-
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Εικόνα 1. "Ο χώρος της εκκλησίας της 'Επισκοπής Τεγέας, δπου και σήμερα επι
βιώνει ενα άπο τα μεγαλύτερα εμπορικά πανηγύρια της Πελοποννήσου. 
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άν τελούνται εμποροπανηγύρεις στη Μονεμβασία — πράγμα? πού εϊναι 
πιθανό — προκύπτει αβίαστα ή πληροφορία δτι ή εμποροπανήγυρη ήταν· 
ευρύτατα διαδεδομένη τουλάχιστον στα δρια δικαιοδοσίας του δεσπότη. 
'Αλλιώς δέν θα ήταν δυνατόν να θεωρηθεί προνόμιο ή παραχώρηση ατε
λειών σέ περιορισμένης σημασίας εμπορική συναλλαγή. 

Πράγματι κατά τον 14ο αι., ή π. ήταν θεσμός γνωστός και αρκετά 
οργανωμένος στον πελοποννησιακό χώρο, δπως συνάγεται άπο τις πλη
ροφορίες τών πηγών. Σέ έγγραφο του 133835 αναφέρεται δτι βενετοί 
έμποροι πού βρίσκονταν στην Πελοπόννησο επισκέφτηκαν το panigerum 
του 'Αγίου Δημητρίου πού γινόταν στην Γλαρέντζα36 κατά τις τελευ
ταίες ήμερες του 'Οκτωβρίου (προφανώς στις 26 'Οκτωβρίου). Οι Ιμπο-
poi επιστρέφοντας στο λιμάνι για να πάρουν το πλοίο για Βενετία, δια
πίστωσαν δτι αύτο είχε ήδη αναχωρήσει πριν άπο τήν προκαθορισμένη 
ημερομηνία (8 Νοεμβρίου)37 με αποτέλεσμα να έχουν ζημιά πού έφτανε 
τα 16.500 ύπέρπυρα. Το γεγονός και μόνον δτι τήν π. αυτή στην Γλα
ρέντζα, πού ήταν δπως φαίνεται πολυήμερη, επισκέπτονταν οργανωμέ
νοι βενετοί έμποροι, αποτελεί μαρτυρία για τή σημασία της ακόμη και 
για τους ξένους εμπόρους. Ή αξιολόγηση τών έμμεσων πληροφοριών του 
εγγράφου επιτρέπει να υποθέσουμε δτι στις αρχές του 14ου αι., ή πα
νήγυρη του 'Αγίου Δημητρίου στην Γλαρέντζα, ήταν ήδη καθιερωμένος 

ρεσιν είς τα ίοιαϋτα κάστρα ή [τάς] χώρας της βασιλείας μου, καθώς, είρηται,... 
T i προνόμιο: αυτό δηλ. ή απαλλαγή τών ετήσιων εμποροπανηγύρεων άπο τα τέλη, 
είναι ρύθμιση πού εισάγεται μέ το ε"γγραφο αύτο και αποσκοπεί στην τόνωση του 
ντόπιου εμπορίου, Ιδιαίτερα σέ πόλεις δπως ή Μονεμβασία- βλ. Schreiner, δ.π. 164, 
165. Har is Kailiga, Byzantine Monemvasia, Λονδίνο 1987, σ. 264. 

35. F . Thiriet , Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant 
la Romanie, Ι, Παρίσι 1958, άρ. 81, σ. 39. Το έγγραφο μελέτησα σέ μικροταινία πού 
έλαβα άπο το άρχεϊο της Βενετίας (ημερομηνία έγγραφου 29 Νοεμβρίου 1338). 

36. Ή πόλη της Γλαρέντζας, στή βορειοδυτική ακτή της Πελοποννήσου, γνώ
ρισε μεγάλη εμπορική κίνηση μεταξύ τοϋ 13ου και 15ου αι., χάρη στις στενές εμπο
ρικές σχέσεις μέ τήν Βενετία (βλ. Hrochovâ, Le commerce vénitien 30), και στο 
καλό φυσικό λιμάνι της, άπ' οπού κυρίως διακινεϊτο το εμπόριο τών πελοποννησια
κών πόλεων προς τήν 'Ιταλία. Μετά τή Μεθώνη και Κορώνη ήταν ή Γλαρέντζα 
ή κυριότερη έδρα τοΰ διαμετακομιστικού εμπορίου. Για τήν εμπορικότητα της πό
λης βλ. F . Thiriet, La Romanie vénitienne au moyen âge. Le développement et 
l'exploitation du domaine colonial vénitien (XHe-XVe siècle), Παρίσι 21975. 

37. Ή m u d a αναχωρούσε άπο τήν Βενετία περί τα τέλη 'Ιουλίου καΐ επέστρεφε 
τον Δεκέμβριο μετά άπο σύντομους σταθμούς στην Πελοπόννησο για παραλαβή προϊ
όντων βλ. σχετικά Thiriet, Romanie 343-345. 
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οικονομικός θεσμός με παράδοση, γεγονός πού δικαιολογεί την παρου
σία βενετών εμπόρων, οι οποίοι πραγματοποιούν εκεί αγορές σημαντι
κής άξιας σέ υφάσματα. Σχετικά με το χώρο της εμποροπανήγυρης υπο
θέτουμε δτι διεξαγόταν κοντά στο εμπορείο τής Γλαρέντζας δηλ. το 
borgo, την έ'ξω του κάστρου πόλη, πού βρισκόταν στα βόρεια τής πό
λης ανάμεσα στο τείχος και το λιμάνι.38 

Σε έγγραφο με χρονολογία 16 'Ιουλίου 1338, με το όποιο παραχω
ρούνται στον Nicolas Acciaiuoli, στάσεις, μύλοι, ελαιοτριβεία, κτλ. πα
ρέχονται και τα αναλογούντα έσοδα άπο το πανηγύρι τής Άκόνας (ή 
Μακόνας).39 Δέν γνωρίζουμε το χρόνο τέλεσης τής εμποροπανήγυρης. 
Ό ^ώρος δμως μπορεί να ταυτισθεί μέ τη θέση Άκόνα ( = λίθος πού 
χρησιμεύει στο άκόνισμα) πού βρίσκεται στα Β . του χωρίου Κουκου
νάρα και ΝΔ του χωρίου Κρεμμύδια, δεξιά του δρόμου πού οδηγεί στην 
αρχαία Πύλο, περιοχή εύφορότατη και προσιτή40 (είκ. 2). 

Κατά το 14ο αι. είχε αρχίσει να οργανώνεται και ή π . του Μυστρα 
σύμφωνα μέ συγκλίνουσες έμμεσες ενδείξεις: ή έκθεση Gr i t t i του 1691 
πληροφορεί δτι οι πανηγύρεις στην Πελοπόννησο έτελουντο άπο 'πολύ 

38. Για τή μεσαιωνική Γλαρέντζα καί τήν τοπογραφία της βλ. Ελένη Σαράντη-
Mendelovici, «Ή μεσαιωνική Γλαρέντζα», Δίπτυχα 2 (1980-81) 61-71. Ό ναός 
του 'Αγίου Δημητρίου στην εορτή τοϋ οποίου έτελεϊτο ή εμποροπανήγυρη δέν έχει 
εντοπισθεί. Σημειώνεται δτι στην περιοχή της Γλαρέντζας τα σωζόμενα ερείπια είναι 
ελάχιστα* βλ. Α. Bon, La Morée franque. Recherches historiques, topographiques 
et archéologiques sur la principauté a"Achate (1205-1430), Παρίσι 1969, σ. 559, 
607. Πάντως ό Bon (σ. 607, πίν. 22) επισημαίνει ίνα ορθογώνιο κτίσμα κοντά στο 
λιμάνι στή βόρεια πλευρά του τείχους πού θα μπορούσε να ήταν εκκλησία (ή μάλλον 
δεξαμενή). Ή επιτόπια εξέταση του ερειπίου καί ή μελέτη του τοπωνυμικού της πε
ριοχής θα είχε ενδιαφέρον άφοΰ βρίσκεται σέ επίκαιρο σημείο κοντά στο λιμάνι έκεϊ 
δπου θα ήταν το «εμπορείο» της μεσαιωνικής πόλης' βλ. Σαράντη-Mendelovici, 
Γλαρέντζα 70. 

39. J. Longon - P. Topping, Documents sur le régime des terres dans la 
principauté de Morée au XlVe siècle, Παρίσι 1969, άρ. Ill , σ. 64, στ. 12. Panegerii 
de Amachonu reddunt in porcione yperpera quatuor. 

40. Ή θέση 'Ακόνα (ή Amachonu καί Macona), εντοπίζεται κοντά στο χωριό 
Κουκουνάρα Μεσσηνίας (Χάρτης ΓΤΣ, φύλλ. Κορώνη -3-1977, κλ. 1:50.000) νότια 
καί νοτιοδυτικά του χωριοϋ Κρεμμύδια (βλ. D. Georgacas - W. Α. McDonald, 
«Place Names of Southwest Peloponnesus», Πελοποννησιακά 6 (1963-68) Ά 
κόνα, Χάρτης III E 16, άρ. 111). Για τήν ετυμολογία του τοπωνυμίου βλ. Κ. Ηλιό
πουλο, «Το τοπωνυμικον τής Ηλείας», 'Αθήνα 52 (1948) 193. Το τοπωνύμιο άπαντα 
συχνά στον πελοποννησιακό χώρο καί απλό ώς «Άκόνα», άλλα καί σύνθετο ως «Ά-
γριακόνα». 
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παλιά ...των κατ' άπηρχαιωμένον ëBoq τελουμένων εν τούτω τω βασι-
λείφ εμπορικό/ρ πανηγύρεων...,41 ενώ σέ άλλο σημείο γίνεται λόγος για 
τις ατέλειες πού είχαν παραχωρηθεί! στους κατοίκους του Μυστρα κα
θώς και για το αϊτημά τους να αποκτήσουν ειδικά κτήρια (εργαστήρια) 
δμοια μέ εκείνα πού χρησιμοποίησαν οι κάτοικοι των Καλαβρύτων κατά 
τις εμποροπανηγύρεις.42 Σχεδόν σύγχρονη είναι ή μαρτυρία του τούρ
κου περιηγητή Έβλιγιά Τσελεμπή ό όποιος κάνει λόγο για το μεγάλο 
πανηγύρι του Μυστρα (εννοεί προφανώς το χωριό του Μυστρα) πού γι
νόταν τον Αύγουστο και συγκέντρωνε πλήθος πανηγυριστών.43 Οι ανω
τέρω ενδείξεις σέ συνδυασμό μέ το γεγονός δτι ό Μυστράς άπο την 
εποχή πού έγινε πρωτεύουσα του Δεσποτάτου (1349), ιδιαίτερα δέ κατά 
την εποχή τών Παλαιολόγων είχε εξελιχθεί σέ ένα άπο τά πιο ακμαία 
εμπορικά κέντρα της Πελοποννήσου,44 επιτρέπει νά στηρίξουμε τήν υπό
θεση δτι κατά τήν εποχή αυτή «ιδρύθηκε» ή εμποροπανήγυρη. "Αλλω
στε ή ευρύχωρη πλατεία πού δημιουργείται στην περιοχή τών Παλα
τιών,45 αποτελεί μοναδική θέση πού προοριζόταν για σκοπούς πρακτι
κούς δπως συναθροίσεις λάου για πανηγύρεις, εορτές και εμποροπανη
γύρεις (είκ. 3). Ή εμποροπανήγυρη συνέπιπτε μέ τους θερινούς μήνες, 
πιθανόν μέ τήν εορτή τής Παναγίας το Δεκαπενταύγουστο. Κατά το 
18ο αι., δπως προκύπτει άπο έγγραφο τών γαλλικών αρχείων, στην εμπο
ροπανήγυρη του Μυστρα, πού μετατέθηκε στο μήνα Σεπτέμβριο και 
διαρκούσε μία εβδομάδα, γινόταν ή παράδοση του μεταξιού πού είχε 
προαγορασθεί στο π. τής Τριπόλεως. Έκτος άπο το εμπόριο του μετα
ξιού γινόταν και το εμπόριο του πρινοκοκιου καθώς και αυτό τών τσό-
χινων υφασμάτων.46 

41 . Λάμπρος, Έμπορικαί πανηγύρεις καΐ άγοραί 618. 
42. Λάμπρος, δ.π. 620. 
43. Θ. Κωστάκης, « Ό Elviyâ Çelebi στην Πελοπόννησο», Πελοποννησιακά 14 

(1980-81) 273, 306. 
44. Hrochovâ, Le commerce vénitien 29-31. 
45. Ά . 'Ορλάνδος, «Τα παλάτια και τα σπίτια τοϋ Μυστρα», Άρχεΐον τών Βυ

ζαντινών Μνημεί(ον της 'Ελλάδος 3 (1937) 9-10. Zakythinos , Despotat, I I , 171-
172. Μ. Χατζηδάκης, Μνστράς, 'Αθήνα 1987, σ. 111. 

46. Κρεμμυδας, Το εμπόριο της Πελοποννήσου 19. Παράλληλα μέ τήν εμπο
ροπανήγυρη τοϋ Μυστρα, λειτουργούσε κάθε Κυριακή και άγορα τοπικοΰ χαρακτήρα 
ήδη άπο τον 17ο αι., βλ. Λάμπρο, Έμπορικαί πανηγύρεις και άγοραί 620. Θεωρούμε 
δτι ή εμποροπανήγυρη εξακολουθούσε να υπάρχει παρά το γεγονός δτι δέν αναφέ
ρεται στην Ικθεση Gritt i (βλ. τή μαρτυρία τοϋ Έβλιγιά Τσελεμπή, Κωστάκης, δ.π. 
306). 
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Κατά το 15ο αι. (1453), αναφέρεται Οτι έτελεΐτο τριήμερη εμπο
ροπανήγυρη στην εκκλησία της S a n t a Maria Verzene, έκτος της πό
λης της Μεθώνης κατά την ημέρα του Γενεθλίου της Θεοτόκου (8 Σε
πτεμβρίου).47 Ή εμποροπανήγυρη γινόταν στο χώρο της εκκλησίας, πού 
σύμφωνα με πρόσφατη αδημοσίευτη ακόμα μελέτη του καθηγητή Χ. 
Μπούρα48 εντοπίζεται κοντά στην Μεθώνη — θέση Παληομεθωνη στα 
Β Α της πόλης —, δπου σώζονται τα επιβλητικά ερείπια ενός μεγάλου 
κτηρίου, τώρα μέ το βνομα «Άγιολέος», στο όποιο διακρίνονται δύο οι
κοδομικές φάσεις του 13ου καί 15ου αι.49 Είναι γνωστή άπο τις πηγές 
ή εμπορικότητα της Μεθώνης, καί ή μεγάλη ανάπτυξη του εμπορίου 
καί της βιοτεχνίας της, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας.50 

Στην εμπορική πόλη της Πάτρας, δπου ό τόπος του μαρτυρίου του 
αποστόλου 'Ανδρέα, έπρεπε να τελείται εμποροπανήγυρη κατά τήν ημέρα 
της εορτής του (30 Νοεμβρίου) για τήν οποία δέν έχουμε πληροφορίες.51 

'Εξάλλου π . έτελεΐτο, σύμφωνα μέ δλες τις ενδείξεις στή Μονή Μεγά
λου Σπηλαίου Καλαβρύτων για να εορτάζεται ή ήμερα εΰρεσης της ει
κόνας της Θεοτόκου (22 Αυγούστου), θέση δπου οικοδομήθηκε αργότερα 
ή μονή, δπως αφήνει να εννοηθεί ό Βίος των οσίων Συμεών καί Θεο
δώρου.52 Ό Πύρρος Θετταλος μνημονεύει τήν π . πού γινόταν στα Κα
λάβρυτα τον Δεκαπενταύγουστο,53 ένώ τον 17ο αι., ό Gr i t t i , αναφέρεται 

47. Κ. Σάθας, Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen 
Age, IV, Παρίσι 1882, σ. 26. Chr. Hodgetts, The colonies of Coron and Modon 
under Venetian Administration, 1204-1400, Λονδίνο 1974, σ. 389. 

48. Περίληψη της μελέτης αυτής βλ. Χ. Μπούρα, «Επανεξέταση του λεγόμε
νου ' Άγιολέου' Παληομεθώνης», 'Αθήνα 1985, σ. 3-5 (Περιλήψεις επιστημονικών 
διαλέξεων πού δόθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 στα πλαίσια τών μα
θημάτων έμβαθύνσεως 'Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής). 

49. Μπούρας, δ.π. 4-5. 
50. Hrochovâ, Le commerce vénitien 24-25. Hodgetts, Colonies 394-455. 
51. Το 18ο αι., ό Pouqueville αναφέρεται σέ πανήγυρη Πατρών βλ. Μ. Σα-

κελλαρίου, Ή Πελοπόννησος κατά τήν δευτέραν Τονρκοκρατίαν (1715-1821), 'Α
θήνα 1939 (ανατ. 1978) σ. 160. Για τις εμποροπανηγύρεις στην Πάτρα βλ. Κ. Ν. 
Τριαντάφυλλου, 'Ιστορικόν Αεξικον τών Πατρών, Πάτρα 21980, σ. 291. Κατά το 
16ο αί. αναφέρεται δτι ή Πάτρα ε"κανε εξαγωγή προϊόντων για τήν έ-π. τοϋ Λαν-
τζάνο στην 'Ιταλία. Βλ. Άγ . Ξηρουχάκη, «Το έμπόριον της Βενετίας μετά της 'Ανα
τολής κατά τον μεσαίωνα έπί τη βάσει τών εμπορικών καταλόγων τοϋ Βαρθολομαίου 
Πάξη», Έπετηρίς 'Εταιρείας Κρητικών Σπονδών 3 (1940) 248. 

52. Ή . 'Αναγνωστάκης — Ίερομ. Ίουστίνος, «Οί Θεσσαλονικείς δσιοι Συμεών 
και Θεόδωρος», 'Αγιορείτικα Τετράδια 4 (1985) 101, στ. 724 κ.έ. 

53. Α. Φωτόπουλος, «Διονυσίου Πύρρου τοϋ Θετταλοΰ Περιήγησις της Έλλά-

20 
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στή σημαντική εμποροπανήγυρη των Καλαβρύτων.54 "Αλλωστε στην Ικ-
θεση Gritti αναφέρονται οί εμποροπανηγύρεις στή Γαστούνη, στον "Αγιο 
'Ιωάννη (Αχαία;), στο Τζαμί (μεταξύ Καλαβρύτων και Γαστούνης), 
των οποίων ή αφετηρία είναι δυνατόν να προσδιορισθεί σε πολύ προγε
νέστερη περίοδο.55 Για τήν έρευνα τών πανηγύρεων των μεγάλων πε
λοποννησιακών κέντρων και ιδιαίτερα τών μεγάλων μονών για τις όποιες 
οί μαρτυρίες είναι μεταγενέστερες της μεσαιωνικής εποχής, θεωρούμε 
δτι χρήσιμη είναι ή συστηματική μελέτη τών έγγραφων έκδομένων και 
ανεκδότων, ή εξέταση του τοπωνυμικού της περιοχής και της τοπικής 
παράδοσης. Πανηγύρεις και εμποροπανηγύρεις θα έτελοΰνταν στις Μο
νές Βουλκάνου,56 Βλαχερνών,57 Σκαφιδιδς καθώς επίσης στην εμπορική 

δος. Αχαϊκά», ΈπετηρΙς τών Καλαβρύτων 8 (1976) § 152, σ. 115: «Αύτοϋ γίνεται 
πανήγυρις κατ' έτος είς τάς 15 του Αυγούστου μηνός». 

54. Λάμπρος, Έμπορικαί πανηγύρεις καΐ άγοραΐ 618: «ή δέ τελευταία κατά 
Σεπτέμβριον εν τη χώρα τών είρημένων Καλαβρύτων». Ή εμποροπανήγυρη αυτή 
διαρκούσε δεκαπέντε ήμερες, γινόταν τον Σεπτέμβριο καΐ για τή διεξαγωγή της υ
πήρχαν κτήρια ειδικά διασκευασμένα (μπεζεστένια). 

55. Λάμπρος, δ.π. 618. Ή ίδρυση τών εμποροπανηγύρεων πού αναφέρονται στην 
έκθεση Gritti πρέπει να τοποθετείται χρονικά πολύ πρίν άπο τον 17ο αϊ., δπως αφή
νεται να εννοηθεί άπο τήν έκφραση «...τών κατ' άπηρχαιωμένον έθος τελουμένων έν 
τούτω τφ βασιλείω εμπορικών πανηγύρεων...». ΣτΙς αρχές τοϋ αιώνα εμποροπανη
γύρεις γίνονταν ακόμα στή Γαστούνη (21 Μαΐου) καΐ στο Γιάννη-ΤζαμΙ Πηνειίων 
(29 Αυγούστου), ήταν πολυήμερες καΐ συγκέντρωναν πλήθος κόσμου* βλ. Γ. Παπαν
δρέου, Ή 'Ηλεία δια μέσον τών αιώνων, 'Αθήνα 1924, σ. 31. 

56. Στή βυζαντινή Μονή Βουλκάνου Μεσσηνίας πρέπει νά γινόταν θρησκευτική 
πανήγυρη κατά τή μεσαιωνική εποχή. Ή υπόθεση μπορεί νά ενισχυθεί άπό το γε
γονός δτι το μεσαιωνικό μοναστήρι στην κορυφή του βρους της 'Ιθώμης βρισκόταν 
ακριβώς στή θέση δπου στην αρχαιότητα υψωνόταν ό ναός του Ίθωμάτα Διός προς 
τιμή τοϋ οποίου γινόταν ετήσια εορτή τα Ίθωμαϊα κατά τον Παυσανία. 'Αργότερα 
κατά το 19ο αϊ. αναφέρεται ή λειτουργία ετήσιας θρησκευτικής πανήγυρης πού διε
ξαγόταν κατά το Δεκαπενταύγουστο προς τιμή της Παναγίας (στή νεότερη μονή 
Βουλκάνου σέ απόσταση μιας ώρας άπο τήν παλαιά). Ή σχέση μεταξύ της ειδωλο
λατρικής και της χριστιανικής τελετής άπο άποψη λαογραφική είναι άμεση (βλ. Β. 
Schmidt, Das Volksleben der Neugriechischen und das hellenische Alterthum, 
Λιψία 1871, σ. 85), καΐ υποκρύπτει μία παράδοση πού πρέπει νά συνεχιζόταν κατά 
τήν εποχή της ακμής της μονής, μολονότι δέν υπάρχει άμεση γραπτή μαρτυρία προς 
το παρόν. Για το πανηγύρι στή μονή Βουλκάνου βλ. Αικατερίνη Ζάρκου, «Μεσσηνία 
καΐ εντυπώσεις. Ή πανήγυρις του Βουλκάνου», Ποικίλη Στοά, έτ. 6ο (1886) 368. 

57. Μεγάλο πανηγύρι γινόταν στις 8 Σεπτεμβρίου στή μονή Βλαχερνών 'Η
λείας: Πύρρων 'Εφεκτικός, «Το παγκύρι τής Βλαχέραινας», Ήλειακά (τχ.) 37 (1980) 
1095-1098. 
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πόλη της Κορίνθου και του "Αργούς. "Αλλωστε το γεγονός δτι το το
πωνυμικό της Πελοποννήσου διασώζει μέχρι σήμερα τοπωνύμια δπως 
Φόρος ( 'Ηλεία, Μεσσηνία), Πανηγνρίστρα ('Αρκαδία, 'Αχαία, 'Ηλεία, 
Λακωνία), 'Αγορά (Λακωνία, Αρκαδία) 'Εμπορείο ( 'Αχαΐα, 'Ηλεία, 
Αρκαδία) , επιτρέπει να διαφανούν οι επιβιώσεις της αρχαίας πρακτικής 
της αγοράς άλλα και της εμποροπανήγυρης μέχρι τή νεότερη εποχή. 

Μολονότι οι ειδήσεις των πηγών σχετικά μέ τήν π . είναι λίγες και 
ασαφείς, φαίνεται δτι ό θεσμός γνώρισε ιδιαίτερη άνθηση στον πελο
ποννησιακό χώρο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της, άπ ' δσα προς το πα
ρόν μπορούμε να επισημάνουμε μέ βάση τα παραπάνω λίγα άλλα αντι
προσωπευτικά παραδείγματα, συνοψίζονται στα έξης. 

Ή κεντρική διοίκηση επιτηρούσε τήν τέλεση των έ.-π. καθορίζοντας 
τα πλαίσια στα όποια έ'πρεπε να διεξάγεται ή τόσο σημαντική για το 
εσωτερικό εμπόριο αυτή πρακτική. Έξαλλου ή οργάνωση πανήγυρης 
προϋπέθετε σημαντικά κέρδη γιά τον κρατικό προϋπολογισμό μέ τήν 
επιβολή του κομμερκίου, πού σήμαινε δτι ό έμπορος ήταν υποχρεωμέ
νος να καταβάλει το 1 0 % της αξίας του αντικειμένου της δικαιοπρα
ξίας.58 Στο π . της Άκόνας το κομμέρκιο ήταν τέσσερα ύπέρπυρα59 και 
καταβαλλόταν στον Nicolas Aeriamoli . 6 0 Παράλληλα ό δεσπότης Θεό
δωρος για να ενισχύσει το εμπόριο της Μονεμβασίας είχε παραχωρήσει 
ατέλειες στους Μονεμβασιώτες.61 

Ό χώρος διεξαγωγής της έ.-π. κατά τή βυζαντινή εποχή δέν ήταν 
καθορισμένος. Ή περιοχή της έ.-π. ήταν χώρος ελεύθερος στον όποιο 
έτοποθετουντο πρόχειρα εργαστήρια ή σκηνές, ανάλογα μέ αυτά πού 
αναφέρει ό Τιμαρίων στην π. του 'Αγίου Δημητρίου στην Θεσσαλονί
κη.6 2 Ειδικά για τις πολυήμερες π . έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για 

58. Το κομμέρκιο της εμποροπανήγυρης ήταν ό φόρος πού καταβαλλόταν άπο 
τους συμμετέχοντες έμπορους στο κράτος, μέ βάση τήν τιμή των αγαθών. Hélène 
Antoniadis-Bibicou, Recherches sur les douanes à Byzance, Παρίσι 1963, σ. 107. 
Schreiner, Προνόμια 161. Asdracha, Foires 437-438 καΐ 444, σημ. 6. 

59. Για τήν αξία τοΰ ύπέρπυρου κατά τον 14ο αι. βλ. Thiriet, Régestes 226. 
Longon - Topping, Documents 22 σημ. 12. 

60. Για τα περιουσιακά στοιχεία τοΰ Nicolas Acciaiuoli στην Πελοπόννησο βλ. 
Longon - Topping, δ.π. 7-9. 

61. Schreiner, Προνόμια 164, 165. Ή ενετική διοίκηση επίσης δέν επέβαλε κα
νένα δασμό, «άλλ' άφήκεν αύτάς απεριόριστους ώς ατελείς έμπορικάς πανηγύρεις,...» 
(Λάμπρος, ΈμπορικαΙ πανηγύρεις και άγοραί 618). 

62. Romano, Timarione § 5, σ. 54: εμπορικοί σκηναί αντιπρόσωποι, στοιχη-
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επάρκεια σε νερό στην περιοχή καθώς και κατάλληλοι χώροι για τήν 
παραμονή προσκυνητών και έμπορων. 

Ό χρόνος διεξαγωγής τών έ.-π. συμπίπτει μέ τήν περίοδο άπο Μάιο 
έως και 'Οκτώβριο, ανάλογα και μέ τις ειδικές κλιματολογικές συνθή
κες και σέ σχέση πάντα και μέ τα διακινούμενα προϊόντα. Συχνά επι
βάλλεται ή μετάθεση μιας π. λόγω ειδικών συνθηκών κάτω άπο ορι
σμένες προϋποθέσεις. 

Ή διάρκεια τών π. ιδιαίτερα κατά τή βυζαντινή εποχή ήταν πολυή
μερη: ή π. στο Λιβάδι, στο Νίκλι, τή Γλαρεντζα, τή Μεθώνη, πού 
συγκέντρωνε πλήθος κόσμου, ήταν πολυήμερη. Κατά το 17ο αι. διαρ
κούσαν 15 ήμερες και διακινούνταν τα κύρια προϊόντα της πελοποννη
σιακής γης, δπως μετάξι, Ιρια, σιτηρά και κάθε είδους ζώα. Δέν υπάρ
χουν πληροφορίες σχετικά μέ τήν ποιότητα καί το βαθμό κατεργασίας 
τών προϊόντων αυτών ώς επίσης καί για τον τρόπο μεταφοράς τους άπο 
τον τόπο παραγωγής στον τόπο διάθεσης. Ά ς σημειωθεί δτι στην έκ
θεση Gritti,63 υπάρχει ή πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία σύμφωνα μέ 
τήν οποία οι κάτοικοι συνήθιζαν να μεταφέρουν μέ δική τους δαπάνη 
τα προϊόντα τους στις εμπορικές πανηγύρεις, πράγμα πού μείωνε τήν 
επιβάρυνση του προϊόντος μέ το κόστος μεταφοράς. 

01 έμποροι καί προσκυνητές πού προσέρχονταν στα πελοποννησιακά 
πανηγύρια είναι συνήθως ντόπιοι ή προέρχονταν άπο άλλες περιοχές της 
Πελοποννήσου. Στο έλληνοφραγκικο π. τών Βερβένων προσέρχονταν 
άνθρωποι άπ' δλα τα μέρη, la gent de toutes pars, κατά το γαλλικό 
χρονικό. Στο π. της Γλαρέντζας, πόλης εμπορικής μέ ιδιαίτερα στενές 
σχέσεις μέ τήν Βενετία προσέρχεται σημαντικός αριθμός βενετών εμπό
ρων. 

Άπο τα παραδείγματα πού αναφέρθηκαν προκύπτει δτι πανηγύρεις 
γίνονται τόσο κοντά στις μεγάλες εμπορικές πόλεις, δπως ή Σπάρτη, 
ή Μεθώνη, ή Γλαρεντζα, το Νίκλι, πού βρίσκονται πάνω στις κύριες 

δον εκ πaρaλλήL·υ πηγνύμεναι· επί μακρόν ol στοίχοι ανήκοντες, άνταιλε-όρφ τινι 
διαστάσει διέξοδον èv μέσφ πλατεϊαν ενρύνοντες και τη $ύμη τον πλήθους την πά-
ροδον ύπανοίγοντες. 

63. Λάμπρος, 8.π. 620: «μάλλον δέ προξενεΐται καί τι Οφελος εις τα τέλη τών 
κατοίκων εχόντων το Ιθος να προσάγωσιν ίδίαις δαπάναις εις τάς προκειμένας έμπο-
ρικάς πανηγύρεις τάς πραγματείας περί άς διατρίβουσι, συνισταμένας το πλείστον 
έκ μετάξης καί έρίων, αίτινες έξαγόμεναι έπειτα έκ του βασιλείου έπιφέρουσι το κέρ
δος του εξαγωγικού τέλους.» Βλ. καί Γριτσόπουλο, Τριπολιτσά, Α', 210. 
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οδικές αρτηρίες, δσο και σέ μικρότερης σημασίας εμπορικές θέσεις ( Ά κ ό -
να) πού, εξαιτίας ειδικών συνθηκών, έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 
γ ια τη διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων. 

Γενικά συμπεράσματα σχετικά μέ τον αριθμό των τελουμένων π α 
νηγύρεων στην Πελοπόννησο κατά τή μεσαιωνική εποχή δέν εϊναι δυ
νατόν να προκύψουν προς το παρόν πριν εξαντληθούν οι αρχειακές ιδίως 
πηγές. Οι πληροφορίες στις όποιες βασιζόμαστε για να αντλήσουμε ει
δήσεις, σχετικά μέ τον οικονομικό αυτό θεσμό — Χρονικό του Μορέως, 
Βίοι αγίων κ.ά. — είναι αξιόπιστες άλλα συμβαίνει να εϊναι τυχαίες και 
ως επί το πολύ συμπτωματικές* ή αναφορά στή σημαντικότατη εμπο
ροπανήγυρη των Βερβένων δέν θα μας εϊχε παραδοθεί εάν ο γασμουλος 
χρονικογράφος δέν ήθελε να αφηγηθεί τα γεγονότα πού συνέβησαν 
πριν άπό τήν κατάληψη του Νικλίου άπα τους Βυζαντινούς (1296). Ή 
εξέταση λοιπόν του συνόλου του αρχειακού ύλικοΰ, άπο τις μανές, τις 
επισκοπές και τις μητροπόλεις της μεσαιωνικής εποχής άλλα και με
ταγενέστερων περιόδων, θα συνέβαλε πολύ στις γνώσεις μας γύρω άπό 
τόν αριθμό τών τελουμένων εμποροπανηγύρεων, το χαρακτήρα τους, τήν 
οικονομική σημασία τους κτλ. Ή μελέτη του μεγαλύτερου δονατοΰ αριθ
μού πανηγύρεων ή τουλάχιστον ενός αντιπροσωπευτικού άριθμοΰ θα επι
τρέψει τή συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά μέ τόν προσδιορισμό του 
καθοριστικού παράγοντα πού συντελεί στή δημιουργία άλλα και στή δια
τήρηση, τή διακοπή ή τή μεταφορά της σέ άλλο μέρος ανάλογα μέ τις 
νέες συνθήκες" εϊναι ή εμπορικότητα μιας πόλης προϋπόθεση ή συνέπεια 
της εκεί διεξαγόμενης εμποροπανήγυρης ; εϊναι ή γεωγραφική θέση προϋ
πόθεση ή αποτέλεσμα της επιλογής της ως χώρου εμποροπανήγυρης ; Σέ 
δ,τι άφορα τόν πελοποννησιακό χώρο στα ερωτήματα αυτά δέν εϊναι 
δυνατόν να δοθεί οριστική απάντηση. 'Ωστόσο θεωρούμε δτι τα συμ
περάσματα στα όποια καταλήγουμε έχοντας ήδη εξετάσει ικανό αριθμό 
πηγών, χωρίς να εϊναι οριστικά, είναι ενδεικτικά και αντιπροσωπευτικά. 

Ενδιαφέρον ιδιαίτερο για το θέμα πού μελετάμε παρουσιάζει ή τοι
χογραφία της Μονής Βλαχερνών στην "Αρτα,64 δπου απεικονίζεται ή 

64. Στην τοιχογραφία αύτη, πού βρίσκεται στο νάρθηκα (κτίσμα τοϋ τέλους 
τοϋ 13ου αι.), εικονίζονται στην κατώτερη ζώνη έμποροι πού πουλούν τα εμπορεύ
ματα τους: άνδρας πουλά φωκάδια, λαχανοπώλισσα πουλά τα λάχανα, άλλος τα 
οπωρικά, καθώς καΐ ό χάζαρις πονλών το χαβιάρι, δπως διαβάζουμε στην επιγραφή. 
Για τή σημαντική αυτή καΐ μοναδική στο είδος της αναπαράσταση εμποροπανήγυρης 
βλ. Mirtali Achimastou-Potamianou, «The Byzantine Wall Paintings of Via-
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λιτανεία της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της 'Οδηγήτριας της 
Κωνσταντινούπολης, κατά τη διάρκεια της οποίας έτελεϊτο και εμπορο
πανήγυρη. Ή τοιχογραφία χρονολογείται στον 13ο αι. καΐ χαρακτηρί
ζεται ώς μοναδική στο είδος της χάρη στον τρόπο μέ τον όποιο προβάλ
λεται ό εμπορικός χαρακτήρας της λιτανείας. 

cherna Monastery (area of Arta)», Πρακτικά τοϋ IE' Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαν
τινών Σπουδών ('Αθήνα, Σεπτέμβριος 1976), Αθήνα 1981, Β', 1-14, ιδίως 4-5, 12-
14, είκ. 14, 17. 



S. P. KARPOV 

TRADE AND GRIME IN VENETIAN CRETE 

(According to an Unknown Document of 1382) 

After 1204 Latin rule brought many new features in the everyday 
life of the Greek population of the occupied territories. Yet it is 
evident that the underground of internal relations in Latin Romania 
was based on a profound byzantine substructure.1 

Greek lands governed by the Venetians were more than ever 
before integrated into the system of pan-mediterranean trade 
activities. Greek merchants became junior bur numerous partners 
of their Venetian companions. They were not suppressed but played 
an important, though subordinate, rôle in economic exchanges 
between Venice and Greece and between Greek territories subordi
nate to different rulers.2 Still a stable and sober Venetian admin-

1. Cf.: F. Thiriet, La Romanie Vénitienne au moyen âge, Paris 1959; N. P. 
Sokolov, Obrazovanije Venezianskoi kolonial'noi imperii, Saratov 1963; D. Ja-
coby, La féodalité en Grèce médiévale, Paris 1971; M. Balard, La Romanie Gé
noise (XHe-début du XVe siècle), Rome, Genoa 1978, 1-2; A. Carile, Per una 
storia dell'Impero Latino di Costantinopoli, Bologna 21978; Chryssa Malte-
zou, 'Statuta et consuetudines della popolazione Greca della Romania Latina', 
in: Popoli e spazio Romano tra diritto e profezia. Atti del III Seminario Int. di 
studi storici 'Da Roma alla terza Roma'. Rome 1987, 439-449; eadem: Ό θε
σμός τον εν Κ(ονσταντινονπόλει βένετου /5αίλου (1268-1453), Athens 1970; Ν. Oi-
konomidès, Hommes d'affaires Grecs et Latins à Constantinople (XHIe-XVe 
siècles), Montréal, Paris 1979; S. P. Karpov, 'Latinskaja Romanija', Voprosy 
Istorii 12 (1984) 86-96 etc. 

2. Angeliki Laiou, Observations on the results of the 4th Crusade: Greeks 
and Latins in port and market', Medievalia et Humanistica 12 (1984) 47-60; 
eadem: 'The Byzantine economy in the mediterranean trade system, XIII th-
XVth centuries', DOP 34/35 (1980-81) 177-222; eadem: 'The Greek merchant 
of the Palaeologan period: a collective portrait', Πρακτικά της 'Ακαδημίας 'Α
θηνών, 57 (1982) 96-132; eadem: 'Byzantium and the Black Sea, 13th-15th 
centuries: trade and the native population of the Black Sea area', Bulgaria 
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istration could never succeed in establishing a regime of peace 
and stability. No kind of Pax Venetiana was ever realized inside 
Venetian mediterranean Empire. Unrest, crime and violence can 
be found in Venice herself and in all Venetian Levantine pos
sessions.3 Old Byzantine traditions, for instance, of piracy mixed 
with trade of objects of piratical booty, persisted and were multi
plied during Latin dominance. New epoch gave birth to a wide 
cooperation of Italians and Greeks in joint piratical actions.4 

Different kinds of economic and social oppression of the subdued 
population by Latin rulers, cases of unequivalent trade, the hetero
doxy of Latin colonists and merchants, their economic wealth 
caused both hatred and envy of local inhabitants and inspired 
robberies, murders of traders and sometimes even riots against 
their commercial privileges, as it occurred, for example, in the 
Italian settlements of the Black Sea area.6 

A document which I am going to introduce, is from Venetian 
Crete. To my mind it shows well typical circumstances of criminality 
in the world of trade in Latin Romania. 

The document is conserved in West-European Section of the 
Archives of the Leningrad Department of the Institute of History 
of the Academy of Sciences of the U.S.S.R. This archives is a 

Pontica II (1988) 164-201; F. Thiriet, Études sur la Romanie gréco-vénitienne 
(Xe-XVe siècles), London 1977; D. Jacoby, Recherches sur la Méditerranée 
orientale du Xlle au XVe siècle, London 1979; S. P. Karpov, 'Italjanskaja tor-
govlja ν Trapezunte i jeje vozdejstvije na ekonomiku pozdnevizantijskogo 
goroda', Viz. Vrem. 44 (1983) 81-87. 

3. See, for instance: B. Krekié, 'Grime and Violence in the Venetian Le
vant: a few XIVth century cases', ZRVI 16 (1975) 123-129; G. Ruggiero, 
Violence in early Renaissance Venice, New Brunswick 1980. 

4. Cf.: A. Tenenti, 'Venezia e la pirateria nel Levante: e. 1300-c. 1460', in: 
Venezia e il Levante fino al secolo XV, Florence 1973,1/2, p. 705-771; Balard, 
La Romanie Génoise 587-598; L. Balletto, Genova nel duecento. Uomini nel porto 
e uomini sul mare, Genoa 1983, chapters 1, 2; P. Charanis, Social, economie 
and political life in the Byzantine Empire, London 1973, Ν XII; Hélène Ahr
weiler, Byzance et la mer, Paris 1966, p. 362-369; Laiou, Observations 50-51. 

5. Cf.: S. P. Karpov, L'Impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma 
1204-1461, Rome 1986, chapters 2-3; A. M. Chiperis, 'Vnoutrenneje polozhe-
nije i klassovaja bor'ba ν Kaffe ν 50-70 gg. XV ν ' , in: Uchenije zapiski Tourk-
menskogo Gos. Universiteta 21 (1962) 245-266. 
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rich depository of medieval documents from many European 
countries. It originates from a vast private collection of Acade
mician N. P. Likhachev.6 Among many Venetian documents (all of 
them are originals)71 found several concerning Venetian Romania.8 

The named document from Crete9 is written on a piece of parchment 
folded in two. Probably it was originally bound in a cartularly. 
It has holes in the centre; in some places, especially on the folds, 
the text is effaced and is hardly legible. But the state of conservation 
on the whole is quite satisfactory. 

The text is in Latin. The handwriting is a usual regular Italian 
notarial cursive of the 14th century with ordinary abbreviations 
and contractions. It is a record evidence in the Court of justice 
of the Duca di Candid Pietro Mocenigo. On two folios there are 
three protocols of interrogatories dating from the 23rd of August 
and 3rd of September 1382. One protocol is a testimony of a young 
fellow of 14, a Venetian by origin, Orlando who escaped, being 
wounded, from three murderers. The other two protocols are inter
rogatories of one of the killers, Greek Dimitrios from Cyprus. Our 
dossier is not complete: at least one interrogatory, that of another 
co-assassin John (Johannes) from Cyprus, mentioned in the heading 
of the second protocol, is missing. 

The Court fully established the guilt of the named two persons 
and of another one, a Bulgarian Michael (Minali) who in a joint 
action killed two Italian merchants and tried to do the same with 
the boy, Orlando. We know nothing of the third assassin, Minali 
the Bulgarian, whether he escaped or not. We are equally ignorant 
of the verdict pronounced by the highest law court of Candia. 

In the 13th to 15th centuries Venetian Crete was an important 
political centre and economic base of Venetian Romania. It was 

6. Cf.: PoutevoditeF po Arkhivou Leningradskogo Otdelenija Instituta 
istorii AN SSSR. Moscow, Leningrad, 1958. 

7. Arkhiv LOII AN SSSR, Zapadnojevropeiskaja sekzija, kollekzija 6, 
Venezija, kart. 186-204. There are 18 buste of Venetian acts. 

8. A survey of all of them has been prepared; see: S. P. Karpov, 'Do-
kumenty po istorii Venezianskoi Romanii iz Arkhiva LOII AN SSSR', Bul
garia Pontica, IV, Sofia (in print). 

9. Arkhiv LOII AN SSSR, Zapadnojevropejskaja sekzija, kollekzija 6, 
Venezija, kart. 194, doc. Ν 16r-v. 
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a warehouse of Venetian commerce with Egypt, Cyprus, Syria, 
Western Asia Minor and the islands of the Aegean, especially with 
Chios and Rhodes, source of raw materials and agricultural products 
for Venice herself and for Venetian trade.10 Our document gives 
some new important features of organization, participants and 
directions of local trade in the Aegean. 

About the third of August, 1382 a small single-masted transport 
ship, called gryparion or barka, left Old Phocea in Asia Minor 
for Candia, Crete. It had been bought there by three companions, 
Venetian Pietro da Mateo Butario and two Greeks from Cyprus, 
Dimitrios and John. On board the ship there was also a teen-ager 
Orlando from the Venetian confinium of San Giovanni in Bragora. 
The first stop was at Chios. We do not know other aims of going 
there but taking on board of three additional passengers: Giovanni 
from Apulea, who was a trade partner of Butario, Minali the 
Bulgarian and one more unidentified person. Then gryparion called 
at the port of an island called di Lango.11 Butario hoped to receive 
some of his goods there but he was not a success. Instead he took 
there two ounces of pearls (which usually served as a convenient 
equivalent of cash), some garments and foot-wear, not for trade 
but for personal use. At the same island di Lango the unnamed 
passenger landed. 

The sailing from di Lango to Candia occurred to be not an 
easy one. Head wind carried the ship away to the eastern extremity 
of Crete, cape Sideros. Therefrom a coastwise navigation brought 

10. Cf.: E. Gerland, 'Kreta als venetianische Kolonie, 1204-1669', Histo
risches Jahrbuch 20 (1899) 1-24; M. Abrate, 'Creta-colonia veneziana nei 
secoli XIII-XV, Economia e Storia (1957) 4th year, 251-277; S. Borsari, Il 
dominio veneziano a Creta nel XIII secolo, Naples 1963; R. Matton, La Crète 
au cours des siècles, Athens 1957 ; M. I. Manoussakas, 'L'isola di Creta sotto il 
dominio veneziano, problemi e ricerche', in: Venezia e il Levante..., 1/2, 473-
514; Thiriet, La Romanie; Thiriet, Études; Elisabeth Zachariadou, Trade and 
Crusade. Venetian Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415), 
Venice 1983; Angeliki Laiou, 'Quelques observations sur l'économie et la 
société de Crète vénitienne5, in: Bisanzio e l'Italia: Raccolta di studi in memoria 
di Agostino Pertusi. Milan 1982, p. 177-198. 

11. Island of Kos. I'm grateful to Prof. Chryssa Maltezou for the identific
ation. Cf also: O. Markl, Ortsnamen Griechenlands in «fränkischer» Zeit, Graz, 
Cologne 1966, p. 41 
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the gryparion to the bay of Merabelon where it dropped anchor 
not far away from a small port of Colachita. During the voyage 
Dimitrios and John from Cyprus and Mihali the Bulgarian joined 
in a conspiracy. The same night when the ship was near Colachita 
John from Cyprus (if we believe the deposition of Dimitrios) told 
his partners that Pietro Butario would not sail to Candia because 
of a transgression committed there but would prefer to go to 
Venice. He proposed to kill Butario and his companion Giovanni 
from Apulea and to capture the ship. All the three agreed to do 
so the same night. Orlando who had heard them many times 
speaking about it did not understand anything because they spoke 
Greek unfamiliar to him. 

When the Italians fell asleep the assassins killed Butario and 
Giovanni from Apulea throwing big stones that were for ballast 
at their heads. Having done so the murderers were frightened to 
have Orlando as a possible witness. They decided to kill him too. 
Dimitrios stroke him three times or more with a big kitchen-knife 
for bread or a pointed dagger, and Mihali, possibly, added other 
stabs with a smaller knife. Yet the boy survived, jumped in the 
water and reached the shore. He saw from there how two dead-
bodies were thrown overboard the gryparion by the killers. 

Later they sailed to Sitia and sold the ship there. From Sitia 
they went by land to Candia where they equally sold the pearls 
of Butario. We don't know how Dimitrios and John were caught 
in Candia and cast into prison of the castle. But they were identified 
by Orlando on the 23th of August at a confrontation. When Dimi
trios was then put to tortures, first by cord and then by hanging 
up on a cavalla, he confessed the crime and gave an account of 
all the details of it. His confession coincides in main details with 
the testimony of Orlando. 

The document is a mine of information on the everyday life 
of Venetian Romania. We can trace cooperation of Greeks and 
Venetians in trade and navigation: Butario and the two Greeks, 
Dimitrios and John from Cyprus were joint owners of the gryparion 
bought in Asia Minor. Butario evidently was the richest of them. 
He was not a Venetian from Crete, but originated from Venice 
where he took as a servant or a probationer in trade his compatriot 
Orlando who very likely had not ever lived in any places of Romania, 
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for he did not know Greek. Dimitrios from Cyprus on the contrary, 
was an inhabitant of Crete: he is named habitator Candide. Minali 
the Bulgarian, who was not a trade partner but joined the plot, 
was a poor aboriginal of Crete. His presence there confirms the 
presence of Bulgarian population, probably of slave origin, on the 
island. Fortunately we can trace his biography. In a notarial act 
of Antonio Brixiano (Bresciano) dated from the 4th of July 1380 
Mihali Bulgaro, habitator Candide is mentioned as a former slave 
of Giovanni Sculudo, habitator casalis Staurachi of Crete. Mihali 
applied for the job of a miller in an estate of the well-known Cretan 
poet Stephan Sakhlikis for a year with a salary of two hyperpyra 
and two measures of grain monthly.12 Later, as we could see, in 
1382 he was already on Chios, possibly engaging himself in some 
small trade activities. Another companion of Butario was Giovanni 
from Apulea, an Italian. He joined Butario on Chios and was not 
a co-proprietor of the named gryparion. 

Butario's property in Romania seems to be moderate: he had 
64 ducats cash money, pearls for the sum of 20 ducats, good cloth 
and serge robes up to a total value of more than 10 ducats and 
some silver spoons. With the cost of the .ship he pretended to invest 
in commercial affairs at least 87 ducats. The partners extracted 
profits not only from commerce but also from freight charges-of 
passengers. A small company headed by Butario visited not only 
Venetian, but also Genoese possessions in the Aegean (Phocea, 
Chios). Their itinerary from Old Phocea via Chios to Candia was 
not uncommon for sailors; and yet, as we could see, the voyage 
presented some difficulty for a small gryparion in a stormy sea. 

A commercial enterprise of Butario's company was not a success 
from the very beginning: they did not find the necessary goods 
on the island of di Lango and never arrived in Candia. The assassins 
sold the ship itself in Sitia for 24 hyperpyra while it had been bought 
in Old Phocea for 9 ducats. If we take an official course of a Vene
tian ducat in the 80-th: 1 ducat = 2,5 hyperpyra,13 the ship was 

12. A. F. Van Gemert, ' Ό Στέφανος Σαχλίκης καΐ ή εποχή του', Θησαυρί
σματα 17 (1980) 102-103, doc. 7. 4. 

13. Archivio di Stato di Venezia, Senato Misti, XL, f. 29v-24-V-1386; 
P. Spufford, Handbook of medieval exchange, London 1986, p. 287. 
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given in Sitia for a little bit bigger price than it had cost in Old 
Phocea (22,5 hyperpyra). Possibly this evidence is significant if 
we take into account that the criminals had to sell their booty 
as soon as possible. For instance, they sold in Gandia pearls that 
had cost 20 ducats (50 hyperpyra) only for 7 hyperpyra. May be 
ships were at a better price in Old Phocea than in the ports of 
Crete and that was the reason for Butario and his Greek partner 
John to go there and come back practically without wares. 

The document shows that different strata of population were 
engaged in commercial activities all over the Aegean. This difference 
was also at the bottom of the crime committed near Colochita. 

The document also reveals how the Venetian supreme law-court 
on Crete acted, what methods did it apply and how it kept its af
fairs. Among the methods of inquiry tortures and confrontations, 
repeated interrogations and cross-examinations were applied. 

I suppose that also the information concerning historical geo
graphy of Crete and of the Aegean is not to be neglected. 

Last, not least, to my mind the document itself is an extraordi
nary one among other acts conserved in Leningrad both for the 
content and whimsical fate. It gives an extraordinary report of, 
possibly, ordinary trade criminality. 

folio 16* 
DOMINI PETRI MOCENIGO 

MCCCLXXX secundo, mense augusti die vigesimo tertio indicione quinta. 
Inquisitio facta per dominationem super morte Petri de Matheo 

Butarii de Veneciis et Johannis de Apulea qui fuerunt percussi et 
interfecti super quadam barcha que erat in quodam portu nomine 
Colachitha posito in hac insula Creta. 

Rolandus de Veneciis de confineo sancti Johannis Bragole qui 
est puer etatis annorum quatuordecim vet circa coram dominatione 
constitutus et interrogatus sine sacramento de morte Petri de Matheo 
Butarii et Johannis sodi sui. Respondit quod sunt circa dies viginti 
quod iste récessif de Fogia Veteri cum quadam barcha que fuit ibi 
empta per soprascriptum Petrum Butarium super qua erant duo alii 
quorum alter vocatur Dimitri et alter Johannes et venu Chium et 
inde levaverunt alios très viros quorum primus vocabatur Johannes, 



r»U S« * i 

^ , 4W<W,V^ v£rft-W*«W *&φ**·**«*«-&*&***Ä*****^ * r ? ^ i ^ Ç ^ ^ Λ Τ ^ ' ^ ' 

Γ5 

#6 



ί*«*&#%* n>#m^ %»4«*W %>•*< &*<• 44^*1*0* ^^«W | & » # * Α fe«i*,^i;iJNi*,*1**>** 

/Û>* f i J iV ' *M f ' y i r t H Î « V Λ«**·? Viè^ ' J " ¥ l . ,*f" WÎ*«M> m.fäfcfcf'. £&!*&»?*** ^&t f^ ' | tJk j | | iVs 

^ 4«Ä 4 M ^ ..' Λ»4«Ιί fem. **ί « « f » | & y^-Λ ftmke $L· ..• « ^ < <^«a* <w* ^ ^ p » * , 

*%££ |I*ÎI^W><*·· ^i«i»«**»*«**i *** 4**$^ J.,** Wj 4^,^ ji^tó^K s^* f tipi m*^ Î^WÎ ' . / ^ >1V«iKr 4 #C ^stó 

r , Ä ^ A f f e A # ^ 4 W Ì ^ W - ,i^>. ^ « ' ^ ^ . Λ ι ^ ^ : 4 ^ 

y*0%<* %<***" V ».S, >• ;<V^ ^^»«ÌMttir :*«·: i* J * ^ * * * Λ««4$| t Q 4 ! W . 



320 S. P. KARPOV 

secundus Michali Bulgarus et nomine tercii non recordatur, et inde 
recesserunt et iverunt ad insulam de Lango pro accipiendis certis 
rebus quas dictus Petrus dicebat ibi dimisisse in salvo, et ibi dimiserunt 
unum ex Ulis tribus qui fuerunt levati in Chio, videlicet ilium cuius 
nomen ignorât, et inde postea recesserunt pro veniendo Candidam et 
repugnante vento iverunt ad qu(endam)1 locum positum in capite 
huius insuie cuius nomen ignorât, et inde postea recedentes venerunt 
ad locum nomine Colachitha positum in parte levantis huius insuie, 
et inde postea recesserunt et iverunt ad quendam scopulum cuius 
nomen ignorât, et ibi posuerunt ferrum in mari, qui quidem scopulus 
est a castro Mirabeli citra versus civitatem. Et tune circa horam primam 
noctis suprascriptus Dimitrius de Cipro dixit huic: «Quare non vadis 
quiestere?» Et iste tunc dixit ei: «Ego volo prius comedere huvam». 
Et postquam iste comedit huvam posuit se dormire et ante quam iste 
poneret se ordine addormiendum, suprascriptus Petrus Butarius et 
predictus Johannes qui fuerat elevatus in Chio dormiebant. Et circa 
primum sompnum noctis dum iste dormirei, fuit iste vulneratus in 
capite pluribus ictibus cum una daga de ponta, tarnen non poterai 
videre quis istum percuciebat, quam percussor extenderat istum ponens 
vultum suum infra riproda et tenens manus suas ligotas retro schineas 
suas. Et postquam fuit permissus iste voluit se et aspiciens inter 
barcham vidit dictum Dimitrium recedere de loco ubi iste fuerat 
vulneratus et ire in medio diete barche et tenere dagam predictam in 
manu. Et ob hoc iste habet firmiter dictum Dimitrium percussisse 
istum et putans ipse interfecisse istum, permisit istum, et iste subito 
proiecit se in mari, connatavit [in terra et aufugit et dum esset in 
terra iste involvit2 inversus barcham et vidit quod unum vel duo 
corpora mortuorum kominum proiecta fuerunt]3 in mari, unde iste 
subito imaginatus fuit dictum Petrum fuisse mort[uum]2 a reliquis 
sociis qui erant in dieta barcha. 

Interrogatus, si vidit aliquem percutere vel interficere dictum Petrum 
et socium suum, respondit quod non. Tarnen dicit quod* quando 

1 A hole in the manuscript. 
2 A hole in the manuscript. 
3 The text is effaced on the fold of the parchment. 
4 Crossed out: postquam. 
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iste5 proiecit se in mari voluit videre dictum Petrum et non vidit 
eum, et cum iste exivit in terra subito imaginatus fuit eum fuisse 
mortuum. 

Interrogatus, si cognoscit suprascriptos Dimitrium et Johannem, 
socios, respondit quod si videret Mos bene cognosceret eos. Et tunc 
fuerunt sibi ostensi quidam viri quos iste dixit non fore Mos; tarnen 
ostensis sibi duobus viris que presentialiter sunt in fortio dominationis, 
dixit Mos fore6 predictos, quorum alter qui est minor persona vocatur 
Dimitrius, alterius longior et iunior vocatur Johannes socius suus. 

Interrogatus, si dictus Petrus seu Johannes socius suus habebant 
penes se aliquam pecuniam seu aliquas alias res alicuius valoris, 
respondit quod in Fogia Y eteri vidit dictum Petrum habere duc(atos) 
auri LXIV quos ipse habebat repositos in uno borseto facto in venteria 
sua quam ferebat. 

Interrogatus si ex tunc aera vidit dictos duc(atos) in manibus 
dicti Petri et in quo loco et quando, respondit quod non. 

Interrogatus si habebat aliquas alias res ultra predictos ducatos, 
respondit quod de Lango ipse accepit aliquas perlas, quas ipse fecit 
ponderari et fuerunt ponderis unc(iarum) duarum et tunc fuerunt 
extimare diete perle valere duc(atos) decern pro qualibet uncia; duo 
vel tria coclearia argenti et mantelum unum pan(n)i biavi qui costitit 
sibi duc(atos) decern in Lango, componum unum blavum dicti panni 

et aliquas caligas. Tam(en) de dicto Johanne socio suo nescit dicere 
aliquid, videlicet ante ipse habebat aliquas res vel ne. 

Interrogatus, si vidit vel seit Michaelem Bulgarum percussisse 
dictos Petrum et Johannem socios, respondit quod non, tarnen dicit, 
quod audiebat eum continue loqui ad invicem cum predictis Dimitrio 
et Johanne soeiis qui sunt in forcia dominationis, tarnen nescit quid 
ipsi loquebantur, quam loquebantur grece, et iste non intelligit linguam 
grecam. 

folio 16v 

Millesimo trecentesirrmoctuagesimo secundo mense Augusti die vigesimo 
tercio indicione quinta. 

Dieta et confessiones Dimitrii de Cipro et Johannis de Cipro qui 

5 Iste is inserted above the line. 
6 Fore is inserted above the line. 

21 
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fuerunt inculpati de pro morte Petri de Matheo Butarii et Johannis 
de Apulea sodi sui qui fuerunt interfecti super quadam barcha que 
erat in portu nomine Colochitha posito in hac insula Creta. 

Dimitrius de Cipro habitator Candide coram dominatione consti
tuas et interrogatus de morte Petri de Matheo Butarii de Veneciis 
et sodi sui, cum ipse nichil diceret positus fuit ad tormentum corde, 
et cum nichil diceret, data fuit sibi cavala una, et tunc ipse petiit 
se deponi, et depositus dixit et confessus fuit quod sunt circa dies 
viginti quod iste recessit de Fogia Veteri cum quadam griparea parva 
que empta fuit ibi de denariis dicti Petri et etiam de denariis istius 
et de denariis Johannis de Cipro sodi sui. Et super dicta griparea 
erat edam quidam puer nomine cuius nescit, et inde iverunt Chium 
et inde levaverunt quendam vir um nomine Johannem et quendam 
bulgarum nomine Michali ita quod erant inter omnes super dieta 
griparea persone sex simul cum puero predicto et inde iverunt ad 
insulam de Lango pro accipiendis certis rebus quas suprascriptus 
Petrus Butarius ibi habebat. Tarnen dicte res non fuerunt sibi date, 
et inde recesserunt pro veniendo Candidam, et repugnante vento 
iverunt ad partes levantis insule Crete ad quendam locum nomine 
Sanctus Siderus, et inde recedentes venire volebant versus portum 
Candide et venerunt ad quendam locum cuius nomen ignorât, sed 
dictus locus positus est a castro Mirabelli citra versus civitatem. Et 
ibi postea Johannes socius istius dixit isti et aliis soçiis suis: ((Iste 
Petrus Butarius non pot(est) ire Candidam occasione avendam excessus 
quern commisit, sed ipse immaginabatur accipere gripaream et ire 
Veneciis, unde consulo, ut occidamus eum et remanebit nobis gripa
rea». Et sic fuit contentus edam iste Dimitrius et quidam alius nomine 
Michali bulgarus qui erat super dieta barcha similiter fuit contentus. 
Et circa horam primi sompni dictus Johannes eccitavii istum et 
predictum Michali bulgarum ita quod omnes fuerunt contenti interficere 
predictum Petrum et socium suum. Et tunc dormiente dicto Petro cum 
socio suo iste cum predictis Johanne et Michali levantes lapides magnos, 
qui erant in dieta griparea pro savorna, percusserunt dictum Petrum 
et socium suum in capite cum ipsis* lapidibus taliter quod ipsi ambo 
fuerunt interfecti. Et hoc facto iste et sodi, dubitantes ne puer mani
festarci hoc factum, voluerunt interficere edam dictum puerum, et 
tunc dictus Michael bulgarus percussit et vulneravit dictum puerum 
cum uno cultelo parvo a pane et credidit eum interfecisse prout ipsemet 
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dixit postea, tarnen dictus puer postquam fuit vulneratus proiecit se 
in aqua et natavit in terra et aufugit. Et post hec iste et alii duo socii 
sui proiecerunt in mari corpora dicti Petri et sui socii qui fuerunt 
interfecti. Et postea isti recedentes de dicto loco cum dicta griparea 
iverunt Sithiam et ibi vendiderunt Mam pro perperis viginti quatuor, 
quibus perperis inde acceptis iste cum aliis duobus predictis venerunt 
per terram in civitatem Candide. 

Interrogatus, qua de causa interfecerunt predictos, respondit quod 
instigatione inimici hoc fecerunt. 

Interrogatus, si invenerunt aliquam pecuniam vel aliquam aliam 
rem alicuius valoris penes ipsum Petrum vel socium suum, respondit 
quod non aliud nisi quendam mantelum de panno biavo et unum 
çutonum de sarda nigra. 

Interrogatus, si iste edam percussit Mos homines qui fuerunt 
interfecti, respondit quod cum propriis suis manibus percussit dictos 
interfectos et simili modo percusserunt edam alii duo socii sui. 

Interrogatus quid costitit dieta griparea in Fogia, respondit quod 
ipsa costitit duc(atos) novem. Item dixit iste Dimitrius quod postquam 
predicti fuerunt interfecti, reperte fuerunt certe perle et duo coclearia 
argenti que fuerunt suprascripti Petri, quas perlas et coclearia iste 
et socii acceperunt et vendiderunt perlas hic Candide pro perperis 
Septem et dieta coclearia reposita fuerunt in domo istius. 

Item die tertio mensis septembris indicione vi MCCCLXXX se
cundo suprascriptus Dimitrius constitutus coram dominatione et 
interrogatus si aliquis alius percussit et vulneravit predictum puerum 
nomine Rolandus qui erat in dicta barcha, respondit quod iste Dimi
trius percussit cum tribus ictibus vel circa cum uno cultelo a pane 
magno et grosso. Tarnen non perpendit in quo loco percussit eum quia 
erat nox obscur a et post istum similiter Michail bulgarus suprascriptus 
percussit eum cum quodam alio cultello a pane turchesco cuius ferum 
erat tenerum. Et in percussione ictuum domabatur Mud, recedebat 
ipsum interfecisse a nichil ipse fecit. 

Die suprascripto tercio mensis septembris suprascriptus Dimitrius 
coram dominatione affermava sacramento omnia vera essere que conti
nents in suprascripta sua confessione. 





Α. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
Παράδοση και εξέλιξη 

ΕΖναι ακόμη αιτούμενο της σύγχρονης έρευνας ή μελέτη των δομών της 
πολιτιστικής έκφρασης του βυζαντινού κόσμου. Ή γνώση του χώρου και 
του υλικού, δπου υπάρχει, είναι συχνά επιφανειακή ενώ, συνηθέστατα, 
γίνονται αναγωγές σέ παλαιότερες εποχές μέ βάση μεταγενέστερα πρό
τυπα άλλα και ιεραρχήσεις άξιων.1 Τα εκπαιδευτικά πράγματα του Βυ
ζαντίου ακολουθούν αυτόν ακριβώς τον κανόνα" ή καμπύλη πού διαγρά
φουν άπο το 330 Ιως το 1453 προδίδει αδιαμφισβήτητη πνευματικότητα 
αποτυπωμένη σέ δλες τις εκφάνσεις της βυζαντινής ζωής άλλα και ιδιαι
τερότητες, οί όποιες μπορούν να ερμηνευτούν, αν αναλογιστούμε τις 
πολλές και ετερόκλητες ιστορικές συνθήκες πού διαμόρφωσαν τις βυζαν
τινές «πραγματικότητες». Θα επιθυμούσα στο σημείο αυτό, ως εισα
γωγή στο θέμα, να χρησιμοποιήσω δύο παραθέματα: πρώτον, μία συμ
βουλή του Κεκαυμένου: ... "Αναγίνωσκε πολλά και μάθηση πολλά. Και 
ει ου νοείς, θάρσεί' πολλάκις γαρ διελθόντι σοι την βίβλον παρά Θεοϋ 
γνώσις δοθήσεται και νοήσεις αύτην. "Α ου γινώσκεις, ερώτα τους έχοντας 
γνώσιν και μη ύψηL·φρovfjς' εκ ταύτης γαρ της αιτίας, έκ του μη θελειν 
έρωταν και μανθάνειν, είσιν èλL·ιπεΐς είς γνώσιν οί άνθρωποι.2 Και πιο 
κάτω ...βίβλον λαβών ιδιάζουν ταύτην ανάγνωθι, άναγνονς δε ολίγον μη 
επιχειρεί μετραν φύλλα ή εκλέγεσθαι α νομίζεις κρείττονα είναι και àva-
γινώσκειν ταϋτα... σπερμολόγου γαρ έργον το μη διελθειν πάσαν την 
βίβλον εκ δευτέρου καί τρίτου αλλ' έκλέξασθαι ολίγα προς το φλυαρεΐν.* 

1. Είναι χαρακτηριστικές οί «περιπέτειες» τοϋ Ορου οίχουμενικος διδάσκαλος, 
για τΙς όποιες βλ. δσα εΟστοχα σημειώνει δ Β. Κατσαρός, 'Ιωάννης Κασταμονίτης 
(Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται, 22), Θεσσαλονίκη 
1988, σ. 166, σημ. 19. 

2. Στρατηγικον 47 (ίκδ. Wassiliewsky - Jemstedt). 
3. δ.π. 60. Καί τα δύο προαναφερθέντα χωρία σχολιάζει ή Charlotte Roueché, 

«Byzantine Writers and Readers: Storytelling in the Eleventh Century», στον 
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Το δεύτερο απόσπασμα πού προέρχεται άπο τή «Συνέχεια του Θεο
φάνη», μαρτυρεί το ενδιαφέρον του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου για 
διδάσκοντες και διδασκόμενους: ...Kai πολλήν επιμέλειαν και σπονδήν 
έίς τους διδασκάλους και φοιτητάς ό αυτοκράτωρ εποιεΐτο, δμοδιαίτους 
και ομοτράπεζους τούτους καθ' εκάστην ποιούμενος και φιλοτιμίας πα
ρέχον» αύτοϊς. Και οϋτω την πολιτείαν Ρωμαίων σοφία και γνώσει επλού-
τισε' την γαρ γνώσιν και άρετήν ούτως ετίμησεν ως αλλος ουδείς τών 
προ αύτοϋ βεβασιλευκότων.* Φαίνεται, δμως, δτι το ενδιαφέρον του 
Κωνσταντίνου δέν το επέδειξαν οί διάδοχοί του* έτσι ό Ψελλός διαπι
στώνει μέ κάποια έκπληξη, Οτι è Βασίλειος Β ' ήταν αδιάφορος ή καί 
εχθρικός προς τους λογίους της εποχής του.5 

Ή διαβάθμιση του ενδιαφέροντος για την παιδεία είναι χαρακτηρι
στικό τής βυζαντινής νοοτροπίας· αν προβούμε σέ κάποιες ειδικότερες 
διαπιστώσεις, οί όποιες άλλωστε επιβάλλονται άπο τις ίδιες τις πηγές, 
το χρονικό διάστημα τής λεγόμενης «μεγάλης σιγής» εξακολουθεί να 
παρουσιάζει προβλήματα για τόν μελετητή, σέ αντίθεση μέ τους πρώι
μους αιώνες, Οπου τα στοιχεία αφθονούν, καθώς καί την περίοδο πού 
αρχίζει άπό τή λήξη τής Εικονομαχίας, για τήν οποία υπάρχουν ορισμέ
νες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες μαρτυρίες.6 

τόμο The Greek Novel, ADl-1985, εκδ. R. Beaton, Λονδίνο-Νέα Ύόρκη-Σίδνεΰ 
1988, σ. 125 κ.έ. 

4. Συνέχεια Θεοφάνη 446 (CSHB). Το ίδιο σχεδόν κείμενο παραδίδεται καί άπό 
τον Vaticanus gr. 163: Α. Markopoulos, «Le témoignage du Vaticanus gr. 163 
pour la période entre 945-963», Σύμμεικτα 3 (1979) 92 (§ 5), 103-104. 

5. Ψελλός I, 18 (δκδ. Renauld). 
6. Για τήν παιδεία κατά τά ύστερορωμαΐκά καί πρωτοβυζαντινά χρόνια πολύ 

χρήσιμο παραμένει το Ιργο τοϋ Η.-Ι. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'anti
quité, 7η ε*κδ., Παρίσι χ.χ., passim καί ειδικά σ. 431-489. Για τήν καθαυτό βυζαντινή 
περίοδο ώς τον 10ο αιώνα, πού μας ενδιαφέρει έδώ, βλ. το κλασικό Ιργο τοϋ P. Le
merle, Le premier humanisme byzantin, Παρίσι 1971, σ. 74 κ.έ., 242 κ.έ., δπου κρι
τική παρουσίαση της προγενέστερης βιβλιογραφίας. Ή ελληνική έκδοση τοϋ έ*ργου 
(Ό πρώτος βυζαντινός ουμανισμός, 'Αθήνα 1981) περιέχει αρκετές βιβλιογραφικές 
προσθήκες* βλ. κυρίως σ. 52 σημ. 17, σ. 64 σημ. 61 καί 64, σ. 68 σημ. 80 κ.ά. Το 
ϊδιο συμβαίνει καί μέ τήν πρόσφατη αγγλική: Byzantine Humanism, Καμπέρα 1986, 
σ. 107 σημ. 81, 112 σημ. 88, 288 σημ. 17, 295 σημ. 36, 298 σημ. 44 κ.ά. 'Από 
τον Lemerle προέρχεται καί ή μελέτη «Le gouvernement des philosophes: Notes 
et remarques sur l'enseignement, les écoles, la culture» πού έχει περιληφθεί στον 
τόμο Cinq études sur le Xle siècle byzantin, Παρίσι 1977, σ. 193-248. Άξονας 
της Ιρευνας τοϋ συγγραφέα εϊναι, πάντως, ή ανώτατη εκπαίδευση. 'Ιδιαίτερα αξιό
λογη είναι καί ή προσφορά τοϋ Ρ. Speck, Die Kaiserliche Universität von Kon-
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Το βυζαντινό εκπαιδευτικό σύστημα κληρονόμησε, τόσο στη δομή 
οσο και στην οργάνωση του, την ελληνιστική παράδοση, τήν οποία συ
νέχισε σχεδόν χωρίς διαφοροποιήσεις.7 Δύο κύκλοι σπουδών, του γραμ-
ματιστή (άπό τήν ηλικία των επτά ετών) και του γραμματικού ή μαΐ-
στορος (άπό δώδεκα ή δεκατεσσάρων ετών) ήσαν κατά τή βυζαντινή 
περίοδο, δπως καί κατά τήν ελληνιστική, οι άξονες της εγκυκλίου παι
δείας. Ό διδάσκων εισέπραττε πάντοτε αμοιβή, ευτελή ό γραμματιστής 
άλλα υψηλή ό γραμματικός εφόσον απευθυνόταν σε ιδιαίτερα περιορι
σμένο ακροατήριο, το όποιο διέθετε τήν αναγκαία οικονομική επιφά
νεια.8 Το βυζαντινό σχολείο παρέμεινε, δπως άλλωστε και το ελληνι
στικό, ίδρυμα του ενός προσώπου, του εκάστοτε διδάσκοντος σύμφωνα 
μέ τον χαρακτηρισμό της Moffatt .9 

Το πρόγραμμα του μέσου σχολείου, πού διηύθυνε 6 γραμματικός 
παρουσιάζει ενδιαφέρον, αν και δέν νεωτερίζει σέ σχέση μέ τήν παράδοση 
του. Ό Ερμογένης ακολουθείται κατά πόδας, ενώ διδάσκεται σημαντι
κός αριθμός κλασικών συγγραφέων μέ κορυφαίο τον "Ομηρο.10 Οι γραμ-

stantinopel, Μόναχο 1973, ίδ. σ. 29 κ.έ., ό όποιος συμπληρώνει σέ πολλά σημεία 
τόν Lemerle. Στον ϊδιο χώρο μέ τον Lemerle άλλα για τόν 6ο αιώνα έγραψε ό Ε. Κ. 
Χρυσός, Πανεπιστημιακή ζωή στα περιφερειακά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τον 
έκτο αιώνα, 'Ιωάννινα 1986. Για τίς σχολές δικαίου κατά τόν 11ο αιώνα σημαντικές 
είναι οι συμβολές της Wanda Wolska-Conus, «Les écoles de Psellos et de Xiphilin 
sous Constantin IX Monomaque», TM & (1976) 223-243 καΐ «L'école de droit 
et l'enseignement du droit à Byzance au Xle siècle: Xiphilin et Psellos», TM 
7 (1979) 1-107. Πολύ αναλυτικό είναι τό αφιερωμένο στην εκπαίδευση κεφάλαιο 
τοΰ έργου τοϋ C. Mango, Byzantium. The Empire of New Rome, Λονδίνο 1980, 
a. 125-148. Πρέπει τέλος να μνημονευτούν δύο συμβολές τοϋ Β. Κατσαροΰ, «Η Εκ
παίδευση στην εποχή του Κωνσταντίνου Ζ' του Πορφυρογέννητου», Διαβάζω τχ. 
129 (1985) 36-41 καί, ιδιαίτερα, 'Ιωάννης Κασταμονίτης 163-209, δπου εξετά
ζεται ή λεγόμενη «Πατριαρχική Σχολή» της Κωνσταντινούπολης κατά τόν 12ο αϊ. 
ένώ γίνονται πολυάριθμες αναφορές στην ανώτατη παιδεία τοΰ Βυζαντίου κατά τους 
προγενέστερους αιώνες. 

7. Ή έκπληξη τοΰ Marrou είναι μεγάλη δταν διαπιστώνει δτι ((...cette société 
byzantine, si profondément chrétienne, qui accorde tant d'importance aux 
questions proprement religieuses... est restée obstinément fidèle aux traditions 
de l'humanisme antique» (Histoire de l'éducation 486). 

8. Παραπέμπω στή βιβλιογραφία πού μνημονεύτηκε παραπάνω στή σημ. 6, 
Οπου ό αναγνώστης θα βρει όλες τΙς σχετικές αναφορές. 

9. Ann Moffatt, «Science Teachers in the Early Byzantine Empire: Some 
Statistics», Bsl 34 (1973) 15. 

10. Βλ. ενδεικτικά Lemerle, Humanisme 99 κ.έ., 252 κ.έ., Speck, Kaiserliche 
Universität 36 κ.έ. καθώς καί Mango, Byzantium 125-127, 141. 
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ματικές και μετρικές ασκήσεις αφθονούν. Ό διδάσκων διορθώνει δ ίδιος 
τις ασκήσεις των μαθητών επιδιώκοντας μεγάλη προσοχή στο ύφος. Το 
ακροατήριο παρακολουθεί και συμμετέχει στή διόρθωση των ασκήσεων 
ενώ τα αξιόλογα κείμενα διαβάζονταν μεγαλοφώνως.11 Τέλος, ή τετρα-
κτνς προσφέρει πάντοτε πολλά στους νέους πού επιθυμούν να διευρύνουν 
τή μόρφωση τους.12 Σέ δλη τη βυζαντινή εποχή το πρόγραμμα παρέ
μεινε, σέ γενικές γραμμές, το ίδιο, αν καί, μέ την πάροδο του χρόνου, 
χρησιμοποιήθηκαν νέα εγχειρίδια, κυρίως επιτομές του Ερμογένη , δπως 
τα Προγυμνάσματα του Άφθονίου ή τα σχόλια στον Άφθόνιο πού έγρα
ψε ό Ιωάννης επίσκοπος Σάρδεων,13 ή γραμματική του Χοιροβοσκου14 

καθώς καί άλλα συναφή έργα. 
Μορφή του βυζαντινού παρεμβατισμού στην παιδεία αποτελεί ή ευερ

γετική φοροαπαλλαγή τών διδασκόντων, ειδωλολατρών κατά συντριπτι
κή πλειοψηφία, τήν οποία θεσπίζει ό Θεοδοσιανος κώδικας.15 Το μέτρο 
δέν είχε μεγάλη συνέχεια* ό 'Ιουστινιανός απαγορεύει τή διδασκαλία 
στους τελευταίους οπαδούς του δωδεκαθέου (529),16 τα προνόμια εξα
λείφονται χωρίς ν ' αντικατασταθούν άπο άλλα. 

*Αν άπο τον 6ο αιώνα φτάσουμε στον 10ο για νά σχηματίσουμε μό
λις ικανοποιητική εικόνα του βυζαντινού εκπαιδευτικού συστήματος, αυτό 
οφείλεται στις πηγές πού σιγούν απελπιστικά, μολονότι οι αναφορές σέ 
λογίους, διδασκάλους καί μαθητές δέν σπανίζουν.17 "Ετσι 6 μετέπειτα 

11. Lemerle, Humanisme 250-251. 
12. Lemerle, Humanisme 102. 
13. Βλ. σχετικά G. L. Kustas, Studies in Byzantine Rhetoric, Θεσσαλονίκη 

1973, σ. 5 κ.έ., 23 κ.έ. 
14. Ειδικά για τον Χοιροβοσκο βλ. τήν πρόσφατη μελέτη του C. Mango, «The 

Collapse of St. Sophia, Psellus and the Etymologicum Genuinum», Gonimos, 
Neoplatonic and Byzantine Studies Presented to L. G. Westerink at 75, Νέα 
'ϊόρκη 1988, σ. 167-174. 

15. Digesta 27.1.6* πρβ. καί Codex Justinianus 10.53.6. 
16. Codex Justinianus 1.5.18 καί 1.11.10. "Ηδη άπο το 489 είχε απαγορευτεί 

ή διδασκαλία άπο μή ορθόδοξους χριστιανούς. Για τις συνέπειες της απόφασης αύτης 
βλ. Χρυσό, Πανεπιστημιακή ζωή 20 κ.έ. Πρβ. καί Alison Frantz, The Athenian 
Agora, XXIV, Late Antiquity : A. D. 267-700 (The Amer. School of Class. Studies 
at Athens), Princeton N.J. 1988, σ. 17-18, 84 κ.έ. 

17. "Οπως είναι ευνόητο, οί περισσότερες μαρτυρίες προέρχονται άπο αγιολογι
κές πηγές. Βλ., κατά κύριο λόγο, Lemerle, Humanisme 97-104 καί Ann Moffatt, 
«Early Byzantine School Curricula and a Liberal Education», Byzance et les 
Slaves / Mélanges Ivan Dujëev, Παρίσι <1979>, σ. 275-288. Πρβ. καί Ν. Β. Τω-
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πατριάρχης Νικηφόρος, τονίζει ό βιογράφος του 'Ιγνάτιος, μαθαίνει άψο
γα γραμματική, μετρική, ρητορική, την μαθηματικήν τετρακτύν και φι
λοσοφία για νά διαπιστώσει Οτι ...το έν έκείνοις (= μαθήμασι) ενδόκι-
μον προς άρετήν αύτω (ου} γενέσθαι έμπόδιον άλλ' δδω καταλλήλω και 
τάξει χρησάμενος ταϊς επ αμφω προκοπαϊς έπεκτείνετο, και προς την 
έκατερας έφθασε τελειότητα.1* Ό ϊδιος δ Ιγνάτ ιος είχε δάσκαλο κατά 
τή νεανική του ηλικία τον Ταράσιο, προκάτοχο του Νικηφόρου στον 
πατριαρχικό θρόνο, άπο τον όποιο ασκήθηκε ιδιαίτερα στη μετρική και 
την ποίηση.19 

Ό 10ος αιώνας προσφέρει, σέ αντίθεση με τα προηγούμενα, δύο αξιο
μνημόνευτες μαρτυρίες για τα εκπαιδευτικά πράγματα της Κωνσταντι
νούπολης* πρόκειται γ ια τον Βίο Α του αγίου 'Αθανασίου του Άθωνίτη 2 0 

καΐ το έπιστολάριον του «ανώνυμου καθηγητή» του Λονδίνου.21 Οι πλη
ροφορίες πού αντλούμε μπορούν να κωδικοποιηθούν ως έξης: 

1. Το σχολείο ήταν και παραμένει ιδιωτικός θεσμός.22 

2. Οι πόροι για τή λειτουργία του σχολείου προέρχονται άπο τα 
δίδακτρα πού καταβάλλουν οι μαθητές, τα όποια ονομάζονται μισθός.,23 

μαδάκη, «Ή δήθεν 'Μεγάλη σιγή' των γραμμάτων έν Βυζαντίω (650-850)», ΕΕΒΣ 
31 (1971) 5-26. Σπουδαίο κείμενο είναι καΐ ή αυτοβιογραφία του Άνανία άπο το 
Shirak πού αναλύει μέ τή δέουσα προσοχή ό Lemerle, Humanisme 81-85. 

18. Βίος Νικηφόρου 151 (έκδ. De Boor), στον τόμο Nicephori archiepiscopi 
Constantinopolitani opuscula historica, Λιψία 1880, σ. 139-217. 

19. Βίος Ταρασίου 423 (2κδ. Heikel), Acta Societatis Scient. Fennicae 17 
(1889) 389-439. Τα σχετικά παραδείγματα μπορούν εΟκολα να πολλαπλασιαστούν. 

20. Βλ. Lemerle, Humanisme 257-260 καΐ Speck, Kaiserliche Universität 
36-43, oi όποιοι σχολιάζουν τα δεδομένα τοϋ Βίου. 

21. Ό Lemerle (Humanisme 246-257) ανέδειξε τή σπουδαιότητα του έν λόγω 
έπιστολαρίου* τον ακολούθησε ό Speck, Kaiserliche Universität 31 κ.έ., 45 κ.έ., 
70 κ.έ. Σημειώνω έδώ τή διδακτορική διατριβή της Astrid Steiner, Untersuchun
gen zu einem anonymen byzantinischen Briefcorpus des 10. Jahrhunderts, 
Φραγκφούρτη 1987 καθώς και δύο παλαιότερες μελέτες του γράφοντος, ό όποιος ετοι
μάζει άπο καιρό κριτική επανέκδοση των επιστολών αυτών: «La critique des textes 
au Xe siècle. Le témoignage du 'Professeur anonyme'», XVI. Internationaler 
Byzantinistenkongress, Akten II/4, Βιέννη 1982= JOB 32/4 (1982) 31-37 καΐ 
«L'épistolaire du 'Professeur anonyme' de Londres. Contribution prosopo-
graphique», 'Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, Α', Ρέθυμνο 1986, σ. 139-144. 

22. Δέν υπάρχει κανένα απολύτως στοιχείο πού να επιτρέπει κάποιες διαφορε
τικές έστω εικασίες. 

23. «Ανώνυμος» έπιστ. άρ. 57, 1180: 'Απέχω προ καιρού τους οφειλόμενους 
μισθούς (ΕΕΒΣ 27 (1957) 185). Έπιστ. άρ. 58, 1202-1205, 1208-1209: ...ημείς, 
αδελφέ, ου δε μόνον άλλα σχεδόν τους ύφ' ημών μαθητευομένους απαντάς τω οίκείω 
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Ό «ανώνυμος» ενισχύεται οικονομικά και άπο το Πατριαρχείο.24 

3. Είναι γνωστά πέντε ιδιωτικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη 
κατά τα μέσα του 10ου αιώνα.25 Μεταξύ των διδασκάλων υπάρχει έντο
νος ανταγωνισμός καί τα τυχόν αναφυόμενα προβλήματα επιλύουν, κατά 
περίπτωση, ό έπαρχος της πόλης, ό πατριάρχης ή, ακόμη, καί ό ϊδιος 
ό αυτοκράτορας.26 Ή άποψη του Speck για συντεχνία καθηγητών στην 
Κωνσταντινούπολη φαίνεται υπερβολική.27 

4. Στα κείμενα δέν γίνεται λόγος για φορολογικές απαλλαγές των 
διδασκάλων αντίθετα, αν κρίνουμε άπο την αλληλογραφία του «ανω
νύμου», τα έσοδα των διδασκόντων ήσαν χαμηλά μέ αποτέλεσμα να 
άσκουν καί βοηθητικά επαγγέλματα (αντιγραφείς χειρογράφων, μεσά
ζοντες κ.ά.).28 

σννειδότι εάσαμεν, ϊν' έκαστος προς δ δυνάμεως εχοι την προσήκουσαν ποιήται φι-
λοφροσύνην... αυτός ôè τοιαύτα και λέγειν και γράφειν είς τοσούτον ελάσας ημάς, 
ϊσθι το παν άποδεδωκώς τοϋ μισθοΰ (ΕΕΒΣ 27 (1957) 186). *Ας σημειωθεί πάντως 
δτι σέ δύο περιπτώσεις (έπιστ. άρ. 59 <58> καί 78, ΕΕΒΣ 27 (1957) 186, 195) 
ό ανώνυμος δέν δέχεται χρήματα, επειδή πρόκειται για παιδί συμπατριώτη του. 

24. Άνών. έπιστ. άρ. 1, 3-6: ΕΙ τις ωφέλεια τοις ê$ προσεγένετο τη εκκλησία 
μηαίν, οϊς αυτή το εμοι διδόμενον à ρτ ίδ ιον τεταμίενται, προσθήκη ταύτη και 
το έτερον άφαιρεθέν εμοϋ ωφελείας γενέσθω, ίνα μή πλεονεκτώ εκκλησία» εγώ (By-
zantion 24 (1954) 441). Παρεμφερές είναι καί το περιεχόμενο της επιστολής άρ. 54, 
ή οποία απευθύνεται στον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, δπου ή οικονομική ενί
σχυση αποκαλείται ευλογία (Byzantion 24 (1954) 444). Πρόκειται για αναμφισβή
τητο νεωτερισμό άλλα παραμένει άγνωστο άν υπήρχαν κριτήρια για τήν ενίσχυση 
αυτή' πάντως άπο τΙς επιστολές προκύπτει δτι ή ευλογία δέν διδόταν κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα. 

25. Ό ανώνυμος ανταλλάσσει επιστολές μέ τρεις συναδέλφους του, τον άσηκρήτη 
καί μαΐστορα Πέτρο (έπιστ. άρ. 19, 23 καί 67), τον μαΐστορα Μιχαήλ (άρ. 36 καί 
51) καί τον επίσης μαΐστορα Φιλάρετο (άρ. 68). 'Αθανάσιος ονομαζόταν καί ό δά
σκαλος του αγίου 'Αθανασίου του 'Αθωνίτη : 'Αθανάσιος ούτος ήν, ό τήν γνώσιν άμα 
και τήν άρετήν απαράμιλλος (Βίος Α, § 12, 5-6 Noret) . 

26. 'Ανωνύμου έπιστ. άρ. 68, 1392-1594: ύπάρχοις καί βασιλεΰσι vai μήν και 
τοις τον εκκλησιαστικον διιθύνουσι θρόνον προσελθεϊν επηπείλησας (ΕΕΒΣ 27 (1957) 
191). Ή μομφή απευθύνεται προς τον μαΐστορα Φιλάρετο, ό όποιος είναι καί ιερω
μένος (πρβ. Lemerle, Humanisme 249, χωρίς περαιτέρω σχολιασμό). Δυστυχώς 
άπο το κείμενο τοϋ ανωνύμου δέν προκύπτει άν ό Φιλάρετος ενεργεί ως ιδιώτης ή 
άν το σχολείο του ελέγχεται άπο το πατριαρχείο. Είναι, πάντως, σαφές δτι ό Φιλά
ρετος Ιχει τή δυνατότητα να ασκήσει μεγάλη προς δφελός του επιρροή στα ανάκτορα 
καί τήν 'Εκκλησία. 

27. Kaiserliche Universität 36-50* ή άποψη στηρίζεται σέ ύπερκριτική ανά
λυση τοϋ Βίου Α του αγίου 'Αθανασίου. 

28. Βλ. σχετικά Lemerle, Humanisme 247-248. 
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5. Το σχολείο διαιρείται, σύμφωνα και μέ την παράδοση,29 σέ δύο 
τμήματα, αρχαρίων και προχωρημένων οι τελευταίοι αποκαλούνται êx-

κριτοι ή επιστατονντες, διδάσκουν τους αρχαρίους και έχουν λόγο καί 
ψήφο ως προς τη λειτουργία της σχολής. Δέν υπάρχει, κατά τα φαι
νόμενα, χρονικό δριο σπουδών.30 

6. Ό Βίος του Αθανασίου μνημονεύει το αξίωμα του προκαθήμενου 
rcijv παιδεντηρί(ον 6 προκαθήμενος επόπτευε, πιθανότατα, δλων των 
σχολείων τής Κωνσταντινούπολης.31 

7. Διακρίνονται ίχνη ιεραρχίας: μαθητής, παιδευτής, διδάσκαλος.32 

Ή άνοδος στην ιεραρχία γίνεται μέ εκλογή στην οποία ψηφίζουν διδά
σκοντες (εφόσον πρόκειται για μεγάλο σχολείο μέ περισσότερους άπό 
έναν διδασκάλους) καί διδασκόμενοι.33 Ό διορισμός στην τελευταία, ανώ
τατη, βαθμίδα υπόκειται στην έγκριση του αυτοκράτορα.34 

8. Τέλος, παρ' δλη την ΰπαρξη τής σχολής τής Μαγναύρας καί τήν 
επάνδρωση του Πανεπιστημίου τής Κωνσταντινούπολης μέ νέο προσω
πικό το 945,3 5 τα δρια μεταξύ ανώτερης καί ανώτατης παιδείας είναι 
κατά τήν εποχή του Πορφυρογέννητου απόλυτα συγκεχυμένα.36 

Έ γ ι ν ε ήδη λόγος για τήν οικονομική ενίσχυση πού λάμβανε ό «άνώ-

29. Πρβ. Marrou, Histoire de l'éducation 222. 
30. Βλ. Lemerle, Humanisme 250-252 καί Speck, Kaiserliche Universität, 

29-35 δπου καί ol αναφορές στα κείμενα. 
31. Βίος Α, § 12, 3-5* το αξίωμα κατείχε ό δάσκαλος τοϋ 'Αθανασίου. 
32. Βίος Α, § 12-14. 
33. Βίος Α, § 13, 1-4 καί § 14, 1-4. Σημειώνουμε δτι το κείμενο τονίζει στή 

συνέχεια (§ 14, 4-5) δτι ό νεοεκλεγμένος στή θέση του δασκάλου 'Αθανάσιος οφείλει 
να αναζητήσει νέο σχολείο για να διδάξει* βλ. τον σχετικό σχολιασμό τοϋ Lemerle 
(Humanisme 259-260). 

34. Νεύσει βασιλική τονίζει ό Βίος Α (§14, 2). *Αν ή μαρτυρία του κειμένου 
του Βίου συνδυαστεί μέ μία φράση τοϋ «ανωνύμου» πού σχολιάσαμε προηγουμένως 
(βλ. παραπάνω σ. 330 σημ. 26), τότε προκύπτει δτι ό αυτοκράτορας, έν προκειμένω 
δ Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική πο
λιτική τοϋ κράτους, εφόσον διορίζει τους δασκάλους (άν, φυσικά, το νεύσει βασιλική 
σημαίνει, τελικά, διορισμό) άλλα καί επεμβαίνει για να αμβλύνει τις τυχόν διαφωνίες 
μεταξύ τών διδασκόντων. Το σχετικό παράθεμα τοϋ Βίου σχολιάζουν τόσο ό Lemerle 
(Humanisme 259) δσο καί ό Speck (Kaiserliche Universität 36-38)· ό τελευταίος 
δείχνει να αποστασιοποιείται, ως ενα βαθμό, άπο το κείμενο τοϋ Βίου. 

35. Βλ. παραπάνω σ. 326. 
36. Στο ΐδιο συμπέρασμα, χωρίς να είναι πάντως κατηγορηματικός, καταλήγει 

ό Speck (Kaiserliche Universität 27) δπως καί ό Mango (Byzantium 147). 
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νυμος» άπο το Πατριαρχείο.37 "Ομως, σχετικό χωρίο του Scriptor incer-
tus υποδεικνύει δτι ή ανάμειξη της Εκκλησίας στα εκπαιδευτικά πράγ
ματα έχει αρχίσει πολύ νωρίτερα, ήδη στις αρχές του 9ου αιώνα.38 Κατά 
τον 11ο αιώνα έξι τουλάχιστον σχολεία σχετίζονται άμεσα μέ την Εκκλη
σία, επισφραγίζοντας την πλήρη συμμετοχή της τελευταίας στην εκπαι
δευτική πολιτική πού άσκεϊ ή Αυτοκρατορία.39 Κράτος και Πατριαρχείο 
ενδιαφέρονται για τήν «παραγωγή» στελεχών πού θα επάνδρωναν τους 
εν λόγω φορείς.40 Μεταξύ κοσμικής και εκκλησιαστικής εξουσίας υφί
σταται σύστημα εσωτερικής συνοχής πού διασφαλίζει, μέσω τής εκπαι
δευτικής διαδικασίας, τήν ίδια τήν αναπαραγωγή του* επιπλέον, ό «έλεγ
χος» αυτός αποτρέπει διαφωνίες ή παρεκκλίσεις, οι όποιες, εάν υπάρ
ξουν, περίπτωση 'Ιωάννη 'Ιταλού, απομονώνονται εύκολα.41 

Ή μελέτη τής εκπαιδευτικής πολιτικής του Βυζαντίου ώς τα μέσα 
τουλάχιστον του 10ου αιώνα δημιουργεί μάλλον απαισιόδοξες σκέψεις. 
'Απευθυνόμενη, κατά κύριο λόγο, σέ πολύ μικρό κοινό, ό Lemerle υπο
λόγισε σέ 300 τους μαθητές — μέ τήν ευρεία έννοια του δρου — στην 
Κωνσταντινούπολη τήν εποχή του Πορφυρογέννητου,42 μέ εμφανή συν
τηρητισμό στο πρόγραμμα σπουδών, δημιουργεί σκεπτικισμό για το εύ
ρος δόκιμων, πλέον, δρων, δπως πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. *Αν 
κάπου διαφαίνεται αισιοδοξία, τούτο οφείλεται στην ίδια τή δομή του 
βυζαντινού κράτους: ή παιδεία πού προσφέρεται δέν προβαίνει σέ δια
κρίσεις καταγωγής ή κοινωνικού συνόλου άλλα επιδιώκει εκείνη τή δη
μιουργία τάξης, μέ συγκεκριμένα ιδεώδη, πού υπηρετούνται διοικητικά 
(ανάκτορα κτλ.) και υφολογικά (γλώσσα).*3 Πρόκειται για βυζαντινό 

37. Βλ. παραπάνω σ. 330 και σημ. 24. 
38. Lemerle, Humanisme 141. Πρβ. και το σχόλιο του Speck, Kaiserliche 

Universität 41 σημ. 24. 
39. Κατσαρός, 'Ιωάννης Κασταμονίτης 171-172 δπου καΐ ή βιβλιογραφία. Πρβ. 

καΐ J. Darrouzès, «L'éloge de Nicolas III par Nicolas Mouzalon», REB 46 (1988) 
27 (§ 10) δπου ανάλυση των βαθμίδων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Τήν υπό
δειξη του κειμένου αύτου οφείλω στην κυρία "Αννα Μαραβα-Χατζηνικολάου, τήν 
οποία ευχαριστώ θερμά. 

40. "Αλλωστε-δ μέλλων ταβσολλάριος οφείλει ...παιδενθήναι δε και τήν έγκύκλιον 
παίδευσιν, ώς αν μη διαμαρτάντ] εν ταϊς εκδόσεσιν, όλισθαίνη δέ και περί τήν λέξιν 
{Έπαρχικο Βιβλίο 1*4. 19-22 /Nicole). 

41. Κατσαρός, Ίωάινης Κασταμονίτης 176-177. 
42. Lemerle, Humanisme 256-257. 
43. Lemerle, Humanisme 260. 
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ιδεολόγημα, το όποιο θα καταξιωθεί κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα.44 

'Αλλά αυτά Ιχουν γίνει αντικείμενο παλαιότερης, δπως και πρόσφατης, 
επεξεργασίας45 και εϊναι πλέον πολύ καλύτερα γνωστά.46 

44. Ό Κεκαυμένος είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
45. Βλ. κυρίως τΙς συμβολές του Lemerle, της Wolska-Conus καΐ του Κατσα

ρού πού μνημονεύονται στή σ. 326 σημ. 6. 
46. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης του παρόντος κυκλοφόρησε το βιβλίο 

τοϋ R. Α. Raster, Guardians of Language: The Grammarian and Society in 
Late Antiquity, University of California Press 1988, το όποϊο οφείλει να συμ-
βουλεύται έφεξης ό αναγνώστης για την παιδεία κατά τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο. 





ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ 

ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΑΤΩΝ, ΒΟΘΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΝΟΜΩΝ 

Στην Ελληνική Ανθολογία παραδίδονται τρία επιγράμματα του Αγαθία 
Σχολαστικού με τίτλο Εις σωτήρια εν Σμύρνη εν προαστείω (Α. Ρ . 9. 
642-644). χ Ο συμπιλητής τα έχει συνδέσει με την Σμύρνη, αλλά ορι
σμένοι θεωρούν την γραφή εν Σμύρνη λανθασμένη αντί για το σωστό 
Μύρινα. Εξάλλου και η πατρότητα τους λόγω της ιδιαιτερότητας του 
θέματος αμφισβητήθηκε από μερικούς. Είναι απίθανο, υποστηρίζουν, ο 
Αγαθίας να έγραψε στίχους που θα χαράσσονταν σε δημόσια αποχω
ρητήρια.2 Έ ν α τέταρτο επίγραμμα του Αγαθία που επίσης αφιερώνεται 
στο ίδιο θέμα αναφέρει όμως ξεκάθαρα ότι ο ποιητής υπό την ιδιότητα 
του πατρός της πόλεως γκρέμισε τους πλιθόκτιστους τοίχους των σω
τηρίων και στη θέση τους ανήγειρε ένα πιο αξιοπρεπές κτίσμα (Α.Ρ . 
9 .662 ) : 

χώρος εγώ το πριν μεν εην στνγερωπος Ιδέσθαι, 
πηλοδόμοις τοίχοις άμφιμεριζόμενος. 
ενθάδε δε ξείνων τε και ενδαπίων και άγροίκων 
νηδύς έπεγδούπει λύματα γενομένη. 
άλλα πατήρ με πόληος έναλλάξας ΆγαΟίας 
θήκεν άρίζηλον τον πριν άτιμότατον.3 

Αναφορές σε σωτήρια, χρείες και άφεδρώνες σπάνια απαντούν στις 
πηγές.4 Συνήθως αναφέρονται in passim και πάντα σε σχέση με κάποια 

1. Anthologia Graeca (έκδ. Beckby) III, σ. 384-386. 
2. Averil Gameron, Agathias, Οξφόρδη 1970, σ. 2, 4-5. R. C. McCail, «The 

Erotic and Ascetic Poetry of Agathias Scholasticus», Byzantion 41 (1971) 227 
κ.ε. Β. Baldwin, An Anthology of Byzantine Poetry, Άμστερνταμ 1985, σ. 69-70. 

3. Anthologia Graeca III, σ. 396. Cameron, ό.π. 2. McCail, ό.π. 232. 
4. Βλ. τα δύο επιγράμματα ωστόσο που βρέθηκαν χαραγμένα στους τοίχους 
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χαρακτηριστική αφήγηση ή επεισόδιο. Τα κατ ' ευφημισμόν αποκαλού
μενα σωτήρια δεν υπόσχονται πολλά ως λογοτεχνικό μοτίβο και ομολο
γουμένως τα τέσσερα επιγράμματα του Αγαθία αποτελούν εξαίρεση παρά 
τον κανόνα. Ο Προκόπιος, λόγου χάρη, στο Περί Κτισμάτων πουθενά 
δεν κάνει λόγο για οικοδομήματα αυτού του είδους από τα τόσα που 
ανήγειρε ο Ιουστινιανός. Μόνον στην περίπτωση της ανοικοδόμησης της 
Εφέσου, μετά την καταστροφή της από τους Πέρσες το 540, γράφει 
ότι ο αυτοκράτορας μεταξύ άλλων σπουδαίων κτισμάτων μερίμνησε και 
γ ια το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.5 Το ίδιο ισχύει και γ ια τα Πά
τρια Κωνσταντινουπόλεως, των οποίων η συγγραφή τοποθετείται γύρω 
στο 995. · Σ τ α διάφορα κτίσματα που περιγράφουν τα Πάτρια δεν συγ
καταλέγονται δημόσια αποχωρητήρια, προφανώς λόγω της ιδιαιτερότη
τας της λειτουργίας τους. 'Αλλωστε τις ανάγκες του κοινού θα πρέπει 
να τις κάλυπταν εν μέρει τα δημόσια λουτρά για τα οποία συχνά γίνεται 
λόγος στις πηγές. Ό π ω ς και να 'χει το πράγμα στις φιλολογικές πηγές 
δεν έχουμε λεπτομερείς αναφορές σε αποχωρητήρια. Εξαίρεση αποτε
λούν τα νομοθετικά κείμενα στα οποία ρυθμίζονται με πολεοδομικές δια
τάξεις το κτίσιμο βόθρων, αποχωρητηρίων καθώς και η αποχέτευση 
των ιδιωτικών κατοικιών. Οι σχετικά περιορισμένες πληροφορίες που 

ενός αποχωρητηρίου στην Έφεσο και που χρονολογούνται στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. 
McCail, ό.π. 227, σημ. 1: 

(1) λάξ ποδί κινήσας καί πύξ χερί μακρόν άείρας 
και βήξας κραδίηθεν, δλον δέ το σώμα δονήσας, 
έξ ονύχων χέζων φρένα τέρπεο, μηδέ σε γαστήρ 
μήποτε λνπήσειεν εμον ποτί δώμα μολόντα. 

(2) αν μή γ' έλωμεν τον βίον τον δραπέτην 
πίνωντες (sic) ή τρυφώντες ή λελονμένοι, 
όδύνην έαυτοίς προξένου μεν πάντοτε 
αναξίους όρώντες ευτυχέστατους. 

5. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων 2.10.22 (έκδ. Haury, σ. 79): ...και διελών μεν 
τοις στενωποϊς άμφόδους άπάσας, οχετούς δέ καί κρήνας και ύδροχόας καταστησά-
μενος, δσοις ή πόλις κεκόμψευται... Πρβ. καί G. Downey, A History of Antioch 
in Syria from Seleucus to the Arab Conquest, Princeton, N.J. 1974, σ. 552. 

6. Πάτρια Ι, σ. 149, 4-8: εποιησεν δε [ο μέγας Κωνσταντίνος] καί καράβους 
εγχορήγους èrti πασαν τήν πάλιν βαθεϊς, τω ϋψει δσον των εμβόλων, δια το μή είναι 
δυσωδία τις καί ενσκήπτονσιν νόσοι πολλαί, αλλ' εις το βάθος διέρχεσθαι τάς δυσώ-
δειας ΰλας καί κατέρχεσθαι εις τήν θάλασσαν. 
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διαθέτουμε για τούτο το θέμα προέρχονται κυρίως από τη βυζαντινή 
νομοθεσία και κατά δεύτερο λόγο από φιλολογικές πηγές.7 

Ωστόσο στις πολεοδομικές διατάξεις που θέσπισε ο Ζήνων (474/5) 
με την Νεαρά του Περί των Ιδιωτικών Κτισμάτων δεν περιέχονται ρυθ
μίσεις που αφορούν την αποχέτευση ή τους αποπάτους. Η μοναδική 
μνεία στο κείμενο της Νεαράς αφορά την θέα προς την θάλασσα από 
των καλουμένων άποπάτων η αφεδρώνων. Από αυτούς τους χώρους, θε
σπίζει η Νεαρά, η θέα επιτρέπεται να εμποδισθεί από άλλο κτίσμα ακόμη 
και σε απόσταση εκατόν ποδών.8 Αμεσότερες προς το θέμα μας πάντως 
είναι οι διατάξεις περί ρείθρων (De rivis) και υπονόμων (De cloacis) 
στους Πανδέκτες (Digesta 43 .21 , 23), όπου ο νομοθέτης μεταξύ άλλων 
προβλέπει τον απρόσκοπτο καθαρισμό και την επισκευή τους δίχως ιδιαί
τερη άδεια από τις αρχές. Ακόμη ο νομοθέτης απαγορεύει να ασκηθεί 
βία και να εμποδισθεί κάποιος από το να επισκευάσει ή να καθαρίσει 
ρείθρον (για πόσιμο νερό) ή υπονόμους (43.21.1). Εις το περί υπονόμων 
κεφάλαιο στους Πανδέκτες δίνονται περισσότερες εξηγήσεις γύρω από 
αυτό το θέμα και επιπλέον διευκρινίζεται ότι υπάρχουν δημόσιοι και 
ιδιωτικοί υπόνομοι στην κατηγορία των οποίων υπάγονται οι σωλήνες 
και οι οχετοί των ακαθάρτων υδάτων. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι απα
γορεύεται να ασκηθεί βία και να εμποδισθεί κάποιος από το έργο του 
καθαρισμού ή της επισκευής υπονόμου ακόμη και στην περίπτωση που 
ο υπόνομος συνδέεται με την αποχέτευση ενός γείτονα. Η διάταξη αυτή 
ουσιαστικά διασφαλίζει το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να προχωρήσει στο 
έργο του δίχως παρεμπόδιση από τους γείτονες του. Και τούτο γιατί 
το έργο του καθαρισμού και της επισκευής θεωρείται από τις αρχές 
αναγκαίο. Οι ακαθαρσίες των υπονόμων, προειδοποιεί ο νομοθέτης, μο-

7. Βλ. και Ch. Bouras, «Houses in Byzantium», ΔΧΑΕ 11 (1982-83) 1-16, 
όπου όμως δεν γίνεται καμιά συζήτηση γύρω από το θέμα μας. Ο ίδιος παρατηρεί 
(σ. 1): «...the peculiar nature of the written sources, that is, of Byzantine texts, 
renders them of the barest assistance to the acquisition of knowledge of our 
subject». Αλλού πάλι γράφει (σ. 4): «Finally, in studying and reconstructing 
dwelling-houses we must not forget the building regulations that applied in 
Byzantine cities: the Basilika, the Hexabiblos of Harmenopoulos, etc.». 

8. Codex Justinianus 8. 10. 4a-12 (de aedificiis privatis): τάς ôè άπο μό
νων μαγειρείων η των καλουμένων άποπάτων ή αφεδρώνων... απόψεις είς θάλασσαν 
βλάπτειν εξέστω. Βλ. και Η. Ε. Dirksen, Das Polizei-Gesetz des Kaisers Zeno 
über die bauliche Anlage der Privathäuser in Constantinopel (Hinterlassene 
Schriften), Λιψία 1871, σ. 238, 242 κ.ε. 

22 
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λύνουν τον αέρα και απειλούν την δημόσια υγεία.9 Επίσης ο νομοθέτης 
διασφαλίζει το δικαίωμα της διεξόδου και της διοχέτευσης των ακα
θάρτων υδάτων σε δημόσιους υπονόμους, οι οποίοι, ας σημειωθεί ότι 
καθαρίζονται και επισκευάζονται δημοσία δαπάνη. Τέλος, ο νόμος επι
τρέπει στον ιδιοκτήτη του έργου, χάριν του καθαρισμού και της επι
σκευής του υπονόμου, να έρθει και να ξηλώσει το λιθόστρωτο στην κα
τοικία του γείτονα του, εφόσον είναι πρόθυμος να αποκαταστήσει με 
έξοδα του την ζημία που προκάλεσε (Digesta 43.21.3-12). Οι παρα
πάνω διατάξεις υιοθετήθηκαν από μεταγενέστερους νομοθέτες και φαί
νεται να παρέμειναν σε ισχύ για ένα μεγάλο διάστημα (πρβ. Περί νπο-
νομιαίων ήτοι καναλών, Βασιλικά 58.22.1).10 

Περισσότερες λεπτομέρειες όμως για τους υπονόμους και τους βό
θρους βρίσκουμε στις οικοδομικές διατάξεις του Ιουλιανού του Ασκα-
λωνίτη, οι οποίες μας παραδίδονται σ' ένα μοναδικό χειρόγραφο (cod. 
Genavensis 23), τον κώδικα του Επαρχικού Βιβλίου, με τον κάπως 
περίεργο τίτλο, 'AMÒ των τοϋ Άσκαλωνίτου 'Ιουλιανού άρχιτέκτονος εκ 
τών νόμων ήτοι ηθών των εν Παλαιστίνη.11 Πρόκειται για μια επιτομή 
αστυνομικών διατάξεων παρά για εγχειρίδιο αρχιτεκτονικής. Σήμερα ο 
Ιουλιανός ο Ασκαλωνίτης ταυτίζεται με τον ομώνυμο αποδέκτη της επι
στολής αρ. 25 του Αινείου του Γαζαίου και το έργο του χρονολογείται 
στον 6ο αιώνα (μεταξύ Σεπτεμβρίου 531 και Δεκεμβρίου 533).12 Οι 
διατάξεις της Συλλογής του Ιουλιανού αφορούν κυρίως την ανέγερση και 
την επισκευή διαφόρων οικοδομών και σχεδόν στο σύνολο τους περιέ
χονται (με μικρές διαφορές στο κείμενο και στην σειρά της παρουσία
σης τους) και στην Εξάβιβλο του Αρμενόπουλου.13 Επίσης στα καλύ
τερα χειρόγραφα της Εξαβίβλου οι διατάξεις του Ιουλιανού χαρακτηρί
ζονται ως Επαρχικαί, δηλ. διατάξεις για την τήρηση των οποίων υπεύ-

9. Digesta 43. 23. 2-3. 
10. Dirksen, ό.π. 228-229. 
11. Για τις πολεοδομικές διατάξεις του Ιουλιανού του Ασκαλωνίτη, βλ. τη με

λέτη του Μ. J. Sjuzjumov, «Ο traktate Juliana Askalonita», AnticnajaDrevnost 
i Srednije Veka, 1960, 3-34 (στις σ. 18-34 η ρωσική μετάφραση των οικοδομικών 
διατάξεων του Ιουλιανού). 

12. Ν. van der Wal -J . Η. Α. Lokin, Historiae Juris Graeco-Romani De-
lineatio: Les sources du droit byzantin de 300 à 1453, Groningen 1985, σ. 50-51. 

13. Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου, Πρόχειρον Νόμων ή Έξάβιβλος (έκδ. Heim-
bach) 2. 4. 12-88. Ωστόσο οι § 24, 45-46, 52-74, 81, 84 αποτελούν προσθήκες του 
Αρμενόπουλου και στο σύνολο τους προέρχονται από άλλες πηγές. Πρβ. Sjuzju-
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θυνος ήταν ο Έπαρχος της Κωνσταντινούπολης.14 Γύρω από αυτό το 
ζήτημα, αν δηλ. το κείμενο του Ιουλιανού απέκτησε νομοθετική ισχύ, 
οι απόψεις διχάζονται. Στο σημείο αυτό θα παρατηρήσω ότι το κείμενο 
του Ιουλιανού του Ασκαλωνίτη, όπως μας παραδίδεται στον κώδικα 
Genavens is 23 , φαίνεται να αποτελεί φυσιολογική συνέχεια του τελευ
ταίου κεφαλαίου του Επαρχικού Βιβλίου - Περί πάντων των εργολάβων 
ήτοι λεπτουργών, γνψοπλαατών, μαρμαρίων, άσκοθνραρίων, ζωγράφων 
καί λοιπών.15 Επίσης οι διατάξεις της Συλλογής συνδέονται άμεσα με το 
εποπτικό έργο των αρχών της πόλεως και την τήρηση των οικοδομικών 
διατάξεων από τους ιδιοκτήτες και τους εργολάβους. Η εφαρμογή αυτών 
των διατάξεων καθώς και η αστυνόμευση των οικοδομών υπαγόταν κα
νονικά στα καθήκοντα του Επαρχου. Τούτο άλλωστε γίνεται φανερό και 
από τις διατάξεις της Νεαράς του Ζήνωνος, την εφαρμογή των οποίων 
ο αυτοκράτορας ανέθεσε στον Αδαμάντιο, τον Έπαρχο της Κωνσταντι
νούπολης, προς τον οποίον και απηύθυνε την Νεαρά του.16 

Στους Πανδέκτες οι διατάξεις περί υπονόμων, όπως είδαμε, περιο
ρίζονται κυρίως στο δικαίωμα της κατασκευής, του καθαρισμού και της 
σύνδεσης με δημόσιους υπονόμους. Η Συλλογή του Ιουλιανού του Ασκα
λωνίτη περιέχει μερικές ακόμη ρυθμίσεις που αφορούν πρακτικά ζητή
ματα: Για την κατασκευή ή την επισκευή αποχετευτικού δικτύου, λό
γου χάρη, προβλέπει το έργο να μοιράζεται σύμφωνα με τα όρια της 
ιδιοκτησίας του καθενός, είτε πρόκειται για κατοικία είτε γ ια αυλή. Αν 
ο υπόνομος περνά από αυλή σε αυλή, ο ιδιοκτήτης της μιας οφείλει να 
αποπερατώσει το υπό κατασκευήν έργο έως το σημείο της ξένης ιδιο
κτησίας και τούτο συνεχίζεται έως την σύνδεση του υπονόμου με τον 
δημόσιο. Σε περίπτωση όμως που ο δημόσιος απέχει πολύ από την 
τελευταία αυλή, τότε ο ιδιοκτήτης της συνεισφέρει ανάλογα με τα ποσά 

mov, Ο traktate 7. Κ. Αρμενοπούλου, Ή ΈξάßιßL·ς, επιμ. Κ. Γ. Πιτσάκη, Αθήνα 
1971, σ. λη'-λθ'. 

14. Οι διατάξεις του Ιουλιανού στην Εξάβιβλο χαρακτηρίζονται ως Επαρχικαί, 
αλλά ο J. Nicole, Le Livre du Préfet, Γενεύη 1893, σ. 9-10, και τώρα οι van der 
Wal — Lokin, ό.π. 50, θεωρούν τούτον τον χαρακτηρισμό αυθαίρετο. Αντίθετα ο 
Zachariä von Lingethal BZ 2 (1893) 132-136 και ο Δ. Γκίνης, «Το Επαρχικόν 
Βιβλίον και οι Νόμοι Ιουλιανού του Ασκαλωνίτου», ΕΕΒΣ 13 (1937) 183-191, υπο
στηρίζουν ότι τα κείμενα του Ιουλιανού είχαν περιβληθεί νομοθετικόν κύρος υπό του 
Επαρχου. Πρβ. και Πιτσάκη, ό.π. λη'-λθ'. 

15. Bl.Vizantiiskaja Kniga Eparcha (έκδ. Sjuzjumov) σ. 91-92. 
16. Πρβ. και Sjuzjumov, Ο traktate 9-10. 
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που κατέβαλαν οι άλλοι, το δε υπόλοιπο μοιράζεται πάλι ανάλογα με 
την έκταση της κάθε περιουσίας.17 

Η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται ότι ίσχυε γενικά σε όλων των ειδών 
τις αποχετεύσεις και όπως δείχνουν οι διάφορες νομοθεσίες καθιερώθηκε 
ως γενική αρχή. Απαντά κατ' αρχήν στον Πρόχειρο Νόμο (38. 23-24) 
όπου γίνεται λόγος περί αλλαγής οστράκων σωληναρίων των καθεδρίων, 
δηλαδή των πήλινων σωλήνων των αφοδευτηρίων, καθώς και περί του 
καθαρισμού των ύπονομιαίων καράβων, δηλ. των οχετών.18 Για την επι
σκευή και την αντικατάσταση αποχετευτικών σωλήνων, ο Πρόχειρος 
Νόμος ορίζει έκαστος από τον Ιδίου καθεδρίου αρχόμενος διορθούσθω 
μέχρις αν φθάση ετέρου γείτονος καθέδριον (38.23). Η ίδια αρχή ισχύει 
και για τον καθαρισμό των ύπονομιαίων καράβων — αρχόμενος έκαστος 
από των ίδιων τόπων, μέχρις αν φθάσωσιν ετέρων ετεροδεσπότων τόπων, 
ήγουν χριστηρίων (38.24). Η διαφορά ανάμεσα στα δύο είδη αποχέτευ
σης — οστράκων σωληναρίων και ύπονομιαίων καράβων — υποθέτω ότι 
έγκειται στο μέγεθος των σωλήνων. Οι πήλινοι οδηγούν από καθέδριον 
σε καθέδριον και προφανώς εξυπηρετούν κατοικίες που βρίσκονταν σε 
μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Οι ύπονομιαΐοι κάραβοι ήταν, όπως 
γνωρίζουμε και από άλλες πηγές,19 κεντρικοί αγωγοί μεγαλύτερης δια
μέτρου και κάλυπταν ένα πλατύτερο δίκτυο — από των Ιδίων τόπων, 
μέχρις αν φθάσωσιν ετέρων ετεροδεσπότων τόπων. Τούτο άλλωστε φαί
νεται και από την ακόλουθη ρύθμιση του Πρόχειρου Νόμου: Σε περί
πτωση που ο υπόνομος (υπονομιαίος κάραβος) περνούσε από ξένο κήπο, 
την εκσκαφή του υπονόμου την ανελάμβανε ο ιδιοκτήτης του κήπου, 
ενώ το έργο του καθαρισμού και της επιδιόρθωσης έπεφτε στους ιδιο
κτήτες του υπονόμου. Τις ακαθαρσίες, ωστόσο, όφειλε να τις απομακρύ
νει από τον τόπο του έργου ο ιδιοκτήτης του κήπου — της μηροπονή-
σεως όφειλούσης γενέσθαι εκ τον νεμομένου τον τοιούτον κηπον.20 

17. Χρή δε εν τή των υπονόμων κατασκευή καί διορθώσει δέχεσθαι τήν κατα
σκευήν άπαλλήλων είς τάς αύλάς καί είς τους οίκους' οίον εΐ από αυλής εξίααιν 
υπόνομοι, χρή τον ταύτης δεσπότην άποκαθισταν καί ποιεΐν το άνάλωμα, άχρις οΰ 
έπικαταλάβοι ετέρας αυλής αφεσιν ομοίως ôè καί επί των εφεξής άχρι τοϋ δημοσίου 
όλκοΰ. Αρμενόπουλος 2. 4. 80. 

18. Πρόχειρος Νόμος 38. 23 [JGR Π, 209). 
19. Για τους καράβους ή κανάλους, βλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος και Πο-

λιτισμός, Δ' , Αθήνα 1951, σ. 330, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
20. Πρόχειρος Νόμος 38. 24. Πρβ. και Εισαγωγή 39. 22-23 {JGR Π , 355), 
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Στο κείμενο του Πρόχειρου Νόμου (38. 24) αναφέρεται ότι οι υπο-
νομιαίοι κάραβοι συνδέουν τα κατά τόπους χριστήρια (μέχρις αν ψβά-
σωσιν ετέρων έτεροδεσπότων τόπων, τ\γονν χριστηρίων). Επιπλέον δια
σαφηνίζεται ότι οι ίδιες διατάξεις ισχύουν για την επισκευή και τον κα
θαρισμό των καράβων, όπως ακριβώς και για τους πήλινους σωλήνες 
που συνδέουν τα καθέδρια. Τι υποδηλώνει όμως η λέξη χριστήριον, η 
οποία στην προκειμένη περίπτωση χρησιμοποιείται παράλληλα με το 
καθέδριον; Υποθέτω πως πρόκειται γ ια μια ακόμη λέξη από τις τόσες 
που χρησιμοποιεί η ελληνική για να δηλώσει τον απόπατο. Άλλωστε 
οχετοί, όπως οι υπονομιαίοι κάραβοι, ποιον άλλο σκοπό μπορούσαν να 
εξυπηρετήσουν, από το να διοχετεύσουν λύματα άποπάτων, και μάλιστα 
σε όχι πυκνοκατοικημένες περιοχές; 

Για τα χριστήρια όμως γίνεται εκτενέστερος λόγος στην Συλλογή 
του Ιουλιανού του Ασκαλωνίτη, η οποία καθορίζει και τα της δόμησης 
τους. Αν πρόκειται για χριστήριον που κτίζεται σε κήπο και σε κοινό 
με τον γείτονα τοίχο (δηλ. σε μεσοτοιχία), ο ιδιοκτήτης του χριστηρίου, 
σύμφωνα με τη Συλλογή, οφείλει να κατασκευάσει από τη δική του 
μεριά τοίχο ασβεστωτό, το πλάτος του οποίου δεν πρέπει να είναι λι
γότερο από έναν πήχη και δίμοιρον. Η ίδια διάταξη ισχύει και γ ια την 
αποχέτευση του χριστηρίου, διότι, προσθέτει η Συλλογή, έτσι διατηρεί
ται ο κοινός τοίχος άφθορος.21 Συμπερασματικά, το χριστήριον καθώς 
και ot σωλήνες αποχέτευσης δεν επιτρέπεται να αγγίζουν πάνω στον 
τοίχο της μεσοτοιχίας, παρά μόνον σε καινούργιο πλάτους ενός πήχη και 
δίμοιρου. Η ίδια βασική διάταξη προβλέπεται και γ ια την αποχέτευση 
των χριστηρίων σε ανώγεια κτίσματα. Οι σωλήνες που κατεβαίνουν από 
τα ανώγεια στο έδαφος δεν επιτρέπεται να αγγίζουν ξένο τοίχο.22 Αν 
τούτο το δικαίωμα έχει παραχωρηθεί στον χρήστη του οχετού από τον 
ιδιοκτήτη και συμβεί στον τοίχο κάποια ζημιά, ο χρήστης οφείλει να 
καταβάλει το διπλάσιο στα έξοδα της επισκευής του τοίχου. Η ίδια 

'Επιτομή ΛΘ', 105-106 (JGR IV, 539), Prochiron auctum 38. 27-28 {JGR VII, 
265). 

21. Αρμενόπουλος 2. 4. 79: Tòv μη έχοντα εν αυλή χριστήρια, βονλόμενον δε 
κατασκενάσαι προς τφ έπικοίνφ τον γείτονος τοίχφ χρή ποιεϊν εις τα έαυτοϋ μέρη 
τον έπικοίνου τοίχου προς τοις γινομένοις χριστηρίοις τοϊχον έγχόρηγον, οϋ το πά
χος ουκ έλαττον πήχεως και διμοίρου. 

22. Αρμενόπουλος 2. 4. 82: Τον θέλοντα άπα ύπερφου χριστηρίου χαλαστήν 
ύπόνομον έπίπεδον ποιήσαι, χρή μεν είς τα έαυτοϋ κατασκενάζειν και μή επικοι-
νονεϊν έτέροις τοίχοις. 
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διάταξη ισχύει και για την εγκατάσταση υδρορροών στα ανώγεια γ ια 
τη συγκέντρωση των βρόχινων νερών σε δεξαμενές. Είτε όμως πρόκει
ται για υδρορρόες (κρουνούς), είτε γ ια αποχετευτικούς σωλήνες (χαλα-
στήρ ρνπαρών υδάτων από χριστήριον, δηλ. απόπατο), απαγορεύεται, 
καταλήγει η Συλλογή, να εκβάλλουν από οικίας εις πλατεΐαν ή άγοράν 
ή στοαν δημοσίαν ή ρνμην fj απλώς ειπείν εις κοινην πάροδον εν τε πόλει 
και κώμη, δια τάς γινόμενος από τούτων βλάβας τοις παριονσιν.2* 

Η Συλλογή του Ιουλιανού του Ασκαλωνίτη είναι η μοναδική πηγή 
που αναφέρεται διεξοδικά στα χριστήρια. Οι διατάξεις της στη μορφή 
που μας παραδίδονται δεν έχουν ωστόσο συμπεριληφθεί σε άλλα νομο
θετικά κείμενα. Μόνον η βασική απαγόρευση απαντά και αλλού — Ουκ 
ίξεστί τινι σωλήνας προσπλάσαι, ήτοι ζεϋξαι, τω επικο'ινω τοίχω, ως 
δι αυτών ελκειν ϋδωρ.2* Αλλά οι διατάξεις της Συλλογής περί χριστη-
ρίων όντως αφορούν αποχωρητήρια; Στον Haenel ianus , το καλύτερο 
από τα χειρόγραφα της Εξαβίβλου, η λέξη ερμηνεύεται στην ώα του 
χειρογράφου με το εξίσου ασαφές νεροχύτης (2. 4. 79 και 82).2 δ Αμφι
βάλλω, πάντως, γ ια τούτη την ερμηνεία που προέρχεται από ένα χειρό
γραφο του 15ου αιώνα. Οι διατάξεις περί οχετού ρυπαρών υδάτων από 
υπερώον χριστήριον νομίζω ότι κάνουν ξεκάθαρο πως πρόκειται για από
πατο. 'Αλλωστε, αποχωρητήρια σε ανώγεια κτίσματα μαρτυρούνται τό
σο, από τις πηγές όσο και από την αρχαιολογική έρευνα. Σ τ α αστικά 
σπίτια του Μυστρά, λόγου χάρη, τα αποχωρητήρια κτίζονταν μέσα σ' ένα 
μυχό του τρίκλινου και αποτελούσαν έναν ξεχωριστό χώρο υπερυψωμένο 
κατά μία βαθμίδα.26 

Το κτίσιμο των βόθρων στην Συλλογή του Ιουλιανού του Ασκαλω
νίτη είναι το πρώτο προς συζήτηση θέμα, με δεύτερο το περί χριστηρίων 
και τρίτο το περί υπονόμων. Αυτή είναι και η λογική σειρά — βόθροι, 

23. ό.π. 
24. Digesta 8.2.19. Πρόχειρος Νόμος 38. 37 [JGR Π, 211). ΕΊσαγωγή 39. 

37 (JGR1Ï, 357). 
25. Βλ. Πιτσάκη, ό.π. 423, όπου η λέξη ερμηνεύεται ως «οπή, σωλήνας για τη 

συγκέντρωση και την αποβολή του νερού». Στο 2. 4. 79 (και 2. 4. 82, όπου επίσης 
η λέξη επαναλαμβάνεται) δίδεται η γραφή χρηστήριον. Ο Du Cange, Glossarium 
ad Scriptores Mediae et Infimae Graecitatis, δίνει χριστήριον με δεύτερη γραφή χρη
στήριον στο λήμμα νεροχύτης, στο οποίο παραπέμπει, μνημονεύει και τις δύο γραφές, 
αλλά φαίνεται να θεωρεί ορθότερη τη γραφή με ι: legendum igitur, χριστήρια, οι 
νεροχύται. 

26. Αναστ. Ορλάνδος, Τα παλάτια και τα σπίτια του Μυστρά, Αρχείον των Βν-
ζαντινώρ Μνημείων της Ελλάδος 3 (1937) 79-80. 
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απόπατοι, υπόνομοι — άσχετα αν εδώ δεν τηρήθηκε. Η Συλλογή είναι 
η μοναδική πηγή που λεπτομερώς μας δίνει τις προδιαγραφές που απαι
τούσε ο νόμος για το κτίσιμο ενός κοπροδοχείου, ήτοι βόθρου.27 Το κτί
σιμο βόθρων επιτρεπόταν εντός των ορίων μιας ιδιωτικής περιουσίας, 
με την προϋπόθεση ότι δεν εβλάπτοντο οι γείτονες. Η απόσταση του 
βόθρου από τα γειτονικά σπίτια καθόριζε το υλικό και τον τρόπο της 
κατασκευής του. Η Συλλογή προβλέπει δύο ειδών βόθρους — οίκοδομη-
τους και ορυκτούς. Οι τελευταίοι στο κείμενο ονομάζονται και λίμνες. 
Πρόκειται για σκαπτούς και ατοίχιστους βόθρους, οι οποίοι έπρεπε να 
απέχουν από τον τοίχο του γείτονα το λιγότερο έξι πήχεις και δίμοιρον 
(3,90 μ.). Οι κτιστοί βόθροι επιτρεπόταν να κατασκευάζονται κοντά σε 
ξένο τοίχο και σε απόσταση τριών πήχεων (1,87 μ.), αλλά κάτω από 
ορισμένες προϋποθέσεις. Ο προσεγγίζων τον γείτονα τοίχος του βόθρου 
έπρεπε να είναι εγχόρηγος, δηλ. ασβεστωτός, και το πάχος του όχι λι
γότερο από έναν πήχυ (62,46 εκ.). Επιπλέον απαιτείται να είναι πλα~ 
κοϋν ή χαλκοϋν το τοϋ κοπροδοχείου ή της λίμνης τέλμα το προς αύτω 
τω γενομένω τοίχφ, άχρι της ημισείας πήχεως (31,23 εκ.).28 Ο Heim
bach σημειώνει στην έκδοση του για τη λέξη τέλμα: «alii τέρμα ha-
bent». H διόρθωση όμως τέρμα νομίζω ότι είναι περιττή και ότι δεν 
ταιριάζει στο νόημα του κειμένου. Η λέξη τέλμα είναι αρχιτεκτονικός 
όρος και υποδηλώνει το μεταξύ των λίθων ενός τοιχώματος διάστημα, 
το οποίο γέμιζαν με λάσπη, μολύβι ή άλλο ανάλογο υλικό.29 Στην προ
κειμένη περίπτωση η Συλλογή του Ιουλιανού του Ασκαλωνίτη προβλέ
πει το τέλμα του τοιχώματος του βόθρου να είναι από πλάκα ή χαλκό 
σε ύψος από τα θεμέλια έως μισό πήχη.30 Η ενίσχυση του με αυτά τα 
υλικά προφανώς εξασφάλιζε την στεγανότητα του βόθρου προς την πλευ
ρά του γειτονικού τοίχου.31 Για μεγαλύτερη δε ασφάλεια το πλάτος του 

27. Αρμενόπουλος 2. 4. 78. 
28. ...ει μεν οίκοδομητος εϊη ο τοϋ κοπροδοχείου τοίχος ό προσεγγίζων τφ γεί-

τονι, χρή άφίστασθαι τοϋ τοϋ γείτονος τοίχου πήχεις τρεις και οϋτως οικοδομεΐν 
τον τοϊχον, εγχόρηγον μέντοι και ουκ ελάττονα το πάχος πήχεως ενός. Αρμενόπου
λος 2. 4. 78. 

29. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων 1. 1. 53 και 2. 1. 9. Πρβ. και Ηρόδοτο, 1179 . 
30. Ο Sjuzjumov, Ο t r a t t a t e 30, έχει ερμηνεύσει μάλλον λανθασμένα τούτο 

το χωρίο: «αν η προσεγγίζουσα τον τοίχο του γείτονος πλευρά του αποχωρητηρίου 
ή του βόθρου είναι επενδυμένη με πλάκα ή χαλκό, τότε αρκεί η απόσταση του μισού 
πήχη». 

31. Πρβ. και Σύνοψις των Βασιλικών, 20. 9. 15: Έάν ό γείτων κοπρώνα ποίη
ση παρά τον τοϊχόν μου και ύγράνη αυτόν, εί μεν εν δημοσίφ τόπω τέθεικε, την περί 
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τοιχώματος του βόθρου καθοριζόταν σε τρεις πήχεις και ένα τρίτο. Τέ
λος, η Συλλογή του Ιουλιανού προσθέτει, αν με την πάροδο του χρόνου 
οι ορυκτοί και ατοίχιστοι βόθροι υφίσταντο διάβρωση και η απόσταση 
τους από τον ξένο τοίχο έφτανε τους τρεις πήχεις και ένα τρίτον, ο ιδιο
κτήτης υποχρεώνεται να κατασκευάσει τον προλεχθέντα τοίχο. Αυτές οι 
διατάξεις επικρατούσαν σε κατοικημένες περιοχές. Εάν δεν υπήρχαν κτί
σματα στους γειτονικούς τόπους, οι αποστάσεις τηρούνταν κατά το ήμι
συ. Σε περίπτωση πάλι που και από τις δύο πλευρές υπήρχαν βόθροι, η 
απόσταση που έπρεπε να τους χωρίζει ήταν δύο πήχεις (1,25 εκ.). 

Κατά πόσο τώρα αυτές οι ρυθμίσεις έμειναν σε ισχύ και για πόσο 
διάστημα, είναι δύσκολο να πούμε. Οι διατάξεις της Νεαράς του Ζήνω
νος και εκείνες του Ιουλιανού του Ασκαλωνίτη προϋποθέτουν έργα ευ-
ποιίας και ανοικοδόμησης και πράγματι η εποχή στην οποία τα δύο 
κείμενα ανήκουν θεωρείται αναπτυξιακή. Οι παραβάτες του οικοδομικού 
κώδικα τιμωρούνταν αυστηρά και με υπέρογκα ποσά — δέκα λίτρες χρυ
σού32 — τα δε μέτρα προστασίας δεν αφορούσαν μόνον την Κωνσταντι
νούπολη, αλλά από την πρώτη Σεπτεμβρίου του 531 τουλάχιστον η Νεα
ρά του Ζήνωνος είχε νομοθετική ισχύ σε όλες τις πόλεις της αυτοκρατο
ρίας. Σχετικό με αυτά τα νομοθετικά μέτρα είναι και το αεριχόν, το 
οποίο επέβαλλαν οι αρχές ως πρόστιμο για τις παραβάσεις του οικοδο
μικού κώδικα.33 Την τήρηση και εφαρμογή αυτών των μέτρων, όπως 
και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων, την είχαν οι τοπικές αρ
χές των πόλεων. Αργότερα όμως αυτές οι αρμοδιότητες πέρασαν στα 
χέρια των λογοθετών των επαρχιών (discussores), στην τάξη των οποίων 
ενδεχομένως ανήκε και ο Ιουλιανός ο Ασκαλωνίτης.34 Ειδικά οι διατά
ξεις οι σχετικές με την αποχέτευση και το κτίσιμο αποχωρητηρίων και 
βόθρων είδαμε ότι πέρασαν και σε μεταγενέστερες νομοθεσίες και ως 
την εποχή των Μακεδόνων φαίνεται να παρέμειναν σε ισχύ — όπως του
λάχιστον συμπεραίνεται από το «επίμετρο» του Επαρχικού Βιβλίου και 

παραγγελίας άγωγήν κινώ· εί δέ εν ίδιωτικώ, τήν περί δovL·ίaς άγωγήν. εΐ γαρ έβλά-
βην, κινώ τήν περί ζημίας άγωγήν. JGR V, 339. Prochiron auctum 38. 83 (JGR 
VII, 272). 

32. Codex Justinianus 8. 10. 12, 5d. Dirksen, Das Polizei-Gesetz des Kaisers 
Zeno 240, 253. Sjuzjumov, Ο traktate 6. 

33. J. Karayannopoulos, Das Finanzwesen des frühbyzantinischen Staates, 
Μόναχο 1958, σ. 177-78. Sjuzjumov, Ο traktate 6. D. Claude, Die byzantinische 
Stadt im 6. Jahrhundert, Μόναχο 1969, σ. 54. 

34. Sjuzjumov, Ο traktate 6. 
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τις λίγες αναφορές που απαντούν αλλού — ίσως δε συνέχισαν να ισχύουν 
και πολύ αργότερα. 

Οι διατάξεις περί αποχέτευσης ωστόσο μπορούν να νοηθούν σε πό
λεις οι οποίες είχαν την δυνατότητα λόγω της θέσης τους να διοχετεύουν 
τα διάφορα λύματα και τα βρόχινα νερά σε κάποιο ποτάμι, λίμνη ή θά
λασσα. Μια τέτοια τοποθεσία εκβολής λυμάτων στον Νείλο πιθανόν να 
ήταν και ο Κοπρεών στην Αλεξάνδρεια (...καΐ ό ποταμός ώρύχθη εν 'Α
λεξάνδρεια από της Χερσαίου εως τον Κοπρεώνος).Ζ5 Αλλά η ρίψη παν
τός είδους ακαθαρσιών σε τέτοιους ζωτικούς χώρους απέβαινε σε βάρος 
των ίδιων των πολιτών. Ο Προκόπιος επισημαίνει αυτόν τον κίνδυνο 
όταν γράφει για την λίμνη της Ιεράπολης και την αδιαφορία των κατοί
κων της να την διατηρήσουν καθαρή — ρύπου τοίννν την λίμνην ένδε-
λεχέστατα ενεπλησαντο, νηχόμενοί τε και πλυνούς ενταύθα ποιούμενοι 
και απορριπτοϋντες φορυτους άπαντας.ζβ Εξάλλου στοιχειώδεις λόγοι 
υγιεινής επέβαλαν την από τόπο σε τόπο διακίνηση των στρατευμάτων 
δια το μη λοιμώττειν τον στρατόν εξαιτίας της παραμονής του σε περιο
χές που δεν εξασφάλιζαν τις πλέον απαραίτητες εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών των στρατιωτών. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες της πρόσκαιρης παραμονής, το Στρατηγικόν του Μαυ
ρικίου συνιστά οι στρατιώτες να εκπληρώνουν τις ανάγκες τους εκτός 
του στρατοπέδου: Άλλα καϊ τάς σωτηριώδεις χρείας μη γινεσθαι ίσω 
èv τω φοσσάτω, αλλ* έξωθεν, δια την δνσωδίαν και μάλιστα èàv έπι-
μένη διά τίνα χρείαν το φοσσάτον èv évi τόπω.*7 Αλλά και οι κάτοικοι 
των πόλεων δεν φαίνεται να δυσκολεύονταν ιδιαίτερα για την εξεύρεση 
κατάλληλων χώρων για να αποκομίσουν τα σκουπίδια τους και γενικά 
τα άχρηστα τους. Στον Χάνδακα κατά τον 14ο αι., η αποκομιδή των 
ακαθαρσιών και των σκουπιδιών γινόταν καθημερινά με κάρα στη Me-
gali Coprea.3 8 Οι Εμεσηνοί τον 6ο αι. χρησιμοποιούσαν ως σκουπιδό
τοπο κάποιον χώρο έξω από. τα τείχη της πόλεως. Εκεί εύρων ό άοίδι-
μος Συμεών ό Σάλος επί της κοπριάς της ε*ξω της πόλεως κύνα νεκρόν, 

35. Θεοφάνης, Χρονογραφία (έκδ. De Boor) 115. 6-7. 
36. Προκόπιος, Περί Κτισμάτων 2. 9. 9-12. 
37. Das Strategikon des Maurikios (έκδ. Dennis- Gamillscheg, CFHB) 476, 

62-64. 
38. J. Jegerlehner, «Beiträge zur Verwaltungsgeschichte Kandias im XIV. 

Jahrhundert», BZ 13 (1904) 460-61. Ζ. Ν. Τσιρπανλής, Κατάστιχο 'Εκκλησιών και 
Μοναστηριών τον Κοινού (1248-1548) : Συμβολή στη μελέτη τών σχέσεων Πολι
τείας και 'Εκκλησίας στη βενετοκρατούμενη Κρήτη, Ιωάννινα 1985, σ. 112, σημ. 5. 
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λνσας δ εψόρει ζωνάριον εκ σχοινιού και δήσας τον πόδα αντοϋ εσνρεν 
αυτόν τρέχων.29 Κανονικά η καθαριότητα των οδών, η οδοστρωσία κα
θώς και η φροντίδα των υπονόμων και των υδραγωγείων ήταν κρατική 
υπόθεση και για την συντήρηση τους οι πολίτες κατέβαλλαν ειδικό τέλος, 
όπως το τέλος τον κανάλον, της άνακαθάρσεως των οχετών κ.ά.40 Ωστό
σο από τις λίγες αναφορές που γίνονται στην κατάσταση των οδών και 
δρόμων της Κωνσταντινούπολης, ιδιαίτερα μετά από μια νεροποντή, απο
δεικνύεται ότι το αποχετευτικό δίκτυο της πρωτεύουσας ήταν εντελώς 
περιορισμένο και οπωσδήποτε ανεπαρκές. Η κατάσταση δε των οδών 
ήταν σαφώς χειρότερη στις επαρχιακές πόλεις και τα χωριά.41 

Για δημόσια αποχωρητήρια δεν γίνεται λόγος στον Βίο του Συμεών 
του Σαλού. Η πόλη της Έμεσας πάντως την εποχή του διέθετε δύο 
λουτρά — ένα ανδρικό και ένα γυναικείο42 — τα οποία λειτουργούσαν το 
ένα πλάι στο άλλο. Η συνήθεια του Συμεών να αφοδεύει δημόσια επί 
της αγοράς προς τόπον... επί πάντων^ στην Έμεσα, σίγουρα δεν πρέ
πει να βρήκε μιμητές. Εξάλλου όταν κάτι παρόμοιο επεχείρησε να κά
μει και ο Ανδρέας Σαλός στην Κωνσταντινούπολη, την σωματική» χρείαν 
όπισθεν καθαροποτίον ποιούμενος ενώπιον των διερχομένων, η πράξη 
του προκάλεσε τον άγριο ξυλοδαρμό του από τον μαγαζάτορα του κα-
θαροποτίου και από κάποιον περαστικό.44 Ο νόμος απαγόρευε εν ταϊς 
όδοΐς κόπρον εμβάλ^ν, τ} νεκρά, rj δέρματα ρίπτειν.*5 Επίσης απαγό-

39. Léontios de Néapolis, Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de Chypre 
(έκδ. Festugiere) 79, 21-23. 

40. Claude, Die byzantinische Stadt 55. Πρβ. και Digesta 43. 10. 2-3. Βασι
λικά (έκδ. Scheltema) 1 6 . 1 . 27: Tò τέλος τοϋ κανάλον και τοϋ ύδραγωγείον και 
της όδοστρωσίας και της στρατιωτικής παρόδου καί τον πολιτικού... 

41. Κουκούλες, ό.π. 328-33. Σχετικό είναι και το επίγραμμα 132 του Χρι
στόφορου Μιτυληναίου, Εις τον βασιλικά» νοτάριον Κωνσταντίνο», είπόντα βδελντ-
τεσθαι τον πηλον και δια τοϋτο της οικίας μη προϊέναι (έκδ. Kurtz , σ. 90). Πρβ. 
και Demetr ius Cydones, Correspondance, I (έκδ. Loenertz) σ. 30, 132-139. 

42. δύο οϋν λουτρά ήσαν έγγίζοντα άλλήλοις, ëv άνδρείον καί êv γνναικεϊον, Vie 
de Syméon le Fou, 83, 3-4. 

43. Πολλάκις γοϋν της γάστρας αντοϋ την οίκείαν χρείαν επιζητονσης ποιήσαι 
ευθέως μηδένα ερυθριών επί της αγοράς προς τόπον εκαθέζετο επί πάντων, κάντεϋ-
θεν πεϊσαι βονλόμενος, ως δτι των κατά φνσιν φρενών εξεστηκώς τοϋτο εργάζεται. 
ό.π. 82 ,14-17. 

44. Νικηφόρου Πρεσβυτέρου, Βίος τοϋ μακαρίου 'Ανδρέου τοϋ Σαλοΰ, PG 111, 
708 D. 

45. Digesta 43. 10. Βασιλικά 58. 8. 12. 
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ρεύε και την ρίψη των ακαθαρσιών και των ρυπαρών υδάτων από υψη
λά πατώματα στους κατοικούντες χαμηλότερα.46 Το ίδιο ίσχυε γενικά 
και περί δυσωδίας. Η παραπάνω απαγόρευση έμμεσα επιβεβαιώνει τη 
χρήση ουροδόχων αγγείων, τα οποία ορισμένοι φαίνεται να άδειαζαν από 
ψηλά. Κατά πόσον οι δεινοπαθούντες από αυτού του είδους τις παρα
βάσεις κατέφευγαν στην δικαιοσύνη, δεν είναι δυνατόν να το εξακριβώ
σουμε. Άλλωστε δεν γνωρίζουμε αν προβλέπονταν κυρώσεις από τον 
νόμο ή αν οι παλιότερες διατάξεις εξακολουθούσαν τον 12ο αιώνα να 
έχουν ισχύ. Ο Τζέτζης αν και είχε ιδία πείρα τούτου του κακού δεν 
φαίνεται να έκαμε χρήση των δικαιωμάτων του μολονότι ο νόμος περί 
δυσωδίας και περί της κατασκευής υπονόμου από ύπερωον χριστήριον 
είναι σαφής. Ο ίδιος, όπως γράφει σε μια επιστολή του προς τον Νικη
φόρο Σερβλία, ζούσε στο μεσαίο πάτωμα ενός τρίπατου σπιτιού. Απο-
πάνω του κατά κακή του τύχη κατοικούσε ένας πολύτεκνος παπάς που 
μαζί με τα παιδιά του συντηρούσε και μερικά γουρουνόπουλα. Ό τ α ν δε 
οι ένοικοι του πάνω πατώματος κατουρούσαν, γράφει ο Τζέτζης στην 
επιστολή του, παρήγαγαν τόσα πολλά υγρά, ώστε σχημάτιζαν ποταμούς 
ναυσιπόρους.*1 Για να γλιτώσει από τον άνωθεν επιρρεοντα κατακλυσμον 
έπρεπε να επισκευάσει τον σωλήνα των ακαθάρτων υδάτων που είχε 
χαλάσει ακριβώς πάνω από το υπέρθυρόν του, από το οποίο έμπαιναν 
μέσα στο διαμέρισμα του τα νερά της αποχέτευσης του πολυτέκνου ιε
ρέως. Για την αντικατάσταση του οχετού χρειαζόταν, πληροφορεί τον 
αλληλογράφο του ο Τζέτζης, μία πλάκα ως έναν πήχη μάκρος και τρία 
κοφίνια ασβέστη. Ή λ π ι ζ ε πάντως αυτά τα υλικά να του τα στείλει ο 

46. Η χρήση τους μαρτυρείται από το Όνειροκριτικον του 'Αχμέτ (έκδ. Drexl), 
σ. 29, 63, στο οποίο γίνεται λόγος για σκεύη ύέλινα, λίθινα κ.ά. Αλλά και ο γηραιός 
μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιωάννης Απόκαυκος αναφερόμενος στην κακή κατάσταση 
της υγείας του σε μια επιστολή του προς τον κραταιόν Κομνηνόν, μνημονεύει με
ταξύ άλλων, έμέ ôè άμίδες ίϊχον αντίκα και ύπογάστριοι σκίμποδες' και ή γαστηρ 
εκένον καΐ το δνναμονν ελεΜπει. Aus dem Nachlass von N. A. Bees, «Une-
dierte Schriftstücke der Kanzlei des Johannes Apokaukos», BNJ 21 (1971-74) 
αρ. 31, σ. 91, 25-26. Πρβ. και αρ. 34, σ. 93, 34-36. 

47. 'Ιωάννης Τζέτζης, επιστ. 18 (έκδ. Leone) 33, 3-14: Τρίσπατος γαρ ή οΙκία 
και iερoπρόσπoL·ς άνθρωπος δεντερεια των Ιεροπροσπόλων λαχων άνω ημών πα
ροικεί. τούτω παίδες ει μή κατά Πρίαμον και Δαναον και τον Αϊγυπτον, αλλ' οϋν 
πλείονς πολλω των της Νιόβης και τον Άμφίονος. σνντρεφεται δε τοις παισι και 
σνίδια. ταντί τα παιδία και τα σνίδια της Ξερξικής Ίππάδος το εναντίον εργάζεται' 
ή Ξέρξον μεν γαρ το πριν ίππος πιειν επικύπτονσα τους ποταμούς άπεξήρανεν... 
ταντί δε ονρειν σννεισρεύσαντα ποταμούς νανσιπόρονς εργάζεται. 
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αποδέκτης της επιστολής του σε ένδειξη της φιλοτιμίας και της φιλίας 
του.48 

Οι απόπατοι στις φιλολογικές πηγές κατά κανόνα συνδέονται λόγω 
της ιδιαιτερότητας του χώρου με πολύ χαρακτηριστικά και ασυνήθη επει
σόδια. Ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος Β ' , λόγου χάρη, πέθανε σχεδόν εγκα
ταλειμμένος σ' ένα κρεβάτι που είχαν τοποθετήσει παρά την πλευραν 
τον ουρηδόχου οικίσκου κάπου στο παλάτι γ ια να έχει εύκολη πρόσβαση 
στον απόπατο.4 9 Οι ληστές πάλι που έψαχναν να βρουν τον θησαυρό 
που νόμιζαν ότι ο Βλεμμύδης έκρυβε στο σπίτι του στο Γαλήσιον Όρος , 
δεν άφησαν άθικτο ούτε το νπηρέσιον, το οποίο ήταν κτισμένο σε κά
ποια απόσταση από το οίκημα του. Ό π ω ς ο ίδιος γράφει στην αυτο
βιογραφία του, οι ληστές ήλπιζαν να ανακαλύψουν το ζητούμενον εν τοις 
νπεκκεκριμένοις λνμασιν.60 Σε αποπάτους συνήθως βρίσκουν τραγικό τέ 
λος και όπως τους άξιζε αιρετικοί και ασεβείς, όπως ο Άρειος 5 1 και ο 
καθαιρεθείς αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Θαλέλαιος. Ο τελευταίος βρέ
θηκε εις άφεδρώνας την μεν κεφαλήν αύτοϋ κάτω εις τον σωλήνα των 
χρειών, και τους πόδας άνω έχοντα.6* Ί σ ω ς δεν είναι εντελώς τυχαίο 
ότι η Χρονογραφία του Θεοφάνη προσγράφει στο ενεργητικό των αιρε
τικών τη μετατροπή του ναού της πανευφήμου μάρτυρος Ευφημίας σε 
κοπροθέσιον.53 Από την άλλη, η επιμονή και η ευσέβεια των πιστών 
έβρισκε την ανταμοιβή της και σε χώρους σκοτεινούς και αφιλόξενους, 
όπως οι απόπατοι, όπου ακόμη και θαύματα μπορούσαν να συμβούν. 

48. ό.π. 33, 14-34,12. 
49. Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή 'Ιστορία, Ι, 462,18-21. 
50. Νικηφόρου τον Βλεμμύδου Διήγησις Μερική (έκδ. Heisenberg) 35, 2-7: 

ηεριβκοποΰοι το ύπηρέσιον ίξω τοίχων δν και μάλλον οι περί τον προηγούμενον... 
το τοις ύπεκκεκριμένοις λύμασι το ζητούμενον ύποκεΐσθαι δια το άνύποπτον και 
άφώρατον... 

51. Για τον θάνατο του Αρείου σ' ένα δημόσιο αποχωρητήριο Οπισθεν της αγο
ράς Κωνσταντίνου και τοΰ εν τη στοξ. μακέλλου, Βλ. Σωκράτη, 'Εκκλησιαστική 'Ι
στορία, PG 67,177 AB. Θεοδώρητος, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, PG 82, 1300 Ο
Ι 301 D. Πρβ. και Α. Leroy-Molinghen, «Un Imbroglio Suspect», Byzantion 37 
(1967) 126-135. 

52. 'Ιωάννης Μόσχος, Λειμών, PG 87, 2897 Β. 
53. Θεοφάνης, Χρονογραφία, 440, 5: κοινώσας [ό Κωνσταντίνος E'J άρμαμέν-

τον και κοπροθέσιον εποίησεν... Πρβ. και Πάτρια, III, σ. 217, 2-8. Για τον όρο κοί-
νωσις και την έννοια του ρήματος κοινόω-ώ στον Θεοφάνη, βλ. τη μελέτη του Τ. 
Λουγγή, Δοκίμιο για την κοινωνική εξέλιξη στη διάρκεια των λεγόμενων ».Σκοτει
νών Αιοννων», Αθήνα 1985, σ. 46-47. 
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Στον ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου εις την Οξείαν, στον 
οποίο φυλασσόταν το λείψανον του Αγίου Αρτεμίου, κατέφευγαν προς 
θεραπεία και γιατρειά οι έχοντες κήλη ή καταβαρείς τους διδύμους, όπως 
χαρακτηριστικά γράφεται στα θαύματα του αγίου. Πολλοί από τους προ
σκυνητές έμεναν επί ημέρες και εβδομάδες στον ναό προσδοκούντες το 
θαύμα της θεραπείας. Στο οικοδομικό συγκρότημα του ναού συμπερι
λαμβάνονταν και τα κοινά, τα οποία όμως την νύκτα ασφαλίζονταν και 
δεν ήταν προς χρήση από τους πιστούς.54 Στα θαύματα του αγίου Αρτε
μίου περιγράφεται και η περίπτωση ενός Αλεξανδρινού σκηνικού, που 
βρέθηκε στον ναό ως συνοδός και υπηρέτης κάποιου συγκλητικού που 
έπασχε από κήλη. Το ασύνηθες σ' αυτήν την ιστορία είναι ότι ο άγιος 
Αρτέμιος τιμώρησε τον σκηνικό, γιατί ένα βράδυ που ο απόπατος ήταν 
κλειστός, αυτός κατούρησε στην δεξιά πύλη του ναού, παρ' ήντινα το 
ψρέαρ εστίν και ή γραφή της Σαμαρείτιδος. Kai μετά το ούρήσαι αυτόν, 
συνεχίζει η διήγηση, κατααπαται αντω κήλη φθάζοναα κάτωθεν των 
γονάτων αντοϋ.55 Η ιστορία του σκηνικού στη συνέχεια γίνεται κωμι
κοτραγική. Στις φωνές του μετά από αυτό το πάθημα ξύπνησε ο συγ
κλητικός, οπότε οι δύο μαζί καταφεύγουν στον απόπατο, που στο με
ταξύ οι υπεύθυνοι του ναού είχαν ανοίξει. Εκεί ο σκηνικός παρουσιάζει 
την κήλη του, τήν φθάζονσαν κάτωθεν των γονάτων, ο δε συγκλητικός 
ανακαλύπτει το θαύμα της θεραπείας του.56 Ένα δεύτερο θαύμα του αγίου 
Αρτεμίου διαδραματίζεται επίσης στα αποχωρητήρια του ναού. Αυτή τη 
φορά με πρωταγωνιστή έναν Ρόδιο το γένος ναύκληρο που επί δύο χρό
νια προσκαρτερουσε στο ναό το θαύμα του αγίου.57 Και ενώ ο ναύκλη-
ρος είχε αποφασίσει να επιστρέψει στην πατρίδα του άπρακτος, το θαύ
μα έγινε την παραμονή της αναχώρησης του. Στη διάρκεια της αποχαι
ρετιστήριας δεξίωσης που έδωσε για τον κλήρο του ναού, ο ναύκληρος 
κάποια στιγμή σηκώθηκε από το τραπέζι για να πάει στα αποχωρητήρια 

54. Αιήγησις των Θαυμάτων τον άγιου 'Αρτεμίου, Varia Graeca Sacra (έκδ. 
Papadopoulos-Kerameus, ανατ. Λιψία 1975) σ. 18 ,10 . 

55. ό.π. 18, 12-15. 
56. ό.π. 18. 20-19. 2: ...και προσποιησάμενος [ό συγκλητικός] επείγεσθαι 

νπο της γαστρος ητησεν άνοιχθήναι αντω το κάγκελα, ως δε έξήλθεν, εν τω καθε-
αθηναι αυτόν μετεκαλέσατο τον σκηνικον και επετίμησεν αντω λέγων ((Ονδ' εν τη 
εκκλησία ηρεμείς και σιωπάς, άλλα φλυαρείς και ουκ êqç ημάς κοιμηθήναι. ει τούτο 
ηδειν, ουκ ηρχου μετ εμού)). δ δέ σκηνικός προς αυτόν ((Ovai τη ώρα, èv fi ήλθον 
eîç τον αγιον τούτον». 

57. ό.π. 55-57. 
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του ναού.,Ρκει στο σκοτάδι — είσϊν δε ζοφώδη — ηϋρεν εν αντοϊς καθή-
μενον άνδρα κατάστνγνον,68 ο οποίος του συστήθηκε ως ομοιοπαθής. 
Γενομένης συζητήσεως περί της νόσου τους, ο άγνωστος του ζήτησε να 
συγκρίνουν το μέγεθος της κήλης τους. Ό οϋν τόπος, εξηγεί ο συγγρα
φέας των θαυμάτων, εν ώ είσιν al χρεϊαι, νποσκότεινος εστίν. Έτσι στο 
μισοσκόταδο ο ναύκληρος δέχθηκε να δείξει το πάθος του, λέγοντας τω 
συν αντω καθημένω — προφανώς η συζήτηση διεξαγόταν ενώ εξεπλή-
ρωναν την ανάγκη τους σε επίκοινα αφοδευτήρια59 — α'Επίδος μοι την 
χεϊρά σον και ψηλάφησον, μόνον ενφνώς, δτι όδννώμαι αυτούς». Στο δυ
νατό σφίξιμο του αγνώστου πάραυτα και κατά θαυμαστον τρόπο η κήλη 
υπεχώρησε και έτσι στον τόπο των χρειών ο ναύκληρος γιατρεύτηκε.60 

Παρόμοιο είναι και το επεισόδιο περί του εξακιονίτου στα θαύματα των 
αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Η ιστορία στρέφεται γύρω από 
έναν αιρετικό παραλυτικό που κατέφυγε στον ναό των αγίων Αναργύρων 
για να θεραπευτεί. Και εδώ όμοια με τις άλλες διηγήσεις ο ασθενής 
ανακαλύπτει το θαύμα της θεραπείας του etc τον επιτηδειον της χρείας 
τόπον, όταν έσήκωσεν τους χιτώνας αντοϋ προς το καθεσθήναι.61 

Οι διατάξεις περί αποπάτων, βόθρων και υπονόμων, όπως επιση
μάνθηκε παραπάνω, συνδέονται με την ανάπτυξη και την οικοδομική 
επέκταση των πόλεων και κυρίως της πρωτοβυζαντινής περιόδου. Κατά 
την περίοδο των «σκοτεινών αιώνων», τα αστικά κέντρα και οι πόλεις 
παρακμάζουν και σβήνουν, ενώ αναστέλλεται κάθε πνευματική και δη
μιουργική δραστηριότητα για περίπου δυόμισι αιώνες. Η ανοικοδόμηση 
που σημειώθηκε σε ορισμένες επαρχίες καθώς και σε ορισμένα παρηκ-
μασμένα αστικά κέντρα μετά τα μέσα του 8ου αι. πρέπει να πούμε ότι 
δεν παρουσιάζει τίποτε το κοινό με τα βυζαντινά κτίσματα του 5ου και 
6ου αιώνα. Οι εγκαταλειμμένες πόλεις δεν σχεδιάστηκαν εκ νέου ούτε 
και ξανακτίστηκαν στο σύνολο τους. Τα νέα κτίσματα που χρηματοδό
τησαν οι αυτοκράτορες μετά την παλινόρθωση δεν προορίζονταν για να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών, όπως γινόταν παλιότερα με 

58. ό.π. 56, 18-15. 
59. Συλλογικά αποχωρητήρια ήτοι κατά παράταξιν μαρτυρούνται και από την 

αρχαιολογική έρευνα: βλ. Α. Κ. Ορλάνδο, Μοναστηριακή Αρχαεκτονική, Αθήνα 1958, 
σ. 41-42. 

60. Αιήγησις των Θαυμάτων τον αγίου 'Αρτεμίου, σ. 56, 24 κ.ε. 
61. Kosmas und Damian (έκδ. Deubner) σ. 143, 44-45. 
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έργα ευποιίας και αναψυχής.62 Η παρουσία ωστόσο ορισμένων πολεο
δομικών διατάξεων σε νομοθετικά κείμενα τούτης της περιόδου επιβε
βαιώνει το γεγονός της ανοικοδόμησης έστω και σε περιορισμένη κλί
μακα.63 Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι πολεοδομικές διατάξεις που μας 
αφορούν εδώ — περί αποπάτων, βόθρων και υπονόμων — ουσιαστικά βα
σίζονται σε αρχαιότερες συλλογές. Το πιθανότερο είναι ότι στον τομέα 
αυτό δεν σημειώθηκε καμιά πρόοδος. Άλλωστε θεωρώ πιο πιθανό ότι 
αυτά τα μέτρα σταδιακά εγκαταλείφθηκαν. Οι διατάξεις της Συλλογής 
του Ιουλιανού του Ασκαλωνίτη προϋποθέτουν ένα αρκετά καλά μελετη
μένο ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο πρώτα και κύρια διασφαλίζει τις πό
λεις από αυθαίρετα κτίσματα. Σύμφωνα με το πρότυπο που προβάλλει 
η Συλλογή, τα σπίτια κτίζονται σε καθορισμένες αποστάσεις το ένα από 
το άλλο, το ύψος τους είναι δεδομένο, και η θέση τους δεν εμποδίζει 
την κυκλοφορία και την διέλευση των πεζών. Επιπλέον οι πόλεις δια
θέτουν ένα εκτεταμένο αποχετευτικό δίκτυο που κάνει δυνατή τη σύν
δεση ακόμη και σε κατοικίες σε μη πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τέ
λος, απώτερος στόχος του νομοθέτη είναι να διασφαλίσει τη δημόσια 
υγεία προστατεύοντας ταυτόχρονα το δίκαιο και την ιδιοκτησία των πο
λιτών. Ένα τέτοιο μοντέλο ταιριάζει περισσότερο στις πόλεις που γνω
ρίζουμε μέσα από τα κείμενα και την αρχαιολογική έρευνα της πρωτο-
βυζαντινής περιόδου παρά στις πόλεις-κάστρα του βυζαντινού μεσαίωνα. 
Από αυτήν την άποψη, ot νομοθεσίες περί αποπάτων, βόθρων και υπο
νόμων αποτελούν μια ξεκάθαρη τομή τόσο στην καθημερινή ζωή του 
Βυζαντίου όσο και στον γενικότερο υλικό του πολιτισμό. Η εικόνα της 
εγκατάλειψης και διάλυσης των πόλεων που μας δίνουν οι συγγραφείς 
των τελευταίων αιώνων της ύπαρξης της αυτοκρατορίας, δεν συμβιβά
ζεται με τα αυστηρά πολεοδομικά μέτρα που παρουσιάσαμε. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι παραβλέφθηκαν οι κανόνες υγιεινής, ότι η αποχέτευση ήταν 
άγνωστη στις πόλεις και ότι οι κατοικίες στερούνταν των πλέον αναγ
καίων χώρων, όπως ήταν οι απόπατοι. Δυστυχώς όμως ελάχιστες είναι 
οι γραπτές μαρτυρίες από το ύστερο Βυζάντιο. Ωστόσο η εικόνα που 
δίνουν είναι χαρακτηριστική της όλης παρακμής. Η κατάντια των άλ-

62. Βλ. G. Mango, «The Disappearance and Revival of Cities», στο βιβλίο 
του Byzantium: The Empire of New Rome, Λονδίνο 1980, σ. 80 κ.ε. 

63. Έ τ σ ι ίσως εξηγείται και η παρουσία των πολεοδομικών διατάξεων του Ιου
λιανού του Ασκαλωνίτη ως «επιμέτρου» στο Επαρχικον Βιβλίον. Βλ. Vizantüskaja 
Kniga Eparcha (έκδ. Sjuzjumov) σ. 20 και 257. 
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λοτε λαμπρών κτισμάτων της Βασιλεύουσας ήταν τέτοια στις μέρες του, 
γράφει ο Νικηφόρος Γρηγοράς, ώστε ο κάθε περαστικός μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει τα ερείπια των αυτοκρατορικών ανακτόρων σαν απόπατο 
και κοπρώνα.64 Η δε αυτοκρατορική αυλή, προσθέτει ο ίδιος, είχε με
τατραπεί σε δημόσιο χώρο πλυσίματος, καθώς οι πλύστρες της πόλης 
έμπαιναν ελεύθερα και έπλεναν οποιουδήποτε τα ιμάτια παρά το ρεον 
νδωρ δια της τον παλατιού αυλής.65 

64. Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωμαϊκή'Ιστορία, Ι, σ. 568, 8-11: ήδη ô'ênrjei τοντο 
σννάγειν τελεωτερα rfj γνώσει κακ των βασιλείων και περίλαμπρων οίκων εκείνων, 
καθ-ηρημένων μικρόν των όλων και ες άπόπατον και κοπρώνα καθισταμένων, οϊς πα-
ριέναι ξυμβαίνει. 

65 ό.π. 431, 22-24. 
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ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

ΤΟΝ 10ο ΑΙΩΝΑ 

1. Το μοναδικό και πολυσυζητημένο Επαρχικό Βιβλίο αναφέρεται σε 
συντεχνίες επαγγελματιών και εμπόρων στην Κωνσταντινούπολη το 10ο 
αιώνα.1 Είναι εύκολη η διάκριση των συντεχνιών αυτών σε ομάδες που 
ασχολούνται με σχετικά αντικείμενα. Έ τ σ ι ανάμεσα στις συντεχνίες αυ
τών που ασχολούνται με τα υφάσματα, όσων ήταν υπεύθυνοι για τα 
τρόφιμα ή τις συντεχνίες των συμβολαιογράφων, των τραπεζιτών και 
των οικοδόμων υπάρχει και μία μικρή ομάδα που περιλαμβάνει τους 
μυρεψούς, τους κηρουλάριους και τους σαπωνοπράτες. Και οι τρεις αυ
τές συντεχνίες έχουν το κοινό χαρακτηριστικό ότι τα μέλη τους είναι 
συγχρόνως παρασκευαστές και έμποροι ορισμένων προϊόντων. Οι επαγ
γελματίες δηλαδή που αποτελούν τις τρεις αυτές συντεχνίες ή καλύτερα, 
κατά την ορολογία του Επαρχικού Βιβλίου, τα τρία αυτά συστήματα, 
επεξεργάζονται ορισμένες πρώτες ύλες, παρασκευάζουν τα προϊόντα τους 
και είναι υπεύθυνοι γ ια τη διάθεση τους στο αγοραστικό κοινό της βυ
ζαντινής πρωτεύουσας.2 

1. J.Nicole, Λέοντος τον Σοφού το Επαρχικόν Βιβλίον, Γενεύη 1893. Ανατύ
πωση από τον J. Dujöev (με εισαγωγή, λατινική, γαλλική και αγγλική μετάφραση) 
Λονδίνο, Variorum Reprints 1970. JGR II, 371-374. M. J. Sjuzjumov, Vizan-
tijskaja Kniga Eparcha, Μόσχα 1962. H κυριότερη βιβλιογραφία: A. Stöckle, 
Spätrömische und byzantinische Zünfte, Λιψία 1911. Α. Χριστοφιλόπουλος, To 
Επαρχικόν Βιβλίον τον Λέοντος τον Σοφού και αι αυντεχνίαι εν Βυζαντίω, Αθήνα 
1935. G. Mickwitz, Die Kartellfunktionen der Zünfte und ihre Bedeutung bei der 
Entstehung des Zunftwesens, Helsingfors 1936, ανατ. Άμστερνταμ 1968. Chr. 
Macri, L'organisation de l'économie urbaine dans Byzance sous la dynastie de Ma
cédoine, Παρίσι 1925. 

2. Επαρχικό Βιβλίο, κεφ. 10, 11, 12. Stöckle, Zünfte 36-40. Χριστοφιλόπου-
λος, Επαρχικόν 87. Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Α'-Ζ', Αθήνα 
1947-1957, Β' 1, σ. 197, 205-6, 211-212. 

23 
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Τις διατάξεις του Επαρχικού Βιβλίου, που αφορούν τα τρία παρα
πάνω συστήματα, θα μπορούσε κανείς να τις χωρίσει σε τρεις κατηγορίες: 
(α) σε διατάξεις που αφορούν τις εσωτερικές σχέσεις των μελών κάθε 

συντεχνίας, 
(β) σε διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις κρατικής εξουσίας και συντε

χνιών και 
(γ) σε διατάξεις που δίνουν γενικότερες πληροφορίες για την εμπορική 

ζωή στη βυζαντινή πρωτεύουσα και δεν αναφέρονται αποκλειστικά 
στις συντεχνίες. 

2.1. Αρχίζουμε από την πρώτη κατηγορία. Βέβαια το Επαρχικό Βιβλίο 
δεν αποτελεί εσωτερικό κανονισμό των συντεχνιών (και πρέπει να πι
στέψουμε ότι τέτοιοι κανονισμοί θα υπήρχαν). Οπωσδήποτε όμως μέσα 
από τις διατάξεις του κράτους για τις συντεχνίες διαφαίνονται κάποιες 
σχέσεις μεταξύ των μελών κάθε συστήματος. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση των μυρεψών, που πουλούν αρώματα 
και βαφές, των κηρουλαρίων, που πουλούν κεριά, και των σαπωνοπρα-
τών, που πουλούν σαπούνια γίνεται φανερή μία ιεράρχηση ανάμεσα στα 
μέλη κάθε συντεχνίας. Ρητά αρχηγός της συντεχνίας αναφέρεται μόνο 
στους σαπωνοπράτες με τον τίτλο του «προστάτη».8 Μαθητές, δηλαδή 
μαθητευόμενοι, αναφέρονται στους κηρουλάριους.4 Τέλος οικέτες και δού
λοι αναφέρονται στους κηρουλάριους και στους σαπωνοπράτες.5 

Επιβάλλεται επίσης η αλληλοεπιτήρηση των μελών για την αποφυγή 
παραβάσεων και κυρίως για την αύξηση ενοικίων6 ή παράνομη πώληση.* 

Τέλος για την εισδοχή νέων μελών στη συντεχνία απαιτείται η έξω
θεν καλή μαρτυρία και η πληρωμή ορισμένων τελών.8 

Διαφαίνεται λοιπόν από τις διάσπαρτες αυτές διατάξεις που αφορούν 
τις σχέσεις μεταξύ των μελών κάθε συντεχνίας ότι οι βυζαντινές συντε
χνίες του 10ου αιώνα είχαν πολλά κοινά σημεία στην εσωτερική τους 

3. Επαρχικό Βιβλίο 12.1. 
4. Επαρχικό Βιβλίο 11.1. 
5. Επαρχικό Βιβλίο 11.1 και 12.9. 
6. Επαρχικό Βιβλίο 10.3 και 11.7. 
7. Επαρχικό Βιβλίο 11.6 και 12.5. 
8. Επαρχικό Βιβλίο 12.2. Πρβ. τα σχετικά με τους ταβουλλαρίους 1.14 και 

Βάσω Νεράντζη-Βαρμάζη, «Οι Βυζαντινοί Ταβουλλάριοι», Ελληνικά 35 (1984) 264 
και σημ. 18. 
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οργάνωση με τις συντεχνίες της Δύσης,9 όπως τις ξέρουμε κυρίως σε 
λίγο μεταγενέστερα χρόνια, και ακόμη με τις συντεχνίες των χρόνων της 
Τουρκοκρατίας σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο.10 

2.2. Πολλές είναι οι διατάξεις του Επαρχικού Βιβλίου που μας πλη
ροφορούν για τις σχέσεις κράτους και συντεχνιών. Άλλωστε αυτός είναι 
και ο κύριος προορισμός του Βιβλίου. 

Πρώτα πρώτα ορίζονται με αυστηρότητα και ακρίβεια τα είδη που 
επιτρέπεται να εμπορεύεται κάθε συντεχνία. Οι μυρεψοί λ.χ. δεν επιτρέ
πεται να εμπορεύονται παρά μόνο αρώματα και είδη βαφής, τα οποία 
μάλιστα αναφέρονται ονομαστικά, οι κηρουλάριοι κατασκευάζουν και εμ
πορεύονται μόνο κεριά και οι σαπωνοπράτες μόνο σαπούνια.11 

Καθορίζεται επίσης από το γραφείο του Επαρχου της Πόλης ο τό
πος των αγοραπωλησιών και η θέση των εργαστηρίων, είτε σε ένα ορι
σμένο σημείο της Πόλης, όπως συμβαίνει με τους μυρεψούς,12 είτε η 
ακριβής απόσταση μεταξύ αυτών, όπως συμβαίνει με τους κηρουλάριους 
και τους σαπωνοπράτες. Μόνο στην περιοχή γύρω από την Αγία Σοφία 
οι κηρουλάριοι μπορούν να πουλούν το εμπόρευμα τους όσο κοντά θέ
λουν χωρίς κανένα περιορισμό.13 

Ακόμη απαγορεύεται η αποθήκευση ειδών, για να πουληθούν σε και
ρό έλλειψης.14 Ελέγχεται η αγορά πρώτων υλών και η κατανομή τους 
σε όλα τα μέλη της συντεχνίας,16 καθώς και η τιμή της αγοράς πρώτων 
υλών, για να αποφεύγεται η άνοδος των τιμών γενικά. Ακριβώς γι' αυτό 
καταδικάζεται κάθε προσπάθεια για παραβίαση αρχικής συμφωνίας,16 

όπως βέβαια απαγορεύεται και κάθε κρυφή ή φανερή αύξηση ενοικίων.17 

Επιβάλλεται η χρησιμοποίηση μέτρων και σταθμών και ζυγαριών 
που έχουν σφραγίδα από το γραφείο του Επαρχου,18 ενώ οι θρησκευτι
κές πεποιθήσεις της εποχής γίνονται καθοριστικές για την απαγόρευση 

9. Mickwitz, Die Kartellfunktionen 15 κ.ε. 
10. Κουκούλες, ό.π. 243-44. 
11. Επαρχικό Βιβλίο 10.1, 5, 6 και 11.2, 8 και 12.4. 
12. Επαρχικό Βιβλίο 10.1. 
13. Επαρχικό Βιβλίο 11.1 και 12.3. 
14. Επαρχικό Βιβλίο 10.2 και 11.3. 
15. Επαρχικό Βιβλίο 10.2 και 11.3 και 12.6. 
16. Επαρχικό Βιβλίο 10.5 και 11.5. 
17. Επαρχικό Βιβλίο 10.3 και 11.7. 
18. Επαρχικό Βιβλίο 11.9 και 12.9. 
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πώλησης σαπουνιού από ζωικό λίπος κατά τη διάρκεια των νηστειών.19 

Τέλος επιβάλλονται ποινές στους παραβάτες των παραπάνω διατά
ξεων. Ο Έπαρχος και το προσωπικό της υπηρεσίας του είναι υπεύθυνοι 
γ ια την επιβολή των ποινών,20 οι οποίες παρουσιάζουν μία μεγάλη ποι
κιλία και είναι: 
(α) Χρηματικές που κυμαίνονται από 10 έως 24 νομίσματα.21 

(β) Σωματικές, δηλαδή δαρμός και κουρά.22 

(γ) Δήμευση κατά κύριο λόγο των προϊόντων που αποκτήθηκαν με 
παράνομο τρόπο, αλλά ακόμη και δήμευση δούλων ή του συνόλου 
των εμπορευμάτων.23 

(δ) Έξοδος από τη συντεχνία, που αναφέρεται ρητά με τις εκφράσεις 
εκδιωκεσΒω τον συστήματος ή άποπαυέσβω της πραγματείας ή 
απλά εκδιωκέσθωσαν.2* 

(ε). Εξορία: εξορία καταδικαζέσθωσαν25 και 
(στ) Θάνατος, που παρουσιάζεται μία και μοναδική φορά σε ολόκληρο 

το Επαρχικό Βιβλίο, στη συντεχνία των σαπωνοπρατών, με την 
έκφραση ττ\ των άνδροφόνων νποκείσθω ποινή. Αφορά τον σαπω-
νοπράτη που παραχωρεί είτε δωρεάν είτε με χρήματα κατάλοιπα 
των προϊόντων της δουλειάς του, τα οποία είναι δηλητήρια και 
μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο κάποιου προσώπου.2 6 

Ό λ ε ς αυτές οι ποινές σπάνια απαντώνται μεμονωμένα και συνήθως 
βρίσκονται σε συνδυασμό μεταξύ τους. Ο δαρμός δηλαδή και η κουρά 
συνδέονται συχνά με την εξορία ή τη διαγραφή από τη συντεχνία ή τη 
δήμευση,27 ενώ η χρηματική ποινή μπορεί να συνδέεται με την έξοδο 

19. Επαρχικό Βιβλίο 12.8. 
20. Stöckle, Zünfte 127. Χριστοφιλόπουλος, Επαρχικόν 75-76. 
21. Επαρχικό Βιβλίο 11.5, 7 και 12.1, 5 με τις εκφράσεις ζημιούσθω νομίσματα 

δώδεκα, άπαιτείσθω νομίσματα δέκα, ζημιούσθω είκοσιτέσσαρα νομίσματα, ζημία 
είκοσιτεσσάρων νομισμάτων ύποκείσθω. 

22. Επαρχικό Βιβλίο 10.1, 3 και 11.2, 3, 7 και 12.8 με τις εκφράσεις τνπτό-
μενος και χονρενόμενος ή παιδευόμενοι και κουρευόμενοι. 

23. Επαρχικό Βιβλίο 11.2, 3, 8 και 12.9 με την έκφραση είσκομιζέσθω ή δούλος 
ών εν τοις βασιλικοίς άποδιδόσθω δούλοις. 

24. Επαρχικό Βιβλίο 11.2 και 10.3 και 11.3 και 12.8. 
25. Επαρχικό Βιβλίο 10.1. 
26. Επαρχικό Βιβλίο 12.7. Για θανάτωση με δηλητήριο βλ. Χριστοφιλόπουλο, 

Επαρχικόν 75 σημ. 3, όπου και οι παραπομπές στα βυζαντινά νομοθετικά κείμενα 
που αναφέρονται στο θέμα αυτό. 

27. Επαρχικό Βιβλίο 10.1 και 10.3 και 11.3. 
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από τη συντεχνία: ζημιονσθω είκοσιτέσσαρα νομίσματα κάί έκδιωκέσθω.28 

Σπανιότατα επίσης επαφίεται στη δικαιοδοσία του Επαρχου ο ορισμός 
συγκεκριμένης ποινής, χωρίς αυτή να ορίζεται με ακρίβεια από τις δια
τάξεις του Επαρχικού Βιβλίου. Έτσι μία φορά μόνο στα κεφάλαια που 
μας απασχολούν βρίσκεται η έκφραση προσαγέσθωσαν τω Έπάρχω είς 
το ενθύνας διδόναι των πεπραγμένων, πιθανότατα γιατί οι προσαγόμενοι 
στον Έπαρχο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι μέλη της συντε
χνίας των κηρουλαρίων, αλλά ξένοι που προσπαθούν να πουλήσουν κε
ριά και η τιμωρία τους δεν ενδιαφέρει τις διατάξεις του Επαρχικού Βι
βλίου, που απευθύνεται συγκεκριμένα στα οργανωμένα μέλη των συν
τεχνιών.29 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν επιβάλλεται σε όλες τις συντεχνίες για 
το ίδιο αδίκημα η ίδια ποινή. Π .χ. για παράνομη αύξηση ενοικίου στους 
μυρεψούς επιβάλλεται δαρμός, κουρά και διαγραφή από το σύστημα, ενώ 
για το ίδιο αδίκημα στους κηρουλάριους η ποινή είναι δαρμός και πρό
στιμο δέκα νομισμάτων.30 

Πρόβλημα δημιουργεί επίσης μερικές φορές και η έκφραση ττ\ προρ-
ρηθείσγι καβνποβαλλέσβω ποιν^31 ή τη προειρημενη νποκείσθω ευθύνη.32 

Για παράδειγμα η παράγραφος 9 των κηρουλαρίων παραπέμπει με την 
παραπάνω έκφραση στο προηγούμενο εϊσκομιζέσθω, αλλά στο σημείο 
αυτό δεν είναι φανερό τι μπορεί να δημευτεί. Πιθανότατα η χειρόγραφη 
παράδοση του Επαρχικού Βιβλίου, που σώζεται σε ένα και μοναδικό 
χειρόγραφο του 14ου αιώνα38 έχει προκαλέσει κάποια ανακατάταξη στην 
αρχική σειρά των άρθρων και η ανακατάταξη αυτή δημιουργεί μερικές 
φορές προβλήματα, όπως αυτό που αναφέραμε παραπάνω. 

2.3. Πληροφορίες για τη γενικότερη εμπορική ζωή στην Κωνσταντινού
πολη, έξω από τα οργανωμένα συστήματα, το Επαρχικό Βιβλίο δίνει 
αρκετές. Ειδικότερα από τα κεφάλαια που μας απασχολούν μπορεί κα
νείς να αντλήσει και τέτοιου είδους μαρτυρίες. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι 
οι ξένοι έμποροι, που έρχονται στην Κωνσταντινούπολη να πουλήσουν 

28. Επαρχικό Βιβλίο 12.3. 
29. Επαρχικό Βιβλίο 11.1. Πρβ. 11.6. 
30. Επαρχικό Βιβλίο 10.3 και 11.7. 
31. Επαρχικό Βιβλίο 10.2. 
32. Επαρχικό Βιβλίο 10.4, 5 και 11.4, 9 και 12.2. 
33. DujSev, To Επαρχικόν Βιβλίον, Εισαγωγή, σ. 3. 
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τα προϊόντα τους στους μυρεψούς, δεν μπορούν να παραμείνουν στη βυ
ζαντινή πρωτεύουσα περισσότερο από τρεις μήνες. Μέσα σ' αυτό το χρο
νικό διάστημα πρέπει να ξεπουλήσουν τα εμπορεύματα τους και να εί
ναι έτοιμοι, για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Και είναι αξιοση
μείωτο ότι οι έμποροι αυτοί δεν προέρχονται από άλλο κράτος, αλλά 
είναι, στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, υπήκοοι της αυτοκρατορίας, εφό
σον, σύμφωνα πάντα με το Επαρχικο Βιβλίο, οι περισσότερες πρώτες 
ύλες για τη δουλειά των μυρεψών έρχονται στην Κωνσταντινούπολη από 
τη Χαλδία και την Τραπεζούντα.34 

Μέσα στις γενικότερες πληροφορίες για την εμπορική ζωή της πρω
τεύουσας εντάσσεται και η συχνά επαναλαμβανόμενη στο Επαρχικο Βι
βλίο άρνηση των εμπόρων Λ/α δεχτούν το τεταρτηρό νόμισμα και το νό
μισμα δύο τετάρτων.35 Είναι πολύ γνωστό από τις ιστορικές πηγές του 
11ου αιώνα ότι ο Νικηφόρος Φωκάς (963-969) εισήγαγε το τεταρτηρό 
νόμισμα και προσπάθησε να το επιβάλει στη βυζαντινή αγορά.36 Η προ
σπάθεια του αυτή έφερε μεγάλη αναστάτωση στην εμπορική κίνηση μέσα 
στο κράτος και κατά την έκφραση του Ιωάννη Σκυλίτζη ου μικρώς έθλιψε 
το υπήκοον εν τοις λεγομενοις άλλαγίοις.27 Ήταν αδύνατο λοιπόν μία 
τέτοια κίνηση να περάσει απαρατήρητη από το Επαρχικο Βιβλίο και να 
μην προστεθούν στις διατάξεις του όροι επιβολής του τεταρτηρού νομί
σματος στις εμπορικές συναλλαγές της πρωτεύουσας. Γι' αυτό όποιος 
επαγγελματίας συλληφθεί να αποστρέφει νόμισμα τεταρτηρόν ή δύο τε
τάρτων ακίβδηλον έχον τον βασιλικον χαρακτήρα υφίσταται βαρύτατες 
ποινές.38 

34. Επαρχικο Βιβλίο 10.2. Πρβ. Stöckle, Zünfte 116-118. Χριστοφιλόπουλος, 
Επαρχικόν 78. 

35. Επαρχικο Βιβλίο 10.4 και 11.9. 
36. Ιωάννης Σκυλίτζης 272. 69-77 (έκδ. Thurn, CFHB). Ιωάννης Ζωναράς 

ΙΠ, 507.1-14 (CSHB). Πρβ. Λέων Διάκονος 64.1-12 {CSHB). Hélène Ahr-
weiler-Glykatzi, «Nouvelle hypothèse sur le Tétartèron d'or et la politique 
monétaire deNicéphore Phocas», ZRVIS/1 (1963), (Mélanges G. Ostrogorsky, 
1-9). M. F. Hendy, «Light Weight Solidi, Tetartera and the Book of the Pre
fect», BZ 65 (1972) 57-80, όπου και η παλιότερη βιβλιογραφία γύρω από το τε
ταρτηρό. 

37. Ιωάννης Σκυλίτζης 275.75-76. Πρβ. Ιωάννη Ζωναρά ΙΙΙ.507.11-13: οΰτω 
δε τούτοις κακουμένων των πολιτών ουδέ τις παρά των άγορανόμων ijv επί τοις 
ώνίοις προμήθεια, αλλ' έκαστος των έμπορων νόμον είχε το έαυτοΰ θέλημα. 

38. Επαρχικο Βιβλίο 10.4 και 11.9. 
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3 . Εξετάζοντας λοιπόν τα συστήματα των μυρεψών, των κηρουλαρίων 
και των σαπωνοπρατών μπορούμε να βγάλουμε ορισμένα γενικότερα συμ
περάσματα γύρω από το Επαρχικό Βιβλίο και την εμπορική ζωή της 
βυζαντινής πρωτεύουσας τον 10ο αιώνα. Βέβαια τα μέλη των συντεχνιών 
που ειδικότερα μας απασχόλησαν δεν ασχολούνται με είδη διατροφής 
ούτε με είδη ενδύσεως, αλλά οπωσδήποτε έχουν ως αντικείμενο της δου
λειάς τους είδη ευρείας κατανάλωσης το Μεσαίωνα, ιδιαίτερα σε όσους 
είχαν κάποια οικονομική άνεση. Άλλωστε , όπως γίνεται φανερό από τα 
χρηματικά ποσά που επιβάλλονται ως πρόστιμα σε όσους πέφτουν σε 
κάποια παράβαση, και τα ίδια τα μέλη των συντεχνιών αυτών είναι 
αρκετά ευκατάστατα, περισσότερο από όλους βέβαια οι κηρουλάριοι, οι 
οποίοι απευθύνονται οπωσδήποτε σε πλατύτερο αγοραστικό κοινό και 
αποτελούν μια πολυάριθμη συντεχνία. 

Εκείνο λοιπόν που κυρίως ξεχωρίζει σε όλες τις διατάξεις που εξε
τάσαμε είναι ο κρατικός παρεμβατισμός σε κάθε εμπορική κίνηση των 
μελών κάθε συντεχνίας. Το κράτος μέσω του Επαρχου της Πόλης και 
των υπαλλήλων της υπηρεσίας του προσπαθεί να ελέγξει ολόκληρη την 
παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων των μυρεψών, των κηρου
λαρίων και των σαπωνοπρατών, όπως άλλωστε και τη διακίνηση κάθε 
άλλου προϊόντος και ολόκληρη την οικονομική ζωή της πρωτεύουσας.39 

Στο προοίμιο του ίδιου του Επαρχικού Βιβλίου εκτίθενται άλλωστε 
θεωρητικά οι προθέσεις του συντάκτη των διατάξεων που θα ακολουθή
σουν. Σκοπός λοιπόν του συντάκτη του Βιβλίου είναι να μιμηθεί το Θεό, 
ο οποίος εν κόσμφ και ευταξία το παν συναρμόσας επέβαλε στους αν
θρώπους ακατάλυτους νόμους, για να ζήσουν με τάξη και δικαιοσύνη 
και να αποφύγουν τις αγριότητες και τις ατασθαλίες (μη άναισχύντως 
έπιπηδα τω ετέρω θάτερον, μήτε μην δ κρείττων τον ελάττονα κατα-
βλάπτη, αλλά πάντα δικαίω σταθμφ διαταλαντεύηται).*0 Για τους ίδιους 
ακριβώς λόγους νομοθετούνται και οι διατάξεις που περιέχονται στο Βι
βλίο του Επαρχου και αφορούν τις συντεχνίες: ως αν εύσχημόνως το 
άνθρώπινον γένος πολιτεύηται και μη θάτερος καταδυναστενη οατέρου.41 

39. Mickwitz, Kartellfunktionen 206-207, όπου και οι παραπομπές στην 
προηγούμενη βιβλιογραφία. 

40. Επαρχικό Βιβλίο, Προοίμιο 1-11. 
41. Επαρχικό Βιβλίο, Προοίμιο 11-15: ótct τοντο και την ήμετέραν γαληνότητα 

τα §ηθησόμενα νόμων εχόμενα διαθεΐναι ενδόκησεν, ώς αν ενσχημόνως το άνθρώπινον 
γένος πολιτενηται, και μη θάτερος καταδνναοτεύγι θατέρου. 
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Με μία τέτοια αρχή μίμησης του θεϊκού νόμου, που δικαιολογείται 
από τη γενικότερη βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία,42 δικαιώνεται ο 
κρατικός έλεγχος στις δραστηριότητες των μελών κάθε συντεχνίας, κα
θώς και σε ολόκληρη την οικονομική ζωή της Πόλης. 

Βέβαια, όπως ήδη πολλές φορές έχει παρατηρηθεί, με την παρέμ
βαση του κράτους στις δραστηριότητες των συντεχνιών «επιδιώκεται η 
απάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού και ο περιορισμός της εκμετάλ
λευσης, όχι όμως με την έννοια της προστασίας των καταναλωτών, αλλά 
της διασφάλισης αδιατάρακτων οικονομικών σχέσεων μεταξύ των διαφό
ρων επαγγελματικών κλάδων».43 

Η ευταξία και η τά&ς,44 η αποφυγή δηλαδή κάθε αταξίας και συγ
χύσεως*5 που αποτελεί βασικό μέλημα κάθε βυζαντινής κυβέρνησης, εί
ναι οι κύριες αρχές που διέπουν και τις διατάξεις του Επαρχικού Βιβλίου 
και θέτουν τους όρους λειτουργίας ολόκληρης της οικονομικής ζωής της 
βυζαντινής πρωτεύουσας. 

Η οργάνωση λοιπόν των εργαζομένων στο ίδιο επάγγελμα σε σω
ματεία, που καθιερώθηκε στα Ύστερα Ρωμαϊκά αυτοκρατορικά χρόνια 
και θεσμοθετήθηκε στα χρόνια του Διοκλητιανού,46 είχε διαφορετική εξέ
λιξη στη Δύση και στο Βυζάντιο. Στη Δύση απέβλεπε στην κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε συναφή επαγγέλματα,4 7 ενώ στο 
Βυζάντιο, κάτω από μια ισχυρή κεντρική εξουσία, αποτέλεσε ένα μέσο 

42. Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών, Θεσσαλονίκη 
1988, σ. 25-27 και Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Α': 
Ιστορία Πρωίμου Βυζαντινής Περιόδου (324-565), Θεσσαλονίκη 1987, σ. 41-42. 

43. Σπ. Τρωιάνος, Πτ]γές του βυζαντινού δικαίου, Αθήνα-Κομοτηνή 1988, σ. 
136. Ρ. Ε. Pieler, «Byzantinische Rechtsliteratur» στου Η. Hunger, Die hoch
sprachliche profane Literatur der Byzantiner, Π, Μόναχο 1978, σ. 471. 

44. Hélène Ahrweiler, L'idéologie politique de l'Empire Byzantin, Παρίσι 
1975, σ. 129-147 (ελληνική μετφρ. Αθήνα 1977, σ. 148-168). 

45. Η έκφραση χρησιμοποιείται από τον 6ο ως το 14ο αιώνα από τους βυζαντι
νούς συγγραφείς, όταν θέλουν να δηλώσουν οποιαδήποτε πολιτική ή κοινωνική ανα
στάτωση. Βλ. Προκόπιο, 'Ανέκδοτα 19.8: σύγχυσιν και άκοσμίαν για την κατάσταση 
που επικράτησε επί Ιουστινιανού ή Φιλόθεο Κόκκινο, Βίος Αγίου Σάββα του Νέου 
(έκδ. Τσάμη), Θεσσαλονίκη 1983, κεφ. 3.25-27: αταξία καϊ σύγχυσις για το κίνημα 
των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη. 

46. Βλ. λέξη Collegia στην RE. Stöckle, Zünfte 135. Χριστοφιλόπουλος, 
Επαρχικόν 4. Mickwitz, Kartellfunktionen 166-182. Πρβ. G. Ostrogorsky, Ιστο
ρία του Βυζαντινού κράτους, Β', Αθήνα 1979, σ. 129-130. 

47. Mickwitz, Kartellfunktionen 8-14. 



Συντεχνίες έμπορων στην Κωνσταντινούπολη 361 

κρατικής επιβολής στους επαγγελματίες και έναν από τους βασικούς τρό
πους ελέγχου των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών και της 
αστικής οικονομίας γενικότερα. Η κρατική αυτή παρέμβαση μειώνεται 
βέβαια στους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, όταν η κεντρική εξουσία 
εξασθενεί,48 αλλά υπολείμματα ανάλογων προσπαθειών παρουσιάζονται 
στα βυζαντινά νομοθετικά κείμενα ακόμη και στα ύστερα χρόνια. Εν
δεικτικά θα μπορούσαμε να θυμηθούμε τις διατάξεις τις σχετικές με τις 
αποστάσεις μεταξύ μαγαζιών και εργαστηρίων που περιλαμβάνονται στην 
Εξάβιβλο του Κ. Αρμενόπουλου στα μέσα του 14ου αιώνα49 ή όσα γρά
φονται για τους ταβουλλάριους στα χρόνια του Μανουήλ Β ' και του 
Ιωάννη Η ' Παλαιολόγου.50 

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και το ίδιο το Επαρχικό Βιβλίο σώ
ζεται σε ένα χειρόγραφο του Μου αιώνα. 

48. Ν. Oikonomidès, Hommes d'affaires Grecs et Latins à Constantinople 
(XlIIe-XVe siècles), Μόντρεαλ-Παρίσι 1979, σ. 108-114. 

49. Κ. Αρμενόπουλος, 'Εξάβιβλος 2.4.18 και 2.4.20. Πρβ. Dujòev, Το Επαρ-
χικόν Βιβλίον, Εισαγωγή σ. 9. 

50. E. SchilbaCh, «Die Hypotyposis der Καθολικοί κριταί των Ρωμαίων vom 
Juni 1398», BZ 61 (1968) 44-70. Σπ. Λάμπρος, «Πρόσταγμα Ιωάννου Η' Πα
λαιολόγου υπέρ του Φλωρεντινού Ιακώβου de Morellis», NE 4 (1907) 188-194. 
Πρβ. Νεράντζη-Βαρμάζη, Οι βυζαντινοί Ταβουλλάριοι 272-274. 





JOHANNES KÖDER 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ 
ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 

Το Επαρχικό Βιβλίο (στο εξής: ΕΒ)* περιέχει συλλογή διατάξεων των 
πολιτικών σωματείων, δηλ. των συντεχνιών της Κωνσταντινούπολης· η 
συλλογή συγκροτήθηκε επί Λέοντος Σ Τ ' του Σοφού και κυκλοφόρησε 
πιθανόν την άνοιξη του 912, αλλά οπωσδήποτε πριν από τον θάνατο του 
(11 ή 12 Μαίου). Η ιδέα μιας τέτοιας έκδοσης μπορεί ίσως να αποδο
θεί στον μισητό δάσκαλο του Λέοντα, Φώτιο, διότι — σε αντίθεση με τα 
Βασιλικά και το Πρόχειρον (907) — η Εισαγωγή του 8 8 5 / 6 , που συν
δέεται στενά με το όνομα του πατριάρχη,1 ασχολείται, ιδίως στον δ' 
τίτλο, με τα καθήκοντα του Επαρχου και αναφέρεται ρητά (2.7): Έν τη 
των νόμων ερμηνεία δει και τη συνήθεια προσέχειν της πόλεως, το δε 
παρά κανόνας είσαγόμενον ουκ εαται προς υπόδειγμα? 

Τα κείμενα των περισσότερων τίτλων του Ε Β συγκεντρώθηκαν στην 
πρώτη μορφή τους από τους ειδικούς των συντεχνιών. Στη συνέχεια δύο 
(τουλάχιστον) νομικοί του επαρχικού γραφείου, τα επεξεργάστηκαν και 
τα συμπλήρωσαν προσθέτοντας ορισμένες επιπλέον παραγράφους και πι
θανόν τους τίτλους 20-22.3 

Μετά την έκδοση του 912 το Ε Β εφαρμόστηκε πιθανότατα όλο τον 
10ο4 και τουλάχιστον τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα, καθώς οι 

* Ευχαριστώ τον E. Kislinger, Βιέννη, για πολύτιμες υποδείξεις και τον Α. 
Μαρκόπουλο, Ρέθυμνο, για τη βοήθεια του στα ελληνικά. 

1. Πρβ. τελευταία το σημαντικό για την εποχή των Μακεδόνων βιβλίο του 
Α. Schminck, Studien zu mittelbyzantinischen Rechtsbüchern (Forsch, z. byz. 
Rechtsgesch., 13), Φραγκφούρτη 1986, σ. 1-15. 

2. JGR II, 241. 
3. Για τη γένεση και τη διάρθρωση του ΕΒ βλ. διεξοδικότερα στο άρθρο μου 

«Überlegungen zu Aufbau und Entstehung des Eparchikon Biblion», στο Κα
θηγήτρια. Essays presented to Joan Hussey, Camberley 1988, 85-97. 

4. To ενδιαφέρον για το ΕΒ κατά την εποχή της μονοκρατορίας του Κωνσταν-
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τέσσερις μνείες στο Ε Β του τεταρτηρού και του δύο τετάρτων νομίσμα
τος5 προστέθηκαν κατά πάσαν πιθανότητα επί Κωνσταντίνου Η ' (1025-
1028) για τους εξής δύο λόγους* (α) μόνον στους όψιμους χρόνους του 
Βασιλείου Β ' τεκμηριώνονται και τα δύο νομισματικά είδη,6 και (β) επί 
Κωνσταντίνου Η ' αναθεωρήθηκαν επίσης τα Βασιλικά, και ίσως σ' αυ
τήν την επεξεργασία συμπεριλήφθηκαν και άλλα έργα της πρώιμης Μα
κεδόνικης εποχής, όπως το ΕΒ. 7 Επομένως το Ε Β απεικονίζει τις συν
τεχνίες κατά τη Μακεδόνικη περίοδο, δύο σχεδόν αιώνες δηλαδή,8 πε 
ριέχει όμως και πολλά στοιχεία των προηγούμενων γενεών, εφόσον πα 
λιότερες συνήθειες έγιναν αποδεκτές στο σχεδίασμα των νομικών του 
Επαρχου. 

Εάν τώρα πραγματευθώ επί 15 λεπτά τον επισιτισμό, δεν θα εξαν
τλήσω το θέμα. Προτιμώ επομένως, να θίξω ορισμένα μόνον χαρακτη
ριστικά προβλήματα που προκύπτουν από το κείμενο του Ε Β όπως και 
αυτά που το Ε Β αποσιωπά. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε γ ια τα είδη 
των εμπορευμάτων, γ ια την τοποθεσία των καταστημάτων και γ ια τα 
κέρδη. 

Με τον τομέα του επισιτισμού9 ασχολούνται, άμεσα και έμμεσα, οι 
εξής τίτλοι του Ε Β : 

τίνου Πορφυρογέννητου (945-959) τεκμηριώνει η προσθήκη επταετούς τψικαϋτα 
Κω(νσταντίνου) τοϋ πορφυρογέννητου τνγχάνοντος στον τίτλο του έργου, που βρί
σκεται στον κώδικα Παν. Τάφου 25, φ. 33α* πρβ. Köder, 6.π. 88. 

5. ΕΒ 9.5, 10.4, 11.9, 13.2. 
6. Πρβ. Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton 

Oaks Collection and in the Whittemore Collection, III/2, Dumbarton Oaks 
1973, 599 κ.ε., και Μ. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 
300-1450, Cambridge 1985, 507 κ.ε. (με βιβλιογραφία). 

7. Για την εξέλιξη της νομοθεσίας των Μακεδόνων πρβ. Σ. Ν. Τρωιάνο, Οι 
πηγές του βυζαντινού δικαίου, Αθήνα - Κομοτηνή 1986, σ. 95 κ.ε., ο οποίος έλαβε 
υπόψη τα αποτελέσματα του Schmiiick, Rechtsbücher. 

8. Τπάρχει ωστόσο ένα μόνο χφ. (του 14ου αι.) που περιέχει ολόκληρο το κεί
μενο του ΕΒ. Μία — μερική — εξήγηση γι' αυτή την έλλειψη τεκμηρίων μπορεί να 
θεωρηθεί το γεγονός ότι ενδιαφέρον για την ύπαρξη του κειμένου ως συνόλου υπήρχε 
μ ό ν ο ν στο γραφείο του Επαρχου, ενώ στις συντεχνίες κυκλοφόρησαν μόνον οι 
τίτλοι με άμεση σημασία για τη δραστηριότητα των μελών τους — και αυτοί ίσως 
όχι γραπτώς —, ώστε μόνον σπάνια προέκυψε η ανάγκη μιας πλήρους αντιγραφής. 

9. Πρβ. γενικά Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, Ε', σ. 9 κ.ε., 
όπως και τα κεφάλαια «L'échelle des régimes alimentaires» και «Régime et 
nutrition» στο βιβλίο της E. Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale 
à Byzance, 4e-7e siècles, Παρίσι-Χάγη 1977, σ. 36-53, βλ. ακόμη Ε. Kislinger, 
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10 - Περί των μυρεψών, 
13 - Περί των σαλδαμαρίων, 
15 - Περί των μακελλαρίων, 
16 - Περί των χοιρεμπόρων, 
17 - Περί των ιχθυοπρατών, 
18 - Περί των αρτοποιών, και 
19 - Περί των καπήλων και 

ίσως και ο 2 1 , Περί των βόθρων, αν και οι «βόθροι» δεν είναι υπεύ
θυνοι για κρέατα ή ζώα φαγητού, αλλά μόνο — σαν εκτιμητές και ενίοτε 
επίσης εμπορομεσίτες — για υποζύγια.10 

Όσον αφορά τον κατάλογο των εμπορευμάτων των συντεχνιών, πα
ρατηρούμε τα εξής* γίνεται αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε τρόφιμα, που 
ο πελάτης περιμένει να είναι κάθε μέρα φρέσκα, όπως κρέατα, ψάρια 
και ψωμί, και σε εκείνα που διατηρούνται χωρίς προβλήματα για με
γαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Αυτά τα τελευταία βρίσκονται (εάν παραλείψουμε τους μυρεψούς, 
που εμπορεύονται μόνον είδη πολυτελείας, όπως πιπέρι και κανέλα) στους 
σαλδαμαρίους, οι οποίοι διαθέτουν όχι μόνον τυρί, βούτυρο, μέλι, λάδι 
και όλα τα είδη ξηρών οσπρίων11 αλλά και ταριχευμένα και καπνιστά 
κρέατα και ψάρια. 

Ποιος ταριχεύει12 κρέατα και ψάρια; Το Ε Β (17.2) απαγορεύει ρητά 
στον ιχθυοπώλη να παστώσει τους ιχθύας, ει μη τους περιττεύοντας προς 
το μη διαφθαρηναι τούτους. Το Ε Β απαγορεύει όμως και στους μακελ-
λαρίους (15.6) και στους χοιρεμπόρους (16.5), να αποθησαυρίζουν κρέας 
εις καιρόν ένδειας αντί να το πουλούν. Επιτρέπεται συνεπώς κατ ' ανα-
λογίαν το συμπέρασμα, ότι ή και οι δύο, δηλ. οι μακελλάριοι και οι χοι-
ρέμποροι, ή τουλάχιστον οι χοιρέμποροι, είχαν τη δυνατότητα και τις 
εγκαταστάσεις, να ταριχεύουν το κρέας που δεν πουλήθηκε. Φαίνεται όμως 

«L'alimentazione bizantina», στο Biv. St. Biz. Slavi (τυπώνεται), το άρθρο του 
ιδίου «Ernährung» στο Lexikon des Mittelalters 3 (1986) 2171-2174, καθώς και 
Ρ. Herz, Studien zur römischen Wirtschaftsgesetzgebung, Die Lebensmittelversor
gung (Historia Einzelschriften, 55), Στουτγάρδη 1988. 

10. Σχετικά με τους βόθρους πρβ. τη μελέτη μου «Wer andern eine Grube 
gräb t . . . Die Bezeichnung βόθρος in Eparchikon Biblion» (τυπώνεται). 

11. E. Kislinger, Gastgewerbe und Beherbergung in frühbyzantinischer Zeit. 
Eine realienkundliche Studie aufgrund hagiographischer und historischer Quellen 
(διδ. διατριβή), Βιέννη 1982, σ. 100-103. 

12. Kislinger, Gastgewerbe 89 κ.ε. 
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ότι η λιανική πώληση των ταριχευμένων ήταν συνήθως δικαίωμα των 
σαλδαμαρίων. 

Εκτός από τρόφιμα οι σαλδαμάριοι είχαν και διάφορα άλλα είδη κα
θημερινής ανάγκης, όπως γύψο, πίσσα, φτιάρια κτλ. Έ τ σ ι το κατάστημα 
τους μοιάζει πολύ με το παραδοσιακό παντοπωλείο, όπως θα το βρούμε 
ακόμη και σήμερα σε κάποιο απόμερο χωριό. Δεν εκπλήσσει επομένως, 
ότι ο σαλδαμάριος έχει (μαζί με τον αρτοποιό) μεγάλη σπουδαιότητα 
για τα «καθημερινά» ψώνια. 

Παρατηρούμε όμως αξιοσημείωτα κενά στην προσφορά τροφίμων εκ 
μέρους των συντεχνιών του Ε Β . Λείπουν οπωσδήποτε οι ειδικοί γ ια γάλα 
και φρέσκα προϊόντα γάλακτος,13 αυγά, ελιές14 όπως και όλα τα φρέσκα 
οπωρικά και λαχανικά.15 Η ερμηνεία, ότι κάθε κάτοικος της Κωνσταν
τινούπολης είχε πίσω από το σπίτι του ένα χώρισμα με γίδες, κότες 
και ένα μικρό λαχανόκηπο, δεν αρκεί. 

Η παραγωγή των προϊόντων αυτών βρισκόταν και εντός των τει
χών της πόλης και στα περίχωρα, ακόμη και στην άλλη πλευρά του 
Βοσπόρου, όπως πιστοποιεί η γνωστή επιστολή του Τζέτζη, στην οποίαν 
μνημονεύει αθλιά τίνα ανθρωπάρια... όπωροπρατοϋντα... τα μήλα έκ τον 
αίγιαλοϋ' και αναφέρει συγκεκριμένα αθλιον γνναιχάριον, που νωτοφορεί 
τα... μήλα... σάκτα τ ivi παλαίω πεφορτισμένον αίγιαλόθεν.1β Από την 
ίδια επιστολή μαθαίνουμε, ότι τα μοναστήρια της Κωνσταντινούπολης 
παράγουν επίσης φρούτα, τα οποία πουλούν σε τιμές ιδιαίτερα υψηλές. 

Η πώληση αυτών των προϊόντων, που δεν τεκμηριώνεται στο Ε Β , 
θα γινόταν — όπως ξέρουμε γ ια κρέατα και γ ια ψάρια — σε ορισμένες 
κεντρικές πλατείες της αγοράς (fora), και υπέκειτο στον αγορανομικό 
έλεγχο του Επαρχου, χωρίς όμως τη μεσολάβηση ιδιαίτερου οργανισμού* 
Παρόμοιο «grand marché cent ra l , des sortes de halles, où se faisait 

le commerce en gros aussi b ien que celui au détai l», αναφέρει ο Ν. 
Οικονομίδης ακόμα και γ ια τον 15ο αιώνα.17 

Πού τοποθετείται όμως η πώληση των άλλων τροφίμων; Οι σαλδα-

13. Kislinger, Gastgewerbe 109 κ.ε. 
14. Kislinger, Gastgewerbe 110 κ.ε. 
15. Kislinger, Gastgewerbe 103-107 και 111-113. 
16. Ιωάννης Τζέτζης, Επιστολή 57 (1146/7) (έκδ. Leone) 81. 
17. Ν. Oikonomidès, Hommes d'affaires grecs et latins à Constantinople 

(13e-15e s.), Μόντρεαλ-Παρίσι 1979, σ. 97 κ.ε. Απαντούν λαχανοπώλιδες, όπωρο-
πωλοϋντες, τνροπώλοι, ώοταριχοπωλοι και κρεωταριχοπώλοι. 
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μάριοι βρίσκονταν παντού στην Κωνσταντινούπολη, ώς ευχερώς τάς αναγ
καίας τω βίφ εύρίσκεσθαι χρείας (ΕΒ 13.1). Το ίδιο ισχύει, φυσικά, 
για τους αρτοποιούς* ήδη η Notitia urbis Gonstantinopolitanae του 
πρώιμου 5ου αιώνα μιλάει όχι μόνον για 20 κρατικά αλλά και για 120 
ιδιωτικά pistrina, διασκορπισμένα ανά την πόλη.18 Αυτά τα ιδιωτικά 
μαγκίπια, που δεν παρήγαγαν το ψωμί από την annona (panis gradili»), 
αλλά από το σιτάρι της arca frumentaria, είναι αυτά που πρέπει να 
συσχετισθούν με τους αρτοποιούς της μέσης βυζαντινής εποχής (και του 
ΕΒ). 

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι ο μόνος παράγων που επιβάλλει περιο
ρισμό στην τοποθεσία των μαγκιπίων απαγορεύονται κάτω από κατοι
κίες και γενικά εις τόπους ανεπιαφαλεΐς (ΕΒ 18.3). Ας μην ξεχνάμε, 
ότι και οι οικοδομικές διατάξεις του Ιουλιανού Ασκαλωνίτου αφιερώνουν 
ένα κεφάλαιο19 για τα άρτοκοπεϊα, αλλά και για τον επικρεμάμενο για 
τα γειτονικά σπίτια κίνδυνο. Το ίδιο χωρίο του Ιουλιανού μάς πληρο
φορεί άλλωστε, ότι η εργασία στα αρτοποιεία εστί τω πλείονι μέρει εν 
νυκτι γινομένη. 

Στην παράγραφο 18.3 του ΕΒ ο νομοθέτης προτρέπει επίσης, κάπως 
άτοπα, όλους τους πολίτες να διαφυλάσσουν τις καύσιμες ύλες τους μόνο 
εν τοις αίθρίοις τόποις fj εγχορήγοις... ώς αν μη αύτης ευπρήστου τυγ-
χανούσης πυρκάίαϊ èv τη πάλει γίνωνται.20 

Η άσκηση των άλλων επαγγελμάτων του επισιτισμού επιτρεπόταν 
μόνο σε ορισμένα σημεία της πόλης. Τα ψάρια πωλούνται στις «Μέγι
στες Καμάρες» (ΕΒ 17.1), το χοιρινό κρέας στον Ταύρο (ΕΒ 16.2), το 
αρνί επίσης εκεί από το Πάσχα μέχρι την Πεντηκοστή (ΕΒ 15.5), ενώ 
τα πρόβατα όλο το χρόνο (εκτός των νηστειών) στο Στρατήγιο. Κατσίκι 
και μοσχάρι δεν αναφέρονται.21 

Το Στρατήγιο βρισκόταν στην ε' ρεγεώνα (κατά τη Notitia urbis 
Gonstantinopolitanae), λίγο πιο πάνω από τον σημερινό σιδηροδρομικό 

18. Notitia dignitatum (έκ& Seeck) 230-243, πρβ. Α. Berger, Untersuchun
gen zu den Patria Konstantinupoleos (Ποικίλα Βυζαντινά 8), Βόννη 1988, σ. 149 
κ.ε. και 312 κ.ε., και Herz, ό.π. 302, 306 κ.ε. 

19. Κεφ. 2.4.14 στην παραλλαγή της ££α/?ί'/?λου του Αρμενοπούλου. 
20. Κατά την εποχή της έκδοσης του ΕΒ οι πηγές αναφέρουν πυρκαγιές στα 

έτη 886 (Berger 580), 897 (Berger 597) και 912 (Α. M. Schneider, «Brände in 
Konstantinopel», BZ 41 (1941) 382 κ.ε., ιδιαίτερα 386). 

21. Για τα κρέατα πρβ. Kislinger, Gastgewerbe 94-98, ο οποίος τονίζει ότι το 
βοδινό κρέας απαντά σπάνια στις γραπτές πηγές. 
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σταθμό του Sirkeci.22 Εκτός από την αγορά προβάτων μαρτυρούνται εκεί 
φυλακές, δύο εκκλησίες (του Φιλήμονος και των Φωτίου και Ανίκητου) 
και, πιθανόν, αγορά μετάλλων.23 

Ο Ταύρος, που ταυτίζεται με τη σημερινή πλατεία Beyazit, ήταν 
στην ζ' ρεγεώνα. Ο Berger υποθέτει ότι το όνομα προέρχεται από την 
αγορά κτηνών24 αλλά είναι γνωστό από διάφορες πηγές ότι η αγορά 
αυτή μεταφέρθηκε στον Ταύρο μόλις επί Κωνσταντίνου Ε'.25 

Στο ΕΒ υπάρχει αυστηρή διάκριση ανάμεσα στους μακελλαρίους και 
τους χοιρεμπόρους. Οι μακελλάριοι ανταποκρίνονται στους συγχρόνους 
τους fartoréS (Küter) της δυτικής Ευρώπης26 και ειδικεύονται όχι τόσο 
στην κτηνεμπορία όσο στη σφαγή των προβάτων και αρνιών. Εάν αγο
ράζουν τα πρόβατα μέσα στην Κωνσταντινούπολη, τότε αυτό γίνεται 
μόνον στο Στρατήγιο. Φαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή έρχονται οι 
ίδιοι οι χωρικοί από τα περίχωρα της Κωνσταντινούπολης, από τη Θράκη 
δηλ., με τα κοπάδια τους (πρβ. και ΕΒ 15.4). 

'Αλλη δυνατότητα ήταν οι μακελλάριοι να αγοράζουν τα πρόβατα στη 
Μικρά Ασία, αλλά μόνο στις περιοχές πέρα από τον Σαγγάριο (ΕΒ 15.3) 
και όχι στις αγορές της Νικομήδειας και της χερσονήσου του Koca-eli, 
για να μην αυξηθεί η τιμή, που δεν μπορούσε επομένως να ελεγχθεί με 
ακρίβεια από τον Έπαρχο. 

Η τιμή των προβάτων καθορίζεται από τον Έπαρχο (δηλ. από υπάλ
ληλο του), ο οποίος κάθε φορά εκτιμά, κατά την ποιότητα των ζώων, 
πόσο έχει το νόμισμα (ΕΒ 15.1-2). Στη συνέχεια σφάζουν τα ζώα και 
τα πουλούν στην ίδια τιμή' το κέρδος τους αποτελείται από τα εντόσθια, 
την κεφαλή και τα πόδια. Φαίνεται ότι κατά κανόνα οι καταναλωτές 
αγόραζαν ολόκληρα πρόβατα* γι* αυτό δεν μνημονεύονται ζυγαριές, ενώ 
οι χοιρέμποροι πουλούσαν το χοιρινό με το ζύγι και συνεπώς υπάρχει 
γι' αυτούς η συνηθισμένη διάταξη (ΕΒ 16.6), που αφορά τη νόθευση 
ζυγαριών. 

Στους χοιρεμπόρους — όπως φαίνεται από το όνομα τους — κύρια 

22. Πρβ. Berger, ό.π. 406-408. 
23. ό.π. 410. 
24. ό.π. 323-325. 
25. Πρβ. J. L.Teall, «The Grain Supply of the Byzantine Empire, 330-

1025», DOP 13 (1959) 87 κ.ε., ιδιαίτερα 105, και Berger, ό.π. 425. 
26. Πρβ. το άρθρο Fleisch, Fleischer, στο Lexikon des Mittelalters 4 (1987) 

541-545. 
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απασχόληση είναι το εμπόριο. Ασχολούνται όμως και με τη σφαγή των 
ζώων, ενώ έχουν μεγαλύτερο περιθώριο όσον αφορά τη διατήρηση και 
την κατεργασία του κρέατος και τον καθορισμό των τιμών. 

Είναι δύσκολο να υπάρξουν ασφαλή στοιχεία για τη σύνθεση και τη 
διάρθρωση τιμών και κερδών. Γενικά μπορούμε να υποστηρίξουμε, ότι 
οι νομισματικές προϋποθέσεις για σταθερές τιμές κατά την εποχή, στην 
οποίαν «ισχύει» το Ε Β , ήταν καλές. Ό π ω ς τόνισε τελευταία ο Hendy, 2 7 

η νομισματική μεταρρύθμιση του Λέοντος Γ ' (με τη σταθεροποίηση της 
σχέσης των χάλκινων προς τα χρυσά νομίσματα) δημιούργησε τις προϋ
ποθέσεις επί τρεις σχεδόν αιώνες μέχρι τις αρχές του 11ου αιώνα για 
ευνοϊκές οικονομικές εξελίξεις. 

Εάν δεν υπάρχει πληθωρισμός, τα περιθώρια κέρδους, όπως και οι 
τόκοι, μπορούν να είναι χαμηλά. Έ τ σ ι στα «Κεφάλαια περί διαφόρων 
υποθέσεων» του Ψευδο-Νικηφόρου (πατριάρχη;), που ίσως ανήκουν στο 
πρώτο μισό του 11ου αιώνα,28 υπάρχει ο όρος το κέρδος εκ τε οίνου, 
κτηνών, ελαίου, σίτου και των λοιπών πάντων ώνουμένων και πιπρασκο-
μένων να μην είναι παραπάνω του σώου μεν αριθμού, ήτοι του δεκάτου, 
εϊτουν νομισμάτων, ...εν μεν άνω του καθ3 εκάστου συγκεχώρισται δια 
το άστατον του καιρού, ήτοι εις δέκα νομίσματα εν περιττόν.29 Αυτό το 
κέρδος του 1 0 % είναι ασφαλώς αξίωση της Εκκλησίας. Αγνοώ πάντως, 
αν το άστατον του καιρού είναι φράση με γενικό περιεχόμενο ή αν έχει 
συγκεκριμένο ιστορικό υπόβαθρο (υπαινίσσομαι τα οικονομικά και νομι
σματικά προβλήματα, που άρχισαν κατά την περίοδο του Μιχαήλ Δ') . 3 0 

Το Ε Β επιτρέπει στους σαλδαμαρίους ως (ανώτατο) κέρδος δύο μι-
λιαρίσια μόνα εν τω νομίσματι (ΕΒ 13.5), δύο δωδεκατημόρια ή 16 ,7% 
δηλ. Είναι το ίδιο περιθώριο κέρδους, που υπερασπίζεται με τόση έμ
φαση ο Ιωάννης Τζέτζης στη γνωστή επιστολή του.3 1 Πρόκειται βέβαια 
γ ια ακαθάριστο κέρδος, που εμπεριέχει ακόμη και όλες τις δαπάνες του 
επιχειρηματία. 

Για τους αρτοποιούς, όμως, το Ε Β κάνει διάκριση ανάμεσα στο κα
θαρό κέρδος (1 κεράτιον / νόμισμα = 1/24) και τις δαπάνες για την 

27. Hendy, Monetary Economy 500 κ.ε., πρβ. του ίδιου, Coinage and Money 
in the Byzantine Empire 1081-1261, Washington D.G. 1969, σ. 5 κ.ε. 

28. Πρβ. Grumel, Regestes 407, αρ. 1 (και P. Alexander, Patriarch Nice-
phorus of Constantinople, Οξφόρδη 1958, σ. 156 σημ. 1). 

29. Πρβ. Pitra, Iur. eccl. gr. hist, et monum. II 323. 
30. Πρβ. Hendy, Monetary Economy 509 κ.ε. και του ίδιου (1969) 5 κ.ε. 
31. Επιστολή 57 (Leone 81). 

24 
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άλεση του σιταριού και για το ψήσιμο (2 μιλιαρίσια = 2 /12) , 3 2 συνο
λικά δηλ. 20 ,83%, εκ των οποίων όμως μόνον το 4 , 1 7 % είναι καθαρό 
κέρδος. 

Πιο δύσκολη είναι η εκτίμηση των κερδών στους μακελλαρίους και 
τους ιχθυοπράτας. Οι μακελλάριοι έχουν τους πόδας και την κεφαλήν 
και τα εντός εις κέρδος, το δε λοιπόν απεμπολώσι κατά την εξωνησιν 
(15.1) — αλλά τι σημαίνει αυτό; Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τις ση
μερινές τιμές των εντοσθίων κτλ. και του κρέατος, που έχουν ποσοστό 
κέρδους μεταξύ 5 και 1 0 % για πρόβατα και χοιρινά,33 ανάλογα με το 
βάρος (μέγεθος) του ζώου. Πρέπει όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι τα 
εντόσθια και το κεφάλι χρησιμοποιήθηκαν πιθανότατα πολύ περισσότερο 
απ ' ό,τι σήμερα και συνεπώς εκτιμήθηκαν διαφορετικά.34 

Σχετικά με τους ιχθυοπράτας35 βρίσκουμε τις εξής πληροφορίες" 
κατ ' αρχήν ο Έπαρχος καθορίζει κάθε πρωί τις τιμές βάσει της νυχτε
ρινής άγρας λευκών ιχθύων (ΕΒ 17.4).3β Έ π ε ι τ α στο Ε Β (17.1) καθο
ρίζεται κέρδος ενός μιλιαρισίου/νόμισμα, 1/12 = 8 , 3 % δηλ. γ ια τους 
προϊσταμένους των «Μεγίστων Καμάρων», οι οποίοι προφανώς είχαν 
δύο τομείς ευθύνης, το να μετέρχονται ως επιχειρηματίες την εκμετάλ-

32. ΟΙ αρτοποιοί... τιθέτωσαν κέρδος εν τφ νομίσματι κεράτιον êv καΐ μιλια
ρίσια δύο, το μεν κεράτιον είς κέρδος, τα δέ μιλιαρίσια εις διατροφή των τε αν
θρώπων αυτών καί τον άλογου τον αλήθοντος και ένοίκιον και εκκανσιν τον φούρνον 
και δάδας (ΕΒ 18.1). 

33. Πληροφορία της συντεχνίας των αυστριακών κρεοπωλών (26.7.88), καθώς 
και άλλων μεμονωμένων κρεοπωλών. 

34. Πρβ. Kislinger, Gastgewerbe 94 και 99 (για τη «δημοτικότητα» των 
εντοσθίων). 

35. Πρβ. J. Nicole, Le livre du Préfet... (traduction française, avec une 
introduction et des notes explicatives, Γενεύη-Βασιλεία 1894) 67 κ.ε. και Kislin
ger, Gastgewerbe 75 κ.ε. 

36. Πρόκειται για ψάρια πρώτης ποιότητας, τα οποία με το ψήσιμο γίνονταν 
άσπρα και γι' αυτό λέγονται ως τώρα στην Κωνσταντινούπολη «άσπρα ψάρια» σε 
αντίθεση με τα μπλε ψάρια κατώτερης ποιότητας (ευγενής πληροφορία του κ. Ηλία 
Σπονδύλη που κατάγεται από την Κωνσταντινούπολη). Για τα ψάρια στο Βυζάντιο 
πρβ. τώρα και F. Tinnefeid, «Zur kulinarischen Qualität byzantinischer Spei
sefische», στο Collected Papers dedicated to Kin-Ichi Watanabe (Studies in the 
Mediterranean World, Past and Present 11) Τόκυο 1988, 155-176, με πλούσια 
βιβλιογραφία. Στο άρθρο του Tinnefeid, σύμφωνα με την πληροφορία του κ. Σπον
δύλη, τα ψάρια πρώτης ποιότητας (1. Gruppe: Hervorragende Speisefische, σ. 
158-161) φημίζονται για το άσπρο κρέας τους. 
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λευση της καμάρας αλλά και να ελέγχουν, μετά από εντολή του Επαρ
χου, τις τιμές και γενικά την πώληση των ψαριών. 

Σύμφωνα με άλλη πληροφορία που προσφέρει το Ε Β (17.3), προβλέ
πονται για τους ίδιους τους ιχθυοπράτας και γ ια τους προστάτας τους 
ανά 2 φόλεις / νόμισμα, ανά 2 / 2 8 8 = 0 , 7 % δηλ. Εάν συγκρίνουμε αυτό 
το κέρδος των 0 , 7 % και πάλι με την πληροφορία του Τζέτζη,3 7 που 
υπερασπίζεται ρητά, όπως είπαμε, το κέρδος των 2 / 1 2 = 16 ,7% για 
τους ιχθυοπράτας, η διαφορά φαίνεται αγεφύρωτα μεγάλη. Γι ' αυτό προ
τείνω στο ΕΒ 17.3 η λέξη φό^ς να αντικατασταθεί στην πρώτη περί
πτωση με τη λέξη κεράτια*8 διότι τότε το κέρδος του ιχθυοπράτη θα 
είναι 2 / 2 4 = 8 , 3 % . Μαζί με το ως άνω κέρδος του προϊσταμένου της 
«Καμάρας» (ΕΒ 17.1) το εμπορικό περιθώριο θα αντιστοιχούσε ακρι
βώς σ' αυτά τα 16 ,7%, που γνωρίζουμε από τους σαλδαμαρίους και 
τους αρτοποιούς.39 

Ας ρίξουμε ακόμη μια ματιά και στις άλλες συντεχνίες του Ε Β : 
Στους μεταξοπράτας, που αγόραζαν από το εξωτερικό μέταξα και 

την αποθήκευαν, το Ε Β συγχωρεί ούγγίαν*0 μίαν εν τω νομίσματι ως 
κέρδος (ΕΒ 6.9 και 7.2)41 σε περίπτωση πώλησης μετάξης σε φτωχούς 
καταρταρίους και μεταξαρίους. 

Αντίθετα, πρόκειται μάλλον για προμήθεια, όταν οι οθωνιοπράται και 
οι σαλδαμαριοι επιτρέπεται (ΕΒ 9.6) να ανατιμούν 1 κεράτιον / νόμισμα 
( = 4,17%) στην περίπτωση που εισάγονται από Βουλγάρους και άλλους 
ξένους «εμπόρους», εκτός από λινό και μέλι, και άλλα εμπορεύματα, τα 
οποία οι δύο αυτές συντεχνίες παραδίδουν στους αρμόδιους εμπόρους. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι οι πληροφορίες του Ε Β για 
τα κέρδη του λιανικού εμπορίου μάς επιτρέπουν να διακρίνουμε κάποια 
ομοιομορφία' ίσχυε προφανώς τότε λίγο ως πολύ ο κανόνας, το καθαρό 
κέρδος να μην υπερβαίνει το μιλιαρίσιον / νόμισμα (8,3%) και το ακα
θάριστο το κεράτιον / νόμισμα (16,7%). 

37. Επιστολή 57 (Leone 81). 
38. Το τέλος δηλ. του ΕΒ 17.3 να έχει ως εξής: ...άποκερδαίνοντες καθ' εν 

νόμισμα ανά κεράτια δύο και οι τούτων προστάται àvà φόλεις δύο. 
39. Άλλη λύση προτείνει η Ε. Παπαγιάννη, «Μοναχοί και μαύρη αγορά στον 

12ο αιώνα. Παρατηρήσεις σε προβλήματα του Επαρχικού Βιβλίου», Βυζαντιακά 8 
(1988) 59 κ.ε., ιδιαίτ. 65-70. 

40. Το δωδέκατο δηλαδή* πρβ. π.χ. Ph. Grierson, Byzantine Coins, Λονδίνο 
1982, 180-181. 

41. Που ανταποκρίνεται στο γνωστό ήδη 1/12 ή 8,3%. 
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ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 

ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΑΣ 
Πληροφορίες καθημερινού βίου ή μυθοπλαστικά στοιχεία; 

Η ιστορία της πλούσιας πατρινής χήρας Δανιηλίδας αποτελεί «επεισό
διο» τόσο στη ζωή των δύο πρώτων αυτοκρατόρων της Μακεδόνικης 
δυναστείας, όσο και στην σύγχρονη ιστορική έρευνα που ασχολείται με 
την περίοδο αυτή.* Όντως επεισοδιακή, από κάθε άποψη, υπήρξε η με
ταχείριση αυτής της ιστορίας από τους παλαιότερους ιστορικούς, αλλά 
και από τους δύσπιστους σύγχρονους μας. Όλοι λίγο-πολύ επεσήμαναν 
τις υπερβολές και τον μυθοπλαστικό χαρακτήρα της αφήγησης, αλλά 
παρά τις επιφυλάξεις τους κανείς δεν απέφυγε τον πειρασμό να χρησι
μοποιήσει τις πληροφορίες που μας παρέχονται με μοναδική γενναιοδω
ρία για βυζαντινά πράγματα. Ελλείψει άλλων πηγών, μια δήθεν προσε
κτική περιδιάβαση στο ναρκοπέδιο της υπερβολής και του παραμυθιού 
εφοδίαζε κατά καιρούς και κατά τις ανάγκες τους ερευνητές με στοιχεία 
για την οικονομική και πολιτική ιστορία της Πελοποννήσου, αλλά και 
προσέφερε μερική ερμηνεία της ταχείας ανόδου του Βασιλείου στο ύπατο 
αξίωμα της αυτοκρατορίας. Η ρομαντική θεώρηση του επεισοδίου από 
τους μυθιστοριογράφους υπήρξε ίσως ευτυχέστερη, καθώς το εξέλαβαν 
ανεπιφύλακτα ως ιστορικό γεγονός, προσθέτοντας μάλιστα, σαν καλοί 
παραμυθάδες, επί πλέον στοιχεία: τους έρωτες του Βασιλείου με την 

* Πολλά από τα προβλήματα και ορισμένες λύσεις που προτείνει η παρούσα 
ανακοίνωση βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας και μελετώνται στα πλαίσια του 
προγράμματος της Ιστορικής Γεωγραφίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών για 
τον έλεγχο των πηγών της Ιστορίας της Βυζαντινής Πελοποννήσου. Η εργασία δη
μοσιεύεται, ύπως ακριβώς ανακοινώθηκε στο Συμπόσιο, κατά συνέπεια ο χαρακτή
ρας της είναι σχετικά ελλειπτικός. Θεωρώ πάντως υποχρέωση μου, και με την ευ
καιρία αυτής της δημοσίευσης, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους Χριστίνα Αγγε
λίδη, Λίτσα Βλυσίδου και Τ. Λουγγή για την προθυμία τους να συζητήσουν μαζί 
μου τα προβλήματα που αναφύονται από τη νέα θεώρηση του επεισοδίου της Δα
νιηλίδας. 
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Δανιηλίδα. Το επεισόδιο, βεβαίως, τίποτε παρόμοιο δεν αναφέρει. Αντι
θέτως ο συντάκτης του καταβάλλει προσπάθεια να απομακρύνει κάθε 
υποψία ερωτικής συντυχίας και γι* αυτό τελικά το ίδιο το επεισόδιο όχι 
μόνο επιτρέπει να υποθέσομε, αλλά σχεδόν υποβάλλει την ερωτική σχέ
ση των πρωταγωνιστών. Οφείλω, λοιπόν, να ομολογήσω ότι, τόσο η 
αυθαίρετη ερωτική ερμηνεία του επεισοδίου από μερίδα ιστορικών και 
φιλολόγων, όσο και ο ύποπτος υπερτονισμός από το ίδιο το κείμενο του 
ενάρετου της σχέσεως και της μητρικής αγάπης με οδήγησαν στο πρό
τυπο που υποκρύπτεται στην ιστορία. Έτσι από την νότια βαλκανική 
οδηγηθήκαμε σε τροπικότερα κλίματα και καταλήξαμε σε απροσδόκητα 
συμπεράσματα σχετικά με τη δυναστική ιδεολογία, ώστε τελικά η ιστο
ρικότητα ή μη του επεισοδίου περνά σε δεύτερη μοίρα.1 

Η ιστορία της Δανιηλίδας παραδίδεται ουσιαστικά μόνο από τον Κων
σταντίνο Πορφυρογέννητο στην βιογραφία που συνέταξε για τον παππού 
του Βασίλειο Α' περίπου ένα αιώνα μετά και, βεβαίως, αναπαράγεται 
συνοπτικά από τον Σκυλίτζη, αμφότεροι εκπρόσωποι της δυναστικής 
ιδεολογίας του Μακεδόνικου οίκου. Ο «κύκλος» του Λογοθέτη δεν ανα
φέρει τίποτε από την πλασματώδη ιστορία, είτε γιατί δεν γνωρίζει πλά
σμα τοιόνδε, όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί όλα τα μυθεύματα για την 
καταγωγή του Βασιλείου, κάθε φορά που κρίνει σκόπιμο παρ' όλα αυτά 
να τα αναφέρει, είτε διότι θέλει να διαφοροποιηθεί και σ' αυτό το σημείο 
θεωρώντας το απαράδεκτη υπερβολή.2 Η ιστορία λοιπόν αυτή, όπως μας 

1. Τα περί αισθήματος Βασιλείου-Δανιηλίδας, Κ. Παπαρρηγόπουλος, «Δανιη-
λίς, η μεγάλη των Πατρών Δέσποινα», Πανδώρα 1 (1850-51) 56-63, Σ . Θωμό
πουλος, Ιστορία της πόL·ως Πατρών, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 1821 (Βν 

έκδοση, επιμ. Κ. Τριαντάφυλλου), Πάτρα 1950, σ. 271-277. Βλ. επίσης Κ. Τριαντά
φυλλου, Ιστορικόν Λεξικόν των Πατρών, Πάτρα 21980, σ. 93-94. Επίσης, Ι. Βασι
λείου, «Δανιηλίς και Βασίλειος Α' ο Μακεδών», Νέα Εστία 118/1396 (1985) 
1137-1145, κείμενο που μου υπέδειξε ο Α. Σαββίδης τον οποίο και ευχαριστώ. Για 
τις παλαιότερες ιστορικές έρευνες που αναφέρονται στο επεισόδιο πλήρη βιβλιογρα
φία παρέχει ο Α. Bon, Le Péloponnèse byzantin, Παρίσι 1951, σ. 121 και 128 
κ.ε. Από τις σχετικά πρόσφατες αναφορές στο επεισόδιο βλ. Ν. Σβορώνου στην ΙΕΕ, 
Η ' , σ. 198 και Α. Kazhdan - Ann W h a r t o n Epstein, Change in Byzantine Cul
ture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Universi ty of California 1985, a. 17, 
όπου όμως τα αναφερόμενα γεγονότα αφορούν τον Λέοντα Σ Τ ' και όχι τον Βασίλειο Α' . 

2. Αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εκδόσεις του Βίου Βασιλείου από 
τον Ι. Sevöenko και του Ψευδοσνμεών από τον Α. Μαρκόπουλο θεωρούμε σκόπιμο 
να αποφύγομε κάθε αναφορά στα μεγάλα προβλήματα της ιστοριογραφίας του 10ου 
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την αφηγείται ο Πορφυρογέννητος, διαρθρώνεται σε τρεις πράξεις. Η 
τρίτη πράξη που τοποθετείται στα χρόνια του Λέοντος Σ Τ ' , αν και λι
γότερο πλασματώδης, δεν θα μας απασχολήσει στην παρούσα ανακοίνω
ση.3 Έ χ ω όμως την υποψία και την εκφράζω προκαταβολικά ότι η τρίτη 
πράξη αποτελεί την αφορμή που επιτρέπει την μυθοπλασία' είναι ο ιστο
ρικός πυρήνας, ο οποίος χρησιμοποιείται για να βυζαντινοποιηθεί, να 
προσαρμοσθεί στις ιδεολογικές ανάγκες της εποχής, γνωστός ελληνιστι
κός θρύλος βασιλικού μεγαλείου και δύναμης. Θεωρώ λοιπόν τον κριτικό 
έλεγχο των δύο προηγούμενων πράξεων προϋπόθεση για μια μελλοντική 
και γονιμότερη διερεύνηση της ιστορικότητας όλου του επεισοδίου. 'Αλλά 
ταντα μεν ύστερον. 

Εκτός από την περιληπτική αναπαραγωγή του επεισοδίου, θεωρώ 
επίσης απαραίτητη την συνεξέταση του με όλα τα θρυλούμενα για τον 
Βασίλειο και τα οποία αποτελούν το μυθοπλαστικό πλαίσιο στο οποίο 
εγγράφεται η ιστορία της Δανιηλίδας. Η ιστορία λειτουργεί, και μόνον 
έτσι πρέπει να εκληφθεί, ως επισφράγιση και επικύρωση των θρυλου-
μένων για την βασιλική ιδιότητα του Βασιλείου από την λαμπρότατη 
και πλουσία αρχόντισσα της Πελοποννήσου. Επίσης, μόνο μέσα σ' αυτό 
το πλαίσιο προβάλλει ανάγλυφα η σκοπιμότητα της μεταποίησης ενός, 
ενδεχομένως, ιστορικού γεγονότος, καθώς προδίδονται οι συγκεκριμένες 
ιδεολογικές και δυναστικές ανάγκες που εξυπηρετεί. Η ιστορία της Δα
νιηλίδας ανά πράξη έχει ως εξής: 

αι. Για την σχετική βιβλιογραφία βλ. Ι. Sevüenko, La biographie de l'empereur 
Basile 1er (τμήμα Storia Letteraria, στη σειρά La civiltà Bizantina dal IX 
all' XI secolo, aspetti e problemi, Università degli Studi di Bari, Corsi di Studi 
-II, 1977), Μπάρι 1978, σ. 91-94. Για τις ιδεολογικές τάσεις των σχετικών πηγών, 
Τ. Λουγγής, «L'Historiographie de l'époque macédonienne et la domination 
byzantine sur les peuples du Sud-Est européen d'après les traités de paix du 
IXe siècle», Balkan Studies 21 (1980) 69-86, όπου παρατίθεται επίσης πλούσια 
βιβλιογραφία. Του ίδιου, «Η βυζαντινή ιστοριογραφία μετά το λεγόμενο "Μεγάλο 
Χάσμα"», Σύμμεικτα 7 (1987) 125-163. Τα θρυλούμενα για την καταγωγή του 
Βασιλείου θεωρήθηκαν από τον λογοθετικό κύκλο έργο του Φωτίου, το οποίο στον 
Βίο Ιγνατίου, PG 105, 563 χαρακτηρίζεται ως πλασματώδης Ιστορία, στον δε Ψευ-
δοσυμεών πλάσμα (έκδ. Bekker) 689, 7. Βλέπε επίσης Α. Μαρκόπουλο, Η χρονο
γραφία τον Ψευδοσνμεών και οι πηγές της, Ιωάννινα 1978. 

3. Η ιστορία της Δανιηλίδας και η προτεινόμενη διαίρεση της σε τρεις πράξεις: 
Συν. Θεοφ. (CSHB) α' πράξη, 226-228.11, β' πράξη, 316-320.73-77, γ' πράξη 
320-321.77. Ιωάννη Σκυλίτζη, Σύνοψις 'Ιστοριών (έκδ. Thurn) α' πράξη, 121-123.6, 
β' πράξη 160-161.40. 
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Πράξη πρώτη. Ο Βασίλειος γόνος φτωχής οικογένειας γεωργών από 
την Αδριανούπολη, αλλά στην πραγματικότητα απόγονος των Αρσακι-
δών, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Μεγάλου Κωνσταντίνου, είναι 
προορισμένος από την θεία Πρόνοια για τον θρόνο της Κωνσταντινού
πολης. Σειρά από σημεία, ενοράσεις και προφητείες προλέγουν την λαμ
πρή τύχη που τον αναμένει. Ο προφήτης Ηλίας, σημαντικότατο στοι
χείο που πρέπει να συγκρατήσομε, εμφανίζεται στον ύπνο της μητέρας 
του προτρέποντας την να μην προβάλει αντίσταση στην έξοδο που θα 
επιχειρήσει ο γιος της προς την βασιλεύουσα. Στην Κωνσταντινούπολη ο 
Βασίλειος θα σχετισθεί με τον Θεοφιλίτζη, συγγενή του αυτοκράτορα 
Μιχαήλ, θα προσληφθεί ως πρωτοστράτορας και θα ακολουθήσει τον 
κύριο του ως την Πελοπόννησο για κρατικές υποθέσεις. Κατά το προ
σκύνημα τους στον ναό του Αποστόλου Ανδρέα στην Πάτρα μοναχός, 
που κατέχει το προορατικό χάρισμα, θα αναγνωρίσει στο πρόσωπο του 
Βασιλείου τον μέλλοντα αυτοκράτορα, ενώ θα αγνοήσει τον Θεοφιλίτζη 
παρά την λαμπρότητα της δορυφορίας του. Το γεγονός θα γίνει γνωστό 
από την πλούσια χήρα Δανιηλίδα, η οποία θα επιδιώξει να σχετισθεί 
με τον Βασίλειο, τον οποίο φιλοξενεί, εμφρόνως και συνετώς, και κατά 
την αναχώρηση του θα του προσφέρει πλουσιότατα δώρα, μηδέν έτερον 
επιζητήσασα παρά να γίνει αδελφοποιτός του γιου της Ιωάννη. Ο Βα
σίλειος της υπόσχεται ότι, αν επαληθευθεί η προφητεία, της γης εκείνης 
άπάσης κνρίαν αυτήν άποφηναι. Με τα χρήματα, υποτίθεται, που έλαβε 
από την Δανιηλίδα, αγόρασε κτήματα στην Μακεδονία και έγινε πλού
σιος και αυτός. Εδώ τελειώνει η πρώτη πράξη του επεισοδίου. Τα πα
ραπάνω, και πάλι υποτίθεται, συμβαίνουν γύρω στα 850, λίγο μετά την 
εξέγερση των Σλάβων της Πελοποννήσου και την καταστολή της από 
τον Θεόκτιστο Βρυέννιο. 

Πράξη δεύτερη. Υποτίθεται τριάντα χρόνια αργότερα γύρω στα 880, 
όταν αποπερατώνεται η λαμπρότατη Νέα Εκκλησία. Τόπος της δράσης 
η Κωνσταντινούπολη. Ο Βασίλειος είναι ήδη δεκατρία χρόνια αυτοκρά
τορας, έχει εκμηδενίσει τους Παυλικιανούς της Ανατολής (872-873) (ας 
θυμηθούμε περιστασιακά την παυλικιανική Αχαία), και κάνουν την εμ
φάνιση τους ο Πρόχειρος Νόμος και η Εισαγωγή (870-879) με τις ρυθ
μίσεις του κληρονομικού και δημοσίου δικαίου. Μέσα σ' αυτό το δικαϊκό 
κλίμα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, με τις δημεύσεις περιουσιών, η 
πλουσιότατη κληρονόμος από την Αχαία καταφθάνει στην Κωνσταντι
νούπολη μετά μεγάλης δορνφορίας και υπηρεσίας. Και επειδή ήταν πια 
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γραία, αλλά διέθετε αφθονον τον πλούτου περιουσίαν, επί σκίμποδος αυ
τήν άνακλίνασα τριακόσιοι εύρωστοι δούλοι ανέλαβαν, ανά δέκα κάθε 
φορά, να σηκώνουν τον σκίμποδα και να την μεταφέρουν ως την Κων
σταντινούπολη. Έφερε επίσης μαζί της πλουσιότατα δώρα, εκατό σκιά-
στριες (υφάντρες) και εκατό ωραιότατους εκτομίες (ευνούχους) τους 
οποίους περιποιήθηκε ιδιαιτέρως, καλλωπίζοντας τους με φροντίδα πολλή, 
γιατί, λέει, γνώριζε ότι στην Κωνσταντινούπολη οι ευνούχοι τούτοι πε
ριτριγυρίζουν πάντα τους άρχοντες, χειρότεροι κι από μύγες το μαντρί, 
όταν καλοκαιριάσει. Η υποδοχή θα γίνει με λαμπρότητα βασιλική στη 
Μαγναύρα κι αφού ονομασθεί ως και βασιλομήτωρ θα επιστρέψει κατά 
τον ίδιο τρόπο στην πατρίδα της. Πριν αναχωρήσει όμως δεν παραλεί
πει να επισκεφθεί τη Νέα Εκκλησία την αφιερωμένη στον Χριστό, τον 
αρχάγγελο Μιχαήλ και τον προφήτη Ηλία και να πάρει μάλιστα μέτρα 
του δαπέδου για να κατασκευάσει μεγάλους νακοτάπητες, ως επενχια. 
Εδώ τελειώνει η καθ' όλα βασιλική δεύτερη πράξη. 

Η τρίτη και τελευταία πράξη είναι η πλέον συνοπτική, έχει χαρα
κτήρα επαναληπτικό και διεκπεραιωτικό, καθώς αναφέρεται, πιθανόν, σε 
κάποιο έγγραφο και βεβαίως στην αποστολή του βασιλικού υπαλλήλου. 
Η μαγεία του μύθου υποχωρεί, εφόσον η απαρίθμηση περιουσιακών στοι
χείων, η απογραφή κτημάτων, χρημάτων, ψυχαρίων δεν επιδέχονται λο
γοτεχνική εκμετάλλευση. Το μοντέλο του μύθου που ακολουθεί ο Πορ
φυρογέννητος δεν προσφέρεται ιδιαίτερα σ' αυτό το σημείο. Έτσι τα 
σχετικά με τον πρωτοσπαθάριο Ζηνόβιο του κάστρου Ναυπάκτου, οι 
τρεις χιλιάδες δούλοι που ελευθερώνονται και αποστέλλονται στη Λαγο-
βαρδία, τα ογδόντα προάστια που περνούν στην κυριότητα του αυτοκρά
τορα Λέοντα χρησιμοποιούνται ως επαλήθευση, ως μαρτυρία για του 
μύθου το αληθές. Συνεπώς η τρίτη πράξη, πάνω στην οποία ο Πορφυ
ρογέννητος χάλκευσε το μύθο της Δανιηλίδας, πρέπει τελικά να απο
συνδεθεί από τις δύο προηγούμενες. 

Όπως ήδη αναφέραμε, το επεισόδιο χρησιμοποιήθηκε δεόντως από τους 
περισσότερους βυζαντινολόγους. Παρά τις αμφιβολίες για την αξιοπιστία 
του ο Vogt θα προσπαθήσει να το τοποθετήσει στον ιστορικό χρόνο, 
δίνοντας τις χρονολογίες που παραθέσαμε και μεις. Ταυτίζει μάλιστα τον 
Θεοφιλίτζη με τον Θεόκτιστο Βρυέννιο.4 Ο Adontz στην μελέτη του 

4. Α. Vogt, Basile 1er et la civilisation byzantine à la fin du IXe siècle, 
Παρίσι 1908, σ. 16-17, 158, 398-399. 
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για την καταγωγή τοϋ Βασιλείου θα αμφισβητήσει κατά τρόπο πειστι
κό, όχι τόσο την ιστορικότητα του επεισοδίου, όσο τους σχετικούς θρύ
λους για την γενναιοδωρία της Δανιηλίδας και την φτωχική προέλευση 
του αυτοκράτορα. Θα υποστηρίξει μάλιστα ότι ο Βασίλειος καταγότανε 
από πλούσια οικογένεια της Μακεδονίας.5 Ο R u n c i m a n θα αστοχήσει 
περισσότερο από όλους, όταν συμπεραίνει εισαγωγή λιναριού και βάμ
βακος στην Πάτρα και επεξεργασία τους για την κατασκευή ταπήτων 
στα ταπητουργεία της πόλης. Από λανθασμένη ερμηνεία χωρίου θα ανα
καλύψει φλοκάτες πεποικιλμένες με πολύτιμους λίθους, πράγμα που επα
ναλαμβάνεται μέχρι σήμερα από τους ιστορικούς. Ό λ ο το επεισόδιο θα 
τον οδηγήσει, τέλος, στο συμπέρασμα ότι δεν θα ήταν υπερβολή, αν κά
ποιος υποστήριζε ότι κατά τον 9ο αι. η Πελοπόννησος υπήρξε ένα από 
τα πλουσιότερα θέματα της αυτοκρατορίας, η δε χήρα Δανιηλίδα μια 
από τις πλουσιότερες μορφές στην οικονομική ιστορία της Ελλάδας.6 Πιο 
συγκρατημένος ο Άμαντος επιχειρεί να ερμηνεύσει τον τρόπο πλουτι
σμού της Δανιηλίδας,7 ο δε Bon, αν και με κάποιους δισταγμούς, δέχε
ται τελικά να χρησιμοποιήσει ως realia τον αριθμό των σκλάβων και 
των προϊόντων στην σύνθεση του «Βυζαντινή Πελοπόννησος».8 Τέλος ο 
Moravcsic στην εξαίρετη μελέτη του γ ια τα θρυλούμενα περί Βασιλείου, 
ενώ μας προσφέρει ένα μοναδικό πλούτο στοιχείων και ερμηνειών, γ ια 
όλα όσα μυθικά έχουν αποδοθεί στον αυτοκράτορα Βασίλειο, μας σύνοδ

ο. Ν. Adontz, «L'âge et l'origine de l'Empereur Basile I», Byzantion 8 
(1933) 475-500 και 9 (1934) 223-260 ( = Ν. Adontz, Études Armeno-byzantines, 
Λισαβόνα 1965, σ. 47-109). 

6. S. Runciman, «The Widow Danelis», Études dédiées à la mémoire d'An
dré M. Andréadès, Αθήνα 1940, 425-431 και την κριτική του F. Dölger, BZ 41 
(1941) 254. Ο Runciman (σ. 426) καταλαβαίνει ότι η Δανιηλίς «had woven an 
enormous and exquisite carpet, with precious stones sewn into it, peacock
like in its colour, which she sent to the Emperor to cover the vast floor-space 
of the New Basilica that he had just built». Πριν απ' αυτόν την ίδια ανάγνωση 
έκανε ο Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους (Β' έκδοση Α. Κων-
σταντινίδου) Αθήνα 1886, Γ', σ. 753, ενώ στο σχετικό ρομάντζο που είχε δημοσιεύ
σει πάλι ο ίδιος χρόνια πριν στην Πανδώρα 1 (1850-51) 62, είχε σωστά καταλάβει 
ότι το έδαφος του ναού «συνέκειτο, έάν πιστεύσωμεν τον χρονογράφον, έκ λίθων πο
λυτίμων, μιμούμενων, δια συναρμογής έντεχνου, τήν ποικιλίαν και το κάλλος ταώ-
νων...». Πράγματι το κείμενο δίδει είργάσατο και απε'στείλε νακοτάπητας μεγάλους... 
ύφ' ών άπαν το έδαφος... ποικιλίαν και κάλλος ταώνων μιμούμενον, καλύπτεσθαι 
ε'μελλε..., Συν. Θεοφ. 319. Βλ. και παρακάτω σημ. 35. 

7. Κ. Άμαντος, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, Αθήνα 21977, σ. 23-25. 
8. Bon, ό.π. 121-122 και 128 κ.ε. 
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δεύει κατά τρόπο ανεξήγητο μόνο ως το ναό του Αποστόλου Ανδρέα 
στην Πάτρα και ακολούθως μας εγκαταλείπει. Η άρνηση του να ασχο
ληθεί με την Δανιηλίδα μαρτυρεί και την άποψη του για το επεισόδιο: 
πιθανόν αποδέχεται την ιστορικότητα του.9 Οι περισσότεροι μελετητές 
του επεισοδίου, μεταξύ των οποίων και ορισμένοι από αυτούς που ανα
φέραμε παραπάνω, καταπιάστηκαν με τη λύση του γρίφου του ιματισμού 
που προσέφερε η πατρινή αρχόντισσα. Τα Σιδόνια έργα παμποίκιλα ή 
σενδαΐς αλλά και αυτά ύπερ τα του άραχνίον νήματα εις λεπτότητα που 
μάλλον υποκρύπτουν σηρικά υφάσματα, δημιούργησαν εύλογες απορίες 
γι* αυτόν τον 9ο αιώνα με την καλλιέργεια και την επεξεργασία μετα
ξιού στην Πελοπόννησο. Η πληροφορία αυτή νομιμοποιούσε κάθε προ
βληματισμό, αν και νεότερες μελέτες για τους κομμερκιαρίους θέτουν το 
πρόβλημα σε νέα βάση.10 Θέλω όμως να πιστεύω ότι, τόσο για τον 
έλεγχο αυτού του σημείου αλλά και γ ια την αξιοπιστία όλου του επει
σοδίου, η έρευνα μας πρέπει να στραφεί όχι μόνον στις συνοικίες Βλα-
τερό και Κανδριάννικα της Πάτρας, αλλά και προς την κατεύθυνση που 
ακολουθεί ο δρόμος του μεταξιού και της πορφύρας.11 Πιο συγκεκριμένα 
στην Μεσοποταμία και τον Καύκασο αφ' ενός και στην Ερυθρά Θάλασ
σα αφ' ετέρου. 

Η ιστορία της Δανιηλίδας αποτελεί ένα αφαιρετικό δημιούργημα, 
προσαρμοσμένο στις πολιτικές σκοπιμότητες και ιδεολογικές ανάγκες της 
εποχής που συνετέθη. Η εύκρατη χώρα της Πελοποννήσου, ό,τι πιο νό
τιο διαθέτει η βυζαντινή αυτοκρατορία τον 9ο και τον 10ο αιώνα, προ
σφέρεται να αντικαταστήσει την τροπική χώρα του Σαβά ή τα βασίλεια 
της Κανδάκης. Ό λ η η πρώτη πράξη αποτελεί μεταφορά της ψευδοκαλ-
λισθένειας Κανδάκης στα βυζαντινά πράγματα. Η δομή, η ανέλιξη της 
δράσης, η προσωπικότητα των ηρώων, οι διάλογοι τους, η απαρίθμηση 
δώρων και πραγμάτων αλλά και οι δάνειες φράσεις μάς οδηγούν στο 
Βίο του Αλεξάνδρου.12 Το ίδιο ισχύει βεβαίως και για την δεύτερη πρά-

9. G. Moravcsik, «Sagen und Legenden über Kaiser Basileios I», DOP 
15 (1961) 96-97 ( = Studia Byzantina, Άμστερνταμ 1967, σ. 186-187). 

10. Bon, ό.π. 128-129, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Ν. Οι-
κονομίδη, «Silk trade and production in Byzantium from the sixth to the ninth 
century: the seals of kommerkiarioi», DOP 40 (1986) 33-53. 

11. Σχετικά με τις συνοικίες των Πατρών Βαλτερό και Κανδριάννικα, όπου 
υπήρχαν μεταξουργεία και ταπητουργεία, βλ. Θωμόπουλο, ό.π. 271-277 και Τριαν
τάφυλλου, ό.π. 65, 178. 

12. Για τα προβλήματα καταγωγής και χρονολόγησης των παραλλαγών του 
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ξη, η οποία αποτελεί προσαρμογή της ιστορίας της επίσκεψης της βασί
λισσας του Σαβά στον Σολομώντα, αν και τα πράγματα εδώ είναι πιο 
σύνθετα. Ήδη ο Moravcsik έχει αποδείξει ότι ο Πορφυρογέννητος αν
τλεί στοιχεία από τον θεματικό πλούτο της ελληνιστικής Ανατολής και 
εκμεταλλεύεται μοτίβα που κατά καιρούς χρησιμοποιήθηκαν για να πε
ριγράψουν τις θαυμαστές γεννήσεις και την ένδοξη καταγωγή των Βα
σιλέων της Ανατολής. Η ιστορία της Δανιηλίδας αποτελεί ένα ακόμη 
δάνειο, τόσο ευφυώς προσαρμοσμένο, ώστε διέφυγε της προσοχής του 
Moravcsik. To ζεύγος Θεοφιλίτζη - Βασιλείου αντιστοιχεί ακριβώς στο 
ζεύγος Πτολεμαίου - Αλεξάνδρου. Η επίσκεψη στο ναό του Αποστόλου 
Ανδρέα αντικαθιστά την επίσκεψη στο ιερό των θεών της χώρας. Και 
στις δύο περιπτώσεις υπάρχει η πρόρρηση για τα μελλούμενα. Αξίζει 
επίσης να σημειωθεί ότι οι βυζαντινοί χρονογράφοι περιορίζονται να εξι
στορήσουν από τα επεισόδια της ζωής του Αλεξάνδρου μόνον την επί
σκεψη του στα Ιεροσόλυμα, όπου και η σχετική προφητεία του Δανιήλ, 
και αμέσως μετά την επίσκεψη του στην Κανδάκη.13 Ποια σχέση άραγε 
μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο όνομα Δανιήλ, στην προφητεία του για 
τον Αλέξανδρο τον Μακεδόνα, και στο όνομα Δανιηλίς και την προφη
τεία για τον θρόνο της Κωνσταντινούπολης για τον οποίο προορίζεται ο 
νεότερος Μακεδόνας; Ο Αλέξανδρος επιθυμεί να επισκεφθεί την Καν
δάκη incognito γι* αυτό υποδύεται τον απλό παρασπιστήν με το όνομα 
Αντίγονος ή Αντίοχος. Ως απλός παρασπιστής επισκέπτεται την Καν
δάκη, όπως ως απλός πρωτοστράτωρ ο Βασίλειος την χήρα Δανιηλίδα. 
Αλλά ποια είναι αυτή η Κανδάκη: έβασίλευε ôè της πόλεως γυνή έχουσα 
κάλλος ύπερήφανον, μέσης ηλικίας τυγχάνουσα, χήρα, ...Σεμιράμεως της 
βασιλίδος απόγονος μας λέει η Vetusta.14 Η δε χώρα της ευρίσκεται 

Ψευδοκαλλισθένη, R. Merkelbach, ((Die Quellen des griechischen Alexanderro
mans», Zetemata 9 (1977) 93 κ.ε., τα δε σχετικά με το επεισόδιο της Κανδάκης, 
71-72, 146-147 και 204-207. Χρησιμοποιούμε την ιστορία της Κανδάκης από τις 
παρακάτω εκδόσεις των παραλλαγών: A, ...Historia Alexandri Magni, Ree. Ve
tusta (έκδ. Kroll) III, 18-24, σ. 115-123. β, ...Der griechische Alexanderroman, 
Rezension β (έκδ. Bergson) III, 18-24, σ. 152-167. λ, ...Die Rezension λ des 
Pseudo-Kallisthenes (έκδ. van Thiel) III, 18-24, σ. 39-51 και (19)-(24), σ. 57-
65. ε... Anonymi Byzantini, Vita Alexandri regis Macedonum (έκδ. Trumpf) 
40-43, σ. 148-166. Βυζ. ...Das byzantinische Alexandergedicht nach dem cod. 
Marcianus 408 (έκδ. Reichmann) στ. 5.009-5.459. 

13. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για τον Γεώργιο Μοναχό, πρβ. J. Gleixner, Das 
Alexanderbild der Byzantiner, Μόναχο 1961, σ. 32 κ.ε. 

14. Παραλλ. Α, III 18, σ. 115. 6-8. 
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εν Μερόγι στην Αίγυπτο, αλλά σύμφωνα με άλλες παραλλαγές κοντά στη 
Βεβρυκία που συνορεύει με την Αχαία ή ,ακόμη στην Αμαστριδα του 
Πόντου. Στις δαιδαλώδεις παραλλαγές του Ψευδοκαλλισθένη, αλλά και 
στις παραδόσεις της Ανατολής, η Κανδάκη και η Σεμίραμις συγχέονται 
πάντα με τις Αμαζόνες του Πόντου ή του Ωκεανού.15 Απαραίτητος σταθ
μός του Αλεξάνδρου καθώς πορεύεται προς τις Αμαζόνες, αλλά και προς 
την Κανδάκη, είναι η Αχαία και το ιερό των θεών, πράγμα που επανα
λαμβάνουν σχεδόν όλες οι παραλλαγές. Πρόκειται βεβαίως για την Αχαία 
της Κολχίδας.16 Η χήρα Κανδάκη, λοιπόν, που σχετίζεται κατά κάποιο 
τρόπο με την Αχαία, αναγνωρίζει στο πρόσωπο του απλού παρασπιστή 
τον κοσμοκράτορα Αλέξανδρο, πλην όμως του το αποκρύβει προς στιγ
μήν. Κατά τον ίδιο τρόπο η χήρα Δανιηλίδα μαθαίνει ότι ο άσημος 
Βασίλειος είναι ο μέλλων αυτοκράτορας, αλλά κρατεί το μυστικό μέχρι 

15. Παραλλ. Α, III 18-20, σ. 115-118, παραλλ. β, III 19-20, σ. 154-159, πα-
ραλλ. ε, 40, σ. 149.5 και 43, σ. 161.1-2. Βλέπε επίσης Merkelbach, ό.π. 146 και 
Β. Χρηστίδη, «An arabobyzantine novel: Umar b. al-Numan compared with 
Digenes Akritas», Byzantion 32 (1962) 549-603 και ειδικά για τον αμαζονισμό, 
576-586. Στην ιρανική παράδοση η ιστορία της Κανδάκης συνδυάζεται με τις Αμα
ζόνες και τοποθετείται στην Ισπανία ή στην Αρμενία, J. A. Boyle, «The Alexander 
Romance in the East and West», Bulletin of the John Rylands University Li
brary of Manchester 60 (1977-78) 16 κ.ε. Πρβ. και Nizâmi, Le roman de Chosroès 
et Chtrîn (μετφρ. Η. Masse), Παρίσι 1970, σ. 21-22 και σημ. 16. Τέλος βλ. τη 
σημαντική αλλά σχετικώς ανεπεξέργαστη συγκριτική έρευνα για το θέμα της Καν
δάκης στις παραδόσεις της βυζαντινής και μουσουλμανικής Μέσης Ανατολής, Η. 
Αναγνωστάκης, La Géographie des chansons du cycle akritique et du roman de 
Digenes Akritas, Παρίσι 1983 (διατριβή 3ου κύκλου Paris, δακτυλογρ.) σ. 158-195. 

16. Παραλλ. Α, Ι 42, σ. 48.8-16 και Βυζ., στ. 2.102 κ.ε., όπου η Βεβρυκία 
των Αμαζόνων, γειτονική χώρα της Κανδάκης, συνδυάζεται γεωγραφικά με το όρος 
Ταύρος και την Αχαΐα του Πόντου και κατά συνέπεια ανήκει στον μικρασιατικό 
χώρο. Καθώς μάλιστα υπάρχουν παραδόσεις για τις Αμαζόνες του Θερμόδωντα, την 
Κανδάκη της Αμάστριδας και του Καυκάσου, η ιστορία της Κανδάκης και η πορεία 
του Αλεξάνδρου προς την χώρα της σχετίζονται άμεσα με την Αχαΐα του Πόντου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Αχαΐα είναι από τα μοναδικά γεωγραφικά ονόματα που 
δανείζεται από τον Ψευδοκαλλισθένη το ποίημα του Διγενή Ακρίτα και η κατά
κτηση της προσγράφεται στα πολεμικά έργα αυτοκράτορα που κατά πάσα πιθανό
τητα είναι ο Βασίλειος Α' της Κρυπτοφέρρης και όχι ο Ρωμανός των άλλων παραλ
λαγών. Για το πρόβλημα της Αχαΐας στον Διγενή Ακρίτα, βλ. Βασίλειος Διγενής 
Ακρίτας (έκδ. Καλονάρου) Α', παραλλ. Α, στ. 2419, σ. 133, Ν. Οικονομίδη, «L"épo-
pée' de Digenis Akritas et la frontière orientale de Byzance aux Xe et Xle 
siècles», TM 7 (1979) 391, σημ. 55, Αναγνωστάκη, ό.π. 284 κ.ε. Βλέπε, όμως, 
για την Αχαΐα του Ψευδοκαλλισθένη, Gleixner, Alexanderbild 65. 
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να βρει το θάρρος να του το ανακοινώσει. Και στις δύο περιπτώσεις οι 
ήρωες μας φιλοξενούνται από χήρα. Γίνονται φίλοι με τους γιους των 
ηρωίδων τους οποίους μάλιστα βοηθούν: ο Αλέξανδρος τον Κανδαύλη 
στην επιχείρηση ανευρέσεως της γυναίκας του, ο Βασίλειος τον Ιωάννη 
με τον οποίο γίνεται αδελφοποιτός, τιμώντας τον αργότερα με το αξίωμα 
του πρωτοσπαθάριου. Και στις δύο περιπτώσεις η φιλοξενούσα προβάλ
λεται ως μητέρα και είναι χαρακτηριστικό το χωρίο της Vetusta: 'Αλέ
ξανδρε, εϊθε ής μου κάί συ υιός17 λέει η Κανδάκη η οποία προήλθεν εν 
βασιλικώ διαδηματι εμφαίνουσα υπερμεγέθη την ηλικίαν..., ως δοκείν 
τον Άλέξανδρον όραν την εαυτού μητέρα... έβλεπε δε τα βασίλεια λάμ-
ποντα χρυσορόφοις στέγεσιν... στρωμναί δε ήσαν, σηρικής υφάσματα τέ
χνης, χρυσω δεδημιουργημέναι...18 Ο χρυσός και το μετάξι, της Δανιη-
λίδας, ίσως έλκει την καταγωγή από τον Ψευδοκαλλισθένη. Ό χ ι όμως 
μόνον αυτά. Η Δανιηλίδα δέδωκε γαρ αύτω και χρυσον ίκανον κάί άν-
δράποδα προς ύπηρεσίαν τριάκοντα και εν ιματισμώ και διαφόροις εϊδεσι 
πλοϋτον πολύν19 η δε Κανδάκη στον Αλέξανδρο δώρα πολύτιμα ëv τε 
σκεύεσι και Ιματίοις διαχρύσοις, και λόγω τών ετησίων φόρων τάλαντα 
τριακόσια... χρυσίον... επιδους αύτω και εκ τών... παίδων άνδρας τριά
κοντα.20 Όπως διαπιστώνομε η εξάρτηση μπορεί να αναζητηθεί ως τις 
πιο λεπτές αποχρώσεις του λόγου. Ακόμη και η υποτιθέμενη διορατικό
τητα της Δανιηλίδας και η πολιτική της οξυδέρκεια ή οι παραχωρήσεις 
της κεντρικής εξουσίας προς τους δυνατούς της επαρχίας, συνήθεις ερ
μηνείες διαφόρων ερευνητών, δεν είναι παρά απλές αντιγραφές από την 
ιστορία της Κανδάκης. Η Δανιηλίδα δεν επιζητεί ή απαιτεί τίποτε άλλο 
από τον Βασίλειο, που σύμφωνα με την προφητεία θα βασιλεύσει, πλην 
ϊνα αγαπάς και êtefiç ημάς και το ποιήσασθαι πνευματικής άδελφότητος 
σύνδεσμον προς Ίωάννην τον ταύτης υίόν. Ο δε Βασίλειος της υπόσχεται 
ότι, αν όντως επαληθευθεί η προφητεία, τής γής εκείνης άπάσης, ει δυ
νατόν, κυρίαν αυτήν άποφήναι...21 Στο Χρονικό του ο Γεώργιος Μοναχός 
παρουσιάζει τον Αλέξανδρο να λέγει στην Κανδάκη, αβλαβή σε και τους 
υιούς σου και την βασιλείαν σου διαφυλάξω και λήψομαί σε γυναίκα.22 

17. Παραλλ. Α, III 23, σ. 122.26-27. 
18. ό.π. II 22, σ. 119-120.22-24. 
19. Συν. Θεοφ. 228.3-5. 
20. Παραλλ. ε, 43, σ. 165.16-18 και σ. 166.2-5: πρβ. Παραλλ. Α, III 23, 

σ. 123.1-4. 
21. Συν. Θεοφ. 228. 
22. Γεώργιος Μοναχός (έκδ. De Boor) I, 33.25-26. 
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Η παραλλαγή ε, αν και παρουσιάζει κενά σ' αυτό ακριβώς το σημείο, 
δίδει ...χάρις ήμϊν [...] δονλία τω άδελφω σου πάνυ. το δε χρνσίον λα
βών απιε Άλέξανδρον νπερ ημών αύτω έξιλεούμενος.23 Τέλος, το μετα
γενέστερο βυζαντινό ποίημα του Αλεξάνδρου μαρτυρεί την βυζαντινή 
προέλευση του διαλόγου Κανδάκης - Αλεξάνδρου, ειδικά στο σημείο αυτό' 
πρόκειται μάλλον για προσθήκη που απουσιάζει στις αρχαιότερες παραλ
λαγές. Η ομοιότητα με τον διάλογο Δανιηλίδας - Βασιλείου είναι κατα
φανής: 

στ. 5384 και μεθ' ημέρας δε τινας δοΰσα Κανδάκη δώρα 
μέγιστα προς Άλέξανδρον, πολυτελή χιτώνα 

στ. 5389 πολλάς ετέρας δωρεάς διδούς και στρατιώτας, 
ειπούσα ταϋτα προς αυτόν «Μέμνησο της Κανδάκης 
και φύλαξαν μου τους υιούς' εμήν δε ταύτην χώραν 
εασον άπελεύθερον άπελθε προς ειρήνη». 

Ό δέ δακρύσας ϊψησεν' ((ΎΩ μήτέρ μου Κανδάκη, 
την ανω θείαν Πρόνοιαν διαμαρτύρομαι σοι 
πάντα καλώς φυλάξαι με τα παρά σον ρηθέντα' 
ώσπερ δ3 αυτήν μητέρα μου τήν Όλυμπίαν σχώ σοι». 

Στην συνέχεια της ιστορίας της Δανιηλίδας ο Βασίλειος θα τιμήσει την 
πατρινή αρχόντισσα με τον τίτλο της βασιλομήτορος, όπως ο Αλέξανδρος 
την Κανδάκη στην παραπάνω του υπόσχεση. Μετά την φιλοξενία, τα 
δώρα και τις αμοιβαίες υποσχέσεις, τόσο ο Αλέξανδρος όσο και ο Βα
σίλειος επιστρέφουν στους δικούς τους. Η εντύπωση που τελικά αποκο
μίζει κανείς είναι ότι τα χρήματα με τα οποία ο Βασίλειος αγόρασε τα 
κτήματα στην Μακεδονία προέρχονται αναμφισβήτητα από το ταμείο της 
Κανδάκης. 

Η δεύτερη πράξη, όπως ήδη αναφέραμε, αποτελεί προσαρμογή της 
ιστορίας της βασίλισσας του Σαβά, που στις παραδόσεις των λαών της 
Ανατολής συγχέεται με τις ιστορίες της Σεμίραμης και της Κανδάκης.24 

Ο Πορφυρογέννητος έχει ως αφηγηματικό πρότυπο το Γ ' βιβλίο των 

23. Παραλλ. ε, 43, σ. 166.1-2. 
24. J. Deramey, «La reine de Saba», Revue de l'Histoire des Religions 29 

(1894) 296-328 και ιδιαίτερα 326-327. J. Trumpf, «Alexander und die Königin 
von Saba», Athenaeum 44 (1966) 307-308. S. Kraufs, «Die Königin von Saba 
in den byzantinischen Chroniken», BZ 11 (1902) 120-131. 

25 
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Βασιλειών και γνωρίζει το έργο του Ιώσηπου.25 Παράλληλα χρησιμο
ποιεί ανεκδοτολογικά στοιχεία που αφορούν τις προαναφερθείσες βασί
λισσες και που κυκλοφορούν ευρύτατα την περίοδο αυτή. Μέρος αυτής 
της ανεκδοτολογίας εντοπίζεται στο Κοράνιο, στις παραλλαγές λ και ε 
του Ψευδοκαλλισθένη και βεβαίως στους βυζαντινούς χρονογράφους.26 

Θα αποφύγω να αναφερθώ στις σχολαστικές λεπτομέρειες που αποδει
κνύουν την εξάρτηση του Πορφυρογέννητου από τα κείμενα που αναφέ
ραμε. Θα αρκεσθώ μόνο στον έλεγχο των σημείων εκείνων που χρησι
μοποιήθηκαν έως σήμερα από τους ερευνητές ως πληροφορίες καθημερι
νού βίου, ενώ ενδέχεται να αποτελούν μυθοπλαστικά δάνεια. Αξίζει, ίσως, 
να επισημανθεί η προσπάθεια του Πορφυρογέννητου να υπερτονίσει το 
βασιλικό χαρακτήρα της επίσκεψης, καθώς και της ίδιας της Δανιηλί-
δας. Και μόνον η περιγραφή της υποδοχής στη Μαγναύρα, αλλά και των 
δώρων που έφερε η Δανιηλίδα, προκαλούν υποψίες, όχι τόσο για την 
υπερβολή, όσο για την σκοπιμότητα της υπερβολής. Το μοντέλο που 
προσαρμόζει ο Πορφυρογέννητος στην βυζαντινή πρακτική τον αναγκά
ζει να δώσει εξηγήσεις που ίσως δεν χρειάζονταν, αλλά που ευτυχώς 
για μας είναι άκρως διαφωτιστικές: δοχής δε γεγοννίας εν τή Μαγναύρα, 
καθώς εστίν έθος τοις βασιλεϋσι Ρωμαίων ποιεϊν, όταν τινά των εφ' ηγε
μονίας έθνους τινός περιφανών και μεγάλων είσδέχεσθαι μέλλωσιν, εισή
χθη και αυτή προς βασιλέα έντίμως τε και λαμπρώς, είσαγαγονσα και 
δώρα πολυτελή, ola τών εθνικών βασιλέων ουδείς σχεδόν μέχρι και τότε 
προς βασιλέα 'Ρωμαίων εισήγαγενΡ Η περιγραφή της μοναδικότητας 
των δώρων της Δανιηλίδας προδίδει άμεση εξάρτηση από την περιγραφή 
των δώρων της βασίλισσας του Σαβά: και έδωκεν τω Σαλωμων εκατόν 
είκοσι τάλαντα χρυσίου και ?5<5υσ//ατα πολλά σφόδρα και λίθον τίμιον 
ουκ εληλύθει κατά τα ήδυσματα εκείνα έτι εις πλήθος, â έδωκεν βασί-

25. Βασιλειών Γ', 10.1-13, Παραλειπομένων Β', 9.1-12 (έκδ. Rahlfs), Ιώση-
πος, Ιουδ. Αρχαιολ. VIII. 165-175 (έκδ. Thakeray - Marcus). Για μίμηση του 
Ιώσηπου από τον Πορφυρογέννητο βλ. Sevòenko, ό.π. 109 (σημ. 2). Ίσως η προ
σπάθεια του Sevöenko (ό.π. 114) να αποκαταστήσει το κείμενο της Συν. Θεοφ. σ. 
319.5-7 να διευκολύνεται από τα αντίστοιχα χωρία του Ιώσηπου: ώς δ' άφικομένην 
αυτήν ήδέως δ βασιλεύς προσεδέξατο, τά τε αλλά περί αυτήν φιλότιμος ήν... καΐ 
είς την οίκείαν ύπέστρεψε Ιώσηπος, Ιουδ. Αρχαιολ. VIII. 169 και 175. 

26. Παραλλ. λ (έκδ. van Thiel), σ. 25-28. Trumpf ό.π., Kraufs ό.π., Gleixner, 
Alexanderbild 32 κ.ε. Πρβ. Ε. Ullendorff, Bilkis, EI, I, σ. 1256 και P. Boratav, 
«Le conte et la narration épico-romanesque», Turcica 1 (1969) 109 κ.ε. 

27. Συν. Θεοφ. 317.24-318.1-5. 
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λισσα Σαβα τω βασιλει Σαλωμων... ουκ εληλνθει τοιαύτα ξύλα απελέ
κητα επί της γης ονδε ώφθησάν που εως της ημέρας ταύτης.28 Η ανα
χώρηση μάλιστα της Δανιηλίδας από την Κωνσταντινούπολη περιγρά
φεται ως εάν επρόκειτο για την αναχώρηση της βασίλισσας του Σαβά 
αύθις προς την οικείαν χώραν άνθνπενόστησεν ώσπερ τις δέσποινα των 
εκείθεν βασίλισσα.29 Παρά την μερική αντιστοιχία των δώρων που προ
σκομίζει η Δανιηλίδα στην Κωνσταντινούπολη με τον πλούτο των δώρων 
που καταφθάνει στην αυλή του Σολομώντα από διάφορους ηγεμόνες — 
χρυσός, ιματισμός, μέταξα και πορφύρα — εμείς θα αρκεσθούμε να εξε-
τάσομε μόνον αυτά που σχετίζονται άμεσα με τις δύο ηρωίδες. Κατ* αρ
χήν τα οικετικά πρόσωπα. Η Δανιηλίδα συνοδεύεται από 100 σκιάστριες, 
δηλ. υφάντριες, και 100 ευνούχους, για τον καλλωπισμό των οποίων επέ
δειξε μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φοβάμαι πως η πληροφορία αυτή 
δεν έχει ιστορική αξία καθώς αποτελεί προσαρμογή του αινίγματος που 
έθεσε η βασίλισσα του Σαβά στο Σολομώντα, όταν παρουσιάσθηκε συ
νοδευόμενη από τόσους ενόπτονς... παϊδας αρρενάς τε και θη^ας δμοιο-
τρόπω στολή και κονρα τή αυτή περικαλλωπίσασα ζητώντας του να 
διακρίνει την φύσιν έκατέρων.30 Οι υπόλοιποι 300 δούλοι που συνοδεύουν 
την Δανιηλίδα υποτίθεται πως έχουν ως έργο να βαστάζουν τον περί
φημο σκίμποδα. Αλλά και σ' αυτό το σημείο η μεγαλοπρέπεια της Δα
νιηλίδας αποτελεί δάνειο. Όταν ο Πορφυρογέννητος αναφέρει ότι ήσαν 
γαρ οικετικά μεν πρόσωπα πεντακόσια, εξ ών ύπήρχον εύειδεϊς εντομίαι 
τον αριθμόν εκατόν... ήσαν δε και γυναίκες σκιάστριαι εκατόν...31 ουσια
στικά χρησιμοποιεί τους αριθμούς και τις ιδιότητες των δούλων που 
στέλνει η Κανδάκη στον Αλέξανδρο: Αιθίοπας άνήβονς φ' κατά την Ve
tusta ή σύμφωνα με την λ Κομιζονσι δέ σοι οί παρ3 ημών σταλεντες 
(πρέσβεις) χρυσού πλήθος πολύ, χρυσηφόρονς Αιθίοπας ρ' και φ' παιδας 
ανήβους, παρθένονς και παιδίσκας σ'...32 Επίσης στην πολυθρύλητη ιστο
ρία του φορείου που διανύει την απόσταση Πάτρας — Κωνσταντινούπολης 
δεν υποκρύπτεται τίποτε άλλο από την περιγραφή του μεγαλοπρεπέστε
ρου "σκίμποδα" της Κανδάκης, τον οποίο χρησιμοποιούσε η βασίλισσα 

28. Βασιλειών Γ 10.10-12. 
29. Συν. Θεοφ. 319.7-8. Βλ. παραπάνω σημ. 25. 
30. Γεωργ. Μοναχ., σ. 200-201. Πρβ. Kraufs, ό.π. 125 κ.ε. 
31. Συν. Θεοφ. 318.5-13. Ο Runciman (ό.π. 426) μπερδεύει αριθμούς και 

δούλους. 
32. Παραλλ. Α, III 18, σ. 116.10 και παραλλ. λ, III 18, σ. 41.29-42.1-2. 
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στις μετακινήσεις και στις πολεμικές της επιχειρήσεις. Η Vetusta μάς 
λέει ότι ήταν τεράστιος σαν οικία... ου παγεϊσα το θεμέλιον επί της γης, 
άλλα μεγίστοις τετραγώνοις καϊ ξύλοις πηχθεΐσα... δπον δε έπορεύετο... 
είς αυτήν κατεμενεν.33 Στην παραλλαγή λ η Κανδάκη περιγράφεται μά
λιστα ως η μηδεποτε την γην πατησασα.9* Θα αναφέρομε ένα τρίτο 
— τελευταίο — σημείο το οποίο και θα μας οδηγήσει στα τελικά μας 
συμπεράσματα. Η Δανιηλίδα βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη την επο
χή που αποπερατώνεται το κατεξοχήν λαμπρό μνημείο του Βασιλείου, 
η Νέα Εκκλησία, όπως ακριβώς η βασίλισσα του Σαβά στην Ιερουσα
λήμ, όταν περατώνεται ο ναός του Σολομώντα, τον οποίον και επισκέ
πτεται. Ομοίως και η Δανιηλίδα δεν μπορούσε παρά να επισκεφθεί τη 
Νέα Εκκλησία. Αφού θαυμάσει το δάπεδο, του οποίου την λαμπρότητα 
μας περιγράφει ο Πορφυρογέννητος, η πλούσια χήρα αναλαμβάνει να 
κατασκευάσει νακοτάπητες για να το καλύψει, υπόσχεση που υποτίθε
ται πραγματοποιείται. Η αποστολή των νακοταπήτων από την Πάτρα, 
οδήγησε μερίδα ερευνητών να συμπεράνει εξαγωγή ταπήτων από την 
Αχαία προς την Κωνσταντινούπολη. Μια πρώτη παρατήρηση που θα 
μπορούσαμε να κάνομε είναι ότι ο Πορφυρογέννητος, ίσως, αντιφάσκει, 
όταν λίγο παρακάτω στην περιγραφή της Νέας Εκκλησίας μάς αναφέ
ρει ότι το δάπεδο έδινε την εντύπωση ότι καλυπτόταν με σηρικά υφά
σματα ή σιδόνια έργα.36 Πρόκειται βέβαια για μεταφορική περιγραφή 
του δαπέδου, η οποία όμως δεν αποτρέπει συνειρμούς και ύποπτους αντι
θετικούς συνδυασμούς. Πώς αλήθεια οι φλοκάτες της Δανιηλίδας μετα
τρέπονται σε μεταξωτά υφάσματα; Υποψιάζομαι ότι και σ' αυτή την 
ιστορία του δαπέδου και της κάλυψης του από την Δανιηλίδα αντιστοι
χεί ο γνωστότατος μύθος του δαπέδου που ο Σολομών κατασκεύασε για 
να περάσει η φιλοξενούμενη του βασίλισσα. Το ανέκδοτο ήταν ευρύτατα 
γνωστό, καθώς αναφέρεται από το Κοράνιο και το γνωρίζει επίσης η 
παραλλαγή λ του Ψευδοκαλλισθένη, μόνο που στην παραλλαγή αυτή η 
ηρωίδα είναι εκείνη που έχει κατασκευάσει το δάπεδο από το οποίο 

33. Παραλλ. Α, III 22, σ. 120.20-23. 
34. Παραλλ. λ, III 21, σ. 46.12-13. Πρβ. Merkelbach, ό.π. 204-205 (σημ. 12). 
35. Συν. Θεοφ. 326.14-15: αυτό ôè το έδαφος σηρικών ύφασμάτοον ή σιδονίων 

έργων εφηπλωμένούν δόξει τνγχάνειν ανάπλεούν. Για τα επεύχια της Δανιηλίδας βλ. 
C. Mango, «Discontinuity with the Classical Past in Byzantium», στο: Byzan
tium and the Classical Tradition (Centre for Byzantine Studies, University of 
Birmingham, 1981) 52 (ανατ. στου ίδιου, Byzantium and its Image, Λονδίνο, 
Variorum Reprints 1984, αρ. III). 
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περνά ο Αλέξανδρος, όπως ακριβώς η Δανιηλίδα για τον Βασίλειο.36 Βε
βαίως το επεισόδιο λογοκρίνεται ανηλεώς από τον Πορφυρογέννητο. Ο 
Σολομών κατασκεύασε το κρυστάλλινο δάπεδο, επιδιώκοντας με τον κα
τοπτρισμό να ελέγξει την φήμη που ήθελε την βασίλισσα του Σαβά με 
τριχωτά πόδια ή πόδια όνου. Θα έλεγε κανείς πως ο Πορφυρογέννητος 
είδε κι αυτός με τη σειρά του τις τρίχες στο πάτωμα της Νέας Εκκλη
σίας, καθώς νακοτάπητες σημαίνει δασύτριχοι τάπητες! 

Θα κλείσομε την ανακοίνωση μας με μια πληροφορία που μας παρέ
χει ο Ψευδοσυμεών: κτίζοντας, λέει, τη Νέα Εκκλησία ο Βασίλειος έθα
ψε στα θεμέλια της κάποιο άγαλμα του Σολομώντα, είς όνομα αντοϋ 
εκτυπώσας... ως θνσίαν εαυτόν τω θεω.37 Βεβαίως ήδη από παλαιότερα 
ο βασιλιάς Σολομών υπήρξε το βασιλικό πρότυπο παραβολής και συνα
γωνισμού των χριστιανών βασιλέων. Ό μ ω ς ποτέ άλλοτε η μίμηση δεν 
υπήρξε μεγαλύτερη, όσο στην περίοδο των Μακεδόνων. Δεν είναι κα
θόλου τυχαίο που ο Βασίλειος έχει ως προστάτη και βοηθό του τον Ηλία 
τον κατεξοχήν προφήτη και προστάτη των βασιλέων του Ισραήλ. Το 
Βασιλειών Γ ' μαρτυρεί περί αυτού. Ούτε είναι τυχαίος ο υπερτονισμός 
της πτώχειας Δαυϊτικής του ιδρυτή της δυναστείας.38 Το βιβλικό δίδυμο 
πατρός και υιού, Δαβίδ και σοφού Σολομώντος, που σύμφωνα με μια 
ενδιαφέρουσα πρόσφατη μελέτη για τον εικονογραφικό τύπο της Ανά
στασης εμφανίζεται και επιβάλλεται κατά τον 9ο και 10ο αι., βρίσκει 
την αντιστοιχία του στο δίδυμο Βασιλείου και Λέοντος του Σοφού.39 Ο 
Πορφυρογέννητος ανέλαβε να μεγαλύνει και να εξυμνήσει τους προπά-
τορές του χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εκείνα της δυναστικής ιδεολο
γίας που μόλις δειλά τα τελευταία χρόνια οι μελετητές αποκαλούν «σο-

36. Παραλλ. λ, σ. 61. Πρβ. Trumpf, ό.π. (σημ. 24). 
37. Ψευδοσυμεών (CSHB), 692.4-7. Βλ. επίσης Vogt, ό.π. 398-399 (σημ. 4), 

και G. Dagron, Constantinople imaginaire, Παρίσι 1984, σ. 269, 309. 
38. Συν. Θεοφ. 335.3. Adontz, ό.π. (σημ. 5), Moravcsik, ό.π. 69-70, 94, 99 

(σημ. 9) και του ίδιου, «Ανώνυμον αφιερωτικόν ποίημα περί του αυτοκράτορος Βα
σιλείου Α'», στο: Εις μνήμην Κ. Αμάντου, Αθήνα 1960, σ. 1-10 ( = Studia By-
zantina, σ. 139-146). 

39. Άννα Καρτσώνη, Anastasis. The Making of an Image, Princeton-New 
Jersey 1986, σ. 186 κ.ε, Ίσως πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η αρμενική κατα
γωγή του Βασιλείου και μάλιστα από τους Αρσακίδες να μην είναι άσχετη με το 
σολομώντειο ιδεώδες των Μακεδόνων. Σύμφωνα με την αρμενο-ιβηρική παράδοση 
οι Παγκρατίδες κατάγονται από τον βασιλέα Δαβίδ, παράδοση που γνωρίζει και 
αναφέρει ο Πορφυρογέννητος, Dé Administrando Imperio I 45, σ. 204-206. 
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λομώντειο» ιδεώδες.40 Μέσα σ' αυτό το σολομώντειο ιδεολογικό πλαίσιο 
πρέπει να τοποθετηθεί και η παρέκβαση της Δανιηλίδας. Μια παρέκ
βαση που επιβεβαιώνει με τον τρόπο της την αναγκαστικά περιορισμένη 
οικουμενικότητα της Μακεδόνικης δυναστείας, καθώς η Αίγυπτος και η 
Μεσοποταμία αντικαθίστανται και περιορίζονται στην Αχαία της Πε
λοποννήσου.41 Κι αυτό είναι μία τομή. 

Έτσι λοιπόν, αν και ξεκινήσαμε να μελετήσομε την αξιοπιστία των 
πληροφοριών του επεισοδίου, οδηγηθήκαμε σε εντελώς διαφορετικές κα
τευθύνσεις που όμως σχετίζονται άμεσα με το θέμα του συμποσίου μας. 
Πρόκειται για τις μιμήσεις και συνέχειες μιας βιβλικής και ελληνιστι
κής παράδοσης και για την μεταμόρφωση και προσαρμογή στις καθη
μερινές ανάγκες μύθων που ταξιδεύουν στο χρόνο. 

40. De Administrando Imperio II, Commentary, σ. 9. Καρτσώνη, ό.π. 190. 
Dagron, ό.π. 293 κ.ε. 

41. Τ. Λουγγής, Η βυζαντινή ιστοριογραφία, και ειδικά 158 κ.ε. (σημ. 2). 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 
TOT ΜΕΓΑΛΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙΟΤ (329/31-379) ΚΑΙ 

TOT ΘΕΟΦΤΛΑΚΤΟΤ ΑΧΡΙΔΑΣ (1050/55-1125/26;) 

'Από το πηγαίο υλικό της βυζαντινής περιόδου ιδιαίτερα πλούσιες σέ 
πληροφορίες για τις διάφορες εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής εϊναι 
οί συλλογές επιστολών καί μάλιστα οι προερχόμενες άπο πρόσωπα, πού 
λόγω τής κοινωνικής τους θέσης ή τής αποστολής τους είχαν άμεση 
γνώση των προβλημάτων του λαοΰ. Σ ' αύτη τήν κατηγορία άνηκαν οι 
επίσκοποι, πού συχνά απευθύνονταν προς τις κοσμικές αρχές γ ια να εκ
θέσουν προβλήματα του πληθυσμού των επαρχιών τους.1 

Ώ ς αντικείμενο τής συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκαν οι επιστολές 
του Μεγάλου Βασιλείου καί του Θεοφύλακτου Άχρίδας , γιατί αναφέρον
ται στην κατάσταση πού επικρατούσε σέ δύο βυζαντινές επαρχίες κατά 
τήν πρώιμη καί τήν ύστερη περίοδο, προσφέροντας έτσι τή δυνατότητα 
γ ια συγκρίσεις.2 Καί οι δύο ιεράρχες ασχολήθηκαν ιδιαίτερα μέ τις δυ
σκολίες πού αντιμετώπιζε το ποίμνιο τους σέ σχέση μέ τήν εκπλήρωση 
τών φορολογικών υποχρεώσεων.3 Στ ις επιστολές τους χρησιμοποιούν έκ-

1. Βλ. καί Ρ. Schreiner, «Zentralmacht und Steuerhölle. Die Steuerlast 
im byzantinischen Reich», στον U. Schultz, Mit dem Zehnten fing es an. Eine 
Kulturgeschichte der Steuer, Μόναχο 1986, σ. 64-72 (κείμενο) 270-272 (σημειώ
σεις) (έδώ σ. 71). 

2. Για τΙς επιστολές χρησιμοποιήθηκαν οί εκδόσεις: Υ. Courtonne, »S'ami Ba
sile, Lettres, I-III, Παρίσι 1957-1966 (στο έξης: Βαβύ&ίον Επιστολές) καί Ρ. 
Gautier, Théophylacte d'Achrida Lettres, Θεσσαλονίκη 1986 (CFHB, XVI.2-
Series Thessalonicensis) (στο έξης: Θεοφύλακτου Επιστολές). 

3. Οί επιστολές άλλα καί άλλου είδους συγγραφές τών δύο επισκόπων είναι 
πολύ πλούσιες σέ πληροφορίες, δχι μόνον για τα φορολογικά, άλλα καί για άλλα 
ζητήματα τών χρόνων πού ό καθένας έ*ζησε. Γι' αυτό υπάρχει καί για τους δύο πλού
σια σχετική βιβλιογραφία. Για τον Βασίλειο βλ. π.χ. Margaret-Mary Fox, The 
Life and Times of St. Basil the Great as Revealed in His Works (The Catholic 
University of America. Patristic Studies, LVII), Washington DC 1939, S. 
Giet, Les idées et Vaction sociales de Saint Basile, Παρίσι 1941, Β. Treucker, 
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φράσεις ρητορικές μέν, άλλα ενδεικτικές για το βαθμό πού ή άσκηση 
της φορολογικής πολιτικής καταδυνάστευε τους υπηκόους τής αυτοκρα
τορίας. Ό Βασίλειος, προσωποποιώντας τον Fiscus, τον αποκαλεί πο-
λνκεφαλο νδρα* ενώ ό Θεοφύλακτος χαρακτηρίζει τους πράκτορες του 
δημοσίου λογιστικού πορθητάς μάλλον ή φορολόγονς.5 

Τα κείμενα περιέχουν αρκετές ειδήσεις για το είδος και τον τρόπο 
είσπραξης των φόρων σέ καθεμιά άπο τις εξεταζόμενες περιόδους, δέν 
εξαντλούν δμως δλες τις πτυχές του φορολογικού συστήματος. Πέρα 
άπο αυτό τα στοιχεία πού περιλαμβάνουν και είναι κατά κανόνα γνωστά 
άπο άλλες πηγές και έ'χουν αναλυθεί άπο παλαιότερους ερευνητές.6 Ή 

Politische und sozialgeschichtliche Studien zu den Basilius Briefen, Μόναχο 1961, 
Y. Courtonne, Un témoin du IVe siècle oriental Saint Basile et son temps d'après 
sa correspondance, Παρίσι 1973, Ί . Καραγιαννόπουλος, « Ό Μ. Βασίλειος καΐ τα 
κοινωνικά προβλήματα του καιροϋ του», Βυζαντινά 11 (1982) 113-132, του ϊδιου, 
«St. Basil's Social Activity: Principles and Praxis», στον P. J. Fedwick, Basile 
of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic. A Sixteen-Hundredth Anniversary 
Symposium, Τορόντο 1981, σ. 375-391, R. Teja, «San Basilio y la esclavitud: 
teoria y praxis»: Fedwick, δ.π. 395-403. Για τον Θεοφύλακτο βλ. π.χ. Κ. Roth, 
Studie zu den Briefen des Theophylactus Bulgarus, Ludwigshafen 1900, D. Xa-
nalatos, Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Makedoniens im Mittel
alter hauptsächlich auf Grund der Briefe des Erzbischofs Theophylaktos von 
Achrida, Μόναχο 1937. D. Obolensky, Six Byzantine Portraits, Οξφόρδη 1988. 
Margaret Mullett, «Patronage in Action: The Problems of an Eleventh Century 
Bishop», Πρακτικά τον 20οϋ Spring Symposium of Byzantine St udies- Manchester 
1986, Βασιλική Νεράντζη-Βαρμάζη, «Ό Θεοφύλακτος Άχρίδας καΐ ό Δυτικομα-
κεδονικος χώρος», Πρακτικά τον Η' Πανελλήνιου 'Ιστορικόν Συνεδρίου, Θεσσαλο
νίκη 1988 (ύπο εκτύπωση). ΤΙς κυρίες Βαρμάζη καΐ Mullett πού μου διέθεσαν τα 
χειρόγραφα των εργασιών τους ευχαριστώ θερμά και άπο αυτή τή θέση. 

4. Βλ. Βάσιμου 'Επιστολές άρ. 285, III, 156 καί το σχόλιο του έκδοτη στή 
σημ. 1 καθώς καΐ Courtonne, Un témoin 410 σημ. 1. Λιγότερο επιτυχή θεωρώ 
τήν ερμηνεία της Fox, δ.π. 130, πού πιστεύει δτι ό Βασίλειος αναφέρεται μέ τον δρο 
αυτό στή φορολογία. Ανάλογη άποψη διατυπώνουν πάντως ol Giet, δ.π. 379 σημ. 
2 καΐ Treucker, δ.π. 80 σημ. 292, πού θεωρεί πώς πρόκειται για υπαινιγμό ανα
φερόμενο στην capitatio. 

5. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 79, 419. Βλ. καί άρ. 88, 463: ...ληστάς γαρ 
εγώ μετά τής αληθείας τους αναγραφείς τίθεμαι. 

6. Βλ. F. Chalandon, Les Comnènes, I. Essai sur le règne d'Alexis I Comnène 
(1081-1118) (Mémoires et documents publiés par la Société de l'École de Char
tes, IV), Παρίσι 1900, σ. 291-301, Xanalatos, δ.π. 33-55, Fox, δ.π. 128-136, 
Treucker, δ.π. 64-97, R. Teja, Organization economica y social de Capadociaen 
elsiglo IV, segun los Padres Capadocios. (Acta Salmanticensia, 78.) Salamanca 
1974, σ. 56-65, 181-188. 
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παρουσίαση τους εδώ γίνεται με το σκοπό του εντοπισμού ομοιοτήτων 
ή διαφορών τόσο ως προς τή φορολογική πολιτική δσο και ώς προς τή 
στάση τών δύο επισκόπων απέναντι στους φοροεισπράκτορες. 

Οι επιστολές του Βασιλείου δεν προσφέρουν στοιχεία για το πρό
βλημα της σχέσης i ugum-capu t , τών δύο δηλαδή ιδεατών μονάδων πού 
χρησίμευαν άπο τήν εποχή του Διοκλητιανοΰ για τον καθορισμό της 
αξίας της γης και τή μέτρηση της απόδοσης ανθρώπων και ζώων.7 Ά π ο 
τα γράμματα αντλούμε δμως πληροφορίες για τήν πρακτική του εφαρ
μογή. Οι φορολογούμενοι υποχρεώνονταν σε ένορκες δηλώσεις σχετικά 
μέ το ΰψος της περιουσίας τους,8 ενώ απαντούν και ειδήσεις σχετικές μέ 
καταδύσεις για φοροδιαφυγή.9 Σέ περίπτωση καθυστέρησης στην κατα
βολή του φόρου επιβαλλόταν πρόστιμο μέ τή μορφή του quad rup lum, 
δηλαδή του τετραπλάσιου του οφειλόμενου ποσοΰ.10 Οι φορολογικοί κα
τάλογοι, πού ίσχυαν καταρχήν για πέντε χρόνια, μπορούσαν να υποβλη
θούν σέ αναθεώρηση (peraequat io) , εϊτε για να ελαφρυνθούν οί εισφο
ρές σέ περιπτώσεις ανωτέρας βίας, δπως ήταν οί καταστροφές άπο θεο
μηνίες, εϊτε για να αυξηθεί ή φορολογητέα ΰλη, δπως για παράδειγμα 
μέ τήν επιβολή της adiect io, της υποχρέωσης δηλαδή για καλλιέργεια 
έγκαταλελειμένων γαιών.1 1 Έ κ τ ο ς άπο το βασικό φόρο, τήν a n n o -

7. Για τήν iugatio-capitatio βλ. αναλυτικά J. Karayannopulos, Das Finanz
wesen des frühbyzantinischen Staates. (Südosteuropäischen Arbeiten, 52.) Μό
ναχο 1958, σ. 28-43. 

8. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 85, Ι, 189: ώστε τους όρκους έπι τοις δημοσίοις 
τελέσμασι μη επάγεσθαι παρά τών απαιτητών τοις άγροίκοις. Βλ. και Fox, δ.π. 
131, Giet, δ.π. 375, Treucker, δ.π. 73, Courtonne, Un témoin 375 (βλ. παραπάνω 
σημ. 3). 

9. Βάσιμου 'Επιστολές άρ. 303, III, 181: ΟΊ τοϋ χωρίου τοϋδε έκ διαβολής, 
οϊμαι, ψεύδους έπεισαν τήν τιμιότητα σου φοράδων τέL·σμa τοΐσδε έπαγαγεϊν. Βλ. 
και Treucker, δ.π. 94. Για το φοράδων τέλεαμα βλ. παρακάτω σημ. 14. 

10. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 21, Ι, 51: ΕΙ μη τί που και παρά σοι ή πολυ
θρύλητος αΰτη τετραπλή προτετίμηται. Βλ. καΐ Treucker, δ.π. 66-67. 

11. Βλ. Βάσιμου 'Επιστολές άρ. 36, Ι, 79: Τί ούν εστίν δ παρακαλώ; Φυλα-
χθήναι αύτώ τήν πάλαιαν άπογραφην. (...). Γινωσκε δέ μοι πάνυ επιμελές είναι 
μηδέ έκ τής έξισώσεως έπηρεασθήναι τον ανθρωπον και πρβ. άρ. 281, III, 153: 
Έπει δέ Ίκέτευαα τήν σήν ήμερότητα υπέρ τον εταίρου ημών Έλλαδίου τοϋ πρω
τεύοντος, ώστε τής επί τή εξισώσει φροντίδος αυτόν άνατεθέντα εν τοις πράγμασι 
τής πατρίδος ημών συγχωρηθήναι μοχθεΐν. Βλ. για το θέμα Fox, δ.π. 134-136, 
Giet, δ.π. 385-386, Treucker, δ.π. 71-74. Courtonne, Un témoin 403. Για τα 
κτηματολόγια της εποχής βλ. Karayannopulos, Das Finanzwesen 43-53 (βλ. σημ. 
7) καΐ για τήν adiectio, του ϊδιου, «Die kollektive Steuerverantwortung in der 
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na,1 2 αναφέρονται και ειδικά τέλη, βπως ήταν ή «συντέλεια σιδήρου»,13 

το «φοράδων τέλεσμα»14 και το «πραγματευτικον χρυσίον».15 

'Αρκετά συχνά γίνεται αναφορά στους decuriones, τα μέλη δηλαδή 
των βουλών των πόλεων, πού είχαν σταδιακά εξελιχθεί στους κυριότε
ρους φορείς των έκτακτων επιβαρύνσεων, οι όποιες συνίστανται στην πα
ροχή χρημάτων, πραγμάτων καί προσωπικών υπηρεσιών προς το κρά
τος και στην πρώιμη περίοδο χαρακτηρίζονται ως munera . 1 6 Ό Βασί-

frühbyzantinischen Zeit», Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsge
schichte (στο έξης: VSWG) 43 (1956) 289-322. 

12. Βλ. Βάσιμου 'Επιστολές άρ. 86,1, 191: Σϊτον γάρ, δν μόνον είχε προς την 
άναγκαίαν τοϋ βίου διαγωγήν ό ποθεινότατος αδελφός Δωρόθεος διήρπασάν τίνες εν 
Βηρίαοις των τα δημόσια διοικεί» πεπιστευμένων καί Treucker, δ.π. 66, Cour
tonne, Un témoin 375-376. Πρβ. επίσης άρ. 84, Ι, 187-189 καί Treucker, δ.π. 
68 (για τήν επιστολή 84 βλ. παρακάτω σημ. 19). Για τήν annona βλ. Karayan-
nopulos, Das Finanzwesen 43-53, 94-112. 

13. Baatfaiov 'Επιστολές άρ. 110, Π, 11-12: ...καί τοις τον Ταϋρον οίκονσι 
τον σιδηροφόρον φορητήν προστάξαι γενέσθαι τήν τοϋ σιδήρου συντέλευαν, ως μή 
είς δπαξ αυτούς έκτριβήναι, άλλα διαρκή αυτών είναι τήν ύπηρεσίαν τοις δημοσίοις. 
Πρόκειται για υποχρέωση χορήγησης σιδήρου προς το κράτος άπο τους κατοίκους 
του Ταύρου, περιοχής πλούσιας στο μετάλλευμα αυτό. Βλ. Fox, δ.π. 130-131, Giet, 
δ.π. 376, Treucker, δ.π. 68, 70, Courtonne, Un témoin 407-408. 

14. Βλ. Baaifaiov 'Επιστολές άρ. 303, III, 181 (το σχετικό απόσπασμα παρα
πάνω σημ. 9). Ή αίτία για τήν υποχρεωτική εκτροφή άλογων προς Οφελος τοΰ δη
μοσίου, πού βάρυνε αποκλειστικά τους κατοίκους της Καππαδοκίας, βρισκόταν προ
φανώς στην Ιδιαίτερη φήμη πού είχαν αυτά τά ζώα της περιοχής. 

15. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 88, Ι, 192: Τήν δυσκολίαν της συγκομιδής τοϋ 
πραγματευτικοϋ χρυσίου πάντων μάλιστα ή σή τιμιότης κατέμαθε. Στην δρευνα 
δέν υπάρχει ομοφωνία σχετικά μέ το φόρο πού δηλώνει ό δρος «πραγματευτικον 
χρυσίον». Οι Karayannopulos, Das Finanzwesen 129, 131 σημ. 1, Treucker, 
δ.π. 95-96 καί J. Schnappinger, Die Gewerbesteuer in der Spätantike, Μόναχο 
1982, σ. 17 θεωρούν δτι πρόκειται για τον ειδικό φόρο των επαγγελματιών (τον 
χρυσάργυρο), για τήν καταβολή τοϋ οποίου ίσχυε κατ* εξαίρεση έδώ συλλογική 
ευθύνη δλου τοΰ πληθυσμού της περιοχής ύπό τήν εποπτεία των decuriones. Θεωρώ 
δμως ορθότερη τήν άποψη τών Fox, δ.π. 132, Giet, δ.π. 376 σημ. 5, Courtonne, 
Βασιλείου 'Επιστολές, Ι, 192-193 σημ. 1 καί τοϋ ίδιου, Un témoin 405-406, πώς 
στην επιστολή γίνεται λόγος για το aurum comparaticium, το χρυσό δηλαδή πού 
κατέβαλλαν οί κάτοικοι τών ανατολικών επαρχιών για τήν αγορά στρατιωτικών εν
δυμάτων (βλ. καί Cod. Theod. 7.6.3= Codex Justinianus 12.39.2). 

16. Για τους decuriones τις διάφορες κατηγορίες τών munera καί τή σχέση 
πού υπήρχε ανάμεσα σ' αυτά καί τις honores βλ. Karayannopulos, Das Finanzwe
sen 179-182, M. Nuyens, Le statut obligatoire des décurions dans le droit Consta-
ntinien, Louvain 1964, W. Langhammer, Die rechtliche und soziale Stellung der 



Φορολογικές πληροφορίες άπο Επιστολές 395 

λείος πάντως αναφέρει ώς κύρια αποστολή τους το εκλέγειν τάς εισφο
ράς και το στρατιώταις χορηγεΐν το σιτηρεσιον, υποχρεώσεις δηλαδή 
συνδεδεμένες μέ τήν είσπραξη της annona. 1 7 Μετά άπο μια ορισμένη 
ηλικία ό βουλευτής απαλλασσόταν άπο τα καθήκοντα του, πού βάρυναν 
δμως στο έξης κάποιον αντικαταστάτη, κατά προτίμηση μέλος της οι
κογενείας του.18 'Αλλά άπο τον Βασίλειο πληροφορούμαστε, πώς οι αντι
καταστάσεις αυτές ήταν κάποτε χωρίς περιεχόμενο, Οπως στην περί
πτωση πού ό τετράχρονος εγγονός ορίσθηκε μέλος της βουλής στή θέση 
του απαλλαγμένου λόγω ηλικίας πάππου του.19 Για να αποφύγουν τις 
δυσβάστακτες υποχρεώσεις οι decuriones μετέρχονταν διάφορα μέσα, 
δπως ήταν ή μέ δωροδοκία απόκτηση μιας θέσης στους honorar i i co
dicilli,20 ή κατάταξη στο στρατό ή ακόμα και ή εξασφάλιση της ανω
νυμίας μέ τή διαβίωση σέ μοναστικό κοινόβιο.21 

Magistratus Municipales und der Decuriones, Wiesbaden 1973, σ. 188-278, L. 
Neesen, «Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) 
im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts», Historia 30 
(1981) 203-223, H. Horstkotte, Die Theorie vom spätrömischen ((Zwangsstaat)) 
und das Problem der ((Steuerhaftung)) (Beiträge zur klassischen Philologie, 159), 
Königstein 1984. 

17. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 84, I, 188-189: Ου γαρ δη που το παιδίον είς 
βουλευτάς συντελέσει ή εκλέξει τάς εισφοράς η στρατιώταις χορηγήσει το σιτηρεσιον, 
αλλ' ανάγκη πάλιν τοϋ αθλίου γέροντος τήν πολιαν καταισχΰνεσθαι. Για τις δύο 
παραπάνω υποχρεώσεις βλ. Treucker, δ.π. 67-68, Teja, Organizacion 183 σημ. 
1 (βλ. σημ. 6), Courtonne, Un témoin 416-417. Για τήν annona βλ. παραπάνω 
σημ. 12. 

18. Βλ. Treucker, δ.π. 68-70, Courtonne, Un témoin 33-34, Langhammer, 
δ.π. 268-277, Horstkotte, δ.π. 112. 

19. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 84, Ι, 188: Μετά δέ τήν εύχήν δέξαι και τήν υπέρ 
τοϋ αθλίου γέροντος ίκεσίαν, δν αφήκεν μεν των δημοσίων γράμμα βασιλικά», μάλ
λον δε και προ τοϋ Βασιλέως αυτό το γήρας εδωκεν αύτψ τήν άναγκαίαν άτέλειαν. 
(...) Τον γαρ ύϊδοΰν αύτοϋ, οϋπω τέταρτον έτος άπο γενέσεως άγοντα, κελεύσας τοϋ 
βουλευτηρίου μετέχειν, τι αλΛο και ουχί τον πρεσβύτην δια τοϋ έκγόνου πάλιν εξ 
αρχής παράγεις είς τα δημόσια;, βλ. καΐ παραπάνω σημ. 19. 

20. Βλ. Βάσιμου 'Επιστολές άρ. 190, II, 143 (βλ. το σχετικό απόσπασμα 
παρακάτω σημ. 69) καί Treucker, δ.π. 85. 

21. Βλ. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 116, 117, Π, 20-23, στίς όποιες — σύμφωνα 
μέ την ανάλυση του Treucker, δ.π. 90-93 — γίνεται λόγος για κάποιον decurio, 
πού για να αποφύγει τα βουλευτικά βάρη επέλεξε το μοναχικό βίο. 'Αργότερα δμως 
θεώρησε τήν κατάταξη στο στρατό ώς μέσο εξίσου αποτελεσματικό για τήν απαλ
λαγή, άλλα, για λόγους ευνόητους, λιγότερο επίπονο. Για τις δύο επιστολές πρβ. 
καί Courtonne, Un témoin 418-421, πού δμως δέν έ*χει απόλυτα αντιληφθεί το 
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"Οπως είναι γνωστό, άπο τη μέση βυζαντινή περίοδο και μετά οι 
ιδεατές μονάδες i u g u m - c a p u t είχαν περιέλθει σε αχρησία,22 ενώ μέ τις 
Νεαρές 46 καί 47 του Λέοντα Σ Τ ' καταργήθηκε και τυπικά ό θεσμός 
των βουλών τών πόλεων.23 Ά π ο τις επιστολές του Θεοφύλακτου Ά χ ρ ί -
δας προκύπτει πώς ή μέτρηση της γης γινόταν μέ βάση το ζευγάριο, 
μονάδα αναφερόμενη στην Ικταση πού μπορούσε να καλλιεργήσει ενα 
ζευγάρι βόδια.24 Σέ φορολογία υποβάλλονταν κάθε είδους περιουσιακά 
στοιχεία, δπως ιχθυοτροφεία καί μύλοι.25 Ό Θεοφύλακτος αναφέρει ακό
μα δύο φόρους ειδικούς για τα ζώα, τή «δεκάτωση»26 καί το αζευγο-
λόγιον».27 Καί στους χρόνους πού μας ενδιαφέρουν απαντούν οι έκτακτες 
επιβαρύνσεις, χαρακτηρίζονται δμως πλέον ως αγγαρείες καί επήρειες.28 

νόημα τους. Για τους τρόπους αποφυγής τών βουλευτικών βαρών βλ. Horstkotte, 
δ.π. 113 κ.έ. (βλ. σημ. 16). 

22. Βλ. F. Dölger, Beiträge zur Geschichte der byzantinischen Finanzverwal
tung, besonders des 10. und 11. Jahrhunderts (Byzantinisches Archiv, 9), Ai-
ψία-Βερολίνο 1927 (ανατ. Hildesheim 1960), σ. 50, 54 καί Danuta Maria Gorecki, 
«The Heraclian Land Tax Reform: Objectives and Consequences», Byzantine 
Studies 4 (1977) 127-146 (έδώ σ. 129-130). 

23. Έκδ. P. Noailles - A. Dain, σ. 183-187. Για το θέμα βλ. Ε. Chrysos, 
«Die angebliche Abschaffung der städtischen Kurien durch Kaiser Anastasios», 
Βυζαντινά 3 (1971) 93-102. 

24. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 96, 489. Για το ζευγάριο βλ. Xanalatos, 
δ.π. 40 (βλ. σημ. 3) καί Ε. Schilbach, Byzantinische Metrologie (Handbuch der 
Altertumswissenschaft, XII.4), Μόναχο 1970, σ. 68-70. 

25. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 96, 489 καί Xanalatos, δ.π. 42-43. 
26. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 96, 489. Για τή δεκάτωση βλ. Xanalatos, 

δ.π. 41-42 καί Η.- F. Schmid, «Byzantinisches Zehntwesen», JOB 6 (1957) 
45-110. 

27. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 12, 167. Μέ τον δρο ζευγολόγιο δηλώ
νεται το τέλος πού καταβαλλόταν κατά τον υπολογισμό τών φορολογήσιμων ζώων 
για τήν καταγραφή στους καταλόγους, βλ. F. Dölger, «Zum Gebührenwesen der 
Byzantiner»: Études dédiées à la mémoire d'André Andréadès, 'Αθήνα 1936, σ. 
35-39 ( = τοϋ ίδιου, Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal 1953 (ανατ. 
Darmstadt 1976) σ. 232-260 έδώ σ. 256-258). Τήν ορθότητα αύτης της άποψης 
αμφισβητεί ό Ν. Svoronos, «Les Privilèges de l'Église à l'époque de Manuel 
1er Comnène», TM 1 (1965) 325-391 (έδώ σ. 356 σημ. 149) ( = του ϊδιου, Études 
sur l'organisation intérieure, la société et l'économie de l'Empire Byzantin, Λον
δίνο 1973, άρ. VII). 

28. Για το θέμα βλ. 'Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, «Ή αγγαρεία στο Βυζάν
τιο», Βυζαντινά 11 (1982) 23-54 (ιδιαίτερα σ. 23 σημ. 6, δπου γίνεται ή διάκριση 
τών αγγαρειών άπο τις επήρειες, μέ βιβλιογραφία). 
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'Από αυτές ό Θεοφύλακτος μνημονεύει την «καστροκτισία»,29 την «ψω-
μοζημία» και τις «παραμονές».30 Στίς επιστολές του αρχιεπισκόπου απαν
τούν ακόμα αναφορές στο «αερικό»,31 σέ κάποιον άγνωστο φόρο μέ σλα
βικής προέλευσης ονομασία την «ότρωζίνα»32 και στα «μειλίγματα», πού 
ήταν φιλοδωρήματα προς τους αξιωματούχους τής αυτοκρατορίας, άλλα 
εθιμικά είχαν αποκτήσει υποχρεωτικό χαρακτήρα.33 

"Εχοντας υπόψη τις αλλαγές πού είχαν επέλθει στον τρόπο υπολογι
σμού των φόρων και διαπιστώνοντας την τόσο διαφορετική ορολογία πού 
χρησιμοποιούν οι δύο ιεράρχες αναφερόμενοι στα διάφορα τέλη, μπορεί 
να πει κανείς οτι ή φορολογία αποτελεί τομέα ενδεικτικό για τη διακοπή 
τής παράδοσης μεταξύ ρωμαϊκής και βυζαντινής κοινωνίας. "Οταν δμως 
εξετάζουμε μια ολόκληρη χιλιετία δέν πρέπει να αρκούμαστε στα εξω
τερικά στοιχεία. Ή εγκατάλειψη του iugum ως μονάδας μέτρησης — δπως 
άλλωστε φαίνεται και άπο τις επιστολές του Θεοφύλακτου — δέν δηλώνει 
και τή διακοπή τής φορολόγησης τής γής. Οΰτε ή κατάργηση των curiae 
σημαίνει τήν εξαφάνιση των διάφορων έκτακτων βαρών, πού δέν ονομά
ζονται πλέον m u n e r a , άλλα αγγαρείες καί επήρειες. Ειδικά τέλη όπως 
το «άερικόν», πού έχουν τις ρίζες τους στα τελευταία χρόνια τής άρχαιό-

29. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 32, 237, Xanalatos, δ.π. 46-47. Για τήν 
καστροκτισία βλ. αναλυτικά καί S. Trojanos, «Καστροκτισία. Einige Bemerkungen 
über die finanziellen Grundlagen des Festungsbaues im byzantinischen Reich», 
Βυζαντινά 1 (1969) 41-57. 

30. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 19, 195. Κατά τον Xanalatos, δ.π. 49-51 οί 
δύο αυτές επήρειες αφορούσαν αντίστοιχα σέ χορήγηση στρατιωτικών σιτηρεσίων 
καί σέ υποχρεωτική συμμετοχή στην πολιτοφυλακή. 

31. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 12, 169. Ή ακριβής φύση τοϋ άερικοϋ απα
σχόλησε èVrova τήν επιστήμη πρίν άπο 60 περίπου χρόνια, Οταν ό F. Dölger (πού 
θεωρούσε το αερικό πρόστιμο μεταμορφωμένο σταδιακά σέ γενικό τέλος) καί ό Ί . 
Χρ. Τορναρίτης (ό όποιος το θεωρούσε πρόστιμο πού εϊχε πάρει το ονομά του άπο 
προγενέστερο τέλος) αντάλλαξαν δημοσιεύματα σέ Ιντονο ΰφος, βλ. F. Dölger, «Das 
Άερικόν», BZ 30 (1929-1930) 450-457, Ί . Χρ. Τορναρίτης, «F. Dölger, Das Ae-
rikon», Άρχεϊον Βυζαντινού Δικαίου 1 (1930-1931) 425-437, F. Dölger, BZ 32 
(1932) 444-445, Ί . Χρ. Τορναρίτης, «Réponse au professeur F. Doelger», Άρ
χεϊον Βυζαντινού Δικαίου - Παράρτημα 1 (1933) 140-158. 

32. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 12, 169. Ή ότρωζίνα £γει ερμηνευθεί, μέ 
πολλή επιφύλαξη, ως φόρος για τους δουλοπάροικους άπό τήν Alice Leroy-Molingen, 
«Trois mots slaves dans les Lettres de Théophylacte de Bulgarie», Annuaire 
de l'Institut de philologie et d'histoire orientales et slaves 6 (1938) 111-117 (έδώ 
116-117). 

33. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 45, 285 καί Xanalatos, δ.π. 51-52. 
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τητας, επιβίωσαν, έστω καί παραλλαγμένα, στην ΰστερη βυζαντινή πε
ρίοδο.34 Ό συνυπολογισμός τών ζώων στη φορολογητέα ύλη συνεχίζεται, 
ακόμα δέ έχει εκφρασθεί στην επιστήμη ή άποψη πώς ή cap i ta t io , με 
τήν ευρεία έννοια του κεφαλικού φόρου, ποτέ δέν έπαψε να ισχύει.35 Ή 
υποβολή λοιπόν σε φορολογία τής ακίνητης περιουσίας, τών ζώων καί 
τών ανθρώπων, πού συνοδευόταν από πλήθος έκτακτων επιβαρύνσεων, 
πρέπει να θεωρηθεί ό πυρήνας τής δημοσιονομικής πολιτικής τής αυτο
κρατορίας, ό όποιος παρέμεινε σταθερός άπο την εποχή τής ρωμαϊκής 
δεσποτείας μέχρι τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες.36 

Μετά άπο τα παραπάνω μπορεί να υποστηριχθεί ή άποψη, πώς ή 
μελέτη τών επιστολών του Βασιλείου καί του Θεοφύλακτου οδηγεί στη 
διαπίστωση μιας συνέχειας μεταξύ τής ρωμαϊκής καί τής βυζαντινής 
κοινωνίας στα φορολογικά θέματα. Ή μελέτη δμως αυτών καθ' εαυτών 
τών φορολογικών πληροφοριών πού περιέχονται στα γράμματα επιτρέπει 
τη διαπίστωση μιας τομής στην οικονομική οργάνωση τής 'Εκκλησίας, 
ή οποία άφορα τη σχέση τών επισκοπών μέ το προσωπικό τους καί αντα
νακλά τις γενικότερες διαφοροποιήσεις πού είχαν επέλθει στον τρόπο 
εκμετάλλευσης τής γής. Για να γίνουν αντιληπτές αυτές οι μεταβολές 
πρέπει να αναλυθούν οι ειδήσεις, οι σχετικές μέ τήν ιδιαίτερη φορολο
γική μεταχείριση του κλήρου πού υπάρχουν στις επιστολές καί τών δύο 
ιεραρχών, άφοΰ δμως γίνει μια σύντομη παρουσίαση του νομικού πλαι
σίου, μέσα στο όποιο αυτή αναπτύχθηκε. 

Στην επιστήμη έχει υποστηριχθεί ή άποψη, πώς ό Μέγας Κωνσταν
τίνος απάλλαξε τον κλήρο άπο κάθε φορολογική υποχρέωση.37 'Ανεξάρ
τητα άπο τήν ορθότητα τής παραπάνω γνώμης, πού δέν είναι ή κρα
τούσα, ή πλήρης ατέλεια δέν διατηρήθηκε καί ήδη άπο τήν εποχή τών 

34. Βλ. για τήν προέλευση καί τις πρώτες μνείες τοϋ άερικοϋ, Ί . Χρ. Τορνα-
ρίτη, «Το αίνιγμα τοϋ βυζαντινού Άερικοΰ έν σχέσει μέ το ρωμαϊκον Aerarium καί 
τον Fiscum», Άρχεΐον Βυζαντινού Αικαίον 1 (1930-1931) 3-212, 307-366, Ka-
rayannopulos, Das Finanzwesen 177-178 (παραπάνω σημ. 7). 

35. Βλ. για το θέμα Dölger, Beiträge 54-59 (σημ. 22) καί G. Ostrogorsky, 
«Die ländliche Steuergemeinde des byzantinischen Reiches im X. Jahrhundert», 
VSWG 20 (1927) 1-108 (ανατ. "Αμστερνταμ 1969). 

36. Βλ. για το θέμα Trojanos, δ.π. 45-46 (βλ. σημ. 29) καί Schreiner, δ.π. 
67-68 (μέ παραπομπές στην παλαιότερη βιβλιογραφία) (βλ. σημ. 1). 

37. Βλ. W. Goffart, Caput and Cotonate. Towards a History of Late Roman 
Taxation (Phoenix Journal of the Class. Ass. of Canada- Suppl. Vol. XII), 
Τορόντο 1974, σ. 123 σημ. 8. 
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άμεσων διαδόχων του Κωνσταντίνου άρχισε ή επιβολή περιορισμένων φο
ρολογικών υποχρεώσεων στους κληρικούς. Στην πρώιμη βυζαντινή πε
ρίοδο αυτοί εϊχαν τή βασική φορολογική υποχρέωση, ήταν όμως απαλ
λαγμένοι άπο το χρυσάργυρο38 — εφόσον ασκούσαν εμπόριο περιορισμέ
νης κλίμακας για νά εξασφαλίζουν Ινα μικρό εισόδημα — καί ελεύθεροι 
άπο αρκετά πρόσθετα βάρη — δταν δεν εϊχαν τις αντίστοιχες υποχρεώ
σεις τών decuriones ή ήταν νόμιμα απαλλαγμένοι άπο αυτές. Το ιου
στινιάνειο δίκαιο δέν επέφερε ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση μέ τις δη
μοσιονομικές υποχρεώσεις του κλήρου. "Ετσι αρκετές σχετικές διατά
ξεις του Θεοδοσιανου κώδικα πέρασαν μέσα άπο τον Ιουστινιάνειο στα 
Βασιλικά καί σέ νομικά εγχειρίδια της μέσης καί της οστερης περιόδου. 
Ανεξάρτητα άπο τήν τυπική αυτή διατήρηση, αποφασιστική σημασία 
για τήν ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση του κλήρου είχαν τα διάφορα 
προνομιακά αυτοκρατορικά έγγραφα πού εκδίδονται άπο τή μέση πε
ρίοδο καί υστέρα καί — μέ εξαίρεση μια σειρά χρυσοβούλλων του Μα-
νουήλ Α ' , πού αφορούν ολόκληρη τήν επικράτεια — αναφέρονται στους 
κληρικούς συγκεκριμένων εκκλησιαστικών περιφερειών, τους οποίους 
απαλλάσσουν άπο ρητά κατονομαζόμενα βάρη.39 

Στις επιστολές του Βασιλείου διατυπώνονται παρακλήσεις για ευμενή 
φορολογική μεταχείριση της Εκκλησίας καί τών ευαγών ιδρυμάτων μέ 
αναφορά στο κοινωνικό τους έργο,40 ενώ για τους μοναχούς θεωρεί αυ
τονόητη τήν απαλλαγή τους άπο κάθε είδους φόρο ή άλλο βάρος υπέρ 
του δημοσίου.41 Σχετικά μέ τή φορολόγηση τών κληρικών, πού μας εν
διαφέρει άμεσα σ' αυτή τήν εργασία, τα πράγματα εϊναι λιγότερο άπλα. 
'Αρχικά πρέπει να σημειωθεί πώς ό Βασίλειος δέν αναφέρεται καθόλου 

38. Για το φόρο αυτό βλ. τΙς παραπομπές στή σημ. 15. Για τήν άσκηση εμπο
ρίου άπο κληρικούς βλ. Ελευθερία Σπ. Παπαγιάννη, «Επιτρεπόμενες καί απαγο
ρευμένες κοσμικές ενασχολήσεις του βυζαντινού κλήρου», Πρακτικά τον Δ' Πανελ
λήνιου 'Ιστορικόν Σννεδρίον, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 145-166 (έδώ σ. 152). 

39. 'Αναλυτικά για τήν ίδιαίτερη φορολογική μεταχείριση τών κληρικών βλ. 
Ελευθερία Σπ. Παπαγιάννη, Τα οικονομικά τον εγγαμον κλήρου στο Βυζάντιο (For
schungen zur byz. Rechtsgeschiehte - Athener Reihe, 1), Αθήνα 1986, σ. 35-
48, 257-285. 

40. Βλ. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 142, 143, 285, II, III, 64-65, 156 καί 
Treucker, δ.π. 79-80 (βλ. σημ. 3). 

41. Baoifalov 'Επιστολές άρ. 284, III, 155: τους πάλαι μεν άποταξαμένους τφ 
βίω, νεκρώσαντας δέ έαντών το σώμα, ώς μήτε άπο χρημάτων μήτε από της σωμα
τικής υπηρεσίας δύνασθαί τι παρέχειν τοις δημοσίοις χρήσιμον, άφιέναι τών σνντε-
Αείών... Βλ. καί Treucker, δ.π. 80-82. 
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στην υποχρέωση καταβολής χρυσαργύρου. Αυτό οφείλεται, κατά πάσα 
πιθανότητα και σύμφωνα μέ μαρτυρία του ΐδιου του επισκόπου, στο δτι 
οί κληρικοί της επισκοπής ασκούσαν μέν συχνά κάποιο επιτήδευμα, άλλα 
δέν ήταν κατά κυριολεξία έμποροι και προφανώς περιορίζονταν στην εξα
σφάλιση ενός μικρού εισοδήματος.42 "Οσο άφορα άλλου είδους δημοσιο
νομικές υποχρεώσεις πληροφορούμαστε, δτι ό αιρετικός βικάριος Δημο
σθένης πάντας μεν μις. <pcovfj τους ιερατικούς της εν Καισαρεία 'Εκκλη
σίας παρέδωκε τη Βουλή,** χωρίς νά λάβει υπόψη του τις νόμιμες απαλ
λαγές τους44 μέ σκοπό την οικονομική τους εξόντωση. "Οπως δμως ανέ
φερα παραπάνω, οί κληρικοί είχαν πάψει αρκετά χρόνια πριν άπο την 
εποχή του Βασιλείου να είναι απαλλαγμένοι άπο τη φορολογία για τις 
περιουσίες τους. Αυτό προκύπτει καθαρά και άπο δύο γράμματα, μέ τά 
όποια ό επίσκοπος προσπαθεί να επιτύχει την ευνοϊκή φορολογική μετα
χείριση του πρεσβυτέρου Δωροθέου αφενός μέν σέ μια περίπτωση pe-
raequatio45 και αφετέρου ως προς τήν καταβολή τέλους γιά τους δού
λους του.46 Ό Βασίλειος δέν αναφέρει καθόλου τήν κληρική ιδιότητα του 
Δωροθέου, άλλα μόνο τή φιλία πού τον συνέδεε μαζί του. Ζητά δηλαδή 
τήν απαλλαγή ως προσωπική χάρη, προσφερόμενος μάλιστα να καταβά-
λει ό ϊδιος προς το δημόσιο μερικές άπο τις οφειλές του φίλου του. 'Από 

42. Βασιλείου Επιστολές άρ. 198, I I , 153: Και γαρ ει και πολνάνθρωπόν πως 
είναι δοκεϊ το Ιερατεϊον ημών, άλλ' ανθρώπων άμελετήτως εχόντων προς τάς όδοι-
πορίας, δια το μήτε έμπορεύεσθαι μήτε την εξω διατριβήν αίρεΐσθαι τας δέ εδραίας 
των τεχνών μετέρχεσθαι τους πολλούς εκείθεν έχοντας τήν άφορμήν τοϋ εφ' ήμέραν 
βίου. Βλ. καί Παπαγιάννη, Τα οικονομικά 32. 

43. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 287, III , 56. Βλ. για το θέμα καΐ Treucker, 
δ.π. 86-87, Teja, Organization 181-182 (βλ. σημ. 6). 

44. Ά π ο το γεγονός δτι σώζεται επιστολή του Βασιλείου {Βασιλείου 'Επιστο
λές άρ. 54, Ι, 139-140), μέ τήν οποία ζητά άπο τους χωρεπισκόπους του να προβαί
νουν σέ αυστηρό έλεγχο των υποψηφίων για χειροτονία, ίτσι ώστε να μή γίνονται 
δεκτά στον κλήρο άτομα πού είχαν ως κίνητρο τήν αποφυγή εκπλήρωσης υποχρεώ
σεων προς το κράτος, προκύπτει μέ αρκετή πιθανότητα πώς στην Καισαρεία οί χει
ροτονίες δέν γίνονταν κατά παράβαση της νομοθεσίας περί βουλευτών, βλ. Treucker, 
δ.π. 86 και Παπαγιάννη, Τα οικονομικά 45. 

45. Βασιλείου 'Επιστολές άρ. 36, Ι, 79 (βλ. το χωρίο στή σημ. 11). 
46. Βάσιμου 'Επιστολές άρ. 37, Ι, 80: Έκεϊνό γε μην πάντων άληθέστατον 

γινώσκειν σου τήν κοσμιότητα ßoύL·μaι, δτι τών άνδραπόδων τα πλείστα παρ' ημών 
νπήρξεν αντφ μισθός της τροφής ημών, τών γονέων ημών παρασχομένων. Ό δέ 
μισθός ου παντελής εστί δωρεά, αλλά χρήσις δια βίου. "Ωστε εάν τι βαρύ περί αυτά 
γένηται εξεστιν αντφ προς ημάς άποπέμψαι, και έσόμεθα ημείς δι ετέρας οδον 
υπεύθυνοι τελέσμασι και άπαιτηταΐς πάλιν γενόμενοι. Βλ. και Treucker, δ.π. 72-73. 
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την άλλη μεριά, δταν ό Δωρόθεος υποχρεώνεται στην καταβολή της 
annona , ό Βασίλειος διαμαρτύρεται μόνον επειδή ο σίτος πού του κα
τέσχεσαν οι αρχές ήταν το μοναδικό αγαθό πού διέθετε για να καλύψει 
τις άμεσες βιωτικές του ανάγκες.47 Μετά άπο αυτά προκαλεί έκπληξη 
το παρακάτω απόσπασμα άπο μια άλλη επιστολή αναφερόμενη στο σύ
νολο των κληρικών της Καισαρείας: 7ους τω Θεώ ημών ιερωμένους, 
πρεσβυτέρους και διακόνους, 6 παλαιός κήνσος ατελείς άφηκεν. 01 δε 
νυν άπογραψάμενοι, ως ου λαβόντες παρά της ύπερφυονς σου εξουσίας 
πρόσταγμα, άπεγράψαντο, πλην ει πού τίνες άλλως εϊχον υπό της ηλι
κίας την αφεσιν.*8 Τή φαινομενική αυτή αντινομία επεξηγεί ό Treucker 4 9 

αναφερόμενος στή σταδιακή υποβολή των κληρικών στις υποχρεώσεις 
της iuga t io-capi ta t io . Πράγματι ήδη άπο τήν εποχή του αυτοκράτορα 
Κωνσταντίου έγινε αντιληπτό, δτι ορισμένοι κληρικοί χρησιμοποιούσαν 
τα προνόμια τους για να απαλλάσσουν άπο τή φορολογία «aliena iuga» 
και τους επιβλήθηκε μέ νόμο50 ή iugat io . *Η υποβολή τους στην capi-
t a t i o Ιγινε πρίν άπο το τέλος του 4ου αιώνα, άλλα, άπ ' δ,τι φαίνεται, 
δέν ίσχυσε μέ ενιαίο τρόπο σέ ολόκληρη τήν επικράτεια,51 εϊναι λοιπόν 
πιθανό να προσπαθούσε ό Βασίλειος να περισώσει κάποιο προνόμιο του 
κλήρου πού σιγά σιγά χανόταν. 

Ή ανάλυση τών επιστολών του Βασιλείου αποδεικνύει, δτι αυτός λί
γες μόνο φορές ασχολήθηκε μέ τήν ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση 
του κλήρου ώς ξεχωριστής κατηγορίας ατόμων, ενώ υπεράσπισε μέ αδιά
πτωτο ενδιαφέρον τα συμφέροντα του άπλου φορολογούμενου πολίτη. 
Μια τελείως διαφορετική εικόνα παρουσιάζουν τα γράμματα του Θεο
φύλακτου Άχρίδας . Παρόλο πού ό ϊδιος ό αρχιεπίσκοπος γράφει πώς τον 
βαραίνουν φροντίδες αμύθητοι και άπαραμύθητοι περί τών του λαοϋ κοι
νώς, περί τών εκκλησιαστικών κοινώς,62 περιορίζεται σέ σποραδικές ανα
φορές για τά γενικότερα προβλήματα της επαρχίας, δπως ήταν ή υπο
βολή σέ δαπάνες για το στρατό,53 οί απαιτήσεις γ ια συμμετοχή στην 

47. Βάσιμου 'Επιστολές άρ. 86, Ι, 191 (βλ. το χωρίο στή σημ. 12). 
48. Βάσιμου Επιστολές άρ. 104, II, 5. Βλ. για τήν έναρξη και τή λήξη της 

φορολογικής υποχρέωσης Karayannopulos, Das Finanzwesen 28 σημ. 3 (σημ. 7). 
49. δ.π. 74-79. 
50. Cod. Theod. 16.2.15.2= Codex Justinianus 1.3.3. 
51. Βλ. για τα παραπάνω καΐ Παπαγιάννη, Τα οικονομικά 35-38. 
52. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 48, 295. 
53. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 24, 209: Έλεηθήτω γοϋν επί τή των πεζών 

εκβολή ύπο της οίκτίρμονός σου και οικονομικής εξουσίας και ό αριθμός ύφαιρεθήτω. 

26 
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καστροκτισία54 καΐ ή παροχή υποχρεωτικής εργασίας για το δημόσιο.56 

'Αντίθετα αναφέρεται μέ επιμονή στή φορολογική μεταχείριση της ' Ε κ 
κλησίας56 και του κλήρου. 'Από μια επιστολή του μαθαίνουμε πώς άν 
καί οι ιερείς της επισκοπής Πολόγου ήταν απαλλαγμένοι — μέ χρυσό-
βουλλο του 'Αλεξίου Α' 5 7 — άπό τις επήρειες και υπόχρεοι μόνο στο ζευ-
γολόγιο,58 οι φοροεισπράκτορες δέν εϊχαν σεβαστεί το αυτοκρατορικό 
έγγραφο καί τους εϊχαν επιβάλει παραμονές καΐ ψωμοζημίες,59 είχαν δέ 
εισπράξει, προφανώς χωρίς δικαίωμα, αερικό καί δτρωζίνα.60 Σέ άλλο 
γράμμα αναφέρεται, δτι οι κληρικοί της αρχιεπισκοπής εϊχαν δικαίωμα 
να μή καταβάλλουν φόρο για έκταση ενός ζευγαριού άπό τή γη τους καί 
ήταν τελείως απαλλαγμένοι άπό τή δεκάτωση τών ζώων.6 1 Οι φορολο
γικοί υπάλληλοι δμως, δχι μόνο δέν λάμβαναν υπόψη τους τις απαλλα
γές αυτές, άλλα κατά τή σύνταξη τών πρακτικών απογραφής τους ύπο-

Πώς γαρ οι εντεύθεν έκβληθέντες ούχ δλω τω θέματι τήν μείωσιν λαμπράν ένσημα-
νοϋσι; 

54. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 32, 237: Rai νϋν μεν δ καστροκτίστης κα-
θήρει τα τών ελεεινών. 

55. Βλ. π.χ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 57, 323: Πράκτορας ϊχεις πικρούς; 
'Αλλ' ού πικρότερους τών εν τούτοις τοις μέρεσιν, οΐ τών πέντε παιδιών êv είς δου-
λείαν άπάγονσιν, ώσπερ δλλο τι τών άποπεμπτουμένων ή τών άποδεκατονμένων 
κτηνών. 

56. Βλ. π.χ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 45, 85, 88, 111, 281 κ.έ., 445 κ.έ., 
461 κ.έ., 535 κ.έ. 

57. Ή Οπαρξη τοϋ χρυσοβούλλου είναι γνωστή μόνον άπό τον Θεοφύλακτο, βλ. 
Dölger, Regesten, II, άρ. 1286. 

58. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 12, 167: ΈπεΙ οϋν Θειοτάτη μεν ή ση πε
ριωπή της αρχής, έχαρίσατο δέ ήμίν δ προηγουμένως εκ τοϋ θεοστεφοϋς καί κρα
ταιού βασιλέως καί θεού εγκόσμιου, ϊνα οϋτως εϊπω, τή εκκλησία κεχάριστο, φημί 
δη τήν τών Πολογιτών Ιερέων παντελή έξκουσσείαν, μόνφ καταβαρυνομένων τφ 
τοϋ ζευγολογίου τέλει, τών δέ άλλων πασών υπερκειμένων επηρειών. 

59. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 19, 195: Rai είς παραμάνας γαρ έλκονται καί 
είς ιρωμοζημίας καί ταύτα, τοϋ χρυσοβούλλου κελεύσαντος υπέρτερους αυτούς είναι 
καί ρ'υπαρών ^τουργημάτων καί ψωμοζημιών. 

60. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 12, 169: ...άντιστρέψαι δέ καί ει τι άπό ιε
ρέων ή λόγω αερικού ή ότρωζίνας άφείλετο. 

61. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 96, 489: ΕΙ μεν γαρ εκ τών κληρικών προσα-
γαγεϊν ψήσει κέρδη τω (δημοσίω), ού φροντις Ίπποκ^δη. Ού γαρ παρά τούτο 
έγώ υπεύθυνος, πρώτον μέν δτι ουδέ πρότερον παρ' ημών έκερδαίνοντο άλλ' êv ζευ-
γάριον έκαστος εξκουσσεύοντες τα έπέκεινα τούτων έπετέλουν τφ δημοσίω, έπειτα 
δτι επί πασι τοις ζφοις προ τούτου εϊχον άτέλειαν δεκατώαεως. 
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λύγιζαν πλουσιότερους ώστε να πληρώνουν περισσότερο φόρο.62 Έ κ τ ο ς 
άπο τα παραπάνω τα μέλη του κλήρου εΤχαν καταλήξει να καταβάλλουν 
μεγαλύτερα ποσά για τά ιχθυοτροφεία και τους μύλους τους άπ ' δ,τι οι 
λαϊκοί.63 Παρόλο πού ό αρχιεπίσκοπος δέν αναφέρεται στην περίπτωση 
αυτή σέ κάποια ατέλεια, νομίζω δτι είναι πιθανό, να είχαν οι κληρικοί 
και ώς προς τους φόρους αυτούς, θεωρητικά τουλάχιστον, κάποια ιδιαί
τερη μεταχείριση. Τα δεινά πού είχε επισωρεύσει στον κλήρο ή άσκηση 
της φορολογικής πολιτικής περιγράφονται γλαφυρά άπο τον Θεοφύλακτο 
σέ επιστολή του σχετική μέ τήν κατάσταση πού επικρατούσε στην επι
σκοπή Διαβόλεως: 

...ούτε του επισκόπου φεύγοντος δια τους δεινούς επηρεαστάς, προσμέ-
νειν εικός τη εκκλησία άλλον τινά' τη κεφαλή γαρ και το λοιπόν σώμα 
σννάπεισιν. ''Αμελεί και οι δοθέντες αύτω παρά τον κραταιού και άγίού 
ημών ανθέντον και βασιλέως σιγιλλάτοι τήν εκκλησίαν κύκλω περικα-
θήμενοι πρότερον δια τήν αυτήν ταύτην αΐτίαν τών πατρώων εξ έστησαν 
τω της νλης δε δάσει πιστεύσαντες εαυτούς εμφωλεύουσι. Δια ταύτα ούτε 
διάκονος, οϋτε πρεσβύτερος, φεΰ τών εμών κακών, τη περικαλλεστάτη 
τών βουλγαρικών εκκλησιών εναπομεμένηκεν.6* 

Τήν ευκαιριακή μόνον ενασχόληση του Θεοφύλακτου μέ τα φορολο
γικά προβλήματα του πληθυσμού της επαρχίας του έχει διαπιστώσει καΐ 
ό Ξανάλατος, πού αναφέρει μάλιστα δτι ό αρχιεπίσκοπος ήταν διατεθει
μένος να συνηγορήσει για το ποίμνιο του, δταν δέν υπήρχε περίπτωση να 
θίγουν τα δικά του, δηλαδή τα εκκλησιαστικά, συμφέροντα.65 Ή άποψη 
αυτή στηρίζεται σέ πληροφορίες πού περιέχονται κυρίως σέ μια άπο τις 

62. Θεοφύλακτου Επιστολές άρ. 96, 489: ...τρίτον, δ και δακρύειν άξιον, δτι 
ουδέ της εφ' évi ζευγαρίφ άτε^ας οι πL·ίovς ουδέ της έπί τοις ζφοις ορισθείσης 
έξκουσσείας άπήλαυσαν άλλα και προστεθέντων αύτοϊς παρά τον μάλλον καταγρα-
φέως ή άναγραφέως, ΐν' ειπώ τι και γελοϊον, ζευγαριών και ζφοίν, ού μόνον άπη-
τήθησαν έφ' οΐς έδικαιούντο ατελώς μεϊναι, άλλα και ύπεραπητήθησαν. 

63. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 96, 489: Τοϋτο δέ και έπί κεφαλαίων άλλων 
επαθον άνομώτατα' κάί γάρ έπί τε τοις μύλοις διπλασίω oi κληρικοί ή οι λαϊκοί 
ύπετέλεααν καΐ έπί ταϊς Βουλγάρων μεν γλώτταις λεγομέναις στρούγαις, έλλην δέ 
άνηρ διωρύχας αν ταύτας έρεί, Ιχθύων αγραν προξενούσας και έπί ταύταις δέ πολ-
λαπλασίω τών τοΰ κοινού πλήθους έζημιώθησαν. 

64. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 22, 203. 
65. Xanalatos, δ.π. 62 (βλ. σημ. 3): «Trotzdem wird man sich des Ein

drucks nicht erwehren können, dass Th., solange seine eigenen Interessen 
nicht in Frage standen, seinen Diözesanen in der Tat ein beredter Anwalt 
gegen Übergriffe der staatlichen Organe gewesen ist». 
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επιστολές του Θεοφύλακτου, στην όποια αναφέρεται πώς κάποιος π ά 
ροικος66 της επισκοπής μέ το δνομα Λάζαρος, πού επιθυμούσε να απο
τινάξει το ζυγό της παροικίας, συγκέντρωσε δλους τους δυσαρεστημέ
νους της Άχρίδας καί κατέφυγε στον αυτοκράτορα, κατηγορώντας τον 
αρχιεπίσκοπο για τυραννική συμπεριφορά καί φοροδιαφυγή, πράγμα για 
το όποιο συνηγόρησαν καί φορολογικοί υπάλληλοι, πού, δπως χαρακτη
ριστικά αναφέρει ό Θεοφύλακτος, ήταν πάντοτε πρόθυμοι να υποστηρί
ξουν παρόμοιες συκοφαντίες.67 Βέβαια μετά άπό οκτώ αιώνες δέν εϊναι 
δυνατό να αποδοθεί δίκιο στή μία ή στην άλλη πλευρά. Δέν μπορεί δμως 
κανείς να μή συγκρίνει τις πληροφορίες πού περιέχουν σχετικά μέ τή 
φοροδιαφυγή οι επιστολές του Βασιλείου. Αυτός δχι μόνο δέν κατηγο
ρήθηκε ποτέ για παρόμοιες ενέργειες, άλλα χρησιμοποιούσε τό κύρος του 
για να υπερασπίσει χωρικούς πού καταγγέλλονταν ως φοροφυγάδες,68 

66. Άπο τήν πλούσια βιβλιογραφία για τους πάροικους βλ. πρόσφατα J. Ka-
rayannopulos, «Ein Problem der spätbyzantinischen Agrargeschichte», JOB 
30 (1981) 207-237 καί του ίδιου, «Συμβολή στην αγροτική Ιστορία του μεταγενέ
στερου βυζαντινού κράτους», Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχολής Θεσσαλονίκης 21 (1983) 
165-200, δπου καί παραπομπές στους παλαιότερους. 

67. Θδοφυλάκτον 'Επιστολές άρ. 96, 484-487: Καί τούτων πάντων αιτία ή των 
πρακτόρων απληστία καί κακοήθεια (...). Kai τοντο μεν αυτοπροσώπως τφ κρατί-
στω ημών ßaaifei κατά τής εμής ένέτυχον ούθενότητος, τα ανούσια ούσιώσαντες, 
το ψεύδος στολίσαντες πομπικώτερον και ίσχύν ήμΐν άνίκητον επιμαρτυρήσαντες 
(...). Τοντο δέ καί δια παρενθέτων προσώπων τήν συκοφαντίαν ούρανώσαντες, οί 
Ταρτάρου άξιοι τον Λάζαρον, δς πάροικος ών τής εκκλησίας και φρονών ελευθεριώ-
τερον έπόθει τον τής παροικίας άπανχενίσαι ζνγάν, τοΰτον καθ' ημών επιρρώσαντες 
καί δσα δει λέγειν και ola διδάξαντες, καί τάς άκοάς τον βασιλέως έπλήρωααν καί 
τήν καρδίαν τήν τέως λενκήν ήμϊν εμελάνωσαν. (...) δς γε ουκ άποχρών αύτω εί 
σννασπιστάς Άχριδιώτας επί τον προς ημάς επάγοιτο πόλεμον, καί τάς αλλάς τής 
Βονλγαρίας χώρας περινοστεϊ και ζητεί λίαν επιμελώς εϊ τις εϊη καθ' ημών (...) 
εύρων ôè πολλούς τοιούτους επάγεται καθ' ημών ως Άχριδιώτας επ' άρούραις καί 
άμπελώσι παρ' ημών ήρπασμένοις τάς ψοχας διαπεπονημένονς' εστί δ' οϋς καί εν 
τή πόλει εύρων επ' άλλαις αίτίαις δεομένους τοϋ βασιλέως σννεπιβοαν πείθει ώστε 
δυσφημεΐσθαι το εμον δνομα ( ) "Ετι καί 
χέεσθαι μέντοι τάς οδούς {μου) τνρφ, τα δε δρη μου χέεσθαι γάλακτι καί ταλάντων 
ουκ οϊδ' όπόσων σνμπορισμοΐς άδρον εϊναί με καί βαθύπλοντον καί αγειν σατραπι-
κώς, (...). Έκτος γαρ τής περιλαλήτου γής, ουδέν τών δημοσιακών εύρέθην κατέ
χων ό πολύς εγώ τήν ίσχύν καί τοις Άλωάδαις εφάμιλλος, καίτοι επηρεαστικώς 
ερευνώμενος καί λογοπραγούμένος. Μή γαρ μέ τις ερήμην άίρείτω, τάς τοϋ πράκτο
ρος κατ' έμοΰ διάβολος πίστας αύτόθεν δεχόμενος, άλλα προς απερ αν εκείνος έρεϊ 
μεινάτω καί τάς τοϋ τής εκκλησίας μέρους απολογίας. 

68. Βλ. παραπάνω σημ. 9. 
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Ιφθασε δε ίσως και στο σημείο νά προσπαθεί να βοηθήσει κάποιο «βου
λευτή» να επιτύχει ακόμα και μέ δωροδοκία τήν εγγραφή στους hono-
rar i i codicilli, γ ια να απαλλαγεί άπο τΙς υποχρεώσεις του.69 Φυσικά οί 
διαφορετικές αυτές αντιδράσεις μπορεί να οφείλονταν στην ιδιοσυγκρα
σία καθενός άπο τους δύο εκκλησιαστικούς άνδρες και σέ διαφορά αντι
λήψεων σχετικά μέ το ρόλο του επισκόπου, νομίζω δμως δτι τα αίτια 
τους ήταν ενδεχομένως άλλου είδους και συγκεκριμένα ή καθιέρωση ενός 
δεσπόζοντος ρόλου της Εκκλησίας μέσα στην οικονομική ζωή, άλλα και 
ή διαφοροποίηση της εξάρτησης των κληρικών άπο τις επισκοπές, μέ 
τρόπο ώστε ό σύνδεσμος 'Εκκλησίας και κλήρου να έχει γίνει περισσό
τερο υλικός. 

Το δτι ή Εκκλησία είχε σταδιακά μεταβληθεί σέ έναν άπο τους με
γάλους ιδιοκτήτες γης είναι γνωστό για το Βυζάντιο. Στ ις επιστολές του 
Θεοφύλακτου άλλωστε, αναφέρεται ρητά και αυτή ως ένας άπο τους «άρ
χοντες».70 Το δτι μέρος της γης της αποτελούσε παροικικούς κλήρους 
είναι επίσης γνωστό. Αυτό πού προκαλεί δμως εντύπωση είναι, δτι στις 
επιστολές του ό Θεοφύλακτος θέτει κληρικούς και παροίκους στην ίδια 
μοίρα71 ή ακόμα χρησιμοποιεί δρους πού προσιδιάζουν στους δεύτερους 
(δπως «σιγιλλάτοι») γ ια να χαρακτηρίσει το Ιερατικό προσωπικό των 
επισκοπών του.72 Ή εξομοίωση αυτή δέν είναι — σύμφωνα τουλάχιστον 
μέ απόψεις πού διατύπωσα πρόσφατα73— περίεργη. Μετά τον 11ο αιώνα 
σέ πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας απαντούν οί λεγόμενοι «κληρικο-
πάροικοι» ή «ένυπόστατοι κληρικοί» ή — δταν ό αριθμός τους είχε καθο
ριστεί μέ αυτοκρατορικά προνομιακά έγγραφα — «άπο χρυσοβούλλων 

69. Baaifaiov Επιστολές άρ. 190, II, 143: Έαν οϋν ου δοκί} τοϋτο, αυτός 
καταξίωσαν ύπομνηστικόν μοι άποστεΐλαι περί τίνος χρή αξιώματος σπονδήν είσε-
νέγκασθαι, ίνα άρξώμεθα αίτεϊν εκαστον των êv δυνάμει φίλων τήν χάριν ταντην 
είτε προίκα είτε και μετρίου τιμήματος, ώς αν ήμας ό Κύριος ευόδωση. Βλ. καΐ 
Treucker, δ.π. 84-85 (βλ. σημ. 3). 

70. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 26, 215: 'Εγώ γάρ, αΰθ&τα μου, το χωρίον 
δ έξ αρχαίων χρόνων κατεϊχεν ή εκκλησία μηδέ πρακτικω υποκείμενα», άφαιρεθέν 
παρά τοϋ βασιλέως εύρων και της εκκλησίας άποσπασθέν, ώσπερ οϋν τα των αρ
χόντων πάντων. 

71. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 45, 283: 'Εντεύθεν έργα βαρύτερα και εργο-
διώκται πικρότεροι και κληρικοί μεν γνμνονμενοι και τραχηλιζόμενοι, πάροικοι δε 
άριθμούμενοί τε και έξονυχιζόμενοι και γη διαμετρονμένη τοίςτής ψύλλης πηδήμασιν. 

72. Βλ. Θεοφύλακτου 'Επιστολές άρ. 22, 203, βλ. κ*ά παραπάνω σημ. 64 (το 
σχετικό χωρίο παρατίθεται στο κείμενο). 

73. Βλ. Παπαγιάννη, Τα οίκονομικά 186-216. 
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κληρικοί». Αυτοί προσέφεραν στις επισκοπές έμμισθες ιερατικές υπηρεσίες 
και εκμεταλλεύονταν συγχρόνως ακίνητα τους, τα λεγόμενα «κληρικατα», 
μέ την υποχρέωση καταβολής τέλους μικρού ύψους. Τα κληρικατα δέν 
επιτρεπόταν να διατεθούν οΰτε εν ζωή οΰτε αιτία θανάτου. "Οταν ό κλη^ 
ρικοπάροικος πέθαινε, το ακίνητο επέστρεφε στην επισκοπή, πού το διέ
θετε σέ άλλο λειτουργό της, έκτος αν κάποιος άπο τους κληρονόμους του 
ήταν ιερωμένος και επιθυμούσε να συνεχίσει τήν εκμετάλλευση μέ τους 
δρους του προκατόχου του. Ή διάγνωση των παραπάνω σχέσεων μέσα 
στίς πηγές δέν είναι εΰκολο εγχείρημα, γιατί οι πληροφορίες παραδίδον
ται αποσπασματικά, άλλα και επειδή πολύ συχνά λείπουν οί χαρακτηρι
στικοί δροι πού παρέθεσα παραπάνω και οί κληρικοπάροικοι αναφέρονται 
απλώς ως κληρικοί, δπως συμβαίνει συχνά στίς επιστολές του Θεοφύ
λακτου,74 και μόνον άπο τα συμφραζόμενα και τήν περιγραφή των ιδιαί
τερων συνθηκών μπορεί να διαπιστώσει κανείς τήν ιδιόμορφη οικονομική 
τους εξάρτηση άπο τις επισκοπές. 

Οί «άπο χρυσοβούλλων κληρικοί» ήταν λοιπόν κληρικοπάροικοι. Προ
νομιακά έγγραφα δμως δέν ήταν μόνο τα χρυσόβουλλα άλλα μπορούσαν 
να είναι και τα σιγίλλια,75 άρα κληρικοπάροικοι πρέπει να θεωρηθούν 
και οί «σιγιλλάτοι» πρεσβύτεροι και διάκονοι τής επισκοπής Διαβόλεως. 
Γι' αυτό υπάρχει και μια περαιτέρω ιστορική μαρτυρία. Πρόκειται γιά 
τα σιγίλλια του Βασιλείου Β' , μέ τα όποια είχαν παραχωρηθεί κληρικοί 
και πάροικοι σέ πολλές επισκοπές τής παλαιάς Βουλγαρίας.78 Τελευταία 
αποδείχθηκε ή πλαστότητα αυτών τών σιγιλλίων.77 *Η πλαστότητα δμως 
ενός βυζαντινού έγγραφου, πού μπορεί να οφειλόταν σέ πλήθος λόγων, 
δέν σημαίνει πάντα δτι το περιεχόμενο του δέν ανταποκρίνεται στην άλή-

74. Πρβ. για το θέμα τΙς απορίες το5 P. Gautier, Nicéphore Bryennios. His* 
taire (CFHB, 9-Series Bruxellensis), Βρυξέλλες 1975, σ. 326 σημ. 5 (δπου 
εκδίδεται μόνη ή επιστολή άρ. 96). Βλ. επίσης Παπαγιάννη, Τα οικονομικά 267. 

75. Γιά τή χρήση του δρου «σιγίλλιο» για δήλωση προνομιακών έγγραφων, 
Ο. Kresten, «Zur Echtheit des ΣΙΓΙΛΛΙΟΝ des Kaisers Nikephoros I. für 
Patras», Römische Historische Mitteilungen 19 (1977) 15-78 (έδώ σ. 29, 57-59 
Ιδίως σημ. 134). 

76. Έκδ. Η. Geizer, «Ungedruckte und wenig bekannte Bistümerverzeich^ 
nisse der orientalischen Kirche», BZ 2 (1893) 22-72 (έδώ σ. 42 κ.έ.), Dölger, 
Regesten II, άρ. 806-808. 

77. Βλ. Ε. Στεργιάδου, Τίά σχετικά με τήν επισκοηή Άχρίδας σιγίλλια τον 
Βασιλείου τον Β', Θεσσαλονίκη 1988. Τήν ατύπωτη ακόμα αυτή διατριβή μου υπέ
δειξε ό καθηγητής κ. Ί . Καραγιαννόπουλος, πού τον ευχαριστώ θερμά καΐ άπο αυτή 
τή θέση. 
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θεια, εφόσον μπορεί το πλαστό έγγραφο να δημιουργήθηκε για να «νο
μιμοποιήσει» εκ των υστέρων μια πραγματική κατάσταση.7 8 Για τήν 
εξαγωγή των παραπάνω συμπερασμάτων δέν χρησίμευσαν άλλωστε ώς 
πηγή μόνο τα «σιγίλλια» αυτά. Οι ίδιες οι επιστολές του Θεοφύλακτου 
αποτελούν μαρτυρία για τήν ύπαρξη κληρικοπαροίκων δχι μόνο στην 
επισκοπή Διαβόλεως, άλλα και στην Άχρίδα . 7 9 Σ έ σχέση μέ άλλες επι
σκοπές πού αναφέρουν τα σιγίλλια, έχω αντίστοιχες πληροφορίες άπο 
περαιτέρω πηγές για τους Σταγούς8 0 και τα Κάνινα.81 'Ανεξάρτητα άπο 
τα αμφισβητούμενα έγγραφα, κληρικοπαροίκους έχω εντοπίσει και για 
τις μητροπόλεις και επισκοπές 'Αθηνών, "Αρτης, Δρυϊνουπόλεως, Κερ
κύρας, Λακεδαιμόνιας, Μεσημβρίας, Μηθύμνης, Ναυπάκτου και Σερρών.82 

Είναι βέβαια υπερβολή να λεχθεί, πώς άπο τον 11ο αιώνα καί μετά 
το σύνολο τών κληρικών τών βυζαντινών επαρχιών είχε μεταβληθεί σέ 
κληρικοπαροίκους, ή , μέ άλλα λόγια, δτι μόνο μέσω μιας σχέσης παροι
κίας μπορούσε κανείς να πάρει θέση λειτουργού σέ εκκλησιαστική επαρ
χία. Δέν μπορεί δμως να μή δοθεί ή επιβαλλόμενη σημασία στή δια
μόρφωση τών παραπάνω σχέσεων, οΰτε να αγνοηθεί το γεγονός δτι ό 
Βασίλειος — δταν ώς «καλός ποιμήν» υπερασπίζει τους κληρικούς του 
απέναντι στις αδικίες τών φοροεισπρακτόρων — χρησιμοποιεί γνήσια εκ
κλησιαστική φρασεολογία καί τους χαρακτηρίζει ώς τους τω Θεώ ημών 
ιερωμένους, ενώ ό Θεοφύλακτος — πού ουσιαστικά μέσω της φροντίδας 
για τήν ατέλεια τών κληρικών προασπίζει τα συμφέροντα της 'Εκκλη
σίας83 — αποκαλώντας τους μέ τους δρους σιγιλλάτοι τήν εκκλησίαν κύ
κλω περικαθήμενοι δέν διαφέρει σέ τ ίποτα άπο έναν άρχοντα πού ανα
φέρεται στους υποτακτικούς του.84 

78. Βλ. Σπ. Τρωιάνο, «'Έγγραφα και πλαστογραφία στο Βυζάντιο», Άρχαιο-
L·γίa 5 (1982) 47-52 (έδώ σ. 52). 

79. Βλ. Παπαγιάννη, Τά οικονομικά 266-267. 
80. Βλ. Παπαγιάννη, Τα οίκονομικά 188-190. 
81. Βλ. Παπαγιάννη, Τα οίκονομικά 280-282. 
82. Βλ. Παπαγιάννη, Τά οικονομικά 186 κ.έ. (passim). 
83. Βλ. σχετική περικοπή άπο επιστολή του Θεοφύλακτου παραπάνω σημ. 58. 

Στην περίπτωση άλλωστε τών κληρικοπαροίκων ή κυριότης τών καλλιεργούμενων 
κτημάτων άνηκε στην Εκκλησία. 

84. Πρβ. V. Nikolaev, Feodalni otnoJfenija ν pokorenata ot vizantija Bälga-
rija otrazeni ν pismata na Teofilakt Ohridski, archiepiskop Bälgarski ( = Le ré
gime féodal byzantin en Bulgarie reflété dans la correspondance de l'Arche
vêque Théophylacte d'Ochrida), Σόφια 1951 (σ. 231-233, γαλλική περίληψη του 
βιβλίου). 





HELGA KÖPSTEIN 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΟΥΑΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑ 

Το βυζαντινό δίκαιο και ιδιαίτερα η βυζαντινή νομοθεσία χαρακτηρίζον
ται από την διατήρηση των παραδοσιακών κανόνων και την συνείδηση 
της παράδοσης. Αυτό ισχύει τόσο ως προς την ρητορική μορφή και τα. 
επιχειρήματα όσο και ως προς την πολιτική-ιδεολογική προπαγάνδα, δη
λαδή την υπογράμμιση της θεϊκής ιδιότητας του αυτοκράτορα και των 
νόμων του, καθώς και άλλων «στοιχείων της αυτοκρατορικής αντίλη
ψης», που έχουν αναλυθεί και μελετηθεί από τον Herbe r t Hunger . 1 

Έτσ ι , μάλλον δεν είναι δυνατό να γίνει λόγος για τομή στην βυζαντινή 
νομοθεσία. 

Ωστόσο, στο περιεχόμενο των νόμων ανιχνεύονται συχνά στοιχεία 
που παραπέμπουν σε επίκαιρες πολιτικές καταστάσεις. Παρά την ρητο
ρική, ιδεολογική και νομική εξάρτηση από την παράδοση, οι βυζαντινοί 
νόμοι αποτελούν τεκμήρια των κοινωνικών αλλαγών. Έ τ σ ι , στα Προοί
μια των Νεαρών ο αυτοκράτορας-νομοθέτης περιγράφει τ ις συγκυρίες 
που τον οδηγούν στην δημοσίευση του κάθε διατάγματος και αιτιολογεί 
την «νεαρά νομοθεσία» ως μέριμνα για τους υπηκόους και ως θεραπεία 
του κοινού συμφέροντος. 

Ό , τ ι ισχύει γ ια το δημόσιο δίκαιο διαφαίνεται και στο ιδιωτικό και, 
σε τελευταία ανάλυση, στην νομοθεσία την σχετική με τους δούλους, 
μολονότι στην τελευταία αυτή περίπτωση η αυτοκρατορική ιδεολογία. 
κάπως υποχωρεί. Οι ρυθμίσεις όμως που πηγάζουν από το ρωμαϊκό 
δίκαιο, ε(ναι τόσο ισχυρές ώστε διαφοροποιούνται κάπως μέσα στην ιστο
ρική εξέλιξη, αλλά δεν αμφισβητούνται ποτέ στο σύνολο τους. Ό τ ι η 
νομική θέση των δούλων επηρέαζε αποφασιστικά την ζωή τους, την «κα-

1. Η. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den-
Arengen der Urkunden^ Βιέννη 1964. 
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θημερινή τους ζωή», και ότι τα νομικά τους δικαιώματα μαρτυρούν άκρα 
κοινωνική αδικία, αποτελεί κοινό τόπο. 

Η σύγχρονη βυζαντινολογία συμφωνεί ουσιαστικά ότι ο θεσμός της 
δουλείας, μετά από μια τελευταία αναλαμπή κατά τον 9ο και τον 10ο 
αιώνα, υποχωρεί ουσιαστικά από τον 11ο,2 μολονότι στην πράξη δεν 
έπαυσε να υπάρχει ως την πτώση της αυτοκρατορίας.3 Ξεκινώντας, λοι
πόν, από δικαστικές αποφάσεις του 11ου αιώνα, θα προσπαθήσω να δια
πιστώσω ενδεχόμενες προσαρμογές σε νέες πραγματικότητες και τροπο
ποιήσεις στον νόμο, που να επιτρέπουν διαφορετικές εκτιμήσεις.4 

Εύστοχα ο Dieter S imon 5 τόνισε την σημαντική ιστορική αξία της 
Πείρας.6 Αυτές οι αποφάσεις του Ευσταθίου Ρωμαίου, προέδρου του δι
καστηρίου που έδρευε στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης, και οι 
οποίες καταγράφηκαν στα μέσα του 11ου αιώνα από συνεργάτη του δι
καστή σύμφωνα με τα πρακτικά των δικών και με μελέτες του Ευστα-

2. π.χ. R. Browning, «Rabstvo ν vizantijskoj imperii (600-1200 gg.)», 
Viz. Vrem. 14 (1958) 38-55. A. P. Ka2dan, «Raby i mistii ν Vizantii IX-XI 
-vekov», Uêenye zapiski TuVskogo gos. pedagog. inst. 2 (1951) 63-84. Του ίδιου, 
«The concepts of freedom (eleutheria) and slavery (duleia) in Byzantium», 
στο: La notion de liberté au Moyen Age. Islam, Byzance, Occident, Παρίσι 1985, 
σ. 215-226 (κυρίως σ. 222-223 με βιβλιογραφία). 

3. Helga Köpstein, Zur Sklaverei im ausgehenden Byzanz, Βερολίνο 1966. 
4. H Anne Hadjinicolaou-Marava (Recherches sur la vie des esclaves dans le 

monde byzantin, Αθήνα 1950, σ. 7) υποστηρίζει βαθμιαία μεταβολή, ενώ ο M. J. 
Sjuzjumov («Ο pravovom polo2enii rabov ν Vizantii», Uéenye zapiski Sverd-
Jovskogo gos. pedag. inst. 11 (1955) 165-192) τονίζει την αμετάβλητη συνέχεια. Ο 
Α. Ρ. Kaidan (Raby 73) μιλά για δύο αντικρουόμενες κρατικές-νομικές τάσεις από 
τον 9ο ως τον 11ο αιώνα: της ενίσχυσης και της αποδυνάμωσης ταυτόχρονα της 
δουλείας. 

5. D. Simon, Rechtsfindung am byzantinischen Reichsgericht, Φραγκφούρ
τη 1973. Στο Σεμινάριο της Φραγκφούρτης ετοιμάζεται νέα έκδοση. 

6. Πείρα ήγουν διδασκαλία εκ των τιράξεων τον μεγάώον κυροϋ Ευσταθίου τον 
Ρωμαίου, JGR TV, 9-260 (στο εξής: Π). Για την Πείρα βλ.: L. Wenger, Die 
Quellen des römischen Rechts, Βιέννη 1953, σ. 711-712. P. E. Pieler, στο: Η. Hun
ger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, II, Μόναχο 1978, σ. 
469. Ε. Ε. Lipäic, «Zakonodatel'stvo i jurisprudencija ν Vizantii ν IX-XI vv», 
Istoriko-juridièeskie etjudy, Λένινγκραντ 1981, 121-171. Ν. Oikonomides, «The 
'Peira' of Eustathios Romaios: An Abortive Attempt to Innovate in Byzantine 
Law», Fontes Minores VII (1986) 169-192 (με σχετική βιβλιογραφία). Στον ίδιο 
τόμο των Fontes Minores δημοσιεύονται' άλλες δύο μελέτες για την Πείρα;· Βλ. 
Jtai σημ. 5. 
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θίου, είναι μία από τις ελάχιστες βυζαντινές πηγές που μας επιτρέπουν 
να ρίξουμε μια ματιά στην πρακτική εφαρμογή των νόμων. Το ίδιο υλικό 
μαρτυρεί τον τρόπο χρήσης από τον δικαστή των πολυάριθμων νομι
κών ρυθμίσεων ώστε να αποφανθεί κατά περίπτωση και να αιτιολο
γήσει πειστικά την κάθε του απόφαση. Πρέπει όμως κατά την εκτί
μηση αυτής της πηγής να λάβουμε υπόψη, ότι στις δίκες αυτές ως ενά
γοντες αναφέρονται κυρίως εκπρόσωποι του ανώτερου κοινωνικού στρώ
ματος και ότι ο ανώνυμος συγγραφέας αναφέρει, στις περισσότερες 
περιπτώσεις, μόνο την αιτιολογία της απόφασης ή το νόμο στον οποίο 
βασίζεται και σπάνια την συγκεκριμένη διαφορά. Επιπλέον, η χρήση πα
ραθεμάτων από παλαιότερους νόμους ανάγεται σε παραδειγματικό, θεω
ρητικό επίπεδο νομομάθειας και αποκλίνουν από τον επικαιρικό χαρα
κτήρα της τελικής απόφασης. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα πολύπλοκα 
νομικά προβλήματα που θέτει η πηγή7 αρκούμαι εδώ σε μερικές στατι
στικές παρατηρήσεις και σε μια σύντομη επισκόπηση του όλου ζητήματος. 

Από τους 75 τίτλους της Πείρας μόνον ένας αναφέρεται αποκλει
στικά στο θέμα «Ελεύθεροι και δούλοι» (τίτ. 28). Εκτός όμως από αυ
τόν, σχετικές μαρτυρίες περιέχονται σε άλλους 30 τίτλους,8 που καταρ
χήν πραγματεύονται διαφορετικές υποθέσεις. Στο σύνολο των 1.048 κε
φαλαίων της Πείρας πρόκειται για περισσότερα από 100 κεφάλαια,9 δη
λαδή ποσοστό περίπου 10%. Αν αφαιρέσουμε τις διπλές αναγραφές10 

και τις περιπτώσεις εκείνες, όπου το δίκαιο των δούλων χρησιμοποιείται 
μόνο ως παράδειγμα,11 καταλήγουμε σε αριθμό κεφαλαίων περίπου 90, 
Καταρχήν αυτό σημαίνει απλώς ότι σε μια κοινωνική σύνθεση, που εν
σωματώνει και τους δούλους, προέκυπταν μεικτές διενέξεις που έπρεπε 
να ρυθμιστούν. 

Νομική βάση για την αιτιολόγηση των αποφάσεων είναι κατά κα-

7. J. Karayannopulos - G. Weiss, Quellen zur Geschichte von Byzanz (324-
1453), Wiesbaden 1982, σ. 423. 

8. Στους τίτλους: 1, 5, 6, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 30, 31, 32, 35, 38, 
40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 51, 61, 65, 66, 72, 73. 

9. Ο αριθμός των 90 κεφαλαίων είναι κατά προσέγγιση, δεδομένου του χαρα
κτήρα της πηγής. Ωστόσο, τα 1.048 κεφάλαια, καταχωρισμένα θεματικά, αναφέρον
ται σε μικρότερο αριθμό δικών, βλ. Weiss, ό.π. 118, ο οποίος αριθμεί 276 δίκες. 

10. 77 28.19= 45.19 και 77 19.41 = 40.6. Σε άλλες πλευρές της ίδιας υπό
θεσης αναφέρονται τα κεφάλαια 77 28.6 και 42.17. 

11. 77 31.4, 5-77 38.70, 86, 91-77 40.4, 5-77 43.8 -77 65.6. 
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νόνα τα Βασιλικά, ενώ σπάνια γίνεται άμεση παραπομπή στις Νεαρές 
του Ιουστινιανού και του Λέοντα Σ Τ ' . 1 2 Οι πενιχρές αυτές ενδείξεις εί
ναι, δυστυχώς, συχνά όλα όσα διασώζει ο συγγραφέας της Πείρας και 
γ ια την διένεξη και για την απόφαση. Πολύ λίγα κεφάλαια παρέχουν 
εκτενέστερη και εναργή παρουσίαση της υπόθεσης. Κάποτε λείπει ακό
μη και η ρητή παραπομπή στους νόμους που χρησιμοποίησε ο Ευστά
θιος. Ό π ω ς στα άλλα ζητήματα, έτσι και σε ό,τι σχετίζεται με τους 
δούλους, ο δικαστής του 11ου αιώνα βασίζεται, δια μέσου των Βασιλι
κών και του Ιουστινιάνειου Corpus, στους κανόνες των Πανδεκτών και 
του Κώδικα, δηλαδή στο κλασικό ρωμαϊκό δίκαιο. Περιθώρια είχε ο δι
καστής μόνο στην επιλογή και ερμηνεία των αντιφατικών νομικών δια
τάξεων13 και στην κατεύθυνση και μορφή της επιχειρηματολογίας.14 

Παρά τον έκδηλο συντηρητισμό του δικαίου αξίζει να ρίξουμε μια 
ματιά στα θέματα, επειδή από αυτά τουλάχιστον προκύπτει ποιες δια
τάξεις χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματο
λογίας. Μεγάλο μέρος των κεφαλαίων, περίπου το μισό, αφορά την πρα
κτική της πώλησης. Ακολουθεί το ζήτημα της απελευθέρωσης (μαζί με 
τη μνεία των απελεύθερων), στο ένα τρίτο των κεφαλαίων, και μόλις το 
2 0 % των κεφαλαίων αναφέρεται σε ειδικά προβλήματα των δούλων, 
των σεξουαλικών τους σχέσεων και των παιδιών τους. Ά λ λ α ζητήματα, 
π.χ. το πεκούλιο, δούλοι ως μάρτυρες, εμφανίζονται σποραδικά. 

Σύμφωνα με την πάγια νομική άποψη, ο δούλος είναι αντικείμενο 
(res) του δικαίου: αγοράζεται και πωλείται ως ζωντανό εμπόρευμα,15" 
ενεχυριάζεται,16 κληροδοτείται,17 και σε όλο το διάστημα της ζωής του, 
τις καθημερινές του δραστηριότητες, τις επαφές του με την οικογένεια, 
εξαρτάται από τις διαθέσεις του εκάστοτε ιδιοκτήτη του. Από την άλλη 
μεριά τού αναγνωρίζονται, όπως και στην αρχαιότητα, υποτυπώδεις έν
νομες σχέσεις: επιτρέπεται να καταθέτει ως μάρτυς (ο Ευστάθιος ανα-

12. Π 17.14= Novellae 119. 2 (έμμεσα Π 30, 71 = Βασιλικά 21.1.51 = No
vellile 90. 6 και Π 49.25= Βασιλικά 32.1.2= Novellae 18. 11). Π 9 .8= Νεαρά 
Λέοντος ΣΤ' 71. 

13. Για αντιφατικούς νόμους βλ. π.χ. Π 6.16 (τέλος)* πρβ. και Π 49.33 (αρχή). 
14. Πρβ. Simon, ό.π. 19 κ.ε. και Oikonomides, ό.π. 183-192. 
15. Βλ. παρακάτω, σ. 414-415. 
16. π.χ. Π 6.22 - Π 19.15 - Π 6.21 - Π 6.16 (οι δούλοι εξαιρούνται όπως 

και τα οικιακά σκεύη). 
17. π.χ. Π 16.4 και 17.3. 
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γνωρίζει σε μιαν ιδιαίτερη περίπτωση και τον όρκο του)18 ή να έχει 
ιδιοκτησία.19 

Το υλικό της Πείρας αναφέρει τους δούλους κυρίως ως κτήμα ευ
πόρων ή αξιωματούχων και ασχολούμενους με το νοικοκυριό,20 όπου δου
λεύουν ως υπηρέτες,21 μάγειροι, νοτάριοι,22 φροντιστές, διοικητές.23 Ρη
τά αναφέρονται ακόμη και ως ασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία.24 

Από τα σχετικά παραθέματα των Βασιλικών διαπιστώνουμε κακο
ποιήσεις δούλων25 και ανακρίσεις που συνοδεύονται από βασανιστήρια.26 

Αυτό μαρτυρούν και οι πολυάριθμες αναφορές δούλων-φυγάδων.27 Κατά 
κύριο λόγο όμως οι ιδιοκτήτες φαίνεται ότι εκμεταλλεύονταν την εξαρ
τημένη θέση των δούλων για τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι, τον συχνά 
αναφερόμενο αιφνιδιασμό ενός γιου πατρικίου στο νησί Γαζούρα μετά 
λαον και την συμμετοχή δούλων28 δεν πρέπει να τον ερμηνεύσουμε ως 

18. π.χ. Π 30.5, 8, 10 και 30.75 (βλ. Simon, ό.π. 31-32). 
19. Π 14.8: και τοντο δηλοΐ τα εν τη διαθήκη γραφόμενα, ώς τα δσα εϊη έχων 

ό δovL·ς έχέτω. Και δσα γαρ μετά την ποίησιν της διαθήκης κτήσεται εξει. Από 
την άλλη πλευρά, ο δούλος δεν μπορεί να κληρονομήσει τον ελεύθερο συγγενή του 
κεκτημένα» πολλήν ϋπαρξιν, που πέθανε χωρίς να αφήσει διαθήκη {Π 32.1). 

20. π.χ. Π 6.16 - Π 30.75 - Π 43.8. 
21 . π.χ. Π 30.75. 
22. Ξεκινώντας από Βασιλικά 25.2.6-8 = Digesta 20.1.6-8, ο Ευστάθιος (Π 

6.16) αναφέρει ως παράδειγμα για τα προς χρήσιν αναγκαία άνδράποδα τον μάγειρο 
και για τα προς διάθεσιν φερόμενα, τον νοτάριο και τον φροντιστή, ενώ για τα προς 
καθημερινήν χρήσιν αναφέρει το παράδειγμα των Βασιλικών: καΐ ή παλλακή και οί 
φυσικοί παίδες και οι θρεπτοί. Και συνεχίζει αναφέροντας ότι ο πιστωτής δεν μπο
ρεί να αναγκάζει τον εύπορο χρεώστη να δώσει ä είς διάθεσιν έχει ή εις ύπονργίαν 
άναγκαιοτάτην (μεταξύ άλλων μάγειρο και νοτάριο), επειδή το χρέος μπορεί να 
πληρωθεί και με άλλα (δηλ. πράγματα). 

23. Π 43.8 και 51.23 δεν δίνουν σαφή σύγχρονα παραδείγματα. Πρβ. επίσης 
Π 38.91 (τέλος). Για τον φροντιστή βλ. σημ. 22. 

24. π.χ. Π 6.21 - Π 9.8 - Π 38.40 (μολονότι το κεφάλαιο αποτελεί παράθεμα). 
25. Π 2 8 . 1 3 = Βασιλικά 19 .7 .11= Digesta 1.6.2. Αλλά οι αντίστοιχες δια

τάξεις του Codex Justinianus 9 .14 .1= Εκλογή 17.49 δεν αναφέρονται πια. 
26. Π 28.2 = Βασιλικά 22.1.7 = Digesta 22.3.7. Για Π 28.2 βλ. και το σχό

λιο 3 [Θαλέλαιος] ( = Scheltema, Basilicorum Scholia IV) στα Βασιλικά 21.1.31, 
32 = Codez Justinianus 4.20.8. Δια βασάνων ανακρίνονται επίσης άγνωστοι και 
άποροι, βλ. Εκλογή 1 4 . 1 = Novellae 90. 1. 

27. Π 28.2, 3, 10 - Π 38.26, 29, 46-50, 91 . Ό λ α αυτά τα κεφάλαια στηρί
ζονται σε χωρία των Βασιλικών - Digesta. Εξαίρεση αποτελεί το Π 38.49, 50 που 
βασίζεται στον Κώδικα. 

28. Π 42.17 και 28.6. 
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ενέργεια διαμαρτυρίας δούλων.29 Ό τ α ν ένας γόνος πλούσιας οικογένειας 
επιτίθεται, μαζί με τους ανθρώπους του, σε εύπορα σπίτια και τα λεη
λατεί, αυτό φαίνεται περισσότερο ως ιδιωτική διένεξη μεταξύ μελών του 
ίδιου στρώματος, εφόσον μάλιστα βοηθείται από άλλους εύπορους.30 Οι 
άρχοντες μεταχειρίζονται τους δούλους για την «βρόμικη δουλειά». Την 
ίδια έννοια έχουν και δύο άλλες περιπτώσεις που περιγράφονται στην 
Πείρα, όπου μάλιστα πρόκειται για φόνους.31 Είναι, λοιπόν, προφανές ότι 
κατά την ληστρική επίθεση του γιου του πατρικίου, οι δούλοι δεν έδρα
σαν με δική τους πρωτοβουλία, αλλά μετά από παρότρυνση. Βέβαια, μο
λονότι οι εξηρτημένοι δούλοι οφείλουν να υπακούουν, πιθανότατα θεώ
ρησαν το γεγονός ως ευκαιρία διεξόδου των συσσωρευμένων εντάσεων. 
Η προθυμία τους να συνεργασθούν δηλώνει, έμμεσα τουλάχιστον, την 
απελπιστική τους κατάσταση. Ακόμη, η σημασία που προσδίδεται στα 
πωλητήρια στην υπακοή του δούλου και στην τιμιότητα του,32 μολονότι 
αποτελεί στερεότυπο χαρακτηρισμό των δούλων, μαρτυρεί τον πόθο τους 
για νομική ελευθερία και την συνεχή κακή υλική τους κατάσταση. 

Το θέμα πώλησης και αγοράς δούλων εμφανίζεται, όπως ήδη ανα
φέραμε, εξαιρετικά συχνά στα κεφάλαια της Πείρας (ο τίτλος 38 : « π ώ 
ληση και αγορά», με 91 κεφάλαια, είναι ο εκτενέστερος της Πείρας). 
Μολονότι αυτά τα κεφάλαια αποτελούνται κυρίως από παραθέματα των 
Βασιλικών, ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση. Για τον ιδιο
κτήτη, που επικαλείται στο δικαστήριο τα δικαιώματα του, προκύπτουν 
οι περισσότερες νομικές διαφορές, απόρροια της αλλαγής ιδιοκτησίας. Η 
αλλαγή όμως αυτή δεν επιφέρει αντικειμενικές διαφορές για την κατά
σταση του δούλου. Ο μεγάλος αριθμός των σχετικών κεφαλαίων ερμη
νεύεται ακόμη από τον τόπο δωσιδικίας, την Κωνσταντινούπολη. Ε δ ώ 
διασταυρώνονται οι εμπορικοί δρόμοι, συναντώνται οι έμποροι και λει
τουργεί ήδη πριν από τον 11ο αιώνα η αγορά δούλων, που διατηρείται 
ως την πτώση της αυτοκρατορίας.33 Στα κεφάλαια αυτά γίνεται κυρίως 

29. Kai dan, Raby 76: μεγάλη στάσις δούλων. 
30. Π 42.17 (τέλος): τους συνεληλυθότας τω μαγκλαβίτγι... ενπορίαν έχοντας. 
31. Π 66.27: δούλοι παρακινούμενοι για φόνο - Π 66.25: οι άνθρωποι ενός 

μαγκλαβίτη, επομένως όχι δούλοι. Πρβ. και 66.28. 
32. π.χ. Π 28.20= Βασιλικά 19.8.4= Digesta 19.1.4 -Π 38.29= Βασιλικά 

19.10.19= Digesta 21.1.19. 
33. Ειδικά για το εμπόριο δούλων, βλ. Hadjinicolaou-Marava, ό.π. 89-94. 

Helga Köpstein, «Zum byzantinischen Sklavenhandel», Wissensch. Zeitschr. 
d. Karl-Marx-Universität (Gesellsch.- und sprachwiss. Reihe) Λιψία 1966, 
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λόγος για ζητήματα τίμιας σύναψης του πωλητηρίου. Ο πωλητής είχε 
την υποχρέωση να ενημερώσει τον αγοραστή για τα ελαττώματα και. 
τις αδυναμίες του δούλου.34 Είχε, βέβαια, το δικαίωμα να τον διαφη
μίσει, χωρίς όμως να ψευδολογήσει.35 Στους όρους περιλαμβάνονται και 
οι ρήτρες που αφορούν τις συνθήκες διαβίωσης του δούλου στον νέο ιδιο
κτήτη και οι οποίες κατά κανόνα απέβλεπαν στην ελάφρυνση της θέσης 
του. Δεν είναι, ακόμη, σπάνια η συμφωνία για μελλοντική απελευθέρωση. 

Αποφασιστικό κεφάλαιο στη ζωή του δούλου είναι οι οικογενειακές 
του σχέσεις. Για την συμβίωση των δούλων, που ήδη στην αρχαιότητα 
δεν προκαλούσε προβλήματα, η Πείρα αναφέρει την εξής περίπτωση: 
όταν κάποιος αγοράζει οικογένεια δούλων, δηλαδή πατέρα, μητέρα και 
δύο ως τρία παιδιά, έχει το δικαίωμα να εξαγοράσει μεμονωμένο παιδί,. 
που είχε πουληθεί σε άλλον. Εφόσον όμως κάποιος απελευθερώσει οι
κογένεια δούλων αλλά κρατήσει ένα ή δύο παιδιά, τα υπόλοιπα μέλη 
της οικογένειας δεν έχουν δικαίωμα παραπόνων: προτείναμε τιμή εξα
γοράς για τον γιο ή τον αδελφό μας και τώρα πρέπει να απελευθερωθεί 
και εκείνος. Η έννοια του νόμου είναι ότι κανείς δεν πρέπει να αδικείται 
για τις ευεργεσίες του. Αρκεί ότι απελευθερώθηκαν οι υπόλοιποι.36 Το 
δικαίωμα της οικογένειας δούλων να ζει μαζί, όχι μόνο είναι σεβαστό, 
αλλά πραγματοποιείται, όπου και όταν είναι δυνατό. Το παράδειγμα που 
αναφέραμε, αποδεικνύει τον σεβασμό προς τους οικογενειακούς δεσμούς, 
αλλά και τα όρια αυτού του σεβασμού. Έ τ σ ι , ακόμα και όταν, όπως 
σ' αυτήν την περίπτωση, οι απελεύθεροι καταβάλλουν τιμή πώλησης γ ια 
τον συγγενή τους, ο ιδιοκτήτης των δούλων διατηρεί την απεριόριστη 
εξουσία του* η απελευθέρωση είναι πάντα πράξη χάριτος, δώρο. Ωστό
σο, παρά τους περιορισμούς, διαπιστώνουμε ότι ο γάμος και η οικογέ
νεια δούλων είναι αποδεκτοί μολονότι δεν αποτελούν νομικά θεσμούς. 
Την ίδια κατεύθυνση ακολουθεί η Νεαρά του Αλεξίου Κομνηνού του 

σ. 487-493. Της ίδιας, «Einige Aspekte des byzantinischen und bulgarischen 
Sklavenhandels im X. Jahrhundert. Zur Novelle des Johannes Tzimiskes über 
Sklavenhandelszoll», Association Internationale d'études du sud-est européen 
III, Σόφια 1969, 237-247. Για το εμπόριο δούλων σε μεταγενέστερες εποχές πρβ. 
τις πολυάριθμες εργασίες του Gh. Verlinden και ειδικά L'esclavage dans l'Europe 
médiévale, II, Γάνδη 1977 (κυρίως σ. 978-1009: «L'esclavage dans l'empire 
byzantin»). 

34. π.χ. Π 28.2, 20 - Π 38.27-29, 42, 45, 46, 48-50, 91 - Π 40.5. 
35. Π 38.45= Βασιλικά 19.10. 5 2 = Digesta 21.1.52. 
36. Π 38.3 (χωρίς ρητό παράθεμα). 



416 HELGA KÖPSTEIN 

1095, η οποία με εκτενή επιχειρηματολογία, συνιστά στον ιδιοκτήτη να 
επιτρέπει στους δούλους την ιερολογία της έγγαμης συμβίωσης.37 Στο 
ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται όμως και η διαφορετική τύχη των ανθρώ
πων, δεσποτεία και δουλεία.38 Μολονότι, λοιπόν, η κοινωνική θέση του 
χριστιανού δούλου εξομοιώνεται με εκείνην του ελεύθερου βυζαντινού πο
λίτη στο θρησκευτικό-εκκλησιαστικό επίπεδο, το νομικό του καθεστώς 
δεν αλλάζει, όπως επιβεβαιώνεται από την Νεαρά,39 και έτσι καθησυ
χάζουν οι ιδιοκτήτες δούλων. Η νομική αυτή διασάφηση των όρων της 
Νεαράς οφείλεται ακριβώς στην ανησυχία των ιδιοκτητών, ότι η συναί
νεση για την ιερολογία του γάμου δούλων είναι δυνατό να επιφέρει την 
απελευθέρωση τους.40 Πράγματι, σύμφωνα με το ρωμαϊκό και βυζαντινό 
δίκαιο, η δουλεία και η τυπική σύμβαση γάμου (που δεν ταυτίζεται με 
την ιερολογία) αλληλοαποκλείονται.41 Ο Αλέξιος Κομνηνός επέλεξε λοι
πόν έναν σχετικά αντιφατικό συμβιβασμό. 

Στο ίδιο θέμα η μετά τον Ιουστινιανό νομοθεσία, και κυρίως η Εκλο
γή και ο Ορισμός της Ειρήνης για γάμους μεταξύ ελευθέρων και δούλων, 
παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές.42 Πώς κατέληξε ο Ευστάθιος στην 
απόφαση του; Η υπόθεση έχει ως εξής: Ένας δούλος, εν αγνοία του 
αξιωματούχου (ασηκρήτις) ιδιοκτήτη του, διατηρεί σχέσεις με απελεύ
θερη, από την οποία απέκτησε παιδιά. Ο δούλος ζητά την ελευθερία του 
και η γυναίκα επικαλείται την μακρόχρονη σχέση και τα κοινά παιδιά. 
Ο Ευστάθιος αποκρούει την απαίτηση ελευθερίας, παρουσιάζοντας τα 
ακόλουθα επιχειρήματα: Η γυναίκα όφειλε να αισχύνεται γ ια εκείνα για 
τα οποία υπερηφανεύεται. Η πορνεία και η μιαρή σχέση δεν στοιχειο
θετούν απελευθέρωση. Η ελευθερία δεν αποτελεί βραβείο αισχρότητας.43 

37. 35η Νεαρά Αλεξίου Κομνηνού, JGR Ι (Coll. IV), 341-346. Πρβ. Helga 
Köpstein, «Zur Novelle des Alexios Komnenos zum Sklavenstatus (1095)», 
Actes du XVe Congrès International d'Etudes Byzantines (Athènes, Septembre 
1976), TV: Histoire. Communications, Αθήνα 1980, 160-172. 

38. 35η Νεαρά Αλεξίου Κομνηνού, JGR I 343, 22-23. 
39. JGR I 344, 3-5. 
40. JGR I 342, 11-13 και 345, 40-44. 
41. Codex Justinianus 7.6.1,9 (531). Novellae 78 (539) και Novellae 89 (539). 
42. EκL·γή (έκδ. L. Burgmann, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III. und Kon

stantinos' V., Φραγκφούρτη 1983), 8.1, 3 και 4 (πρβ. και Εκλογή, 2.1). 28η Νεαρά 
Ειρήνης, JGR Ι (Coll. Ι), 49-50. Νεότερη κριτική έκδοση και σχόλια: L. Burgmann, 
«Die Novellen der Kaiserin Eirene», Fontes Minores TV (1981) 1-36 και κυρίως 
26-27, 35-36. 

43. Π 28.1. 
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Εδώ η αγανάκτηση του Ευστάθιου ανταποκρίνεται προς το ισχύον δί
καιο και ειδικά σε μια Νεαρά του Λέοντα Σ Τ ' 4 4 και στην θέληση του 
ασηκρήτις να διατηρήσει την επικυριαρχία του ιδιοκτήτη στον δούλο του. 
Έ ν α ς νόμιμος δεσμός μεταξύ ελευθέρου και δούλου ακόμη και κατά τον 
11ο αιώνα δεν ήταν δυνατός, όμως άτυποι δεσμοί στα πλαίσια των σχέ
σεων εξάρτησης, μεταξύ ιδιοκτητών και δούλων ήταν ο κανόνας, όπως 
βεβαιώνουν και τα σχετικά κεφάλαια της Πείρας.46 Η τυπική, όμως, 
σύμβαση γάμου μεταξύ ιδιοκτήτη και δούλης συνεπάγεται, σύμφωνα με 
το ιουστινιάνειο δίκαιο, την ελευθερία της δούλης, νομιμότητα της σχέ
σης και δικαίωμα κληρονομίας και προικοδότησης των κοινών παιδιών. 
Στην Πείρα σημειώνεται σχετική διένεξη: ο γιος από πρώτο γάμο πρω-
τοσπαθάριου με ελεύθερη αμφισβητεί τη νομιμότητα και την προίκα της 
κόρης από δεύτερο γάμο του πατέρα του με μια πρώην δούλη. Ο Ευστά
θιος αποφασίζει υπέρ της νομιμότητας του δεύτερου γάμου και των παι
διών που προήλθαν από αυτόν.46 Έ ν α ς τέτοιος δεσμός δεν αποτελούσε 
βέβαια κανόνα, αλλά μάλλον εξαίρεση. 

Μολονότι τυπικά ο απελεύθερος δούλος αποκτούσε την ιδιότητα του 
ρωμαίου πολίτη,4 7 είχε ακόμη και κατά τον 11ο αιώνα υποχρέωση ευ
γνωμοσύνης προς τον προστάτη του. Έ τ σ ι , παρά την οικονομική επι
φάνεια ορισμένων,48 οι απελεύθεροι βρίσκονταν συνήθως σε χαμηλό κοι
νωνικό επίπεδο. Ο Ευστάθιος αναφέρει επιδοκιμαστικά τον παλαιό νο
μικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο απαγορευόταν ο γάμος κόρης ή εγγο
νής αξιωματούχου με απελεύθερο, ηθοποιό ή γιο ηθοποιού.49 

Είναι αξιοσημείωτη η πληθώρα κεφαλαίων της Πείρας που αναφέ
ρονται σε απελευθερώσεις με αναβολή ή υπό όρους: δηλαδή με διαθήκη50 

44. 101η Νεαρά Λέοντος Σοφού (έκδ. Noailles - Dahl) 332-335. Η υπόθεση 
αντιστοιχεί στο κεφάλαιο 28.1 της Πείρας. Ωστόσο, στη Νεαρά τονίζεται, αντίθετα 
με την Πείρα, η αγνωμοσύνη προς τον προστάτη. Και στα δύο κείμενα, όμως, πρό
κειται για την τιμή αγοράς δούλου. 

45. π.χ. Π 6.16 (βλ. και σημ. 22) - Π 19.15 - Π 19.41 = 40.6 - Π 22.10. 
46. Π 49.25= Novellae 18. 11 (536) - Βλ. και Novellas 78. 3 (539). 
47. Novellae 78. 1 (539). Μεταγενέστερα παραθέματα στον G. Ostrogorskij, 

Quelques problèmes d'histoire de la paysannerie byzantine, Βρυξέλλες 1956, σ; 
73-74. 

48. Π 32.1 (πρβ. και σημ. 19). Σε ό,τι αφορά την ευγνωμοσύνη προς τον προ
στάτη, βλ. σημ. 44. 

49. Π 49.33= Βασιλικά 28.5.7, 6 = Digesta 23.2.42 (Modestinus). 
50. π.χ. Π 16.5 - Π 17.14 - Π 28.3, 12 - Π 41.8 - Π 48.1, 9. Πρβ. και την 

101η Νεαρά του Λέοντος (σημ. 44). 

27 
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ή με ρήτρα πώλησης σε άλλον ιδιοκτήτη.51 Η απουσία υποθέσεων άμε
σης απελευθέρωσης πρέπει να οφείλεται σε διαδικασίες χωρίς προβλή
ματα, που θα καθιστούσαν αναγκαία την δικαστική παρέμβαση. Ό μ ω ς , 
η ποσότητα και η ποιότητα των αποφάσεων που καταχωρίζονται στην 
Πείρα δηλώνουν ότι οι άρχοντες της πρωτεύουσας δεν αποχωρίζονταν 
εύκολα από τους δούλους τους και ότι προτιμούσαν να αναβάλουν τις 
ευεργεσίες.52 Αντίστοιχες θεωρούμε τις καθυστερημένες προσχωρήσεις 
στον μοναχισμό, όπως σημειώνει ο Hans-Georg Beck.5 3 

Ό σ α μας προσφέρει η Πείρα είναι κυρίως οι διαφορές που προκύπτουν 
στα νοικοκυριά των πλουσίων και των αξιωματούχων και στην κεντρική 
αγορά δούλων της Κωνσταντινούπολης. Έ τ σ ι , τα θέματα της Πείρας 
αποδίδουν την πραγματικότητα της πρωτεύουσας και ενδεικτικά μόνο 
μπορούν να θεωρηθούν ότι αφορούν το σύνολο της αυτοκρατορίας. Γε
νικά, βέβαια, επιβεβαιώνουν την κυρίαρχη τάση: δούλοι υπάρχουν στα 
σπίτια των ευπόρων — και αυτό πιστοποιείται από την αγορά δούλων 
στην Κωνσταντινούπολη —και καμία μνεία αιχμαλώτων-δούλων. Πράγ
ματι, η προμήθεια δούλων από αιχμαλώτους μειώνεται επειδή μειώνον
ται και οι νικηφόροι πόλεμοι. Κατά συνέπεια, η εργασία δούλων στους 
παραγωγικούς κλάδους, γεωργία και βιοτεχνία, υποχωρεί. 

Ό π ο υ υπήρχαν δούλοι εφαρμόζονται οι διατάξεις του ιουστινιάνειου 
και του κλασικού ρωμαϊκού δικαίου. Αυτοί οι νομικοί κανόνες επιδρούν 
ανασταλτικά σε βαθύτερες αλλαγές της δουλείας και στην κατάργηση 
της και ίσως πρέπει να θεωρηθούν ως παράγοντες διατήρησης ενός θε
σμού ιστορικά ξεπερασμένου από τις κοινωνικές νοοτροπίες.54 

51. Απελευθέρωση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα: Π 1.13 - Π 28.8, 
9, 17, 19 — το αργότερο μετά το θάνατο του αγοραστή: Π 28.12 — αν ο αγοραστής 
παραδεχθεί την πορνεία της δούλης: 77 28.11. 

52. Πρβ. π.χ. σημ. 50 και 51. 
53. H.-G. Beck, Das byzantinische Jahrtausend, Μόναχο 1978, σ. 208-210. 
54. Πρβ. τη νομική εξομοίωση δούλων και φτωχών ελεύθερων π.χ. σημ. 

26 και Evelyne Patlagean, Pauvreté économique et pauvreté sociale à By-
zance, IVe-VIIe siècles, Παρίσι 1977, σ. 13, 335, 429 και αλλού. Για προγε
νέστερα παραδείγματα από τις αγιολογικές πηγές, τα οποία πρέπει να ερμηνεύον
ται με επιφύλαξη, βλ. Χριστίνα Γ. Αγγελίδη, «Δούλοι στην Κωνσταντινούπολη τον 
10ο αιώνα: Η μαρτυρία του Βίου του οσίου Βασιλείου του Νέου», Σύμμεικτα 6 
(1985) 33-51 και P. A. Yannopoulos, La société profane dans l'empire byzantin 
des Vile, Ville et IXe siècles, Louvain 1975, σ. 3 και σ. 267-299: «Les personnes 
privées de liberté». 



Ή νομική κατάσταση των δούλων στην Πείρα 419 

Μολονότι πολλοί φτωχοί αστοί και εξηρτημένοι αγρότες δεν ζούσαν 
πρακτικά καλύτερα από τους δούλους, η νομική απόσταση μεταξύ ελεύ
θερου και δούλου σήμαινε επιπρόσθετη επιβάρυνση της ζωής των δού
λων. Κάθε προσπάθεια χριστιανική ή εκκλησιαστική για την καλυτέ
ρευση των συνθηκών διαβίωσης προσέκρουε στον φραγμό των νόμων. 
'Αλλωστε, η επίσημη θέση της Εκκλησίας στο ζήτημα αυτό δεν υπήρξε 
ποτέ σαφής.55 

Η εξέταση, λοιπόν, της Πείρας αποδεικνύει ότι η δικαστική πρα
κτική διερμήνευε μεν τους νόμους αλλά δεν μπορούσε να τους αγνοεί. 
Επομένως, όσον αφορά την δουλεία, δεν είναι δυνατό, κατά τη γνώμη 
μου, να ανακαλύψουμε στο κείμενο αυτό προσπάθειες αποφασιστικών 
νεοτερισμών.56 

55. S. Perentidis, «L'ordination de l'esclave à Byzance: droit officiel et 
conceptions populaires», Revue historique de droit français et étranger 59 (1981) 
231-248 με σχετική βιβλιογραφία. 

56. Έτσι ο Oikonomides, ό.π. (βλ. σημ. 6). Πρβ. όμως παραπάνω σ. 412-413 
με σημ. 18. 





ROBERT BROWNING 

THEODORE BALSAMON'S COMMENTARY 
ON THE CANONS OF THE COUNCIL IN TRULLO 

AS A SOURCE ON EVERYDAY LIFE IN 
TWELFTH-CENTURY BYZANTIUM 

The commentaries by the learned canon lawyer Theodore Balsamon 
and other twelfth-century ecclesiastical lawyers on the Canons of 
the Ecumenical Council of 692 and on certain other earlier canonical 
texts are valuable sources of information on diverse aspects of 
everyday life in the Byzantine world in the last decades of the 
twelfth century. They are interesting for two reasons: first, because 
Balsamon's rather pedantic love of detail leads him to describe 
what others often merely allude to obliquely. And second, because 
his legalistic approach leads him often to reinterpret enactments 
of the end of the seventh century to suit the realities of life in 
the late twelfth century, and so adds a historical dimension to 
ethnographic material. Let me illustrate. In discussing Canon 65, 
a prohibition of the practice of leaping over fires at new moon 
festivals — noumeniai — Balsamon observes that ή μεν της νονμψίας 
εορτή προ αμνημονεύτων χρόνων εσχόλασε and has been replaced by 
ευχαι προς Θεον και αγιασμοί επ εκκλησίας, but that ή των πυρκαϊών 
δαιμονιώδης τελετή και αϊ κλήδονες continued to be practised until 
suppressed in the Queen of Cities by Patriarch Michael of Anchialos 
(1170-78). One is left to assume that the bonfire ceremony continued 
to be practised in other regions of the empire where the Patriarch's 
writ was less easily enforced. This seems to explain the detailed 
description which Balsamon gives of it, and which I will read in 
translation. 

On the evening of 23 June men and women gathered on the seashore 
and in certain nouses and dressed a first-born girl in bridal garments. 
After drinking together and leaping and dancing and shouting in 
Bacchic fashion, they put sea water in a narrow-mouthed bronze 
vessel, together with objects belonging to each of them; and as 
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if the girl had obtained from Satan the power to foretell the future, 
they called out questions about this or that good or undesirable 
thing. And the girl picked out objects at random from those tha t 
had been put in the vessel and displayed them. The foolish owners 
took them and were told what was to happen to them, be it lucky 
or unlucky. On the next day they went with the girl to the seashore 
with drums and dancing, and took great quantities of sea water 
and sprinkled their houses with it. Not only were these rites cel
ebrated by the cleverer — τών ευσυνετωτέρων — but throughout the 
night they lit fires of dry grass and jumped over them, seeking 
omens of good or bad fortune and other matters by daemonic 
methods. And the ways by which they went in and out, and the 
rooms in which the magic rites were celebrated, and the surrounding 
ground, they decorated with gold-embroidered cloths and silk tis
sues. And they crowned them with leaves of trees to honour and 
welcome, so it seems, that Satan whom they had made their 
familiar.' 

The description is couched in the imperfect tense. But it surely 
refers not to seventh-century practices, of which Balsamon can 
have known little or nothing, but to what went on in the neigh
bourhood of Constantinople before the patriarchate of Michael of 
Anchialos and probably continued in more remote regions. What 
one is to make of this harmless-sounding jollification I leave to 
experts to judge. It is worthy of note that these practices were 
engaged in by persons of substance, who could afford silk tissues 
and gold embroidery. Another type of reinterpretation of a seventh-
century regulation is provided by Balsamon's commentary on Canon 
24, which forbids clergy to attend races in the hippodrome or 
theatrical performances, and orders them to leave wedding parties 
as soon as παίγνια begin. Balsamon observes that the ban on atten
dance at the hippodrome was appropriate in the bad old days 
when the races were organised by the factions: τότε μεν γαρ των 
δήμων κατεξουσιαζόντων εν ταΐς ίπποδρομίαις, και ποιούντων ταύτας 
δτε και δπως ήβούλοντο εκ δαπανημάτων οικείων, ως και εχόντων οί
κους και ίππους, και ίππώνας, τους και μέχρι και νυν περισωζομένους, 
και προσόδους χάριν των ιπποδρομιών, και του βασιλέως προσκαλου
μένου και εις τοΰτο μη έξουσιάζοντος, πολλά στασιώδη και άτοπα συνέ-
πιπτον γίνεσθαι κατά τον της ιπποδρομίας καιρόν, των μέν προστιθεμέ
νων τω δήμω των Βενετών, τών δε τω μέρει τών Πρασίνων. 

Sometimes there even was open civil war between the factions, 
which shouted shameless words against the emperor, as happened 
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in the time of Justinian and Anastasios and the tyrant Phokas. 
The races were also accompanied by beast fights and other shame
ful and disgraceful performances. 

But now, he goes on, everything is quite different. The races 
are held in the presence of the emperor and nothing objectionable 
takes place, so there can be no suspicion of evil. So while it is 
praiseworthy to take no joy in horse races or other pleasures, 
clergymen may attend such horse races without incurring punish
ment. For if all horse racing, ancient or modern, is forbidden, as 
many argue, and also all other spectacles such as hare coursing, 
then one would have to say that no such spectacle should ever 
be given by the emperor or anyone else, and that hare coursing 
should be abolished, lest laymen who attend as spectators should 
find themselves subject to αφορισμός, which is absurd. We must 
therefore distinguish between spectacles which are wholly forbidden 
to laymen and clerics alike, and the permissible spectacles of today, 
which both clerics and laymen may attend without fear of canonical 
punishment. He goes on to argue that this view can be inferred 
from earlier canonical decisions, and that in practice one must 
use one's common sense. 

In this long discussion Balsamon shows himself sharply aware 
of the changes in Byzantine life since the seventh century — though 
he has a mistaken conception of how the races in the hippodrome 
were organised in late antiquity. And in this, as in several other 
matters, he rejects the legalistic rigidity of earlier canonists in 
favour of a more relaxed and flexible attitude. And in particular 
he rejects the concept of a different moral code for clergy and 
laymen. In his own words, the canons must προς το ψυχωφελέστερον 
ερμηνεύεσθαι, ου μην προς το εκκεχυμενον και άδιάφορον. He pursues 
the mean, which is perhaps not surprising in one who admires 
Patriarch Michael of Anchialos, a former ύπατος των φιλοσόφων and 
a professed Aristotelian. 

Balsamon's very long and learned commentary on Canon 62, 
which forbids the celebration of a number of pagan festivals — Ka
lends, Bota, Brumalia, Spring festivals, vintage celebrations and 
the like, which involved dancing, transvestism, wearing of masks, 
and invocation of Dionysos — is of particular interest. Balsamon 
describes most of these ceremonies in the past tense ; they belonged 
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to a bygone age, when elements of pagan ritual still survived 
tenaciously in the countryside. But he adds tha t Rosalia, which 
the canon does not mention, are still being celebrated after Easter 
από κακής συνήθειας εν ταϊς των εξω χώραις. Incidentally they were 
still being celebrated in the days of Demetrios Chomatianos and 
Matthew Blastares; and Koukoules1 cites modern survivals. Such 
practices, he says, are forbidden to clerics and laymen alike. Then, 
perhaps prompted by the mention of disguise, he goes on to ful
minate against satirical representations of clergy and monks by 
actors and others, πασι καθάπαξ τοις εν κοσμικοΐς άναστρεφομένοις 
καί μάλιστα τοις τα σκηνικά μετερχομένοις, άνδράσι και γυναιξί, και 
μην και ταΐς προισταμέναις, άπαγορεύομεν κεχρησθαι σχήματι μονάχου 
ή άσκητρίας, ή οιφδηποτε τρόπω τοντο μιμεϊσθαι, and proceeds t o 
develop the point at some length. Οι σκηνικοί παντοία προσωπεία 
υποδύονται, και άδεώς τους μονάχους εμπαίζουσι καί τους κληρικούς. 
Much in what he says is unclear. Who, for instance, are the 'leading 
ladies' who give mocking imitations of nuns? But the emphasis 
of his commentary has turned from survivals of pagan ritual, 
which were the subject of the seventh-century canon, to satirical 
caricatures of Christian clergy in the twelfth century. This unex
pected preoccupation of the learned canonist is surely a reflection 
of the development of the satirical genre in Byzantine literature 
of the period2 and especially of the critical attitude which it some
times adopts towards the clergy, as in the third Ptochoprodromic 
poem. What is most interesting is that in the eyes of Balsamon 
this is not something confined to the rarefied milieu of the literati^ 
but has become a feature of the common culture of the capital. 
There are, as we have said, puzzles in his account. To what kinds 
of performances does his remark about σκηνικοί making fun of 
monks and clergymen refer? But the general thrust of his argu
ment is clear enough. 

Finally, in his discussion of this canon Balsamon says tha t 
καί τίνες κληρικοί κατά τινας εορτάς προς διάφορα μετασχηματίζονται 
προσωπεία, και ποτέ μεν ξιφηρεϊς εν τφ μεσονάω της εκκλησίας μετά 

1. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός, II, pp. 29-31. 
2. cf. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, I I , 

pp. 149-158. 
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στρατιωτικών αμφίων εισέρχονται, ποτέ δε και ώς μοναχοί προοδεύουσιν 
ή και ώς ζώα τετράποδα. When asked why they do this, they reply 
that it is an ancient custom — probably an evasive answer. Other 
clerics snap their fingers like charioteers, put φνκη on their faces 
like a moustache, and make feminine and other unbecoming ges
tures to excite the spectators to laughter. These details can hardly 
be discussed without entering into the long-standing controversy 
about the Byzantine theatre, which I cannot do here. But Balsa
mon's commentary on this canon has taken us very far indeed 
from seventh-century preoccupation with pagan survivals among 
ignorant peasants and right into the changing Byzantine culture 
of the twelfth century. It illustrates, inter alia, the transmission 
of cultural traits both from hegemonic circles downwards and 
from popular levels upwards. 

Time does not permit me to discuss all the twelfth-century 
canonical commentaries which throw light on everyday life of the 
period. A few further examples by way of illustration must suffice. 
Canon 96 forbids Christians to have elaborate and ornate coiffures. 
Balsamon's commentary on it is, for once, brief and sober. His 
older contemporary Zonaras describes in great detail, and with 
no little passion, the types of capillary embellishment practised 
in his own day, and then goes on to condemn with even greater 
passion something which is not mentioned at all in the canon, 
namely shaving of the beard, which he calls a νόσημα επιδήμιον 
ενσκήψαν τοις Χριστωνύμοις. Why? Surely the answer is that in the 
late twelfth century a clean-shaven chin was part of the stereotype 
of the hated and often feared Latins. We may recall, among many 
other passages, the bitter lament of Niketas Chômâtes after the 
capture of Constantinople by the Fourth Crusade in 1204, where 
he speaks of the youthful, shaven cheek of the Franks.3 For a 
Byzantine to shave was in Zonaras' eyes a denial of his ethnic 
and cultural identity and part of that westernisation which aroused 
so much hostility in the reign of Manuel I. It could even be taken 
as a denial of his religious identity, since neither for Balsamon 

3. Nicet. Ghon., Hist. 761, ô χαλκούς αύχήν, ή άλάζατν φρήν, ή ορθή οφρύς, 
ή αεί ξυριώσα και νεανισκενομένη παρειά, ή φιλαίματος δεξιά, ή άκροχυλώαα ρίν, 
ό μετέωρος οφθαλμός, ή άπληστος γνάθος, etc. 
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nor for Niketas Chômâtes were the Latins really Christians in the 
full sense of the word. The passage of Choniates' History to which 
I have just referred begins thus: 'Such were the wrongs done 
by the armies from the West to Christ's chosen people.'4 We see 
therefore that when Balsamon speaks of shaving as something 
alien to Χριστώννμοι he is not speaking of Christians in general 
but of the Byzantines as the only true Christians. 

Balsamon's commentary on Canon 61 contains a detailed list 
of the various types of soothsayers, magicians and charlatans to 
be found in twelfth-century Constantinople, whom Christians were 
forbidden to consult. It provides an interesting background to the 
numerous stories of magical practices recounted by Niketas Cho
niates, e.g., the cases of the protostrator Alexios Axouch, of Isaac 
Aaron, of Skleros Seth, or of Michael Sikidites.5 It is typical of the 
flexible and even compassionate attitude of the age that Balsamon 
goes on to ask whether perhaps those who have recourse to magic 
in cases of serious illness should be spared the full rigour of canoni
cal punishment. Clearly the status of magic in society has changed 
since the seventh century. 

His commentary on Canon 100 speaks of indecent pictures and 
statues in the houses of the rich, an interesting glimpse of the 
neglected world of Byzantine eroticism, which has recently been 
the subject of a remarkable book by Hans-Georg Beck. In comment
ing on Canon 23 he tells how a village priest in the theme of 
Chersonnesos demanded gifts of eggs, salt meat and other food
stuffs as a condition of admitting them to the Eucharist. Canon 
9 forbids clergy to καπηλικον εργαστήριον εχειν. Balsamon interprets 
εχειν as meaning to operate a tavern personally and serve drinks 
to customers. It does not, he says, mean κατά δεσποτείαν εχειν κα-
πηλικον εργαστήριον and having it operated by someone else, as 
many churches and monasteries do. An interesting pointer to the 
increased economic activity of the church. Canon 83 forbids giving 
the Eucharist to the dead. Balsamon makes an exception for de
ceased bishops, in whose mouths the consecrated bread is placed 

4. Nicet. Ghon., Hist. 761, τοιανθ'... οι εξ εσπέρας στρατοί κατά της Χρίστου 
..κληρονομιάς παρηνομήκασιν. 

5. Nicet. Chon., Hist. 187, 190, 192-194. 
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before they are buried εις άποτροπήν των δαιμονίων, και ha δι αύτοϋ 
εφοδιάζηται προς ονρανον ο τον μεγάλου και αποστολικού καταξιωθείς 
επαγγέλματος. I am not aware of any other reference to this curious 
twelfth-century custom. Lastly, Canon 67 forbids the eating of 
animal blood under penalty of deposition for a clergyman and 
exclusion from communion for a layman. This is based on the 
Jewish prohibition in Leviticus 17.10-12, repeated by the Apostles 
in their letter to the Christians of Antioch (Acts 15.29), and given 
validity in civil law by the 58th Novel of Leo VI, who prescribes 
confiscation of property, mutilation, and perpetual exile for anyone 
who buys or sells foodstuffs prepared from blood. Balsamon repeats 
the canonical prohibition, refers to Leo's legislation, and makes the 
revealing remark that the Latins eat without discrimination the 
flesh of strangled animals, which of course is full of blood. He then 
goes on to say tha t the citizens of Adrianople, so he hears, make 
εδώδιμα out of blood — no doubt a kind of black pudding, Blut
wurst, or boudin. He does not however threaten them with canoni
cal punishment if they continue to enjoy this local delicacy, an 
interesting example of ecclesiastical οικονομία. 

I hope I have said enough to show that the commentaries of 
the twelfth-century canon lawyers, and particularly of Theodore 
Balsamon, provide a mine of information on aspects of the day 
to day life of their age. Much of what they have to say was recorded 
by Phaidon Koukoules in his monumental compilation Βυζαντινών 
βίος και πολιτισμός. But it is often torn from its historical context. 
And today we have a far more conceptually and methodologically 
sophisticated approach to questions of popular culture than 35 
years ago. Perhaps the time is ripe for a fresh systematic study of 
these texts. 





VASILKA TAPKOVA-ZAIMOVA 

LA VIE QUOTIDIENNE D'APRÈS LE TYPIGON 
DU MONASTÈRE DE BACKOVO (1083) 

Pourquoi ai-je choisi le Typicon de Pacourianos? C'est parce que 
le monastère de la Vierge Pétritzonissa fondé par le grand dome
stique de l'Occident près de Baòkovo a joui, parmi les quelques 
14.000 monastères de l'Empire byzantin que l'on compte entre le 
Xle et le Xlle s., d'un intérêt scientifique de prédilection.1 Pour le 
moment il a retenu mon attention, parce qu'il représente un tron
çon de la vie quotidienne dans un territoire central, peuplé d'élé
ments venus du Caucase et implantés au sein d'une population en 
majorité bulgare, quoique l'élément hellénique n'en puisse être 
exclu, à côté de quelques éléments minoritaires ou implantés tem
porairement comme les Coumans et les Petchénègues et enfin les 
Yalaques, bergers dans les montagnes.2 

Le territoire, appartenant au monastère est d'ailleurs d'une 
étendue peu commune. Dans sa partie centrale, c'est-à-dire la 
partie de Baikovo et de Sténimachos (auj. Asenovgrad), il est d'une 
fertilité considérable. C'est une constatation que l'on trouve dans 
l'Introduction du Typicon:3 il y a de l'eau pure et fraîche (il s'agit 

1. Les dernières publications sur le monastère de Baökovo sont sous 
presse, Sofia 1989 (Colloque consacré au monastère de Baòkovo). 

2. C. Asdracha, La région des Rhodopes aux XIHe etXIVe siècles (Études 
de géographie historique), Athènes 1976, p. 58 sq. 

3. Pour le texte du Typicon v. L. Petit, «Typicon de Grégoire Pacou-
Tiânos pour le monastère de Petritzos (BaiSkóvo) en Bulgarie», Viz. Vrem. 9 
(1904) Annexe; Typicon Gregorii Pacuriani, éd. S. Kautischwili, Thbilissiis 
1963; Traduction russe avec introduction et commentaire exhaustif v. chez 
V. A. Arutjunova-Fidanjan, Typik Grigoria Pacuriana, Erevan 1978; Excer
pta dans: Fontes graeci historiae bulgaricae, Sofia 1968, pp. 39-66 (G. Can
t o va-Petko va; P. Tiviev, V. Täpkova-Zaimova). Sur les controverses cortcer-
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de la rivière dite Asenitza, connue dans son cours supérieur comme 
Öepelarska, affluent de la Maritza), et aussi divers légumes et 
fruits auxquels Pacourianos est habitué depuis son enfance — donc 
un climat clément et doux. 

Ce territoire couvre — toujours d'après le Typicon — les envi
rons de la ville de Sténimachos, avec les lieux habités (en remon
tant dans les Rhodopes) Dobrolongos (auj. Dobralak), J anovo, 
clamp sur lequel fut bâti le monastère, Baikovo (auj. même nom), 
Dobrostan (même nom), Lalkovo (Lilkovo), Avrovo (Javorovo), 
Lipitzou (Lipitza) — autant de «champs», transformés ultérieure
ment en villages, la forteresse de Vodina (il y a aujourd'hui deux 
villages de ce nom «Gorni» et «Dolni» Voden), ainsi que Gelovo, 
auj. disparu, toujours dans la région d'Asenovgrad, Cerven — au 
s.-e. d'Asenovgrad. Un peu plus loin sont indiqués Topolnitza, 
dont l'emplacement est à rechercher vraisemblablement sur la To-
polnitza, affluent de la Maritza, et Banigta dans la région de Phi-
lippopolis, ainsi que Lipitza, aujourd'hui un versant boisé du même 
nom sur la Topolnitza. Preneza, non localisée, est toujours, d'après 
l'ordre de l'énumération, dans la même région. Plus au Sud et 
jusqu'à la région de Pazardzlk, il y a le champ Varvara (village 
portant auj. le même nom).4 Le monastère possédait des proprié
tés s'étendant jusqu'à la région Egéenne, notamment la forêt de 
Pappikion dans la montagne du même nom qui se dresse au-dessus 
de Komotini,5 le proasteion de Zaoutzes et un autre proasteion (dont 
le nom n'est pas indiqué) dans le bandon de Mosynopolis.6 Il 
avait jusque dans le bandon de Stephaniana (thème de Thessalo-
nique) deux localités, Stravikion et Gésaropolis dans le thème dé 
Serrés (bandon de Zavaltas) où se trouvait également l'agridion 
Glavnon sur le lac Tachinos. Deux proasteia, dont l'un porte le 

nant l'appartenance du monastère v. en dernier lieu N. Lomouri, Κ istorii 
gruzinskovo Petritznonskovo monastirja, Tbilisi 1981. 

4. Au sujet des noms de lieu dans le Typicon v. J. Ivanov, «Asenovata 
krepost na Stanimaka i BaSkovskijat manastir», IBAD 6 (Sofia 1911) p. 194 
sq.; J. Zaimov, Mestnite imena ν Pirdopsko, Sofia 1959, p. 101 sq. (par ordre; 
alphabétique des noms); cf. Asdracha, op. cit. 59, 163, 165; Fidanjan, op. cit, 
passim. 

5. Asdracha, op. cit. 8. 
6. Ibidem 108. 
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nom de St. Menas, sont indiqués également dans le bandon de Pé-
rithéorion,7 près du même lac de Tachinos. 

Une étendue aussi considérable permettait de compter sur des 
apports également considérables dans le domaine de l'agriculture, 
de l'élevage etc., comme l'indique d'ailleurs le texte cité ci-dessus. 
Les propriétés du monastère couvraient la plaine, la montagne, 
étaient boisées ou descendaient jusqu'à la mer. D'ailleurs si l'on 
se penche sur d'autres Typica de régions voisines et approximati
vement de la même période, on se rend compte que les terres du 
monastère de la Pétritzonissa étaient d'une étendue peu commune. 

Le monastère de la Kosmosotira, par exemple, qui date du 
temps d'Isaac Comnène, troisième fils d'Alexis Gomnène, donc 
presque de la même époque que le monastère fondé par Pacouria-
nos, est loin d'avoir des possessions se rapprochant quelque peu de 
celles de la Pétritzonissa. En effet, la Kosmosotira qui se trouvait 
près de Fere, possédait des terres qui n'occupaient que quelques 
territoires autour d'Aenos et de Trajanopolis.8 

On sait que les monastères, en tant que groupes sociaux, avaient 
des communautés dont le nombre variait de 5-7 moines jusqu'à, 
comme le Pantocrator, 80 moines, mais avec le personnel adjacent, 
le chiffre pouvait remonter à 700 personnes.9 La Pétritzonissa de
vait compter 50 moines, plus l'higoumène, ce qui place notre mo
nastère parmi les communautés plutôt moyennes ou même nom
breuses. Un autre trait caractéristique, c'est que, en vertu de 
l'égalité qui est de règle (mais qui n'est pas toujours observée dans 
toute communauté monastique), dans la hiérarchie de la Pétritzo
nissa l'higoumène devait rendre des comptes chaque année le jour 
de Pâques. Ce système, relativement démocratique, était dû à ce 
que les moines étaient apparentés entre eux — ils étaient en grande 
partie de la famille des Pacourianoi. Cependant il n'y avait pas 

7. Ibidem 98 sq., 184. 
8. L. Petit, «Typicon du monastère de la Kosmosotira près d'Aenos (1152)», 

IRAIK 1908, pp. 17-77. Sur les noms de lieux dans le Typicon v. V. Täpko-
va-Zaimova, «Les noms de lieux dans le Typicon du monastère de la Kos
mosotira», London, Variorum Reprints 1979, no. XXII, pp. 111-119. 

9. A. P. Kazhdan, «Vizantijskij monastir, XI-XII vv. kak socialnaja gru-
pa», Viz. Vrem. 31 (1971) 52. 
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de privilégiés-aristocrates, ayant leur cellule et leur domestique à 
part.10 

Le monastère de la Pétritzonissa, ayant des propriétés aussi 
considérables, jouissait également d'une εξκονσεία très pronon
cée.11 Ces quelques détails une fois établis, nous ne nous arrête
rons plus sur l'administration du monastère de Pacourianos. Je me 
pencherai plutôt sur la production et la consommation dans la 
mesure ou l'on peut y déceler certaines traditions, conservées au 
cours des siècles et découlant des conditions locales susmention
nées. Car, remarquons-le tout de suite, si la région de Sténima-
chos est reliée du point de vue économique et politique à Phi-
lippopolis, c'est-à-dire que là il y a toujours eu un grand mouve
ment de populations, les Rhodopes ont été une région à part. Il 
«st vrai qu'on y trouve des vestiges impressionnants de voies ro
maines,12 mais, en principe, l'accès à partir de Baökovo dans les 
localités que nous venons de mentionner était difficile et, encore 
récemment, c'est-à-dire il y a quelques décennies, le cheval et sur
tout l'âne étaient fort utilisés, ainsi que le boeuf comme animal de 
trait. De toute manière, d'après les calculs d'une époque un peu 
postérieure à celle que reflète le Typicon, le voyage entre Ustovo 
{qui fait partie aujourd'hui de Smoljan) jusqu'à Philippopolis du
rait 20 heures, si l'on passait par Asenovgrad (Sténimachos), et 
jusqu'à Mosynopolis il fallait compter encore deux journées ou deux 
journées et demi de marche.13 En d'autres termes, malgré la di
versité du paysage, les possibilités d'administration du monastère 
étaient relativement bonnes: il y avait un pronoïte également à 
Mosynopolis,14 afin de conserver un rythme égal dans l'admini
stration monastique. 

Nous en arrivons donc à cette organisation. Commençons par 

10. Fidanjan, op. cit. 21, 168, 172-173. 
11. G. G. Litavrin, Bolgarija i Vizantija, XI-XII vv., Moscou 1960, pp. 

219-237. 
12. V. en général V. Täpkova-Zaimova, «Les voies romaines dans les 

régions bulgares à l'époque médiévale», Variorum Reprints, op. cit., no. XXVI, 
p. 170. 

13. A. Primovski, Bit i kultura na Rodopskite bâlgari (SUBN LIV), Sofia 
1973, p. 542. 

14. Typicon, ch. II, § 5. 
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le bétail. Le monastère possède, d'après le Typicon, 110 chevaux 
et 15 ânes, 4 bufflesses, 2 veaux, 47 couples {zeugarid) de boeufs 
de trait, 72 vaches et taureaux, 238 brebis, 94 boucs et 52 
chèvres.15 Les chiffres sont assez impressionnants. En effet, nous 
avons affaire à la montagne, la «planina», mentionnée dans le 
Typicon même, c'est-à-dire les fameux pâturages des Rhodopes. 
Si nous nous permettons de faire de nouveau une comparaison, le 
monastère du Xénophon dans le mont Athos possédait 28 taureaux, 
100 boucs, 130 buffles et 2.000 têtes de petit bétail.16 

Dans d'autres Typica, comme celui d'Aenos que nous avons 
déjà mentionné, il n'est pas question de bétail, ce qui revient à 
dire encore une fois que notre monastère disposait de grandes pos
sibilités dans l'élevage. Comme nous nous proposons de rapprocher 
ces informations de ce que nous donne l'évolution ultérieure dans 
ces mêmes lieux, on peut remarquer ce qui suit: 

Jusqu'aux guerres balkaniques dans les hauts pâturages des 
Rhodopes il y avait des troupeaux constituant jusqu'à 1.000.000 
moutons. Les familles de bergers pratiquaient surtout la transhu
mance, se rendant pendant l'hiver jusqu'à la mer Egée, donc tou
jours dans le cadre géographique de notre monastère. Ces hauts 
pâturages étaient entourées de forêts de pins et en plus petite 
quantité de hêtres qui existent jusqu'à nos jours.18 D'où les fameu
ses mandria dans les Rhodopes, qui — à notre étonnement — ne sont 
pas mentionnés dans le Typicon. Dans les données sur cette partie 
de l'économie monastique ne figure pas non plus l'alimentation 
ayant trait aux laitages qui s'y préparaient (aujourd'hui encore dans 
les Rhodopes il y a un fromage maigre que l'on appelle «valaque»). 
Comparant ces données, ou plutôt ce manque de données, avec ceux 
que l'on puise dans d'autres Typica, comme celui de la Kosmoso-
tira ou celui de l'Eleousa, nous devons en conclure qu'il s'agit 
d'abord de topoi, c'est-à-dire que partout on mentionne seulement 
certains côtés de la production, mais aussi qu'il s'agit en général 

15. Typicon, ch. XXXIV. Cf. Fidanjan, op. cit. 212. 
16. Fidanjan, op. cit. 212; Asdracha, op. cit. 182. Ibidem le terme de 

«planina». 
17. Primovski, op. cit. 286-287; 242 sq. 
18. Ibidem, 350 sq. 

28 
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du régime alimentaire dans les communautés monastiques. On con
naît l'emploi de viandes et surtout de viandes de porc (sorte de 
souvlaki) dans les grands dîners constantinopolitains,19 par exemple. 
(Le rapport de M. J. Koder traite de l'économie de la viande 
sur les grands marchés.) Mais c'est surtout le poisson qui figure 
sur la table des communautés monastiques. Et le Typicon de Pa-
courianos ne fait pas exception de cette règle. (De même que le 
Typicon de la Kosmosotira qui nous informe sur les viviers dans 
les parages du cours inférieur de la Maritza.)20 Notre Typicon ne 
parle pas expressis verbis des lieux où l'on pratiquait la pêche. 
Mais les informations postérieures ne manquent pas: même de nos 
jours on trouve des pêcheurs à la ligne le long de la Öepelarska 
reka qui passe par le monastère. Et l'on cultive des truites dans 
les viviers à quelques 20 km de öepelare. De plus, jusqu'aux 
guerres balkaniques on faisait aussi venir le poisson de l'Egée.21 

La pitance en légume et en fruits demeure beaucoup plus ré
pandue non seulement dans les milieux monastiques, mais aussi en 
général. A l'époque d'Alexis Gomnène et un peu plus tard, mais 
toujours lors du passage en Thrace des Croisés, on parlait avec dé
dain des quantités de viandes que ceux-ci consommaient.22 Pourtant 
l'assortiment en légumes n'était pas tellement varié. Sont simple
ment mentionnés les légumes frais (λάχανα) et les légumes secs 
(βσπρια).23 Il s'agit vraisemblablement des plats traditionnels, car 
on sait que dans les monastères les haricots, les lentilles, les pois 
chiches étaient de règle.24 C'est pour cela que vraisemblablement 
on ne mentionne même pas les oignons et l'ail qui étaient courants 

19. J. Koder-Th. Weber, Liutprand con Cremona in Konstantinopel, 
Vienne 1980, pp. 90-pl (auteur de cette partie: Th. Weber). Sur l'usage de 
la viande (ieverme) dans les Rhodopes Primovski, op. cit. 524-526. Mais on 
employait moins la viande qu'en Occident. V. A. P. Kazhdan, «Skol'ko jeli 
vizantijci», Voprosi istorii 9 (1970) 215 sq. 

20. Petit, Typicon du monastère de la Kosmosotira, op. cit. §§ 66, pp. 
50-51; §63, p. 49; Asdracha, op. cit. 201. 

21. Primovski, op. cit. 360. Sur les plats que l'on préparait avec diffé
rente sorte de marée cf. Koder-Weber, op. cit. 88-89. 

22. V. ci-dessus, n. 19. 
23. Typicon, ch. XXIX. Cf. Fidanjan, op. cit. 99. 
24. A. P. Kazhdan, Agrarnyje otnofenija ν Vizantiji, Moscou 1953, p. 43. 
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sur la table des riches et des pauvres.25 Actuellement dans la région 
des Rhodopes, en plus des cultures modernes, les haricots ont con
tinué d'avoir une place de choix — il y en a plusieurs sortes. De 
même, les λάχανα, l'ortie, etc. sont fort employés. 

Dans son analyse sur l'alimentation à Byzance, Kazhdan con
firme ce qui est déjà connu avec plus ou moins de détail, à savoir 
que la nourriture fondamentale, c'est le pain, encore un fait que les 
siècles ont confirmé pour les Balkans. Sans nous arrêter sur les 
grands problèmes de l'approvisionnement en céréales dans l'empire 
byzantin, arrêtons-nous en bref sur ses considérations de cet auteur 
sur la ration du pain27 (les calculs touchent approximativement 
l'époque qui nous intéresse). Dans le monastère de Saint Jean Pro
drome, par exemple, la ration moyenne est de 2 litres (1 litre = 
325 gr.). Mais ailleurs, on trouve des cas où l'on se contente de 
11/2 litre ou même d'une seul litre. Ceci semble être un mini
mum, parce que dans d'autres monastères de femmes on recevait 
2 litres par jour. Cette ration semblant assez réduite, Kazhdan 
estime qu'il s'agit d'une mesure en grain et non en patte pétrie et 
cuite. A son tour, C. Asdracha a calculé que les 47 zeugaria despo-
tika que possédait le monastère pouvaient cultiver 7.050 modioi 
ou 775,5 h. Mais à cause de la jachère, biennale ou triennale, la 
surface cultivée était de 388 à 517 h. Ce qui donne 10.575 à 14.100 
modioi ou 1.057 à 1.410 h. Dans ce chiffre il convient d'introduire 
les besoins des 50 moines, en moyenne de 2 quintaux par personne 
et par an (donc la ration journalière est à peu près la même) et en 
plus les besoins des serviteurs et ceux des pauvres et des hôtes 
dans les hôtelleries.28 

Ces calculs montrent que, quoique la ration monastique soit 
modique, les oeuvres de bienfaisance nécessaitant des quantités 
supplémentaires de froment. Ceci indique que l'on pouvait compter 
sur une bonne productivité en céréales. 

Les champs cultivables constituaient la grande richesse du mo
nastère également dans les époques suivantes. En 1929 le mona-

25. Koder - Weber, op. cit. 91 sq. 
26. Primovski, op. cit. 522-523. 
27. Kazhdan, Skol'ko jeli vizantijci, 215-218. 
28. Asdracha, op. cit. 183. 
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stère possédait encore 250 h. de champs.29 Un élément intéressant 
que l'on trouve dans le Typicon, ce sont les moulins à eau et à 
force animale qui, comme le remarque G. Asdracha, étaient desser
vis par des parèques remplissant aussi d'autres charges, ce qui veut 
dire qu'ils ne fonctionnaient pas sans intermittence.30 Un de ces 
moulins était attaché à l'hôtellerie. Ces moulins aussi ont été long
temps au service des besoins de la société monastique. Toujours 
d'après la statistique mentionnée de 1929, il y en avait 7, dont 
l'un seul fonctionnait à l'électricité, les autres continuaient d'être 
actionnés par les eaux courantes.31 

D'ailleurs jusqu'à l'époque moderne le pain et, en général, les 
pâtes cuites continuaient à constituer le fond allimentaire de la 
population des Rhodopes. 

Le repas de résistance était celui du matin, Γ άριστον qui se 
servait dans les monastères après matines tandis que le dîner, le 
δεΐπνον, était pris après le service du soir.32 C'est au premier repas 
que l'on prenait les aliments cuits ou bouillis toujours à l'huile 
d'olive. 

On sait que les Byzantins traitaient d'usage «barbare» l'usage 
de la graisse animale.33 Mais nous n'avons pas d'information si 
dans les propriétés lointaines du monastère il y avait des terrains 
où l'on cultivait l'olive. On sait seulement que l'oléiculture était 
praticable entre Makré et Maroneia. Cette tradition donc, dans 
les parages de Sténimachos et dans les Rhodopes, est perdue. Dans 
les temps modernes il y a la culture du tournesol, la seule huile 
pratiquement utilisée à côté du beurre (très utilisé, comme tous les 
produits laiteux) et la graisse animale dont on se sert pour la pré
paration des plats non maigres. 

S'il est une chose qui continue de faire la gloire de la région 
d'Asenovgrad (Sténimachos), c'est le vin, de préférence levin rouge. 
Ceci doit être souligné, quoiqu'on ne puisse parler d'originalité 
dans le Typicon de Pacourianos. Tous les Typica considèrent le vin 

29. Baèkovskijat monastir, podredil R. G. Levakov, 1929, p. 58. 
30. Asdracha, op. cit. 204. 
31. V. n. 29. 
32. Kazhdan, Skol'ko jeli vizantijci, loc. cit. 
33. Roder-Weber, op. cit. 85 sq. 
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comme une boisson de table, en mettant — comme c'est le cas aussi 
de notre Typicon — certaines restrictions quant à la quantité. Cette 
quantité varie d'une coupe pour les moines à un seau — ration 
d'une semaine pour les hôtelleries du monastère. Mais, comme le 
remarque celle fois-ci V. Arutjunova, nous ne sommes pas fixés 
exactement sur le contenu de ces mesures. De toute manière, la 
viticulture dans le passé, comme par le présent, faisait partie des 
cultures à grand rendement dans le monastère. Les besoins de la 
consommation étaient largement couverts et le surplus permettait 
même d'entretenir trois hôtelleries — une à Sténimachos, les deux 
autres sur l'Egée.34 La rentrée de 1.440 modioi de blé et 1.440 
mesures de vin étaient fournis par les paysans de quelques 90 mai
sons ou même davantage.35 La rente en nature reçu par les paréques 
du monastère était considérable et elle l'est sans doute en propor
tion avec le rendement des terres. 

La quantité de la nourriture et du vin était restreinte pendant 
les jeûnes jusqu'à un repas par jour pour certains jours de la se
maine, par la suppression de l'huile, l'emploi d'aliments non cui
sinés etc.36 Les principes de la frugalité dans ce cas ne diffèrent 
pas sensiblement de ce que nous avons comme information des 
autres Typica, mais nous ne nous y arrêtons pas, parce que l'à-
dessus nous n'avons pas beaucoup de points d'appui pour faire des 
comparaisons avec les époques postérieures. Une observation géné
rale s'impose de nouveau, cependant, c'est que les Byzantins ne 
manquaient pas de remarquer les grandes quantités de nourriture 
qu'engloutissaient les Occidentaux qu'ils pouvaient observer lors 
des Croissades à cette époque ou un peu plus tard. 

Dans le Typicon de la Pétritzonissa on pourrait trouver égale
ment d'autres éléments sur la vie de tous les jours (assez pauvres) 
sur le travail manuel, sur les soins aux malades, etc. Mais dans 
la mesure des minutes dont je dispose, j ' a i relevé de préférence 
les problèmes des cultures et de la nourriture. 

En effet, dans le cadre de la décentralisation économique de 
l'Empire qui s'accentue, le Typicon de Pacourianos donne une idée 

34. Typicon, en. X; Fidanjan, op. cit. 201. 
35. Sur ces problèmes v. Litavrin, op. cit. 210; Fidanjan, op. cit. 202. 
36. cf. ci-dessus n. 34. 
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de la production et de la consommation d'une assez vaste et jouis
sant d'une bonne productivité. Ce Typicon ne diffère pas beaucoup 
des autres Typica que j'ai mentionnés et qui sont à l'image des 
petits groupes sociaux que représentaient les monastères: ceci dans 
le cadre de l'extension de la grande propriété qui s'impose de plus 
en plus. Cependant, malgré les grands changements de ce genre 
qui s'opèrent au cours des siècles, le Typicon de Pacourianos offre 
une image d'une certaine autarchie d'un régionalisme et d'un tra-
ditionnalisme assez accentués dans la vie de tous les jours37— élé
ments que l'on pourrait suivre à longue échéance aussi dans bien 
d'autres domaines, comme la langue, par exemple, qui garde des 
archaïsmes remarquables. 

37. Quelques traditions anciennes dans les coutumes des Rhodopes, V., 
par exemple, chez M. Vaklinova, Archeologijata i njakoi problemi na etnogeneza 
nà bälgarite. — Problemi na razvitieto na balgarskata narodnost i nacija, Sofia 
1988, p. 98-99. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΑΡΜΕΝΙΑ 

Δεύτερο μισό του 10ου με πρώτο μισό του 11ου αιώνα 

*Η 'Αρμενία για το Βυζάντιο δέν ήταν μόνο γεωγραφική έννοια. ΤΗταν 
ή χώρα πού επί αιώνες τροφοδοτούσε τήν αυτοκρατορία μέ φόρους, με 
χρυσό και άργυρο τών ορυχείων της, άλλα καί, πού είναι το σοβαρό
τερο, μέ πρώτης τάξεως μαχητές καί στρατιωτικούς, πολιτικούς, πολι
τιστικούς καί άλλους παράγοντες. 

Τή σημασία της 'Αρμενίας για το Βυζάντιο τήν εποχή αυτή μπο
ρούμε να παρουσιάσουμε μέ το κάτωθι εύγλωττο γεγονός. Μέ τήν αξία 
της χρυσής βούλλας επί τών αποστελλομένων στους ιθύνοντες της 'Αρ
μενίας επισήμων εγγράφων της βυζαντινής αυλής. Τήν μεγαλύτερη αξία 
{βονλλα χρυσή τετρασολδία) έφεραν οι αποστελλόμενες στους "Αραβες 
χαλίφες επιστολές.1 'Αμέσως μετά (βονλλα χρνση τρισολδία) έρχονται οι 
Βαγρατίδες βασιλείς της Μεγάλης 'Αρμενίας καί οι Άρτζρουνίδες βα
σιλείς του Βασπουρακάν (Βασπρακανίας).2 Σέ κανέναν πλέον ιθύνοντα 
γειτονικού κράτους (έκτος της Χαζαρίας)3 δέν αποστέλλοντο έγγραφα μέ 
•βούλλα τόσο υψηλής αξίας. 

Οι 10ος καί 11ος αιώνες στην ιστορία του Βυζαντίου ήταν εποχή 
#χι μόνο απελευθερώσεως τών βυζαντινών εδαφών άπο τή μακρά κυ
ριαρχία του 'Αραβικού Χαλιφάτου, άλλα καί εποχή κατακτήσεως νέων 
εδαφών στην 'Ανατολή, καί κυρίως στην 'Αρμενία. "Οταν τον 7ο αιώνα 
οι "Αραβες κατέκτησαν τήν βυζαντινή 'Αρμενία, εκεί δέν υπήρχε αρμε
νικό κράτος, αυτό είχε καταλυθεί τό 428. Ή 'Αρμενία είχε διαιρεθεί 
μεταξύ τών μεγάλων δυνάμεων τής εποχής, της Περσίας τών Σασανι-
δών καί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ακόμη το 387, για δεύτερη φο
ρά επί Μαυρικίου το 591. 'Αλλά τον 10ο-11ο αιώνα, δταν ή Βυζαντινή 

1. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί Βάσιμου Τάξεως (Ικδ. Reiske) 686. 
2. δ.7ΐ. 686-687. 
3. δ.π. 687. 
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Αυτοκρατορία άρχισε να κατακτά αρμενικά εδάφη, έπ ' αυτών ήδη υπήρ
χαν αρμενικά βασίλεια και πριγκηπάτα, επομένως εδώ δεν μπορεί νά 
γίνει λόγος για επανάκτηση, για απελευθέρωση εδαφών, εφόσον αυτά 
ήδη είχαν απελευθερωθεί με το αίμα τών 'Αρμενίων, άλλα για κατά
κτηση. Το 966 το Βυζάντιο έγινε κύριος του Ταρών, το 1000 του Τάικ, 
το 1021 του Βασπουρακάν, το 1045 του βασιλείου τών Βαγρατιδών της 
Μεγάλης 'Αρμενίας, το δε 1065 του βασιλείου του Βανάνδ (Κάρς). Δ η 
λαδή πριν εξι χρόνια άπο τήν καταστροφή του Μαντζικέρτ, σχεδόν ολη 
ή 'Αρμενία εύρίσκετο στά πλαίσια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Για τήν οικονομική πολιτική του Βυζαντίου στην 'Αρμενία κατά τήν 
εκατονταετή κυριαρχία της οι πηγές μας προσφέρουν δχι πολλά δεδο
μένα. Είναι αυτονόητο δτι ένα άπο τα πρώτα μέτρα της βυζαντινής 
κυβέρνησης ήταν ή εγκαθίδρυση του φορολογικού ζυγοΰ. 'Από τον Ά ρ ι -
στακές Λαστιβερττσί, 'Αρμένιο ιστορικό του 11ου αιώνα, είναι γνω
στό, δτι ό Βασίλειος Β ' το 1018, δηλαδή αμέσως μετά τήν διάλυση 
του βουλγάρικου κράτους, «στέλνει... έναν Νικομηδηνο άρχοντα, ό οποίος 
έλθών εγκαθιστά αγγαρεία στή χώρα μας. Συναθροίσας πλήθος ανθρώ
πων, αυτός αρχίζει τήν ανοικοδόμηση της Θεοδοσιούπολης».4 

'Εάν επί Βασιλείου Β ' μας είναι γνωστό το φορολογικό αυτό σύστη
μα, δηλαδή ή αγγαρεία, ή άνευ αμοιβής εκμετάλλευση του μόχθου τών 
εργαζομένων, επί Κωνσταντίνου του Μονομάχου ή φορολογία γίνεται 
χρηματική. Ό Κεκαυμένος σχετικά μ' αυτή γράφει: Άπελθών γαρ εις 
Ίβηρίαν και Μεσοποταμίαν τη προστάζει αντοϋ (δηλαδή του Μονομά
χου - Χρ. Μπ.) ο Σερβλίας άναγράψασθαι και επιθήναι τέλη, α ουδέπο
τε εϊδον εις τήν χώραν αυτών οι εκειαε άνθρωποι (δ και εποίηαεν, ή*ν 
γαρ δεινότατος εις πάντα), αυτόμολη σαι τούτους πανοικει παρεσκεύααε 
προς τον βασιλέα τών Περσών,5 δηλαδή τών Σελτζούκων. 

Ό Κεκαυμένος γράφοντας 'Ιβηρία, έχει υπόψη το βυζαντινό θέμα της 
'Αρμενίας και 'Ιβηρίας,6 στά πλαίσια δε του θέματος της Μεσοποτα-

4. Aristakès de Lastivert, Récit des malheurs de la nation arménienne (Tra
duction française avec introduction et commentaire par Marius Canard et 
Haïg Berberian d'après l'édition et la traduction russe de Karen Yuzbashian), 
Βρυξέλλες 1973, σ. 11. 

5. Ol συμβουλές και οί διηγήσεις τοϋ Κεκαυμένου. Πόνημα βυζαντινού στρα
τιωτικού τοϋ 11ου alcòva (Κριτικό κείμενο, εισαγωγή, (ρωσική) μετάφραση ύπο 
Γ. Γ. Λιτάβριν), Μόσχα 1972, σ. 152-154 (στα ρωσικά). 

6. Βλ. Χρ. Μπαρτικιάν, «Για το θέμα "Ιβηρία'», Δελτίο κοινωνικών επιστη
μών της αρμένικης 'Ακαδημίας, 1974, αριθ. 12. 
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μίας του Λέοντος του Σ Τ ' εύρίσκετο το μέγα μέρος της Δυτικής ' Α ρ 
μενίας.7 Επομένως ή δράση του απογραφέα Σερβλία εξελίχθηκε κυρίως 
στην Αρμενία. 

Το Βυζάντιο πρώτ ' άπ ' δλα εισέπραττε φόρους άπο τους εμπόρους 
και βιοτέχνες των αρμενικών πόλεων. Γι ' αυτό στις αφηγηματικές π η 
γές δεν απαντούν σχετικά δεδομένα. Μόνο ό Σκυλίτζης μας πληροφορεί, 
δτι ό Γεώργιος ό Μανιακής, κνριεύσας την πόλη της Έδεσσας στην-
Μεσοποταμία το 1034, απέστειλε... τω βασιλεΐ (Ρωμανώ τ ω Ά ρ γ υ ρ ω -
Χρ. Μπ.) ενιαύσιον φόρον, λίτρας πεντήκοντα.8 Περισσότερες πληροφο
ρίες μας δίνουν οί αρμενικές επιγραφές της εποχής αυτής, χαραγμένες-

στους τοίχους των εκκλησιών σέ αρμενικές μονές, και κυρίως δύο επι
γραφές στον μητροπολιτικό ναό του Άνίου. Την μία άπο αυτές την έχά-
ραξε γύρω στο 1056 ό κατεπάνω του θέματος τής 'Αρμενίας και ' Ι βη 
ρίας 'Ααρών ό Βούλγαρος,9 την άλλη δ κατεπάνω του αύτοΰ θέματος-

Παγκράτιος Βηχκατζή, κατά πάσα πιθανότητα το 1060.10 

Την εποχή αύτη το Άν ίο ήταν πολύ πλούσια και ανεπτυγμένη πό
λη, κέντρο διεθνούς εμπορίου. Έ δ ώ εύρίσκοντο σέ πολύ υψηλό επίπεδο 
οί βιοτεχνίες. Γι ' αυτό μαρτυρούν δχι μόνο οί αρμενικές, άλλα και οι 
βυζαντινές πηγές. Ό Μιχαήλ δ Άτταλειάτης ονομάζει το Άν ίο Θανμα-
σίαν πόλιν11 και γράφει δτι δλοι οί κάτοικοι της ασκούσαν το επάγγελμα 
του εμπόρου. 

Κατακτώντας τις πόλεις τής 'Αρμενίας, το βυζαντινό κράτος άρχισε 
νά εισπράττει άπο τους εμπόρους καί βιοτέχνες τών πόλεων αυτών φό
ρους, οί όποιοι ήταν το κύριο εισόδημα του κράτους. Ό συγγράψας κατά. 
τα τέλη του 11ου καί τις αρχές του 12ου αιώνα Ά ρ α β α ς επιστήμων 
Μαρβαζί δείχνει, δτι μέγα μέρος τών εισοδημάτων του Βυζαντίου απο
τελούν οί εισπραττόμενοι άπο τους εμπόρους φόροι.12 Στη μνημονευ
θείσα άνω επιγραφή του μαγίστρου Ααρών μεταξύ άλλων λέγεται: 
..."Εφερον χρυσόβουλλον γραφήν της πορφυρογέννητου βασιλίσσης περί 

I. Costantino Porfirogenito De Thematibus (Introduzione, testo critico, 
commento a cura di A. Pertusi), Βατικανό 1952, σ. 139. 

8. 'Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις 'Ιστοριών, σ. 388 (έ*κδ. Thurn). 
9. Χρ. Μ. Μπαρτικιάν, Το Βυζάντιον είς τάς αρμενικός πηγάς (Βυζαντινά κεί

μενα καί μελέται 18), Θεσσαλονίκη 1981, σ. 130-131. 
10. δ.π. 130. 
I I . Μιχαήλ Άτταλειάτης, 'Ιστορία, σ. 80 (έ*κδ. Bekker). 
12. V. Minorsky, «Marwazi on the byzantines», Mélanges H. Grégoire, II„ 

1950, σ. 462. 
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απαλλαγής εκ της αποτίσεως τον πάκτον τών οίκων της πόλεως καί 
τον θαστάκ,13 ατινα εδιδον ετησίως λίτρας οκτώ. Καί [ικανοποιούν] την 
παράκλησιν τών αρχόντων, κατήργησα την απότισιν των όνο λίτρων τον 
[φόρον] giut,u δν Βδιδεν δ μοντασίμπ, δηλαδή ό έπαρχος της πόλης. Ά π ο 
την επιγραφή αυτή γίνεται γνωστό, δτι οι έμποροι καί οι βιοτέχνες του 
Άνίου έπλήρωναν στο βυζαντινό κράτος οκτώ λίτρες (576 χρυσά νομί
σματα) ώς ενοίκιο καί θαστάκ, ό δέ έπαρχος της πόλης δύο λίτρες (144 
νομίσματα) φόρο giut. 

Για τους φόρους πού εισέπραττε το βυζαντινό κράτος άπο τους εμ
πόρους καί βιοτέχνες του Άνίου μνημονεύει καί ό κατεπάνω του ιδίου 
θέματος Παγκράτιος Βηχκατζή στην επιγραφή του, μέ τή διαφορά δτι 
έάν στην επιγραφή του 'Ααρών το ενοίκιο φέρει τή βυζαντινή του ονο
μασία (πάκτον εκ τών οίκων), στην επιγραφή του Παγκρατίου έχει κα
θιερωθεί αρμενικός δρος, tanoutroutwun, πού σημαίνει φόρος έκ τών 
οίκων (τών εργαστηρίων καί καταστημάτων). Άπο τήν επιγραφή αυτή 
γίνεται σαφές, δτι εάν επί της διοικήσεως του Ααρών οί βιοτέχνες καί 
οι έμποροι του Άνίου απαλλάσσονταν άπο το φόρο αυτό, γύρω στα 1060 
έπί Παγκρατίου ό φόρος έπαναεισπράττεται, μέ τή διαφορά δτι εάν επί 
Ααρών το ποσό του φόρου ήταν σταθερό καί έπληρώνετο κατευθείαν 
στο βυζαντινό κράτος, έπί Παγκρατίου αυτό δέν εϊναι συγκεκριμένο καί 
ή εϊσπραξή του έχορηγεΐτο στους πακτοναρίους, άπο τή συνείδηση τών 
οποίων έξηρτάτο το ποσό του εισπραττομένου φόρου. 

Ή φορολογική αυτή πολιτική ήταν, βέβαια, διαδεδομένη καί στις αλτ 
λες πόλεις της Αρμενίας. Δυστυχώς, οί πηγές δέν μας παρέχουν δεδο
μένα γι' αυτό. Εμείς δέν ξέρουμε καί για τους φόρους πού έπλήρωναν 
οί μεγαλογαιοκτήμονές. Ό Γρηγόριος ό Μάγιστρος μεταξύ άλλων μνη
μονεύει έναν πρωτοπατρίκω και απογραφέα, στή Μελιτηνή.15 

Ποια ήταν ή οικονομική πολιτική του Βυζαντίου αναφορικά μέ τήν 
αρμενική Εκκλησία; Πρέπει να υπογραμμίσουμε, δτι για το Βυζάντιο 
το θέμα αυτό δέν ήταν τόσο οικονομικό, δσο πολιτικό. Το ζήτημα εϊ-
-ναι δτι μετά τήν κατάρρευση του αρμένικου κράτους, ή μόνη ενοποιούσα 
τους Αρμενίους, πολιτική στην ουσία της, δύναμη ήταν ή διακείμενη 
έχθρικώς προς τους χαλκηδονΐτες αρμενική 'Εκκλησία, το αρμενικό πα-

13. "Αγνωστος φόρος. 
14. "Αγνωστος φδρος. 
15. Γρηγορίου Μαγίϋτρου Έπιστολάί (έκδ. Κωστανιάντς) 'Αλεξανδράπολις (νυν 

.Λενινακάν, στή Σοβιετική 'Αρμενία-Χρ. Μπ.) 1910, σ. 225 (στα αρχαία άρμενικά)ί 
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τριαρχεϊο. Γι' αυτό μόλις το επόμενο μετά την κατάλυση του βασιλείου 
των Βαγρατιδών έτ-ος, ή βυζαντινή κυβέρνηση καταργεί το αρμενικό κα-
θολικοσσατο του Άνίου, άπελαύνει τον πατριάρχη εκ των ορίων της χώ
ρας,16 επιχειρεί μέ δλα τα μέσα τήν εδραίωση του διφυσιτισμου. Αρχί
ζουν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τα χαλκηδονιτικά μοναστήρια, δί
δονται πλεονεκτήματα στους άσπαζομένους τον διφυσιτισμο Αρμενίους. 
Άλλα το κυριότερο για τήν βυζαντινή κυβέρνηση ήταν ή οίκονομική 
εξαθλίωση της αρμενικής 'Εκκλησίας, ή ισχύς της οποίας απέρρεε άπο 
τήν οίκονομική της ευρωστία. «"Οταν ό Κύριος Πέτρος ήταν στον πα
τριαρχικό θρόνο στην 'Αρμενία — γράφει ό Ματθαίος ό Έδεσσηνός, 'Αρ
μένιος ιστορικός του 12ου αιώνα — αυτός είχε ως κτήμα κληρονομικό 
δωρισμένα1 άπο τους βασιλείς των 'Αρμενίων παντακόσια ονομαστά, με
γάλα, προσοδοφόρα καί πολύ εκλεκτά χωριά, επίσης καί πεντακόσιους 
περιφανείς χωρεπισκόπους επί επτακοσίων17 μονίμων επισκοπών... Ό 
-πατριαρχικός θρόνος των 'Αρμενίων δέν υστερούσε καθόλου άπό τον του 
βασιλείου αυτών».18 Ό Ιστορικός γράφει καί για τους θησαυρούς της αρ
μενικής 'Εκκλησίας. Το Βυζάντιο, κατακτήσαν τήν 'Αρμενία, αποστέ
ρησε τήν αρμενική Εκκλησία των κτημάτων της. Άλλα αυτό ήταν λίγο 
για τήν αυτοκρατορία. Οι βυζαντινοί «ήγειραν ζήτημα (...) για τους πολ
λούς χρυσούς καί αργυρούς θησαυρούς του Κυρίου Πέτρου, καθολικού 
των Αρμενίων».19 Ή βυζαντινή κυβέρνηση κατόρθωσε να μεταφέρει στην 
Κωνσταντινούπολη τους θησαυρούς του αρμένικου καθολικοσσάτου, τους 
οποίους ανακάλυψε στή Σεβάστεια καί τήν Αρμενία.20 

Για τον πλούτο τών Αρμενίων ανωτέρων κληρικών μαρτυρεί ή ιστο
ρία του χωρεπισκόπου της πόλης του Άρτζε, κοντά στή Θεοδοσιούπο-
λη, Δαυτούκ. "Οταν το 1049 οι Σελτζούκοι κυρίευσαν τήν πόλη αυτή, 
έλήστευσαν καί έφόρτωσαν τους θησαυρούς του Δαυτούκ σέ σαράντα κα
μήλες. Ά π ο το σπίτι του χωρεπισκόπου αύτου, κατά τον Ματθαίο τον 
Έδεσσηνό, πριν τήν εισβολή τών νομάδων αυτών, έβγαιναν οκτακόσια 
ζευγάρια βοδιών. Για να δουλέψουν τόσα ζώα, ήταν απαραίτητα ανάλογα 
χωράφια. 

16. Aristakès de Lastivert, δ.π. 56. 
17. Ό Dulaurier μεταφράζει «παντακοσίων». Άλλα στο αρχαίο αρμενικό πρω

τότυπο «επτακοσίων». 
18. Chronique de Matthieu d'Edesse (962-1136) avec la Continuation de Gré

goire le Prêtre jusqu'en 1162 (Trad. Ed. Dulaurier), Παρίσι 1858, σ. 128. 
19. δ.π. 115. 
20. Aristakès de Lastivert, δ.π. 73. 
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Ή βυζαντινή κυβέρνηση αποπειράθηκε να κάνει φοροτελές το αρμε
νικό καθολικοσσατο. «Οι Ρωμαίοι — γράφει ό Άριστακές — θέλησαν να 
κάνουν φοροτελή τον καθολικό Χατσίκ». Ό τελευταίος, δμως, αρνήθηκε 
λέγοντας: «"Ο,τι δεν έγένετο προ έμου, και εγώ δεν συγκατανεύω».21 

"Ο,τι άφοροι τους 'Αρμενίους κληρικούς και μοναχούς, αυτοί επί των Βα-
γρατιδών άπέτιαν φόρο στο κράτος, τον όποιον τώρα ήσαν αναγκασμέ
νοι να πληρώνουν στους Βυζαντινούς. Στις πηγές αν και δεν άπαντα γ ι ' αυ
τό άμεση μνεία, έμμεσα είναι φανερό. Στον νότιο τοίχο της μονής του 
Κετσαρίς, 40 περίπου χιλιόμετρα βορείως του Έρεβαν, είναι χαραγμένη 
ή επιγραφή του Γρηγορίου Μαγίστρου, μεγάλου 'Αρμενίου πολιτικού καΐ 
στρατιωτικού παράγοντα, πού μετά τήν πτώση του βασιλείου των Βα-
γρατιδών, υπηρέτησε στο Βυζάντιο ως κατεπάνω των θεμάτων Βασπρα-
κανίας, Ταρών, Μεσοποταμίας και Δερζηνής. Στην επιγραφή αυτή, πού 
φέρει χρονολογία το 1051, ό Γρηγόριος Μάγιστρος δηλώνει δτι επί της 
βασιλείας του αύτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μονομάχου με μεγάλους 
κόπους κατόρθωσε να λάβει χρυσόβουλλο περί απαλλαγής της μονής αυ
τής τής άποτίσεως των φόρων.22 'Εάν έφορολογεΐτο αυτή, ή ευρισκόμενη 
πολύ μακριά άπο τα κέντρα μονή, σημαίνει δτι ή φορολογία τής αρμε
νικής 'Εκκλησίας ήταν γενική. 

Ή οικονομική πολιτική τής βυζαντινής κυβέρνησης στην 'Αρμενία. 
δέν παρέλειψε και τον στρατιωτικό τομέα. 'Επ ί τής βασιλείας αύτου του 
περιβόητου Κωνσταντίνου του Μονομάχου καθιερώνεται ό πρωτάκουστος 
για τήν 'Αρμενία στρατιωτικός φόρος, δηλαδή φόρος για απαλλαγή άπο 
τή στρατιωτική θητεία. Σημειωτέον, δτι κατά τήν πρώτη περίοδο τής 
βυζαντινής κυριαρχίας στην 'Αρμενία, ή αυτοκρατορία δέν κατήργησε τίς, 
αρμενικές ένοπλες δυνάμεις, πού αριθμούσαν άπο 50 εως 100 χιλιάδες 
μαχητές. Αυτές χρησιμοποιούνταν για τήν υπεράσπιση των βυζαντινών 
μεθορίων καί τήν κατάκτηση νέων εδαφών. Ά λ λ α βχι σπανίως οι δυνάμεις 
αυτές ελάμβαναν μέρος καί στίς επαναστάσεις καί τα κινήματα τοϋ αρ
μένικου λάου κατά τής βυζαντινής κυριαρχίας, επομένως δέν ήταν πάντα. 
επιθυμητές. Ά λ λ α αντί να βελτιώσει τήν πολιτική της στην Αρμενία, να. 
καταπραύνει τα πάθη, επομένως καί με κάθε δυνατό μέσο να φανεί πιο 
φιλοφρονητικό στους Αρμενίους στρατιωτικούς, το Βυζάντιο ενεργεί Ιξω 
πάσης λογικής. Δημοσιεύεται το διάταγμα του Κωνσταντίνου Μονομά
χου για τή διάλυση των αρμενικών ενόπλων δυνάμεων. 

21. 6.π. 
22. Χρ. Μ. Μπαρτικιάν, Το Βνζάντιον εις τάς αρμενικός πηγάς 134. 
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Ίστορών τις εύεπίτευκτες επιτυχίες τών Τούρκων στην 'Αρμενία, ό 
Μιχαήλ è Άτταλειάτης θεωρεί υπεύθυνο τον Μονομάχο, 6 όποιος έχων 
στρατεύματος γαρ αξιόμαχου την Ίβηρικήν περιέποντος (έχει υπόψη τις 
ένοπλες δυνάμεις του θέματος 'Αρμενίας καί 'Ιβηρίας — Χρ. Μπ.) και σψώ-
νιον έχοντος τινας τών παρακειμένων δημοσίων χωρών, αφείλετο ταύτας 
ό βασιλεύς, και παρελών τοσαυτην Ισχύν ου μόνον τους Ιδίους άπέβαλε 
συμμάχους, αλλά πολεμίους αυτούς Ισχυρώς εργασάμενος, προσθήκην δια 
τούτων άκαταμάχητον προεξένησε τοις εναντίοις.2& 

Ό Σκυλίτζης γράφει σαφέστερα. Ό Κωνσταντίνος ό Μονομάχος, γρά
φει αυτός, κατέλυσε (...) τον Ίβηρικον στρατον άμφί τάς πεντήκοντα 
χιλιάδας αριθμούμενον δια Λέοντος τοϋ Σερβλίου, καί αντί στρα
τιωτών φόρους πολλούς επορίζετο από τών χω
ρίων ε κ ε ί ν ω ν .2 4 

Οι βυζαντινολόγοι πιστεύουν, δτι ό κύριος σκοπός της στρατιωτικής 
μεταρρύθμισης του Μονομάχου ήταν ή επιδίωξη να απαλλαγεί άπο τις 
υπηρεσίες τών συγκροτημένων άπο ξένους μισθοφόρους στρατιωτικών 
ταγμάτων καί ή δημιουργία εθνικού στρατού. Ά λ λ α ποιος θα καταργού
σε αυτά τα τάγματα πριν δημιουργήσει τον εθνικό του στρατό; Δεν εί
ναι σαφές δτι αυτός ανοίγει διάπλατα τις πύλες του κράτους προ του 
έχθροΰ; Ό εθνικός αυτός στρατός δεν είχε συγκροτηθεί οΰτε δύο δεκαε
τίες μετά το διάταγμα του Μονομάχου. Στο Μαντζικέρτ της 'Αρμενίας 
ό Ρωμανός ό Διογένης αντέταξε κατά τών Τούρκων Σελτζουκων του 
Ά λ π Άρσλάν Οΰζους καί Πετσενέγκους μισθοφόρους, δηλαδή τους Τούρ
κους κατά τών Τούρκων. Το τί διαδραματίστηκε εκεί είναι πασίγνωστο. 
ΕΖναι καί πασίγνωστη ή συνέχεια του Μαντζικέρτ. 

Το βήμα τής βυζαντινής κυβέρνησης ήταν μοιραίο δχι μόνο για τήν 
'Αρμενία, άλλα καί για το Βυζάντιο το ϊδιο, εάν λάβουμε υπόψη τήν 
τουρκική απειλή. 'Εναντίον τής 'Αρμενίας εχθροί έπετίθεντο δχι για πρώ
τη φορά, οι επιδρομές τών αλλοφύλων πριν είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα 
καί έτελείωναν μέ τήν ερήμωση τής μιας ή τής άλλης επαρχίας ή πόλης 
τής 'Αρμενίας καί μόνο. Στην 'Αρμενία υπήρχαν δυνάμεις, πού είχαν 
τήν δυνατότητα να παρεμποδίσουν τήν μόνιμη εγκατάσταση τών Τούρ
κων. Έ ά ν το 974 ό αποτελούμενος άπο 80.000 μαχητές αρμενικός στρα
τός μπόρεσε να ανακόψει τήν εισβολή τών στρατιών του Τσιμισκή στην 

23. Μιχαήλ Άτταλειάτης, σ. 44-45. 
24. 'Ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 476. 
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'Αρμενία,25 είναι φανερό, δτι ό στρατός αυτός θα μπορούσε να ανακόψει. 
και την εισβολή των νομάδων επιδρομέων, τις άτακτες ληστρικές ορδές 
των Σελτζούκων. 

Κατά τήν εποχή της βυζαντινής κυριαρχίας ή κατάσταση άλλαξε όλο-
κληρωτικώς. Στην 'Αρμενία δέν απέμεινε ή δύναμη, πού θα μπορούσε 
να υπερασπίσει τή χώρα και τον λαό άπο τους Τούρκους, να τους διώ
ξει άπο τή χώρα, να μήν τους δώσει τή δυνατότητα να εγκατασταθούν 
μονίμως, και ταυτοχρόνως να φράξει τήν αυτοκρατορία με τείχη στα
θερά. 'Εάν για τήν άμυνα της πόλης του Άνίου, της πρωτεύουσας του 
βυζαντινού θέματος της 'Αρμενίας και 'Ιβηρίας, άπο τις ορδές του ^Αλπ 
Άρσλάν, άπο τα φτερωτά φίδια, δπως τις ονομάζει ό Ματθαίος ό Έδεσ-
σηνός,26 γενικώς δέν υπήρχε στρατός, και τήν άμυνα της πόλης, δπως 
γράφει ό Μιχαήλ ό Άτταλειάτης, έφρόντιζαν οι ϊμποροι και πολεμικών 
μηχανημάτων και προβλημάτων άπείρατοι2Ί κάτοικοι της μεγαλούπολης, 
μπορούμε να λάβουμε μια ιδέα για τήν αμυντική ικανότητα των άλλων 
περιφερειών και πόλεων της χώρας. Μόνον οι 'Αρμένιοι στρατιώτες μπο
ρούσαν να τρέφουν ενδιαφέρον προς τήν άμυνα της πατρίδας των, και 
6χι οι ξένοι μισθοφόροι, τους οποίους έφερνε το Βυζάντιο στην 'Αρμε
νία. "Οπως σημειώνει ό ϊδιος ό Ματθαίος Έδεσσηνός, οι Ρωμαίοι κα-
τεκρήμνισαν τα τείχη της χώρας δια της διαλύσεως των ενόπλων της 
δυνάμεων, έδωσαν τήν δυνατότητα στους Τούρκους να έπιδράμουν μέ τα 
σπαθιά. Οι αλλόφυλοι τόσο δυνάμωσαν, ώστε ταχέως έφθασαν προ των 
πυλών της Κωνσταντινούπολης καΐ έκυρίευσαν δλη τή χώρα των Ρω
μαίων.28 

'Επί του τοίχου του κτισθέντος άπο τον 'Αρμένιο καθολικό (πατριάρ
χη) Νερσές στα μέσα του 7ου αιώνα ναού" του Ζβαρτνοτς υπάρχει ή ελ
ληνική του επιγραφή: Ναρσής εποίησεν, μνημονεύσατε. Τέτοιες επιγρα
φές, άλλα και ενθυμήσεις αντιγραφέων αρμενικών χειρογράφων έχουμε 
πάμπολλες. Και τους μνημονεύουμε, και τους ευλογούμε. 

Σέ ένα άπο καλλιτεχνικής απόψεως λαμπρό ψηφιδωτό της Αγίας 
Σοφίας της Κωνσταντινούπολης απεικονίζεται ό Κωνσταντίνος Μονο
μάχος μέ ένα μεγάλο πουγγί στα χέρια. Το πουγγί είναι γεμάτο χρυσά 
νομίσματα. Μέσα σ' αυτά είναι και τα μαζεμένα στην 'Αρμενία, και πού 

25. Matthieu d'Edesse, Chronique, σ. 14-15. 
26. δ.π. 40. 
27. Μιχαήλ Άτταλειάτης, σ. 81. 
28. Matthieu d'Edesse, Chronique, a. 113. 
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έπρεπε να δοθούν ως μισθός στους 'Αρμενίους στρατιώτες. Ό Μονομά
χος θέλει να πει δτι Ικανέ οικονομία μεγάλων πόρων. Και τοποθετών
τας την εικόνα του στην 'Αγία Σοφία νομίζεις πώς και αυτός λέγει: 
Μνημονεύσατε. Αυτός δέν μπορούσε να υποψιασθεί δτι τα νομίσματα αυ
τά εϊχαν αντίκρισμα τη μοίρα μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας. 

Οι Αρμένιοι συχνά μνημονεύουν τον Μονομάχο, ιδιαίτερα τον τε
λευταίο αιώνα, άλλα δχι δπως τον Ναρσή και τους αντιγραφείς των χει
ρογράφων τους. Δέν αμφιβάλλω πώς και οι αδελφοί "Ελληνες έχουν δλα 
τα δεδομένα να κάνουν το ίδιο. Είθε να μην τον μνημονεύσουμε στο 
μέλλον... 





ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 

Ό στρατός 
Ρώμης τα τέκνα της νέας έρνόμην 
δτέ στρατεύων άνδρικώς προς έσπέραν 
ότέ προς αυτούς τους δρους τους της ε\ο 

('Επιτύμβιο Βασιλβίου Βουλγαροκτόνου) 
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ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΤΣΗΣ 

ΜΟΡΦΕΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΤΖΑΝΤΙΝΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ (325-521) 

Η άθληση και οι διάφορες σωματικές ασκήσεις που ανιχνεύονται στη 
χρονική περίοδο από το 325 μέχρι και το 521 της πρώιμης Βυζαντινής 
περιόδου μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια της δημόσιας και της ιδιω
τικής ζωής των ανθρώπων αυτής της εποχής.1 Οι διάφορες αθλητικές 
νοοτροπίες και αντιλήψεις που συναντώνται στις αρκετά πλούσιες πηγές 
επικεντρώνονται σε αθλητικούς αγώνες, παιχνίδια, χορούς, αθλητικά θεά
ματα, δημόσια λουτρά και άλλα. Οι πληροφορίες αντλούνται από ιστο
ρικά, χρονογραφικά και αγιογραφικά κείμενα, από αρχαιολογικά ευρή
ματα και από παραστάσεις της εποχής.2 

Ο μέχρι το 521 χρονολογικός περιορισμός οφείλεται στο γεγονός ότι 
στη χρονολογία αυτή σταμάτησαν με αυτοκρατορικό διάταγμα οι Ολυμ
πιακοί Αγώνες της Αντιόχειας, ένας θεσμός με ελληνικό χαρακτήρα.8 

Από την εποχή αυτή και έπειτα την άθληση τη συναντούμε με μια αν
τίληψη «ερασιτεχνική» κατά τη δυτικοευρωπαϊκή ορολογία ή καλύτερα 
«λαϊκή» κατά τη γνωστή ελληνική έκφραση.4 

1. Φ. Κουκούλες, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, Α' 1, σ. 161-224 για παι
χνίδια, Δ', σ. 81-147 για αγωνίσματα και παιχνίδια, Αθήνα 1949-1952. Σ. Γιά-
τσης, Το θέαμα τον Ιπποδρόμου και οι Σωματικές Ασκήσεις στο Βυζάντιο (Διδ. 
Διατριβή), Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη 1988. 

2. Οπωσδήποτε οι πηγές για την άθληση στους αιώνες 4ο-6ο είναι περισσό
τερες απ' αυτές των άλλων που ακολουθούν. Τα κείμενα του Λιβάνιου και αυτά 
των Πατέρων της Εκκλησίας αποτελούν τις κυριότερες πηγές. Είναι ενδιαφέρον ότι 
ο συγγραφέας του Πασχάλιου Χρονικού (CSHB) χρησιμοποιεί το ολυμπιακό ημε
ρολόγιο. Η επίδραση φαίνεται ότι οφείλεται στις πηγές που χρησιμοποίησε ο συγ
γραφέας, π.χ. Sextus Julius Africanus. 

3. S. Giatsis, «Olympia of Antioch, the last athletic games of antiquity», 
Πρακτικά της International Association for the History of Physical Educa
tion and Sport, έκδ. J. A. Mangam, Γλασκόβη 1985, σ. 281-285. 

4. To θέμα της ((λαϊκής» άσκησης και των αγώνων κατά την Τουρκοκρατία 
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Η έννοια επομένως της συνεχόμενης πορείας της άθλησης από την 
αρχαιότητα στο Βυζάντιο, που βασάνισε τον Φ. Κουκουλέ, ίσχυσε μόνο 
μέχρι το 5-21.5 Έ κ τ ο τ ε οι ασκήσεις και η άθληση και κυρίως μετά τον 
7ο αιώνα παίρνουν έναν άλλον χαρακτήρα, που με δύο λόγια μπορεί να 
χαρακτηριστεί πρακτικός και ψυχαγωγικός. 

Στην εργασία αυτή θα προσπαθήσω να εξετάσω τους παράγοντες που 
συνετέλεσαν στο να υπάρξουν αγώνες και αθλητικές δραστηριότητες με 
ελληνικό και ρωμαϊκό χαρακτήρα και να καταγράψω τις διάφορες αθλη
τικές δραστηριότητες σε μια εποχή που μπορεί να χαρακτηριστεί αθλη
τικά ως μεταβατική.6 

Η θέση της Εκκλησίας και του Κράτους απέναντι στους αγώνες και 
στην άθληση και η από μέρους τους ανοχή θα γίνει περισσότερο κατα
νοητή στη συνέχεια, όταν δούμε, σύντομα, πώς οι αγώνες και η ιδέα 

μέχρι και σήμερα δεν έχει ερευνηθεί συστηματικά. Βλ. Κουκουλέ, ό.π. Αυθεντικές 
είναι οι πληροφορίες για ελεύθερα αγωνίσματα από παιδιά που παραθέτει ο Δαμα
σκηνός Στουδίτης. Βλ. Θησαυρός Δαμασκηνού του Υποδιακόνου και Στουδίτου του 
θεσσαλονικέως, Βενετία 1851, σ. 164 και passim. Ο συγγραφέας όμως είναι του 
16ου αι. Είναι άλυτο εξάλλου το φαινόμενο της ενσωμάτωσης των αγώνων σε θρη
σκευτικά πανηγύρια που σίγουρα βρίσκονται στην περίοδο της Τουρκοκρατίας* πρβ. 
S. Vryonis, «The Panegyris of the Byzantine Saint: a study in the nature 
of a medieval institution, its origins and fate», στο The Byzantine Saint 
(ed. by S. Hackel, Studies Supplementary to Sobornost 5), Λονδίνο 1981, 
σ. 218-226. 

5. Κουκούλες, ό.π. Δ', 81-86. C. Mango, «Daily life in Byzantium», JOB 
31/1 (1981) 337-353. Του ίδιου: «Discontinuity with the Classical Past in 
Byzantium», στο Byzantium and the Classical Tradition (Thirteenth Spring 
Symposium of Byzantine Studies, έκδ. Μ. Mullett and R. Scott) Birmingham 
1981, σ. 48-57. Για το ίδιο θέμα αλλά για τους 11ο και 12ο αι., βλ. Α. P. Kazhdan 
and A. W. Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth 
Centuries, Λονδίνο 1985, σ. 231-233. 

6. Για το γενικό ιστορικό πλαίσιο της Πρωτοβυζαντινής περιόδου, βλ. Ι. Ε. 
Καραγιαννόπουλο, Ιστορία Βυζαντινού Κράτους, Α', Θεσσαλονίκη 1978. Πρβ. C. 
Ε. Stevens, «Constantine the Great and the Christian Capital, A.D. 324-527», 
στο Byzantium. An Introduction (έκδ. Ρ. Whitting), Οξφόρδη 1971. Γενικά για 
το μεγάλο θέμα του περιοδισμού στο Βυζάντιο και ιδιαίτερα για τους αιώνες 7ο-
11ο, βλ. Η. Hunger, «The Classical Tradition in Byzantine Literature: The 
Importance of Rhetoric», στο Byzantium and the Classical Tradition, ό.π. 35-
47. Ακόμη στην ίδια έκδοση: R. Scott, «The Classical Tradition in Byzantine 
Historiography», σ. 61-74, M. Mullett, «The Classical Tradition in the Byz
antine Letter», σ. 75-93, C. Niarchos, «The Philosophical Background of the 
Eleventh Century. Revival of Learning in Byzantium», σ. 127-135. 
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της άθλησης λειτούργησαν κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή περίοδο.7 

Η Ελληνιστική εποχή, αντίθετα απ ' ό,τι έχει υποστηριχθεί μέχρι σή
μερα, έχει να παρουσιάσει στο θέμα της άθλησης μεγάλη δραστηριότη
τα. Κάθε πόλη, όπως μαθαίνουμε από το γυμνασιαρχικό νόμο της Βέ
ροιας,8 είχε στις αρχές του 2ου αιώνα γυμνάσιο, παλαίστρα και στάδιο. 
Σε μερικούς απ ' αυτούς τους χώρους καθ' όλη τη Ρωμαϊκή περίοδο, 
παρ' όλα τα προβλήματα που δημιούργησε η ρωμαϊκή κατάκτηση, συ
νεχίστηκαν ως και την εποχή που εξετάζουμε (4ο κυρίως αιώνα) οι θε
σμοί της εφηβείας και των άλλων μορφών της λεγόμενης ελληνικής 
αγωγής.9 Το θέμα αυτό απαιτεί περισσότερη έρευνα. 

Αγώνες με την επωνυμία κυρίως εκείνων των πανελλήνιων αγώνων 
(Ολύμπια, Πύθια, Ίσθμια, Νέμεα, Δίια, Ηραία και άλλα) συνεχίστηκαν 
από την Ελληνιστική περίοδο ως και το 521 . 1 0 Η άποψη περί επαγγελ
ματισμού λοιπόν, που αναφέρεται ως στοιχείο παρακμής των ελληνικών 
αγώνων, δεν πρέπει να είναι σωστή.1 1 Παράγοντες πιο σπουδαίοι, όπως 
η ρωμαϊκή κατάκτηση και ο Χριστιανισμός, στάθηκαν οι καθοριστικοί 
παράγοντες, όχι μιας οριστικής κατάργησης, αλλά μιας άλλης αντίλη
ψης, η οποία επικράτησε σταδιακά, όπως θα δούμε παρακάτω.1 2 

7. Γ. Παπαμιχαήλ, Εκκλησία και θέατρο, Αλεξάνδρεια 1917, σ. 51-70. D. Β. 
Van Dalen - Β. L. Bennett, A World History of Physical Education, Λονδίνο 
1971, σ. 79 κ.α. M. Poliakoff, «Jacob, Job, and other Wrestlers», Journal of 
Sport History 11/2 (1984) 48-65. 

8. J. R. Cormark, «The Gymnasiarch Law of Beroea», Αρχαία Μακεδονία 
2 (1973) 139-50. 

9. Προκόπιος, Ύπερ των πολέμων λόγοι, Ι, σ. 64-65 (έκδ. Haury) αναφέρε
ται σε παλαίστρα. Ο W. Liebeschuetz, Antioch, City and Imperial Administra
tion in the Later Roman Empire, Λονδίνο 1972, σ. 140, αναφέρει ότι το σύστημα 
της εφηβείας και η λειτουργία του γυμνασίου έφθασε μέχρι το 370. Ο Λιβάνιος 
κάνει μνεία γυμνασιαρχικού νόμου (III, σ. 220). Πρβ. Γ. Τ. Κόλια, Η Πρωτοβυζαν
τινή Θεσσαλική και η στάση τον 390, Αθήνα 1935, σ. 25-31. 

10. Για τους Ολυμπιακούς αγώνες της Αντιοχείας, που ήταν οι σπουδαιότεροι 
και οι μακροβιότεροι, βλ. Γ. Β. Τσοκόπουλο, «Οι εν Αντιοχεία Ολυμπιακοί Αγώ
νες», Αρμονία 2 (1906) 1-11. Για τους άλλους αγώνες: Κόλιας, Η Πρωτοβυζαντινή 
28-31. Πρβ. και το χρυσό μετάλλιο του 3ου περίπου αιώνα που πρέπει να είχε 
κοπεί με την ευκαιρία αγώνων στη Μακεδονία: Μ. Ανδρόνικος, Μουσείο ΘεσσaL·-
νίκης: Οδηγός των αρχαιολογικοί θησαυρών, Αθήνα 1981, σ. 59, εικ. 48. 

11. Ε. Ν. Cardiner, Athletics of the Ancient World, Οξφόρδη 1971, σ. 101-
113. Πρβ. D. G.Young, The Olympic Myth of Greek Amateur Athletics, Σικάγο 
1984, σ. 44-56 και passim. 

12. Σ. Γιάτσης, Εισαγωγή στην Ιστορία της Φυσικής Αγωγής και τον Αθλη
τισμού στον Ελληνικό Κόσμο, Θεσσαλονίκη 1985, σ. 118 κ.ε. 



454 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΑΤΣΗΣ 

Οι Ρωμαίοι, όπως είναι γνωστό, έδειξαν ενδιαφέρον για τους ελλη
νικούς αγώνες. Στα πλαίσια της αναζήτησης τους για το ποιο σύστημα 
αγωγής μπορεί να ωφελήσει την απέραντη πολυεθνική και πολύγλωσση 
αυτοκρατορία προσπάθησαν να δώσουν το δικό τους χαρακτήρα και στους 
ελληνικούς αγώνες. Ανοικοδόμησαν πολλά ελληνικά στάδια (Δελφών, 
Ολυμπίας), έκτισαν άλλα, όπως το παναθηναϊκό, που δυστυχώς κατα
στράφηκε στα 1894-6 για τους Α ' Ολυμπιακούς Αγώνες,1 3 και οργά
νωσαν αγώνες στα ελληνικά πρότυπα.14 Τα Ά κ τ ι α της Νικόπολης είναι 
το πιο κατάλληλο παράδειγμα που δείχνει πόσο οι Ρωμαίοι και οι Έ λ 
ληνες συνεργάστηκαν για τη διατήρηση του θεσμού των αγώνων.15 Στο 
παραπάνω πλαίσιο πρέπει να τοποθετείται και ο υπερβολικός ζήλος του 
αυτοκράτορα Νέρωνα, που όχι μόνο πήρε μέρος στους ελληνικούς αγώ
νες, αλλά και χρηματοδότησε έργα αθλητικά με ελληνικό χαρακτήρα.16 

Φαίνεται, τέλος, ότι ο σκοπός της παιδείας στη Ρώμη να αναπτυχθεί η 
σωματική δύναμη και η γενικότερη στρατιωτική και πολιτική ετοιμό
τητα και αξιομαχία εξυπηρετήθηκε (ή έγινε προσπάθεια να εξυπηρετη
θεί) και από το ελληνικό γυμναστικό σύστημα, που πολύ συχνά εγκω
μιάζουν ή σχολιάζουν όλοι οι συγγραφείς της Ρωμαϊκής περιόδου, Έ λ 
ληνες (Γαληνός, Φιλόστρατος, Πλούταρχος) και Λατίνοι (Λίβιος, Πλί
νιος, Σενέκας, Σουητόνιος και άλλοι πολλοί).17 Η αυστηρή λοιπόν κρι
τική του Ιουβενάλη στο panem et circenses1* αναφέρεται μάλλον στα 

13. Π. Μ. Μυλωνάς, Στάδια, Αθήνα 1952, σ. 45, 51, 97, εικ. 3, 38, 39, 40, 
43 και passim. 

14. Θ. Σαρικάκης, «Άκτια τα εν Νικοπόλει», Αρχαιολογική Εφημερίς 15 
(1965) 145-162. Οι αγώνες αυτοί, που είχαν αρχίσει στη Νικόπολη τον 2ο αι. π.Χ. 
με ελληνικό χαρακτήρα, είχαν ατονήσει κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο. Το 31 π.Χ. ο 
Οκταβιανός τους αναβίωσε, δίνοντας ένα διπλό χαρακτήρα (ελληνικό και ρωμαϊκό). 
Το στάδιο διατηρείται με την αρχική αρχιτεκτονική του, αλλά είναι γεμάτο θάμνους 
και χώμα. Πρβ. Μυλωνά, ό.π. 39, 62-65. 

15. Σαρικάκης, Άκτια. Μ. Ι. Finley - Η. W. Pieket, The Olympic Games: 
The First Thousand Years, Λονδίνο 1976, σ. 55, 109-113. 

16. J. Mouratidis, «Nero: The Artist, The Athlete and his Downfall», 
Journal of Sport History 12/1 (1985) 5-20. 

17. Είναι οι φιλόσοφοι της Β' Σοφιστικής περιόδου. Πρβ. Κ. Hopkins, Death 
and Renewal, Λονδίνο 1983, σ. 188, σημ. 92. 

18. Ιουβενάλης, Σάτιρα Χ 81.6: continet atque duos tantum res... panem 
et circenses. Πρβ. J. Mouratidis, «'Panem et Circenses': Their Causes and 
Consequences Under the Early Roman Empire», Physical Education Review 
1 (1983) 5-15. 
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παραδοσιακά ρωμαϊκά θεάματα και όχι τόσο στους ελληνικούς αγώνες, 
που δεν ήταν εξάλλου συχνοί.19 

Από το 325, που ο Μέγας Κωνσταντίνος άρχισε να εκδίδει απαγο
ρευτικές διατάξεις γ ια τα καθιερωμένα ρωμαϊκά αιματηρά και άλλα θεά
ματα, αλλά και γ ια πολλές άλλες ειδωλολατρικές συνήθειες, οι αρματο
δρομίες του ιπποδρόμου και οι γυμνικοί αγώνες φαίνεται να μη συμπε
ριλαμβάνονται στο πρακτικό μέρος της εφαρμογής των διατάξεων αυ
τών.2 0 Ο Κωνσταντίνος εξάλλου έδειξε ζήλο για τα ελληνικά έργα τέ 
χνης, με τα οποία στόλισε τη νέα πρωτεύουσα και κυρίως τον ιππό
δρομο, και αυτό είναι ένα παράδειγμα από τα πολλά που ενισχύουν την 
άποψη της ανοχής.21 Εκτός λοιπόν από τη μεγαλειώδη ανακαίνιση του 
Μεγάλου Ιπποδρόμου της Νέας Ρώμης, και άλλοι παραδοσιακοί αθλη
τικοί χώροι, όπως το στάδιο, το γυμνάσιο και η παλαίστρα, φαίνεται ότι 
συνέχισαν να λειτουργούν, έστω χωρίς την παλιά λαμπρότητα. Δεν ήταν 
όμως μόνο ο Κωνσταντίνος που ανέχθηκε τη λειτουργία των χώρων αυ
τών και των αγώνων. Μας είναι γνωστό ότι και άλλοι αυτοκράτορες 
μέχρι τον Ιουστίνο Α ' ανέχθηκαν ως ένα σημείο τη λειτουργία των χ ώ 
ρων αυτών και τους αθλητικούς θεσμούς.22 Η ύπαρξη πληθυσμού που 
πίστευε ακόμη στην ειδωλολατρία και που οι περισσότεροι πρέπει να 
ήταν μάλλον Έλληνες οδήγησε για λόγους γενικότερης πολιτικής στην 
ανοχή αυτή.2 3 Η περίπτωση επομένως του Ιουλιανού, λάτρη της άθλη-

19. Α. Cameron, Circus Factions, Λονδίνο 1976. 
20. Cod. Theod. 6.3.1 (393), 12.1.103 (383), 17.1 (414), 12.12.12 (392). Codex 

Justinianus 1.36.1, 10.65.5 (392), 5.27.1 (336). Novellae 105.1.2 (537). Βασι
λικά 54.37.1. Καμιά από τις παραπάνω διατάξεις δεν αναφέρεται σε απαγορεύσεις 
γυμνικών αγώνων παρά μόνο στα αιματηρά θεάματα. 

21. Σωζόμενος, Εκκλησιαστική Ιστορία, σ. 56-57 (έκδ. Bidez - Hansen). Πά
τρια, Ι, σ. 41, 43, 60 κ.ε. C. Mango, «Antique Statuary and the Byzantine 
Beholder», DOP 17 (1963) 55-75. 

22. M. Vickers, «The stadium at Thessaloniki», Byzantion 41 (1971) 347, 
σημειώνει ότι το στάδιο της Θεσσαλονίκης βρισκόταν σε χρήση μέχρι τον 10ο αιώ
να. Για τη λειτουργία του γυμνασίου, της παλαίστρας και των λουτρών, βλ. Χ, 
Μακαρονά, «Από τας οργανώσεις των νέων της αρχαίας Θεσσαλονίκης», Επιστ. 
Επετ. Φιλοσ. Σχ. Αριστ. Παν. Θεσσαλονίκης 6 (1948) 293-308. Liebeschuetz, 
Antioch 136-149. Του ίδιου: «The Syriarch in the Fourth Century», Historia 
8 (1959) 125. Υποστηρίζει ότι στον 4ο αιώνα οι αυτοκράτορες προσπαθούσαν με 
κάθε τρόπο να ενισχύσουν την περιφέρεια. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσει και τους αγώ
νες: «That the Olympic Games was basically a Hellenic cultural and religious 
festival». 

23. Liebeschuetz, Antioch 137. 
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σης και της ελληνικής σκέψης, δεν πρέπει να θεωρείται προσωπική π ε 
ρίπτωση. Υπήρξε το κατάλληλο κλίμα και η ανάλογη υποστήριξη από 
ένα μέρος του ειδωλολατρικού πληθυσμού που οδήγησαν τον Ιουλιανό 
στο να οργανώσει αθλητικούς αγώνες, ή και να αθληθεί ο ίδιος.24 

Εξάλλου πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάργηση των Ολυμπιακών 
Αγώνων της Ολυμπίας δε φαίνεται να έγινε από το Θεοδόσιο στα 393 
ή 394.2 5 Η μόνη πηγή για το γεγονός αυτό είναι η χρονογραφία του Κε-
δρηνού στον 11ο αιώνα.26 Σύγχρονες πηγές, τουλάχιστον οι χριστιανι
κές, θα σημείωναν ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Η σκέψη λοιπόν ότι οι 
χριστιανοί αυτοκράτορες άφησαν, παρά τις απαγορεύσεις, να γίνονται 
αγώνες φαίνεται μάλλον η πιο πιθανή.27 Πράγματι οι απαγορεύσεις στην 
εποχή που εξετάζουμε (393-5) αναφέρονται σε ορισμένες μορφές ρω
μαϊκών αγώνων (ludi, g ladiotor ia και venat iones) 2 8 και όχι στους γ υ 
μνικούς αγώνες, που ένα διάταγμα επί Βάλη και Βαλεντινιανού στα 364-
378 τους εξαιρεί ονομάζοντας τους «Gymnici» . 2 9 Φυσικά οι συγγραφείς 
που καλύπτουν την τόσο μεγάλη περίοδο των δύο αιώνων και κυρίως 
οι χριστιανοί, Ευσέβιος και άλλοι, αναφέρονται σε απαγορεύσεις κάθε 
ειδωλολατρικού στοιχείου και αυτό δημιουργεί προβλήματα στην εξα
γ ω γ ή συμπερασμάτων και διαπιστώσεων.30 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη που αφορά το θέμα μας είναι το ποια 
θέση κράτησε η Εκκλησία απέναντι στους αγώνες και γενικά στην άθλη
ση την εποχή που εξετάζουμε. Κυρίαρχες πνευματικές προσωπικότητες 
σε κάθε πλευρά της ζωής είναι οι Πατέρες της Εκκλησίας Χρυσόστομος 
και Βασίλειος. Είναι ενδιαφέρον ότι η αντίθεση των σοφών αυτών αν
δρών επικεντρώνεται όχι στην ιδέα της άθλησης ως πρακτικής ενασχό-

24. Α. Μαρκελλίνος, Res Gesta (έκδ. Rolfe, Loeb Gl. Libr.) Π, σ. 203, 251, 
93, Οργάνωση γυμνικών αγώνων. Πρβ. P. Brown, The World of Late Antiquityr 
Λονδίνο 1974, σ. 32-33, 73, 80, 91-93. 

25. Giatsis, Olympia of Antioch 281 (βλ. σημ. 3). 
26. Κεδρηνός, Ι, σ. 573 (CSHB): Έν τούτοις ή τε των 'Ολυμπιάδων άπέσβη 

πανήγνρις, ήτις κατά τετραετή χρόνον έπετελείτο. 
27. Η λ. άπέσβη που χρησιμοποιεί ο Κεδρηνός δείχνει μια σταδιακή παύση. 
28. Cod. Theod. 15.5.1-2. Ακόμη 15.4.2, 15.12.1-3, 15.13.1. Γενικά όλο το 

15ο Κεφάλαιο αναφέρεται στο θέαμα. Πρβ. Α. Auguel, Cruelty and Civilization: 
The Roman Games, Λονδίνο 1972, σ. 17 κ.ε. 

29. Cod. Theod. 11.41.1. Πρβ. Κουκουλέ, ό.π. Δ', 84, σημ. 2. Ακόμη: Van 
Dalen - Bennett, ό.π. 78 (σημ. 7). 

30. Ευσέβιος, σ. 128, πρβ. 104, 107, 108 (έκδ. Winkelman). Ακόμη Σωζό
μενος, σ. 18. 
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λησης, αλλά στο γεγονός ότι η γυμναστική μπορούσε να συσχετίζεται 
με τη γνωστή ελληνική παιδαγωγική και κυρίως θρησκευτική αντίλη
ψη.31 Χωρίς να είναι δυνατή η ανάλυση αυτού του θέματος στη μικρή 
αυτή ανακοίνωση, πρέπει πρώτα πρώτα να τονίσουμε ότι οι Πατέρες, 
κυρίως ο Χρυσόστομος, δεν είδαν το σώμα όπως οι ασκητές και οι στυ-
λίτες ως ένα σκεύος αμαρτίας και φυλακής της ψυχής, αλλά ως ένα θείο 
δώρο, όπως διακήρυξε ο Παύλος.32 Ο Χρυσόστομος33 και ο Βασίλειος34 

δέχονται το ολίγον ώφέλιμον της γύμνασης για πρακτικούς και μόνο 
σκοπούς και αυτός είναι ο λόγος που χρησιμοποίησαν σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στις μεταφορές τους εικόνες από την αθλητική ζωή της εποχής 
τους. Η απαλλαγή κατά τα άλλα εκ μέρους των χριστιανών από τη 
λατρεία του σώματος, που ο «δυϊσμός» του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, 
του Πλωτίνου και των άλλων Ελλήνων φιλοσόφων εδογμάτισε, οδήγησε 
τους Πατέρες να αντιληφθούν αυτό που ονομάστηκε «christian muscu
larity».35 Πίσω λοιπόν από τις αθλητικές μεταφορές των χριστιανών 
συγγραφέων και υμνογράφων, που συνεχίζονται ως τις μέρες μας, κρύ-

31. Βλ. σημ. 33. 
32. Τιμόθεος Β ' , 2.5. Πρβ. Ο. Broneer, «The Apostle Paul and the I s t h 

mian Games», The Biblical Archaeologist 25 (1962) 2-31 . 
33. Ιωάννης Χρυσόστομος, PG 62, 561 G: Ή γαρ σωματική γυμνάσια προς 

ολίγον εστίν ωφέλιμος. Πρβ. Ο. Pasqua to , Gli Spettacoli in S. Giovanni Crisosto
mo, Ρώμη 1976, σ. 48-59, 167-199. 

34. Φ. Κουκούλες, Βασιλείου του Μεγάλου δόξαι παιδαγωγικοί, Αθήνα 1907, 
σ. 32-33, 43-53. Ο Βασίλειος ως παιδαγωγός προσπαθεί να διαχωρίσει την παλιά. 
αντίληψη για παράλληλη αγωγή ψυχής και σώματος. Ό μ ω ς αφήνει σχεδόν να φα
νεί ότι η γύμναση-άσκηση του σώματος με σκοπό το παιχνίδι και την ψυχαγωγία 
δεν είναι στοιχεία ξένα προς τη ζωή των χριστιανοπαίδων. σ. 55: μηδέ περιέπειν 
το σώμα πλέον ή ώς αμεινον τί\ φυχτ]. Πρβ. Νείλο Ασκητή, PG 79, 528 C, Ισί
δωρο Πηλουσιώτη, PG 78, 616 Α, 945 BG, 1153 Α, 1269 Α. Ακόμη: Ιωάννου 
Κλίμακος-Σχολαστικού, PG 88, 904 C, 905 BG και 892 D, 1040 G, 1113 Β. 
Πολλοί συγγραφείς δίνουν αθλητικές λεπτομέρειες που είναι χρήσιμες ακόμη και. 
για την ιστορία της άθλησης στην αρχαία Ελλάδα. Βλ. Ιωάννη Νηστευτή, PG 88, 
727 Β, 780 Β. 

35. Poliakoff, ό.π. 53 και σημ. 13 (βλ. σημ. 7). Ο συγγραφέας σε γενικές 
γραμμές καταλήγει ότι ο αθλητισμός στα πρώτα χριστιανικά χρόνια, 1ος-6ος αι., 
στάθηκε η γέφυρα να αναπτυχθεί στους έπειτα αιώνες σε Δύση και Ανατολή ό,τι 
ονομάζουμε σήμερα άθληση. Για το θέμα του δυϊσμού στους αρχαίους συγγραφείς 
και κυρίως για την διφυία που ισοδυναμούσε με την υπεροχή της ψυχής, βλ. Π . 
Κονδύλη, «Η παρουσία του Πλάτωνα στον νεοελληνικό Διαιωνισμό», Τα Ιστορικά 
1 (1983) 85-86 και 90-91. 
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βεται η αποδοχή εκ μέρους μιας μερίδας χριστιανών Πατέρων των οι
κουμενικών ηθικών αρχών και κανόνων της γυμναστικής. Η παραπάνω 
διαπίστωση δεν είναι μοναδική. Οι κανόνες των συνόδων της Εκκλη
σίας που ασχολήθηκαν με αυτά τα θέματα, όπως ο 52ος εκείνης της 
Σ Τ ' εν Τρούλλω συμπληρωματικής συνόδου το 691/2, εξαιρούν τα αθλή
ματα που γίνονται χάριν αρετής.30 Η λέξη αυτή οπωσδήποτε έχει το 
χαρακτήρα της απλής σωματικής ικανότητας για μια άσκηση αγωνι
στική ή παιγνιώδη, όπως με λεπτομέρειες αναφέρεται τόσο στα κείμενα 
των Βασιλικών37 όσο και στο σχολιαστή Βαλσάμωνα τον 13ο αιώνα.38 

Η γεφύρωση λοιπόν από την ελληνική-ειδωλολατρική άθληση έγινε στους 
δύο αιώνες που εξετάζουμε, όταν ξεπεράστηκε το πρόβλημα του ((δυϊ
σμού». Οι αγώνες έκτοτε και γενικότερα οι σωματικές δραστηριότητες 
γίνονταν για λόγους ψυχαγωγικούς, στρατιωτικούς και γενικά πρακτι
κούς.39 

Από τα παραπάνω είναι εύκολο να εξηγηθούν πολλά παραδείγμα
τα θετικά και αρνητικά. Τα επιγράμματα π.χ. της Παλατινής Ανθολο
γίας που εξυμνούν τους ηνιόχους του ιπποδρόμου, όπως σχεδόν ο Πίν
δαρος ή ο υμνογράφος Ρωμανός ο Μελωδός, τάσσονται μέσα σε ένα γε
νικότερο κλίμα ανοχής, που τόσο το παλάτι, όσο και η Εκκλησία δέχτη
καν σιωπηρά.40 

Αντίθετα οι Βίοι πολλών αγίων, όπως εκείνος του Συμεών Σαλού, 
τάσσονται ενάντια σε κάθε κίνηση. Είναι ενδιαφέρον το περιστατικό του 
παραπάνω αγίου που «απολίθωσε» μικρά κορίτσια που χόρευαν.41 Η 

36. Ράλλης - Ποτλής Β', 356 και 359-360. Πρβ. Mansi, XI, σ. 972. 
37. Βασιλικά 60.8.2. Digesta 11.5.2, 1: Κωλύεται τις παίζειν επί χρήμασι, 

πλην τον δι άρετήν τρέχειν ή πηδαν, άκοντίζειν, παλαίειν, μάχεσθαι. Πρβ. Βασιλι
κά 60.8.5 και Codex Justinianus 3.43.1. 

38. Όπως στη σημ. 36. 
39. Ευσέβιος Αλεξανδρείας, PG 86/1, 417 Β: "Εξελθε εν τη ήμερα της Κυ

ριακής, και εύρήσεις τους μεν κιθαρίζοντας... άλλους παλαίοντας... κάί εϊπου κι
θάρα και δρχησις, εκεί πάντες τρέχουσι. 

40. Παλατινή Ανθολογία, Επιγράμματα 15ου βιβλίου (355-388) (έκδ. Loeb 
Gl. Libr. V, μετφρ. στην αγγλ. W. R. Paton, Λονδίνο 1970). Πρβ. το αξιόλογο 
βιβλίο του Α. Cameron, Porphyrius the Charioteer, Λονδίνο 1976, passim. 

41. Βίος Συμεών, PG 93, 1717 Β και 1728 D -1729 Α, 1740 G. Πρβ. Η. 
J. Magoulias, «The Lives of Byzantine Saints», Byzantion 37 (1967) 245-246 
(αναφέρει την ενδιαφέρουσα ιστορία δύο παλαιστών που προσέφυγαν να γιατρευ
τούν σε αγίους). L. Rydén, «The Holy Food», στο The Byzantine Saint (ed. by 

.S. Hackel, Studies Supplementary to Sobornost 5), Λονδίνο 1981, σ. 106-113. 
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περίπτωση όμως των αγίων Σαλών πρέπει να θεωρείται προσωπική. 
Αρνητικοί είναι απέναντι και στο απλό παιχνίδι και οι Ομηρίται, όπως 
φαίνεται από το δογματικό κατά πολύ κείμενο τους.42 

Μετά από τις παραπάνω σύντομες διαπιστώσεις καλό είναι να εξε
ταστούν οι διάφορες αθλητικές δραστηριότητες της εποχής. Υπάρχει μια 
άποψη ότι, επειδή ο Χριστιανισμός ήταν αντίθετος με τον αθλητισμό, 
τα αθλήματα περιορίστηκαν στην επίδειξη επαγγελματικής ικανότητας 
μέσα στον ιππόδρομο ή και σε άλλους χώρους.43 Η άποψη αυτή επι
δέχεται περισσότερη συζήτηση. 

Στον ιππόδρομο πράγματι διεξάγονταν διάφορα αγωνίσματα στα πλαί
σια είτε των διαλειμμάτων, όπως γίνεται σήμερα στην Αμερική με τις 
μαζορέτες, είτε σε ειδικές γιορτές. Το Βοτόν πεζοδρόμιον όμως ήταν 
αγώνας δρόμου αντοχής, που γινόταν κάθε 3η του Γενάρη στον Ιππόδρομο 
με την ίδια περίπου τελετουργία των αρματοδρομιών και ιπποδρομιών.44 

Τα κείμενα του Λιβάνιου,45 του Χρυσόστομου,46 του Βασίλειου47 και 
πολλών άλλων μάς παραδίδουν πολλές πληροφορίες για αγωνίσματα όπως 
ο δρόμος, η πάλη, ο δίσκος, η πυγμαχία, το παγκράτιο, το πένταθλο.48 

Λεόντιος Νεαπόλεως, Ο Άγιος Συμεών ο δια Χριστόν Σαλός (μετφρ. Γ. Μπου-
δούρη και Π . Γιαχανατζή), Θεσσαλονίκη 1986. 

42. Νόμοι των Ομηριτών, PG 8 6 / 1 , 604 AB. 
43. Α. Ιωαννίδης, «Ο Βυζαντινός Ιππόδρομος στην Κωνσταντινούπολη», Αρ-

χα^γία 4 (1982) 43. 
44. Πάτρια, I I , σ. 145. Κωνσταντίνος Ζ ' Πορφυρογέννητος, Περί Βασιλείου 

Τάξεως, Π, σ. 158-163 (έκδ. Vogt) . Κουκούλες, ό.π. Γ ' , 30-31. Πρβ. Προκόπιο, 
ό.π. Ι, σ. 131: δθεν αεί βασιλεύς είώθει τόν τε αιπικον και γνμνικον θεάσθαι αγώνα. 

45. Λφάνιος (έκδ. Forster) , ενδεικτικά: Π, σ. 264, I I I , σ. 216, 220, IV, σ. 
463-464 και 581. Για τους αγώνες στη Δάφνη: IV, σ. 55-56, 60, 62, 64-66 και Ι, 
181. Για λόγο του στην Ολυμπία που δεν πραγματοποιήθηκε, πρβ. P . Pet i t , Li-
banius et La Vie Municipale à Antioche au IVe siècle après J.- C, Παρίσι 1955, 
σ. 123-144. 

46. Ιωάννης Χρυσόστομος, ενδεικτικά: PG 51 , 125, PG 55, 519, PG 62, 
163 D, 181 Β, 271 D, 272 AB, 543 Β, 560 Α, 561 C, 619 D, PG 64, 15, 537. 

47. Μέγας Βασίλειος, Προς τους νέους, όπως αν εξ 'Ελληνικών ώφελοϊντο 
λόγων, σ. 43-55 (έκδ. Boulenger). Του ίδιου: PG 31 (Ομιλία I H ' εις Γόρδιον), 
489-508. Του ίδιου, PG 31 , 163-237. 

48. Τα αγωνίσματα περιγράφονται χωρίς συστηματική σειρά. Ο Κουκούλες, 
Βυζαντινών Βίος, στον Γ ' τόμο, σ. 91-147 αναμειγνύει αγωνίσματα και παιχνίδια 
μαζί, ενώ οι σταχυολογημένες και πλούσιες αναφορές στις πηγές δεν έχουν κριθεί, 
είτε χρονολογικά είτε γυμναστικά. Το κεφάλαιο αυτό γράφτηκε με κάποια βιασύνη, 
αντίθετα με το αντίστοιχο του ιπποδρόμου. Η έλλειψη ίσως βοηθημάτων για το θέμα 
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Είναι πληροφορίες για την αγωνιστική προετοιμασία, την αγωνιστική 
συμπεριφορά και την ψυχολογία, τη δίαιτα των αθλητών, πολλές από 
τις οποίες μας είναι άγνωστες και από τους αρχαίους ακόμη συγγραφείς.4* 
Ο Λιβάνιος, ο Χρυσόστομος και ο Μαλάλας, που έζησαν στην Αντιόχεια 
το κλίμα των αγώνων, δείχνουν μια υπερβολική διάθεση να παραθέσουν, 
χρήσιμα σε μας, στοιχεία για τη Δάφνη,50 το χώρο των αγώνων και 
τη συμμετοχή των αθλητών και αθλητριών51 σ' αυτούς. Ο Ευσέβιος 
Αλεξανδρείας αναφέρει ότι τις Κυριακές πολλοί χριστιανοί έβγαιναν στην 
εξοχή* τους βλέπει να χορεύουν, να παλεύουν ή διαπληκτιζομένονς προς 
αλλήλους.52 Όμως δεν είναι μόνο ο παραπάνω συγγραφέας που συνδυά
ζει έμμεσα το πρόβλημα της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου με τα 
sports. Τα κείμενα των Βασιλικών53 αναφέρονται στο σπουδαίο αυτό 
πρόβλημα που και η Εκκλησία εξάλλου δέχτηκε με τους εορτασμούς και 
τις πανηγύρεις.54 Στις τελευταίες πολύ μετά τον 11ο αιώνα φαίνεται 
ότι ενσωματώθηκαν και τα λαϊκά αγωνίσματα που έφτασαν ως τις μέ
ρες μας στις Βαλκανικές χώρες.55 

Ένα σπουδαίο θέμα είναι το ποια θέση είχαν στην Πρωτοβυζαντινή 
εποχή οι γυμναστές, οι παιδοτρίβες και οι παραδοσιακές από την ελλη
νορωμαϊκή εποχή παλαίστρες. Ο Προκόπιος μας πληροφορεί ότι κάποιος 

και .ειδικών αθλητικών γνώσεων δεν βοήθησαν να έχουμε όλα τα πολύτιμα στοιχεία 
σε μια καλή σειρά. Εξάλλου, είναι πολύ ουσιαστική η αναφορά του Κουκουλέ για 
το πώς διεξάγονται μέχρι την εποχή του τα λαϊκά αγωνίσματα. 

49. Οι αρχαίοι συγγραφείς αποφεύγουν να δώσουν τεχνικές λεπτομέρειες των 
αγωνισμάτων. Οι Φιλόστρατος και Γαληνός που έζησαν στη ρωμαϊκή περίοδο έδω
σαν τις πιο αναλυτικές περιγραφές. Για το θέμα μας βλ. ενδεικτικά: Βασίλειο, PG 
31, 192, 317, 528 (ήθος αθλητών), 177, 185 (παιδοτρίβης-γυμναστής, άλειψη). 
Για γυμνότητα αθλητών, Ιωάννης Νηστευτής, PG 88, 797-800. 

50. Liebeschuetz, Antioch 136. 
51 . ό.π. 145-199. Πρβ. Μαλάλα, σ. 287-288 (CSHB): ήσαν δε καί παρθένοι 

κόραι φιλοσοφοϋσαι... και άγωνιζόμεναι και παλαίονσαι... καί τρέχονσαι και τρα-
γωδοϋσαι καί λέγονσαι ύμνους τινάς ελληνικούς. 

52. Βλ. σημ. 39. 
53. Βασιλικά 60.8.2, 10.2.6. 
54. Μάξιμος ο Ομολογητής, PG 90, 1357 Β. : Ό δια τρυφήν (ό άνθρωπος) 

σωματικήν καί ανάπαυαν» τπς θυσίας και τάς εορτάς, τά τε Σάββατα καί τάς νεο-
μηνίας. Ακόμη Ι. Δαμασκηνός, PG 96, 784 C, πρβ. και 181 AB. Σύγκρινε και 
τους μη χριστιανούς "συγγραφείς όπως ο Αγαθίας, Επιγράμματα Προτρεπτικά, σ. 382 
(CSHB) για διάφορα παιχνίδια. Πρβ. Κουκουλέ, ό.π. Β ' 1, 7-34 (Εορταί και 
πανηγυρισμοί). Vryones, ό.π. 196 κ.ε. (σημ. 4). 

55. Βλ. σημ. 4. 
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σπουδαίος στρατιώτης με το όνομα Ανδρέας είχε μεταφέρει από την πα
λαίστρα, όπου ο ίδιος ήταν εκπαιδευτής, πολλά στη στρατιωτική τέχνη.56 

Ο Μένανδρος ο ιστορικός ομολογεί ότι είχε πείρα από παλαιστρικά στη 
νεότητα του.57 Ενώ ο πατέρας του Ιωάννη Δαμασκηνού δυσκολεύτηκε 
να βρει σε ολόκληρη την Ανατολή παιδαγωγό χωρίς να γνωρίζει τα 
σχετικά με τη γύμναση του σώματος.58 Αυτό βέβαια είναι προφανής 
υπερβολή, αλλά όλα τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν το πρακτικό για τη 
γύμναση πνεύμα που επικράτησε ως και την εποχή μετά το 521 μ.Χ.59 

Οι αρματοδρομίες του Ιπποδρόμου δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως ένα αγώνισμα της εποχής αυτής, αφού λειτούργησαν ως ένα μέσο 
και μόνο αθλητικού θεάματος. Από τη φύση του το θέαμα αυτό ποτέ 
£εν υπήρξε ιδιωτικό άθλημα, αφού απαιτούσε πολύ χρήμα και τεράστιο 
χώρο.60 Το ότι στον Ιππόδρομο συνέβησαν πολλά αιματηρά γεγονότα 
και στάσεις στάθηκε φαίνεται ο πιο σπουδαίος παράγοντας να υποβαθ
μιστεί ο ρόλος των αρματοδρομιών στους έπειτα αιώνες. Φυσικά και ο 
ρόλος των πρωταγωνιστών δήμων-φατριών του Ιπποδρόμου φαίνεται 
υποβαθμισμένος από την εποχή του Φωκά και του Μαυρικίου και ως το 
1204, όταν οι σταυροφόροι κατήργησαν τις αρματοδρομίες, πιθανόν για 
να επιβάλουν τις γνωστές κονταρομαχίες.61 

Τπάρχουν, τέλος, και άλλες πληροφορίες και για πολλές άλλες σω
ματικές δραστηριότητες. Στη μια πρόσοψη της βάσης του Οβελίσκου 
του Θεοδοσίου υπάρχουν σκηνές από χορό με μαντίλια,62 ενώ σκηνές 

56. Προκόπιος, ό.π. Ι, σ. 64: παιδοτρίβης ôè και παλαίστρα τινι εν Βνζαντίφ 
Λφεστηκώς' πρβ. σ. 65-67. 

57. Μένανδρος ο Προτήκτωρ, Ιστορία 201-202 (FHG, IV). 
58. Ν. Η. Baynes - Η. St. L. Β. Moss, Byzantium, An Introduction to East 

Roman Civilization, Λονδίνο 1961 (Ελλ. μετφρ. Δ. Ν. Σακκά 2, Αθήνα 1983), 
σ. 302. 

59. Ό τ ι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός γνώριζε τα σχετικά με την άσκηση, φαίνεται 
από τις σημαντικές περί αρχής της ανθρώπινης κίνησης ιδέες: Πρβ. Die Schriften 
des Johannes von Damaskos, έκδ. Ρ . Β. Kotter , Βερολίνο 1969, σ. 25, 140. 

60. Για το θέαμα που πρόσφεραν οι αρματοδρομίες και γενικά για το ρόλο 
του Ιπποδρόμου ως κτίσματος και των δήμων, που οπωσδήποτε συνδέονταν με τους 
δύο πρώτους παράγοντες, έχουν γραφεί πολλά βιβλία, μονογραφίες και άρθρα. Η 
πιο αξιόλογη εργασία είναι του Cameron, Circus Factions (σημ. 19). Πρβ. Mango, 
Daily life 337-353 (σημ. 5). Πρβ. Γιάτση, Το θέαμα τον Ιπποδρόμου, 3ο Κεφά
λαιο (σημ. 1). 

61 . Mango, Daily life 344-345. 
62. Gameron, Porphyrius εικ. 19, πρβ. και εικ. 6, όπου εικονίζονται χορευ

τές στο ανάγλυφο του Πορφυρίου. 
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στο Μεγάλο Παλάτι δείχνουν ελεύθερες δραστηριότητες νέων προσώ
πων, όπως το ψάρεμα και το κυνήγι.63 

Η λειτουργία των δημόσιων λουτρών που συνδυάστηκε στον Ελλη
νορωμαϊκό κόσμο με την άθληση φαίνεται ότι συνεχίστηκε και στις με
γάλες πόλεις της Πρωτοβυζαντινής περιόδου.64 Η ύπαρξη όμως τέτοιων 
λουτρών φαίνεται να περιορίζεται μετά τον 6ο αιώνα σε καθαρά ιδιω
τικό επίπεδο και φυσικά μόνο για τους πλούσιους.65 Μας είναι άγνωστο 
το πόσο νερό χρησιμοποιούσε ο βυζαντινός άνθρωπος. Είναι τέλος πολύ 
ενδιαφέρον για το θέμα μας καθετί που σχετίζεται με την υπόδυσή του, 
το ντύσιμο, την εργασία, το περιβάλλον του και με ό,τι αφορά την ερ
γονομική κίνηση του βυζαντινού ανθρώπου.66 Τέτοιες σίγουρες πληρο
φορίες με καθαρά βυζαντινό αυτόνομο χαρακτήρα βρίσκουμε μετά τον 
10ο-11ο αιώνα σε μια εποχή που η άθληση είχε τη θέση της. 

63. I. Lavin, «The Hunting Mosaics of Antioch and their Sources», DOP 
17 (1963) 267, εικ. 136. Σκηνές ψαρέματος υπάρχουν στο Μουσείο Κωνσταντινού
πολης. Πρβ. D. Τ. Rice, The Byzantines, Λονδίνο 1964, εικ. 46, 47, 48. 

64. Mango, Daily life 339-341. 
65. Ιωάννης Μόσχος, PG 87/3, 3036 Α: Ol Πατέρες ημών ουδέποτε την δψιν 

αυτών ίννπτον' ημείς δε και τα Λουτρά τα δημόσια άνοίγομεν. Δείχνει τη διαφορά 
αντίληψης για την καθαριότητα του σώματος στους κόλπους της ίδιας της Εκκλη
σίας, Mango, Daily life. 

66. Κουκούλες, ό.π. Δ', 342-394 (κόμμωση), 395-418 (τα υποδήματα), 419-
467 (τα λουτρά). Πρβ. Α. Kazhdan- G. Costable, People and Power in Byzan
tium. An Introduction to Modern Byzantine Studies, Washington 1982, σ. 59-75» 
και passim. 



ΤΑΞΙΆΡΧΗΣ Γ. ΚΟΛΙΑΣ 

ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ή έρευνα και ή μελέτη των δπλων, πού κατασκευάζονταν καί χρησιμο
ποιούνταν σέ μία ορισμένη εποχή καί σέ μία συγκεκριμένη κοινωνία, 
συμβάλλει σημαντικά στή διαμόρφωση μιας εικόνας των επιστημονικών 
γνώσεων, τών τεχνικών δυνατοτήτων καί της οικονομικής κατάστασης 
της κοινωνίας αυτής. Οί γνώσεις, πού προκύπτουν, μπορούν να οδηγή
σουν καί σέ εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς τη στάση τών μελών 
της απέναντι στή ζωή καί τον θάνατο.1 

Έ ά ν θεωρήσουμε, ώς ενα σημείο τουλάχιστον, τις γνώσεις γ ια τά-
βυζαντινά δπλα δεδομένες,2 μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα καί 
να αναζητήσουμε τή θέση τών δπλων αυτών μέσα στην κοινωνία καί τή 
σχέση τών χρηστών μέ τα δπλα τους. 

Κατ ' αρχήν θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ τών χρη
στών τών δπλων. "Αλλη ήταν ή σημασία πού είχαν τα δπλα για τον 
στρατιωτικό, άλλη για τον ιδιώτη καί άλλη για τους κρατικούς αξιω
ματούχους καί τον αυτοκράτορα. Έ δ ώ θα αναφερθώ κυρίως στή θέση 
τών δπλων μέσα στην κοινωνία, έκτος στρατεύματος, καί στή σχέση 
τους μέ τον απλό ιδιώτη· ευκαιριακά θα γίνει λόγος καί για τις δύο 
άλλες κατηγορίες χρηστών. Χρονικά δέν θα επεκταθώ πέραν της κατα
κτήσεως τής αυτοκρατορίας άπο τους Λατίνους. 

1. Βλ. J. Volkmann, «Die Waffentechnik in ihrem Einfluß auf das so
ziale Leben der Antike», στό: L. von Wiese (έκδ.), Die Entwicklung der Kriegs
waffe und ihr Zusammenhang mit der Sozialordnung, Κολωνία 1953, σ. 62-117. 
Πρβ. τώρα, δσον άφορα τή σημασία τών γνώσεων για τα διάφορα εργαλεία, Α. 
Guillou κ.Α., Les outils dans les Balkans du Moyen Age à nos jours (Documents 
et recherches sur le monde byzantin, néohellénique et balkanique 14), Πα
ρίσι 1986, σ. 7 κ.έ. 

2. T. G. Kolias, Byzantinische Waffen. Ein Beitrag zur byzantinischen Waf
fenkunde von den Anfängen bis zur lateinischen Eroberung (Byzantina Vindobo-
nensia 17), Βιέννη 1988. 
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Στή διαμόρφωση της σχέσης του άνθρωπου μέ τα δπλα παίζουν ρό
λο ή μορφή της κοινωνίας εντός της οποίας αναπτύσσεται ή σχέση αυτή, 
ή κρατική ιδεολογία πού επηρεάζει τή δεδομένη κοινωνία καθώς και ό 
χαρακτήρας του λάου, δπως αυτός έχει διαμορφωθεί κατά το παρελθόν. 

Ό Βυζαντινός, δπως και ό Ρωμαίος της αυτοκρατορικής τουλάχιστον 
•εποχής — σε αντίθεση προς τον πολίτη της κλασικής αρχαιότητας, πού 
συμμετείχε τόσο στή διοίκηση, δσο και στην άμυνα της πόλεως-κρά-
τους — ήταν υπήκοος ενός κεντρικά διοικούμενου καί ελεγχόμενου κρά
τους.3 Πρόκειται για ενα άτομο μόνιμα εγκατεστημένο στην ύπαιθρο ή 
τήν πόλη. "Οταν αυτός ό γεωργός, κτηνοτρόφος ή ίσως καί έμπορος 
στρατευόταν, το Ικανέ είτε επειδή ήταν υπόχρεος στρατεύσεως — λόγω 
κληρονομικής υποχρεώσεως ή λόγω του δτι του είχαν παραχωρηθεί στρα
τιωτικά κτήματα — είτε επειδή ήθελε μέσω της κατατάξεως καί της 
υπηρεσίας του στον στρατό να αποκομίσει τα προς το ζην, αποφάσιζε, 
δηλαδή, να γίνει επαγγελματίας πολεμιστής. Τέτοια άτομα ήταν φυσικό 
να μήν αντιμετωπίζουν τον πόλεμο ώς δική τους υπόθεση.4 

Ό χαρακτήρας της ύστερης ρωμαϊκής καί της βυζαντινής κοινωνίας 
-δέν ήταν πολεμικός. Ή διαπίστωση αυτή ισχύει καί για τή γενικότερη 
πολιτική της αυτοκρατορίας, ή οποία απέβλεπε κυρίως στή διατήρηση 
των κεκτημένων καί μάλιστα, εάν ήταν δυνατόν, χωρίς αιματοχυσίες. 
Συστηματική ήταν ή προσπάθεια αποφυγής αιματηρών συγκρούσεων μέ 
τον εχθρό.5 "Οταν ή αποτροπή του πολέμου δέν ήταν εφικτή, οι ελπίδες 
για τή νίκη στηρίζονταν οχι στο θάρρος καί τήν πολεμική διάθεση των 

3. Πρβ. Volkmann, δ.π. 79-84. 
4. Πρβ. το ανώνυμο κείμενο του 10ου ai., γνωστό ώς Περί καταστάσεως άπλή-

χτου (έκδ. G. Τ. Dennis, Three Byzantine Military Treatises (CFHB 25), D u m 
bar ton Oaks 1985, σ. 241-335), κεφ. Κ Η ' , στ. 12 κ.έ. (σ. 318-320): TÒ δε οϊκοι 
μένειν καί άργεΐν τους στρατιώτας και μήτε γνμνάζεσθαι μήτε ταξιδεύειν κατ' ενι-
αυτον καθ' δν εξεστι καιρόν, είς έμπορων και άγελαίων γεωργών τάξιν αυτούς κα
τάγει. Τήν γαρ πολεμικήν πανοπλίαν καί τους αρίστους ίππους άπεμπολοϋντες βόας 
έξωνοϋνται καί τάλλα τα προς γεωργίαν επιτήδεια... Καί εΐ χρεία γένηται πολε
μίων έπιόντων έξάγειν τήν στρατιάν, ωσπερ ανάγκη τοιαΰτα τοις 'Ρωμαίοις επιέ-
ναι εκάστοτε, ουδείς εύρεθήσεται στρατιώτου ίχων ενέργειαν. 

5. Βλ. π.χ. τον 'Ανώνυμο του 6ου αί. Περί στρατηγίας (Ικδ. Dennis, δ.π. 
σ. 1-136) κεφ. Δ' 9 (σ. 20), Προκόπιο, Ύπερ των πολέμων 1,14, 1-2 καί 1, 18, 17-
23 (Ι, σ. 65, 17 κ.έ,, 93, 14 κ.έ. H a u r y - Wir th ) , "Αννα Κομνηνή XV 3, 2 (III, 
σ. 195, 20 κ.έ. Leib) καί Στρατηγικό» Μαυρικίου Η ' 1, 32-34. 2, 10-12 (σ. 270 
καί 278 Dennis). Πρβ. W. Ε. Kaegi, Some Thoughts on Byzantine Military Stra
tegy, Brookline, Massachusetts 1983, σ. 3 κ.έ., 6 κ.έ. 
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στρατιωτών, άλλα στην άρτια οργάνωση του στρατού, τις πολεμικές 
ασκήσεις και τη δοκιμασμένη και συχνά αναπροσαρμοζόμενη τακτική 
πολέμου.6 

Οι εχθροί, πού έπρεπε να αντιμετωπισθούν, ήταν συχνά — και ιδίως 
κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνες — λαοί πού βρίσκονταν σέ μετα
κίνηση. "Αλλοι άπο αυτούς, δπως ήταν οι Γερμανοί και οι Σλάβοι, ανα
ζητούσαν εδάφη πρόσφορα για εγκατάσταση και άλλοι, όπως τα διά
φορα τουρκικά φΰλα, λόγω του νομαδικού χαρακτήρα τους, περνούσαν 
μεγάλο μέρος της ζωής τους με το δπλο στο χέρι και καβάλα στο άλο
γο και επιδίδονταν σέ επιδρομές επιδιώκοντας τήν εύκολη λεία. Στους 
κατά καιρούς εχθρούς του Βυζαντίου πού διακρίνονταν για το μαχητικό 
πνεύμα τους θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι "Αραβες του 'Ισλάμ, 
λόγω της νέας θρησκείας τους και του ενθουσιασμού πού αυτή τους ένέ-
πνεε. Ή διαφορά μεταξύ τών Βυζαντινών και τών αντιπάλων τους 
στον τρόπο ζωής και τον χαρακτήρα, καί, ως εκ τούτου, στην αντιμετώ
πιση του πολέμου, γίνεται εμφανής στις πηγές. Ώ ς παράδειγμα ανα
φέρω τήν περιφρόνηση μέ τήν όποια μιλούν οι Δυτικοί για τους Βυ
ζαντινούς, δσον άφορα τα πολεμικά, άλλα καί τα υποτιμητικά λόγια της 
"Αννας Κομνηνής, δταν χαρακτηρίζει τους Δυτικούς ώς άσκοπα βίαιους 
καί πολεμοχαρείς.7 

Ή αδιαφορία του Βυζαντινού για τα πολεμικά οφείλεται σύμφωνα 
μέ τα παραπάνω στον τρόπο ζωής του, ό όποιος ήταν αλληλένδετος μέ 
τήν οργάνωση της κοινωνίας στην οποία άνηκε. Ή κεντρική εξουσία, 

6. Πρβ. Στρατηγικον Μαυρικίου Β' 1, 8-11. Ζ' Α Πρ. 8-11 (σ. 110 καί 228 
Dennis). Για τήν άρτια οργάνωση τοϋ βυζαντινού στρατού βλ. Ch. Oman, A Hi
story of the Art of War in the Middle Ages, Νέα Υόρκη 1924 (ανατ. 1969), Ι, σ. 
171 κ.έ., 201 κ.έ. 

7. Για τις περιφρονητικές απόψεις τών Δυτικών βλ. Ν. Zbinden, Abendländi
sche Ritter, Griechen und Türken im ersten Kreuzzug. Zur Problematik ihrer Be
gegnung (Texte und Forschungen zur byzantinisch-neugriechischen Philologie 
48), 'Αθήνα 1975, σ. 80-85. Τα λόγια της βυζαντινής πριγκίπισσας: "Αννα Κομνη-
νή Χ 5, 10. 8, 7-9. V 4, 2. VI 14, 7 (Π, 210, 4-6, 218-219, 18, 1 κ.έ., 85, 11 
κ.έ. Leib). Βλ. ακόμη Zbinden, 92 κ.έ. καί Η. Hunger, Graeculus perfidus-'Ιτα
λός Ιταμός. Il senso dell'alterità nei rapporti graeco-romani ed italo-bizantini 
(Unione Internationale degli Istituti di Archeologia, Storia e Storia dell'Arte 
in Roma. Conferenze 4), Ρώμη 1987, κυρίως σ. 38 για τήν εκατέρωθεν δυσπι
στία. Για τή διαφορά μεταξύ Ρωμαίων καί «βαρβάρων» ώς προς τήν αντιμετώπιση 
τών δπλων καί τήν πολεμική διάθεση βλ. Ph. Contamine, La guerre au Moyen 
Age (Nouvelle Clio 24), Παρίσι 21986, σ. 82 κ.έ., 106. 

30 
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πού εκπροσωπούνταν άπο τον αυτοκράτορα, είχε αναλάβει τήν παρα
γωγή και τή διάθεση των δπλων. Ό σκοπός είναι προφανής: ό αυτο
κράτορας επεδίωκε τον πλήρη έλεγχο της πολεμικής μηχανής, 6χι μόνα 
για να είναι σέ θέση να διαφυλάσσει τα σύνορα της αυτοκρατορίας ορ
γανώνοντας τήν άμυνα της — και λέγω άμυνα, εφόσον ή αυτοκρατορία 
σύμφωνα μέ τήν επικρατούσα τότε ιδεολογία διεξήγε μόνο αμυντικούς 
πολέμους8 — άλλα και για να μειώνεται μέ τον τρόπο αυτό ό κίνδυνος 
ένοπλων κινημάτων στο εσωτερικό της χώρας. Ή παραγωγή, λοιπόν, 
των διαφόρων πολεμικών δπλων εϊχε ήδη επί ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 
οργανωθεί πολύ καλά και κατανεμηθεί στις κατά τόπους fabricae. ' Ε 
ναργή εικόνα του δικτύου των κρατικών αυτών εργοστασίων δπλων π α 
ρέχει ή Not i t ia Digi i i ta tum. 9 Διατάξεις πού άφοροΰν στην εύρυθμη 
λειτουργία τών fabricae, π,χ. στον έλεγχο του βάρους τών έπί μέρους 
δπλων, στον ρυθμό παραγωγής κτλ., και στους εργαζόμενους σ' αυτές, 
τους φαβρικησίονς, περιλαμβάνει ό Θεοδοσιανος κώδικας.10 Ό 'Ιουστι
νιανός το έτος 539 επέβαλε μέ Νεαρά του μονοπώλιο του κράτους έπ ί 
τής παραγωγής και διακίνησης τών δπλων. Στο προοίμιο του κειμένου 
της Νεαρας αυτής, το όποιο, δπως τα περισσότερα προοίμια, παρουσιά
ζει ρητορικά στοιχεία πού έχουν προπαγανδιστικό σκοπό και αποβλέ
πουν στην εμπέδωση τής αυτοκρατορικής ιδεολογίας έκ μέρους τών υπη
κόων, αποδίδει ό αυτοκράτορας τήν έκδοση της στο ενδιαφέρον του γ ια 
τήν αποφυγή φόνων μεταξύ τών υπηκόων του.1 1 Το ενδιαφέρον του ώ ς 

8. Για τις απόψεις περί τοΰ δικαίου πολέμου στον Μεσαίωνα βλ. R. Η. W. 
Regout, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours (d'après les· 
théologiens et canonistes catholiques), Παρίσι 1935, καΐ F. H. Rüssel, The Just 
War in the Middle Ages, Καίμπριτζ-Λονδίνο-Νέα 'Τόρκη-Μελβούρνη 21977. Ει
δικά για το Βυζάντιο βλ. Γ. Μιχαηλίδη-Νουάρο, «Ό δίκαιος πόλεμος κατά τα. 
Τακτικά τοΰ Λέοντος του Σοφοΰ» στό: Σύμμικτα Σεφεριάδον, 'Αθήνα 1961, σ. 
411-434. 

9. Έκδ. Ο. Seeck, Notitia Dignitatum, accedunt Notitia Urbis Constanti -
nopolitanae et Latercula Provinciarum, Βερολίνο 1876 (ανατ. Φραγκφούρτη 1962)r 
Orient. XI (σ. 31-33), Occident. IX (σ. 144-146). 

10. Cod. Theod. 10. 22: De fabricensibus. Πρβ. 6η Νεαρά Θεοδοσίου (τοΰ 
έτους 438) καΐ Codex Justinianus 11.10. 

11. 85η Νεαρά 'Ιουστινιανού, προοίμιο (Novellae σ. 414, 10 κ.έ.): ...οπεύδο-
μεν πάντας τους ημετέρους υπηκόους, ών τήν διοίκησιν δ Θεός ήμϊν επίστευσεν, 
αβλαβείς και ανεπηρέαστους φυλάττειν, και κωλύειν τους πολέμους, ους έκ τής 
έαυτδίν αβουλίας αίρούμενοι τους κατ' άλλήλοον εργάζονται φόνους... Για τα προοί
μια ώς χώρο ασκήσεως προπαγάνδας υπέρ της βυζαντινής αυτοκρατορικής ίδέας 
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Ινα σημείο μπορεί να ήταν πηγαίο, οφειλόταν δμως και στή σκέψη 
— δπως διαφαίνεται σέ Ινα άλλο χωρίο του κειμένου της Νεαρας — δτι 
υγιείς και ακέραιοι υπήκοοι, οι όποιοι διακατέχονται άπο το αίσθημα 
της ασφάλειας πού βασίζεται στην εσωτερική ειρήνη, θα ήταν σέ θέση 
να καταβάλλουν στο δημόσιο τους αναλογούντες σ' αυτούς φόρους.12 Το 
κυριότερο κίνητρο του, δμως, πρέπει να ήταν ή ανησυχία του, μήπως 
κάποτε συνέβαιναν πάλι γεγονότα, δπως εκείνα της Στάσεως του Νί
κα, εφόσον, οπωσδήποτε, δσο λιγότερα δπλα βρίσκονταν στα χέρια του 
λάου, τόσο περιορίζονταν οι πιθανότητες να αποβεί αυτός σέ δεδομένη 
στιγμή επικίνδυνος. 

Ά π ο μεταγενέστερους αιώνες επίσης σώζονται σποραδικές αναφορές 
παράγωγης δπλων ή ελέγχου της παράγωγης τους εκ μέρους του κρά
τους καθώς και φύλαξης τους στα κρατικά οπλοστάσια, τά άρμαμέντα.13 

Παράλληλα απαντούν απαγορεύσεις αγοραπωλησίας δπλων και ιδίως εξα
γωγής τους στο εξωτερικό.14 Οι πληροφορίες αυτές μαρτυρούν τή δια
τήρηση του ενδιαφέροντος του κράτους για τον έλεγχο της παράγωγης 

βλ. Η. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Aren
gen der Urkunden (Wiener byzantinistische Studien 1), Βιέννη 1964. 

12. Νεαρά 85, κεφ. Γ' (Novellae σ. 416, 28 κ.έ.)· βλ. το κείμενο παρακάτω, 
στή σημ. 18. 

13. Περί Βασιλείου Τάξεως 673. 20 κ.έ. (Reiske). Για τά άρμαμέντα βλ. Ν. 
Οίκονομίδη, «Το κάτω άρμαμέντον (και βχι ό κατεπάνω του άρματος)», 'Αρχεϊον 
Πόντου 26 (1964) 193-196, καΐ J. F. Haldon, Byzantine Praetorians. An Admini
strative, Institutional and Social Survey of the Opsikion and Tagmata, c. 580-900 
(Ποικίλα βυζαντινά 3), Βόννη 1984, σ. 318-323. Πρβ. τήν αναφορά φαβρικησίων 
στο Περί Βάσιμου Τάξεως 498.3, 402.3. Βλ. ακόμη τή Σύνοψη των Βασιλικών 
Ο 7 κυρίως παρ. 2 (JGR V, 453-454): Τω περί βίας δημοσίας νόμφ κατέχεται, 
ô Βχων δπλα εν τφ οίκω αύτοϋ ή έν άγρφ ή êv χωρίω και τον μεταγενέστερο Ψευδό-
Κωδινο 251, 14-18 (Verpeaux): 'Εάν τίνα άπα των ρογατόρων στρατιωτών απαι-
δα συμβχι τελευτήσαι, το του πολέμου αλογον εκείνου καί τα άρματα προς τον μέ-
γαν δομέατικον είσκομίζεται. 

14. Μένανδρος Προτήκτωρ, άπόσπ. 9 (σ. 205 FHG). Στρατιωτικοί νόμοι, άρ. 
22, έ*κδ. G. Famiglietti, «Ex Ruffo Leges militares» (Univ. d. St. di Came^ 
rino, Fac. d. Giurisprudenza, Testi per esercitazioni II 4), Μιλάνο 1980, σ. 24: 
Ό είς βαρβάρους άπιάη> αύτομόλως ή και προψάσει πρεσβείας παραγενόμενος afa 
των καί δπλα πιπράσκων είργασμενα ή άνέργαστα ή το οωνοϋν σίδηρον τ/? εσχάτη 
ύποκείσθω τιμωρία' πρβ. Codex Justinianus 4.41. 2 (έτους 455-457), Εισαγωγή 
τίτ. 40.11 (JGR Π, 361) = Πρόχειρος νόμος τίτ. 39.9 (JGR Π, 217), Βασιλικά 
19.1.86 καί Σύνοψις Βασιλικών Κ 10, 4 (JGR V, 346). 63η Νεαρά Λέοντος ΣΤ' 
(Ικδ. Noailles- Dain σ. 231-233). 
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και διακίνησης των δπλων. Ή απουσία επιπλέον κάποιας νέας νομοθε
τικής ρυθμίσεως άμεσα αναφερόμενης στο θέμα μαρτυρεί, πιστεύω, την 
έλλειψη ιδιαίτερου λόγου να επανέλθει ό αυτοκράτορας σ' αυτό, και ώς 
εκ τούτου τη διατήρηση σε ισχύ των παραπάνω μέτρων. Δεν θά μπο
ρούσε εξάλλου να περιμένει κανείς άλλου είδους ρυθμίσεις σέ Ινα κρά
τος, στο όποιο οι αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων του ήταν αυ
στηρά κατανεμημένες και ό έλεγχος της παράγωγης και διάθεσης δια
φόρων αγαθών — λιγότερο σημαντικών για τα κρατικά συμφέροντα 
άπ ' δ,τι τα δπλα — ήταν άριστα οργανωμένος, δπως διαπιστώνεται άπό 
τή μελέτη του Έπαρχικοΰ Βιβλίου. 

Έ ν α ακόμη μέτρο σχετικό με τον οπλισμό ήταν ή απαγόρευση της 
οπλοφορίας. Ή απουσία δπλων κατά την εκτός στρατεύματος καθημε
ρινή ζωή διαφαίνεται στις πηγές ώς κάτι αυτονόητο και φυσιολογικό. 
Παράδειγμα για τήν απαγόρευση αυτή αποτελούν τα λόγια του Συνε-
σίου, μέ τα όποια διαμαρτύρεται, γιατί, καίτοι ή πατρίδα του βρίσκεται 
σέ άμεσο κίνδυνο, δέν επιτρέπεται στους συμπολίτες του δπλα κατα-
σκενάζεσθαι καί απαγορεύεται Ιδιώταις άνθρώποις οπλοφορείν.15 Κατά 
μία πάλι πληροφορία του Προκοπίου επιτρεπόταν σέ στρατιωτικούς, συγ
κεκριμένα σέ ακολούθους αρχόντων, νά φέρουν μέσα σέ αστική περιοχή 
μόνο ενα σπαθί16 καί αυτό πιθανότατα οχι ζωσμένο — κάτι πού μαρτυ
ρούσε το ετοιμοπόλεμο — άλλα κρατούμενο στο χέρι, μέσα στή θήκη του 
καί μέ περιελιγμένο τό λουρί του (τή ζώνη, το βαλτίδιον) γύρω άπό τή 
θήκη καί τό αριστερό χέρι. Σπαθιά, πού φέρονται μέ αυτόν ή παρόμοιο 
τρόπο, απαντούν συχνά σέ παραστάσεις οχι μόνο της βυζαντινής, άλλα 
καί τής δυτικής τέχνης.17 

Μαζί μέ τήν οπλοφορία απαγορευόταν αυτονόητα καί ή οπλοχρησία. 
Οι αυτοκράτορες Βαλεντινιανός καί Βάλης τό 364 δρισαν οτι armorum 
usus interdictus est.18 

15. Επιστολή 107 τοϋ έτους 405 προς τον αδελφό του Εύόπτιο, 2κδ. Α. Garzya, 
Synesii Cyrenensis Epistolae, Ρώμη 1979, σ. 191-192: 'Ηδύς εΐ κωλύων ήμας 
δπλα κατασκευάζεσθαι, των πολεμίων μέν επεχόντων και λείαν άπαντα ποιούμενων 
και άποσφαττόντων όσημέραι δήμους αθρόους, στρατιωτών δε ούκ όντων, ώστε καί 
φαίνεσθαι. εϊτα λέξεις ώς ουκ εξόν Ιδιώταις άνθρώποις οπλοφορείν, αποθνησκειν 
δ' εξόν... 

16. Προκόπιος, Ύπερ των πολέμων 4.28.7-8 (Ι, 545, 26 κ.έ. Haury - Wirth). 
17. Kolias, Byzantinische Waffen 152-153. D. M. Wilson, The Bayeux 

Tapestry, Λονδίνο 1985, πίν. 9-10 καί σ. 177. 
18. Cod. Theod. 15.15.1. Tò ίδιο καί στον Codex Justinianus 11.47. Πρβ. 
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Οί λίγες περιπτώσεις παραβιάσεως των απαγορεύσεων της οπλοφο
ρίας και οπλοχρησίας, πού μας είναι γνωστές, ή ειδικών ρυθμίσεων, 
πού αφορούν σ' αυτές, αναφέρονται κυρίως σε ξένους, μη υπηκόους της 
αυτοκρατορίας, οί όποιοι πιθανόν ξενίζονταν άπο τα μέτρα αυτά: "Ετσι, 
ό Βασίλειος Α' διαμαρτυρήθηκε στον Φράγκο Λουδοβίκο Β' το 871, 
επειδή οί απεσταλμένοι του στην Κωνσταντινούπολη κυκλοφορούσαν μέ 
γυμνά σπαθιά, τα όποια μάλιστα χρησιμοποιούσαν αδιάκριτα εναντίον 
ανθρώπων και ζώων.19'Η εμπορική συμφωνία, πού υπογράφτηκε με
ταξύ Βυζαντίου και Ρώσων το 907 προέβλεπε δτι οί Ρώσοι έμποροι, 
πού θα κατέλυαν στή βυζαντινή πρωτεύουσα, δεν θα έ'φεραν δπλα.20 Ό 
Θεόδωρος, μητροπολίτης Νικαίας, απηύθυνε επιστολή στον αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο Ζ' διαμαρτυρόμενος για τήν επίθεση, πού υπέστη μέσα 
στην Κωνσταντινούπολη άπο μεθυσμένους άνδρες οπλισμένους ροπάλα*ς 
καί κορύναις σώηραϊς ενδεδεμέναις επί τω τέλει.21 

*Αν στή συνέχεια επιχειρήσουμε να διακρίνουμε τα δπλα ανάλογα μέ 
τή χρήση τους, θα τα κατατάξουμε σέ αποκλειστικώς πολεμικά-φονικά 
δπλα, δπως ήταν το σπαθί, το μακρύ κοντάρι, το σιδηρορραβδίον^ και 
<τέ εκείνα πού χρησιμοποιούνταν στο κυνήγι, σέ αγροτικές εργασίες, άλλα 
και σέ έ'νοπλες συγκρούσεις, δπως ήταν το τόξο, ό πέλεκυς, το ριπτό-
μενο ακόντιο. Βέβαια, άπο τα τελευταία, εκείνα πού κατασκευάζονταν 
άπο τις fabricae για να χρησιμοποιηθούν στον στρατό διέφεραν άπό τα 
δπλα-έργαλεΐα, πού προορίζονταν και για άλλες χρήσεις.22 

Ή σύσταση του Λέοντος ΣΤ ' στα Τακτικά του, κάθε ιδιώτης να 
διαθέτει, εάν είναι δυνατόν, στο σπίτι του άπο ένα τόξο, ώστε να είναι 
ετοιμοπόλεμος, θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός δτι γίνονταν ορισμέ
νες εξαιρέσεις δσον άφορα τήν απαγόρευση κατοχής δπλων καί το δτι 

τήν 85η Νεαρά τοΰ Ιουστινιανού, κεφ. Γ ' (Novellae σ. 416, 30 κ.έ.): ...άδεια 
παντελώς ονδενι δοθήσεται, οΰτε τοις τάς πόλεις οίκοϋσιν ιδιώταις ούτε τοις τα 
χωρία γεωργοΰσιν άγρόταις δπλοις κεχρήσθαι κατ' αλλήλων και φόνους τολμά», 
και εντεύθεν πολλούς ανθρώπους φονεύεσθαι τους τε δημοσίους νστερεΐσθαι φόρους, 
των τήν γήν γεωργούντων το ζην άπολιμπανόντων ή δρασμω δια τον φόβον χρωμένων. 

19. Dölger, Regesten άρ. 487, σ. 59. 
20. Dölger, Regesten άρ. 549, σ. 65. Πρβ. άρ. 556, σ. 66-67 (ή συμφωνία 

τοϋ 911 μεταξύ τοΰ Βυζαντίου καί των Ρώσων): αντιμετώπιση μεταξύ άλλων της 
περιπτώσεως φόνου ή τραυματισμού ενός Βυζαντινού άπό έ"ναν Ρώσο οπλισμένο μέ 
σπαθί. 

21. J . Darrouzès, Epistoliers byzantins du Xe siècle (Archives de l 'Orient 
Chrétien 6), Παρίσι 1960, VII 3, 16.43-47. 

22. Για τα δπλα αυτά βλ. Kolias, Byzantinische Waffen (σημ. 2). 
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ό συγκεκριμένος αυτοκράτορας ήθελε να δώσει ιδιαίτερη σημασία στή 
συμβολή των τοξοτών στή μάχη. 'Εξάλλου στο ΐδιο χωρίο τών Τακτι
κών ό Λέων χαρακτηρίζει το τόξο ως δπλον ενπόριστον, αναφορά πού 
θίγει τον οικονομικό παράγοντα κατά τήν εξασφάλιση τών δπλων.23 

Παρόμοια θέση μέσα στο αγροτικό νοικοκυριό πρέπει να κατείχε 
και ό πέλεκυς. Ή τιμή ενός πέλεκυ, δπως τήν παραδίδει το Περί Βασι
λείου Τάξεως, δεν φαίνεται ιδιαίτερα υψηλή: 1 /1 0 του νομίσματος.24 

Βέβαια, στην περίπτωση αυτή πρόκειται για τον ελαφρύ πέλεκυ, πού 
προοριζόταν δχι μόνο για τή μάχη άλλα καί για διάφορες άλλες στρα
τιωτικές χρήσεις, δπως ήταν ή υλοτομία. Επιπλέον, ή τιμή αυτή πρέ
πει νά άφορα τό κόστος του κάθε πέλεκυ για το δημόσιο κατά τή μαζική 
παραγωγή. Στον ιδιώτη πρέπει να κόστιζε περισσότερο. 

Ή σφενδόνα ήταν Ινα ακόμη πιο «εύπόριστο» δπλο, τόσο «εύπόρι-
στο», ώστε να θεωρείται περιττή ή αναφορά του στα κείμενα. Παρ' δλα 
αυτά οι σφενδονιστές έπαιζαν στις μάχες έναν αρκετά σημαντικό ρόλο.25 

Εϊναι αυτονόητο δτι ή σφενδόνα δέν ύπέκειτο σέ κρατικό έλεγχο. 
Τό ρόπαλο, επίσης, Ινα συμμετρικά κομμένο ευθύ ξύλο στην απλή 

του μορφή, χρησιμοποιούνταν στο κυνήγι (ριπτόμενο μάλιστα), μπορού
σε δμως να χρησιμοποιηθεί καί σέ Ινοπλες συγκρούσεις.26 

Τα μικρά μαχαίρια, πού δέν προορίζονταν για πολεμική χρήση, έξαι-; 
ροΰνταν, σύμφωνα μέ τή Νεαρά του 'Ιουστινιανού, άπό τήν απαγόρευση 
κατασκευής έκτος τών κρατικών εργοστασίων καί επιτρεπόταν ή πώ
ληση τους σέ ιδιώτες. 

Τα σαφώς πολεμικά δπλα ύπέκειντο σέ αυστηρό κρατικό Ιλεγχο, 
ή τιμή τους δέ τα καθιστούσε δυσπρόσιτα σέ Ιναν απλό ιδιώτη. Το ύπό 
συζήτηση θέμα δέν μου επιτρέπει, βέβαια, να εισέλθω σέ λεπτομέρειες 
της βυζαντινής οικονομίας καί να αναφερθώ στην αγοραστική αξία του 
χρήματος κατά εποχές. Έάν δμως, λαμβάνοντας ύπ' δψιν τις αργές αλ
λαγές πού διαπιστώνονται στην οικονομία του Μεσαίωνα, θελήσουμε νά 

23. Διάταξις Κ', παρ. 81 {PG 107, 1036 Β)· βλ. καί διάτ. ΙΑ', παρ. 49 (805 Β). 
24. 674, 1 (Reiske). 
25. Kolias, δ.π. 256 κ.έ. 
26. Kolias, δ.π. 173 κ.έ. Βλ. Συνεχιστές τοϋ Θεοφάνη 230, 21-231, 3 (Bek-

ker) καί 'Ιωάννη Σκυλίτζη 124, 37-125, 39 (Thurn). Πρβ. τΙς μικρογραφίες στο 
χειρόγραφο του 'Ιωάννη Σκυλίτζη της Μαδρίτης φ. 85ν καί 86Γ (Α. Grabar - M. Ma-
noussacas, L'illustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliothèque Nationale 
de Madrid (Bibl. de l'Inst. Hell, d'études byz. et post-byz. de Venise 10), 
Βενετία 1979, είκ. 90 καί 92). 
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αξιοποιήσουμε μεμονωμένες πληροφορίες, θα καταλήξουμε στους ακό
λουθους υπολογισμούς: "Οταν το ετήσιο εισόδημα ενός εργάτη, δπως έχει 
υπολογισθεί, ανερχόταν σέ 6-12 νομίσματα,27 ένα σπαθί πρέπει να κό
στιζε περίπου 3-5 νομίσματα, Ινας θώρακας 12, μία περικεφαλαία 6 
νομίσματα. Οι υπολογισμοί αυτοί, βέβαια, είναι ή έμμεσοι ή στηρίζον
ται σέ αναφορές αντίστοιχων τιμών στή Δύση.2 8 'Από το Βυζάντιο δέν 
διαθέτουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις τιμές των οπλών. Προς 
επιβεβαίωση, δμως, των υπολογισμών αυτών έρχονται μαρτυρίες για τήν 
τιμή μιας στρατιωτικής χλαμύδας, πού ήταν 1 νόμισμα (πρώιμο Βυζάνη 
τιο), ενός πολεμικού ίππου πού ανερχόταν σέ 12-15 νομίσματα (μέση 
βυζαντινή περίοδος), κ.ά.29 'Εξάλλου, ό Θεοφάνης μιλώντας για τή β' 
κάκωση, πού επέβαλε ό αυτοκράτορας Νικηφόρος Α' , ανεβάζει σέ 18 
1 / 2 νομίσματα τήν αξία του οπλισμού ενός στρατιώτη. Αύτο ήταν το 
ποσόν πού έπρεπε να καταβάλουν οι δμόχωροι ενός πτωχεύσαντος γεωρ
γού προκειμένου να εξοπλισθεί αυτός πλήρως.30 Στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να θεωρήσουμε δτι στο παραπάνω ποσόν δέν συμπεριλαμβάνον
ται τ α έξοδα για αγορά πολεμικού ίππου. 

*Η έλλειψη ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εκ μέρους του Βυζαντινού για 
τ α δπλα οφειλόταν και στή χριστιανική θρησκεία, ή οποία καταδίκαζε 
γενικά τον φόνο. Ή επιρροή της στο θέμα αύτο διακρίνεται και άπο το 
γεγονός, δτι καίτοι οι εθνικοί «βάρβαροι» πολεμιστές θάβονταν μέ τον 
οπλισμό τους (και μάλιστα για ένα διάστημα και μετά τον έκχριστια-
Λ/ισμό τους) δέν συνέβαινα το ϊδιο μέ τον χριστιανό Βυζαντινό. 

27. G. Ostrogorsky, «Löhne und Preise in Byzanz», BZ 32 (1932) 293-
333, κυρίως 295 κ.έ. Η. Antoniadis-Bibicou, «Problèmes d'histoire économique 
de Byzance au Xle siècle: Démographie, salaires et prix», Bsl 28 (1967) 255-
261. J. Irmscher, «Einiges über Preise und Löhne im frühen Byzanz», στό: 
Η. Köpstein - F. Winkelmann (έκδ.), Studien zum 8. und 9. Jahrhundert in By
zanz (Berliner byzantinische Arbeiten 51), Βερολίνο 1983, σ. 23-33, έδώ 29-31, 

28. Lex Ribuaria, έκδ. F. Beyerle (MGH, Leges nationum Germanicarum 
III 2), 1951 (1954), τίτ. 40 (36), παρ. 11. 

29. Ostrogorsky, δ.π. 326, 328-330. Irmscher, δ.π. 25 καΐ 28. 
30. Θεοφάνης 486, 23-26 (De Boor). Για το μέτρο αύτο τοϋ Νικηφόρου Α' 

βλ. Αίκ. Χριστοφιλοπούλου, «Ή οικονομική καΐ δημοσιονομική πολιτική τοϋ αύτο-
κράτορος Νικηφόρου Α'», στό: Εις μνήμην Κ. Άμάντου, Αθήνα 1960, σ. 413-431, 
έδώ 415-418. W. Τ. Treadgold, The Byzantine State Finances in the Eighth and 
Ninth Centuries, Νέα 'Τόρκη 1982, σ. 71. Π. Ε. Νιαβής, Η βασιλεία του βυζαντι
νού αυτοκράτορα Νικηφόρου Α' (802-811 μ.Χ.) (Ιστορικές μονογραφίες 3), 'Αθήνα 
1987, σ. 68-74. 
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Οι περιπτώσεις κατά τις όποιες ό λαός παίρνει τα δπλα είναι σπά
νιες, μια και τήν άμυνα του κράτους δέν τήν θεωρεί προσωπική του υπό
θεση. Ό Μαυρίκιος, ανανεώνοντας παλαιότερες διατάξεις, απαγόρευσε 
να κείρονται μοναχοί ή να χειροτονούνται ιερείς άτομα, πού δέν είχαν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους, ωθούμενος προφανώς 
άπο τήν έκταση πού εϊχε προσλάβει ή προσπάθεια αποφυγής στρατεύ-
σεως εκ μέρους του λάου.31 Ό Θεοφάνης, αναφερόμενος στην εκστρα
τεία του Νικηφόρου Α ' το 811 εναντίον των Βουλγάρων, γράφει: επι-
συνάξας δε τα στρατεύματα ον μόνον εκ Θράκης, άλλα καϊ των περα-
τικων θεμάτων πένητας τε πολλούς Ιδίοις όψωνίοις σφενδόναις και ρά-
βδοις οπλισμένους, βλασφημοϋντας, άμα τοις στρατενμασιν, ηλασε κατά 
Βουλγάρων. Ή δυσφορία των πενήτων, αν παραβλέψουμε έδώ τυχόν άλ
λους λόγους, π.χ. οικονομικούς, πού τήν προκάλεσαν, είναι χαρακτηρι
στική για τή γενικότερη στάση του πληθυσμού.32 

Σέ περιπτώσεις, δμως, στάσεων ή κινδύνου άπο εχθρική επιδρομή,. 
πειρατεία ή πολιορκία βλέπουμε τον λαό να συμμετέχει ενεργά, να παίρ
νει τα δπλα ή να χρησιμοποιεί ελλείψει δπλων γεωργικά εργαλεία.33 Σ έ 
τέτοια περιστατικά Ιχουμε μία συγκεκριμένη αφορμή, τον άμεσο, δη-

31. Dölger, Regesten άρ. 110, σ. 13-14 (του έτους 592-593). Πρβ. Α. Κοί-
lautz, «Das militärwissenschaftliche Werk des sog. Maurikios», Βυζαντιακά 5 
(1985) 87-136, έδώ 111-114. Πρβ. τήν αρνητική άποψη τοϋ Βενιαμίν Τουδέλας, 
δσον άφορα τήν πολεμική διάθεση τών Βυζαντινών, Μ. Ν. Adler, The Itinerary of 
Benjamin of Tudela, Λονδίνο 1907, σ. 13. "*Ας αναφέρω έδώ το άρθρο του Σ. Κ. 
Καρατζά, «Ήταν φιλοπόλεμοι ή απόλεμοι οι Βυζαντινοί Πελοποννήσιοι;», Έπιστ. 
Έπετ. Φιλοσ. Σχ. 'Αριστ. Παν. Θεσσαλονίκης 17 (1978) 125-138, το όποιο δμως 
δέν Ιχει άμεση σχέση μέ τό θέμα μας. 

32. Θεοφάνης 490, 4-7. Πρβ. Νιαβή, δ.π. 235 κ.έ. 
33. Πρβ. π.χ. τα λόγια τοϋ Συνεσίου (σημ. 15), έπιστ. 125, σ. 214, 5-8: ...ον 

σωφρονήσομέν ποτέ και γεωργούς βωλοκόπονς άθροίσαντες δμόσε χωρήσομεν τοις 
έχθροΐς υπέρ παίδων υπέρ γυναικών υπέρ χώρας, ει δε βούλει και ύίιερ αυτών τών 
στρατιωτών;, το ιβ' θαϋμα τοϋ 'Αγίου Δημητρίου, παρ. 107, éx.8. P. Lemerle, 
Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démétrius et la pénétration des 
Slaves dans les Balkans, Παρίσι 1979, Ι, σ. 126, 13 κ.έ.: Ό γαρ δήμος άπας της 
απροσδόκητου ταύτης βοής κατακούσαντες εδραμον εις οίκους, και οπλισθέντες επί 
τα τείχη άνηεααν και τήν περιγραφή άπο τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης της πολιορ
κίας και καταλήψεως της Θεσσαλονίκης άπο τους Νορμανδούς το 1185, σύμφωνα 
μέ τήν οποία οί κάτοικοι υπερασπίσθηκαν μέ αυταπάρνηση τήν πόλη τους, μάχον
ταν μάλιστα καϊ οί γυναίκες: St. Kyriakidis, Eustazio di Tessalonica, La espugna
zione di Tessalonica (Istituto Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Testi 
e Monumenti. Testi 5), Παλέρμο 1961, σ. 88, 23 κ.έ. 
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λαδή, κίνδυνο, και καθαρά προσωπικά κίνητρα. Ό ιδιώτης είναι έτοι
μος να πολεμήσει για την ασφάλεια του, την οικογένεια του και την 
περιουσία του. 

Συχνά διαπιστώνουμε την προσπάθεια της κεντρικής εξουσίας να 
αφυπνίσει οχι μόνο στο στράτευμα, άλλα και στον υπόλοιπο πληθυσμό 
τής αυτοκρατορίας την πολεμική διάθεση και να καλλιεργήσει το ενδια
φέρον για τα δπλα και τον πόλεμο. ,νΑν αφήσουμε κατά μέρος τις δη-
μηγορίες και τις υποσχέσεις γ ιά πλούσια λεία, μέσα γνωστά άπο την 
αρχαιότητα, πού απευθύνονταν δμως σχεδόν αποκλειστικά στους στρα
τευμένους,34 βλέπουμε δτι καλλιεργείται — και δχι μόνο στο Βυζάντιο — 
ή δημιουργία κατά καιρούς μύθων γύρω άπο τα δπλα ενδόξων πολεμι
στών. Με τον τρόπο αυτό προβάλλονται πρότυπα προς μίμηση στον λαό. 
"Ετσι, σώζονται ως και σήμερα σπαθιά, και μάλιστα αρκετά τεμάχια, 
τα όποια υποτίθεται δτι άνηκαν κάποτε στον Μωάμεθ, στον Κάρολο 
τον Μεγάλο, στον Λέοντα, τον τελευταίο βασιλιά τής 'Αρμενίας ή στον 
Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τον τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου.35 

Παράλληλα, και ιδίως άπο τον 9ο και 10ο αιώνα, διαπιστώνουμε δτι τά-
δπλα αρχίζουν να αναπαριστάνονται στην τέχνη, στις σφραγίδες, να ξα-
ναχαράσσονται στα νομίσματα, και έτσι να φθάνουν πιο κοντά στον ήρε
μο αγρότη τής βυζαντινής επαρχίας.36 

34. Βλ. Περί παραδρομής πολέμου τον Κυροϋ Νικηφόρου τοϋ βασιλέως, ΚΓ', 
παρ. 3 (έ*κδ. G. Dagron - H.MihSescu, Le traité sur la guérilla [De çelitationej 
de l'empereur Nicéphore Phocas (963-969), Παρίσι 1986, σ. 125-127 και σ. 284 
κ.έ. μέ τή σχετική βιβλιογραφία)* βλ. επίσης Ά . Κόλια-Δερμιτζάκη, «Ή ιδέα του 
Ίεροϋ πολέμου' στο Βυζάντιο κατά τον 10ο αιώνα. Ή μαρτυρία των Τακτικών και 
των Δημηγοριών», στό: «Κωνσταντίνος Ζ' ό Πορφυρογέννητος και ή εποχή του». 
Β' Διεθνής Βυζαντινολογιχή Συνάντηση. Δελφοί 22-26 'Ιουλίου 1987. 'Αθήνα 1989, 
σ. 39-55. 

35. Βλ. Α. R. Zaky, «Medieval Arab Arms», στό: R. Elgood (έκδ.), Islamic 
Arms and Armour, Λονδίνο 1979, σ. 202-212. J. Hampel, «Der sogenannte Sä
bel Karls des Großen», Zeitschrift für historische Waffenkunde 1 (1897-1899) 
45-49. V. Langlois, «Notice sur le sabre de Constantin XI, dernier empereur 
de Constantinople, conservé à l'Armurerie dé Turin», Revue Archéologique 
14 (1957) 293, πρβ. Πανδώρα 9 (1857) 302-303. Βλ. το σπαθί πού φυλάσσεται 
στην 'Αθήνα, στο 'Εθνικό 'Ιστορικό Μουσείο και αποδίδεται στον Λέοντα τής 'Αρ
μενίας. Πρβ. ακόμη Ρ. Ε. Schramm, Herrschaftszeichen und Staatssymbolik 
(Schriften der MGH 13/2), Στουτγάρδη 1955, Π, σ. 484-491 (το σπαθί τοϋ Α τ 
τίλα), σ. 492-537 (ή «ιερή λόγχη»). 

36. Βλ. Ά . Ίωαννίδη, «Κοινωνιολογική προσέγγιση ενός πολιτιστικού προϊόν
τος: κοινωνικές δομές και στρατιωτικοί άγιοι στη βυζαντινή εικονογραφία», Αν-
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Τήν ίδια εποχή παρατηρούνται στοιχεία στρατιωτικοποιήσεως της 
κοινωνίας, ή οποία δμως πρέπει να περιοριζόταν στις περιοχές στις 
όποιες ελάμβαναν χώρα πολλές συγκρούσεις, δπου ό στρατός έπαιζε ση
μαντικό ρόλο και αναπόφευκτα δ πληθυσμός τους εμπλεκόταν στα πο
λεμικά γεγονότα.37 

Τα στοιχεία αυτά της γεωγραφικά κυρίως περιορισμένης στρατιω-
τικοποιήσεως συνδέονται με την άνοδο κατά τήν ίδια περίοδο της επιρ
ροής ισχυρών οικογενειών. Γιά τον λόγο αυτό διαβάζουμε στίς πηγές 
της εποχής λεπτομέρειες άπό ένοπλες συγκρούσεις, στις όποιες λαμβά
νουν μέρος γόνοι τέτοιων οικογενειών, συχνά δέ εμφανίζονται να μονο
μαχούν οι αρχηγοί τών δύο παρατάξεων. Βλέπουμε, λοιπόν, πολλές εξέ
χουσες προσωπικότητες να παρουσιάζονται αλληλένδετες μέ τά δπλα τους 
και να προβάλλεται μέ τον τρόπο αυτό ιδιαίτερα το ηρωικό στοιχείο. 
Οι «ήρωες» μάχονται βαριά οπλισμένοι, θωρακισμένοι και πάνοπλοι, 
κάτι πού τους επιτρέπει ή κοινωνική και οικονομική τους επιφάνεια άλλα 
Ttaì επιβάλλει ή σημασία πού δίδεται τώρα σ* αυτούς κατά τή διάρκεια 
τών πολεμικών συγκρούσεων.38 

Ή άνοδος του ενδιαφέροντος γιά τά δπλα αφορούσε σχεδόν άποκλει-

ϋρωπολογικά 5 (1984) 7-19. Α. Chatzinikolaou, Heilige, στό: Reallexikon zur 
byzantinischen Kunst 2 (1971) 1034-1093. Βλ. επίσης τα νομίσματα του Ίσαα-
κίου Α' Κομνηνού, στα όποια έχει χαραχθεί δ αυτοκράτορας μέ τραβηγμένο σπα-
«θί: Α. R. Bellinger - Ph. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dum* 
barton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, III/2 (Ph. Grierson), 
Washington 1973, σ. 759 κ.έ. και πίν. LXIII, πρβ. Συνεχιστή του 'Ιωάννη Σκυ-
λίτζη 103, 1-4 (Τσολάκης) καΐ Μιχαήλ Άτταλειάτη 60, 3-5 (Bekker). 

37. Βλ. τον Ανώνυμο του 10ου αϊ., δ.π. (σημ. 4), κεφ. ΚΗ', στ. 24 κ.έ.: ...και 
τοντο δηλον εκ τών εις τα άκρα της 'Ρωμαίοι αρχής κατωκισμένούν και τοις εχ-
Θροϊς γειτονούντατ». Έκείνοις γαρ το απαυστον και ενδε&χες των πολέμοίν νεανι
κούς ëri και γενναίους απεργάζεται... Για τΙς συνοριακές στρατιωτικές δυνάμεις 
βλ. Dagron(-Mihôescu), δ.π. 239 κ.έ. και 280 κ.έ. 

38. Λέων Διάκονος 107, 19 κ.έ., 109, 23 κ.έ., 110, 15 κ.έ., 124, 22 κ.έ., 149, 
2 κ.έ. (Hase), Ιωάννης Σκυλίτζης 290, 77 κ.έ., 307, 76 κ.έ., 326, 90 κ.έ., 495, 
59 κ.έ. (Thurn), "Αννα Κομνηνή IV 6, 8. Χ 4, 7. XII 2, 7 (Ι, σ. 161, 23 κ.έ., II, 
σ. 202, 13 κ.έ., III, σ. 58, 32 κ.έ. Leib), Ιωάννης Κίνναμος 109, 5 κ.έ. (Meineke), 
Νικήτας Χωνιάτης 22, 76 κ.έ., 30, 77 (van Dieten). Πρβ. το ενδιαφέρον άρθρο 
του W. Ε. Mühlmann, «Primitive Waffentechnik und soziale Organisation», 
στό: L. von Wiese (έκδ.), Die Entwicklung der Kriegswaffe und ihr Zusammen
hang mit der Sozialordnung, Κολωνία 1953, σ. 22-61 καΐ κυρίως 42: «Σέ κοι
νωνίες, στίς όποιες έχει διαμορφωθεί Ινας ατομικός ηρωισμός και κυρίως αυτός 
-της μονομαχίας, διαπιστώνεται μία σύνδεση τοΰ ήρωα μέ το βπλο του». 
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στικά τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα καί δεν έβρισκε άμεση ανταπό
κριση στον ευρύτερο πληθυσμό, ό όποιος αδιαφορούσε για τα πολεμικά 
πράγματα καί συγχρόνως δεν είχε τή δυνατότητα να ασχοληθεί μέ τα 
δπλα, λόγω της απαγορεύσεως της οπλοφορίας. 

'Από την άλλη πλευρά ή αδιαφορία αύτη δέν ήταν σέ θέση να υπερ
καλύψει καί να εξουδετερώσει πανάρχαιες αντιλήψεις για τα δπλα καί 
τή συμβολική σημασία πού διέθετε το κάθε ενα, σημασία πού είχε σχέ
ση μέ το σχήμα του, τή χρήση του, τήν ιστορία του.39 Τα όνειροκριτικά 
-κείμενα, άλλα καί μαρτυρίες άπο άλλες πηγές για τον ρόλο συγκεκρι
μένων δπλων μέσα στην αυλική εθιμοτυπία40 μας πληροφορούν για τις 
αντιλήψεις πού κυριαρχούσαν σχετικά μέ αυτά, αντιλήψεις, πού σέ με
γάλο βαθμό είχαν τις ρίζες τους στην ελληνική καί ρωμαϊκή αρχαιό
τητα καί εϊχαν δεχθεί «βαρβαρικές» καί ανατολικές επιδράσεις. Ώ ς πα
ραδείγματα αναφέρω εδώ τις απόψεις πού επικρατούσαν για το σπαθί, 
το όποιο συνέχιζε να θεωρείται το ευγενέστερο των δπλων (κατά τον 
Ψευδο-Κωδινο δήλωνε το εξονσιαστικόν), για το τόξο, πού θεωρούνταν 
επικίνδυνο, συχνά ύπουλο δπλο, άλλα απαιτούσε δεξιοτεχνία καί έτσι 
δικαιολογούνταν ή χρήση του καί άπο «ευγενή» πρόσωπα, για το δόρυ, 
ιτού τό βλέπουμε καί αυτό στα χέρια ηγεμόνων ώς σύμβολο δυνάμεως.41 

Ενδιαφέρον για τις αντιλήψεις περί δπλων, άλλα καί για τήν ηθική 
στάση απέναντι στον φόνο στο Βυζάντιο καί γενικότερα στον Μεσαίωνα, 
-παρουσιάζει καί το θέμα της χρήσεως δηλητηριασμένων δπλων. Αυτά 

39. Βλ. π.χ. Περί Βασιλείου Τάξεως 458, 9 κ.έ.: Προκειμένου να δηλωθεί μία 
στρατιωτική κινητοποίηση καί ή πρόθεση του αυτοκράτορα να έκστρατεύσει, δια
τασσόταν να αναρτηθούν έξω άπο τή χαλκή πύλη λωρίκιον, σπαθίον καί σκουτά-
ριον. Ά ν ν α Κομνηνή XI 12, 6 (III, σ. 52, 27 Leib) πηγνύειν το δόρυ' ή συνηθισμέ
νη αυτή έκφραση, πού αποδίδει ή Άννα στον Βοημούνδο, δηλώνει τον νικηφόρο 
τερματισμό ενός ένοπλου αγώνα. 

40. Βλ. τις διάσπαρτες πληροφορίες για τή σημασία των δπλων στο Όνειρο-
κριτικο του 'Αχμέτ (έκδ. F . Drexl, Achmetis oneirocriticon, Λιψία 1925). Για τα 
δπλα στή βυζαντινή εθιμοτυπία βλ. π.χ. τα έπ' ωμού φερόμενα σπαθιά των ακο
λούθων του αυτοκράτορα στον ελληνικό παρισινό κώδικα 510, φ. 231Γ καί τήν κατά 
κάποιο τρόπο «παρουσίαση δπλων» έκ μέρους των Βαράγγων, δταν προσερχόταν 
<> αυτοκράτορας: Ψευδο-Κωδινος 209, 26 κ.έ. (Verpeaux)· πρβ. Kolias, Byzanti
nische Waffen 156-157 καί 166-167. 

41 . Ψευδο-Κωδινος 202, 19 κ.έ. (Verpeaux), Λέων Διάκονος 97, 4 κ.έ. (Ha
se), Cod. Marcianus gr. 17, φ. I I P . Πρβ. Kolias, δ.π. passim καί Κ. Wessel 
κ.α\, Insignien, στό: Reallexikon zur byzantinischen Kunst 3 (1973-1975) 369-
498. 
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χρησιμοποιούνταν κυρίως στο κυνήγι, άλλα μερικές φορές και σέ μά
χες. Ή χρήση τους δμως στον πόλεμο ήταν περιορισμένη — ό Λέων 
ΣΤ' π.χ. συνιστά στους τοξότες του να βάλλουν μέ δηλητηριασμένα βέ
λη κατά των ίππων των 'Αράβων και οχι κατά των ιππέων — άφ' ενός 
γιατί τηρούνταν ορισμένοι κανόνες ηθικής κατά τή διεξαγωγή πολέμου, 
άφ' έτερου γιατί πάντα επικρατούσε ό φόβος τών αντιποίνων εκ μέρους 
του αντιπάλου.42 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε οτι ό τρόπος ζωής του Βυζαντινού, 
ή μορφή της κοινωνίας στην όποια ζοΰσε, ό έλεγχος τής κεντρικής εξου
σίας και το υψηλό κόστος κράτησε τά δπλα μακριά άπο τήν καθημερι
νή ζωή του άπλοΰ άνθρωπου. Ή στρατιωτικοποίηση, πού παρατηρείται 
στή βυζαντινή κοινωνία άπο ένα χρονικό σημείο και μετά, περιορίζεται 
στα ανώτερα στρώματα και σέ ορισμένες γεωγραφικές περιοχές, στις 
όποιες λαμβάνουν χώρα συνεχείς πόλεμοι. 

42. Λέοντος ΣΤ' Τακτικά, 8ιατ. IH', παρ. 135-136 (PG 107, 980 Α). Βλ.. 
επίσης Τ. G. Kolias, «The Taktika of Leo VI the Wise and the Arabs», Graeco-
Arabica 3 (1984) 129-135, L. Lewin, Die Pfeilgifte nach eigenen toxikologischen 
und ethnologischen Untersuchungen, Λιψία 1923, P. Fournier, «La prohibition 
par le Ile concile de Latran d'armes jugées trop meurtrières (1139)», Revue 
générale de droit international public 23 (1916) 471-479. 
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ΤΣΤΕΡΟΡΩΜΑΪΚΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΡΑΝΗ 
Εξελίξεις στο σχεδιασμό τους όσον αφορά το πρόβλημα της 

προφύλαξης των αυτιών και της καλής ακοής 

Εισαγωγή 
Λίγα αυθεντικά ευρήματα έχουν αναγνωριστεί από υστερορωμαϊκά κρά
νη.1 Το σύνολο του υλικού που έχουμε στη διάθεση μας για τη μελέτη 
των μορφών που είχαν τότε οι αμυντικές πανοπλίες βαραίνει δυσανά
λογα πολύ προς τη μεριά των έμμεσων μαρτυριών (γραπτές πηγές και 
απεικονίσεις στα διάφορα είδη της τέχνης), για τις οποίες απαιτείται 
βέβαια η ερμηνεία και, όσον αφορά τις παραστάσεις, η αναγνώριση και 
ο διαχωρισμός των πραγματικών στοιχείων από τα συμβατικά. 

Στις απεικονίσεις του αμυντικού οπλισμού μετά το έτος 300 μ.Χ. 
παρατηρείται μεγάλη ποικιλία μορφών και τύπων (κυρίως στα κράνη) 
και πολλά στοιχεία με ανατολική και ελληνιστική προέλευση. Ειδικό
τερα, όσον αφορά τα κράνη, αυτά τα στοιχεία ποτέ πριν δεν παρουσιά
στηκαν με τέτοια σαφήνεια και συχνότητα στις παραστάσεις του ρω
μαϊκού στρατού των χρόνων της αυτοκρατορίας και ακόμα λιγότερο στα 
πολυάριθμα αυθεντικά ευρήματα εκείνης της εποχής.2 Μια ευρεία ομάδα 

1. Τα ευρήματα είναι συγκεντρωμένα στην έκδοση του Η . Klumbach, Spätrö
mische Gardehelme, Μόναχο 1973 (στο εξής: Spätrömische Gardehelme) και στο 
άρθρο του S. James , «Evidence from D u r a Europos for the origins of Late R o 
man helmets», Syria 63 (1986) 107-134. Για άλλα δύο κράνη από την Αίγυπτο 
(δερμάτινα) βλ. Antike Helme 541-2 (αρ. κατ. 120, 121) ( = Antike Helme, Samm
lung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin, Mainz 
1988). Ακόμα ένα κράνος, πιθανότατα υστερορωμαϊκό ή πρωτοβυζαντινό, βρίσκεται 
στο Μουσείο του Kerak (Ιορδανία). Διατηρείται μόνο το σιδερένιο επίκρανό του, αρ
κετά κατεστραμμένο, στον τύπο των κρανών από την Intercisa (βλ. Spätrömische 
Gardehelme, πίν. 45-57). Το κράνος προέρχεται από το Hadi theh στην περιοχή 
της Νεκρής Θάλασσας και έχει τον αριθμό 43 στον κατάλογο της ανασκαφής. Επι
θυμώ να ευχαριστήσω και από τη θέση αυτή τον Dr. Fauzi Zayadine για την άδεια 
του να το εξετάσω και να το φωτογραφίσω. 

2. Για τη ρωμαϊκή αμυντική πανοπλία της αυτοκρατορικής εποχής μέχρι πε-
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Πίνακας Ι. Χρονολογικό διάγραμμα των βασικών τύπων στα ρωμαϊκά και υστε-
ρορωμαϊκά αυθεντικά ευρήματα και η ελληνιστεκή παράδοση στη ρωμαϊκή Ανατολή 
(όλα τα παραδείγματα είναι αυθεντικά ευρήματα, εκτός από τον κωδωνοειδή τύπο 
των ελληνιστικών κρανών). 
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Πίνακας II. Κράνη ελληνιστικής προέλευσης στο ρωμαϊκό στρατό (παραστάσεις). 

\ Ζ 3 4 5 b f 

Πίνακας III . Κράνη με οξεία ή «φρυγική» κορυφή στο ρωμαϊκό στρατό (παρα
στάσεις) . 

Ζ 3 4 5 

Πίνακας IV. Κράνη σαρματικά και παρθικά (παραστάσεις). 

Πίνακας V. Παραδείγματα υστερορωμαϊκών τύπων της θρακικής-σαρματικής 
ομάδας (παραστάσεις). 
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τύπων που παρουσιάζεται συχνά στις ύστερες παραστάσεις και μπο
ρούμε να την ονομάσουμε «θρακική-σαρματική»,3 περιλαμβάνει κράνη 
υψηλής κωνικής φόρμας, με οξεία κεκαμμένη κορυφή (αιχμή), ή με 
«φρυγική» απόληξη στο ανώτερο μέρος τους.4 Αυτοί οι τύποι φαίνεται 
ότι προέρχονται από δύο κύρια πρότυπα: (α) τον «φρυγικό», ή «τια-
ροειδή», ή «θρακικό» τύπο της ελληνιστικής εποχής,5 για τον οποίο ot 
Ρωμαίοι ενδεχομένως πίστευαν ότι είχε θρακική προέλευση (όπως του
λάχιστον μαρτυρεί η παρουσία κρανών με «φρυγική» κορυφή αποκλει
στικά στους μονομάχους της κατηγορίας των «θρακών»6) και (β) τις 
περικεφαλαίες με ανάλογη υψηλή κορυφή, που αποδίδονται στους σαρ-
ματικούς λαούς της νότιας Ρωσίας (βλ. πίν. IV, 1, 2, 4). Επίσης εμ
φανίζονται διάφοροι τύποι ανοιχτών κρανών με περιμετρικό γείσο, με
γαλύτερο ή μικρότερο, που μπορούν και αυτοί να σχετιστούν με τύπους 
της ελληνιστικής εποχής (βοιωτικός, ψευδοκορινθιακός, κωδωνοειδής).7 

Η ποικιλία των τύπων που αναδύεται μέσα από τις ύστερες παραστά
σεις, αντανακλά βέβαια τις ριζικές αλλαγές στη σύνθεση και την οργά
νωση των ρωμαϊκών στρατών της εποχής, αποτέλεσμα των διαδοχικών 

ρίπου τις αρχές του 3ου αι. μ.Χ. βλ. Η . Rüssel Robinson, The armour of Imper
ial Rome, Λονδίνο 1975 (στο εξής: Robinson). Επίσης βλ. G. Waurick, «Rö
mische Helme», στο Antike Helme 327-364. 

•3. Στην ορολογία για τα μέρη του κράνους ακολούθησα κατ' αρχήν το Glos
sarium Archaeologicum, fase. 21, Βόννη - Βαρσοβία 1965. Για πολλούς όμως τύ
πους κρανών, καθώς και για διάφορα εξαρτήματα τους δεν έχει ακόμα καθιερωθεί 
ένας δόκιμος τρόπος χαρακτηρισμού τους στην ελληνική γλώσσα, με αποτέλεσμα 
να προτείνονται σ' αυτή τη μελέτη κάποιοι καινούργιοι όροι. Για τις χρήσιμες σχε
τικές συμβουλές τους επιθυμώ να ευχαριστήσω τη δρ. Σ . Πινγιάτογλου και τον Ι. 
Παπάγγελο, αρχαιολόγους. 

4. Τα παραδείγματα είναι πολυάριθμα, βλ. ενδεικτικά τον πίνακα V. Η μαρτυ
ρία των μικρογραφιών της N o t i l a Digni ta tum και του Anonymus de Rebus 
Bellicis, έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού αυτά τα κείμενα αναφέρονται άμεσα στην 
υστερορωμαϊκή πραγματικότητα (βλ. σημ. 65). 

5. Ρ . Dintsis, Hellenistische Helme, I -II , Ρώμη 1986, πίν. 2 (στο εξής: 
Dintsis). Ο G. Waurick, «Helme der Hellenistischen Zeit und ihre Vorläufer», 
στο Antike Helme 151-180, ονομάζει «φρυγικό» τον τύπο που ο Dintsis ονομά
ζει «τιαροειδή». Άλλοι ερευνητές τον ονομάζουν «θρακικό», βλ. Dintsis 50-53. 

6. Για την κατηγορία αυτή βλ. π.χ. L. Rober t , Les gladiateurs dans l'orient 
grec, Άμστερνταμ 1971, σ. 65. Οι παραστάσεις τους είναι πολλές, βλ. π.χ. ό.π., 
XV (No. 209), XXI (No. 241)· Antike Helme 371 (εικ. 7, 8). 

7. Βλ. παρακάτω ειδικό κεφάλαιο και παραδείγματα στον πίν. VI . Για τους 
σχετικούς ελληνιστικούς τύπους, βλ. Dintsis, πίν. 1, 7, 11 . 
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Πίνακας VI. Παραδείγματα υστερορωμαϊκών ανοιχτών κρανών με περιμετρικό 
γείσο (παραστάσεις). 

1 3 4 

13 14 15 

11 « 

17 
Πίνακας VII. Κράνη με ειδική διαμόρφωση στο πλευρό του γείσου, στη θέση των 

αυτιών. Παραδείγματα παραστάσεων από την ελληνιστική μέχρι τη 
μεσοβυζαντινή εποχή. 
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μεταρρυθμίσεων του 3ου και των αρχών του 4ου αι. μ.Χ.8 Η αναλυτική 
κριτική εξέταση όμως, καθώς και η ερμηνεία αυτής της πολυμορφίας 
(με ρίζες ρωμαϊκές, ανατολικές και ελληνιστικές) είναι ένα ευρύτατο θέ
μα, έξω από τα πλαίσια και τους στόχους μιας σύντομης ανακοίνωσης.9 

Εκείνο που φαίνεται πάντως πιθανό είναι ότι οι τύποι κρανών με ελλη
νιστικές ρίζες, οι οποίοι επανεμφανίζονται, κατά κάποιο τρόπο, στους 
στρατούς των υστερορωμαϊκών παραστάσεων, στην πραγματικότητα δεν 
είχαν ίσως ποτέ πάψει να βρίσκονται σε χρήση και εξέλιξη στη ρωμαϊκή 
ανατολή, και ιδιαίτερα μέσα στις τάξεις των επικουρικών μονάδων του 
ρωμαϊκού στρατού (auxilia), για την εξωτερική εμφάνιση των οποίων 
οι γνώσεις μας είναι ακόμα πολύ περιορισμένες.10 

8. R. Grosse, Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der 
byzantinischen Themenverfassung, Βερολίνο 1920. D. Van Berchem, L'armée de 
Diocletien et la reforme Constanlinienne, Βηρυττός 1952. 

9. Αυτά τα προβλήματα με απασχόλησαν εδώ και πολλά χρόνια, στα πλαίσια 
της μελέτης μου για τη διερεύνηση των μορφών της βυζαντινής αμυντικής πανο
πλίας, την οποία σκοπεύω να παρουσιάσω σε μελλοντική, αναλυτική εργασία μου. 

10. Για τις επικουρικές μονάδες (auxilia) και τον οπλισμό τους βλ. γενικά στον 
G. Webster , The Roman imperial army of the first and second centuries A.D., 
Λονδίνο 1969, σ. 150-154. Επίσης βλ. Robinson 82-106. Για τους τρόπους πα
ραγωγής όπλων και τον σχετικό εφοδιασμό λεγεωνών και auxilia, βλ. R. Mac-
Mullen, «Inscriptions on armor and the supply of arms in the R o m a n E m 
pire», AJA 64 (1960) 23-40. Σύμφωνα με τον MacMullen, πριν από την ίδρυση 
των υστερορωμαϊκών κρατικών εργαστηρίων (fabricae, οι παλιότερες έγιναν από τον 
Διοκλητιανό), τα όπλα παράγονταν από τοπικούς τεχνίτες, συχνά ύστερα από με
γάλες παραγγελίες του κράτους, ή από τις ίδιες τις λεγεώνες, που είχαν ειδικούς 
τεχνίτες και ειδικά κτίρια στις εγκαταστάσεις του στρατοπέδου τους. Η πιθανότητα 
για επιβίωση και εξέλιξη των παλιότερων τρόπων στη ρωμαϊκή ανατολή δηλώνεται 
από αρκετές παραστάσεις κρανών σε επιτύμβια μνημεία στρατιωτικών, που σχε
τίζονται με κράνη ελληνιστικής ή ανατολικής προέλευσης (πίν. I I , III) και από 
λίγα ευρήματα κρανών στις βαλκανικές επαρχίες του κράτους, τα οποία διαφέρουν 
ριζικά από τα πολυάριθμα ευρήματα των συνηθισμένων ρωμαϊκών τύπων (πίν. Ι) . 
Ευρήματα κρανών: κωνικό χαμηλό μπρούντζινο κράνος με κομβίο στην κορυφή, 
Αρχαιολ. Μουσείο Σόφιας, Αρ. Ευρ. 6176, 1ος-2ος αι. μ.Χ. (Gold der Thraker, Ar
chäologische Schätze aus Bulgarien, Mainz am Rhein 1979, αρ. κατ. 421 και 
εικ. στη σ. 202)· μισοκατεστραμμένο μπρούντζινο κράνος, πιθανότατα με φρυγική 
κορυφή, από το Ostrov (Ρουμανία), β' τέταρτο του 2ου αι. μ.Χ. (Robinson 134-
135, πίν. 407-410)' κωνικό υψηλό μπρούντζινο κράνος με κομβίο στην κορυφή, 
Αρχαιολ. Μουσείο Zagreb, Αρ. 9229, τέλη 2ου ή αρχές 3ου αι. μ.Χ. (Robinson 
83, 85 και πίν. 237)' μπρούντζινο κράνος στον τύπο του βοιωτικού των ελληνιστι
κών χρόνων, Αρχαιολ. Μουσείο Σόφιας, Αρ. Ευρ. 5754, 2ος-3ος αι. μ.Χ. (Gold der 
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Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι ιδιαίτερες επινοήσεις που 
εφαρμόστηκαν σε ορισμένα υστερορωμαϊκά και πρωτοβυζαντινά κράνη 
και που είχαν σκοπό να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα που έθετε η ανάγ
κη για προφύλαξη των αυτιών του χρήστη χωρίς παράλληλα να δυσκο
λεύεται η ακοή του. Πολλά από τα υστερορωμαϊκά αυθεντικά κράνη 
που γνωρίζουμε παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη διαμόρφωση στην περιοχή 
των αυτιών, η οποία δεν ερμηνεύτηκε μέχρι σήμερα από τους μελετη
τές. Μπορεί όμως να γίνει περαιτέρω κατανοητή με τη βοήθεια των πα
ραστάσεων και έτσι να αποκατασταθεί ο τρόπος με τον οποίο είχε λυ
θεί το παραπάνω πρόβλημα σ' αυτά τα κράνη. Αυτή ακριβώς η σχέση 
των αυθεντικών κρανών με τις παραστάσεις της εποχής αποτελεί μία 
από τις σαφέστερες ενδείξεις γ ια το βαθμό της αξιοπιστίας των παρα
στάσεων. Από την άλλη μεριά, η συχνή παρουσία ανοιχτών κρανών με 
περιμετρικό γείσο στις απεικονίσεις των υστερορωμαϊκών στρατών, δη
λώνει μία δεύτερη, διαφορετική πρακτική, σχετισμένη με το παραπάνω 
πρόβλημα, η οποία ήταν βασισμένη σε παλιότερους ελληνιστικούς τρόπους. 

Thraker, cep. κατ. 425 και εικ. στη σ. 211" ο Dintsis 206, θεωρεί ότι αυτό το κρά
νος είναι ελληνιστικό και το χρονολογεί στο α' μισό του 2ου αι. π.Χ. και ο G. Wau-
rick (Antike Helme 160, σημ. 45) εκφράζει την επιφύλαξη για το κατά πόσο εί
ναι πολεμικό κράνος ή ίσως μέρος κάποιου αγάλματος). Επιτύμβια μνημεία: G. 
Mendel, Catalogue des sculptures grecques, romaines et byzantines, Musées Impé
riaux Ottomans, III, Κωνσταντινούπολη 1914, Αρ. 1059 (2213) φωτ. 1692' Γ. 
Π. Οικονόμος, Επιγραφαί της Μακεδονίας, Αθήνα 1915, σ. 28-29 (αρ. κατ. 49), 
σήμερα στο Μουσείο του Δίου" Franzoni, Mon. funerari di Militari (— C. Fran-
zoni, Habitus Atque Habitudo Militis (Monumenti funerari di militari nella Cisal
pina Romana), Ρώμη 1987) 80-84 (αρ. κατ. 56), πίν. XXVII (Bergamo)· J. M. 
R. Gormack, «Epitaph of a legionary of the Legio XVI Flavia Firma from 
Macedonia», JRS 31 (1941) 24-25 (σήμερα στο Μουσείο της Βέροιας)' G. So
kolov, Antique Art on the Northern Black Sea Coast, Λένινγκραντ 1974, σ. 146-
7 (Αρ. 157)' επιτύμβιο μνημείο στο Αρχαιολ. Μουσείο Βουκουρεστίου, αρ. L 118. 
Σε ορισμένες παραστάσεις ρωμαϊκής εποχής από τη νότια Ρωσία, οι τύποι των κρα
νών είναι επηρεασμένοι από τους τρόπους των γειτόνων Σαρματων: Sokolov, 
ό.π. 151 (Αρ. 162, ΤΡΥΦΩΝ, 2ος αι. μ.Χ.)· V. D. Blavatsky, «Survey of mi
litary engineering and strategy in the city-states on the northern Black Sea 
coast», Μόσχα 1954 (ρωσ.), σ. 142, εικ. 65 (ΚΛΕΩΝ, 1ος αι. μ.Χ.)' Κ. Stemmer, 
Untersuchungen zur Typologie, Chronologie und Ikonographie der Panzerstatuen, 
Βερολίνο 1978, σ. 118 (αρ. XIIa2), πίν. 79, 2 (θωρακοφόρος ανδριάς εποχής Αδρια
νού), βλ. πίν. III, 2. 
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Ιστορική αναδρομή 
Ειδικές διαμορφώσεις για την προφύλαξη των αυτιών, με στόχο την 
παράλληλη διευκόλυνση της ακοής, είχαν αρχίσει ουσιαστικά να πρω
τοεμφανίζονται στα κράνη του τέλους της κλασικής εποχής, κυρίως για 
να εξυπηρετήσουν το ιππικό. Μέχρι τότε, καθώς οι πολεμικές επιχει
ρήσεις διεξάγονταν κυρίως με πεζικούς στρατούς, τα κράνη των ελλή
νων οπλιτών (οι οποίοι δρούσαν μέσα στα πλαίσια των κινήσεων και 
της αγχέμαχης τακτικής της φάλαγγας) είτε κάλυπταν εντελώς τα αυ
τιά, ή τα άφηναν εκτεθειμένα. Όσον αφορά τους ιππείς, που έπρεπε να 
έχουν απεριόριστη επαφή με το περιβάλλον τους για γρήγορους και αυ
τόνομους ελιγμούς, είτε δεν έφεραν διόλου κράνος, ή χρησιμοποιούσαν 
ένα ανοιχτό, πλατύγυρο κράνος στον τύπο του πέτασου, που η μορφή 
του φανερώνει τη φροντίδα για προστασία από τις πλάγιες βολές, στις 
οποίες ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.11 Καθώς όμως η χρήση του τόξου, 
των βλημάτων και η σημασία των ελαφρών τμημάτων και του ιππικού 
αυξανόταν σταδιακά,12 το εξελιγμένο βοιωτικό κράνος κάλυψε από τα 
μέσα του 4ου αι. π.Χ. σε πλατιά κλίμακα αυτή την ανάγκη για το ιπ
πικό. Σ ' αυτόν τον τύπο εφαρμόστηκε ένα κατωφερές περιμετρικό γεί
σο κατάλληλα πτυχωμένο στη θέση των αυτιών, έτσι ώστε να σχηματί
ζει από πάνω τους ένα είδος προστατευτικού «κώδωνα» που επέτρεπε 
την καλή ακοή13 (εικ. 1). Το πτυχωμένο αυτό γείσο εφαρμόστηκε και 
σε άλλους τύπους κρανών της ελληνιστικής εποχής, πολύ συχνά πάνω 
από παραγναθίδες.14 Παράλληλα, σε άλλους τύπους15 είχαν αρχίσει πλέον 
να έχουν πλατιά χρήση οι συνδυασμοί παραγναθίδων που δεν σκέπαζαν 
τα αυτιά, με εμπρόσθια γείσα που έφταναν ως τα πλευρά του κράνους 
περνώντας πάνω από τις παραγναθίδες. Μ' αυτή τη διάταξη δινόταν μία 
μετριότερη λύση στο πρόβλημα (ικανοποιητική για τις αγχέμαχες συγ-

11. Για τα πρώιμα αυτά πλατύγυρα κράνη βλ. Dintsis, πίν. 1 (1, 2, 7) και 
Όλγα Αλεξανδρή, «Κράνος 'Βοιωτουργές' εξ Αθηνών», Αα%ανο7&γν>σ\ Εφημερίς, 
1973, 93-105. Για τα αρχαία ελληνικά κράνη εν γένει, βλ. Α. Μ. Snodgrass, Arms 
and armour of the Greeks, Λονδίνο 1967 (στο εξής: Snodgrass), και ιδιαίτερα 
σ. 104 για τους ιππείς. 

12. Snodgrass 108 κ.ε. 
13. Dintsis, πίν. 1. 
14. Dintsis, πίν. 2 (57), 3 (176-182), 4 (191-192), 5 (194-200), 7 (264, 272-

277), 9 (345, 357, 361). 
15. Dintsis, πίν. 2, 5, 7, 9. Βλ. π.χ. πίν. Ι, τύπος ψευδοαττικός. 
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κρούσεις), που όμως συχνά είχε μία αποτελεσματικότητα ανάλογη με 
του βοιωτικού τύπου, όταν το εμπρόσθιο γείσο κατέβαινε βαθιά γύρω 
από το πρόσωπο (πίν. Ι, τύπος ψευδοαττικός). Συχνά πάντως οι παρα-
γναθίδες παριστάνονται να καλύπτουν τα αυτιά, ενώ υπάρχουν και κά
ποιες σπάνιες παραστάσεις όπου, σε τέτοιες περιπτώσεις, διακρίνονται 
στις παραγναθίδες μικρά ανοίγματα για τη διευκόλυνση της ακοής16 

(βλ. και σ. 494 παρακάτω). 
Ο αρχαίος απλός σχεδιασμός του κράνους, με τα αυτιά είτε εντε

λώς εκτεθειμένα ή εντελώς σκεπασμένα, χαρακτήριζε γενικά και τα πρώι
μα ιταλικά, κελτικά και ρωμαϊκά κράνη,17 με εξαίρεση μια μικρή ομά
δα ιταλικών κρανών του 4ου αι. π.Χ., όπου χρησιμοποιήθηκαν ιδιαίτε
ρες μικρές μεταλλικές πλάκες, τοποθετημένες έτσι ώστε να καλύπτουν 
το εμπρόσθιο μέρος των τοξωτών εγκοπών που το επίκρανο έχει στη 
θέση των αυτιών18 (εικ. 2). Ύστερα από την εμπειρία των πολέμων στην 
Ελλάδα και την Ανατολή, το ρωμαϊκό ιππικό άρχισε να θωρακίζεται 
σύμφωνα με τα πρότυπα των ελλήνων ιππέων19 και δεν αποκλείεται να 
χρησιμοποίησε για ένα διάστημα κράνη με ειδικές διαμορφώσεις στα 
γείσα, επηρεασμένες από τις ελληνιστικές πρακτικές του βοιωτικού τύ
που.20 Ο απόηχος παρόμοιων ελληνιστικών επιδράσεων συναντιέται ακό
μα και στους υστερότερους τύπους των κελτικών κρανών του Ιου αι. 
π.Χ.,21 είτε με τη μορφή πλευρικών πτυχώσεων σε περιμετρικό γείσο 

16. Τοιχογραφία στον Μακεδόνικο τάφο του Λύσωνος και του Καλλικλέους 
(πίν. VII , 2), αργυρός δίσκος στο Ermi tage (πίν. VII , 3), βλ. ΙΕΕ, Δ ' 34-35 
και 185 αντίστοιχα. Ανοίγματα που εξυπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό είναι πιθανό 
ότι δηλώνονται και σε μία παράσταση κράνους της κλασικής εποχής, βλ. Barbara 
Philippaki, The Attic Stamnos, Οξφόρδη 1967, πίν. 61, 1 (στάμνος Εθνικού Αρ-
χαιολ. Μουσείου, αρ. 18063). 

17. Antike Helme, πίνακες στις σ. 108, 147, 294, 316. 
18. Antike Helme 278-280. 
19. Πολύβιος 6, 25, 3-4 και 7-8 (έκδ. Λιψίας 271-2). 
20. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες (μόνο παραστάσεις) είναι εξαιρετικά φτωχές, 

Dintsis 11· Α. Rumpf, «Κράνος Βοιωτουργές» (Abh. der Preuss. Ak. der Wiss. 
zu Berlin, Ph i l . -h i s t . Kl. 8, 1943) σ. 16. Ο G. Waurick, «Untersuchungen zur 
historisierenden R ü s t u n g in der Römischen Kunst», Jahrb. Rom. Germ. 
Zentralmuseum 30 (1983) 289-290, θεωρεί ότι οι λίγες σχετικές παραστάσεις 
από την ύστερη εποχή της ρωμαϊκής δημοκρατίας δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα 
περισσότερο από τις ισχυρές επιδράσεις που δέχονταν οι καλλιτέχνες από την ελ
ληνιστική τέχνη. 

21. Antike Helme, πίνακες στις. σ. 294, 303, 305, 309-10. 
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(οι οποίες δεν φαίνεται να έχουν κάποια ιδιαίτερη πρακτική αξία) ή με 
τη μορφή του συνδυασμού εμπρόσθιου γείσου με εν μέρει ακάλυπτα από 
τις παραγναθίδες αυτιά (πίν. Ι και εικ. 4). 

Από τα τέλη του Ιου αι. π.Χ. άρχισε και στα κράνη των λεγεωνών 
η αντιμετώπιση του προβλήματος (πάνω στην ίδια βασική αρχή του συν
δυασμού γείσων με παραγναθίδες, κατασκευαστικά όμως απλουστευμέ
νη), με την επικράτηση των τύπων Hagenau και, κυρίως, Weisenau 
(πίν. Ι και εικ. 5, 6). Και οι δύο αυτοί τύποι χαρακτηρίζονται από μια 
ισχυρή, γεισοειδή, πρόσθετη ενίσχυση, τοποθετημένη λίγο ψηλότερα από 
το εμπρόσθιο χείλος του επικράνου και εκτεινόμενη στα πλάγια ως πά
νω από τους κροτάφους. Στον τύπο Hagenau το καταυχένιο σχηματί
ζεται με ισχυρή οριζόντια προβολή προς τα πίσω και τα πλάγια, φτά
νοντας σχεδόν μέχρι την περιοχή των αυτιών, τα οποία πάντως φαί
νεται ότι συχνά ήταν ακόμα σκεπασμένα από τις παραγναθίδες. Στον 
τύπο Weisenau όμως (όπου το καταυχένιο κατεβαίνει βαθύτερα και η 
προβολή του καλύπτει αποτελεσματικότερα τον αυχένα και τους ώμους) 
οι παραγναθίδες δεν σκεπάζουν πλέον τα αυτιά, ενώ στο επίκρανο σχη
ματίζονται αντίστοιχες τοξωτές εγκοπές ενισχυμένες στην περιφέρεια 
τους με μικρά τοξωτά γείσα, άλλοτε αυτοφυή και άλλοτε πρόσθετα. 
Πάντως η ιδιαίτερη αυτή διαμόρφωση του τύπου Weisenau εξακολου
θεί να ανταποκρίνεται κατά κύριο λόγο στις αγχέμαχες συγκρούσεις και 
δεν προστατεύει αποτελεσματικά από τις πλάγιες βολές, αν και σε λίγα 
ύστερα παραδείγματα εμφανίζεται με αρκετή σαφήνεια μια τέτοια πρό
θεση, με την ισχυρή προβολή και την ελαφριά καμπύλωση προς τα κάτω 
που παρουσιάζουν τα μικρά τοξωτά γείσα (εικ. 6). Αντίθετα, στα ανά
λογης φόρμας περίκλειστα κράνη του τύπου Niederbieber (εικ. 7), που 
ανήκαν σε ιππείς, είναι σαφής η επιτακτικότερη ανάγκη για προστασία 
από τις πλάγιες βολές. Σ ' αυτά οι παραγναθίδες εκτείνονται προς τα 
πίσω μέχρι το βαθύ καταυχένιο, καλύπτοντας εντελώς αυτιά και λαιμό, 
και αφήνουν μόνο μία σχισμή ανοιχτή για την ακοή κάτω από τα ει
δικά τοξωτά γείσα του επικράνου.22 Όσον αφορά τους παλιότερους τύ
πους των ανοιχτών κρανών με περιμετρικό γείσο, αυτοί απαντούν σπα
νιότατα στις παραστάσεις των στρατιωτικών της αυτοκρατορικής επο
χής και απουσιάζουν από τα ευρήματα (που κατά τα άλλα είναι πολυ-

22. Για τους τρεις παραπάνω τύπους ρωμαϊκών κρανών, που αριθμούν πολλά 
παραδείγματα, βλ. G. Waurick, «Römische Helme», στο Antike Helme 327-
364, πίν. 2. Πρβ. Robinson 22-81 και 94-103. 
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πληθέστατα). Παραστάσεις αυτών των τύπων εμφανίζονται συχνότερα, 
όπως θα δούμε παρακάτω (σ. 491 κ.ε.), κατά την ύστερη ρωμαϊκή εποχή. 

Τα ωτοασπίδια των νστερορωμαϊκών κρανών 
Έ ν α ς από τους βασικούς παράγοντες που επέδρασαν στην εξέλιξη της 
παλιότερης ρωμαϊκής πανοπλίας κατά τον 3ο και τον 4ο αι. μ.Χ., ήταν 
η σημαντική μείωση του αμυντικού οπλισμού για τη μεγάλη μάζα του 
στρατού και η απλούστευση στους τρόπους κατασκευής του, έτσι ώστε 
τα διάφορα επί μέρους στοιχεία των αμυντικών όπλων να παράγονται 
ευκολότερα και, κατά κάποιο τρόπο, εν σειρά στα κρατικά πλέον εργα
στήρια κατασκευής όπλων (fabricae).2 3 Στα κράνη, η τάση αυτή φαί
νεται ότι εκφράζεται με την απλούστευση των παλιότερων τύπων και 
την ανάλυση όχι μόνο του συνόλου του κράνους αλλά και του ίδιου του 
επικράνου σε πολλά ιδιαίτερα κομμάτια, που κατασκευάζονταν χωριστά 
και συναρμολογούνταν. Έ ξ ι κράνη του 4ου αι. μ.Χ. που βρέθηκαν στην 
κεντρική και δυτική Ευρώπη (Intercisa, W o r m s , Äugst , βλ. εικ. 8-11) 
και είναι τα μοναδικά ευρήματα της εποχής που σχετίζονται μορφικά 
με τις παλιότερες ρωμαϊκές φόρμες, καθώς και μία μεγάλη ομάδα σύγ
χρονων τους κρανών με φανερά εκβαρβαρισμένη μορφή και διάκοσμο 
(εικ. 12-13), ακολουθούν όλα αυτό τον τρόπο κατασκευής.24 

Η γενικότερη αυτή τάση για απλουστεύσεις έφερε εξελίξεις και στο 
ειδικό θέμα που εδώ μας απασχολεί, τη στιγμή μάλιστα που η ανάγκη 
για την επίλυση του εξακολουθούσε να γίνεται ολοένα και επιτακτικό
τερη, λόγω της αυξανόμενης σημασίας του ιππικού και της τοξείας στις 
υστερορωμαϊκές πολεμικές επιχειρήσεις. Μάλιστα είναι σημαντικό το γε
γονός ότι, καθώς φαίνεται, εξακολουθούσε να ισχύει η φροντίδα για τα 
αυτιά, τη στιγμή που ο γενικότερος σχεδιασμός του κράνους είχε φανερά 
φτωχύνει από την άποψη της συνολικής προστασίας που παρείχε στο 
χρήστη. Παρατηρούμε λοιπόν στα κράνη της πρώτης ομάδας των ευρημά
των (εικ. 8-11) ότι οι αισθητά μικρότερες και στενότερες πλέον παρα-
γναθίδες μετακινήθηκαν πιο πίσω, ενώ το επάνω μέρος τους διχάζεται 
περιβάλλοντας τα αυτιά, κάτω από τις βαθιές τοξωτές εγκοπές που το 
επίκρανο εξακολουθεί να διατηρεί σ' αυτές τις θέσεις.25 Έ τ σ ι , το κρά-

23. Βλ. MacMullen, ό.π. 29-30. 
24. Spätrömische Gardehelme. Με τον ίδιο τρόπο είναι κατασκευασμένο και 

το κράνος του Μουσείου του Kerak (βλ. σημ. 1). 
25. Spätrömische Gardehelme, πίν. 45-57 (τέσσερα κράνη από την Interci-
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νος εμφανίζει στη θέση των αυτιών ένα μεγάλο ωοειδές άνοιγμα, στα 
μέγεθος τους ή λίγο μικρότερο, μορφή που είναι εντελώς άγνωστη στα 
ευρήματα και τις παραστάσεις των προγενέστερων αιώνων. Η πλούσια 
βιβλιογραφία γύρω από αυτά τα κράνη26 δεν ασχολείται καθόλου με την 
ερμηνεία αυτών των μεγάλων πλευρικών ανοιγμάτων, προφανώς γιατί 
θεωρεί ότι τα ευρήματα διασώζουν ολοκληρωμένη την αρχική τους μορ
φή' έτσι άλλωστε παριστάνονται τα κράνη αυτά και στις αναπαραστά
σεις του υστερορωμαϊκού οπλισμού που επιχειρήθηκαν μέχρι τώρα.27 Τα 
πράγματα όμως φαίνεται ότι είναι κάπως διαφορετικά, όπως θα δούμε 
αμέσως. 

Η διάταξη των παραγναθίδων με τον παραπάνω τρόπο (με το επά
νω μέρος τους να διχάζεται γύρω από τα αυτιά) έχει τα ανάλογα της 
σ' ένα μεγάλο αριθμό υστερορωμαϊκών παραστάσεων που δείχνουν κρά
νη με ένα διπλό υποσιαγώνιο λουρί, το οποίο περιβάλλει τα αυτιά.28 Σε 
ορισμένες από αυτές τις παραστάσεις παρουσιάζονται πρόσθετα μικρά 
αμυντικά στοιχεία τοποθετημένα πάνω από το διπλό λουρί στη θέση 
των αυτιών29 αντίστοιχα αμυντικά στοιχεία εικονίζονται σε πολλές άλ
λες παραστάσεις, στην ίδια θέση, με τη διαφορά ότι αντί για το διπλό 
λουρί υπάρχουν παραγναθίδες.30 Οι παραστάσεις είναι απόλυτα σαφείς 
όσον αφορά τη θέση και το σχήμα που έχουν αυτά τα στοιχεία (που τα 
ονομάζουμε στο εξής «ωτοασπίδια»31) και τα δείχνουν άλλοτε να προ-

sa), πίν. 58-60 (κράνος από τη Worms), πίν. 61-64 (κράνος από το Äugst) . Στο· 
κράνος της Worms η στεφάνη του επικράνου είναι συνεχής, χωρίς τοξωτές εγκο-
πές. Τοξωτές εγκοπές στο επίκρανο διακρίνονται και στο κράνος του Μουσείου του 
Kerak (βλ. σημ. 1). 

26. Spätrömische Gardehelme, όπου και η παλαιότερη βιβλιογραφία για το 
καθένα. 

27. J . War ry , Warfare in the Classical World, Λονδίνο 1980, εικ. στη σ. 209* 
P .Wilcox , Rome's enemies: Germanics and Dacians (Men-at-Arms series, 129),, 
Λονδίνο 1982, πίν. Η · D. Nicolle, Arthur and the Anglo-Saxon wars (Men-at-Arms 
series, 154), Λονδίνο 1984, πίν. Α. 

28. Κυρίως σε σαρκοφάγους (βλ. π.χ. F . W. Deichmann, Repertorium der 
christlich-antiken Sarkophage, I, Wiesbaden 1967, Ap. 27, 809· O. Wulff, Alt
christliche und Byzantinische Kunst, Ι, Βερολίνο 1918, εικ. 105) και σε νομί
σματα (π.χ. Spätrömische Gardehelme, πίν. 25). 

29. π.χ. Deichmann, ό.π., Αρ. 213. 
30. Βλ. τον κατάλογο τους στις σ. 497-500 και εικ. 14-28. 
31 . Σε μία περίπτωση όπου, στην αρχαία γραμματεία, η λέξη ασπιδίσκια ανα

φέρεται σε μέρη του κράνους, φαίνεται ότι χαρακτηρίζει διακοσμητικά εξαρτήματα 
και όχι τα στοιχεία που εδώ ονομάσαμε «ωτοασπίδια», Du Gange, Glossarium ad 
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σαρμόζονται στο πλευρό του επικράνου, διακόπτοντας την περίμετρο 
του χείλους, και άλλοτε να βρίσκονται αμέσως κάτω από αυτό, ή από 
κάποιο γείσο, προσαρμοσμένα προφανώς στο διπλό λουρί του κράνους, 
ή στις παραγναθίδες. Οι δυο αυτές θέσεις των ωτοασπιδίων στις πα
ραστάσεις αντιστοιχούν με τις δύο παραλλαγές των πλευρικών ανοιγμά
των που μας δίνουν τα αυθεντικά ευρήματα των κρανών, με, ή χωρίς, το 
ξωτές εγκοπές στο χείλος του επικράνου.32 Τα ωτοασπίδια εμφανίζονται 
σε δύο παραλλαγές όσον αφορά τη μορφή τους: στην πρώτη παραλλαγή 
είναι ημισφαιρικά και μπορεί να βρίσκονται σε όποια από τις δύο πα
ραπάνω θέσεις, ενώ στη δεύτερη παραλλαγή τους έχουν μορφή επίπε
δη, εν είδει μικρού πετάσματος, και τότε σχεδόν πάντα βρίσκονται κά
τω από το γείσο του κράνους. Οι παραστάσεις τους καλύπτουν την π ε 
ρίοδο από τον 4ο μέχρι τις αρχές του 7ου αι. μ.Χ., με πολύ μεγαλύ
τερη συχνότητα στον 4ο αι. Τα χρώματα με τα οποία παρουσιάζονται 
σε ορισμένες παραστάσεις υποδεικνύουν ότι κατασκευάζονταν είτε από 
κάποιο μέταλλο, ή από δέρμα και, στην περίπτωση του επίπεδου πετά
σματος, ίσως και από κάποιο άλλο εύκαμπτο υλικό, π.χ. ύφασμα ενι
σχυμένο με λάμες.33 

(Στις σελίδες 497-500 παρατίθεται κατάλογος των παραστάσεων 
που εικονίζουν κράνη με ωτοασπίδια.) 

Με την απεικόνιση αυτού του ιδιαίτερου αμυντικού στοιχείου στις 
παραστάσεις πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδίδεται ένα αυθεντικό εξάρ
τημα των πραγματικών κρανών, αφού είναι φανερό ότι η εικόνα του δεν 
μπορεί να συσχετιστεί με οποιαδήποτε μορφή από την εικονογραφική 
παράδοση του Αρχαίου Κόσμου. Για την αυθεντικότητα του συνηγορούν 
επίσης οι παραλλαγές του, καθώς και η παρουσία του σε διάφορους τύ
πους κρανών. Έ τ σ ι , νομίζουμε ότι τα χαρακτηριστικά εκείνα πλευρικά 
ανοίγματα με την διχασμένη παραγναθίδα, που είδαμε παραπάνω ότι 
απαντούν σε πολλά ευρήματα κρανών της εποχής,34 πρέπει να ήταν αρ
χικά σκεπασμένα από κάποια ωτοασπίδια, ανάλογα με εκείνα των π α 
ραστάσεων (βλ. πίν. Ι, αναπαράσταση). 

scriptores mediae et infimae Graecitatis, I-II, Graz 1958, 143: αφαλός, περικε
φαλαία μη έχουσα άσπιδίσκια, ή τριχώσεις. 

32. Βλ. σημ. 25. 
33. Πρβ. ένα κράνος στη σαρκοφάγο της αγίας Ελένης (εικ. 24), βλ. σημ. 61. 
34. Βλ. σημ. 25 παραπάνω και το ανάλογο πλευρικό άνοιγμα στο δεύτερο κράνος 

από το Berkasovo (πίν. Ι και εικ. 12α). 
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Μια έμμεση μαρτυρία για την πλατιά εξάπλωση των ημισφαιρικών 
ωτοασπιδίων στον υστερορωμαϊκό κόσμο, μπορούμε ίσως να έχουμε από 
την ομοιότητα του κλασικού ρωμαϊκού όρου buccula (που χαρακτηρί
ζει την παραγναθίδα του κράνους) με τον πρώιμο μεσαιωνικό όρο βον-
κουλον - buccula (που χαρακτηρίζει τον ομφαλό της ασπίδας).35 Ο κλα
σικός ρωμαϊκός όρος για τον ομφαλό είναι umbo, υπάρχουν όμως και 
κάποιες ρωμαϊκές πηγές όπου αυτός ονομάζεται buccula.36 Ύστερα από 
όσα είπαμε παραπάνω για τα ημισφαιρικά ωτοασπίδια που ήταν τοπο
θετημένα πάνω στις παραγναθίδες, θα ήταν ίσως ενδιαφέρον να διερευ
νηθεί από τους φιλολόγους η περίοδος κατά την οποία η λέξη buccula 
άρχισε να δηλώνει και τον ομφαλό της ασπίδας. Γιατί αν αποδειχθεί 
ότι κάτι τέτοιο συνέβη σε ύστερους χρόνους, τότε μια πιθανή αιτία θα 
μπορούσε να είναι η μορφική σχέση και η συνακόλουθη, επιτυχημένη, 
παρομοίωση των δύο αντικειμένων, παραγναθίδας και ομφαλού. Δεν απο
κλείεται δηλαδή ότι με την πλατιά υιοθέτηση των ημισφαιρικών ωτοα
σπιδίων στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ., η λέξη buccula ( = παραγναθίδα) 
είχε αρχίσει να ανακαλεί κάτι φουσκωτό, ημισφαιρικό, οπότε αρκούσε 
να γίνει μια παρομοίωση της παραγναθίδας με τον ομφαλό της ασπί
δας (ο οποίος στους Ρωμαίους ήταν συνήθως ημισφαιρικός), ώστε να 
παραγκωνιστεί γι' αυτόν ο όρος umbo. 

Φαίνεται πάντως ότι τα ωτοασπίδια εγκαταλείφθηκαν σχετικά νω
ρίς. Όπως είδαμε, οι παραστάσεις τους είναι ήδη σπάνιες κατά τον 5ο 
και τον 6ο αι. και χάνονται με τους Σκοτεινούς Χρόνους. Τον 10ο αι. 
αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο του κράνους ήταν πλέον άγνωστο, όπως του
λάχιστον μπορούμε να κρίνουμε από τον τρόπο που πρέπει να παρα
νοήθηκε στις μικρογραφίες του Παρισινού Ψαλτηρίου37 και, ενδεχομέ
νως, στο Ειλητάριο του Ιησού του Ναυή.38 Σ ' αυτά τα δύο χειρόγραφα, 

35. Από αυτόν προήλθαν και οι αντίστοιχες λέξεις, που σε διάφορες ευρω
παϊκές γλώσσες χαρακτηρίζουν τον ομφαλό της ασπίδας ή, κατ' επέκταση και ολό
κληρη την ασπίδα, πράγμα που ίσχυε και στη μέση βυζαντινή περίοδο. T. G. Κο-
lias, Byzantinische Waffen, Βιέννη 1988, σ. 99-102 και σημ. 66. 

36. Tesaurus Linguae Latinae (Teubner), 1900-1906. DuCange, Glossarium 
mediae et infimae Latinitatis, Graz 1954. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον κα
θηγητή κ. Λ. Τρομάρα για την βοήθεια του στην πρώτη αυτή προσέγγιση των σχε
τικών πηγών. 

37. Η. Buchthal, The miniatures of the Paris psalter, Λονδίνο 1938. 
38. Il Rotulo di Giosuè, codice Vaticano Palatino Greco 431, Μιλάνο 1905. 

Στο ίδιο ειλητάριο (ό.π. πίν. XIII, βλ. και Ο. Μ. Dalton, East Christian Art, Οξ-
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που οι μικρογραφίες τους είναι γενικά παραδεκτό ότι αντλούν πάρα πολ
λά στοιχεία από αρχαιότερα πρότυπα, υπάρχουν οι μοναδικές σχεδόν με-
σοβυζαντινές παραστάσεις κρανών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 
μεταφέρουν εικονογραφικές προεκτάσεις των ημισφαιρικών ωτοασπιδίων 
της Ύστερης Αρχαιότητας.39 Οι ζωγράφοι όμως δεν μπορούσαν πλέον 
να καταλάβουν περί τίνος επρόκειτο στα πρότυπα τους και έτσι μας 
έδωσαν άλλες φορές40 (εικ. 29-33) μια αφηρημένη ίσως αντιγραφή τους 
και άλλες φορές41 (πίν. VII, 13-15) μια ενδεχόμενη σύγχυση τους με 
έναν άλλον εικονογραφικό τύπο της Ύστερης Αρχαιότητας, που ήταν 
ακόμα σε κάποια χρήση κατά τον 10ο και 11ο αιώνα (βλ. παρακάτω 
σ. 494). 

Τα ανοιχτά κράνη με περιμετρικό γείσο 
Τα γνωστά από το ελληνιστικό παρελθόν κράνη αυτού του είδους42 που 
απαντούν στις διάφορες παραστάσεις της τέχνης των δύο πρώτων αιώ
νων της αυτοκρατορίας,43 τα φέρουν συνήθως θεότητες, μυθολογικές 
μορφές και αφηρημένες προσωποποιήσεις, ενώ ορισμένα χαρακτηριστι
κά τους (κυρίως το πτυχωμένο γείσο) συχνά αποδίδονται και σε άλλους 
τύπους αρχαίων κρανών, κυρίως στον κορινθιακό. Η παρουσία τους στη 
ρωμαϊκή τέχνη φαίνεται ότι είναι συχνότερη από τα τέλη του 2ου αι. 
μ.Χ. και μετά. Καθώς όμως δεν απαντούν τέτοια κράνη στα πολυάριθμα 
αυθεντικά ευρήματα της εποχής44 και είναι εξαιρετικά σπάνια στις πα-

φόρδη 1925, πίν. LV, 1) υπάρχει και μία μοναδική παράσταση κράνους με γείσο 
πτυχωμένο στο πλευρό του, βλ. εικ. 34. 

39. Μία ακόμα πιθανή παράσταση τους ίσως βρίσκεται.στον κώδικα Vat . Barb . 
gr. 285, fol. 140v. A. Grabar , Les manuscrits grecs enluminés de provenance ita
lienne, Παρίσι 1972, εικ. 256. 

40. Buchthal , ό.π. πίν. IV (fol. 4v, κράνη στρατιωτών, πεσμένο κράνος του 
Γολιάθ), πίν. IX (fol. 419ν, κράνη στρατιωτών)' /Ζ Rotulo di Giosuè, πίν. V, VI. 

41 . Buch thai , ό.π. πίν. IV (fol. 4v, το κράνος που φοράει ο Γολιάθ)' Il Rotulo 
di Giosuè (ο τυπικός τρόπος απόδοσης των κρανών σ' ολόκληρο το ειλητάριο). 

42. Παραδείγματα τους υπάρχουν σε διάφορους τύπους κρανών, Dintsis, πίν. 
1, 3, 4, 5, 7, 9, 11 . 

43. Δεν συμπεριλαμβάνω εδώ τα περίκλειστα εκείνα ρωμαϊκά κράνη που πα
ρουσιάζουν ένα στοιχειώδες περιμετρικό γεισοειδές έξαρμα, τα οποία εμφανίζονται 
ορισμένες φορές στα μνημεία της αυτοκρατορικής εποχής, π.χ. στην θριαμβική στή
λη του Μάρκου Αυρηλίου στη Ρώμη, Robinson, πίν. 240. 

44. Το κράνος «βοιωτικού» τύπου από τη Σόφια (βλ. πίν. Ι) δεν μπορεί προς 
το παρόν να χρησιμεύσει σαν τεκμήριο (βλ. σημ. 10). 
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ραστάσεις που σχετίζονται με το στρατό, είναι δύσκολο να υποστηρι
χτεί αν και σε ποιο βαθμό βρίσκονταν ακόμα σε χρήση στην πραγμα
τικότητα. Πάντως, οι λίγες αυτές απεικονίσεις τους σε επιτύμβια μνη
μεία στρατιωτικών45 (πίν. II, 1, 2, 5) καθώς και μια παράσταση ιππέα 
που πιθανότατα παρουσιάζει πλατύγυρο ανοιχτό κράνος (chapel-de
fer) στο θριαμβικό μνημείο του Adamklissi46 (πίν. II, 4), ίσως υποδη
λώνουν την επιβίωση τέτοιων τύπων, ιδιαίτερα στις ανατολικές επαρ
χίες του κράτους.47 Το θέμα παραμένει οπωσδήποτε ανοιχτό, καθώς 
δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες48 και είναι πολύ λίγα τα αρχαιολογικά 
δεδομένα για τη ρωμαϊκή Ανατολή. 

Από τα τέλη όμως του 3ου αι. μ.Χ. αυτοί οι τύποι κρανών αρχίζουν 
πλέον να απαντούν συχνότερα ακόμα και σε παραστάσεις που, άμεσα ή 
έμμεσα, απεικονίζουν ρωμαϊκούς στρατούς49 (βλ. πίν. VI και εικ. 35-36). 

45. Βλ. στη σημ. 10 τα μνημεία στο Δίον, Bergamo (κωδωνοειδή κράνη) και 
Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστι (κράνη σχετικά με τον βοιωτικό τύπο;). 

46. Παράσταση ιππέα στη μετόπη αρ. 7, F . Bobu Florescu, Das Siegesdenk
mal von Adamklissi, Βουκουρέστι-Βόννη 1965, εικ. 185. Το ανάγλυφο είναι πολύ 
κατεστραμμένο και διατηρείται μόνο το πίσω μέρος του κράνους, ενώ δυστυχώς δεν 
διασώθηκε άλλη παράσταση κράνους ιππέων στις μετόπες του ίδιου μνημείου. Στα 
κράνη των πεζών το καταυχένιο είναι εντελώς διαφορετικά διαμορφωμένο (βλ. ό.π., 
π.χ. εικ. 195, 197, 199-202). Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μετόπες χρονο
λογούνται στην εποχή του Τραϊανού, το θέμα όμως για πολλά χρόνια είχε διχάσει 
τους ιστορικούς της τέχνης και ορισμένοι τις είχαν χρονολογήσει μέχρι και στα χρό
νια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. (R. Bianchi-Bandinelli, Rom, das Ende der An
tike, Μόναχο 1971, σ. 311. Την παλιότερη, πλούσια βιβλιογραφία της διαμάχης βλ. 
στο G. Ch. Picard, Les Trophées Romains, Παρίσι 1957, σ. 392, σημ. 1). 

47. Μία δεύτερη απεικόνιση πλατύγυρου ανοιχτού κράνους στα ανάγλυφα του 
θριαμβικού μνημείου των Μάρκου Αυρήλιου και Lucius Veras από την Έφεσο, 
χάνει αρκετά από την ιδιαίτερη σημασία που θα μπορούσε να έχει για το θέμα μας, 
αφού το κράνος το φέρει ένας πεσμένος ιππέας, δηλαδή του αντίπαλου παρθικού 
στρατού. Ο αντίπαλος αυτός στρατός απεικονίζεται κατά τα άλλα εντελώς συμβα
τικά. Bianchi-Bandinelli, ό.π. εικ. 323· Β. Andreae, Römische Kunst, Fre iburg -
Βασιλεία - Βιέννη 1973, εικ. 504-522. 

48. Ο Waur ick (βλ. παραπάνω σημ. 20), ασχολείται πολύ λίγο με αυτούς τους 
τύπους, και μόνο με τις παραστάσεις τους σε έργα της τέχνης της ύστερης δημο
κρατίας και της πρώιμης αυτοκρατορίας. Την παρουσία τους σ' αυτά τα έργα την 
ερμηνεύει σαν αποτέλεσμα ισχυρής επίδρασης από την ελληνιστική τέχνη. Με τις 
παραστάσεις τους στα επιτύμβια και τα υστερότερα θριαμβικά μνημεία δεν ασχο
λείται καθόλου. 

49. Σε ορισμένα νομίσματα, π.χ. του Κωνστάντιου Χλωρού (Bianchi-Ban-
dinelli, ό.π. εικ. 187), στη θριαμβική αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη (Η. 
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Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αθρόα επανεμφάνιση στις ύστε
ρες παραστάσεις των θρακικών-σαρματικών τύπων (πίν. V), που επί
σης σχετίζονται με τύπους πλατιά διαδεδομένους στο ελληνιστικό πα
ρελθόν, φαίνεται ότι ενισχύει την παραπάνω υπόθεση για μια συνέχεια 
<*τη χρήση και μια περαιτέρω εξέλιξη των παλιότερων ελληνιστικών 
κρανών με περιμετρικό γείσο στη ρωμαϊκή Ανατολή (βλ. και παραπάνω 
σ. 482, σημ. 10 και πίν. Ι). 

Όσον αφορά τις ενδεχόμενες ειδικές διαμορφώσεις σ' αυτά τα κράνη 
για την προστασία των αυτιών, οι υστερορωμαϊκές παραστάσεις μάς δί
δουν δύο κύριες παραλλαγές: 

(α) Έναν τρόπο που φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με τις πτυχώσεις 
στα πλευρά του γείσου, όπως αυτές διαδόθηκαν από το βοιωτικό κρά
νος των ελληνιστικών χρόνων.50 

(β) Έναν άλλο τρόπο, γνωστό στη ρωμαϊκή τέχνη από πολύ παλιό
τερα, που εμφανίζει στο πλευρό του κράνους μια μικρή προέχουσα ημι
κυκλική γλώσσα, συνεχόμενη με το γείσο (βλ. πίν. VII). 

Αν και σε κάποιες από τις παραστάσεις φαίνεται ότι γίνεται σύγ
χυση των δύο αυτών παραλλαγών στον τρόπο της απεικόνισης,51 έτσι 
ώστε να μπορεί κανείς να υποθέσει ότι και οι δύο αναφέρονται ίσως σε 
κράνη με πτυχωμένα γείσα, νομίζουμε ότι η προέλευση της δεύτερης 
παραλλαγής θα πρέπει μάλλον να αναζητηθεί σε μία αντίστοιχη λεπτο
μέρεια που πολύ σπάνια παρουσιάζεται σε παραστάσεις ελληνιστικών 
κρανών. Πρόκειται και πάλι για μία προέχουσα μικρή γλώσσα, συνε
χόμενη με το γείσο του κράνους, που βρίσκεται πάνω από τη γένεση 

Ρ . Laubscher, Der reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki, Βερολίνο 
1975, πίν. 13, 14 και 15, 2), στη σαρκοφάγο τη λεγόμενη της αγίας Ελένης (βλ. 
σημ. 61), στα ψηφιδωτά της περιόδου 352-366 μ.Χ. στη San ta Maria Maggiore 
«ττη Ρώμη (Wilpert, πίν. 8-28), στις μικρογραφίες του Anonymus de Rebus 
Bellicis και της Noti t ia Digni ta tum (βλ. σημ. 65). Παραστάσεις του 3ου αι. μ.Χ. 
που μπορούν να θεωρηθούν ότι έμμεσα αναφέρονται στον εξοπλισμό των ρωμαϊκών 
-στρατών της εποχής και περιλαμβάνουν τύπους κρανών με περιμετρικό γείσο, βρί
σκονται στο κτίριο της Συναγωγής στη Δούρα (Comte du Mensil du Boisson, Les 
peintures de la Synagogue de Doura-Europos, Ρώμη 1939, πίν. XVII) και στη 
σαρκοφάγο Grande Ludovisi (Α. Giuliano, Museo Nazionale Romano, Le Scul
ture, I, 5, Ρώμη 1983, σ. 56-67), βλ. αντίστοιχα πίν. VII 9 και 10. 

50. π.χ. σαρκοφάγος Richmond, α' δεκαετία 4ου αι. μ.Χ., R. Redlich, Die 
Amazonensarkophage des 2. und 3. Jhs. n. Chr., Βερολίνο 1942, πίν. 9b. 

51. π.χ. σαρκοφάγος στο Μουσείο Θεσσαλονίκης, Redlich, ό.π. πίν. 10a (βλ. 
πίν. VII 11). 



494 ΠΛΟΤΤΑΡΧΟΣ Λ. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 

της παραγναθίδας (πίν. VII, 1, 4, 5 και εικ. 3). Μία πιθανή λειτουργία 
της θα μπορούσε να είναι η κάλυψη μικρών ανοιγμάτων για την ακοή, 
που (επίσης πολύ σπάνια) παριστάνονται πάνω σε παραγναθίδες που σκε
πάζουν τα αυτιά (πίν. VII, 2, 3). Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε 
έχουμε σ' αυτόν τον ελληνιστικό τρόπο την βασική αρχική ιδέα, της 
οποίας περαιτέρω ανάπτυξη αποτέλεσαν αργότερα τα ωτοασπίδια της 
Ύστερης Αρχαιότητας. 

Και οι δύο παραπάνω παραλλαγές στη διαμόρφωση του γείσου των 
ανοιχτών κρανών της υστερορωμαϊκής τέχνης, απαντούν κυρίως σε κρά
νη που τα φέρουν μορφές μυθολογικές και έτσι δεν είναι εύκολο να 
υποστηριχτεί με ασφάλεια η χρήση τους σε κράνη της υστερορωμαϊκής 
πραγματικότητας.52 Η δεύτερη παραλλαγή όμως απαντά πολύ σπάνια 
και σε κάποιες παραστάσεις με ρεαλιστικό χαρακτήρα, που φανερά σχε
τίζονται με την τότε πραγματικότητα53 (πίν. VII, 8-10), ενώ συνεχίζει 
να εμφανίζεται στη βυζαντινή εικονογραφία μέχρι τον 11ο αιώνα54 (πίν. 
VII, 13-18). Γεγονός είναι πάντως ότι σ' εκείνες τις παραστάσεις που 
σχετίζονται αμεσότερα με τους υστερορωμαϊκούς στρατούς, τα ανοιχτά 
κράνη έχουν απλά πλατύγυρα γείσα, χωρίς καμιά ειδικότερη διαμόρφω
ση σ' αυτά' σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα παριστάνονται εφοδιασμένα 
με ωτοασπίδια (βλ. πίν. VI και εικ. 35-36). 

52. Πάντως η σαφής παρουσία του προστατευτικού «κώδωνα» πάνω από το· 
αυτί (στα πρότυπα της βασικής αρχής του βοιωτικού τύπου των ελληνιστικών χρό
νων) σε μία περικεφαλαία σαρματικού τύπου, που παριστάνεται στα πόδια ενός θω-
ρακοφόρου ανδριάντα του Μουσείου της Οδησσού, βλ. πίν. I I I 2 (Stemmer, βλ. σημ. 
10 παραπάνω), δείχνει ότι αυτός ο ελληνιστικός τρόπος δεν ήταν ξεχασμένος στην 
Ανατολή. 

53. Παρθικό κράνος από θριαμβικό ανάγλυφο σε βράχο, Firouzabad, I ran (R. 
Ghirschman, Parthes et Sassanides, Παρίσι 1962, εικ. 166), τοιχογραφίες της 
Συναγωγής στη Δούρα, σαρκοφάγος Grande Ludovisi (βλ. σημ. 49). 

54. Στο Παρισινό Ψαλτήριο και στο Ειλητάριο του Ιησού του Ναυή (βλ. σημ. 
41). Επίσης στον κώδικα Paris, gr. 510, Η . Omont , Miniatures des plus anciens 
manuscrits grecs de la Bibliothèque Nationale, Παρίσι 1929, σε ελεφαντοστέινα 
ανάγλυφα, π.χ. Α. Goldschmidt - Κ. Wei tzmann , Die Byzantinischen Elfenbein
skulpturen des X.-XIII. Jhs., Ι, Βερολίνο 1930, πίν. LXXI (123 d), στο ψαλτήριο· 
του πανεπιστημίου του Βερολίνου (αρ. 3807), J . J . Tikkanen, Die Psalterillustration 
im Mittelalter, Helsingfors 1895, πίν. IX, 1. 
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Συμπεράσματα 

Κλείνοντας τη σύντομη αυτή παρουσίαση, μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι η υστερορωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή ανταπόκριση στο πρόβλημα 
της προφύλαξης των αυτιών και της καλής ακοής κινήθηκε πάνω σε 
δύο άξονες: 

(α) Στην ανάπτυξη ενός νέου τρόπου στην ιστορία του αμυντικού 
οπλισμού, με τη χρήση πρόσθετων στοιχείων ανηρτημένων πάνω από 
μεγάλα ανοίγματα στα πλευρά του κράνους, στη θέση των αυτιών (ωτο-
ασπίδια). Τα σχετικά ευρήματα κρανών πρέπει να θεωρηθούν ότι ήταν 
συμπληρωμένα με τέτοια στοιχεία. Αυτός ο τρόπος ενδεχομένως απο
τέλεσε την περαιτέρω ανάπτυξη μιας παλιότερης σχετικής ιδέας, η οποία-
είναι πιθανό ότι είχε κάποια περιορισμένη εφαρμογή στο ελληνιστικό 
παρελθόν. 

(β) Στην υιοθέτηση ανοιχτών κρανών με περιμετρικό γείσο (στα 
πρότυπα ίσως παλιότερων ελληνιστικών τύπων), συχνά εφοδιασμένων 
με ωτοασπίδια. 

Οι υστερορωμαϊκές αυτές εξελίξεις πραγματοποιήθηκαν μέσα στα 
πλαίσια (και κάτω από την πίεση) των ριζικών αλλαγών που διαδρα
ματίζονταν στα πολεμικά πράγματα ήδη από τον 3ο αι. μ.Χ., με την 
ολοένα και πιεστικότερη στροφή προς τις ιππικές επιχειρήσεις και την 
ολοένα μεγαλύτερη σημασία που αποκτούσε το τόξο και γενικά τα βλή
ματα απέναντι στα αγχέμαχα όπλα. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό το 
γεγονός ότι ανάλογες λύσεις δόθηκαν και σε άλλες εποχές που χαρακτη
ρίζονταν από ανάλογες συνθήκες πολέμου, όπως π.χ. είχε συμβεί με 
την ευρύτατη διάδοση του βοιωτικού κράνους και των πτυχώσεων του 
γείσου του κατά την ελληνιστική εποχή, και όπως θα συνέβαινε αργό
τερα, στον δυτικοευρωπαϊκό ύστερο μεσαίωνα, όταν εμφανίστηκαν και 
πάλι στοιχεία ανάλογα με τα ημισφαιρικά ωτοασπίδια55 (μέσα σ' ένα 
πολύ διαφορετικό βέβαια γενικότερο πλαίσιο), παράλληλα με την χρή-

55. Οι παραστάσεις αυτών των στοιχείων (rondelles ή circular earpieces) 
είναι πάρα πολλές, βλ. π.χ. J. M. P. Andrade, Les trésors de l'Espagne, (Skira) 
1967, σ. 181· D. Pope, Guns, Λονδίνο 1965, σ. 16, 20-23, 28. Ανάλογες διαμορ
φώσεις σε αυθεντικά κράνη του 15ου αι. βλ. π.χ. στο J. G. Mann, «Notes on the 
armour worn in Spain from the 10th to the 15th cent.», Archeologia 83 (1933)» 
πίν. LXXXVIII, 5 και XG (το λεγόμενο κράνος του Boabdil). 
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ση πλατύγυρων ανοιχτών κρανών56 (chapel-de-fer, cabacete) , που ήταν 
τότε πλέον ευρύτατη. 

Και οι δύο παραπάνω υστερορωμαϊκές επιλογές εγκαταλείφθηκαν 
γρήγορα. Οι λόγοι για την εγκατάλειψη τους φαίνεται ότι σχετίζονται 
με την ολοένα και μεγαλύτερη προσέγγιση του πρωτοβυζαντινού αμυν
τικού οπλισμού στους ανατολικούς τρόπους57 και την συνακόλουθη επι
κράτηση της λύσης που παρείχε το αλυσιδωτό περιαυχένιο58 (aventai l ) 
•στο πρόβλημα της προφύλαξης των αυτιών και της καλής ακοής. 

56. Αυθεντικά κράνη βλ. π.χ. στου Mann, ό.π. πίν. LXXXVII 3, LXXXV· 
ίβπίσης Ν. Michael, Armies of medieval Burgundy 1364-1477 (Men-at-Arms se
ries, 144), AovSivo 1983, σ. 15 (E, F, G). Παραστάσεις τους βλ. π.χ. Andrade, ό.π. 
491* Pope, ό.π. 19, 28. 

57. Ιρανικούς και κεντροασιατικούς (Αβαρικούς). Α. D. Η. Bivar, «Cavalry 
equipment and tactics on the Euphrates frontier», DOP 26 (1972) 271-291· 
J . F. Haldon, «Some aspects of the Byzantine military technology from the 
«ixth to the tenth cent.», BMGS 1 (1975) 11-47· P. Schreiner, «Zur Ausrüstung 
des Kriegers in Byzanz, im Kiewer Russland und in Nordeuropa nach bild
lichen und literarischen Quellen», στο: Les pays du Nord et Byzance, Ουψάλα 
4981, σ. 215-236. 

58. Αυτό φαίνεται ότι είχε συμβεί ήδη από την εποχή του Στρατηγικού. Ο 
Kolias, Byzantinische Waffen 79-81, θεωρεί ότι το περιτραχήλιον που αναφέρεται 
στο Στρατηγικά» είναι το αβαρικό περιαυχένιο των κρανών. Από την άλλη μεριά, τα 
σκαπλία των ζαβών που επίσης αναφέρονται στο Στρατηγικά» (Kolias, ό.π. 43 κ.ε.) 
και λειτουργούσαν ανάλογα, αν και ήταν μέρος της θωράκισης του κορμού, φαίνεται 
ότι ήταν σε χρήση στην υστερορωμαϊκή Ανατολή από πολύ παλιότερα, βλ. π.χ, 
τοιχογραφίες στο κτίριο της Συναγωγής στη Δούρα (The excavations at Dura-Euro-
pos, Final Report, 8, μέρος Ι, Λονδίνο - Οξφόρδη 1956, πίν. 44) και μικρογραφίες 
στον κώδικα του Vergilius Vaticanus (J. de Wit, Die Miniaturen des Vergilius 
Vaticanus, Άμστερνταμ 1959, πίν. 27, 38). 



Εικόνα 1. Κράνος βοιωτικού τύπου, Οξφόρδη, 
Ashmolean Museum (βλ. πίν. Ι). 

Εικόνα 2. Ιταλικό κράνος, Λυών, Musée 
des Beaux Arts {Antike Helme, 279). 

« . . . — 

Εικόνα 3. Τοιχογραφία στον Μακεδόνικο τάφο 
του Λύσωνος και του Καλλικλέους (βλ. πίν. Ι). 

Εικόνα 4. Κελτικό κράνος από το Forêt 
de Louviers (Antike Helme, 310). 



Εικόνες 5α-β. Ρωμαϊκό κράνος από τον Πάδο, Cremona Museum (Robinson, 69). 

Εικόνες 6α-β. Ρωμαϊκό κράνος από το Niedermörmter (βλ. πίν. Ι). 

Εικόνες 7α-β. Ρωμαϊκό κράνος από το Niederbieber (βλ. πίν. Ι) . 



ικόνα 8. Το τέταρτο υστερορωμαϊκο κράνος 
από την Intercisa (βλ. σημ. 25). 

Εικόνα 9. Το δεύτερο υστερορωμαϊκο κράνος 
από την Intercisa (βλ. σημ. 25). 

Εικόνα 10. Υστερορωμαϊκο κράνος 
από τη Worms (βλ. σημ. 25). 

Εικόνα 11. Τστερορωμαϊκο κράνος 
από το Äugst (βλ. σημ. 25). 



Εικόνες 12α-β. Το δεύτερο υστερορωμαϊκό κράνος από το Berkasovo (βλ. πίν. Ι). 

Εικόνες 13α-β. Τστερορωμαϊκό κράνος από το Deurne (Spätrömische Gardehelme, πίν. 19-21). 



Εικόνα 14. Μικρογραφία του Anonymus de Rebus Bellicis (βλ. σημ. 65, κωδ. Παρισίων) 

Εικόνα 15. Τοιχογραφία στην κατακόμβη της via Lat ina (βλ. σημ. 63). 



Εικόνα 16. Τοιχογραφία στην κατα
κόμβη της via Lat ina (βλ. σημ. 63). 

Εικόνα 17. Ψηφιδωτό δάττεδ'ι από τη 
Δάφνη της Αντιόχειας (βλ. σημ. 62). 

Εικόνα 18. Κεφάλι στο Ince 
Blundell Hall (βλ. σημ. 60). 

Εικόνες 19-20. Από τη σαρκοφάγο, τη λεγόμενη της αγίας Ελένης 
(φωτ. του συγγραφέα) (βλ. σημ. 61). 

Εικόνες 21-24. Από τη σαρκοφάγο, τη λεγόμενη της αγίας Ελένης (βλ. σημ. 61). 



Εικόνα 25. Δίσκος από το Kaiseraugst (λεπτομέρεια) (βλ. σημ. 59). 

' ) Iti- ii\r\j\J$-^~*Z^-t: 

Εικόνα 28. Αμφορέας από το Concesti 
(λεπτομέρεια) (βλ. σημ. 68). 

Mm 
Εικόνες 26-27. Τηφιδωτά στη Santa Maria Maggiore (Wilpert, πίν. 8 και 69). 



Εικόνες 29-31. Μικρογραφίες από το 
Ψαλτήριο των Παρισίων (βλ. σημ. 40). 

Εικόνες 32-34. Μικρογραφίες από το Ειλητά
ριο του Ιησού του Ναυή (βλ. σημ. 40, 38). 

Εικόνες 35-36. Από το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη 
(φωτ. του συγγραφέα) (βλ. πίν. VI, 2, 3). 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΩΤΟΑΣΠΙΔΙΩΝ (4ος-7ος αι. μ.Χ.) 

Ημισφαιρικό 
ωτοασπίδιο στο 
πλευρό του 
επικράνου 

Ημισφαιρικό 
ωτοασπίδιο κάτω 
από το χείλος 
του επικράνου 

Επίπεδο ωτο
ασπίδιο κάτω 
από το χείλος 
του επικράνου 

4ος αι. μ.Χ. 
1. Δίσκος από το Kai-

seraugst5 9 (εικ. 25) 

2. Κρανοφόρο κεφάλι 
από σαρκοφάγο στο 
Ince Blundell 
Hall6 0 (εικ. 18) 

3. Σαρκοφάγος, η λε
γόμενη της αγίας Ε 
λένης61 (εικ. 19-
24) 

4. Ψηφιδωτό δάπεδο 
από τη Δάφνη της 
Αντιόχειας62 (εικ.17) 

ένα κράνος ρωμα
ϊκής φόρμας και 
ένα με περιμετρι
κό ευρύ γείσο 

ενα κράνος με πε
ριμετρικό γείσο 

δύο ή τρία κράνη 
ρωμαϊκής φόρμας 

ενα κράνος ρωμα
ϊκής φόρμας 

5. Τοιχογραφίες στην 
κατακόμβη της via 
Lat ina, στη Ρώμη6 3 

(εικ. 15-16) και πίν. 
V, 4 

6. Ψηφιδωτά της San
t a Maria Maggiore 
στη Ρώμη6 4 (εικ. 26, 
π ί ν . ν , 6, 12 και VI , 
8-12) 

7. Μικρογραφίες του 
Anonymus de Re 
bus Bellicis65 (εικ. 
14) 

8. Ελεφαντοστέινο ό
στρακο από τη Νο-
cera Umbra 6 8 

πολλά κράνη, όλα 
της θρακικής-
σαρματικής ομά
δας τύπων (και 
ένα ρωμαϊκής 
φόρμας;) 

λίγα κράνη διαφό
ρων τύπων 

ενα κράνος ρωμα
ϊκής φόρμας 

πολλά κράνη δια
φόρων τύπων 

πολλά κράνη δια
φόρων τύπων 

ενα κράνος ρωμα
ϊκής φόρμας ( ;) 

32 
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Ημισφαιρικό 
ωτοασπίδιο στο 
πλευρό του 
επικράνου 

Ημισφαιρικό 
ωτοασπίδιο κάτω 
από το χείλος 
του επικράνου 

Επίπεδο ωτο
ασπίδιο κάτω 
από το χείλος 
του επικράνου 

5ος αι. μ.Χ. 

Θριαμβική στήλη 
του Αρκαδίου στην 
Κων/πολη (σχέδια 
β' μισού του 16ου 
αι. στο Λούβρο)67 

τυπικός τρόπος 
παράστασης των 
κρανών, «ρωμαϊ
κής» φόρμας (;) 

10. Αμφορέας από το 
Goncesti, στο Er
mitage6 8 (εικ. 28) 

δύο κράνη ρωμαϊ
κής φόρμας και έ
να με περιμετρικό 
γείσο 

11 . Ψηφιδωτά της San
t a Maria Maggiore, 
στη Ρώμη6 9 (εικ. 
27) 

όλα τα κράνη (ρω
μαϊκές φόρμες) 

6ος αι. μ.Χ. 

12. Η λεγόμενη Καθέ
δρα του Μαξιμιανού, 
στη Ραβέννα70 

κράνη ρωμαϊκής 
φόρμας 

13. Ελεφαντοστέινο 
πλακίδιο, στο 
Trier71 (πίν.ΥΙ, 14) 

τρία κράνη με πε
ριμετρικό γείσο 

7ος αι. μ.Χ. 

14. Συριακή Βίβλος (αρ. 
341, fol. 8Γ) στην 
Εθνική Βιβλιοθήκη 
Παρισίων72 

ένα κράνος 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ T O T ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

59. Der Spätrömische Silberschatz von Kaiseraugst, Derendingen 1984, I I , 
πίν. 159, 1. 

60. R. Delbrueck, Antike Porphyrwerke, Βερολίνο - Λιψία 1932, πίν. 103. 
61. Deichmann, ό.π. πίν. 37-40 (βλ. σημ. 28). Α. Α. Vasiliev, «Imperial 

Porphyry sarcophagi in Constantinople», DOP 4 (1948) εικ. 18. Ό λ α τα κε
φάλια των δέκα ιππέων της σαρκοφάγου ανήκουν σε εργασίες αποκατάστασης που 
έγιναν στην περίοδο 1778-1787 ύστερα από καταστροφή της (Delbrueck, ό.π. 
215). Παρ' όλα αυτά, τα παρουσιαζόμενα κράνη είναι εξαιρετικά απίθανο να οφεί
λονται αποκλειστικά και μόνο στη φαντασία του καλλιτέχνη της αποκατάστασης, 
ή σε κάποιο καλλιτεχνικό ρεπερτόριο «ρωμαϊκών» μορφών της εποχής του, γιατί 
συγκεντρώνουν τύπους και ειδικές λεπτομέρειες που, ενώ σπανίζουν ή απουσιάζουν 
από ένα τέτοιο ρεπερτόριο μορφών, αντίθετα χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα την υστερο-
ρωμαϊκή εποχή και μάλιστα τον 4ο αι. μ.Χ. (ωτοασπίδια «ημισφαιρικά» και επί
πεδα, κράνος με περιμετρικό και πτυχωμένο γείσο, βλ. εικ. 20, 22). Έτσι , πρέπει 
να δεχτούμε ότι ο καλλιτέχνης του 18ου αι. προσπάθησε να μείνει πιστός είτε στα 
χαρακτηριστικά κάποιων υπολειμμάτων από τα αυθεντικά κρανοφόρα κεφάλια, ή 
ίσως σε κάποια σχέδια τους. 

62. R. Stillwell (ed.), Antioch on the Orontes, II , Princeton - Λονδίνο - Χά
γη 1938, πίν. 32. 

63. A. Ferrua , Le pitture della nuova catacomba di via Latina, Βατικανό 
1960, πίν. XXXVII, XCIl · C. Bertelli, Roma sotterranea, Φλωρεντία 1965 (For
ma e Colore, 29, Sadea/Sansoni ed.), πίν. 32, 33. 

64. Τα παραδείγματα ωτοασπιδίων στα ψηφιδωτά είναι πολυάριθμα. Για την 
πρώτη παραλλαγή βλ. π.χ. J . Wilpert , Die Römischen Mosaiken und Malereien 
der kirchlichen Bauten vom IV. bis XIII. Jh., I I I , Freiburg 1924, πίν. 23 (στο 
εξής: Wilpert) · H . Karpp , Die frühchristlichen und mittelalterlichen Mosaiken in 
Santa Maria Maggiore zu Rom, Baden-Baden 1966, εικ. 128 (στο εξής: Karpp) . 
Για τη δεύτερη παραλλαγή βλ. παραδείγματα στους πίνακες V 6 και VI 8 της πα
ρούσας μελέτης και για την τρίτη παραλλαγή στους πίνακες V 12, VI 9-11. Οι 
αντιστοιχίες των τελευταίων με τις εικόνες των Wilpert και Karpp δίνονται στις 
σ. 504-505. 

65. Παράσταση του Thoracomachus, Ε. Α. Thompson, A Roman reformer 
and inventor, Οξφόρδη 1952, εικ. IX (κώδιξ Οξφόρδης), Omont , manuscrit latin 
9661 ( = Η . Omont , Reproduction des miniatures du manuscrit latin 9661 de la 
Bibliothèque Nationale, Παρίσι 1911), εικ. 10 (κώδιξ Παρισίων), βλ. και De Re
bus Bellicis ( = M. W . C. Hassal - R. Ireland (eds.), De Rebus Bellicis, I -II , Οξ
φόρδη 1979 -BAR In ternat ional Series, 63), εικ. XVI-XVII. Οι μικρογραφίες του 
Anonymus de Rebus Bellicis και μαζί τους εκείνες της Not i t ia Digni ta tum, σώ
ζονται σήμερα μόνο σε αντίγραφα που έγιναν στη δυτική Ευρώπη κατά τον 15ο 
και 16ο αιώνα* τα δύο αυτά έργα από πολύ νωρίς αποτέλεσαν μέρος ενός κώδικα που 
αντιγράφηκε ολόκληρος πολλές φορές, διαδοχικά (Thompson, ό.π., 6-17 και J . J . G. 
Alexander, στο De Rebus Bellicis, I, 11-15). Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι διά
φοροι μεταγενέστεροι αντιγραφείς πρέπει να απέδωσαν τις παραστάσεις με αρκετή 
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πιστότητα. Ειδικότερα, όσον αφορά ορισμένα κράνη, οι μικρογραφίες πρέπει να θεω
ρηθούν σε γενικές γραμμές αξιόπιστες, αφού τα χαρακτηριστικά πολλών από τους 
τύπους που παρουσιάζουν είναι ακριβώς εκείνα που, όπως είδαμε, συναντιούνται συχνά 
στις υστερορωμαϊκές παραστάσεις: υψηλές κεκαμμένες κορυφές της θρακικής-σαρμα-
τικής ομάδας, ημισφαιρικά ωτοασπίδια και ανοιχτά κράνη με περιμετρικό γείσο, βλ. 
αντίστοιχα πίν. V 1-3, εικ. 14 και πίν. VI 4-6 της παρούσας μελέτης. Και ενώ 
σε μία από τις παραστάσεις των ανοιχτών κρανών (πίν. VI , 6α) βλέπουμε φανερή 
την επίδραση από μορφές αντίστοιχων κρανών του 15ου αι. (chapel-de-fer), όλα τα 
υπόλοιπα κράνη με τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε παραπάνω δεν έχουν τίποτα 
κοινό με τους τύπους του 15ου αι. Ακόμα και τα ημισφαιρικά ωτοασπίδια στην πα
ράσταση του Thoracomachus δεν αποδόθηκαν με την μορφή κάποιων αντίστοιχων 
τους υστερομεσαιωνικών στοιχείων (rondelles, βλ. σημ. 55 παραπάνω), αλλά μετα
φέρθηκαν πιστά, με τη μορφή των υστερορωμαϊκών τους προτύπων. Μόνο στην πα
λιότερη τυπωμένη έκδοση, του 1552, τα ωτοασπίδια αποδόθηκαν με τη μορφή αυτών 
των υστερομεσαιωνικών στοιχείων (De Rebus Bellicis, I I , 2 και εικ. στη σ. 14), 
τα οποία μάλιστα προστέθηκαν και σε άλλα κράνη των παραστάσεων της (ό.π., εικ. 
στις σ. 11, 13), ενώ δεν υπάρχουν σε εκείνες των χειρογράφων. Ο J . Ρ . Wild (De 
Rebus Bellicis, I, 108) δεν αναγνωρίζει τη λειτουργία των ωτοασπιδίων στην παρά
σταση του Thoracomachus, αλλά τα εκλαμβάνει σαν «υπερτονισμένους στροφείς 
ανάρτησης (μεντεσέδες) των παραγναθίδων» του κράνους. 

66. R. Paribeni , «Necropoli barbar ica di Nocera Umbra» , Monumenti Anti
chi 25 (1918) εικ. 103. 

67. G. Giglioli, «La colonna di Arcadio a Cos t an t inopo l i» , Memorie Acc. 
di Archeol. Lett, e Belle Arti di Napoli, 2 (1952) εικ. 24-48. 

68. D. Talbot Rice, The Art of Byzantium, Λονδίνο 1959, πίν. 7· J . Beck-
with, The Art of Constantinople, Λονδίνο 1961, εικ. 9· L. Matzulewitsch, Byzan
tinische Antike, Βερολίνο - Λιψία 1929, πίν. 42b. 

69. Wilpert , πίν. 61-62, 69· Karpp , εικ. 25-26. 
70. L. Bréhier, La sculpture et les arts mineurs byzantins, Παρίσι 1936, πίν. 

XXVII -ΧΧνΠΙ . W. F . Volbach, Avori di scuola ravennate nel V e VI secolo, Ρα
βέννα 1977, εικ. 51. 

71. Kl. Wessel, Die Kultur von Byzanz, Φραγκφούρτη 1970, εικ. 62. 
72. Κ. Wei tzmann, Manuscrits gréco-romains et paléochrétiens, Νέα Τόρκη 

1977, πίν. 40. 
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟΤΣ ΠΙΝΑΚΕΣ I-VII 

Πίνακας Ι 

τύποι κελτικοί: Antike Helme, 316, εικ. 41. 
τύποι ετρουσκικοί-ρωμαϊκοί: Antike Helme, 316, εικ. 41. 
δυτικός κελτικός τύπος: Antike Helme, 294, εικ. 1. 
τύπος Port: Antike Helme, 294, εικ. 1. 
ανατολικός κελτικός τύπος: Antike Helme, 294, εικ. 1. 
τύπος Buggenum: Antike Helme, 316, εικ. 41. 
τύπος Weisenau: Antike Helme, πίν. 2. 
τύπος Hagenau: Antike Helme, πίν. 2. 
τύπος Niederbieber: Antike Helme, πίν. 2. Robinson, 97, πίν. 256-

257. 
Niedermörmter: Rheinisches Landesmuseum Bonn, κράνος από το 

Niedermörmter. Robinson, 72-73, πίν. 179-182· Antike Helme, 
πίν. 2. 

Berkasovo αρ. 2: Vojvodjanski Musej Novi Sad, το δεύτερο κράνος 
από το Berkasovo. Spätrömische Gardehelme, 22-24, πίν. 6-9. 

Intercisa αρ. 4: Ungarisches Nationalmuseum Budapest, το τέταρτο 
κράνος από την Intercisa, Spätrömische Gardehelme, 108-109, 
πίν. 54-56. 

Worms: Museum der Stadt Worms, κράνος από τη Worms. Spät
römische Gardehelme, 111-114, πίν. 58-60. 

τύπος ψευδοαττικός: Antikenmuseum Berlin. Antike Helme, 439-440. 
Dintsis, πίν. 9. 

τύπος βοιωτικός: Ashmolean Museum Oxford, κράνος από τον ποτα
μό Τίγρη. Snodgrass, εικ. 58, Dintsis, πίν. 1. 

τύπος φρυγικός: κράνος από το Kishinev (USSR). J. Best, Thracian 
Peltasts and their Influence on Greek Warfare, Λονδίνο 1969, 
εικ. 6. Dintsis, πίν. 2. 

τύπος κωδωνοειδής: τοιχογραφία στον Μακεδόνικο τάφο του Λύσωνος 
και του Καλλικλέους, ΙΕΕ, Δ' 35. Dintsis, πίν. 11. 

τύπος «κώνος»: Ashmolean Museum Oxford. Dintsis, εικ. 33, 8 και 
πίν. 5. 

Staniza Ladoshkaja: Antike Helme, 178, εικ. 65, πίν. 1. 
Ostrov: κράνος από το Ostrov (Ρουμανία). Robinson, 134-135, πίν. 

407-410. 
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Sofia: Arch. Museum Sofia, κράνος από τη Σόφια. Gh. M. Danov, 
«Antike Denkmäler in Bulgarien, 1», Bull. Inst. Arch. Bulgare, 
11 (1937) 196-198, εικ. 173-176. Βλ. σημ. 10 της παρούσας με
λέτης (κράνος με Αρ. Ευρ. 5754). 

Zagreb: Arch. Museum Zagreb, κράνος από τη Βοσνία. Robinson, 
85, πίν. 237. 

Ολυμπία: Μουσείο Ολυμπίας, περσικό κράνος. ΙΕΕ, Β' 307. 
Brit. Museum: British Museum, δύο σασσανιδικά κράνη. S. V. Granc-

say, «A Sassanian chieftain's helmet», The Metropolitan Mu
seum of Art Bulletin, 21, 8 April (1963) 258, εικ. 6 και 259, 

εικ. 8. 

Πίνακας II 

1. Από επιτύμβιο μνημείο στο Μουσείο του Δίου (από φωτ. του 
συγγραφέα). Γ. Π. Οικονόμος, Επιγραφαί της Μακεδονίας, Αθή-

, να 1915, σ. 28-29 (αρ. 49). 
2. Από επιτύμβιο μνημείο στο Bergamo, 1ος αι. μ.Χ. Franzoni, 

Mon. funerari di militari, σ. 80-84 (αρ. 56), πίν. XXVII. 
3. Από επιτύμβιο μνημείο στο Μουσείο της Σεβαστούπολης, 1ος 

αι. μ.Χ. G. Sokolov, Antique Art on the Northern Black Sea 
Coast, Λένινγκραντ 1974, σ. 146-147 (αρ. 157). 

4. Από το θριαμβικό μνημείο στο Adamklissi (Ρουμανία), μετό
πη, αρ. 7. F . Bobu Florescu, Das Siegesdenkmal von Adam
klissi, Tropaeum Troiani, Βουκουρέστι-Βόννη 1965, σ. 423, 
εικ. 185. 

5. Από επιτύμβιο μνημείο στο Μουσείο Βουκουρεστίου, αρ. L 118, 
2ος-3ος αι. μ.Χ. (από σχέδιο του συγγραφέα). 

Πίνακας III 

1. Από επιτύμβιο μνημείο στο Μουσείο της Βέροιας (από σχέδιο 
του συγγραφέα). J. M. R. Cormack, «Epitaph of a legionary 
of the Legio XVI Flavia Firma from Macedonia», Journal 
of Roman Studies 31 (1941) 24-25. 

2. Στα πόδια θωρακοφόρου ανδριάντα, εποχής Αδριανού, στο Μου-
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σείο της Οδησσού. Κ. Stemmer, Untersuchungen zur Typologie, 
Chronologie und Ikonographie der Panzerstatuen, Βερολίνο 
1978, σ. 118 (αρ. XIIa2), πίν. 79, 2. 

3, 4. Από τη θριαμβική αψίδα του Σεπτημίου Σεβήρου στο Forum 
Romanum. Β. Andreae, Römische Kunst, Freiburg-Βασιλεία-
Βιέννη 1973, εικ. 551. 

5. Από τη σαρκοφάγο Grande Ludovisi, μέσα 3ου αι. μ.Χ. (από 
φωτ. του συγγραφέα). Α. Giuliano, Museo Nazionale Romano, 
Le Sculture, I, 5, Ρώμη 1983, σ. 56-67 (αρ. 25). 

6. Από τη σαρκοφάγο Mattei Π, μέσα 3ου αι. μ.Χ. Andreae, ό.π. 
εικ. 589. 

7. Από επιτύμβιο μνημείο στο Salò, τέλη 3ού αι. μ.Χ. Franzoni, 
Mon. funerari di militari, a. 73-74 (αρ. 49), πίν. XXIV, 1. 

Πίνακας IV 

1-3. Από τη βάση της θριαμβικής στήλης του Τραϊανού στη Ρώμη. 
Ο. Gamber, «Dakische und Sarmatische Waffen auf den Re
liefs der Traianssäule», Jahrbuch der Kunsthist. Samm. in 
Wien 60 (1964) 15 (d4 και f3). 

4. Από σαρκοφάγο στο Museo Nazionale Romano, αρ. ευρ. 112327, 
τέλη 2ου αι. μ.Χ. (από φωτ. του συγγραφέα). Giuliano, ό.π. Ι, 
8, μέρος Ι, Ρώμη 1985, σ. 177-188 (αρ. IV, 4). 

5. Από το graffitto ενός βαριά θωρακισμένου ιππέα (clibanarius), 
Δούρα Ευρωπός, 2ος-3ος αι. μ.Χ., R. Ghirshman, Parthes et 
Sassanides, Παρίσι 1962, εικ. 63c. 

6. Από θριαμβικό ανάγλυφο σε βράχο, Firouzabad (Iran), 3ος αι. 
μ.Χ., Ghirshman, ό.π. εικ. 166. 

Πίνακας V 

1-2. Μικρογραφίες του Anonymus de Rebus Bellicis (βλ. σχόλια 
στη σημ. 65). 
Ια, 2α: κώδ. Παρισίων, Omont, manuscrit latin 9661, εικ. 
4 και 13. 
Iß, 2β: κώδ. Οξφόρδης, Thompson, A Roman reformer, εικ. 
I l l και XII. 
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3. Μικρογραφία της Notitia Dignitatum, Fabricae της Ανατο
λής (βλ. σχόλια στη σημ. 65). Omont, manuscrit latin 9661, 
εικ. 29. 

4-5. Τοιχογραφίες στην κατακόμβη της via Latina, Ρώμη, μεταξύ 
320 και 350 μ.Χ. Α. Ferrua, Le pitture della nuova catacomba 
di via Latina, Βατικανό 1960, πίν. XXXVII και CXV (cubi-
cula C και Ο). 

6-12. Ψηφιδωτά στη Santa Maria Maggiore, Ρώμη, περίοδος 352-
366 μ.Χ. 
6: Wilpert, πίν. 18· Karpp, εικ. 97. 
7: Wilpert, πίν. 20· Karpp, εικ. 113. 
8-9: Wilpert, πίν. 20· Karpp, εικ. 114. 
10: Wilpert, πίν. 20· Karpp, εικ. 113. 
11: Wilpert, πίν. 18· Karpp, εικ. 100. 
12: Wilpert, πίν. 28a· Karpp, εικ. 155. 

ΪΙίνακας VI 

1. Από χρυσό νόμισμα του Κωνστάντιου Χλωρού, Trier. R. Bian-
chi-Bandinelli, Rom, das Ende der Antike, Μόναχο 1971, εικ. 
187. 

2-3. Από τη θριαμβική αψίδα του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη (από 
φωτ. του συγγραφέα). Η. Ρ. Laubseher, Der Reliefschmuck des 
Galeriusbogens in Thessaloniki, Βερολίνο 1975, πίν. 13, 14 και 
15, 2. 

4-5. Μικρογραφίες της Notitia Dignitatum, Fabricae της Δύσης 
(βλ. σχόλια στη σημ. 65). Omont, manuscrit latin 9661, 
εικ. 73. 

6. Μικρογραφίες του Anonymus de Rebus Bellicis (βλ. σχόλια 
στη σημ. 65). 
6α: κώδ. Οξφόρδης, Thompson, A Roman reformer, εικ. VII. 
6β: κώδ. Παρισίων, Omont, manuscrit latin 9661, εικ. 8. 

7-12. Ψηφιδωτά στη Santa Maria Maggiore, Ρώμη, περίοδος 352-
366 μ.Χ. 
7: Wilpert, πίν. 19a· Karpp, εικ. 111. 
8-9: Wilpert, πίν. 28b· Karpp, εικ. 154. 
10: Wilpert, πίν. 28a· Karpp, εικ. 155, 156. 
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11-12: Wilpert, πίν. 26· Karpp, εικ. 143. 
13. Από τη σαρκοφάγο, τη λεγόμενη της αγίας Ελένης, στο Βατι

κανό (από φωτ. του συγγραφέα). F. W. Deichmann, Reperto-
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WALTER EMIL KAEGI 

CHANGES IN MILITARY ORGANIZATION 
AND DAILY LIFE ON THE EASTERN FRONTIER 

I wish to sketch some problems of Byzantine continuity and rup
ture with its Graeco- Roman heritage in a region of the eastern 
frontier.1 In particular, I refer to the Taurus mountain zone on 
the southeastern edge of Cappadocia, and areas just above and 
below it, including part of what is traditionally called northern 
Syria, as well as to Cyprus.2 In particular, in addition to Cyprus, 
in western Asia the frontier area includes territory that lies south
east of Iconium and Caesarea, north of Aleppo and Antioch in 
Syria, and north or west of Melitene (modern Turkish Malatya) 
as well as lands to the east that were inhabited by Armenians, 
that is, primarily the former regions of the old Roman provinces 
(Justinianic period) of Armenia I, II, III, and IV, Cilicia I and 
II, Isauria, Euphratensis, Osrhoene, and Mesopotamia. All of these 

1. I acknowledge with gratitude the financial assistance of a grant from 
the Social Science Divisional Faculty Research Fund of the University of 
Chicago, and a Fellowship for Independent Study and Research from the 
National Endowment for the Humanities, which helped to make possible 
the preparation of this paper. 

2. Friedrich Hild, Kappadokien {Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und 
Lykandos), (TIB 2, Verlag der Akademie) Vienna 1981; Friedrich Hild, Das 
byzantinische Strassensystem in Kappadokien, Vienna 1977. On Cyprus, see 
Kaegi, 'The Disputed Muslim Treaty with Cyprus in 649', Abstracts, Four
teenth Annual Byzantine Studies Conference, Houston, Texas 1988, 5-6. Clas
sic is E. Honigmann, Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches von 363 bis 1071, 
Brussels 1935 (repr. 1961). Hélène Ahrweiler, La frontière et les frontières de 
ßyzance en Orient, London: Variorum 1976. Also, Fathi 'Uthman, Al-hudud 
al-Islamiyya al-Bizantiniyya (3 vols.), Cairo: Dar al-qawmiyya, 1967. Broad 
study on the concept of a frontier: Michel Foucher, L'invention des frontières 
•(Fondation pour les Études de Défense Nationale), Paris 1986. 
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regions were directly and frequently exposed to the threat of 
Muslim raids and invasions. Because of their location, it was rela
tively easy for local inhabitants of these regions to make verbal 
and written contact with Muslims across the border. In those re
gions it was very difficult for people to cope with survival and 
maintenance of continuity. Survival sometimes required com
munities to live in tenuous and virtually intolerable conditions, es
pecially from the 630s to the middle of the eighth century. Many 
of the points that I am making necessarily rest on limited amounts 
of primary sources. They constitute a reading of the extant evi
dence. Other scholars may disagree with these interpretations. 

There have been substantial advances in scholarly understand
ing of Late Antiquity in recent decades, which have in turn im
proved historians' efforts to understand problems of breaks and 
continuities between the Early and Middle Byzantine periods. Yet 
solutions cannot be found by any simple invocation of the methods 
of the social sciences. Patient and sensitive research using many 
diverse sources and methodologies are necessary. The preponder
ance of evidence indicates that there was no absolute continuity 
or break, but an acceleration of the rate of change in the obscure 
seventh century that requires adequate investigation. False and 
however tempting neat models require rejection as does wishful 
and ideological thinking. This does not mean rejecting all hypoth
eses, but one must be ready to be skeptical. Sources are diverse 
and often too terse.3 Their accurate interpretation requires syn-

3. Among the scholars who have worked on this important but difficult 
problem are: Dr. Lawrence I. Conrad, 'Al-Azdi's History of the Arab Conquests 
in Bilad al-Sham: Some Historiographical Observations', Proceedings of the Sec
ond Symposium on the History of Bilad al-Sham during the Early Islamic Period 
Up to 40 A.H./ 640 A.D., Fourth International Symposium on the History of 
Bilad al-Sham, ed. by Muhammad Adnan Bakhit (papers of the 1985 confer
ence, published in Amman, 1987), vol. I, 28-62; L.I . Conrad, Theophanes 
and the Arabic Historical Transmission: Some Indications of Intercultural 
Transmission', paper read at Delphi, Greece, in 1985, and to appear in Der 
Islam; lent to me by kindness of the author. See also, Ann S. Proudfoot, 
'The Sources of Theophanes for the Heraclian Dynasty', Byzantion 44 (1974) 
367-439; W. E. Kaegi, 'Historiographical Problems in the Byzantine Non-
Historical Sources', unpub. paper read at the 21 March 1988 meeting of the 
American Oriental Society, Chicago, Sheraton Plaza Hotel. 
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thesizing information from Late Antiquity, Byzantium, and Medi
eval Islam. Gaps are not necessarily breaks or ruptures. The 
greatest challenge is to comprehend the middle decades of the 
seventh century, namely, the 640s, 650s, 660s, and 670s. 

A multitude of severe problems for local Byzantine populations 
resulted from Muslim expansion in the 630s. In addition to fighting 
Byzantine armies, Muslim leaders attempted to bypass, whenever 
possible, existing Byzantine authorities and make specific ad hoc 
arrangements with local leaderships and people in towns and re
gions, including settling of course the terms for tribute or taxes 
and security matters.4 Of course the existing early Byzantine or 
late Roman institutions were soon radically altered or changed 
where the Muslims conquered territory and directly subjugated the 
surviving local populations. Local leaders had made or attempted 
to reach agreements with Sassanid Persian commanders to spare 
their communities during Persian raids and invasions even back 
in the sixth century and before, creating some precedents for the 
actions of local Byzantine leaders who faced the challenge of Mus
lim invasions and raids.5 

But the Muslim efforts to strike terms directly with local By
zantines had, I believe, very great consequences for accelerating 
Byzantine institutional change and seriously affected the lives and 
customs of Byzantine populations in areas that the Muslims did 
not directly subjugate. The net result was a multidimensional 

4. Fred M. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton 1982; Leone 
Gaetani, Annali dell'Islam, Milan 1905-1926 (repr. Hildesheim 1972) vols. 
1-10. Treaties: D. R. Hill, The Termination of Hostilities in the Early Arab Con
quests, London 1971. 

5. Negotiated surrenders: Procop. Bella 2.5.12-2.6.25; 2.7.3-9; 2.11.14-
2.12.31; 2.13.16-19. Cf. Glanville Downey, 'The Persian Campaign in Syria 
in A.D. 540', Speculum 28 (1953) 340-348. Broader comments on the relative 
lack of armed resistance in other parts of the Later Roman Empire: E. A. 
Thompson, 'Barbarian Collaborators and Christians', Romans and Barbarians : 
The Decline of the Western Empire, Madison 1982, 239-240; A. H. M. Jones, 
Later Roman Empire, Oxford 1964, 1061-1062; Hugh Kennedy, 'The Last 
Century of Byzantine Syria: A Reinterpretation', BF 10 (1985) 141-183; S. 
Johnson, Late Roman Fortifications, Totowa 1983, 80. Generally weak de
fenses in Late Antiquity: Ramsay MacMullen, Corruption and the Decline of 
Rome, New Haven: Yale 1988, 182-191. 
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acceleration of the rate of institutional change and change in the 
lives of local people. Some continuities persisted, however. 

I believe that with respect to military institutions and daily 
life connected with the military, change had been very slow until 
the third decade of the seventh century when, under pressure from 
the Muslim invasions, change accelerated.6 The preponderance of 
evidence indicates that even in the late 620s and at the beginning 
of the 630s, the nomenclature — and presumably the underlying 
actual military institutions — were essentially Late Roman, that 
Heraclius' wars with the Persians had not yet resulted in funda
mental structural change (in short, no theme system yet).7 But it 

6. W. E. Kaegi, 'Variable Rates of Seventh-Century Change', Tradition 
and Innovation in Late Antiquity, ed. by Frank M. Clover and R. Stephen 
Humphreys (Madison: University of Wisconsin Press, to appear in 1989); 
Kaegi, 'The Annona Militaris in the Early Seventh Century', Byzantina 13 
(1985) 589-596; Kaegi, 'Notes on Hagiographie Sources for Some Institutional 
Changes and Continuities in the Early Seventh Century', Byzantina 7 (1975) 
58-70; Kaegi, 'Two Studies in the Continuity of Late Roman and Byzantine 
Military Institutions', BF 8 (1982) 87-113. 

7. In general, W. E. Kaegi, Byzantine Military Unrest 471-843: An Inter
pretation, Amsterdam, Las Palmas 1981. On structures: Friedhelm Winkel
mann, Byzantinische Rang- und Ämterstruktur im 8. und 9. Jahrhundert, Berlin 
1985, and his Quellenstudien zur herrschenden Klasse von Byzanz im 8. und 9. 
Jahrhundert, Berlin 1986; J. Herrin, The Formation of Christendom, Princeton 
1987. Baladhuri, Futuh alBuldan, (ed. M. J. De Goeje), Leiden 1866 and repr.r 

156-157. Michael the Syrian, Chronique, 11.7 (2: 422-423, 424 Chabot). Tabari 
i 2349. On zones of destruction, see also: W. E. Kaegi, 'The Frontier: Barrier 
or Bridge?', session on 'Byzantium and the Arabs', Major Papers, The 17th 
International Byzantine Congress (New Rochelle: A. Caratzas, 1986) esp. 284-
303. Baladhuri, Futuh (153 De Goeje). See also pp. 153-157. The recent sug
gestion by Dr. James Howard-Johnston, 'Thema', Maistor. Classical, By
zantine and Renaissance Studies for Robert Browning (Australian Association 
for Byzantine Studies) Canberra 1984, 189-197, that the term thema orig
inated from an Altaic root word is unpersuasive and must be rejected. Thema 
is a Greek word for which one needs to find no foreign explanation. On the 
broader problem of the emergence of the themes, see the important long 
review of scholarly literature by R.-J. Lilie, «Die zweihundertjährige Reform», 
Bsl 45 (1984) 27-39, 190-201; for additional interpretations of aspects of 
the emergence of the themes, see W. E. Kaegi, 'Heraklios and the Arabs', 
Greek Orthodox Theological Review 27 (1982) 109-133; Kaegi, Two Studies 
in the Continuity of Late Roman and Byzantine Military Institutions, 98-
113; Kaegi, 'Late Roman Continuity in the Financing of Heraclius' Army', 
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was in the middle and late 630s and 640s that some extensive 
improvisation, authorized by emperors, was begun in institutions. 
This had begun even in the last years of the reign of Heraclius 
because of the military emergency in the east and southeast be
cause of the rise of Islam.8 Some elements of those institutional 
changes were slower, notably the survival of the Late Roman 
provinces well into the eighth century.9 

Yet there was in Egypt, Osrhoene and Mesopotamia, we know 
from a close examination of the Arabic sources in comparison with 
accounts of Theophanes and al-Azdi's Futuh al-Sham, and Tabari, 
which has been otherwise ignored, seventh-century Byzantine ef-

Kurzbeiträge, lQe Congrès International des Études Byzantines, Akten Π/2 
(= JOB 32/2 [1982]) 53-61. For possible relationships with the ajnad (armies 
and their military districts), see Irfan Shahid, 'Heraclius and the Theme 
System: New Light from the Arabic', Byzantion 57 (1987) 391-406, which 
is an important, valuable, and provocative contribution to the understanding 
of this issue. Shahid provides the fullest case for the existence of districts 
with 'theme-like' characteristics in Syria before the Muslim conquest. I have 
not yet seen the doctoral dissertation of Alan G. Walmsley, 'Administrative 
Structure and Urban Settlement in Filastin and Urdunn' (Ph. D. diss. Uni
versity of Sydney, Australia, 1987). From preliminary reports on the thesis 
of Walmsley I infer that he argues that the ajnad began in the caliphate of 
'Umar. I must suspend judgment on this controversy until I can study the 
logic and documentation of Walmsley's conclusions, which are said to include 
extensive references to archaeological data. 

8. Kaegi, Heraklios and the Arabs. Broader background: R.-J. Lilie, Die 
byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber, Munich 1976; J. Haldon 
and Hugh Kennedy, 'The Arab-Byzantine Frontier in the Eighth and Ninth 
Centuries', ZRVI19 (1980) 79-116. Kaegi, The Frontier: Barrier or Bridge? 
279-303; Kaegi, Observations on Warfare Between Byzantium and Umayyad 
Syria' at the History of Bilad al-Sham Conference, University of Jordan, 
Amman, Jordan, 27 October 1987, now in press. On general problems of By
zantine warfare: W. E. Kaegi, Some Thoughts on Byzantine Military Strategy, 
Brookline MA 1983. M. A. Cheïra, La lutte entre arabes et byzantins. La con
quête et l'organisation des frontières aux Vile et Ville siècles, Alexandria 1947; 
Marius Canard, 'Quelques "à côté" de l'histoire des relations entre Byzance 
et les arabes', Studi medievali in onore di Georgio Levi della Vida, 98-119, esp. 
106-107; repr. in Canard, Byzance et les musulmans du Proche Orient, London: 
Variorum 1973. 

9. For a review of much of this material, with further references, Lilie, 
Die zweihundertjährige Reform, loc. cit. 
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forts to create emergency civil and military powers in the hands 
of a military commander. Whether that commander controlled a 
unit called a thema or 'theme' at that time remains an unsolved 
mystery, but it is worth noting these tentative efforts at combin
ing civilian and military powers under a military commander.10 

It appears that these were ad hoc improvisations, not done com
prehensively. 

These improvised institutional arrangements probably resulted 
— on the eastern frontier at least, for the problem and process 
may have been different in the Balkans — in part from the de
termination of Heraclius and his immediate successors and their 
advisers to prevent and possibly reverse the process of some local 
Byzantine civilian officials and individuals from making special 
local arrangements with the Muslims. That had happened in Pa
lestine, Syria, and Egypt, as is known from many sources in Arabic, 
some of which are plausible, even reliable. These officials held titles 
typical of Late Roman administration, such as archon (praeses),11 

10. Muhammad b. 'Abdullah al-Azdi al-Basri, Ta'rikh Futuh al-Sham (ed. 
by 'Abd al-Mu'nim 'Abdullah Amir), Cairo 1970, 28-29, 31 (henceforth cited 
as Futuh); Theoph., Chron., A.M. 6128 (340 De Boor). Also, Baladhuri, Futuh 
(153 De Goeje). See also pp. 153-157. Abu 'Ubayd al-Qasim b. Sallam, Kitah 
al-amwal (ed. Muhammad Khalil Haras) (Cairo: Maktabat al-Kuliyyat al-
Azhariyya, 1968) 248, 253; 184-185, 187-188 in reprint from Beirut: Dar 
al-Kuttub al-'ilmiyya, 1986. He cites al-Awza'i as his authority. On removal 
of population: P. Charanis, 'The Transfer of Population as a Policy in the 
Byzantine Empire', Comparative Studies in Society and History 3 (1961) 140-
154; repr. in Charanis, Studies in the Demography of the Byzantine Empire, 
London: Variorum 1972. 

11. Baladhuri, Futuh (153 De Goeje). Ibn A'tham al-Kufi, Kitab al-Futuh, 
2: 119, Beirut reprint edn., calls the Cypriot governor Malik, which distorts 
his role. In no sense was the governor a 'king', although a number of late 
Arabic sources may loosely term individual Byzantine provincial governors 
or even bishops as malik. In contrast, Baladhuri is very correct in using the 
term urkun. On broader aspects of Cyprus: Theodore Papadopoullos, 'Chypre: 
Frontière ethnique et socio-culturelle du monde byzantin', Rapport, XVe Con
grès International d'Etudes Byzantines, Athens 1976. A. Stratos, Byzantium 
in the Seventh Century, Amsterdam, Las Palmas 1975, 3: 40. Abu 'Ubayd 
al-Qasim b. Sallam, Kitah al-amwal 248; same editor, but Beirut 1986 re
print, p. 188. On al-Awza'i: F. Donner, 'The Problem of Early Arabic His
toriography in Syria', 23-24. On possible explanation of the archon as one 
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curator,12 or titles from the old praetorian prefecture. They had 
normally not commanded troops. Their lack of control of troops 
may well have contributed to their readiness to negotiate with 
and submit to the terms of the Muslims. 

The Byzantine imperial authorities wished to prevent local ele
ments — leaders and ordinary people — from making separate local 
arrangements with the Muslims on a town by town or region by 
region basis. Such a process of local negotiations could have un
raveled the empire in the east, leading to centrifugal disintegra
tion of any semblance of order, authority, and cohesion. The ap
pointment on a case by case basis of military commanders with 
political authority greatly helped to prevent local elements from 
being tempted into making such private negotiations or surrenders. 

We all have theorized and read about theories that hypoth
esize the creation of the themes with the intent of the Byzantine 
government in some way to contribute to the strengthening of 
Byzantine resistance, by concentrating power and resources in the 
hands of the local Byzantine strategos or commander.13 Yet this 

involving naval responsibilities: Hélène Ahrweiler, Byzance et la mer, Paris 
1966, pp. 54-61 ; cf. Judith Herrin, 'Crete in the Conflicts of the Eighth Cen
tury', Aphieroma ston Niko Scorono (ed. Vasiles Kremmydas, Chrysa Mal-
tezou, Nikolaos Panayiotakis), Rethymno 1986, 1: 113-126. Marius Canard, 
'Deux épisodes des relations diplomatiques arabo-byzantines au Xe siècle', 
Bulletin d'Études Orientales de l'Institut français de Damas 13 (1949-1950) 62-
63; repr. in his Byzance et les musulmans du Proche Orient, London: Variorum 
1973, apparently accepts the credibility of the earlier source for Ibn Sallam, 
who is al-Awza'i (d. 774, in Beirut). But see, for a contrary opinion, A. Pa-
pageorgiou, 'Les premières incursions arabes à Chypre et leurs conséquences', 
Aphieroma eis ton Konstantinon Spyridakin, Lefkosia 1964, 152-158, esp. 153-
155, doubts the veracity of Baladhuri's account, as does Robert Browning, 
'Byzantium and Islam in Cyprus in the Early Middle Ages', Epeteris, Kentron 
Epistemonikon Erevnon 9 (1977-1979) 103 and p. 103, n. 12. But Browning 
does not show awareness of the text of Abu 'Ubayd al-Qasim b. Sallam. 
Also, A. Papageorgiou, «He Kypros kata tous byzantinous Chronous», Kypros. 
Historia, Problemata kai agones tou laou tes (ed. by Giorgos Tenekides, Gian-
nos Kranidiotes), Athens 1981, 33-78, and concerning P.'s continuing doubts 
about Muslim accounts of the treaty of 648/9, p. 42. 

12. Theophanes, Chron., A.M. 6128 (340 De Boor). 
13. W. E. Kaegi, 'Some Reconsiderations on the Themes', JOB 16 (1967) 

43-49. Also see the two cited works of Lilie for many references to this pro
cess and its significance. 

33 
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additional point about the potential danger of local Byzantine ci
vilian officials' unauthorized direct negotiations with the Muslims 
helps to explain this generalization more precisely and it is con
sistent with the earlier broader efforts at scholarly interpretation 
of the emergence of the themes. It in no way conflicts with other 
scholars' efforts to achieve a satisfactory understanding of the 
emergence and development of the themes. 

One has to put together references to Heraclius' appointment 
of special emergency military commanders in Damascus, in Hims 
(Emesa), and Palestine (al-Azdi, Futuh al-Sham), the deposition 
of John Kateas, the epitropos or curator of Osrhoene and Meso
potamia and his replacement by a military commander, and the 
replacement of Cyrus in Egypt with the armed Manuel (Theopha
nes) to begin to understand what was happening.14 This does not 
mean that there was a consistent pattern or general process. But 
putting together the references from a host of sources, and not 
merely from Theophanes, we can see some imperial efforts, in the 
last moments of Byzantine rule in Egypt, Syria, Palestine and 
Mesopotamia, to create some kinds of emergency military commands 
in place of civilian administration in order to try to improve re
sistance to the Muslims, in short to salvage the situation. In these 
instances, the new commanders failed to meet hopes for a success
ful resistance to the Muslims. 

One infers from some later Muslim sources that Muslims wanted 
a temporary buffer zone to enable them to consolidate their vast 
new conquests and they also needed intelligence about the By
zantines.15 It is naive nonsense to assume some constant 'holy 
war'. This is a concept that it is easy to exaggerate in the earliest 
years of Muslim-Byzantine warfare, when the Arab tribesmen were 

14. Emergency commanders: Azdi, Futuh (28, 31 Amir); Tabari, Tarikh, 
Leiden: Brill, repr. 1964, i 2104. On Gregory: Kaegi, Byzantine Military Unrest 
159-160. See also on local Byzantine civilian official's negotiations at Chalkis, 
esp., Theophanes, Chron., A.M. 6128 (340 De Boor); Michael the Syrian, 
Chronique (2: 345-346 Chabot); Agapius of Membij, PO 8: 476-477. Egypt: 
Theophanes, Chron., A.M. 6126 (335 De Boor); Agapius of Membij, PO 8: 
471-472. 

15. Kaegi, The Frontier: Barrier or Bridge? 279-303. On general problems 
of Byzantine warfare: Kaegi, Some Thoughts on Byzantine Military Strategy. 
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probably very imperfectly islamicized. Some Muslims who cam
paigned probably acted out of religious motivations, but the mo
tives of others probably did not spring exclusively from religious 
zeal. There was some realism and sophistication from the begin
ning on both sides. Byzantine emperors might like a buffer zone 
but did not want the Byzantine population to continue to slice 
away sections of the empire by making convenient local arrange
ments with the Muslims. Where necessary to prevent this, By
zantine authorities resorted to deportation of the local populations 
and devastation or the town or region to prevent such an out
come.16 The best early case of this, known from al-Baladhuri, is 
Arabissos, the modern Turkish town of Afshin, in Gappadocia.17 

In the middle of the seventh century Muslims and Byzantines 
both experimented with creating different kinds of temporary buf
fer zones between their territories. The question was whether that 
zone was to be an empty and devastated zone or an inhabited 
one.18 And if an inhabited zone, on what specific terms were people 
allowed to remain there? In addition to various payments in money 
and goods, the local people who stayed there — such as at Duluk 
and Raban in northern Syria, in Cyprus in 648/9, and Arabissos 
in Cappadocia, were expected to inform the Muslims about troop 

16. Charanis, loc. cit. (η. 10). An older survey of literature on population 
transfers. Of course such a policy did not begin with the Byzantines. Emperor 
Diocletian had used it, note Incerti Panegyricus Constantio Coesori 21.1 (XII 
Panegyrici Latini, ed. R. Mynors, Oxford 1964, p. 229), and its use in the 
Near East can be traced back at least as far as the Assyrian Empire. 

17. Baladhuri, Futuh al Buldan (156-157 De Goeje). Arabissos: Friedrich 
Hild and Marceli Restie, Kappadokien, Vienna 1981, pp. 144-145. 

18. Al-Ya'qubi, Ta'rikh, ed. M. Th. Houtsma (Leiden: Brill, 1883) 2: 178-
179, who is the only source for this tradition. He does not name his own 
source. Of course 'Umar may just have been a favored peg on which to hang 
anachronisms. This may merely be a projection back from the prevailing 
situation in the late Umayyad or early 'Abbasid dynasty. An alternative 
reading of the text, however, would be that the passes will be hotly contested, 
not a zone of destruction and scorched earth. Baladhuri, Futuh al Buldan 
(156-157 De Goeje). Baladhuri, Futuh (150 De Goeje). Michael the Syrian, 
Chronique, 11.7 (2: 422-423, 424 Chabot). Heraclius' destruction of Melitene 
after removal of its population, rather than allow it to continue to remain 
under subjugation to the Muslims: Tabari i 2349. On zones of destruction, 
see also: Kaegi, The Frontier: Barrier or Bridge?, esp. 284-303. 
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movements and other activities of the Byzantines. Such demands 
obviously imposed conflicts of interest on the local inhabitants 
that we can try to imagine but cannot fully understand. Sources 
include al-Baladhuri, Futuh al Buldan, and Ibn Sallam, Kitab al-
Amwal, in addition to such Greek sources as Theophanes Confessor. 

Any effort to avert local destruction of Byzantine towns or 
regions by the Muslims could elicit harsh Byzantine reprisals: wit
ness the deposition of John Kateas in Osrhoene and Mesopotamia 
for having negotiated with the Muslims at Chalkis, the burning 
of Melitene by troops of Heraclius because its inhabitants had 
negotiated peace with Muslims (in late 636 or 637, it appears 
according to Tabari/Ibn Ishaq), or conversely, Muslim reprisals 
against inhabitants for maintaining too friendly relations with the 
Byzantines — the deportation of the inhabitants of Arabissos for 
providing the Byzantines with too much information about the 
Muslims in the caliphate of 'Umar. 

Thus inhabitants of some vulnerable border regions were caught 
in the middle. Some sought to preserve a semblance of their normal 
daily life by making promises to the Muslims. But such arrange
ments were ephemeral. They broke down in every recorded case. 
Either the local people ultimately rejected the original commit
ment and thereby incurred the wrath of the Muslims, or one 
party — the Byzantines or the Muslims — decided that the ex
istence of such buffer arrangements did not or no longer suited 
its interests and resorted to military action to eliminate this anom
alous situation and either depopulate and devastate the area or 
subjugate it and its inhabitants completely to its authority. 

Byzantine emperors, and for their part, Muslim authorities in 
Damascus, responded by attempting to channel all individual ac
tivity of their own subjects through officially controlled procedures 
and border points.19 Muslims continued to try to tempt or per-

19. See Menander Protector on Byzantine-Sassanian efforts to maintain 
control of the Byzantine-Sassanian border and prevent unauthorized passage 
of the border by bedouin, in the late sixth century: The History of Menander the 
Guardsman, frg. 6.1 (ARCA Classical and Medieval Texts, Papers and Mono
graphs, 17), Liverpool 1985, 70-73, see esp. provisions 2-5. This was a pre
cedent for these seventh-century Byzantine-Muslim joint efforts, which should 
not seem so surprising in the light of earlier frontier diplomacy. 
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suade local Byzantine towns and their leading personages and 
families and local Byzantine military commanders to break away 
from Byzantine authority and switch allegiances (although not 
necessarily religion) to the Muslims, or at least to make themselves 
into a neutral territory giving no military assistance, including 
information, to the other side. 

It was the local officials of the older Late Roman provincial 
system who often had been responsible, according to Byzantine, 
eastern Christian, and Arabic sources, for making such 'treaties' 
at the time of the Muslim conquests in Syria, Egypt, and Meso
potamia in the 630s. The formation of the themes placed power 
in the hands of local military commanders who were directly ap
pointed by and responsible to the emperor, and therefore more 
likely than the older provincial officials to be reliable in their 
loyalty to Byzantine central authority. 

Some thematic commanders themselves did attempt separate 
negotiations with the Muslims, for example, Saborios, the strat-
egos of the Armeniak Theme, and Leo 'the Isaurian' or 'Syrian', 
strategos of the Anatolik Theme.20 Yet no such action — except 
in Sicily in the 820s — resulted in permanent loss of Byzantine 
territory to the Muslims or neutralization of it. The last great 
success of the Muslims in this respect, other than Sicily, was the 

20. On the general problem of Byzantine military revolts: Kaegi, Byzantine 
Military Unrest loc. cit. (n. 7), and on Saborios: 166-167, 182, 201, 234. For 
background and discussion of problems of this revolt: Stratos, Byzantium in 
the Seventh Century 3: 236-247. See also, P. Peeters, 'Pasagnathes-Perso-
genes', Byzantion 8 (1933) 406-423. For a more Marxist interpretation of 
seventh-century Byzantine military revolts: John Haldon, 'Ideology and So
cial Change in the Seventh Century: Military Discontent as a Barometer', 
Klio 68 (1986) 139-190. Michael the Syrian, Chronique 11.12 (2: 451-453 Cha
bot); Theophanes, Chron., A.M. 6159 (348-351 De Boor). Theophanes, Chron., 
A.M. 6159 (350-351 De Boor); but cf. Tabari ii 84-86 (A.H. 47-49). Yet there 
continued to be numerous military revolts after the failure of Saborios. For 
examples, see Kaegi, Byzantine Military Unrest 186-208. Theophanes, Chron., 
A.M. 6208, 6209 (386-391, 395 De Boor). Tabari ii 1314-1317 (A.H. 98). On 
Leo III: Karl Schenk, Kaiser Leon III, Halle 1880, esp. 13-21. Best monograph 
on Leo III: S. Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo HI with Par
ticular Attention to the Oriental Sources, Louvain 1973. Also Kaegi, Byzantine 
Military Unrest 193-195, 204-213, 224-235. 
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inducement of Armenians to place themselves under Muslim con
trol in the middle of the seventh century, just after the first great 
conquests.21 Independent or neutral buffer states or regions were 
not to become the norm.22 That in itself is significant. 

This subject has relevance for the issue of daily life in Byzan
tium. The Byzantine inhabitants of many such exposed border 
areas faced difficult choices. They confronted the dilemma of 
wishing to continue to live their lives and conduct their personal 
affairs as they previously had done. Yet the price demanded by 
Muslim commanders for continuing such a life was often consenting 
to withdraw aid or information or even contact with the Byzantines 
and instead to inform the Muslims about the Byzantines. We know 
of some instances of such requirements, for example, at Arabissos 
in Cappadocia, Duluk (Doliche) and Ra'ban in northern Syria, 
Cyprus, and Armenia. 

The alternative for the inhabitants was to leave. In this case, 
the inhabitants might or might not be allowed to carry away 
movable possessions when they departed (as at Arabissos). This 
disruption or cleavage in their personal lives, however, included 
one feature of continuity, however sad, with practices in the Late 
Roman world. That provision for departure with one's personal 
possessions when the territory was handed over to another power 
was not an innovation of the Muslim conquests. It had already 
existed in the late fourth century on the eastern frontier. Thus 

21. Joseph Laurent, L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuis la conquête 
arabe (2nd éd. rev. and enlarged by Marius Canard. Armenian Library of 
the Calouste Gulbenkian Foundation), Lisbon 1980, contains much essential 
information. 

22. The problem of the Mardaites (Arabic, Jarajima) in the late seventh 
century, is significant but does not invalidate these observations. For an 
important effort to explain the term Mardaite, see Hrach Bartikian, 'He lyse 
tou ainigmatos ton Mardaiton', Byzantion. Aphieroma ston Andrea N. Strato 
(Byzantium. Tribute to Andreas N. Stratos), Athens 1986,1: 17-39, who be
lieves that the Armenian Mardoi, Mardpet, and Mardes Mardotzek' of the 
Late Roman or Early Byzantine province of Armenia IV may provide the 
key. See also Marius Canard, s.v., 'Jarajima', EI (2nd ed.) 2.1: 456-458 still 
contains much valuable information. The Mardaites never formed a buffer 
state and, to prove the point, they were removed by diplomatic agreement 
between the Byzantines and Muslims in the caliphate of 'Abd al-Malik. 
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in 363, when the Roman or Byzantine inhabitants evacuated Sin-
gara (modern Iraqi Sinjar) and Nisibis (Turkish Nusaybin) on the 
eastern frontier, in conformity with the treaty with the Sassanids, 
that provision was part of the treaty, and the inhabitants could 
and did so depart. It is uncertain whether the negotiators of 
treaties in the seventh century were familiar with fourth-century 
precedents for the permission for the departure of inhabitants of 
surrendered regions. Inhabitants of Singara and Nisibis apparently 
did manage, apparently secretly, to carry some of their personal 
property, although it does not appear that they were permitted 
to do this by any specific provision of the treaty of 363.23 

But daily life in the middle and late seventh century surely 
was difficult for local people who faced such conflicting demands. 
The outcome, for those who chose to remain Byzantine, was prob
ably an intensification, a reinforcement, of their Hellenic identity. 
There was little in the way of Late Roman precedents in the east 
for inhabitants to consider any option of trying to establish and 
maintain independent breakaway status. We rarely know much 
about the people who made temporary arrangements with the 
Muslims. Thus we seldom know their names or their origins or 
their social and economic class. 

One of the numerous reasons for survival of the Byzantine 
Empire for so long was the insistence of its emperors and their 
advisers on complete control of the territory that remained. Local 
autonomy risked territorial loss. That could and did happen at 
Cherson in the Black Sea, but it could not be lightly permitted 
along the eastern frontier. There all trade and communications 
were expected to pass through official procedures and spokesmen. 
Above all, independent communication and negotiation with the 
Muslim authorities was not to be tolerated, because it would 
undermine the authority of the government in Constantinople. 
In similar fashion on the other side of the frontier Muslims, includ
ing caliphs and their advisers, strenuously attempted, sometimes 
without much success, to prevent Christian Arab tribesmen from 
making or maintaining personal contact with the Byzantines. 

23. Ammianus Marcellinus 25.7.5-14; Zosimus, 3.31.1 (Histoire nouvelle, 
Ed. trans. F. Paschoud (Paris 1979) 2.1: 52, and n. 91, pp. 219-220). 
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By the end of the seventh century that process had become 
well established and few managed to transgress established pro
cedures very successfully. These arrangements were not destined 
to last. They were temporary, volatile, and fleeting improvisations 
that both sides often chose to negotiate, but later to repudiate 
entirely or violate in part. That process of repudiation accelerated 
the process of change from a Late Antique world to Middle 
Byzantine realities. 

These remarks do not provide a total theory of explanation 
for the gradual disappearance of the older provincial institutions 
and the emergence of the themes. The names and administration 
for the old provinces disappeared only slowly; indeed they per
sisted into the early eighth century.24 But the investigation of this 
issue of civilian officials' negotiations with Muslims should help 
to illuminate a neglected problem of coping and survival of the 
people who lived on the periphery of the empire. In addition to 
issues of providing manpower and reducing the financial drain of 
monetary payments to troops there was a need to stiffen central 
controls to prevent more erosion of resistance, such as had happened 
in Syria and Palestine. The themes never provided a perfect sol
ution to the external military challenges. They were imperfect. 
But in considering the reasons for and the context of change, one 
must investigate this neglected dimension of difficulties along the 
border. 

Unfortunately, we cannot penetrate beneath the bland phrases 
of the extant sources to know the people of the peripheral local
ities, such as the southern slopes of the Taurus Mountain range 
in Cappadocia and Cilicia, where these temporary arrangements 
were made with the Muslims. Yet investigation of the Arabic 
sources, together with a rereading of Byzantine Greek sources 
such as Theophanes in the light of these Arabic sources, helps to 

24. The survival of the old provinces: Heinrich Gelzer, Die Genesis der by
zantinischen Themenverfassung, Leipzig 1899 (repr. Amsterdam 1966) 64-
72; J. Karayannopoulos, Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung, 
Munich 1959, 35, 57-58, 70; Lilie, Die zweihundertjährige Reform, esp. 32-
36; and Lilie, Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber 308-
311. Cf. W. Seibt, Bsl 36 (1975) 209. 
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explain not only some of the reasons for the emergence of the 
themes, but also some reasons for the Byzantine government's 
dissatisfaction with and readiness to eliminate or allow the disap
pearance of the older Late Roman provincial system of admin
istration. But the local people's efforts to preserve the continuity 
of daily life locally and their continuity with earlier norms of life 
resulted in pressures at the highest governmental level, namely 
that of the emperors and their advisers, to prevent more unauth
orized local arrangements by evacuating or deporting the local 
populations and establishing much tighter military administrative 
control, including stricter control of the border. Efforts to avoid 
change perversely intensified change and accelerated the disap
pearance of Late Roman administrative structures. New bureau
cratic controls developed.25 

The emergence of new buffer zones on the eastern frontier in 
the late ninth and tenth centuries was the result of a weakening 
caliphate and reviving Byzantium and involves a different story, 
which is more appropriate for another occasion.26 

25. Walter E. Kaegi, 'Some Perspectives on Byzantine Bureaucracy', The 
Organization of Power: Aspects of Bureaucracy in the Ancient Near East (ed. by 
McGuire Gibson and Robert D. Biggs, The Oriental Institute of the Univer
sity of Chicago, Studies in Ancient Oriental Civilization, No. 46), Chicago 
1987, 151-160. 

26. An older but still standard account of Byzantine-Muslim relations: 
A. A. Vasiliev, Byzance et les arabes (trans, and revised by H. Grégoire and 
M. Canard et al. Corpus Bruxellense Historiae Byzantinae, 1, 2. 2 vols, in 
3), Brussels 1935-1950 and repr. Also, Laurent - Canard, L'Arménie entre By
zance et l'Islam. 





ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 

ΤΟ «ΤΓΡΟΝ ΠΤΡ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 7ο ΑΙΩΝΑ 

Περιγράφοντας τα γεγονότα της πρώτης πολιορκίας της Κωνσταντινού
πολης από τους Άραβες το 674-678, ο Θεοφάνης αναφέρει και τα εξής: 
τότε Καλλίνικος αρχιτέκτων από 'Ηλιουπόλεως Συρίας προσφυγών τοις 
"Ρωμαίοις πϋρ θαλάσσιον κατασκευάσας τα των "Αράβων σκάφη ενεπρη-
σε και σΰμψυγμ κατεκαυσεν. και ούτως οι Ρωμαίοι μετά νίκης ύπέ-
στρεψαν κάί το θαλάσσιον πϋρ εϋρον.1 

Το χωρίο αυτό του Θεοφάνη, παρά τον περιληπτικό και γενικό χα
ρακτήρα του, χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από τους ερευνη
τές ως τεκμήριο που βεβαιώνει (α) ότι το θαλάσσιον ή ύγρον πϋρ, όπως 
επεκράτησε να λέγεται, εφευρέθηκε το 674 από τον Καλλίνικο και (β) ότι 
η εφεύρεση εκείνη συνέβαλε αποφασιστικά στην αποτυχία των Αράβων 
να καταλάβουν, το 674-678, τη βασιλεύουσα. 

Την ανωτέρω άποψη υπεστήριξαν παλαιότερα, μεταξύ άλλων, οι Κ. 
Άμαντος , 2 Δίον. Ζακυθηνός,3 G. Ost rogorsky 4 και Α. Α. Vasiliev, ο 
οποίος, όταν αναφέρεται στην πρώτη πολιορκία της Κωνσταντινούπολης 
από τους Άραβες , γράφει χαρακτηριστικά τα εξής: «Η επιτυχής άμυνα 
του Βυζαντινού στρατού οφείλετο κυρίως στη χρήση του Ελληνικού πυ
ρός, γνωστού επίσης και ως ύγροϋ ή θαλασσίου πυρός, που εφευρέθηκε 
από τον αρχιτέκτονα Καλλίνικο, έναν Ελληνοσύρο πρόσφυγα».5 

Αλλά και οι ερευνητές που πρόσφατα ασχολήθηκαν με το πρόβλημα 
του υγρού πυρός απηχούν ανάλογες απόψεις. Η Ε. Davidson παρατηρεί 

1. Θεοφάνης 354.13-17 (έκδ. De Boor). 
2. Κ. Άμαντος, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, Α', Αθήνα 1963, σ. 315. 
3. Δίον. Ζακυθηνός, Βυζαντινή Ιστορία (323-1071), Αθήνα 1972, σ. 127. 
4. G. Ostrogorsky, History of the Byzantine State (trans, by J. Hussey), 

New Brunswick 1957, σ. 111. 
5. A. A. Vasiliev, History of the Byzantine Empire, Madison 1952, σ. 214. 
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ότι «φαίνεται πλέον καθαρά πως περί τα τέλη του 7ου αι. ένα νέο εμ
πρηστικό όπλο χρησιμοποιήθηκε από το βυζαντινό ναυτικό...» και ότι 
«δύο σχεδόν σύγχρονοι ιστορικοί, ο Θεοφάνης και ο Κεδρηνός, συμφω
νούν πως το όπλο αυτό εφευρέθηκε από τον Καλλίνικο, έναν αρχιτέκτο
να από την Ηλιούπολη της Συρίας».6 

Παρόμοια είναι και η άποψη του Ch. M a t a n o v που σημειώνει ότι 
«ακόμη πιο φοβερό για τους Άραβες υπήρξε το νέο όπλο με το οποίο 
ήταν εξοπλισμένος ο αυτοκρατορικός στόλος. Το όπλο αυτό είχε εφεύ
ρει ο Σύρος αρχιτέκτων Καλλίνικος».7 

Τέλος οι J . Ha ldon και Μ. Byrne στη μελέτη τους που προτείνει 
A Possible Solut ion t o t h e P rob lem of Greek Fire , γράφουν: «Η 
εμφάνιση του υγρού πυρός στο τρίτο τέταρτο του 7ου αι. ως όπλου του 
βυζαντινού ναυτικού, προσθέτει ένα νέο παράγοντα στην πάλη για ναυ
τική υπεροχή μεταξύ της Αυτοκρατορίας και του Χαλιφάτου, έναν πα
ράγοντα που επέτρεψε στον αυτοκρατορικό στόλο να αντιμετωπίσει τον 
εχθρό με ίσους όρους και έσωσε την Κωνσταντινούπολη από πολιορκίες 
που θα μπορούσαν να είναι μοιραίες».8 

Αυτό που θα ήθελα να θέσω υπόψη σας σήμερα είναι οι αμφιβολίες 
μου ως προς το πρώτο σημείο, δηλ. το αν πράγματι οι Βυζαντινοί χρη
σιμοποίησαν για πρώτη φορά τον 7ο αιώνα αυτό που ο Θεοφάνης ονό
μασε νγρον πνρ. 

Στην ανακοίνωση μου θα παρουσιάσω και θα σχολιάσω αναφορές 
των πηγών πριν από τον 7ο αιώνα, σχετικές με εμπρηστικά μείγματα 
βασισμένα στην νάφθα. Και αναφέρω την νάφθα, γιατί όπως έδειξε η 
νεότερη έρευνα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το νγρον πνρ των Βυζαντι
νών αποτελείτο κυρίως από νάφθα, όρο που χρησιμοποιείται γενικά για 
να δηλώσει τα καύσιμα ορυκτά έλαια.9 

Πείρα και γνώση εμπρηστικών όπλων βασισμένων στη νάφθα, απέ
κτησαν οι Ρωμαίοι κατά τη διάρκεια των επεκτατικών πολέμων τους 
στη Μ. Ασία. Ο Πλίνιος ο πρεσβύτερος (24-79), στη Φυσική 'Ιστορία 
του αναφέρει σχετικώς τα εξής: «Στα Σαμόσατα υπάρχει ένα έλος που 

6. Ε. Davidson, «The Secret Weapon of Byzantium», BZ 66 (1973) 62. 
7. Ch. Matanov, «Gruekijat ogun», Studenski Proucvanija 4 (1976) 65. 
8. J. Haldon - M. Byrne, «A Possible Solution to the Problem of Greek 

Fire», BZ 70 (1977) 91. 
9. Βλ. Haldon - Byrne, A Possible Solution 92. Davidson, Secret Weapon 

70. R. J. Forbes, More Studies in Early Petroleum History, Leiden 1959, σ. 82. 
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παράγει μια εύφλεκτη λάσπη η οποία ονομάζεται μάλθα. Ό τ α ν αγγίξει 
κάτι στερεό κολλάει επάνω του. Επίσης όταν την αγγίξουν οι άνθρωποι 
και θελήσουν μετά να απομακρυνθούν, τους ακολουθεί κυριολεκτικά. 
Μ' αυτό το μέσον υπεράσπισαν τα τείχη της πόλης τους όταν δέχτηκαν 
την επίθεση του Λούκουλου (74 π.Χ. Μιθριδατικός πόλεμος): Οι υπε
ρασπιστές καίγονταν πολλές φορές από τα ίδια τους τα όπλα. Το νερό 
κάνει τη μάλθα να καίει με μεγαλύτερη ορμή. Πειράματα έχουν δείξει 
ότι σβήνει μόνο όταν σκεπασθεί με χώμα.. . Η νάφθα έχει τις ίδιες ιδιό
τητες.. . έχει στενή συγγένεια με τη φωτιά η οποία πηδά επάνω της 
όταν και όπου τη δει».10 

Αργότερα, στα τέλη του 2ου - αρχές του 3ου αιώνα, ο Δίων Κάσ-
σιος (150-229 μ.Χ.) περιγράφοντας την πολιορκία της πόλης Τιγρανό-
κερτα από το Λούκουλο (69 π.Χ.) σημειώνει επίσης τα εξής: 

Λούκουλος ôè Λούκιος κατά τους καιρούς τούτους τους της 'Ασίας δυ-
νάστας Μιθριδάτην τε και Τιγράνην τον Άρμένιον πολεμώ νικήσας και 
ψυγομαχεϊν άναγκάσας τα Τιγρανόκερτα επολιόρκει. και αυτόν οι βάρ
βαροι τη τε τοξε'ια και τη νάφθα κατά των μηχανών χεσμένη δεινώς 
εκάκωσαν. άσφαλτώδες δε το φάρμακον τοϋτο και διάπυρον οϋτως, 
ώσθ3 δσοις αν πρόσμιξη, πάντως αυτά κατακαίειν, ουδ3 άποσβέννυται 
νπ ούδενος ύγροΰ ραδίως.11 

Η νάφθα ως εμπρηστικό όπλο δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο στη Μ. Ασία. 
Ο Ηρωδιανός που έζησε την ίδια εποχή (180-238), μιλώντας για την 
πολιορκία της Ακυληίας από τον Μαξιμίνο Α ' σημειώνει: 

... ol ôè Άκυλήσιοι λίθοις τε εβαλλον άνωθεν, και κιρνώντες θείω τε και 
άσφάλτω π'ισσαν ελαιόν τε, κοίλοις σκεύεσιν εμβαλόντες λάβας επιμή
κεις εχουσι και πυρώααντες, α μα τω προσπελάζειν τοις τειχεσι τον 
ατρατον κατεσκεδάνννσαν, καταχέοντες δμβρου δ'ικην ομοθυμαδόν, φε
ρομένη δέ ή πίσσα συν οϊς προείρηται, δυο μένη τε δια των γεγυμνωμέ-
νων μερών τοϋ σώματος, ες πάν εχεϊτο, ώστε τους θώρακας αυτούς πε-
πυρωμένους άπορρίπτειν καΐ τα λοιπά δπλα, ών 6 σίδηρος εθερμαίνετο, 
τά τε εκ βυρσών τε και ξύλων εφλέγετο και συνείλκετο.12 

Βέβαια οι Ρωμαίοι δεν αργούν να διδαχθούν από την πείρα τους 

10. Plinius, Historia Naturalis, IL CVIII (έκδ. Jan - Mayhoff - Teubner). 
11. Dio Cassius, Historia Romana, XXXVI (έκδ. Melber - Teubner). 
12. Ηρωδιανός VIII 9 (έκδ. Stavenhagen - Teubner). 
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και τις επαφές τους με τα εμπρηστικά μείγματα. Από τον τρίτο ήδη 
αιώνα, ο Ιούλιος Αφρικανός στο έργο του Κεστοί παραθέτει μία συντα
γή για την παρασκευή ενός εμπρηστικού μείγματος που αναφλεγόταν 
όταν ερχόταν σε επαφή με το φως του ηλίου. Σύμφωνα με την συνταγή 
εκείνη, το αύτόματον πνρ όπως ονομαζόταν παρεσκευάζετο ως εξής: 
«τρίβετε στην ίδια αναλογία θειάφι, ορυκτό αλάτι και πυρίτη μέσα σε 
μαύρο γουδί, την ώρα που ο ήλιος μεσουρανεί. Προσθέτετε ρητίνη συ-
κομουριάς και υγρή άσφαλτο από τη Ζάκυνθο σε ίσα μέρη, μέχρις ότου 
δημιουργηθεί ένα παχύρευστο μείγμα και τότε προσθέτετε λίγο άκαυτο 
ασβέστη. Το μείγμα πρέπει να ανακατευθεί σε μεσημβρινές ώρες με 
μεγάλη προσοχή για την προστασία αυτού που το ανακατεύει, γιατί αυ-
ταναφλέγεται ξαφνικά. Βάλτε το μείγμα σε ορυχάλκινα δοχεία με σκέ
πασμα και αποθηκεύστε τα μακριά από τις ακτίνες του ηλίου, γ ιατί 
αν έρθει σε επαφή με τις ακτίνες θα αναφλέγει)).13 

Συγκεκριμένες οδηγίες χρήσεως των εμπρηστικών μειγμάτων δίνει 
στα μέσα του 4ου αιώνα ο Veget ius στο έργο του De re militari. «Τα 
πυρφόρα βέλη πυρπολούν τα πάντα καθώς φτάνουν στο στόχο τους φλε
γόμενα. Η Falar ica όμως έχει τη μορφή λόγχης με μια ισχυρή σιδε
ρένια κεφαλή, η οποία είναι τυλιγμένη με στουπί μουσκεμένο σε θειάφι,. 
ρητίνη, άσφαλτο και εμπρηστικό έλαιο (πετρέλαιο)».14 

Αλλά και ο Αμμιανός Μαρκελλίνος μάς μιλά στα τέλη του 4ου αι. 
για εμπρηστικά μείγματα και τις δυνατότητες χρησιμοποιήσεως τους 
στον πόλεμο. «Στην περιοχή αυτή (της Μηδείας) παρασκευάζεται το 
Μηδικόν έλαιον. Εάν ένα βλήμα επιχρισθεί με το έλαιο αυτό και εκτο
ξευθεί κάπως ήπια από ένα τόξο με χαλαρωμένη χορδή (γιατί μια τα
χεία πτήση θα έσβηνε τη φωτιά), καίει επίμονα όπου κι αν πέσει. Εάν 
κάποιος επιχειρήσει να σβήσει τη φωτιά αυτή με νερό, την κάνει να 
καίει εντονότερα και δεν σβήνει παρά μόνο αν καλυφθεί με χώμα. Το 
έλαιον αυτό παρασκευάζεται ως εξής: Οι γνώστες των πραγμάτων αυ
τών παίρνουν κοινό λάδι, το αναμειγνύουν με ένα ειδικό βότανο και το 
αφήνουν εκτεθειμένο για πολύ καιρό μέχρις ότου γίνει παχύρευστο και 
αποκτήσει μαγικές ιδιότητες. Έ ν α άλλο είδος ελαίου που όμως είναι 

13. Julius Africanus, Kestoi VII (έκδ. Grenfell - Hunt, Oxyrhynchus Pa
pyri, III, pp. 36 κ.ε.). 

14. Vegetius, De re militari, IV 18 (έκδ. Τ. R. Phillips, Roots of Strategy r 
Λονδίνο 1940). 
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πιο παχύρευστο υπάρχει επίσης στην Περσία και ονομάζεται στη γλώσ
σα εκείνη νάφθα».15 

Η επόμενη σχετική μαρτυρία προέρχεται από τον Προκόπιο και ανα
φέρεται στους περσικούς πολέμους, στη διάρκεια των οποίων οι Βυ
ζαντινοί αποκτούν ιδίαν πείραν των εμπρηστικών μειγμάτων. Κατά τον 
Προκόπιο, 01 δε Πέρσαι επενόουν τάδε... αγγεία δε θείου τε καί ασφάλ
του εμπλησάμενοι καί φαρμάκου όπερ Μήδοι μεν νάφθαν καλοϋσιν, "Ελ
ληνες δε Μήδειας ελαιον, πυρί τε ταΰτα ύφάψαντες επί τάς μηχανάς 
τών κριών εβαλλον, ασπερ ολίγου εμπιπράναι πάσας εδέησαν.16 

Το χωρίο αυτό του Προκόπιου επιβεβαιώνει το ότι οι Βυζαντινοί 
γνώριζαν τη νάφθα, αναφέρθηκε δε ήδη ότι η νάφθα αποτελούσε το 
βασικό και ίσως το μόνο συστατικό του ύγροϋ πυρός.17 Η ύπαρξη λοι
πόν εμπρηστικών μειγμάτων όμοιων με εκείνα που χρησιμοποιούσαν οι 
Πέρσες, γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι, δεν πρέπει να ήταν 
άγνωστη στους Βυζαντινούς. 

Τπέρ της υποθέσεως αυτής συνηγορεί οπωσδήποτε και η γνωστή, 
μαρτυρία του Μαλάλα, ο οποίος εξιστορώντας την επανάσταση του Βι-
ταλιανού εναντίον του αυτοκράτορα Αναστασίου Α' το 514, γράφει τα 
εξής: 
... καί λέγει Πρόκλος ο φιλόσοφος έμπροσθεν τοϋ βασιλέως Μαρίνω τω 
Σύρω, "Ο δίδω μι σοι λάβε, καί έξελθε κατά τοϋ αύτοϋ Βιταλιανοϋ. και 
έκέλευσεν ό αυτός φιλόσοφος ένεχθήναι το λεγόμενον θείον απυρον πο
λύ, ειπών τριβήναι αυτό ώς εις μίγμα λεπτόν, καί δέδωκε τω αύτω Μα
ρίνω, ειρηκώς αύτω οτι "Οπου ρίψεις εξ αύτοϋ είτε είς οίκον είτε εν 
πλοίω μετά το άνατεϊλαι τον ήλιον, ευθέως άπτεται ό οίκος ή το πλοιον 
και υπό πυρός αναλίσκεται [...] και κελεύσας Μαρίνω τω Σύρω λαβείν 
τους δρόμωνας καί το θείον απυρον [...] και εξελθειν κατά τοϋ αύτοϋ 
Βιταλιανοϋ'[...] ό δε Μαρίνος ερρόγευσε το θείον απυρον, δ εδωκεν αύτω 
ό φιλόσοφος, εις όλα τα πλοία τών δρομώνων, είρηκώς τοις ναύταις και 
τοις στρατιώταις δτι ου χρεία δπλων, αλλ" ίνα ρίπτετε εκ τούτου είς 
τα ερχόμενα κατέναντι υμών πλοία και καίονται [...] και ώρμησεν εις το 
πέραν κατά Βιταλιανοϋ και τών ανθρώπων αύτοϋ. και κατήντησαν και 

15. Ammianus Marcelinus, Res gestae, XXIII. 6.37-38 (έκδ. Rolfe). 
16. Προκόπιος, 'Υπέρ τών πολέμων 8.11.36 (έκδ. Loeb). 
17. Haidon - Byrne, A Possible Solution 92. «To deal first with the sub

stance that was projected: this was almost certainly crude oil or a distillation 
of it.» 



528 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΡΡΕΣ 

τα πλοία Βιταλιανοϋ [...] και γίνεται εκεί η ναυμαχία ώραν τριτην της 
ημέρας' και ανηψθησαν εξαίφνης υπό πυρός τα πλοία άπαντα Βιταλια
νοϋ τοϋ τυράννου καί εποντίσθησαν εις τον βυθον τοϋ ρεύματος μεθ' ών 
εϊχον Γότθων και Ονννων και Σκνθών στρατιωτών συν επομένων αύτω. 
6 δε Βιταλιανος και οι εις τα άλλα πλοία προσεσχηκότες το γεγονός, 
δτι υπό πυρός αΐψνίδιον ανάφτονται τα εαυτών πλοία, εφυγον και νπέ-
στρεψαν επί τον άνάπλουν.18 

Από το χωρίο αυτό του Μαλάλα φαίνεται πλέον καθαρά ότι οι Βυ
ζαντινοί γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν εμπρηστικά μείγματα και μά
λιστα με επιτυχία. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επισημάνω τις προφανείς ομοιότητες 
μεταξύ του λεγομένου θείου απυρου του Μαλάλα και του αυτομάτου 
πυρός του Ιουλίου Αφρικανού. 
(α) Και στις δύο περιπτώσεις το συστατικό που αναφέρεται πρώτο εί

ναι το θειάφι. 
(β) Και στις δύο περιπτώσεις η ανάφλεξη του μείγματος είναι αυτόματη. 
(γ) Και στις δύο περιπτώσεις γ ια την αυτόματη ανάφλεξη του μείγμα

τος είναι απαραίτητη η ηλιακή θερμότητα. 
Βέβαια ο Μαλάλας δεν παραθέτει τα στοιχεία του μείγματος ούτε 

οδηγίες παρασκευής του, όμως νομίζω ότι γνωρίζουμε αρκετά για τη 
σύνθεση των εμπρηστικών μειγμάτων για να κατανοήσουμε ότι και άλλα 
υλικά, πιθανότατα όμοια με αυτά της συνταγής του αυτομάτου πυρός 
και σίγουρα η νάφθα ήταν παρούσα και στο μείγμα το λεγόμενον θείον 
άπυρον.19 

Φαίνεται λοιπόν ότι 100 τουλάχιστον χρόνια πριν από την εφεύρεση 
του Καλλίνικου, οι Βυζαντινοί γνωρίζουν και χρησιμοποιούν με επιτυ
χία εμπρηστικά μείγματα των οποίων ο τρόπος χρήσης και η αποτελε
σματικότητα μπορούν θαυμάσια να τα κατατάξουν μεταξύ των μειγμά
των που αργότερα γίνονται γνωστά υπό τον γενικό όρο ύγρον πϋρ. 

Και μιλώ για 100 τουλάχιστον χρόνια γιατί η έκφραση το λ ε γ ό 
μ ε ν ο ν θείον άπυρον δημιουργεί την εντύπωση ότι ο Μαλάλας γράφει 
για κάτι που είναι ήδη γνωστό.20 

18. Ιω. Μαλάλας 403.5 κ.ε. (έκδ. Dindorf, CSHB). 
19. Η. Wada, «Το λεγόμενον θείον άπυρον bei Malalas», Orient 11 (1975) 

26 κ.ε. 
20. Wada, Θείον άπυρον 30. 
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Την άποψη ότι οι Βυζαντινοί γνώριζαν τα εμπρηστικά μείγματα και 
τα χρησιμοποιούσαν, βεβαιώνει και πληροφορία του Θεοφάνη σύμφωνα 
με την οποία ήδη από το 672, δύο χρόνια δηλ. πριν εκδηλωθεί η αρα
βική επίθεση, ό ôè προλεχθείς Κωνσταντίνος (Δ')} την τοιαύτην των 
θεομάχων (Αράβων) κατά Κωνσταντινουπόλεως κίνησιν εγνωκώς, κα-
τεσκεύασε και αυτός διήρεις ευμεγέθεις κακκαβοπυρφόρονς και δρόμω-
νας σιφωνοφόρους και τούτους προσορμίσαι εκέλευσεν εν τω Προκλια-
νησίω των Καισαρίον λιμένι.21 

Και βέβαια οι όροι κακκαβοπνρφόρος και σιφωνοφόρος που είναι, 
όπως έχει ήδη παρατηρηθεί,22 τεχνικοί όροι σχετιζόμενοι μόνο με το 
νγρον πυρ, δεν θα είχαν σημασία πριν την εφεύρεση του όπλου αυτού. 

Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό που έχουν υπαινιχθεί παλαιότερα ο Η. 
Wada, ο Ι. Καραγιαννόπουλος23 και η Αικ. Χριστοφιλοπούλου,24 θεω
ρώντας τον Καλλίνικο όχι ως εφευρέτη αλλά μάλλον ως εκείνον που τε
λειοποίησε ήδη υπάρχοντα εμπρηστικά όπλα, είναι πραγματικότης. 

Υπό το φως των πληροφοριών που αναφέρθηκαν νομίζω ότι μπο
ρούμε πλέον να δεχθούμε δίχως επιφυλάξεις το συμβολικό νόημα των 
όσων γράφει Προς τον ϊδιον vìòv 'Ρωμανόν, ο Κωνσταντίνος Πορφυρο
γέννητος περί του ύγροϋ πυρός, του δια των σιφωνων εκφερομένου. Και 
αυτό (υγρό πΰρ) από Θεοϋ δι' αγγέλου τω μεγάλω και πρώτω βασιλεΐ 
Χριστιανω, άγίω Κωνσταντίνο) εφανερώθη κάί εδιδάχθη.25 

21. Θεοφάνης 353.19-23. 
22. Wada , Θείον άπυρον 25. 
23. Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία βυζαντινού κράτους, Β ' (565-1081), Θεσσα

λονίκη 21987, σ. 89-90. 
24. Αικ. Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή ιστορία, Β ' 1 (610-867), Αθήνα 1981, 

σ. 304-305. 
25. Κων. Πορφυρογέννητος, De Administrando Imperio 13.73 κ.ε. (έκδ. Μο-

ravcsik - Jenkins) . 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Τα αγιολογικά κείμενα, οι διάφοροι Βίοι αγίων της πρώιμης όσο και 
της μέσης βυζαντινής περιόδου είναι κείμενα λαϊκής ως επί το πλείστον 
χρήσης μέσα από τις αφηγήσεις των οποίων παρουσιάζονται γεγονότα 
και καταστάσεις που συχνά απηχούν την καθημερινή πραγματικότητα. 

Οι συγγραφείς των Βίων στην προσπάθεια τους να προβάλουν την 
προσωπικότητα του αγίου την αναπαριστάνουν ζωηρά στην αλληλεπί
δραση της προς τον περιβάλλοντα κόσμο και προς τον πολιτισμό της 
εποχής, ενώ συγχρόνως, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, διανοίγουν το 
βλέμμα και στον πολιτιστικό βίο των λαϊκών τάξεων που πολύ συχνά 
παραβλέπουν οι λόγιοι συγγραφείς. 

Η σημαντικότερη ωστόσο προσφορά των αγιολογικών κειμένων στην 
ιστορική έρευνα είναι ότι παρέχουν πληροφορίες για έθιμα και θεσμούς 
πολιτικούς, κοινωνικούς, στρατιωτικούς και άλλους που από τη ρωμαϊ
κή και την πρωτοβυζαντινή περίοδο επιβιώνουν στην καθημερινή ζωή 
του βυζαντινού κόσμου. 

Στην παρούσα μελέτη θα επισημάνουμε στις αφηγήσεις δύο αγιολο
γικών κειμένων, το Βίο του Ιωαννικίου (754-846) που γράφτηκε από 
το μοναχό Σάββα τον 9ο αιώνα1 και το Βίο του Λουκά Στυλίτη (879-
979), έργο ανώνυμου συγγραφέα του 10ου αιώνα,2 περιπτώσεις επιβιώ
σεως στοιχείων παλαιότερων στρατιωτικών θεσμών των οποίων οι απαρ
χές ανάγονται στη ρωμαϊκή περίοδο, καθώς επίσης και περιπτώσεις που 
απαντούν στο Βίο του Λουκά Στυλίτη όπου φαίνεται να καταστρατη
γούνται θεσμοί και κανόνες της υστερορωμαϊκής και πρωτοβυζαντινής 
εκκλησιαστικής παράδοσης. 

1. Βίος Ιωαννικίου, AASS Nov. II. 1, σ. 332-383. Βλ. Ι. Καραγιαννόπουλο, 
Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, Θεσσαλονίκη 41978, αρ. 218. 

2. Βίος Λουκά Στυλίτου, έκδ. Η. Delehaye, Les Saints Stylites, Βρυξέλλες-
Παρίσι 1923, σ. 195-237. Βλ. Ι. Καραγιαννόπουλο, Πηγαί αρ. 316. 
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Ας δούμε όμως πρώτα πώς εμφανίζονται οι επιβιώσεις αυτές στους 
δύο Βίους. Ο βιογράφος του Ιωαννικίου μάς πληροφορεί ότι ο Ιωαννί-
κιος Έν αρχή δε της τρίτης ήλικιώσεως, ήγουν εξκαιδεκαετίας... διε-
πλάττετο δλως καθ* ήλικίαν υπερφερή και μορφην αυτός ωραιοτατην και 
ευπρεπή. "Οθεν τω εννεακαιδεκάτφ αύτοϋ χρόνω τής ηλικίας είς την των 
εξκονβιτόρων στρατίαν και εν βάνδω όκτωκαιδεκάτω κατ3 εκλογήν ακρι
βή υπό του τυράννου εντάττεται? Ο βιογράφος του Λουκά Στυλίτη ανα
φέρει ότι οι γονείς του Λουκά, πλούσιοι γεωργοί και στρατιωτική κου
στωδία καταλεγόμενοι* ελάσαντά τε (τον Λουκά) προς ηλικίας μετρον 
κάί είς άνδρας ήδη τελούντα τ ε την τής στρατείας εξυπηρετεϊν επήρειαν 
προεστήσαντο.5 Έ τ σ ι ο Λουκάς μάς πληροφορεί στη συνέχεια ο Βίος 
παίρνει μέρος σε εκστρατεία εναντίον των Βουλγάρων που τότε έλαβε 
χώρα δκτωκαιδέκατον έτος άγων τής ηλικίας αύτοϋ.6 

Τα δύο αυτά αγιολογικά κείμενα μας δίνουν όπως βλέπουμε επιβε
βαίωση για το χρόνο στράτευσης των Βυζαντινών στην περίοδο αυτή. 
Τα όρια της στρατεύσιμης ηλικίας που ίσχυαν κατά τη ρωμαϊκή και 
πρωτοβυζαντινή εποχή γνωρίζουμε από σχετικές διατάξεις του Θεοδο-
σιανού κώδικα. Έ τ σ ι στις διατάξεις που αφορούν τους γιους των στρα
τιωτικών, των apparitores και των βετεράνων η ηλικία στράτευσης τους 
ορίζεται μεταξύ του 20ού και 25ου έτους: ab annis viginti usque ad 
viginti et quinque annis aetatem agant,7 ενώ σε μια άλλη διάταξη που 
αφορά τους tirones αναφέρεται το 19ο έτος: ab anno et decimo et novo 
ad militiam eligantur.8 Συνάγουμε λοιπόν ότι οι πολίτες της ρωμαϊ
κής όπως και της πρωτοβυζαντινής περιόδου υπόκεινταν σε στρατολογία 
μεταξύ του 19ου και του 25ου έτους της ηλικίας τους. Από τους Βίους 
πάλι έχουμε την πληροφορία ότι οι δύο άγιοι, ο Ιωαννίκιος και ο Λου
κάς στρατεύονται μεταξύ 18 και 19 ετών. Έ τ σ ι τα δύο αυτά αγιολο
γικά κείμενα μας διασώζουν τη σημαντική μαρτυρία ότι ρωμαϊκές και 
πρωτοβυζαντινές διατάξεις που ορίζουν το χρόνο στράτευσης εξακολου
θούν να ισχύουν και στη μέση βυζαντινή περίοδο. Και πρέπει να ση
μειώσουμε ότι οι δύο αυτοί Βίοι είναι οι μόνες πηγές που μας δίνουν 

3. Βίος Ιωαννικίου, Nov. II. 1, σ. 334. 
4. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 3-5. 
5. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 7-9. 
6. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 12. 
7. Cod. Theod. 7.22.2 - a. 326 (έκδ. Mommsen -Meyer). 
8. Cod. Theod. 7.13.1 - 2.353. Βλ. και Ι. Καραγιαννόπουλο, Ιστορία Βυζαντι

νού Κράτους, Α' (324-565), Θεσσαλονίκη 1978, σ. 631. 
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ρητή μαρτυρία για το χρόνο στράτευσης στην περίοδο αυτή. Τα 7α-
κτικά του Λέοντος ΣΤ' μάς παρέχουν μια έμμεση και αόριστη μόνο μαρ
τυρία που κρύβεται στη φράση του κειμένου των Τακτικών που λέει 
ότι ο στρατηγός πρέπει να επιλέγει για στρατολόγηση μήτε παιδας, 
μήτε γέροντας.9 Δηλαδή ο συγγραφέας των Τακτικών αποφεύγει να ορί
σει την ακριβή ηλικία στρατολογίας αλλά δίνει μόνο τα πλαίσια της 
ορίζοντας τα μεταξύ δύο σημείων: μήτε παϊδας = εκείνοι που προφα
νώς δεν είχαν τη στρατεύσιμη ηλικία και μήτε γέροντας = εκείνοι που 
προφανώς επίσης την είχαν υπερβεί. 

Τα αγιολογικά όμως κείμενα, όπως και προηγουμένως επισημάναμε, 
μας δίνουν άλλοτε σαφείς πληροφορίες και σύμφωνες με τους κρατούν
τες πολιτικούς και εκκλησιαστικούς θεσμούς και άλλοτε πάλι τα ίδια 
αυτά κείμενα δίνουν πληροφορίες συγκεχυμένες ή που υπερβάλλουν τα 
πράγματα και κάποτε αντιβαίνουν προς ισχύοντες από παλιά θεσμούς 
και κανόνες. Αυτό προφανώς είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ιστορικού 
πνεύματος που συχνά υπάρχει στα αγιολογικά κείμενα ως εκ της φύ
σεως του αντικειμένου και του σκοπού τους. 

Ας δούμε όμως την αφήγηση του Βίου του Λουκά Στυλίτη. 
Ο Λουκάς σύμφωνα με το βιογράφο του στρατεύεται όπως είδαμε 

σε ηλικία 18 ετών και παίρνει μέρος σε εκστρατεία εναντίον των Βουλ
γάρων.10 Μετά την ατυχή έκβαση αυτής της εκστρατείας11 όπου ο Λου
κάς διέτρεξε σοβαρούς κινδύνους αποφασίζει να γίνει μοναχός: δρον θέ-
μενος καθ3 εαυτόν άμετάθετον τον μονήρη βίον άσπάσασθαι και μηκέτι 
κοσμικώ σχήματι τώ κόαμω περιπολεύειν.12 Έτσι κείρεται από κάποιον 
θεόληπτον καί ήσυχαστήν μονάζοντα.19 Επί 6 χρόνια επιδίδεται σε σκλη-

9. Λέων ΣΤ ' , Τακτικά, PG 107, 700 Α. 
10. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 9-12: Τον κατά Βουλγάρων τοιγαροϋν πόλεμον 

άναδεδεγμένου τοϋ τότε τα σκήπτρα της 'Ρωμαϊκής αρχής εμπεπιστευμένου, και 
αυτός εις την κατ' αυτών εκστρατείαν συνεκστρατεΰσατο, οκτωκαιδεκατον έτος άγων 
τής ηλικίας αύτοϋ. 

11. Πρόκειται σύμφωνα με τους ερευνητές για την καταστροφή στο Βουλγα-
ρόφυγο το 897. Τη χρονολογία προσδιόρισε πρώτος ο S. Vanderstuyf στα προλε
γόμενα της έκδοσης του Βίου που δημοσίευσε στην PO 11 (1915) 147-294, στις σε
λίδες 166-167. Τη χρονολογία αυτή αποδέχθηκε και ο Delehaye, Saints Stylites 
XCVIII . Βλ. και G. Da Gosta-Louillet, «Saints de Constantinople aux Vi l l e , 
IXe et Xe siècles», Byzantion 25-27 (1955-57) 842. 

12. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 20-22. 
13. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 22-25. 
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ρές ασκητικές δοκιμασίες. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Βίος (πα
ραθέτω το κείμενο σε ελεύθερη μετάφραση): «φόρεσε δερμάτινο χιτώνα 
και τη σάρκα καθήλωσε ενάντια στο σφρίγος της νιότης του και στις 
εξεγέρσεις των παθών που δύσκολα συγκρατιούνται και οι οποίες ξε
σηκώνονται κυρίως σ' όσους σφύζουν από νιάτα. Δεν εμπιστεύθηκε όμως 
μόνο στα σίδερα τη φυλάκιση και ασφάλεια του εαυτού του αλλά και με 
συχνές προσευχές και πολλές νηστείες και πλάγιασμα στο σκληρό χώμα 
και κάθε άλλη σκληραγωγία καταδάμαζε το σώμα του παίρνοντας τρο
φή κάθε 7 ημέρες, χωρίς ασπίδα και ραβδί και φορώντας ένα μόνο χι
τώνα και με γυμνά πόδια προτιμώντας να περπατά σύμφωνα με την 
αποστολική πολιτεία ή πιο σωστά σύμφωνα με τη συμπεριφορά και 
δίαιτα των αγγέλων. Έτσι βασανίζοντας το σώμα του με μακροχρόνιες 
ασιτίες και καταπιέζοντας το με πικρές κακουχίες πέρασε 6 χρόνια επι
διώκοντας αυτού του είδους την αδιάκοπη κακοπάθεια».14 

Με τη συμπλήρωση των 24 χρόνων του ο Λουκάς χειροτονείται πρε
σβύτερος: την του πρεσβυτέρου χειροτονίαν άναδέχεται15 και ενώ εξα
κολουθούσε να υποβάλλεται σε σκληραγωγία και κακουχίες: «με βαριά 
σίδερα και δερμάτινα ρούχα, με σκληρή εγκράτεια και πλάγιασμα στο 
χώμα»,16 δεν παρέλειπε, τονίζει ο Βίος, να εκπληρώνει τη στρατιωτική 
του υποχρέωση: ουκ ενελιπεν εξυπηρετούμενος τη στρατιωτική επήρεια 
επί χρόνοις ετέροις ίσαρίθμοις των προγεγραμμένων.11 

Δύο βασικά ζητήματα αναφύονται μέσα από την αφήγηση του Βίου. 
Το πρώτο αφορά τη σχέση της ασκητικής άσκησης και της στρατιω-

14. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 25 κ.ε.: ...δερμάτινον χιτώνα άμφιασάμενος σι-
δήροις τε την σάρκα καθηλώσας συν φόβφ Κυρίου δια την προσοϋσαν αύτψ της 
νεότητος άκμήν και τάς των παθών δυσκαθέκτους επαναστάσεις, επεγειρομένας μά
λιστα τοις εν νεαρά τη ηλικία σφριγώσιν. Ου μόνοις δέ τοις σιδήροις την έαυτοΰ 
φυλακήν και άσφάλειαν κατεπίστευσεν, άλλα και προσευχαϊς συχναΐς και νηστείαις 
πολλαΐς και χαμευνίαις σκληραϊς και τη λοιπή πάση σκληραγωγία την σάρκα κα
λώς κατεδάμαζεν, δι' ημερών επτά μεταλαμβάνων τροφής, προς τω άχάλκφ τε και 
άράβδφ και μονοχίτωνι ετι και γυμνοποδεϊν ώραίως έλόμενος, κατά την αποστολι
κή» πολιτείαν η μάλλον ο'ικειότερον είπεϊν, άγγελικήν διαγωγήν και δίαιταν. Οντως 
οϋν διετέλεσεν ύπωπιάζων βιαίως το σώμα μακραΐς άσιτίαις και κατάγχων ισχυ
ρώς πικραΐς κακονχίαις επί χρόνον εξαετή την τοιάνδε μεταδιώκων άνένδοτον κακο-
πάθειαν... 

15. Βίος Λουκά Στυλίτου 201.9. 
16. Βίος Λουκά Στυλίτου 201.11-14: Της αυτής τοίνυν και μετά την χειρο

τονίαν εχόμενος σκληραγωγίας και κακουχίας εκ τε της τών σιδήρων βαρντητος και 
τής δερμάτινης ένδύτητος και της εξ εγκράτειας και χαμευνίας σκληρότητος... 

17. Βίος Λουκά Στυλίτου 201.14-15. 
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τικής υπηρεσίας του Λουκά στο διάστημα των 6 χρόνων κατά το οποίο 
ο Λουκάς εκάρη μοναχός και επιδιδόταν σε ασκητικές δοκιμασίες ενώ 
συγχρόνως παρέμενε στο στρατό. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τη σχέση 
της χειροτονίας του Λουκά ως πρεσβυτέρου και της στρατιωτικής του 
υπηρεσίας: μπορούσε να χειροτονηθεί σε ηλικία 24 ετών πρεσβύτερος, 
όπως μας λέει ο Βίος, και μετά τη χειροτονία του να παραμείνει στρα
τιώτης ; 

Για το πρώτο ζήτημα ο Βίος παρακινεί να πιστέψουμε ότι ο Λου
κάς που υπέβαλλε τον εαυτό του σ' όλους τους κόπους και τη σκληρα-
γωγία της ασκητικής ζωής αναδεχόταν ταυτόχρονα και τους ηθικούς 
κινδύνους (ενδεχομένως να σκοτώσει ή να τραυματίσει κάποιον) και τους 
σωματικούς κόπους που συνεπάγεται η στρατιωτική ζωή. Συμβιβάζον
ταν αυτά; Η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι ο Λουκάς 
ήταν επίστρατος και όχι μόνιμος στρατιώτης και επομένως τους 6 μή
νες περίπου του χρόνου παρέμενε στο στρατό ενώ τους υπόλοιπους ασκού
σε την ασκητική ζωή στον οίκο του. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι 
θεωρώ αυτή την άποψη βεβιασμένη και όχι ικανοποιητική. Γιατί στην 
πραγματικότητα απαντά μόνο στο ζήτημα της σκληραγωγίας ασκητικής 
και στρατιωτικής ζωής όχι όμως στο ζήτημα των ηθικών κινδύνων (φό
νων κτλ.) που συνεπαγόταν η δεύτερη και που αντιστρατεύονταν ευθέως 
τις αρχές της ασκητικής του ζωής. 

Ας έρθουμε όμως στη διερεύνηση του άλλου ζητήματος, του ασύγ
κριτα σοβαρότερου, αν ο Λουκάς μπορούσε σε ηλικία 24 ετών να χει
ροτονηθεί πρεσβύτερος και εάν μετά τη χειροτονία του μπορούσε να 
παραμείνει στρατιώτης. 

Στο ζήτημα αυτό ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ισχύουν οι λόγοι 
που είπαμε προηγουμένως και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό, διότι έχου
με πλέον να κάνουμε με ιερέα με ηθικές απαιτήσεις ακόμη μεγαλύτερες, 
προβάλλει το ερώτημα που θέσαμε, αν δηλαδή ο Λουκάς μπορούσε να 
χειροτονηθεί πρεσβύτερος σε ηλικία 24 ετών και να στρατεύεται και 
μετά τη χειροτονία του. 

Γνωρίζουμε ότι με αποφάσεις δύο εκκλησιαστικών συνόδων, της το
πικής συνόδου της Νεοκαισαρείας (314-325)18 και της εν Τρούλλω Σ Τ ' 
Οικουμενικής συνόδου ή Πενθέκτης (691),19 ορίζεται ως ηλικία χειρο-

18. Κανών ΙΑ' της εν Νεοκαισαρεία Συνόδου, Ράλλης - Ποτλής Γ', 88. 
19. Κανών ΙΔ' της εν τω Τρούλλω ΣΤ' Οικουμενικής Συνόδου, Ράλλης-

Ποτλής Β', 337. 
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τονίας πρεσβυτέρου το 30ό έτος.20 Ενδεικτικά παραθέτω απόσπασμα 
από τον ΙΔ' κανόνα της εν Τρούλλω ΣΤ' Οικουμενικής συνόδου που 
ορίζει: ...πρεσβύτερον προ των τριάκοντα μη χειροτονεϊαθαι, καν πάνυ 
fi δ άνθρωπος άξιος,21 καθώς και την παρατήρηση του σχολιαστή: Ει 
δε τις προ των ορισθέντων χρόνων χειροτονηθείη, της των κανόνων πα
ραβάσεως επιτίμιον νφέξει την καθαίρεσιν.22 

Γνωρίζουμε επίσης ότι η πολιτεία από την πλευρά της με νόμο της, 
τη Νεαρά 131 του Ιουστινιανού Α' του 545, εξίσωσε τους ιερούς κανό
νες από άποψη νομοθετικού κύρους με τους πολιτειακούς νόμους.23 

Όσον αφορά τώρα το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, αν δηλαδή 
μπορούσε κάποιος να είναι στρατιώτης ενώ είχε χειροτονηθεί ιερέας, 
γνωρίζουμε ότι οι ιεροί αποστολικοί κανόνες απαγορεύουν ρητά την ταυ
τόχρονη άσκηση όχι μόνο ένοπλης υπηρεσίας και ιεροσύνης (ή δι' δπλων 
στρατεία γαρ πάντη απαγορεύεται, λέγει ο σχολιαστής)24 αλλά θεωρούν 
και κάθε άοπλη στρατεία, δηλαδή πολιτική ή στρατιωτική υπηρεσία ως 
ασυμβίβαστη με το ιερατικό λειτούργημα.25 

Επομένως ο Λουκάς ούτε 24 ετών μπορούσε να γίνει ιερέας σύμ-

20. Βλ. και Φωτίου, Νομοκάνων, τίτλ. Α' κεφ. ΚΗ ' , Ράλλης - Ποτλής Α' , 65-66. 
21 . Ράλλης - Ποτλής Β ' , 337. 
22. Ράλλης - Ποτλής Β ' , 338. Πρβ. στο ίδιο και σχόλιο του Θεοδώρου Βαλ-

σαμώνος: ...τους δε μη ύπερβάντας τους τοσούτους χρόνους, και χειροτονουμένονς, 
καθαιρεϊσθαι. 

23. Novellae 131. 1 (a. 545): Θεσπίζομεν τοίννν, τάξιν νόμων επέχειν τους 
αγίους εκκλησιαστικούς κανόνας τους υπό των αγίων τεσσάρων συνόδων εκτεθέντος 
ή βεβαιωθέντος, τουτέστι της εν Νίκαια των τιη' και της εν Κωνσταντινουπόλει 
των αγίων ρν' πατέρων και της εν Έφέσφ πρώτης εν ή Νεστόριος κατεκρίθη, και 
της εν Χαλκηδόνι, καθ' ην Ευτυχής μετά Νεστορίου άνεθεματίσθη. Των γαρ προ-
ειρημένων άγιων δ' συνόδων και τα δόγματα καθάπερ τάς θείας γράφος δεχόμεθα 
και τους κανόνας ως νόμους φυλάττομεν. Βλ. Σπ . Τρωιάνο, «Θεσπίζομεν τοίνυν, 
τάξιν νόμων επέχειν τους αγίους εκκλησιαστικούς κανόνας...», στο: Δώρημα στον 
Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, Βυζαντινά 13/2 (1985) 1193 κ.ε., όπου και η σχετική 
βιβλιογραφία. Ο συγγραφέας εδώ εκφράζει αμφιβολίες για το αν το πραγματικό 
κίνητρο που οδήγησε στη θέσπιση της Νεαράς ήταν η ενίσχυση του κύρους των 
ιερών κανόνων. 

24. Ράλλης - Ποτλής Β' , 107 (σχόλιο Θεοδώρου Βαλσαμώνος). 
25. Ράλλης - Ποτλής Β ' , 107. Κανών ΠΓ": 'Επίσκοπος, ή πρεσβύτερος, η 

διάκονος, στρατεία σχολάζων, και βουλόμενος αμφότερα κατέχειν, 'Ρωμαϊκήν αρ
χήν, και ίερατικήν διοίκησιν, καθαιρεϊσθαι. Τα γαρ Καίσαρος, Καίσαρι· και τα τον 
Θεοϋ, τω Θεω. Βλ. στο ίδιο και σχόλιο Ιω. Ζωναρά. 
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φωνα με τ ι ς αποφάσε ι ς τ ω ν συνόδων 2 6 ούτε εάν εχε ιροτονε ίτο μπορούσε 
να παραμε ίνε ι στο στρατό εφόσον οι ιεροί κανόνες απαγορεύουν ρητά 
την ταυτόχρονη άσκηση ένοπλης υπηρεσ ίας κα ι ιεροσύνης. 

Α ς δούμε ό μ ω ς π ώ ς α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν το ζ ή τ η μ α αυτό οι ερευνητές . 
Ο Η . D e l e h a y e εκφράζε ι την ά π ο ψ η ότι ο Λ ο υ κ ά ς πέρασε 6 χρόν ια 

στο στρατό ( 2 4 - 3 0 ) εν είδει σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ο ύ ιερέα,2 7 θ ε ω ρ ώ ν τ α ς π ρ ο φ α ν ώ ς 
ότι οι έτεροι ισάριθμοι χρόνοι28 π ο υ υπηρέτησε ο Λ ο υ κ ά ς σ ύ μ φ ω ν α με 
τ ο κε ίμενο αντ ιστοιχούν προς τ α 6 χρόν ια τ η ς α σ κ η τ ι κ ή ς ά σ κ η σ η ς ( 1 8 -
24 ) π ο υ έχουν π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ω ς αναφερθεί . 2 9 

Θ α παρατηρούσα ω σ τ ό σ ο ότι όχι μόνο δεν έχουμε κ α μ ι ά μαρτυρ ία 
γ ι α θεσμοθετημένο σ ώ μ α σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ώ ν ιερέων στο Β υ ζ ά ν τ ι ο 3 0 αλλά 

26. Τα λιγοστά παραδείγματα προσώπων που χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι σε 
νεαρότερη από τη νόμιμη ηλικία (βλ. Α. Π . Χριστοφιλόπουλο, Θέματα βυζαντινού 
εκκλησιαστικού δικαίου, 'Αθήνα 1957, σ. 31) πρέπει να αποδειχθεί ότι είναι αξιό
πιστα" αλλά και στην περίπτωση που είναι αξιόπιστα οι ελάχιστες εξαιρέσεις μπρο
στά στο πλήθος των κανονικών περιπτώσεων ενισχύουν απλώς τον κανόνα. 

27. Delehaye, Stylites Ci l : «Il semble y avoir passé six ans en quali té 
d 'aumônier». Την ίδια άποψη έχει και η Da Costa-Louillet, Saints de Constant i 
nople 842: «Il reçut la prêtrise et remplit ses fonctions sacerdotales dans l 'ar
mée». 

28. Βίος Λουκά Στυλίτου 201. 15. 
29. Βίος Λουκά Στυλίτου 200. 36 κ.ε.: Οντως οΰν διετέλεσεν ύπωπιάζων βιαίως 

το σώμα μακραϊς άσιτίαις και κατάγχων ισχυρώς πικραΐς κακονχίαις επί χρόνον 
εξαετή την τοιάνδε μεταδιώκων άνένδοτον κακοπάθειαν... Βλ. Delehaye, Stylites 
XCIX. Πρβ. και P . Lemerle, The Agrarian History of Byzantium from the Origins 
to the Twelfth Century, Galway 1979, σ. 146 σημ. Ι . Ο παλαιότερος εκδότης του 
κειμένου S. Vanderstuyf, PO 11 (1915) 189-287, υποστήριξε (σ. 169) ότι με τη 
φράση επί χρόνοις ετέροις ίσαρίθμοις τών προγεγραμμένων εννοούνται 24 επιπλέον 
χρόνια μετά τη χειροτονία του Λουκά ως πρεσβυτέρου που συνέβη μετά την συμ-
πλήρωσιν τον εικοστού τετάρτου χρόνον της σωματικής ηλικίας αυτού (Βίος Λου
κά Στυλίτου 201.9-11). Την άποψη αυτή αποδέχεται και η Da Costa-Louillet, 
Saints de Constantinople 843. 

30. Η μνεία πρεσβυτέρου τών νούμερων που απαντά στο Βίο του αγίου Σάββα 
(439-532) του Κυρίλλου Σκυθοπολίτου (σ. 92.29, έκδ. Schwartz) δεν έχει καμιά 
σχέση με ιερατικό αξίωμα. Προφανώς σημαίνει τον militem seniorem, ο οποίος 
υπάρχει ήδη από τη ρωμαϊκή εποχή και ο οποίος είχε μια κάποια καλύτερη μετα
χείριση απ' ό,τι ο κοινός στρατιώτης (βλ. Κ. Ε. Zachariä v. Lingenthal , Die vom 
Kaiser Anastasius für die Libya Pentapolis erlassenen Formae (Monatsberichte 
d. K. Akad. d. Wiss. zu Berlin, Phil.-hist. KL), Βερολίνο 1879, σ. 151. Πρβ. και. 
R. Grosse, Römische Militärgeschichte von Gallienus bis zum Beginn der byzan
tinischen Themenverfassung, Βερολίνο 1920, σ. 108). Ο αναφερόμενος πρεσβύτε
ρος τών σχολών στο έργο του Παλλαδίου ((Διάλογος ιστορικός προς Θεόδωρον διά-
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αντίθετα οι ιεροί κανόνες, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αποκλείουν 
εντελώς συνύπαρξη ιερατικού λειτουργήματος και πολιτικού ή στρατιω
τικού αξιώματος.31 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι ορισμένες μαρτυρίες 
πηγών εμφανίζουν καταστάσεις που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αντι
βαίνουν προς τις απαγορεύσεις αυτές των ιερών κανόνων. Τέτοιες είναι 
οι μαρτυρίες για στρατολογία κληρικών που απαντούν σε δύο επιστολές 
του Νικολάου Μυστικού. Ο πατριάρχης σε επιστολή του απευθυνόμενη 
σε κάποιον πατρίκιο Φιλόθεο διαμαρτύρεται έντονα διότι, όπως λέει, 
προς στρατειαν κοσμικην καταλέγονται και προς στρατιωτικές λειτουρ
γίας απάγονται32 οι κληρικοί της μητροπόλεως της Νικαίας και σε άλλη 
πάλι επιστολή του προς κάποιον ανώνυμο αξιωματούχο καταλήγει το
νίζοντας ότι το κράτος δεν θ' αποκομίσει κανένα όφελος ούτε των κλη
ρικών στρατευομένων ούτε των εν τη εκκλησία πενήτων εις δουλείαν 
αφωρισμένων,33 

Πρόκειται εδώ πράγματι για στρατολογία κληρικών και υποχρέωση 
τους από το κράτος για παροχή ένοπλης υπηρεσίας όπως το ερμηνεύουν 
πολλοί ερευνητές;34 

κονον Ρώμης περί βίου και πολιτείας τοϋ μακαρίου 'Ιωάννου επισκόπου Κωνσταντι
νουπόλεως τοϋ Χρυσοστόμου» (PG 47, 72), όπως και ο πρεσβύτερος τοϋ Παλατιού 
που απαντά λίγο πιο κάτω στο ίδιο κείμενο είναι προφανώς ιερείς των ανακτόρων. 

Το όλο ζήτημα σχετικά με την ύπαρξη ή μη σώματος στρατιωτικών ιερέων 
στο Βυζάντιο πραγματεύομαι σε άλλη εργασία μου. 

31. Αν και όλοι οι σχετικοί κανόνες απαγορεύουν ομόφωνα την ανάληψη κο
σμικών αξιωμάτων από κληρικούς και μοναχούς παραδείγματα από τις πηγές δεί
χνουν ότι συνέβαινε κάποτε να παραβιάζονται οι κανόνες αυτοί. Βλ. Ε. Παπαγιάννη, 
«Επιτρεπόμενες και απαγορευμένες κοσμικές ενασχολήσεις του βυζαντινού κλήρου», 
Πρακτικά Δ' Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 153 και σημ. 
56 όπου οι σχετικές πηγές. Ωστόσο οι αναλήψεις αυτές κοσμικών αξιωμάτων από 
κληρικούς και μοναχούς που μαρτυρούν οι πηγές οφείλονται σε σποραδικές εκτροπές 
από τους κανόνες οι οποίες βέβαια δεν τους καταργούν, διότι, όπως ορθά τονίζει η 
Ε. Παπαγιάννη (ό.π. σ. 155), «...μπορεί να λεχτεί ανεπιφύλακτα μόνον ότι, σύμφωνα 
πάντα με τους κανόνες και ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε στην πράξη, απαγορεύον
ταν η ανάληψη κοσμικών αξιωμάτων, τα αισχρά επαγγέλματα και η διαχείριση ξένων 
υποθέσεων με κερδοσκοπικά κίνητρα, επιτρέπονταν δε τα 'ελευθέρια και άκατά-
γνωστα' επαγγέλματα με βασικό παράδειγμα τα χειρωνακτικά». 

32. Νικόλαος Μυστικός, Επιστολαί 150, σ. 466. 7 κ.ε. (έκδ. Jenkins - We-
sterink, CFHB, VI). 

33. Νικόλαος Μυστικός, Επιστολαί 164, σ. 490. 30 κ.ε. 
34. L. Bréhier, «Les institutions de l'empire byzantin» (Le monde byzantin 
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Νομίζω ότι η απάντηση πρέπει ν' αναζητηθεί μέσα στην έννοια των 
λέξεων στρατεια και στρατεύεσθαι οι οποίες δεν σημαίνουν μόνο την 
άσκηση ένοπλης υπηρεσίας αλλά σημαίνουν την άσκηση γενικώς κάθε 
υπηρεσίας προς το κράτος, πολύ συχνά μάλιστα πολιτικής υπηρεσίας 
όπως απαντούν στο Περί Βασιλείου Τάξεως όπου η στρατεια σιλ,εντια-
ρίου35 ή η στρατεια δομεστικων και προτικτόρων36 σημαίνουν προφανώς 
την υπηρεσία των αξιωματούχων αυτών προς την αυτοκρατορική αυλή.37 

Πρέπει λοιπόν μέσα στις φράσεις κοσμική στρατεια, στρατευόμενοι 
κληρικοί ή στρατιωτικές λειτουργίες να εννοούνται, όπως άλλωστε το 
έχει επισημάνει η Η. Ahrweiler,3 8 οι στρατιωτικής φύσεως φορολογι
κές υποχρεώσεις ή επιβαρύνσεις των κληρικών, οι διάφορες δηλαδή αγγα
ρείες και παραγγαρεϊες39 στις οποίες υπόκεινταν εν καιρώ στρατοπέδου, 
με εξαίρεση μόνο τους στρατιώτες,40 όλος ο πληθυσμός και από τις 
οποίες δεν απαλλασσόταν ούτε η Εκκλησία.41 

Ας δούμε όμως πώς αντιμετωπίζει ο P . Lemerle το ζήτημα της 
χειροτονίας και της στρατιωτικής υπηρεσίας του Λουκά. Θεωρώντας 
όπως και ο Η. Delehaye ότι το επί χρόνοις ετέροις ΙσαρίΒμοις των 
προγεγραμμένων του κειμένου είναι τα 6 χρόνια της ασκητικής άσκη-

II), Παρίσι 1949, σ. 516. J. Darrouzès, Épistoliers byzantins du Xe siècle, Πα
ρίσι 1960, σ. 115. R. Guilland, Recherches sur les institutions byzantines, II, 
Άμστερνταμ 1967, σ. 193-194. Νικόλαος Μυστικός, Επιστολαί σ. 467 και σχόλια 
σ. 582, σ. 490 και σχόλια σ. 586. 

35. Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί Βασιλείου Τάξεως (έκδ. Reiske, 
CSHB) 389. 4 κ.ε. 

36. Κων. Πορφυρ., Περί Βασιλείου Τάξεως 390. 17. 
37. Βλ. και Lemerle, Agrarian 136 σημ. 1. Για τις σημασίες του όρου στρα

τεια βλ. Hélène Ahrweiler, «Recherches sur l'administration de l'empire by
zantin aux IXe-XIe siècles», BCH %k (1960) 11 σημ. 2 (ανατ. στης ίδιας, Études 
sur les structures administratives et sociales de Byzance, Λονδίνο, Variorum 
Reprints 1971, αρ. VIII). 

38. Ahrweiler, Recherches 20 σημ. 6. 
39. Βλ. σχετική μελέτη της Αλκμήνης Σταυρίδου-Ζαφράκα, «Η αγγαρεία στο 

Βυζάντιο», Βυζαντινά 11 (1982) 23 κ.ε. 
40. Λέων ΣΤ', Τακτικά, PG 107, 1032 C: 'Αγγαρείας άπάσης Ιδιωτικής και 

αδικίας ελεύθερον φύλαττε τον υπό σε τεταγμένον λαόν, όσοι τοϋ στρατού είσι, και 
όσοι της λεγομένης εξατωρίας... 

41. JGR V, 31-32, 2: ...Μηδέ ή εκκλησία μήτε έτερος των τοϋ στρατοπέδου 
έξκουσατευέσθω βαρών, αγγαρείας τυχόν ή παραγγαρείας ή τοιούτου τινός, και 32, 
3: ...Μήτε άξια μήτε εκκλησία μηδέ οίκος έν καιρώ στρατοπέδου άπηλλάχΒωσαν 
αγγαρείας ή παραγγαρείας. 



540 ΜΑΡΘΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΤ 

σης και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένοπλη υπηρεσία είναι ασυμ
βίβαστη με την ιεροσύνη κάνει δύο υποθέσεις: είτε ο Λουκάς διατήρησε 
μυστική τη χειροτονία του είτε η χειροτονία ήταν γνωστή αλλά δεν την 
αναγνώριζε το κράτος ακριβώς γιατί ο Λουκάς ήταν στρατευόμενος. Μπο
ρούσε λοιπόν, λέει ο Lemerle, να έχει παραμείνει υπό τα όπλα μέχρι να. 
εκπνεύσει ένα ελάχιστο όριο στρατιωτικής υπηρεσίας.42 

Το ελάχιστο αυτό όριο ήταν, σύμφωνα με την πληροφορία άραβα 
συγγραφέα, όπως την ερμηνεύει ο P. Lemerle, 12 χρόνια. Επομένως, 
λέει ο σοφός γάλλος ερευνητής: 6 χρόνια ασκητικής ζωής και 6 χρόνια 
μυστικής ή μη αναγνωριζόμενης χειροτονίας προστιθέμενα στα 18 χρό
νια κατάταξης του Λουκά κάνουν 30 χρόνια, το νόμιμο δηλαδή όριο 
χειροτονίας έπειτα από το οποίο ο Λουκάς μπορούσε να δηλώσει επίση
μα τη χειροτονία του και να φύγει από το στρατό. 

Ας εξετάσουμε από πιο κοντά το επιχείρημα του P. Lemerle για 
το ελάχιστο νόμιμο όριο στρατιωτικής υπηρεσίας. Ο άραβας συγγραφέας 
Ibn Hordadbeh που επικαλείται ο P. Lemerle αναφέρει: «Οι Ρωμαίοι 
εγγράφουν στους στρατιωτικούς καταλόγους νεαρά αγένεια άτομα. Αυ
τοί παίρνουν ένα δηνάριο τον πρώτο χρόνο, δύο δηνάρια τον δεύτερο, 
τρία τον τρίτο και ούτω καθεξής ως το δωδέκατο χρόνο υπηρεσίας 
τους οπότε φθάνουν στον πλήρη μισθό των δώδεκα δηναρίων».43 

Οι πληροφορίες αυτές του άραβα συγγραφέα δεν υπονοούν προφανώς 
κάποιο όριο στρατιωτικής θητείας αλλά μιλούν απλώς για προσαυξήσεις 
του μισθού των στρατιωτών ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους. Η 
προοδευτική αυτή αύξηση του μισθού τους ολοκληρώνεται με τη συμ
πλήρωση 12 χρόνων υπηρεσίας. Καμιά ένδειξη λοιπόν δεν έχουμε ότι 
πρόκειται για ελάχιστο όριο υπηρεσίας. 

Σχετικά τώρα με την υπόθεση που διατυπώνει ο P. Lemerle για. 
μυστική χειροτονία του Λουκά θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι 
έτσι ή αλλιώς η χειροτονία του θα έπρεπε να μείνει μυστική γιατί δια
φορετικά θα έπρεπε να καθαιρεθεί. Αλλά πώς θα έμενε μυστική; Θα 
έπρεπε να τον χειροτονήσει κάποιος επίσκοπος και οι συστρατιώτες του 

42. Lemerle, Agrarian 148 και σημ. 1. 
43. Βλ. Η. Geizer, Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung, Άμ

στερνταμ 1966 (= Λιψία 1899), σ. 115, όπου παρατίθεται το χωρίο του Ibn Hor
dadbeh: «...Les Romains admettent dans le rôle de leur armée les jeunes 
gens imberbes. Ceux-ci reçoivent un dénare la première année, deux déna-
res la seconde, trois la troisième et ainsi de suite, jusqu'à leur douzième 
année de service, lorsqu'ils touchent le pays complète de douze dénares...». 
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θα έπρεπε να το αντιληφθούν εφόσον το ιερατικό σχήμα του, ο τρόπος 
δίαιτας και συμπεριφοράς του γενικώς θα τον πρόδιδαν. 

Θα μπορούσε βέβαια ν' αντιτάξει κανείς σ' αυτό το επιχείρημα ότι 
ο Λουκάς έφερε το ιερατικό σχήμα και εκτελούσε τα ιερατικά καθή
κοντα και ακόμη υποβαλλόταν στη σκληραγωγία και τις κακουχίες της 
ασκητικής ζωής, την οποία όπως μας λέει ο Βίος του εξακολούθησε 
και μετά τη χειροτονία του,44 μόνο κατά την περίοδο του παραχειμα-
δίον και όχι στην περίοδο της ενεργού στρατιωτικής υπηρεσίας. 

Ωστόσο είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι ο Λουκάς, ο οποίος 
τόσο πρώιμα για την εξαιρετική του ευσέβεια είχε πάρει το ιερατικό 
χρίσμα και ο οποίος προφανώς είχε αναγάγει την ασκητική άσκηση 
σε κανόνα ζωής, θα φορούσε τα άμφια του ιερέα ή τον δερμάτινο χι
τώνα του ασκητή, θα έσφιγγε με σίδερα το κορμί του, θα νήστευε και 
προσευχόταν διαρκώς μόνο τους 6 μήνες του χρόνου* ότι τους υπόλοι
πους θα απέβαλλε το ιερατικό ένδυμα και τον τρόπο δίαιτας και συμ
περιφοράς που ως τότε ακολουθούσε για να φορέσει την πανοπλία και 
να πάρει τα όπλα προκειμένου να εκτελέσει ένοπλη υπηρεσία. Από την 
άλλη πάλι πλευρά αν δεχθούμε όπως μας λέει ο Βίος ότι ο Λουκάς 
ασκούσε στρατιωτική υπηρεσία και εξακολουθούσε τον τρόπο δίαιτας 
και συμπεριφοράς του ιερέα και ασκητή, πώς η πολιτεία θ' ανεχόταν 
έναν τέτοιο στρατιώτη και η Εκκλησία έναν τέτοιον ιερέα; 

Το γεγονός είναι ένα: η ταυτόχρονη ιδιότητα του Λουκά ως ιερέα, 
ασκητή και στρατιώτη όπως την εμφανίζει ο Βίος του είναι εντελώς 
ασυμβίβαστη και προς το πολιτικό και προς το εκκλησιαστικό status. 
Ούτε η πολιτεία μπορούσε ν' ανεχθεί έναν στρατιώτη ασκητεύοντα και 
ιερατεύοντα, προφανώς ακατάλληλο ν' ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις 
χωρίς ηθικές αναστολές απαιτήσεις της ένοπλης υπηρεσίας ούτε η Εκ
κλησία από την πλευρά της ν' αποδεχθεί ιερέα πολεμιστή που έπρεπε 
να μετέχει σε πολεμικές συγκρούσεις και να σκοτώνει πράγμα που σα
φώς αντιστρατεύεται προς τους ιερούς κανόνες που θέσπισε. Και εδώ 
πρέπει να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τους κανόνες του Μ. Βασιλείου 
ο θάνατος που προκαλείται όχι μόνο από επιθετική ενέργεια αλλά και 
από αμυντική στάση θεωρείται φόνος.45 Στην περίπτωση μάλιστα κλη
ρικών, όπως μας λέγουν οι σχολιαστές των κανόνων, ακόμη και η ακού-

44. Βίος Λουκά Στυλίτου 201. 11-14. 
45. Ράλλης - Ποτλής Δ ' , 190, Κανών ΜΓ": 'Ός θανάτου πληγήν τω πλησίον 

δέδωκε, φονενς εστίν, είτε ήρξε της πληγής, εϊτε ήμύνατο. 
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σια πρόκληση θανάτου εκ μέρους κάποιου κληρικού,46 ο φόνος ληστού47 

ή ο φόνος εχθρού, όπως συνέβη με κάποιον αρχιερέα που σκότωσε Άγα-
ρηνον... εν καιρώ πολέμου** συνεπάγονται καθαίρεση. Μια χαρακτηρι
στική μάλιστα περίπτωση καθαίρεσης για ανυπακοή σ' αυτόν τον κα
νόνα μάς παραδίδεται από μια καθαρά ιστορική πηγή. Ο Ιω. Σκυλίτζης 
μάς αφηγείται το επεισόδιο κάποιου πρεσβύτερου Θέμελ ο οποίος σε μια 
έφοδο των Αράβων της Ταρσού στην περιοχή του ...την αναίμακτον επι
τελών λειτουργίαν ώς εγνω την των Σαρακηνών εφοδον λιπών την Ιε-
ρουργίαν και ώς είχε στολής εξελθών, λαβόμενός τε ταις χερσί του ση-
μαντήρος της εκκλησίας, εν τούτω τους επιόντας ημυνετο, και πολλούς 
μεν ετραυμάτισεν, άπέκτεινε δέ και ικανούς, τους δε λοιπούς εις φυγήν 
ετρέψατο.*9 Ο επίσκοπος απέκλεισε τον Θέμελ από την ιερουργία και̂  
αρνήθηκε να τον συγχωρήσει και τότε αυτός, λέγει ο Σκυλίτζης, τοις 
Άγαρηνοϊς προσερρύη και τον χριστιανισμον εξωμόσατο.50 

Το πόσο ακατανόητη ήταν η ιδέα του ιερέα-πολεμιστή στη συνεί
δηση των πιστών της ορθόδοξης Εκκλησίας, των γαλουχημένων από τα 
δόγματα και τους κανόνες της, φαίνεται καθαρά από την αλγεινή εντύ
πωση που προκαλεί στην Άννα Κομνηνή η πολεμοχαρής διάθεση κά
ποιου λατίνου ιερέα ο οποίος μετέχοντας σε ναυτική συμπλοκή μάχεται 
λυσσαλέα εναντίον του Μαριανού Κατακαλών. Παραθέτω σε μετάφραση 
το σχετικό χαρακτηριστικό χωρίο από την αφήγηση της συγγραφέως: 
«Δεν έχουμε τις ίδιες απόψεις εμείς και οι Λατίνοι για τους ιερωμέ
νους», παρατηρεί η Άννα Κομνηνή, «αλλά εμείς έχουμε δεχθεί εντολές 
από κανόνες και νόμους και το ευαγγελικό δόγμα- 'Μή θίξης, μη γρύ-
ξης, μή άψη- ιερωμένος γαρ εΓ. Αυτός όμως ο βάρβαρος Λατίνος και. 
με τα θεία καταγίνεται και την ασπίδα κρεμώντας στο αριστερό και το 
δόρυ αγκαλιάζοντας με το δεξί συγχρόνως μεταδίδει το θείο σώμα και. 
αίμα και φόνιον δρα και αιμάτων άνήρ γίνεται σύμφωνα με τον ψαλμό 
του Δαβίδ. Έ τ σ ι είναι το βάρβαρο αυτό γένος (των Λατίνων) εξίσου 
ιερατικό και φιλοπόλεμο. Αυτός λοιπόν, άνθρωπος της δράσης πιο πολύ 

46. Βλ. σχόλια κανόνος ΜΓ" από Θεόδωρο Βαλσάμωνα, στον Ράλλη - Ποτλή 
Δ', 190-191. 

47. Κανών NE', στον Ράλλη - Ποτλή Δ', 212-215. 
48. Βλ. σχόλια κανόνος ΜΓ' από Θεόδωρο Βαλσάμωνα, στον Ράλλη - Ποτλή 

Δ', 191. 
49. Ιω. Σκυλίτζης 240. 89 κ.ε. (έκδ. Thurn). 
50. Ιω. Σκυλίτζης 240. 94 κ.ε. 
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παρά ιερέας, την ιερατική στολή φορούσε και μαζί το κουπί χειριζόταν 
και το ναυτικό πόλεμο και τη μάχη επιδίωκε ταυτόχρονα με θάλασσα 
και άνδρες πολεμώντας. Οι δικές μας όμως πεποιθήσεις, όπως προη
γουμένως ανέφερα, ανάγονται στον Ααρών και Μωυσή και στο δικό μας 
πρώτο αρχιερέα».51 

Ό π ω ς γίνεται φανερό η πολεμική αυτή δραστηριότητα του λατίνου 
ιερέα θεωρείται από την Άννα Κομνηνή όχι μόνο ότι απάδει προς το 
λειτούργημα του ιερέα σύμφωνα με τους κανόνες της ανατολικής ορθό
δοξης Εκκλησίας αλλά χαρακτηρίζεται ως βάρβαρη και ιερόσυλη. 

Συνοψίζοντας τα δεδομένα βλέπουμε ότι από πλευράς Εκκλησίας 
απαγορευόταν όχι μόνο να χειροτονηθεί κανείς ιερέας 24 ετών αλλά επι
πλέον, αν καθ' οιονδήποτε τρόπο είχε χειροτονηθεί, ν' ασκήσει στρατιω
τική ή και άλλη υπηρεσία. Από πλευράς πάλι πολιτείας τυχόν χειροτο
νία ενός στρατιώτη θεωρούνταν ως προσπάθεια εγκατάλειψης υπηρεσίας. 
Θυμίζουμε εδώ ότι ο Θεοδοσιανός κώδικας δεν αναγνωρίζει ως λόγο 
απαλλαγής της στρατιωτικής υπηρεσίας τη χειροτονία λίγο πριν ή λίγο 
μετά τη στράτευση προφανώς διότι η χειροτονία αυτή από άποψη θρη
σκευτική ήταν άκυρη, και από άποψη πολιτική παράνομη.52 

Τι πρέπει λοιπόν να δεχθούμε για τη χειροτονία και την ταυτόχρονη 
στρατιωτική υπηρεσία του Λουκά; 

Νομίζω πως όλα οδηγούν στο ότι αν ο Λουκάς πράγματι χειροτο
νήθηκε πρεσβύτερος — ας σημειωθεί ότι ο Βίος δεν κάνει ποτέ ξανά νύξη 

51. Άννα Κομνηνή Π, 218. 18 κ.ε. (έκδ. Leib): Ου γαρ κατά τα αυτά ημίν τε 
καί τοις Λατίνοις περί των ιερωμένων δέδοκται' αλλ' ημείς μέν εντετάλμεθα παρά τε 
των κανόνων καί νόμων και τον ευαγγελικού δόγματος· ((Μη θίξης, μη γρύξης, μη 
άψη· Ιερωμένος γαρ εϊ». Ό δέ τοι βάρβαρος Λατίνος άμα τε τα θεία μεταχειριεΐται 
καί την ασπίδα επί τοϋ λαιοϋ θέμενος και το δόρυ τη δεξιά εναγκαλισάμενος δμοϋ 
τε μεταδίδωσι τον θείου σώματος τε καί αίματος και φόνιον όρφ και αιμάτων άνήρ 
κατά τον Δαυιτικον ψαλμον γίνεται. Οϋτως εστί το βάρβαρον τοϋτο γένος ονχ ήττον 
ίερατικσν η φιλοπόλεμον. Ούτος τοίνυν ό ρέκτης μάλλον ή ΐερενς όμον τε και την 
ίερατικήν στολήν ένεδιδνσκετο καί την κώπην μετεχειρίζετο καί προς ναντικόν πό-
λεμον και μάχην άφώρα κατά ταντον καί θαλάττη καί άνδράσι μαχόμενος. Τα γαρ 
ημέτερα, καθάπερ εφθην είρηκνία, της... 'Ααρών και Μωσέως και τον καθ' ήμας 
πρώτον άρχιερέως εξηρτηται. 

52. Cod. Theod. 1. 20. 12 (a. 400): Et quoniam plurimos vel ante militiam, 
vel post inchoatam vel peractam latere obiectu piae religionis agnovimus, dum se 
quidam vocabula clericorum et infaustis defunctorum obsequiis occupâtes; non 
tarn observatione cultus quam otii et socordiae amore defendunt, nulli omnino tali 
excusari obiectione permittimus, ... 
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για την ιδιότητα του Λουκά ως ιερέα — αυτό πρέπει να συνέβη όχι κατά 
την περίοδο της στρατιωτικής του θητείας αλλά μετά το πέρας της. 

Το πιθανότερο κατά τη γνώμη μου είναι ότι ο συγγραφέας του Βίου 
όταν αφηγείται γεγονότα της νεανικής ηλικίας του Λουκά, όπου περι
λαμβάνεται και η περίοδος στράτευσης του, είναι καθόλου ή ελάχιστα 
ακριβής. Στην προσπάθεια του να εξάρει την προσωπικότητα του αν
δρός, την εξαιρετική του ευσέβεια, την εγκαρτέρηση στη σωματική κα
κουχία και το ψυχικό του σθένος και να προβάλει τη ζωή και τη δράση 
του ως πρότυπο ηθικού και ασκητικού βίου, δεν διστάζει να παρουσιά
σει στην εξιστόρηση του Βίου καταστάσεις που ολοφάνερα αντίκεινται 
προς τα νόμιμα της Εκκλησίας αλλά και της πολιτείας. Για τον συγ
γραφέα του Βίου του Λουκά ταιριάζει αυτό που έχει πει ο Κ. K r u m 
bacher γενικώς για τους συγγραφείς των αγιολογικών κειμένων, ότι η 
πραγματικότητα χρησιμεύει σ' αυτούς μόνο σαν ένδυμα ιδεών και ηθι
κών εντολών που πρέπει να εντυπωθούν οι αναγνώστες.53 Έ τ σ ι η μόνη 
λογική εξήγηση των πραγμάτων κατά τη γνώμη μου είναι να θεωρή
σουμε ότι η χειροτονία του Λουκά ως πρεσβυτέρου, πραγματοποιήθηκε 
μετά τη λήξη της στρατιωτικής του θητείας, δηλαδή μετά τη συμπλή
ρωση 24 ή 25 χρόνων υπηρεσίας όταν ο Λουκάς θα ήταν 42-43 ετών 
(921 /2).5 4 

Τα μετέπειτα στάδια της ζωής του δεν παρουσιάζουν χρονολογικά 
ή άλλα προβλήματα κατά την εξιστόρηση του Βίου. Λίγο καιρό μετά, 
το 925, όπως ορθά υπολογίζει ο Η . Delehaye με βάση τις χρονολογι
κές ενδείξεις του κειμένου,55 ο Λουκάς εγκαταλείπει το πατρικό του 
σπίτι και πηγαίνει στον Ό λ υ μ π ο της Βιθυνίας, στο μοναστήρι του Αγ . 
Ζαχαρία όπου επί τρία χρόνια (925-928) υπηρετεί ως κελλαρίτης.56 Στη 
συνέχεια τον βρίσκουμε στο χωριό Λάγαινα να βόσκει χοίρους επί δύο 
χρόνια ( 9 2 8 - Ιούν. 930).5 7 Επιστρέφει στην πατρίδα του και επί 2 1 / 2 

χρόνια ζει μέσα σε σπηλιά που σκάβει στο γειτονικό βουνό (930 —τέλη 

53. Κ. Krumbacher, Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, Α', σ. 191 (μετφρ. 
Γ. Σωτηριάδου, ανατ. 1964). 

54. Η γέννηση του τοποθετείται το 879. Βλ. Delehaye, Stylites XCVIII. 
Da Costa-Louillet, Saints de Constantinople 840-841. 

55. Delehaye, Stylites XCVIII-XGIX. Βλ. και Da Costa-Louillet, Saints de 
Constantinople 842 κ.ε. 

56. Βίος Λουκά Στυλίτου 203. 5 κ.ε. 
57. Βίος Λουκά Στυλίτου 204. 3 κ.ε. 
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932).58 Κτίζει στύλο 12 μέτρων κοντά στην εκκλησία του Αγ. Δημη
τρίου που βρισκόταν στο πατρικό του σπίτι και τρισίν επί χρόνοις άνελ-
θών εν αντω γενναίως διεκαρτέρησεν (τέλη 932 — τέλη 935).59 Εκεί επί 
120 μέρες υποφέρει ένα φοβερό χειμώνα60 ο οποίος άρχισε σύμφωνα με 
τη μαρτυρία του Συνεχιστή του Θεοφάνους στις 25 Δεκεμβρίου του 
933.61 Μετά από θεία επιταγή πηγαίνει κατόπιν στην Κωνσταντινού
πολη και επισκέπτεται τις εκκλησίες.62 Στη Χαλκηδόνα συναντά τον 
επίσκοπο Μιχαήλ με προτροπή του οποίου αποσύρεται εκεί στην κο
ρυφή ενός στύλου, εν τοϊς Εντροπίου κτήμασιν,63 στις 11 Δεκεμβρίου 
του 935, ημέρα της εορτής του Δανιήλ Στυλίτου και ζει εκεί 44 ακόμη 
χρόνια. Πεθαίνει στις 11 Δεκεμβρίου του 979.64 

58. Βίος Λουκά Στυλίτου 204. 12 κ.ε. 
59. Βίος Λουκά Στυλίτου 205. 5 κ.ε. 
60. Βίος Λουκά Στυλίτου 205. 14 κ.ε. 
61. Συνεχιστής Θεοφάνους 417. 15 κ.ε. (CSHB). 
62. Βίος Λουκά Στυλίτου 205. 33 κ.ε. 
63. Βίος Λουκά Στυλίτου 206. 18 κ.ε. 
64. Βίος Λουκά Στυλίτου 232. 37 κ.ε. 

35 





ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΚΤΗ 

Καθημερινή ζωή κάί υπερφυσικός κόσμος 

Ήνίκα δαίμονα δ' ερχομενον προσγειον άθρήσεις θϋε λίθον 
μνίζονριν επαυδών 

(Μιχαήλ Υελλός, 'Εξηγήσεις Χαλδαϊκών ρητών) 





ΣΠΤΡΟΣ Ν. ΤΡΩΙΑΝΟΣ 

Η ΜΑΓΕΙΑ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Ή πρώτη εμφάνιση μαγείας καί θρησκείας, μέ κοινή αφετηρία δύο βα
σικά ανθρώπινα συναισθήματα, το φόβο καί τήν ελπίδα, χάνεται στα 
βάθη της προϊστορίας. Παρά το γεγονός, δτι κάποια στιγμή ξεχώρισαν 
μέ τήν έννοια δτι ή θρησκεία αποτέλεσε τήν επιτρεπόμενη μορφή προ
σέγγισης των υπερφυσικών δυνάμεων, ενώ ή μαγεία τήν απαγορευμένη, 
δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει ανάμεσα τους μία σχέση ανταγωνισμού.1 

Αυτό οφείλεται στο δτι ό άνθρωπος προσπαθεί μέσω της μαγείας να 
διευρύνει τα δρια τών δυνατοτήτων του. Ή μαγεία δηλαδή, διακρινό
μενη σαφώς ως προς το σημείο αύτδ άπο τή θρησκεία, προσφέρει στον 
άνθρωπο τα μέσα για τήν επίτευξη ενός συγκεκριμένου αποτελέσματος, 
πού δέν είναι εφικτό μέ φυσικό τρόπο. Επομένως ή έννοια του «θαύ
ματος» — γιατί περί αύτου πρόκειται — είναι άμεσα συνδεδεμένη μέ τή 
φύση της μαγείας.2 Έ δ ώ δμως τα δρια μεταξύ θρησκείας καί μαγείας 
αρχίζουν να γίνονται ρευστά, καί μάλιστα στο ανθρώπινο επίπεδο, γιατί 
ή ικανότητα να επιτελεί θαύματα ανήκει στα χαρακτηριστικά γνωρίσμα
τα τοϋ χαρισματικού ηγέτη.3 "Ενας δμως «επαγγελματίας» θαυματοποιός 
εύκολα μπορεί να προβάλει ιδιαίτερη σχέση μέ τή θεότητα, κάτι πού 
συνιστά κίνδυνο για τή θρησκεία. Ή δραστηριότητα δμως αύτης της 
μορφής δέν αφήνει αδιάφορη καί τήν πολιτεία. Ή επίκληση υπερφυσι
κών δυνάμεων, εφόσον ξεφεύγει άπο τα δρια της λατρείας τοϋ θείου καί 
επομένως δέν έχει τή «νομιμοποίηση» της θρησκείας, προκαλεί δέος, 

1. Σπ. Τρωιάνος, «Μαγεία καί δίκαιο στο Βυζάντιο», 'Αρχαιολογία, τεϋχ. 20 
(Αυγ. 1986) 41-44 (έδώ 41). 

2. Η. C. Kee, Das frühe Christentum in soziologischer Sicht, Göttingen 
1982, σ. 75. 

3. M. Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 51980, σ. 140 καί 
passim. 



550 ΣΠΤΡΟΣ ΤΡΩΙΑΝΟΣ 

γιατί οι διαθέσεις αυτών τών δυνάμεων απέναντι στους ανθρώπους — αν
τίθετα άπο τις επίσημα λατρευόμενες θεότητες — είναι άγνωστες. Ε π ο 
μένως δσοι επιδίδονται σε πράξεις αυτής της μορφής παραβιάζουν τα 
δρια τής «κανονικότητας» και αποτελούν κίνδυνο για το κοινωνικό σύ
νολο. Εύλογη είναι λοιπόν ή αποδοκιμασία τους σε κείμενα μέ κανονι
στικό περιεχόμενο πού έχουν θρησκευτική προέλευση.4 

Στη Ρώμη είχε ποινικοποιηθεΐ ή μαγεία άπό πολύ νωρίς,5 μέ επί
κεντρο δύο κυρίως πράξεις: τήν άσκηση λατρείας μή ανεκτής άπό τήν 
έννομη τάξη και τήν οποιαδήποτε σχέση μέ δηλητηριώδεις ουσίες, γιατί 
οι θανάσιμες ή άλλες επιβλαβείς συνέπειες τους αποδίδονταν στην ενέρ
γεια υπερφυσικών δυνάμεων. Αυτό εϊναι ή αιτία πού πολύ γρήγορα ή 
λέξη «φαρμακός» έγινε συνώνυμη μέ τό «μάγος». Ά π ό τον Πανδέκτη 
προκύπτει, Οτι ό Κορνήλιος νόμος περί φονέων προέβλεπε και τις δύο 
αυτές κατηγορίες πράξεων. Έτσι τιμωρούνταν, σύμφωνα μέ τό νόμο αυ
τό, τόσο δσοι χορηγούσαν σε άλλον δηλητήριο (venena ή mala medi-
camenta) μέ τήν πρόθεση να τον θανατώσουν, δσο και δσοι τελούσαν 
«κακές θυσίες» (mala sacrificia).6 Εξυπακούεται βέβαια, δτι στην πε
ρίπτωση αυτή προστατευόμενο έννομο αγαθό ήταν ή ανθρώπινη ζωή. 
Επομένως οι διατάξεις αυτές απέβλεπαν κατά κύριο λόγο στην προά
σπιση αύτου του άγαθοΰ και εμμέσως μόνο στρέφονταν κατά της μαγείας. 

Τό πρόβλημα δμως παίρνει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις στην αυ
τοκρατορική νομοθεσία του 4ου αιώνα. "Ετσι, μέ νόμο του 319 απαγό
ρευσε ο Μ. Κωνσταντίνος στους θυοσκόπους, στους ιερείς και σε δσους 

4. Βλ. άπό τήν Παλαιά Διαθήκη: 'Έξοδο 22.17: Φαρμακονς ου περνποιήσετε. 
Λευιτ. 19.26: Μή εσθετε επί τών ορέων και ουκ οίωνιεΐσθε ουδέ ορνιθοσκοπήσεαθε. 
19.31: Ουκ επακολουθήσετε εγγαστριμύθοις και τοις επαοιδοϊς ου προσκολληθή-
σεσθε έκμιανθήναι êv αντοϊς. 20.6: Kai ψυχή, ή εάν επακολούθηση εγγαστριμνθοις 
ή επαοιδοϊς ώστε εκπορνενσαι οπίσω αυτών, επιστήσω το πρόσωπον μου επί τήν 
ψνχήν εκείνην και άπολώ αυτήν εκ τοϋ λαοϋ αυτής. 20.27: Και ανήρ ή γυνή, δς αν 
γένηται αυτών εγγαστρίμυθος ή επαοιδός, θανάτω θανατούσθωσαν αμφότεροι' λίθοις 
λιθοβολήσατε αυτούς, ενοχοί είσιν. Πρβ. επίσης 'Αριθ. 23.23, Baoifaicóv A ' 15.23, 
Βασικών Δ' 21.6. 

5. Βλ. Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Λιψία 1899 (άνατύπ. Graz 
1955), σ. 639 κ.έ. και Fr . Η . Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, 
Philadelphia 1954, σ. 44 κ.έ. 

6. Digesta 48 .8 .1 ,1 : Praeterea tenetur, qui hominis necandi causa venenum 
confecerit dederit. 48.8.3, 1: Eiusdem legis poena adficitur, qui in publicum mala 
medicamenta vendiderit vel hominis necandi causa habuerit. 48.8.13: Ex senatus 
consulto eins legis poena damnari iubetur, qui mala sacrificia fecerit habuerit. 



Ή μαγεία στα βυζαντινά νομικά κείμενα 551 

άλλους εξυπηρετούσαν θυσίες με αντικειμενικό σκοπό την πρόβλεψη του 
μέλλοντος (άπο τα σπλάχνα τών θυμάτων), να διαβαίνουν το κατώφλι 
κατοικιών, έστω κι αν συνδέονταν φιλικά με τους ενοίκους. Κατά τών 
παραβατών απειλούνταν σκληρές ποινές: θάνατος επί της πύρας για τους 
θυοσκόπους και τους ιερείς και γενική δήμευση με εξορία για δσους 
προσκαλούσαν τα πρόσωπα αυτά στα σπίτια τους. Για να καταστήσει 
μάλιστα αποτελεσματικότερη τη δίωξη τών πράξεων αυτών τόνισε ο 
νομοθέτης, δτι όσοι τις καταγγέλλουν δέν είναι καταδότες, άλλα άξιοι 
αμοιβής.7 Λίγους μήνες δμως αργότερα εκδόθηκε νέος νόμος — ερμηνευ
τικός μπορούμε να ποΰμε του προηγουμένου —, μέ τον όποιο διευκρινί
στηκε, οτι ή απαγόρευση δεν αφορούσε και τή δημόσια τέλεση θυσιών 
και άλλων λατρευτικών πράξεων κατά το τυπικό τής (ειδωλολατρικής) 
θρησκείας.8 Ά π ο το συνδυασμό τών διατάξεων αυτών προκύπτει, δτι 
αύτο πού απαγορευόταν ήταν οι νυχτερινές ιδιωτικές, και επομένως μυ
στικές και ανεπίδεκτες ελέγχου λατρευτικές πράξεις μέ τέλεση θυσιών. 
Οι δημόσιες (και επομένως φανερές) επιτρέπονταν. Ό ίδιος ό Κωνσταντί
νος βεβαιώνει, δτι αν πέσει κεραυνός στο παλάτι του ή σε ενα άλλο δη
μόσιο κτίριο, θα καλέσει τους θυοσκόπους για να δώσουν επίσημα ερ
μηνεία του φαινομένου. 'Αφήνει μάλιστα να νοηθεί, δτι αυτή ή ενέργεια 
αποτελεί υποχρέωση του και συμμόρφωση σέ αρχαίο έθιμο.9 

Στο σημείο αύτο πρέπει να επισημανθεί, οτι οί ηγεμόνες δέν άπο-

7. Codex Theodosianus 9.16.1 (= Codex Justinianus 9.18.3): Nullus ha-
ruspex Urnen alterius accédât nee ob alteram causam, sed huiusmodi hominum 
quamvis vetus amicitia repellatur, concremando ilio haruspice, qui ad domum 
alienam accesserit et ilio, qui eum suasionibus vel praemiis evocaverit, post 
ademptionem bonorum in insulam detrudendo: superstitioni enim suae servire 
cupientes poterunt publice ritum proprium exercere. Accusatorem autem huius 
criminis non delatorem esse, sed dignum magis proemio arbitramur. 

8. C. Th. 9.16.2: Haruspices et sacerdotes et eos, qui huic ritui adsolent 
ministrare, ad privatum domum prohibemus accedere vel sub pretextu amicitiae 
Urnen alterius ingredi, poena contra eos proposita, si contempserint legem. Qui 
vero id vobis existimatis conducere, adite aras publicas adque delubra et consue-
tudinis vestrae celebrate sollemnia: nee enim prohibemus praeteritae usurpationis 
officia libera luce tractari. 

9. C. Th. 16.10.1 [ϊτ. 320/321): Si quid de palatio nostro aut ceteris ope-
ribus publicis degustatum fulgore esse constiterit, retento more veteris observan-
tiae quid portendat, ab haruspicibus requiratur et diligentissime scriptura col
lecta ad nostram scientiam referatur, ceteris etiam usurpandae huius consuetu-
dinis Ucentia tribuenda, dummodo sacrificiis domesticis abstineant, quae spe-
cialiter prohibita sunt. 
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δοκίμαζαν τη μαντική τέχνη στο σύνολο της, γιατί και οί 'ίδιοι προσέ-
φευγαν συχνά στις υπηρεσίες των μάντεων.10 Αυτό αποτελούσε μία τα
κτική πού σε περίπτωση δυσμενών προβλέψεων δεν ήταν απαλλαγμένη 
από κινδύνους, και μάλιστα οχι μόνο για τον μάντη άπο λόγους πού δέν 
χρειάζονται επεξήγηση, άλλα και γ ια τον ηγεμόνα προσωπικά, γιατί μή 
ευνοϊκές γι ' αυτόν προφητείες μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνωμοσίες 
εναντίον του. Ειδικά όμως απέναντι σε μία μορφή μαντείας δείχτηκε ό 
νομοθέτης απόλυτα αρνητικός. Πρόκειται για τήν αστρολογία, πού υπό 
τον δρο ars m a t h e m a t i c a — για το δτι δέν εννοείται εδώ ή μαθηματική 
επιστήμη, άλλα ή αστρολογία, δέν αφήνει αμφιβολία ή μεταγενέστερη 
εξέλιξη της διατάξεως και τα σχετικά ερμηνευτικά έργα — απαγορεύτηκε 
άπο τους αυτοκράτορες Διοκλητιανο και Μαξιμιανο το 294. Ή διάταξη 
αυτή μας είναι γνωστή άπο τή συνεπτυγμένη της διατύπωση στον ιου
στινιάνειο Κώδικα 9.18.2, δπου παραδίδεται μόνο το διατακτικό της 
μέρος. Μή γνωρίζοντας λοιπόν το προοίμιο του νόμου αύτοΰ, δέν εϊναι 
εύκολο να διαπιστώσουμε τα αίτια της εκδόσεως του.11 

'Ιδιαίτερα σημαντική για τήν ποινική αντιμετώπιση της μαγείας σε 
ολόκληρη τήν πρώιμη βυζαντινή περίοδο είναι μία τέταρτη διάταξη τοϋ 
Κωνσταντίνου, του έ'τους 321 , με τήν οποία εισάγεται ενα νέο κριτή
ριο στην ποινική αξιολόγηση τών οικείων πράξεων. Το νέο αύτο κριτή
ριο είναι ό επιδιωκόμενος σκοπός. Με βάση αύτο απαγορεύονται οί μα
γικές πράξεις, μόνον εφόσον στρέφονται κατά τών ανθρώπων και οχι 
εφόσον επιχειρούνται προς δφελός τους, δπως είναι ή θεραπεία νόσων 
ή ή αποτροπή φυσικών καταστροφών.12 Συνηθισμένες περιπτώσεις ένερ-

10. Πρβ. Kee, ό'.π. 75. Ειδικά για τή στάση τοϋ Μ. Κωνσταντίνου βλ. F . 
Lucrezi, «Costantino e gli aruspici», Atti Acad. se. mor. e polit, in Napoli 97 
(1986) 171-198. 

11. C.J. 9.18.2: Artem geometriae discere atque exerceri publice intersit. Ars 
autem mathematica damnabilis interdicta est. Πρβ. επίσης και C. Th. 9.16.8 
( = C.J. 9.18.8, er. 365), πού απαγορεύει ακόμα και τή μετάδοση τών σχετικών 
γνώσεων, καθώς και C.Th. 9.16.12 ( = C.J. 1.4.10, ϊτ. 409), πού επιβάλλει τήν 
καταστροφή δλων τών αστρολογικών βιβλίων. Το πόσο επικίνδυνη ήταν ή κατοχή 
βιβλίων μέ μαγικό περιεχόμενο προκύπτει άπο τήν Όμιλία αριθ. 38 του 'Ιωάννη 
Χρυσοστόμου στίς Πράξεις τών 'Αποστόλων (PG 60, 274 κ.έ.) 

12. C. Th. 9.16.3 ( = C.J. 9.18.4): Eorum est scientia punienda et severis-
simis merito legibus vindicanda, qui magicis adeineti artibus aut contra homi-
num moliti salutem aut pudicos ad libidinem deflexisse animos detegentur. Nul-
lis vero criminationibus implicanda sunt remedia humanis quaesita corporibus 
aut in agrestibus locis, ne maturis vindemiis metuerentur imbres aut ruentis 



Ή μαγεία στα βυζαντινά νομικά κείμενα 55a 

γειών, πού ενέπιπταν στις απαγορεύσεις τοϋ νόμου ήταν ή προσπάθεια 
έξουδετερώσεως εχθρών, αντιπάλων ή ανταγωνιστών τοΰ δράστη13 ή επη
ρεασμού της βουλήσεως τρίτων προσώπων για την ικανοποίηση των 
επιθυμιών του στον τομέα των γενετήσιων σχέσεων. Με τον τρόπο αύτο 
καθιερώνεται ή διάκριση της μαγείας σε «καλή» και «κακή», κάτι πού 
αντιστοιχεί στη νεότερη διάκριση σε λευκή καί σε μαύρη μαγεία.14 Μο
λονότι αύτο δεν προκύπτει άπο τα σχετικά κείμενα με σαφήνεια, πρέπει. 
νά γίνει δεκτό — τουλάχιστον προκειμένου για τή νομοθεσία τοΰ Κων
σταντίνου —, οτι δπου θεσπίζονται μέτρα κατά τών μάγων υπονοούνται 
οι «κακοί» μάγοι. Τέτοια διάταξη αποτελεί για παράδειγμα νόμος τοΰ 
331 , με τον όποιο καθιερώνεται ώς λόγος διαζυγίου ή δραστηριότητα 
τοΰ συζύγου ώς μάγου.15 

Οι παραπάνω αρχές πού αντικατοπτρίζονται στή νομοθεσία τοΰ Μ. 
Κωνσταντίνου διατηρήθηκαν καί επί τών διαδόχων του, οι όποιοι — με 
εξαίρεση ορισμένες γενικές απαγορευτικές διατάξεις τοΰ διακρινόμενου 
γιά το θρησκευτικό του ζήλο Κωνσταντίου16— δέν έθιξαν τις παραδοσια
κές (μη χριστιανικές) λατρευτικές τελετές, εφόσον πληρούσαν τις προϋ
ποθέσεις νομιμότητας πού εκτέθηκαν πιο πάνω. "Οπως δμως είναι φυ
σικό, οι απαγορεύσεις πλήθαιναν καί, κυρίως, γίνονταν ευρύτερες για να 
φθάσουν σε απόλυτο αποκλεισμό κάθε μή χριστιανικής λατρευτικής πρά-

grandinis lapidatione quaterentur, innocenter adhibita suffragia, quibus non 
çuiusque salus aut existimatio laederetur, sed quorum proficerent actus, ne di
vina munera et labores hominum sternerentur. 

13. Ειδικά για τή χρήση μαγικών μέσων σέ αγώνες, ιδίως αρματοδρομίες, βλ. 
Σπ. Τρωιάνο, «'Αρχαίο πνεϋμα αθάνατο», 'Αρχαιολογία, τεϋχ. 28 (Σεπτ. 1988) 87-
88. 

14. Ό δρος «μαύρη μαγεία» προέρχεται άπο τή λέξη nigromantie, μέ τήν 
οποία λανθασμένα αποδόθηκε ή «νεκρομαντεία». 

15. Στο νόμο (C. Th. 3.16.1) χρησιμοποιείται ό δρος medicamentarius, τον 
όποιο ή interpretatio αποδίδει μέ τή λέξη maleficus, πού χωρίς αμφιβολία σημαί
νει το μάγο. Ώς sorcerer (= μάγος) μεταφράζεται ό medicamentarius καί άπο 
τον Cl. Pharr, The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions, 
Princeton 1952, σ. 76 κ.έ. Ή διάταξη για τή διάζευξη επαναλήφθηκε το 449 (C.J. 
5.17.8), εφόσον ό ή ή σύζυγος αποδεικνυόταν veneficus ή venefica. Άπο τήν ιου
στινιάνεια Νεαρά 22.15.1 (ίτ. 536), πού ρητά κάνει παραπομπή στή διάταξη τοΰ-
449, προκύπτει δτι μέ τους παραπάνω δρους εννοούνται οι επιδιδόμενοι σέ μαγικές 
πράξεις. 

16. Βλ. C. Th. 9.16.4 (= C.J. 9.18.5, ετ. 357), 16.10.4 (= C.J. 1.11.1, ετ. 
353), 16.10.5-6 (ετών 353 καί 356). Μερικές δμως άπο τις ρυθμίσεις αυτές ανα
τράπηκαν αργότερα άπο τον Ούαλεντινιανό. Βλ. C. Th. 9.16.9 {ΐτ. 371). 
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ξης στο μέτρο πού μεγάλωνε ή επίδραση της 'Εκκλησίας, με ορόσημο 
τον Θεοδόσιο Α'.17 Ή εξέλιξη αύτη είναι λογική και συνεπής. Άφοΰ τήν 
πολιτεία ενδιέφερε ό έλεγχος πάνω στις δραστηριότητες αυτές — έλεγχος 
πού ήσκειτο μέσω της θρησκείας —, τή στιγμή πού ή επίσημη θρησκεία 
τάσσεται αντίθετη, γενικεύεται ή απαγόρευση. 

Ή αντίδραση της Εκκλησίας αρχικά ήταν πολύ μέτρια. Τα λίγα 
χωρία της Καινής Διαθήκης πού στρέφονται κατά των μάγων18 δεν συγ̂ -
κρίνονται μέ το πλήθος των αντίστοιχων χωρίων της Παλαιάς. Οι κα
τηγορίες δμως κατά των χριστιανών, δτι επιδίδονται σε μαγικές πράξεις 
και ή σύγχυση πού συχνά γινόταν19 κατέστησαν αναγκαίο τον σαφή δια
χωρισμό. "Ετσι, στα πρώτα εκκλησιαστικά κείμενα μέ κανονιστικό χα
ρακτήρα εμφανίζονται βαθμιαία απαγορεύσεις μέ ολοφάνερη τήν ιου
δαϊκή προέλευση. Στα κείμενα αυτά ανήκουν ή «Διδαχή»20 (αρχές του 
2ου αιώνα), ή λεγόμενη «Επιστολή Βαρνάβα»21 (μεταξύ 130 και 132) 
καί, αρκετά αργότερα (περί το 380), οι «'Αποστολικές Διαταγές». Στο 
ανώνυμο αύτο κωδικοποιητικο έργο εμφανίζονται — δχι βεβαίως πάντοτε 
κατά λέξη — δλα τα παλαιοδιαθηκικά χωρία, πού περιέχουν άποδοκιμα-

17. Βλ. τις διαδοχικές απαγορεύσεις, άπο τΙς όποιες προκύπτει ή βαθμιαία 
σκλήρυνση της στάσης τοϋ αυτοκράτορα, στον C. Th. 16.10.7 (2τ. 381), 16.10.8 
(έτ. 382), 16.10.9 ( = C.J. 1.11.2, Ιτ . 385), 9.38.8 ( = C.J. 1.4.3, έτ. 385) καί 
16.10.17 ( = C.J. 1.11.4, έτ. 399). Ή ένταση δμως των διωκτικών μέτρων κατά 
τών μάγων φαίνεται δτι προκάλεσε καί πολλές καταχρήσεις, κυρίως για τήν εξόν
τωση προσωπικών έχθρων υπό το πρόσχημα δτι ήταν μάγοι. Αύτο συνάγεται άπο 
διάταξη του έτους 389, πού απειλούσε μέ τήν εσχάτη τών ποινών δποιον αντιλαμ
βανόταν μάγο καί, αντί να τον παραδώσει στις αρχές, τον θανάτωνε δ ίδιος (C. Th. 
9.16.11 = C.J. 9.18.9). 

18. Βλ. Β ' Τιμ. 3.13, δπου δμως ό δρος «γόης» έχει περισσότερο τήν έννοια 
του απατεώνα καί λιγότερο τοϋ μάγου. 'Αντίθετα, οί λέξεις «φαρμακεία» καί «φαρ-
μακος» στην Γαλ. 5.19 καί Ά π ο κ . 9.21, 18.23, 21.8 καί 22.15 σημαίνουν, δπως 
γίνεται γενικώς δεκτό, «μαγεία» καί «μάγος». 

19. Χαρακτηριστική είναι ή διήγηση σχετικά μέ το μάγο Σίμωνα στις Πρά
ξεις 8.9-24. 

20. 2.2: Ου φονεύσεις [...], ου μαγεύσεις, ου φαρμακεύσεις, ... 3.4: Τέκνον 
μου, μη γίνου οίωνοσκόπος, επειδή οδηγεί είς την εìδωL·λaτρείav, μηδέ επαοιδος 
μηδέ μαθηματικός μηδέ περικαθαίρων, μηδέ θελε αυτά βλέπειν μηδέ άκούειν εκ 
γαρ τούτων απάντων εlδωL·λaτρείaι γεννώνται. Βλ. έκδ. Kl. Wengst , Didache 
(Apostellehre), Barnàbasbrief, Zweiter Klemensbrief, Schrift an Diognet, Darm
s t ad t 1984, σ. 68 καί 70. 

2 1 . Βλ. το κεφ. 20.1 (έκδ. Wengst , δ.π. 190 κ.έ.), δπου ή φαρμακεία καί ή 
μαγεία κατατάσσονται στα θανάσιμα αμαρτήματα. 



"Ή μαγεία στα βυζαντινά νομικά κείμενα 555 

σία μαγείας και φαρμακείας.22 'Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το χ ω 
ρίο VII I .32 .11 , γιατί εκεί γίνεται μεταξύ άλλων λεπτομερής άπαρίθμη-
<τη των διαφόρων μορφών μαγείας: Άρρητοποιός, κίναιδος, βλάξ, μάγος, 
όχλαγωγός, επαοιδός, αστρολόγος, μάντις, θηρεπωδός, λώταξ, περιάμ-
ματα ποιών, περικαθαίρων, οίωνιστής, σνμβολοδείκτης, παλμών ερμη-
νεύς, φνλαττόμενος εν συναντήσει λώβας όψεως ή ποδών ή ορνίθων ή 
γαλών ή επιφωνήσεων ή παρακροαμάτων συμβολικών, χρόνω δοκιμα-
ζέσθωσαν, δυσέκνιπτος γαρ ή κακία' παυσάμενοι ουν προσδεχέσθωσαν, 
μη πειθόμενοι ôè άποβαλλέσθωσαν.29 Στα κείμενα αυτά γίνεται έκδηλη 
ή μετάβαση άπο τον απολογητικό χαρακτήρα των πρώτων αντιδράσεων 
στην προσπάθεια της Εκκλησίας, να θέσει υπό τον απόλυτο της έλεγχο 
τήν κάθε μορφής σχέση με υπερφυσικές δυνάμεις. 

Χαρακτηριστικό για τη σημασία πού αποδόθηκε στην προσπάθεια 
αυτή είναι δτι ή αντιμετώπιση της μαγείας περιλήφθηκε στα θέματα, 
μέ τα όποια απασχολήθηκαν ol πρώτες τοπικές σύνοδοι. Στή Σύνοδο 
•της 'Αγκύρας, τήν πρώτη του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας 
(ετ. 314) αποφασίστηκε, δτι υποβάλλονται σέ πενταετή αφορισμό οι κα-
ταμαντευόμενοι και ταϊς συνηθείαις τών εθνών εξακολουθοϋντες, ή είσά-
γοντές τ ίνας εις τους εαυτών οίκους επί άνερευνήσει φαρμακειών και 
καθάρσει (κανόνας 24). Αυστηρότερη ήταν ή κύρωση πού λίγα χρόνια 
αργότερα προέβλεψε ή Σύνοδος της Λαοδικείας στον κανόνα 36 για «ιε
ρατικούς ή κληρικούς» πού γίνονται μάγοι ή έπαοιδοί ή μαθηματικοί 
Ύ\ αστρολόγοι, ή κατασκευάζουν τα λεγόμενα φυλακτήρια ατινά εισι δε-
σμωτήρια τών ψυχών αυτών. Κατά τών παραβατών απειλείται παντε
λής αφορισμός. 

Και έκτος τών συνόδων απασχολήθηκαν οι Πατέρες του 4ου αιώνα 
μέ τήν καταπολέμηση της μαγείας. 'Ιδιαίτερα σημαντική είναι ή συμ
βολή του Μ. Βασιλείου, πού επανειλημμένα αντιμετώπισε το θέμα αυτό 
άπο διάφορες πλευρές μέσα στις κανονικές του επιστολές προς Ά μ φ ι -

22. Βλ. II 22.6, II 62.2, VII 3.1, VII 6.1-2, VII 18.1, στην ε*κδ. Μ. Metzger, 
Les Constitutions Apostoliques, Παρίσι 1985 κ.έ., Ι, σ. 212, 334, III, σ. 30, 34, 
44, αντίστοιχα. 

23. Metzger, δ.π. Ill , 238. Οί διάφορες μορφές τών μαγικών τεχνικών επι
βίωσαν και στους επόμενους αιώνες, οί οροί δμως πού τις χαρακτήριζαν Ιπαψαν να 
γίνονται γενικώς καταληπτοί, γι' αυτό και σέ μεταγενέστερα χειρόγραφα βρίσκουμε 
επεξηγήσεις τους. Τέτοια ερμηνευτικά σχόλια £χει εκδώσει ό V. Ν. Beneaeviò, 
Kanoniëeskij sbornik XIV titulov so vtoroj òetverti VII ceka do 883 g. Priloienija, 
Πετρούπολη 1905 (άνατύπ. Λιψία 1974), σ. 78 κ.έ. 
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λόχιον, άπο τις όποιες προήλθαν οί γνωστοί κανόνες του. Βασική είναι. 
ή διάταξη του κανόνα 7, κατά τον όποιο άρρενοφθόροι κα\ ζωοφθόροι 
και ψονεϊς και φαρμακοί και μοιχοί και είδωλολάτραι της αυτής κατα
δίκης είσίν ήξιωμένοι. Έ δ ώ δεν γίνεται ρητά λόγος περί μάγων, άλλα 
κατά τήν άποψη των κανονολόγων του 12ου αιώνα24— άποψη πού βρί
σκει έρεισμα και στις πηγές της πρώιμης περιόδου25— αυτούς εννοεί ό 
Βασίλειος με τον δρο «είδωλολάτραι». "Αλλωστε μνημονεύονται και οί 
«φαρμακοί» πού, δπως προαναφέρθηκε, ταυτίζονται έννοιολογικώς με 
τους μάγους. Ή διάταξη αυτή άφορα τή διαδικασία για τήν επάνοδο 
των υπαιτίων στους κόλπους της Εκκλησίας και οχι τή διάρκεια της 
εκκλησιαστικής ποινής. Αυτή ορίζεται στον κανόνα 65 : "Ο γοητείαν και 
φαρμακείαν εξαγορεύων τον τον φονέως χρόνον εξομολογήαεται, όντως 
οικονόμου μένος, ως ο εν εκείνω τω άμαρτήματι εαυτόν ελέγξας. Ό προσ
διορισμός δμως της διάρκειας του έπιτιμίου γίνεται με έμμεσο τρόπο,. 
με αναφορά δηλαδή στο έπιτίμιο των φονέων πού, κατά τον κανόνα 56 r 

είναι 20ετία (για τους εκούσιους φονεΐς). Στην ϊδια μεταχείριση υπο
βάλλεται κατά τον κανόνα 72 και ο μάντεσιν εαυτόν επιδους ή τισι 
τοιούτοις. Με τή διατύπωση αυτή εννοούνται δσοι προσκολλήθηκαν σέ 
μάγους, πιθανώς για να μάθουν τα μυστικά της τέχνης τους. Ε π ί σ η ς 
τή διάρκεια του έπιτιμίου έχει ως αντικείμενο και ό κανόνας 83 . Έ κ ε ΰ 
δμως εισάγει ό Μ. Βασίλειος μία ουσιαστική διαφοροποίηση στην ποι
νική αξιολόγηση της συμπεριφοράς των ένοχων: Οι καταμαντενόμενοι 
και ταϊς συνηθείαις των εθνών έξακολονθονντες, ή είσάγοντές τινας εις 
τους εαυτών οίκους επί άνευρέσει φαρμακειών κάί καθάρσει, υπό τον 
κανόνα πιπτέτωσαν της εξαετίας, [...] Ό λόγος της σημαντικής μειώ
σεως της ποινής είναι προφανής. Έ δ ώ δεν πρόκειται για τους ίδιους τους 
μάγους, για τους οποίους προβλέπεται αφορισμός 20ετοΰς διαρκείας, άλλα. 
για πρόσωπα πού προσφεύγουν στις υπηρεσίες των μάγων. Στην πραγμα
τικότητα ό κανόνας αυτός αποτελεί επανάληψη του κανόνα 24 της 'Αγκύ
ρας (βλ. πιο πάνω), με αύξηση του έπιτιμίου άπο πέντε σέ εξι χρόνια. 

Ή απασχόληση του Μ. Βασιλείου μέ τή μαγεία δέν εξαντλείται στους 
παραπάνω τέσσερις κανόνες, γιατί υπάρχει και 6 κανόνας 8, στον όποιο 
αντιμετωπίζεται μία ειδική μορφή σέ συνδυασμό μέ το έγκλημα της 
ανθρωποκτονίας. Στον κανόνα αυτό, αναλύοντας ό συντάκτης του τις 

24. Βλ. τα σχόλια των Ζωναρά και Βαλσάμωνα στον κανόνα αυτόν: Ράλλης — 
Ποτλης Δ', 110, 112. 

25. Πρβ. Διδαχή 3.4 (ό'.π. σημ. 20) και 'Αποστολικές Διαταγές VII 6.1. 
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διάφορες κατηγορίες του φόνου από άποψη βαθμού υπαιτιότητας, άφου 
επισήμανε ποιες πράξεις συνιστούν «εκούσιο φόνο», συμπληρώνει: Kc.i 
μέντοι, καν δι' αλλην τινά αΐτίαν περίεργον φάρμακόν τις εγκεράση, άνε-
λη δε, εκούσιον τιθεμεθα το τοιούτον οίον ποιοϋσιν ai γυναίκες πολλά
κις, επαοιδαϊς τισι και καταδέσμοις προς το εαυτών φίλτρον επάγεσβαι 
πειρωμεναι και προσδιδοϋσαι αυτοΐς φάρμακα, σκοτωσιν εμποιοϋντα ταΐς 
diavoiaiç' αϊ τοιαϋται άνελοϋσαι, ει και άλλο προελόμεναι, άλλο εποίη
σαν, όμως δια το περίεργον και άπηγορευμένον της επιτηδεύσεως εν τοις 
Ακουσίως φονεύουσι καταλογίζονται. Με τον τρόπο αυτό εισέρχεται ό-Μ; 
Βασίλειος σε ενα χώρο, στον όποιο ή παρουσία των γυναικών είναι έν
τονη. Οι για λόγους κοινωνικούς, ψυχολογικούς, άλλα και φυσιολογι
κούς περιορισμένες δυνατότητες τους να αναλάβουν κάποια φανερή πρω
τοβουλία στην επιλογή του ερωτικού συντρόφου, τις ανάγκαζε να ανα
πτύσσουν δραστηριότητες, δπως αυτές πού περιγράφονται στον κανόνα. 
Πολλές φορές τα χρησιμοποιούμενα μέσα (π.χ. καταπότια) ήταν επι
κίνδυνα και μπορούσαν να προκαλέσουν το θάνατο εκείνου, στον όποιο 
χορηγούνταν. Είναι περισσότερο άπο βέβαιο, δτι οι γυναίκες πού κα
τέφευγαν στα παραπάνω μέσα δεν επιθυμούσαν το θάνατο τών ανδρών, 
τους όποιους ήθελαν να προσελκύσουν ερωτικά. Παρ' δλα αυτά κατα
τάσσεται ή πράξη ώς ανθρωποκτονία στους «εκούσιους φόνους» απλώς 
και μόνο επειδή χρησιμοποιήθηκαν μαγικά και απαγορευμένα μέσα. Πολύ 
'συγγενής με τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά είναι και ή περί
πτωση τών αμβλώσεων, γιατί καί εκεί χρησιμοποιούνταν συνήθως πα
ρασκευάσματα μέ ύποπτη σύνθεση. Για το λόγο αύτο περιέλαβε ό ίδιος 
κανόνας στην τελευταία του φράση τήν ακόλουθη διάταξη: Και αϊ το/-
νυν τα άμβλωθρίδια διδοϋσαι φάρμακα φονεύτριαί είσι καί αυταί, και 
<ιι δεχόμεναι τα εμβρυοκτόνα δηλητήρια. 

Τό έργο δμως να πεισθούν οι χριστιανοί, να αποβάλουν τις παλαιές, 
κακές ειδωλολατρικές συνήθειες, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αύτο φαί
νεται άπο πλήθος χωρίων της πατερικής φιλολογίας, στα όποια απαντούν 
δύο ειδών επιχειρήματα: εϊτε θρησκευτικά, δτι δηλαδή ή εμμονή στις 
<τυνήθειες αυτές αποτελεί είδωλολατρεία (γραμμή πολύ συνεπής, εφόσον 
ò χριστιανισμός, θεωρώντας κάθε μαγική πρακτική ξένη προς τή δογ
ματική του διδασκαλία, αποβλέπει στο να τήν εκριζώσει καί δχι στο 
Λ/α τήν καταστήσει ακίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο, δπως ή αυτοκρα
τορική νομοθεσία του 4ου αιώνα), είτε ψυχολογικά, με τήν προσπάθεια 
•διακωμωδήσεως τών μάγων καί μάντεων. 

Ή γενική δμως καί άνεξαίρετη αντιμετώπιση δσων μελών της Έκ-
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κλησίας παρέβαιναν τις σχετικές με τη μαγεία απαγορεύσεις ώς ειδω
λολατρών, ούτε ορθή ήταν, άλλα οΰτε και σκόπιμη. Για το λόγο αυτά 
ό Γρηγόριος Νύσσης θεσπίζει στον κανόνα 3 διαφοροποίηση στη μετα
χείριση των ενόχων με βάση τα κίνητρα της πράξης. Πρόκειται στην 
ουσία για συστηματοποίηση με σαφέστερη διατύπωση των άρχων, τις 
όποιες απηχεί και ό κανόνας 83 του Μ. Βασιλείου (βλ. πιο πάνω): Οι 
ôè προς γόητας άπιόντες ή μάντεις ή τους δια δαιμόνων καθάρσια τίνα 
και αποτροπιασμούς ενεργεϊν νπισχνονμένους, ούτοι ερωτώνται δι' ακρι
βείας και ανακρίνονται, πότερον επιμένοντες τη εις Χριστον πιστει υπό 
ανάγκης τινός συνηνέχθησαν εκείνη τη αμαρτία, κακώσεώς τίνος ή αφό
ρητου ζημίας ταύτην αυτοϊς την όρμήν εμποιησάσης, ή καθόλου κατά-
φρονήσαντες τοΰ πεπιστευμένου παρ' ημών μαρτυρίου τη τών δαιμόνων 
συμμαχία προσέδραμον. Ei μεν γαρ επί αθετήσει της πίστεως και προς 
το μη πιστεύειν είναι Θεον τον παρά τών χριστιανών προσκυνούμενον 
εκείνο εποίησαν, δηλαδή τω κρίματι τών παραβάντων ύπαχθήσονται' ει δε 
τις αβάστακτος ανάγκη κατακρατήσασα της μικροψυχίας αυτών εις τοϋ-
το προήγαγε, διά τίνος ήπατημένης ελπίδος παρακρουσθέντας, ωσαύτως 
εσται και επ αυτών ή φιλανθρωπία καθ3 ομοιότητα τών προς τας βασά
νους εν τω καιρώ της ομολογίας άντισχεϊν μη δυνηθέντων. Στον κανόνα. 
αυτόν εισάγεται ή έννοια της καταστάσεως ανάγκης με αποτέλεσμα τη 
μείωση της ποινής (δχι τήν άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης). 

Ή μόνη διέξοδος για τους επιδιδόμενους στις απαγορευμένες «κακές 
τέχνες», ώστε να απαλλαγούν άπο τή σοβαρή κατηγορία της είδωλο-
λατρείας, ήταν να περιβληθούν οι σχετικές πρακτικές μέ κάποιο χρι-^ 
στιανικο ένδυμα. Φαίνεται πώς ή προσπάθεια αυτή δέν έμεινε χωρίς επι
τυχία. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει άπο τήν έντονη αντίδραση τών εκ
κλησιαστικών συγγραφέων τοϋ 4ου αιώνα. 'Αποκρούοντας ό 'Ιωάννης 
Χρυσόστομος τους ισχυρισμούς, δτι δσοι κατασκευάζουν ή χρησιμοποιούν 
«περίαπτα», δηλαδή φυλαχτά, για θεραπευτικούς σκοπούς είναι καλοί. 
χριστιανοί, εφόσον δέν κάνουν τίποτε περισσότερο άπο το να επικαλούν
ται το Θεό, παρατηρεί, δτι, δπως θα αμφισβητήσουμε τήν ιδιότητα κά
ποιου ώς ιατρού, αν αντί να δώσει φάρμακα στον άρρωστο αρχίσει νά-
άπαγγέλλει επωδές, το ίδιο θα συμβεί και μέ δποιον ισχυρίζεται δτι. 
είναι χριστιανός, χωρίς δμως να καταφεύγει στα μέσα πού προσφέρει. 
ή χριστιανική πίστη.26 Ό Μ. Βασίλειος εξάλλου ψέγει τήν έπιπολαιό-

26. Υπόμνημα εις τήν προς Κολοσσαεϊς Έπιστολήν, 'Ομιλία 8 (PG 62, 358): 
Τα γαρ περίαπτα, καν μυρία φιλοσοφώσιν οι εκ τούτων χρηματιζόμενοι, λέγοντες: 
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τητα τών μητέρων πού, αν αρρωστήσει το παιδί τους, φωνάζουν μάγο 
αντί να τρέξουν στο γιατρό.27 

Κατά τή χριστιανική αντίληψη, κάθε υπερφυσικό γεγονός πού φαι
νομενικά προκαλείται με ανθρώπινη ενέργεια, μπορεί να αποδοθεί μόνο 
στή βοήθεια τών πονηρών πνευμάτων, τών δαιμόνων.28 Ή επικοινωνία 
λοιπόν μάγων καί μάντεων με δαίμονες αποτελεί κοινό τόπο στή βυ
ζαντινή θεολογική φιλολογία.29 Στο πλαίσιο της μέριμνας για τή σω
τηρία τών πιστών καταβλήθηκε προσπάθεια να πεισθούν οι χριστιανοί, 
να προσφεύγουν στην Εκκλησία 6χι μόνο για τήν κάλυψη τών ψυχικών 
τους αναγκών, άλλα και σε περιπτώσεις σωματικών παθών. "Επρεπε να 
συνειδητοποιήσουν, δτι εκεί πού σταματά ή ανθρώπινη γνώση, μόνον ή 
Εκκλησία μπορεί να βοηθήσει. Καρπός αύτης της προσπάθειας είναι, 
κατά τή γνώμη μου, ή γένεση σέ πολύ πρώιμη εποχή αυτοτελών συλ
λογών με θαύματα αγίων, πού δέν συνοδεύονται άπο τους αντίστοιχους 
Βίους.30 Αυτό το νέο αγιολογικό είδος είχε μεγάλη διάδοση και άσκησε 

δτι τον Θεον καλοϋμεν, και ουδέν πλέον ποιοϋμεν, και δσα τοιαύτα, και Χριστιανή 
εστίν ή γραϋς καί πιστή, εiδωL·λaτρείa το πράγμα εστί. Πίστη ει; σφράγισον, 
είπε. Τοϋτο έχω το δπλον μόνον, τοντο το φάρμακον άλλο δε ουκ οίδα. Είπε μοι, 
εάν προσελθίον Ιατρός, και τα της Ιατρικής φάρμακα άφείς, επάδη, τοϋτον ίατρον 
εροΰμεν; Ουδαμώς· τα γαρ της ιατρικής ούχ όρώμεν φάρμακα. Οντως ονδε εν
ταύθα τα τοΰ Χριστιανισμού. Πρβ. καί 'Ομιλία 9 (PG 62, 365 κ.έ.). 

27. 'Ομιλία στον Ταλμο 45 {PG 29, 417 C): Νοσεί το παιδίον; Καί συ τον 
έπαοιδον περισκοπείς, ή τον τους περιέργους χαρακτήρας τοις τραχήλοις τών αναί
τιων νηπίων περιτιθέντα; [...] 

28. Χαρακτηριστική είναι ή ακόλουθη απόκριση, πού ψευδεπιγράφως αποδίδε
ται στον Μ. 'Αθανάσιο: Έρώτ. ρκδ'. Πώς και φαρμακοί τίνες έκδιώκουσιν εξ αν
θρώπων δαίμονας; Άπόκρ. Τοΰ Χρίστου εν τοις άγίοις Εναγγελίοις λέγοντος, δτι 
«Ei ό Σατανάς τον Σαταναν εκ βάλλει, ή βασιλεία αντοϋ ονχ ισταται»· εϋδηλον, 
δτι δαίμονα φαρμακος ου διώκει, αλλ' δ δαίμων ό εν τω δαιμονιζομενφ άνθρώπψ 
οίκων εκουσίως υποχωρεί προς το άπατηθήναι τους ανθρώπους, και αντί τοΰ προσ-
τρέχειν προς Θεόν, πείθει προς τους φαρμακούς τρέχειν (PG 28, 677 Α). 

29. Κατά τον 'Ιωάννη Χρυσόστομο: 'Εκεί μεν γαρ ό δαίμων, δταν εις τήν ψυ-
χήν εμπέση, πηροί τήν διάνοιαν, καί σκοτοΐ τον λογισμόν, και ούτως άπαντα φθέγ-
γονται, ουδέν τών λεγομένων επισταμένης τής διανοίας αυτών, αλλ' οίον αύλοΰ τίνος 
αψύχου φθεγγομένου (PG 55, 184). Πάντως πρέπει να γίνει διάκριση μάγων καί 
δαιμονιζομένων, γιατί οι τελευταίοι αντιμετωπίζονταν ώς ασθενείς καί βχι ώς πα
ραβάτες. Πρβ. Θεοδωρήτου Κύρου, 'Ασκητική Πολιτεία, κεφ. 13, στην PG 82, 
1405 AB. 

30. Βλ. σχετικά H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantin 
nischen Reich (Handbuch d. Altertumswissenschaft, XII 2.1.), Μόναχο 1959, 
σ. 273. H. Delehaye, «Les recueils antiques de Miracles des Saints», An. Boll. 
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σημαντική επίδραση. Φοβάμαι όμως, δτι ή προσπάθεια αύτη υπερακόν
τισε το σκοπό της, γιατί πολλοί ΐσως πίστεψαν, δτι τώρα πια μπορούν 
να πετύχουν με τη βοήθεια του χριστιανισμού, δ,τι προηγουμένως τους 
πρόσφερε ή μαγεία, οπότε καταλήγουμε στον ϊδιο παρονομαστή. Δέν 
αποτελεί ασφαλώς σύμπτωση, δτι σώζονται χριστιανικά κείμενα πού πε
ριέχουν κατάρες, και με τα όποια οι συντάκτες τους επιδιώκουν ούτε 
λίγο ούτε πολύ να μεταβάλουν το Θεό σέ διεκπεραιωτή των προσωπικών 
τους εκδικητικών αισθημάτων, εφόσον του ζητούν να καταστρέψει κά
ποιον (ρητά κατονομαζόμενο) εχθρό τους.31 

Με τα δεδομένα αυτά και επειδή κάθε μορφή μαγείας είναι δυνατό 
να υπαχθεί εννοιολογικά στην είδωλολατρεία, ενώ αντίθετα τα εγκλή
ματα κατά της ζωής κατά Ινα μέρος μόνο καλύπτουν τις δραστηριότη
τες τών μάγων, στα συλλεκτικά Ιργα του εκκλησιαστικού δικαίου μέ 
συστηματική κατάταξη της ύλης, πού άρχισαν να εμφανίζονται τον 6ο 
αιώνα, οι παραπάνω κανόνες περιλήφθηκαν σέ υποδιαιρέσεις, πού έχουν 
ως αντικείμενο τη μεταχείριση τών αποστατών. 

Ειδικότερα: 'Αρχαιότερη άπο τις σωζόμενες συλλογές αύτοϋ του τύ
που είναι ή «Συναγωγή κανόνων εκκλησιαστικών εις ν ' τίτλους διηρη-
μένη» του Ιωάννη Σχολαστικού, του μετέπειτα πατριάρχη Κωνσταντι
νουπόλεως 'Ιωάννη Γ ' , στην οποία οι σχετικοί κανόνες (έκτος άπο τους 
κανόνες 7 και 8 του Βασιλείου και 3 του Γρηγορίου, πού δέν ανήκουν 
στην ύλη της συλλογής αύτης) βρίσκονται στον τίτλο 39,3 2 ενώ οι κα-

43 (1925) 5-85, 303-325. Στα Ιργα αυτά ανήκει, για παράδειγμα, ή συλλογή πού 
εκδόθηκε άπο τον Ν. F. Marcos, Los thaumata de Sofronio. Contribution al estu
dio de la incubano cristiana, Μαδρίτη 1975, με θαύματα τών αγίων Κύρου και 
Ιωάννη. 

31. Ώς παράδειγμα μπορεί αντί άλλων να μνημονευθεί ένας πάπυρος τοϋ 6ου 
αιώνα πού εκδίδει ό G. Björck, Der Fluch des Christen Sabinus. Papyrus Upsa-
liensis 8, Ούψάλα 1938. Μολονότι ό εκδότης πιστεύει, δτι το κείμενο αυτό δέν ε"χει 
μαγικό χαρακτήρα (σ. 140), ή προσθήκη ενός ΰμνου στο Χριστό σέ εξι έξάμετρα 
στο τέλος τοΰ κειμένου καθίστα πολύ πιθανή την εκδοχή, δτι κατά την πεποίθηση 
τοϋ συντάκτη του αυτό αποτελούσε μία μορφή επωδής. 

32. Περί τών επιστρεφόντων εκ τών επιθνσάντων, ή γευσαμένων εΐοωλοθύτον 
Λξ ανάγκης ή απειλής η εξ οικείας προθέσεως, και τών προ τοϋ βαπτίσματος επι
θνσάντων, εΐ δεϊ μετά το βάπτισμα προχειρίζεσθαι. Kai (περί) τών άστρολογίαις ή 
μαντείαις η γοητείαις έσχολακότων, και τών φορούντων η ποιονντων τα λεγόμενα 
φυλακτήρια. Βλ. VI. Beneäeviö, Ioannis Scholastici Synagoga L titulorum cetera-
que eiusdem opera iuridica (Abhandl. d. Bayer. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. 
Abt. N.F. 14), Μόναχο 1937, σ. 118 κ.έ. 
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νόνες πού άφοροΰν το φόνο έχουν συγκεντρωθεί στον τίτλο 40. Τήν ϊδια 
διαίρεση διατήρησε και ό «Νομοκάνων εις ν' τίτλους», πού προήλθε άπο 
τήν παραπάνω συλλογή. Το 'ίδιο συνέβη και στο «Νομοκάνονα εις ιδ' 
τίτλους», πού ή αρχική του σύνταξη τοποθετείται στις πρώτες δεκαε
τίες του 7ου αιώνα. Οι κανόνες κατά των μάγων αποτέλεσαν μέρος των 
τίτλων 9 κεφ. 25 και 13 κεφ. 20, ανάλογα με το αν ό υπαίτιος του αδι
κήματος ήταν κληρικός ή λαϊκός.33 Και εδώ οι κανόνες για τους φονεΐς 
εντάχθηκαν σε χωριστά κεφάλαια τών παραπάνω τίτλων. 

Ενόψει τών βαθύτερων αιτίων πού συντηρούσαν μία απαράδεκτη για 
τήν 'Εκκλησία κατάσταση, ή Σύνοδος του Τρούλλου (691 /2) αφιέρωσε 
αρκετούς κανόνες στην εκρίζωση διαφόρων ειδωλολατρικής προέλευσης 
εθίμων. Δύο ειδικά, οι κανόνες 61 και 65, στράφηκαν κατά τών μάγων. 
Άπο αυτούς ό δεύτερος έχει πολύ ειδικό περιεχόμενο, γιατί άφορα τις 
«νουμηνίες», ενα παμπάλαιο έθιμο, πού κατά κάποιο τρόπο επιβίωσε 
μέχρι σήμερα. Μεγαλύτερο, αντίθετα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ό πρώτος, 
επειδή περιέχει λεπτομέρειες για τήν άποδοκιμαζόμενη συμπεριφορά: ΟΙ 
μάντεσιν εαυτούς εκδίδοντες ή τοις λεγομένοις έκατοντάρχοις ή τιβι 
τοιούτοις, ώς αν παρ' εκείνων μάθοιεν δ,τι αν αύτοϊς εκκαλύπτεσθαι βού-
λοιντο [...] υπό τον κανόνα πιπτέτωααν της εξαετίας. Τφ αύτω δε τού
τω επιτιμίω καθυποβάλλεσθαι δει και τους τ ας άρκτους επισυρομένους 
rj τοιαύτα ζώα, προς παίγνιον και βλάβην τών απλούστερων, και τύχην 
και είμαρμένην και γενεαλογίαν και τοιούτων τινών ρημάτων δχλον κα
τά τους της πλάνης λήρους φωνοϋντας, τους τε λεγόμενους νεφοδιώκτας 
και γητευτάς και φυλακτηρίους και μάντεις. 'Επιμένοντας δε τούτοις, 
καί μη μετατιθεμένους και αποφεύγοντας τα ολέθρια ταύτα και ελλη
νικά επιτηδεύματα, παντάπασιν άπορρίπτεαθαι της εκκλησίας δρίζομεν, 
καθ à και οι ιεροί κανόνες διαγορεύουσι' [...] 

Άπο τα κείμενα αυτά προκύπτει, πρώτον Οτι στο πέρασμα τών αιώ
νων δέν είχαν ουσιαστικά μεταβληθεί οι μαγικές πρακτικές, καί δεύτε
ρον δτι παρατηρείται ή τάση ηπιότερης αντιμετώπισης τών παραβατών, 
χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το ιδεολογικό υπόβαθρο της καταπολέμη
σης της μαγείας ώς είδωλολατρείας καί αποστασίας. Για να γίνει αντι
ληπτό το μέτρο της μείωσης τών εκκλησιαστικών ποινών άρκεΐ να έπι-

33. Το κεφ. 25 τοΰ τίτλου 9 φέρει τήν επικεφαλίδα Περί κληρικών αποστατών, 
καί θυτών, καί μάγων, καί επαοιδών, και αστρολόγων, και μαθηματικών, και περί 
μαντείων, και φαρμακειών, και περιάπτων (Ράλλης - Ποτλής Α', 188).'Ανάλογη 
εϊναι καί ή επικεφαλίδα τοϋ τίτλου 13 κεφ. 20 (6.π. 321). 

36 
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σημανθεί, δτι οι αυτουργοί, δηλαδή οι μάγοι καί οι μάντεις, τιμωρούνταν 
με τήν ποινή των αποστατών, μόνον αν επέμεναν στην αντικανονική τους 
συμπεριφορά, αλλιώς άρκεΐτο ή 'Εκκλησία σε εξαετή αφορισμό. Με τον 
κανόνα 61 του Τρούλλου είναι ολοφάνερο, δτι τροποποιούνται οι κανό
νες του Μ. Βασιλείου και του Γρηγορίου Νύσσης, τους οποίους ωστόσο· 
επικύρωσε καί με τον τρόπο αυτό εξίσωσε με κανόνες οικουμενικής συ
νόδου ή σύνοδος αύτη. 

Δέν είναι εύκολο να διαπιστωθεί, αν με τή στάση τους αυτή οι Π α 
τέρες της Πενθέκτης Συνόδου (του Τρούλλου) απέβλεπαν στην κάλυψη 
πρόσκαιρων αναγκών της ποιμαντικής πρακτικής, ή αν οι αποφάσεις 
τους απηχούσαν τή γενικότερη εκκλησιαστική πολιτική της εποχής εκεί
νης. Βέβαιο είναι πάντως, Οτι ή ήπια αυτή μεταχείριση, καί μάλιστα 
σε εντυπωσιακό βαθμό, μαρτυρειται καί στους επόμενους αιώνες. Σ έ μία 
επιστολή του Φωτίου (877-886;) σώζεται ή απάντηση πού έδωσε ό πα
τριάρχης σέ ερώτημα μητροπολίτη, γ ια το ποια έπιτίμια έπρεπε να επι 
βάλει σέ κάποιους πού αναζητώντας θησαυρό έσφαξαν καί καταβρόχθι
σαν Ινα σκύλο με τήν πεποίθηση, δτι αυτό αποτελούσε το μόνο ασφαλές 
μέσο για τήν ανεύρεση του θησαυρού. Σημειωτέον, δτι κατά τήν ανα
ζήτηση θησαυρών οι διάφορες μαγικές συνταγές ήταν σέ ημερήσια διά
ταξη.3 4 'Απαντώντας ο Φώτιος έγραψε, δτι περί τούτου τύπος μεν εστίν 
εκκλησιαστικός, ôià τεσσαρακονθημερου επιτιμίου καί τίνων ευχών δια-
λύεσθαι τους έαλωκότας του εγκλήματος.*5 Μέ τον τρόπο αυτό αντιμε
τώπισε τήν πράξη ως απλή «μιαροφαγία», για τήν οποία ωστόσο οι πα
λαιοί κανόνες (7 της 'Αγκύρας καί 81 του Βασιλείου) προέβλεπαν διετή 
αφορισμό. Για να θεμελιώσει βέβαια τήν κρίση του επικαλείται ο Φ ώ 
τιος τήν της διανοίας απλότητα ή δεινότητα τών ανδρών εκείνων καί 
διατηρεί τήν επιφύλαξη καν άνευ λογισμών τίνων δυσσεβεστέρων προς 
τήν τοιαύτην ύπόληψιν κατηνεχθησαν, φράση μέ τήν οποία μάλλον υπο
νοεί τήν πίστη τών δραστών στην αποτελεσματικότητα της μαγικής με 
θόδου. Πάντως το περιστατικό αυτό είναι ενδεικτικό για τήν επιείκεια 
στην αντιμετώπιση κρουσμάτων δχι σπάνιων, δπως φαίνεται, στην κα
θημερινή ζωή. 

'Από πλευράς πολιτειακής νομοθεσίας — για να επιστρέψουμε σέ αύ-

34. Βλ. C.J. 10.15.1 (Ιτ. 474). Πρβ. καί Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και 
πολιτισμός, Α/2, 'Αθήνα 1948, σ. 192 κ.έ. 

35. Β. Laourdas - L. G. Westerink, Photii Patriarchae Constantinopolitani 
Epistulae et Amphilochia, III, Λιψία 1985, σ. 157. 
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την — πέρα άπα την επανάληψη παλαιότερων διατάξεων στον Κώδικα 
καί στον Πανδέκτη36 (παραλείποντας όμως δσες δέν συμβιβάζονταν πια 
με την έννομη τάξη του 6ου αιώνα, δπως π.χ. αυτές πού επέτρεπαν τη 
δημόσια τέλεση θυοσκοπίας), καθώς και μία σύντομη αναφορά του Κορ
νηλίου νόμου για τους φονεΐς στις Εισηγήσεις,37 δέν περιέλαβε ό 'Ιου
στινιανός στη νομοθεσία του νέες διατάξεις κατά των μάγων.3 8 

Οι "Ισαυροι στην Ε κ λ ο γ ή αφιέρωσαν στο θέμα αυτό τρεις διατάξεις: 
17.42-44. Μέ αυτές τιμωρούνταν: (α) "Οσοι παρείχαν σέ άλλον οποιο
δήποτε ποτό μέ συνέπεια το θάνατο του, (β) ο'ι μάγοι καί οι φαρμακοί 
πού επικαλούνταν δαίμονες προς βλάβην των ανθρώπων, καί (γ) δσοι 
κατασκεύαζαν, καί πωλούσαν φυλαχτά, εκμεταλλευόμενοι τήν αφέλεια 
των ανθρώπων για αισχροκερδείς σκοπούς.39 Τα δύο πρώτα έγκλήμα-

36. Ό ιουστινιάνειος Κώδικας περιέλαβε στον τίτλο 11 τοϋ βιβλίου 1 τις διατά
ξεις περί ειδωλολατρικών θυσιών καί ναών (= C. Th. 16.10) καί στους τίτλους 16 
καί 18 του βιβλίου 9 τις διατάξεις περί φονέων καί περί μάγων καί αστρολόγων, 
αντίστοιχα (= C. Th. 9.14 καί 16). Μεμονωμένες σχετικές διατάξεις βρίσκονται 
βεβαίως καί σέ άλλα μέρη του, δπως π.χ. στον τίτλο 4 του βιβλίου 1. Στον Παν
δέκτη οι διατάξεις πού αναφέρονται σέ μαγεία, μαντική κτλ. είναι αρκετά διασκορ
πισμένες. "Ενας μεγάλος αριθμός τους πάντως εϊναι συγκεντρωμένος στον τίτλο 8 
τοϋ βιβλίου 48. 'Ορισμένες άπο τις διατάξεις αυτές (άπο τον Κώδικα δμως μόνον 
του βιβλίου 1) περιλήφθηκαν στα δύο πρώτα μέρη της Collectio tripartita (βλ. 
γι' αυτήν Σπ. Τρωιάνος, Οί πήγες τοϋ βυζαντινού δικαίου, Άθήνα-Κομοτηνή 1986, 
σ. 85 κ.έ.). Άπο τους δύο νομοκάνονες πού αναφέρθηκαν πιο πάνω, ό πρώτος (είς 
ν' τίτλους) περιέλαβε μόνο τις διατάξεις C.J. 9.18.2,4-6 στα «συνφδοντα νόμιμα» 
τοϋ τίτλου 39 (G. Voelli - Β. Justelli, Bibliotheca iuris canonici ceteris, II, Πα
ρίσι 1661, σ. 648 κ.έ.). Στον δεύτερο (είς ιδ' τίτλους), αντιθέτως, ελήφθη υπόψη 
το σύνολο της κωδικοποίησης. 

37. Institutiones 4.18.5: Eadem lege (sc. Cornelia) et venefici capite damnan-
tur, qui artibus odiosis, tarn venenis vel susurris magicis homines occiderunt 
vel mala medicamenta publice vendiderunt. Κατά δε τήν απόδοση τοϋ Θεοφίλου: 
Ό αυτός νόμος και γόητας κεφαλικώς τιμωρείται, οί τέχναις μεμισημέναις και 
φαρμάκοις και μαγικοΐς ψιθυρισμοΐς ήτοι επαοιδαϊς άναιροΰσιν ανθρώπους ή θανά
σιμα φάρμακα δημοσία πιπράσκουσιν. 

38. Μοναδική εξαίρεση εϊναι ή Νεαρά 115 κεφ. 3-4, τοϋ έτους 542, πού κα
θιέρωσε σχετικούς λόγους άποκληρώσεως (π.χ. αν το τέκνο «μετά φάρμακων ώς 
φαρμακος συναναστρέφηται»). 

39. 17.42: Ό ευρισκόμενος εϊτε ελεύθερος είτε oodfac επί προφάσει οιαδήποτε 
διδούς ποτόν, εϊτε γυνή άνδρι εϊτε ανήρ γυναικι εϊτε δούλη τή αύθεντρία, και δια 
της τοιαύτης προφάσεως ασθένεια περιπέση ό λαβών τον υπό τούτου ποτόν και 
συμβη αυτόν καταρρεϋσαι και άποθανεΐν, ξίφει τιμωρείσθω. 17.43: Οί γόητες καί 
οί φαρμακοί οι επί βλάβΐ] ανθρώπων προσλαλοϋντες τοις δαίμοσι ξίφει τιμωρεί-
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τα τιμωρούνταν με θάνατο, το τρίτο με γενική δήμευση και με εξορία. 
"Οπως προκύπτει από το προοίμιο της 'Εκλογής, μέ το νομοθέτημα 

αυτό επιδιώχθηκε ή συγκέντρωση των βασικών για τήν καθημερινή 
ζωή κανόνων δικαίου άπο τήν ιουστινιάνεια νομοθεσία, μέ τήν προσθήκη 
ορισμένων νέων άρχων, και ή διατύπωση τους σε γλώσσα απλή και κα
τανοητή άπο όλους. Μέ τήν καθιέρωση των νέων άρχων άπέβλεψε ό 
Λέων Γ ' μεταξύ άλλων και σε μεταρρύθμιση του ισχύοντος μέχρι τότε 
ποινικού δικαίου. Για τήν επίτευξη αύτου του σκοπού επιβαλλόταν ή 
αναδιάρθρωση της ύλης μέ τή θέσπιση νέων, ορθολογιστικών κριτηρίων 
πού θα επέτρεπαν τήν εισαγωγή ομοιόμορφης μεταχείρισης επί τών συγ
γενών εγκλημάτων.40 

Τ α κεφάλαια 42, 43 και 44 του τίτλου 17, πού αφορούν τή μαγεία 
και τή δεισιδαιμονία, περικλείονται άπο τις διατάξεις για τον εμπρησμό 
(κεφ. 40-41 του ίδιου τίτλου) καί τις διατάξεις για τα εγκλήματα κατά 
της ζωής (κεφ. 45 κ.έ.). Αυτή ή παρατήρηση οδηγεί στο συμπέρασμα, 
είτε δτι τα κεφ. 42-44 μαζί μέ τα κεφ. 40-41 αποτελούν μία ενότητα, 
πού καλύπτει τα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα, είτε δτι ή μαγεία καί 
τα συναφή μέ αυτήν εγκλήματα εντάσσονται στα εγκλήματα κατά της 
ζωής, επειδή ή δραστηριότητα τών μάγων κτλ. θέτει σέ κίνδυνο τή ζωή 
τών ανθρώπων. 

Ά π ο τή διαμόρφωση της αντικειμενικής υπόστασης τών οικείων εγ
κλημάτων προκύπτει, δτι στην περίπτωση του κεφ. 42 πρόκειται για 
έγκλημα αποτελέσματος (εφόσον απαιτείται ό θάνατος του θύματος) καί 
δτι στην περίπτωση του άρθρου 43 ό νομοθέτης υιοθέτησε τήν εκκλη
σιαστική άποψη ως προς τήν επικοινωνία τών μάγων μέ τους δαίμονες. 
Επίδραση της διδασκαλίας της Εκκλησίας παρατηρούμε καί στο κεφ. 
44 σχετικά μέ τήν κατασκευή τών φυλαχτών. Επισημαίνεται δτι διά
ταξη μέ τέτοιο περιεχόμενο για πρώτη φορά εμφανίζεται στην πολι
τειακή νομοθεσία. Πάντως άπο τήν δλη διατύπωση της διάταξης πιθα
νολογείται, δτι εδώ ό νομοθέτης θέλησε κυρίως να πατάξει τους διάφο
ρους μικροαπατεώνες, πού επωφελούνταν άπο τήν ευπιστία τών αφελών 

σθωσαν. 17.44: Οι ποιοϋντες φυλακτά το δοκείν en' ωφελεία ανθρώπων δια ιδίαν 
αισχροκερδειαν δημευομενοι εξοριζεσθωσαν. Το κείμενο τών διατάξεων παρατίθεται 
κατά τήν έκδοση L. Burgmann, Ecloga. Das Gesetzbuch Leons HI. und Kon
stantinos' V. (Forschungen zur byzant. Rechtsgeschichte, 10), Φραγκφούρτη 
1983, σ. 240. 

40. Βλ. Sp. Troianos, «Bemerkungen zum Strafrecht der Ecloga», 'Αφιέ
ρωμα στον Ν. Σβορώνο, Α', Ρέθυμνο 1986, σ. 97-112 (εδώ 100 κ.έ.). 
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για να πλουτίζουν. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, προέβλεψε και αυστηρή 
περιουσιακή ποινή, δηλαδή γενική δήμευση της περιουσίας του δράστη 
(και εξορία) — ποινή πού σημειωτέον μόνο στην περίπτωση αυτή εμφα
νίζεται στην Ε κ λ ο γ ή . 

Στις τρεις αυτές διατάξεις συγκεντρώνονται όλες οι μορφές ανθρώ
πινης δραστηριότητας στο χώρο του υπερφυσικού, πού κατά τήν αντί
ληψη των συντακτών της Εκλογής είχαν σημασία για τήν πολιτειακή 
έ'ννομη τάξη. Ή διαμόρφωση της αντικειμενικής υπόστασης τών τριών 
εγκλημάτων φαίνεται να ανταποκρίνεται στο σκοπό του νομοθέτη πού, 
δπως προαναφέρθηκε, είχε ως στόχο τήν κατάρτιση ενός εύχρηστου, επο
μένως περιορισμένης έκτασης, «κώδικα». Με μοναδική εξαίρεση το κεφ. 
52 πού απειλεί θανατική ποινή εναντίον δύο ομάδων αιρετικών, τών μα-
νιχαίων και τών μοντανών, άλλες διατάξεις αναφερόμενες σε θέματα εκ
κλησιαστικά δέν απαντούν στην Ε κ λ ο γ ή — έ'νδειξη για το δτι ό νομοθέ
της απέφυγε να αναμείξει τήν πολιτεία στή δίωξη τών εκκλησιαστικών 
αδικημάτων, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στα αρμόδια όργανα της Ε κ 
κλησίας.41 

Ή λακωνικότητα και ο μικρός αριθμός τών διατάξεων για τή μα
γεία και ή σχεδόν απόλυτη σιωπή του νομοθέτη σέ σχέση με τήν απο
στασία και τήν αίρεση, πράγμα πού μαρτυρούσε, δτι δέν συμμεριζόταν 
τήν αντίληψη για τήν ταύτιση μαγείας καί αποστασίας, παρακίνησαν 
μερικούς πού πίστευαν, δτι έ'τσι δέν καλύπτονταν επαρκώς οι ανάγκες 
της πρακτικής, στην απόφαση να συμπληρώσουν τήν Ε κ λ ο γ ή . Σταδιακά 
λοιπόν δημιουργήθηκε ένα άθροισμα κανόνων δικαίου, πού ονομάστηκε 
append ix της Εκλογής (γιατί περιέχεται κατά κανόνα στους ίδιους 
κώδικες με τήν Εκλογή) καί περιέλαβε κυρίως διατάξεις του Corpus 
iuris civilis.42 Για τα κίνητρα τών συντακτών της append ix είναι χα
ρακτηριστικό, δτι το μεγαλύτερο μέρος αυτών τών κειμένων αποτελείται 
απο οιαταςεις περί αποστασίας, αιρεσεως, μαγείας και φαρμακείας. 

41. Ή άποψη αύτη βρίσκει έρεισμα καί στή διάταξη 17.6, κατά τήν οποία: 
Οι νπο τών πολεμίων χειρωθέντες καί τήν άμωμητον ημών τών χριστιανών πιστιν 
άπαρνησάμενοι ύποστρέφοντες εν τη πολιτεία τη εκκλησία παραπεμπέσθωσαν (έκδ. 
Burgmann, δ.π. 228). 

42. Βλ. L. Burgmann - Sp. Troianos, «Appendix Eclogae», Fontes Minores 
III (Forschungen zur byzant. Rechtsgeschichte, 4), Φραγκφούρτη 1979, σ. 24-
125. 

43. Σχετικές είναι οι ενότητες διατάξεων με αριθ. III, V, VI, VII καί VIII. 
Συναφές είναι καί έ'να άλλο κείμενο, το «Μωσαϊκό παράγγελμα», πού επίσης ανήκει 
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Λίγο αργότερα, σέ μία νομική συλλογή των άρχων του 9ου αιώνα, 
πού κατά τή γνώμη μου αποτελούσε επίσημη νομοπαρασκευαστική ερ
γασία (δηλαδή νομοσχέδιο), μέ το οποίο επιδιωκόταν τροποποίηση της 
Εκλογής μέ επάνοδο στο ιουστινιάνειο δίκαιο,44 απαντούν τρεις διατά
ξεις, πού είναι άπο άποψη περιεχομένου συγγενείς μέ τις διατάξεις της 
'Εκλογής. Πρόκειται γ ια τα κεφ. 2 1 , 22 και 23 του τίτλου 17: 21. Οι 
γόητες οι επί βλάβϊ] ανθρώπων δαίμονας επικαλούμενοι ή δια θυσιών 
μαντευόμενοι ξίφει τιμωρείσθωσαν.— 22. 01 φαρμάκοις τισΐ -ήγουν δη-
λητηρίοις άναιροϋντες εκουσίως ανθρώπους ξίφει τιμωρείσθωσαν.— 23. 
Οι τα περίαπτα έχοντα χαρακτήρας ποιοϋντες τυπτεσθωσαν. 

Συγκρίνοντας τις διατάξεις αυτές μέ εκείνες της 'Εκλογής παρατη
ρούμε τα ακόλουθα. Στο κεφ. 21 δέν μνημονεύονται οι φαρμακοί, αντί 
γ ιά αυτούς δμως αναφέρονται οι «διά θυσιών μαντευόμενοι», δηλαδή οι 
θυοσκόποι. Στο κεφ. 22 μεταβλήθηκε ή υποκειμενική υπόσταση του εγ
κλήματος, γιατί απαιτήθηκε οπωσδήποτε δόλος του υπαιτίου.45 Και στις 
δύο όμως περιπτώσεις διατηρήθηκε ή ποινή της 'Εκλογής. 'Αντίθετα, οι 
κατασκευαστές φυλαχτών (για τα όποια προστέθηκε ή επεξήγηση, δτι 
περιέχουν «χαρακτήρας»46) δέν απειλούνται μέ δήμευση και εξορία, άλλα 
μόνο μέ μαστίγωση, πού είναι πολύ ελαφρότερη ποινή άπο εκείνη τών 
Ίσαύρων. 

Ενάμιση αιώνα μετά τή δημοσίευση της 'Εκλογής ή νομοθεσία τών 
Ίσαύρων αναθεωρήθηκε άπο τους Μακεδόνες πρώτα μέ τήν Εισαγωγή 
και στή συνέχεια μέ τον Πρόχειρο Νόμο. Στα δύο αυτά νομοθετήματα 
περιλαμβάνονται πολύ περισσότερες διατάξεις κατά τών μάγων άπο δσες 
Ιχει ή 'Εκλογή. 

Μέχρις ενός σημείου υφίσταται αντιστοιχία ανάμεσα στις διατάξεις 
τών Ίσαύρων και τών Μακεδόνων. Συγκεκριμένα στην Εισαγωγή και 

στην appendix της Εκλογής ύπο τήν ευρεία της έ*ννοια και περιέχει αποσπάσματα 
της Πεντατεύχου. Στο κεφ. 50 αύτοΰ του κειμένου, ύπο τον τίτλο περί φάρμακων, 
εγγαστρίμυθων και επαοώών, έχουν περιληφθεί τα χωρία της Π. Διαθήκης, πού 
παρατέθηκαν πιο πάνω (σημ. 4). Βλ. L. Burgmann - Sp. Troianos, «Nomos Mo-
saikos», Fontes Minores III (δ.π. σημ. 42) σ. 126-167 (έδώ 164 κ.έ.). 

44. Σπ. Τρωιάνος, Ό «Ποινάλιος» τον Έκλογαδίου (Forschungen zur byzant. 
Rechtsgeschichte, 6.), Φραγκφούρτη 1980, σ. 120 κ.έ. Βλ. τήν έκδοση στους D. 
Simon - Sp. Troianos, «Eklogadion und Bcloga privata aucta», Fontes Minores 
II (Forschungen zur byzant. Rechtsgeschichte, 3), Φραγκφούρτη 1977, σ. 45-86. 

45. Πρβ. Τρωιάνο, Ό «Ποινάλιος» 63 κ.έ. 
46. Βλ. σχετικά Τρωιάνο, Ό «Ποινάλιος» 60. 
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στον Πρόχειρο Νόμο47 επαναλαμβάνονται μέ μικρές φραστικές διαφορές 
δύο άπο τις διατάξεις της Εκλογής: Τα κεφάλαια δηλαδή Ε. 17.42 και 
44 αντιστοιχούν στα Είσ. 40.83 καί 84 ( = Πρόχ. Ν. 39.77 και 78). Στη 
διάταξη δμως πού κατεξοχήν άφορα τους μάγους, παρά το γεγονός δτι 
διατηρείται ή αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, δπως διαμορ
φώθηκε στην 'Εκλογή (17.43), ώς προς τήν υποκειμενική υπόσταση πα
ρατηρούμε σημαντική καινοτομία: Οι είς βλάβην ανθρώπων δαίμονας 
επικαλούμενοι, ei μη κατά αγνοιαν τοϋτο πράξωσι, ξίφει τιμωρείσθωααν 
{Είσ. 40.24 / Πρόχ. Ν. 39.21). Ή διατύπωση του κειμένου επιβάλλει τήν 
ερμηνεία, Οτι ή άγνοια του δράστη δέν είναι λόγος μείωσης της ποινής, 
άλλα λόγος πού αποκλείει τήν τιμωρία εξαιτίας (πραγματικής) πλάνης. 

Πέρα δμως άπο τα κεφάλαια αυτά περιέχουν τα νομοθετήματα των 
Μακεδόνων καί τις έξης πρόσθετες διατάξεις, πού έχουν άμεση σχέση 
μέ τή μαγεία: (α) Είσ. 40.2 / Πρόχ. Ν. 39.2. Τω περί άνδροφόνων νόμω 
κατέχεται δ ποιήσας φάρμακον επί αναιρέσει ανθρώπου ή έσχηκώς ή 
πωλήσας. (β) Είσ. 40.16 / Πρόχ. Ν. 39.13. Ό σννειδώς τινι γοητείαν, 
κατασχών αυτόν τη δημοσία όψει παραδιδότω. Ει δέ τις οιοσδήποτε 
άνθρωπος συλλαβόμενος τοϋτον μη παραδοίη, εσχάτην ύπομενέτω τιμω-
ρίαν. (γ) Είσ. 40.23 / Πρόχ. Ν. 39.20. Το δια θυσιών μαντεύεσθαι κε-
κώλυταΐ' δ δέ άλονς επί τούτω ξίφει τιμωρείσθω. Οι διατάξεις αυτές 
είχαν ιουστινιάνεια πρότυπα καί ανάγονται ή μέν πρώτη στή διάταξη 
του Πανδέκτη 48.8.3 καί οι υπόλοιπες δύο στις διατάξεις του Κώδικα 
9.18.9 καί 9.18.3, αντίστοιχα. 

Έ κ πρώτης όψεως αποκομίζει κανένας τήν εντύπωση, δτι ό νομοθέ
της της μακεδόνικης εποχής προσπάθησε να καταστήσει αποτελεσματι
κότερη τή δίωξη της μαγείας. 'Αναλύοντας δμως τις επιπλέον διατάξεις 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα, δτι μέ αυτές δέν εισάγονται αδικήματα 
πού δέν προβλέπονταν στην 'Εκλογή. Συγκεκριμένα ή τιμωρία των φάρ
μακων καί των θυοσκόπων εξασφαλιζόταν καί μέ τις διατάξεις της 'Εκλο
γής. "Οσο για τους «συνειδότας τινί γοητείαν», εοκολο ήταν να υπαχθούν 

47. "Οπως πρόσφατα απέδειξε ό Α. Schminck, Studien zu mittelbyzantinischen 
Rechtsbüchern (Forschungen zur byzant . Rechtsgeschichte, 13), Φραγκφούρ
τη 1986, σ. 12 κ.έ., ή παλαιά ονομασία «Έπαναγωγή» πρέπει νά αντικατασταθεί 
μέ τήν ορθή «Εισαγωγή». Περαιτέρω, κατά τον ϊδιο συγγραφέα (σ. 62 κ.έ.), ή 
Εισαγωγή προηγήθηκε του Πρόχειρου Νόμου, δ όποιος ουσιαστικά ύπηρξε μία 
αναθεωρημένη της διατύπωση, με τις μεταβολές πού επέβαλε ό Λέων Σ Τ ' . Στις 
διατάξεις πάντως πού παρατίθενται έδώ το κείμενο των δύο νομοθετημάτων ταυτί
ζεται, κατά το JGR II , 216 κ.έ. καί 360 κ.έ. 
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στη γενική κατηγορία των «προσλαλούντων τοις δαίμοσι» (Ε. 17.43). Τ α 
αίτια λοιπόν των προσθηκών άλλου πρέπει να αναζητηθούν, φαίνεται δε 
οτι είναι μδίλλον θεωρητικά. Μέσα άπο αυτές δηλαδή εξωτερικεύεται 
αποδοκιμασία της συστηματικής διάρθρωσης του έ'ργου των Ίσαύρων 
(ΐσως και για λόγους δυναστικο-πολιτικούς)48 και προτίμηση στην πε
ριπτωσιολογική ρύθμιση του 'Ιουστινιανού. Πέρα δμως άπο αυτό, αν ή 
αύξηση των διατάξεων κατά της μαγείας συνδυαστεί μέ τήν παρουσία 
στα μακεδόνικα νομοθετήματα πλήθους ορισμών κατά αιρετικών, απο
στατών, ειδωλολατρών και Εβραίων (Είσ. 40.29-36 / Πρόχ. Ν. 39.27-
34), δέν εϊναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τήν ενισχυμένη επιρροή της 
'Εκκλησίας, δοθέντος μάλιστα, δτι, δπως είναι γνωστό, στή σύνταξη του 
πρώτου άπο τα νομοθετήματα αυτά, δηλαδή της Εισαγωγής, είχε με
τάσχει και ό πατριάρχης Φώτιος.49 

Μέ τον τρόπο αυτό θέλησε ό νομοθέτης να εκδηλώσει τή βούληση 
του, δτι δλα τα αδικήματα κατά της ορθόδοξης πίστης συνιστούσαν και 
προσβολή της πολιτειακής έννομης τάξης. Ή ανανεωμένη λοιπόν έντα
ξη τών αδικημάτων αυτών στα εγκλήματα του κοινού (ποινικού) δικαίου 
σήμαινε χωρίς άλλο κάποια μεταβολή στή διαμόρφωση τών σχέσεων 
Κράτους και 'Εκκλησίας. Μερικότερη εκδήλωση αύτης της μεταβολής 
αποτελούσε πιθανώς και ή διεύρυνση της ποινικής πρόβλεψης ως προς 
τή μαγεία και τή μαντεία. 

Τα ϊδια χαρακτηριστικά διατηρήθηκαν και στα Βασιλικά, πού επα
νέλαβαν εξελληνισμένες τις ιουστινιάνειες ρυθμίσεις. Ό κύριος όγκος τους 
βρίσκεται στον τίτλο 39 τοϋ 60οΰ βιβλίου, μέ βασικό περιεχόμενο τους 
τίτλους 16 και 18 του 9ου βιβλίου του Κώδικα ακέραιους και τον τίτλο 
8 του βιβλίου 48 του Πανδέκτη κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Πολ
λές σχετικές διατάξεις, προερχόμενες άπο τους τίτλους 4, 5 και 11 του 
Ιου βιβλίου τοϋ Κώδικα, απαντούν και στο βιβλίο 1 τών Βασιλικών. 
Πάντως πρέπει να σημειωθεί, δτι τόσο ώς προς τήν αντικειμενική υπό
σταση τών οικείων εγκλημάτων δσο και ώς προς τις απειλούμενες ποι
νές παρουσιάζει το κείμενο τών Βασιλικών, συγκρινόμενο μέ το κείμενο 
της κωδικοποίησης του 6ου αιώνα, σημαντικές κάποτε παρεκκλίσεις, 
οφειλόμενες στην επεξεργασία πού προηγήθηκε, για τήν άρση αντιφά
σεων και τήν εξασφάλιση της ομοιομορφίας τών ρυθμίσεων. 

48. Ή Εκλογή χαρακτηρίζεται στο προοίμιο της Εισαγωγής ώς «έπί κατα
λύσει τών σωστικών νόμων παρά τών Ίσαύρων φληναφίαι» (Schminck, δ.π. 6, 
στ. 34-35). 

49. Βλ. Schminck, δ.π. 14. 
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Την εποχή δμως αυτή, επί Λέοντος Σ Τ ' , έχουμε μία σημαντική εξέ
λιξη. Μέχρι τότε ή διάκριση του Μ. Κωνσταντίνου σε καλή καί κακή 
μαγεία δέν είχε θιγεί. Ό Λέων με τή Νεαρά 65 ανατρέπει τη διάκριση 
λέγοντας, δτι ή μαγεία είναι ολέθρια ανεξάρτητα άπο τον επιδιωκόμενο 
μέ αυτήν σκοπό. Τα επιχειρήματα του έχουν θεολογική βάση: 'Ημείς δε 
τήν τοιαύτην μαγγανείαν όλεθρίαν μεν ύπάρχειν πειθόμεθα, καλόν δε 
τίνος αιτίαν ουκ αν πεισθείημεν. Ει δε και φαίνοιτό τι φέρειν τοιούτον, 
ώς δοκεΐ τω ταύτην άποδεχομένω νόμω, ου χρηστον — άλλα δέλεαρ κάί 
πάγην προς το των κακών εσχατον την τοϋ δντος άγαθοϋ εκπτωσιν 
άλίσκονσαν — ϊσμεν τε και εγνωμεν τους πειθομένους δαιμονίοις σκαιοϊς 
αντί τοϋ Πλαστού καί Δεσπότου προσανέχειν παρασκευάζοντας βλάβας 
δια της των εκτός άλυπίας είς την ψνχήν δέχεσθαι τους ταύτην αποδεχό
μενους' δπερ πολλάκις οι προς τάς πληγάς δειλοί πάσχουσιν, ου βου-
λόμενοι ταύτας επί των χειρών δέξασθαι, κατά της κεφαλής ή της γά
στρας υποδέχονται.50 Ή επίδραση της Εκκλησίας στην έκδοση αύτης 
της Νεαράς φαίνεται καί στην απειλούμενη ποινή: Ει τις δη όλως τοιαύ
τα φωραθείη μαγγανευόμενος, είτε προφάσει της τοϋ σώματος θερα
πείας, εϊτε αποτροπής τής τών καρπίμων βλάβης, την εσχάτην είσπρατ-
τέσθω ποινήν, την τών αποστατών κόλασιν υφιστάμενος. 

Δέν μπορούμε να ξέρουμε, ποιες ήταν οι άμεσες επιπτώσεις αύτοΰ 
τοϋ μέτρου. Μακροχρονίως δμως είναι βέβαιο, πώς ό Λέων δέν πέτυχε, 
ίσως γιατί δέν διεΐδε ή υποτίμησε έναν κίνδυνο, προερχόμενο άπο μία 
πλευρά μή υποκείμενη σε έλεγχο, δηλαδή μέσα άπο τον ίδιο τον εκκλη
σιαστικό χώρο. 'Αναφέρθηκαν πιο πάνω οι τάσεις πού αναπτύχθηκαν 
στην πρώιμη εποχή, νά αντικατασταθούν οι παλαιές μαγικές τεχνικές 
μέ «μοντέρνες» χριστιανικές μεθόδους. Οι τάσεις αυτές βέβαια δέν έπα
ψαν νά υπάρχουν, καί κάποια στιγμή κάνουν τήν εμφάνιση τους προσευ
χές για τήν ίαση ασθενειών, για τήν αποτροπή κινδύνων, για τήν αντι
μετώπιση διαφόρων καταστάσεων ανάγκης, πού ομολογουμένως δέν διέ
φεραν πολύ άπο τους παλαιούς μαγικούς τύπους.51 Ε ίχε ασφαλώς ό Λέων 
καταφερθεί στο προοίμιο της Νεαρας του κατά εκείνων πού επικαλούν
ταν τους δαίμονες καί δχι τον Κύριο Ίησου Χριστό, άλλα οπωσδήποτε 
άλλο πράγμα εννοούσε. 

50. Κατά τήν έκδοση τών P. Noailles - Α. Dain, Les novelles de Léon le Sage, 
Παρίσι 1944, σ. 239. 

51. Βλ. τις ευχές καί τους εξορκισμούς πού έχουν εκδοθεί άπο τον Α. Vassi-
liev, Anecdota graeco-byzantina, Μόσχα 1893, σ. 323-345. 'Ιδιαίτερα σημαντική 
είναι ή μαρτυρία του Ματθαίου Βλαστάρη, πού στο «Σύνταγμα κατά στοιχεϊον» 
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Αυτές οι προσευχές μέ την πάροδο του χρόνου ολο και πιο πολύ θύ
μιζαν μαγικές επωδές και, το χειρότερο, προϋπέθεταν συχνά τη σύμ
πραξη ιερέα, πού τον μετέβαλαν άθελα του σέ ενα είδος μάγου. Θα πε
ριοριστώ σέ ενα παράδειγμα. 'Υπάρχει μία ευχή λεγόμενη στις περιπτώ
σεις αναζήτησης του (άγνωστου) δράστη κλοπής πού περιέχει τα εξής: 
Δέσποτα Κύριε Ίησον Χρίστε, ό Θεός ημών, ό καταπέμψας τον αγιόν 
Σον αγγελον επί τον λάκκον τον άγίον προφήτον Δανιήλ και φράξας τα 
στόματα των λεόντων, αντός, ω πανάγαθε Κύριε, κατάπεμψον τούτον 
και εφ' ήμας, ώστε ελθεΐν καταφιμώσαι το στόμα τον κλέψαντος το 
πράγμα τον δεϊνος και γενέσθαι αντσν αλαλον και κωφον καί βωβόν, 
εως αν ομολογήσω αντο είς δόξαν Πατρός, και ΥΙον και Άγίον Πνεύ
ματος.5,2 Πριν άπο την απαγγελία τής ευχής λαμβάνει ό ιερέας άρτο τής 
Μεγάλης Πέμπτης (πού έχει φυλάξει για το σκοπό αύτο) καί μετά την 
ευχή τον δίνει στον ύποπτο. Ά ν αυτός είναι αθώος, τον καταπίνει χω
ρίς δυσκολία, αλλιώς του κάθεται δ άρτος στο λαιμό καί τον πνίγει. Θα 
μου αντιταχθεί 'ίσως εδώ, πώς δλη αύτη ή διαδικασία δέν είναι τίποτε 
περισσότερο άπο μία απλή μορφή θεοκρισίας,53 άλλα κι εγώ θα απαντή
σω: Μήπως καί ή θεοκρισία δέν έχει τή βάση της στή μαγεία;54 

Οι πρακτικές αυτές αποδοκιμάστηκαν έντονα άπο τήν Εκκλησία. 
'Από τους κανονολόγους του 12ου αιώνα ό Θεόδωρος Βάλσαμων δέν 
παραλείπει να αναφέρει καί αρκετές καταδίκες — χωρίς αύτο να σημαί
νει, πώς δέν υπήρξαν καί κάποιες εκκλησιαστικές φωνές, πού συνηγο
ρούσαν υπέρ τής μιας ή τής άλλης μορφής μαγείας ή μαντείας.55 Ή 

του (έ*τ. 1335) στο κεφ. 1 τοϋ στοιχ. Μ γράφει: Γόητες δε ol Δαυιτικούς δήθεν 
ψαλμούς %δοντες, και ονομάτων μαρτυρικών μεμνημένοι, καί αυτής τής Ύτιεραγίας 
Θεοτόκου, καί τούτοις τήν εκ τών δαιμόνων παρενείροντες γοητείαν (Ράλλης -
Ποτλής Σ Τ ' , 357). Στή συνέχεια δέ αναφέρει καί άλλα παραδείγματα μαγείας αύτοΰ 
τοϋ τύπου. 

52. Vassiliev, δ.π. 330. 
53. Βλ. τή βιβλιογραφία πού παραθέτουν οί Σπ . Τρωιάνος, « Ή εκκλησιαστική 

διαδικασία μεταξύ 565 καί 1204», Έπετ. Κέντρου Έρεύνης Ίστορ. Έλλην. Δικαίου 
'Ακαδημίας 'Αθηνών 13 (1966=1969) 2-148 (έδώ 110 κ.έ.) καί Marie Theres Fögen, 
«Ein heißes Eisen», Rechtshist. Journal 2 (1983) 85-96 (έδώ 88 κ.έ.). 

54. Σαφώς χαρακτηρίζει ώς μαγεία τή μέθοδο αυτή απόδειξης ό Βάλσαμων 
στο σχόλιο του στον κανόνα 61 τής Πενθέκτης (Ράλλης - Ποτλής Β ' , 446). 

55. Ό Βάλσαμων (Ράλλης - Ποτλής Β ' 447, 6-9) αφήνει νά εννοηθεί, δτι 
ακόμα καί στον 12ο αιώνα υπήρχαν άνθρωποι, πού υιοθετούσαν τή διάκριση απα
γορευμένης καί επιτρεπόμενης μαγείας. Καί ό αρχιεπίσκοπος Άχρίδας Θεοφύλα
κτος (11ος αί.) δέν φαίνεται νά απορρίπτει τήν πρόβλεψη τοϋ μέλλοντος, όταν στη-
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έκταση όμως πού δίνεται στο ερμηνευτικό υπόμνημα αυτών των κανο-
*νολόγων και ιδίως οι λεπτομέρειες πού συνοδεύουν την ανάλυση και την 
ερμηνεία των σχετικών κανόνων πείθουν, δτι ή μαγεία ήταν πολύ δια
δεδομένη και στην εποχή τους.56 Παρά τις προσπάθειες της φαίνεται 
πώς ή διοίκηση της 'Εκκλησίας δεν κατόρθωσε να πετύχει την περι
στολή αύτης της «εκκλησιαστικής» μαγείας, σε σημείο μάλιστα να με
τατρέπεται και ή ϊδια κάποτε σε δέκτη-θύμα τέτοιου είδους ενεργειών. 
Στα πρακτικά της Ί . Συνόδου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως 
σώζεται μία μαρτυρία άπο τα μέσα του Μου αιώνα, δτι ένας μοναχός 
προσπάθησε να επηρεάσει με μαγικά μέσα τή βούληση τών μελών της 
γΊα να τον εκλέξουν επίσκοπο.57 Ά λ λ α το περιστατικό αυτό δεν είναι 
και το μόνο στα πρακτικά αυτά.58 Πολύτιμο υλικό για τή μελέτη τών 
ειδικότερων μορφών εμφάνισης μαγείας και μαντείας στην υστεροβυ
ζαντινή περίοδο διασώζουν επίσης οι διάφορες — κατά κανόνα ψευδεπί
γραφες — συλλογές έπιτιμίων5 9 και οι κανονικές αποκρίσεις.60 

ρίζεται στην αστρολογία με επιστημονικά δεδομένα. Βλ. Théophylacte d'Achrida 
Lettres (έκδ. P. Gautier, II CFHB. Series Thessalonicensis XVI/2) 575, 66-71. 

56. Βλ. τα σχόλια τοϋ Βαλσάμωνα στο κεφ. 9.25 τοϋ Νομοκάνονα σε 14 τί
τλους (Ράλλης - Ποτλής Α', 188 κ.έ.), καθώς και τών Ζωναρά, Βαλσάμωνα και 
"Αριστηνοΰ στους κανόνες 61 καΐ 65 Πενθέκτης (Ράλλης — Ποτλής Β', 443 κ.έ. 
και 456 κ.έ.), 24 'Αγκύρας και 36 Λαοδικείας (Ράλλης - Ποτλής Γ', 67 καΐ 203 
Ύ..Ϊ.), 65, 72 και 83 Μ. Βασιλείου καί 3 Γρηγορίου Νύσσης (Ράλλης — Ποτλής Δ', 
221 κ.έ., 232 κ.έ., 251 κ.έ. καί 306 κ.έ. αντιστοίχως). 

57. MM I, 343. 
58. Για τα εγκλήματα μαγείας πού αντιμετώπισε ή πατριαρχική σύνοδος κατά 

το 14ο αιώνα βλ. Carolina Gupane, «La magia a Bisanzio nel secolo XIV: 
Azione e reazione», JOB 29 (1980) 237-262. 

59. Βλ. κείμενα αύτοϋ τοϋ είδους στον J. Β. Pitra, Spicilegium Solesmense, 
IV, Παρίσι 1858 (άνατύπ. Graz 1963), σ. 431 (αριθ. 16), 458 (αριθ. 7 καί 10), 
460 (αριθ. 1, 10 καί 17), 462 (αριθ. 19 καί 28), στον ϊδιο, Iuris ecclesiastici Grae-
•corum historia et monumenta, II, Ρώμη 1868 (άνατύπ. 1963), σ. 343 (αριθ. 174, 
176), στο Ν. Suvorov, «Vërojatnyj sostav drevnëjâago ispovëdnago i pojan-
nago ustava ν vostinoj cerkvi», Viz. Vrem. 8 (1901) 357-434 (έδώ 401, 402 καί 
407" βλ. καί το σχετικό κεφάλαιο τοϋ «Κανονικοΰ» τοϋ ψευδο-Ίωάννη του Νη-
•στευτή, Ράλλης - Ποτλής Δ', 434 κ.έ.) καί στον Α. J. Almazov, Zapiski Imper. 
novorossijskago Universiteta, ίτ. 1895 (Priloîenija) passim. 

60. Βλ. τις αποκρίσεις ιη' τοϋ μητροπολίτη Ρόδου Νείλου (14ος αι.) στον Α. 
J . Almazov, «Neizdannye kanonièeskie otvëty Konstantinopolskago patriar-
cha Luki Chrisoverga i mitropolita Rodosskago Nila», Zapiski Imper, novo
rossijskago Universiteta, ϊτ. 1903, σ. 375-458 (έδώ 413) καί με' τοϋ μητροπολίτη 
Εφέσου Ίωάσαφ (14ος/15ος αί.) στον Α. J. Almazov, «Kanoniieskie otvëty loa-



572 Σ Π Υ Ρ Ο Σ ΤΡΩΙΑΝΟΣ 

Οι μαρτυρίες συνεχίζονται καί στους μεταβυζαντινούς νομοκάνονες. 
Στον κώδικα αριθ. 8 της Παναγίας της Λίνδου διαβάζουμε στο κεφ. 
ρλα' μιας νομοκανονικής συλλογής πού το χειρόγραφο αυτό περιέχει: 
Ό γόης, κάί δ μάγος, και δ μάντης, και δ κηροχύτης, και δ μολυβδο-
χύτης, και δ άποδένων ζώα να μην τα φάγη δ λύκος, ή ανδρόγυνα εις 
το να μη συμμίγνυσθαι, ή γητεύων ζάλας, οι τοιούτοι χρόνους κ να μη 
κοινωνήσουν κατά τον ξε κανόνα τοΰ Μ. Βασιλείου.61 Το κείμενο είναι 
εύγλωττο και προφανώς προσαρμοσμένο προς τις μάλλον συνηθισμένες 
περιπτώσεις, στις όποιες εφαρμόζονταν μαγικές πρακτικές. Το ϊδιο ακρι
βώς μπορεί να διαπιστώσει κανένας και με βάση τις ερμηνευτικές ση
μειώσεις τών 'Αγαπίου και Νικόδημου στο «Πηδάλιον» (ετ. 1800).6 2 

'Αξίζει να σημειωθεί, οτι καί στην περίοδο αύτη δέν έπαψε νά εμφανί
ζεται ή προσπάθεια συγκερασμού μαγείας καί χριστιανικής λατρείας. 
"Ισως μάλιστα ή προσπάθεια αύτη να επιτάθηκε. Ε ν τ ύ π ω σ η προκαλεί, 
δτι καί αυτό το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δέν έγινε σεβαστό, 
όπως προκύπτει άπο την ακόλουθη διάταξη ενός νομοκάνονα τοΰ 18ου-
19ου αιώνα: Βλέπε και τοϋτο, πνευματικέ, οτι πολλαϊς τών γυναικών 
λαμβάνουν την θείαν κοινωνίαν, και ενώνουν αυτήν μετά ύδατος, και 
κολυμβοϋν μετ' εκείνο' και τοϋτο το κάμνουν δια να ταις αγαπούν οι 
άνδρες.63 Καί άπο το χωρίο αυτό, όπως καί άλλα συναφή, προκύπτει, 
δτι το πεδίο τών γενετήσιων σχέσεων άνηκε στα περισσότερο προσφιλή 
για τους μάγους καί τους μάντεις. 

Το συμπέρασμα άπο τα παραπάνω είναι δτι υπάρχει αναμφισβήτητη 
συνέχεια στις μεθόδους άσκησης της μαγείας. Οι τομές παρατηρούνται 
στην αντιμετώπιση της άπο τους μηχανισμούς εξουσίας ανάλογα μέ τα 
κριτήρια «κανονικότητας» πού εφαρμόζονταν κάθε φορά. 

safa mitropolita Efesskago», στην επετηρίδα τοϋ 'ίδιου έ'τους (1903) σ. 153-214 
(εδώ 188 κ.έ.). 

61. Τήν ϊδια διατύπωση βλ. και στον Χρυσόστομο Θέμελη, «Νομοκάνων Πα
λαιστίνος» (Άνέκδοτον έξομολογητάριον τοϋ ιη' αιώνος), Άρχεΐον έκκλησ. και κα
νον. δικαίου 8 (1953) 143-156, 231-246 καί τ. 9 (1954) 17-33 (έδώ 231 κ.έ.). 

62. Βλ. τις πολύ διαφωτιστικές παρατηρήσεις τών συντακτών τοΰ συλλεκτικού 
αύτοϋ έργου κάτω άπο τους σχετικούς κανόνες, ιδίως τους 61 καί 65 της Πενθέ-
κτης Συνόδου (στην 6η έ*κδ., 'Αθήνα 1957, σ. 274 κ.έ. καί 278 κ.έ.). 

63. Μ. Γεδεών, «'Αρσενίου καί Διονυσίου Νομοκανών έκ Γεθσημανη», 'Αρ
χεΐον εκκλησ. και κανον. δικαίου 5 (1950) 5-13 (έδώ 11). Βλ. καί τη μελέτη τοϋ 
ίδιου συγγραφέα (πού μνημονεύεται στο παραπάνω δημοσίευμα σ. 13) «Εύχολόγιον 
καί μαγγανεΐαι», Νέος ΙΊοιμην (Κωνσταντινουπόλεως) 1 (1919) 57-62. 
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Ο ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ 
ΣΤΑ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

Το θέμα πού επέλεξα να παρουσιάσω στο παρόν Συμπόσιο έχει τον τίτλο 
« Ό γυναικείος καλλωπισμός στα πάτερικά και τα αγιολογικά κείμενα». 
'Οφείλω πριν αρχίσω να δηλώσω δτι δεν προτίθεμαι να εκθέσω και να πε
ριγράψω τα στοιχεία του γυναικείου καλλωπισμού με τή σχετική ονομα
τολογία τους. Εϊναι γνωστό δτι τα θέματα αυτά μπορεί εύκολα να τα 
βρει κανείς σε διάφορα μελετήματα καί κυρίως στο θεμελιώδες έργο του 
Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός.1 Σκοπός μου είναι να πα
ρουσιάσω με συγκεκριμένες μαρτυρίες άπο τις πηγές τήν επίσημη άποψη 
των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, κυρίως του 4ου καί 5ου αι., για 
τήν εξωτερική εμφάνιση καί τήν κοινωνική συμπεριφορά της γυναίκας 
καί να προσδιορίσω τις επιδράσεις της πατερικής διδαχής στή διαμόρ
φωση του τύπου της βυζαντινής γυναίκας. 

Κύριοι άξονες της ανακοίνωσης μου θα είναι δύο σημαντικά κείμενα, 
πού τα έχουμε σε πρόσφατες κριτικές εκδόσεις: (α) Το ποίημα Κατά 
γυναικών καλλωπιζομένων του Γρηγορίου του Ναζιανζηνοΰ καί (β) Ό 
Βίος της όσίας Πελαγίας. Το πρώτο χρονολογείται μέ σχετική ακρίβεια 
στο 384 μ.Χ., ενώ το δεύτερο είναι κατά 100 περίπου χρόνια μεταγε
νέστερο καί χρονολογείται στα τέλη του 5ου αιώνα. Τα δύο αυτά κεί
μενα προσδιορίζουν, το καθένα μέ τον τρόπο του, τις αντιλήψεις της 
χριστιανικής διανόησης για τήν παρουσία της γυναίκας στή βυζαντινή 
κοινωνία. 

"Οπως εϊναι γνωστό, ό χριστιανισμός επιδίωξε άπο τήν αρχή να δια
φοροποιηθεί πλήρως καί σε δλα τα στοιχεία της ζωής καί του πνεύματος 
άπο τον παλαιό ελληνορωμαϊκό τρόπο του σκέπτεσθαι καί του ζην. Στο 
συγκεκριμένο θέμα πού θα μας απασχολήσει, στο θέμα του γυναικείου 
καλλωπισμού, ò 'Απόστολος Παύλος παίρνει θέση σαφέστατη: 'Ωσαύτως 

1. 'Ιδιαίτερα στον τόμο Β' II, σ. 209-213 «Ή φιλαρέσκεια της Βυζαντινής». 
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και γυναίκας εν καταστολή κοσμίω μετά αίδοϋς και σωφροσύνης κο-
σμεϊν εαυτάς, μη εν πλέγμασιν και χρυσίω ή μαργαρίταις ή Ιματισμω 
πολντελεϊ, άλλ' δ πρέπει γυναιξίν επαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι' έρ
γων αγαθών.2 Τήν παραίνεση αυτή επαναλαμβάνουν δλοι οι χριστιανοί 
συγγράφεις των πρώτων αιώνων, δταν αναφέρονται στο ζήτημα της γυ 
ναικείας παρουσίας. Πολύ ενωρίς μάλιστα το θέμα του καλλωπισμού 
συνδέθηκε με τήν αμαρτία, καθώς ό καλλωπισμός θεωρήθηκε ως πρό
κληση για το ερωτικό στοιχείο. "Ηδη στις Διαταγές των 'Αποστόλων 
δια Κλήμεντος τον Ρωμαίων επισκόπου ό τίτλος του τρίτου κεφαλαίου-
είναι ενδεικτικός Περί καλλωπισμού και της εκείθεν αμαρτίας.3 

Ά λ λ α τή θεωρητική θεμελίωση και τήν πλήρη ανάπτυξη του ήθικοί> 
αύτου ζητήματος βρίσκουμε για πρώτη φορά στον Παιδαγωγό του Κλή
μεντος του Άλεξανδρέως (150-215 μ.Χ.). 'Ολόκληρο σχεδόν το τρίτο 
βιβλίο και ιδιαίτερα τα κεφάλαια Β ' "Οτι ου χρή καϊλωπίζεσθα& καΐ 
ΙΑ' 'Επιδρομή κεφαλαιώδης του αρίστου βίου,5 αναφέρονται στο σοβα
ρότατο αυτό ζήτημα. Είναι Ινας συστηματικός κώδικας συμπεριφοράς 
του χριστιανού άνθρωπου. 

Τήν ΐδια εποχή (τέλη του 2ου - αρχές του 3ου αιώνα) ό Τερτυλ-
λιανος γράφει το έργο του De cultu feminarum,6 στο όποιο εκθέτει. 
τις απόψεις του για τή γενική εμφάνιση της χριστιανής γυναίκας. Έ ν ώ 
δμως ό Τερτυλλιανος είναι αυστηρός και καταδικάζει κάθε μορφή στο
λισμού, δεχόμενος δτι ό άνθρωπος πρέπει να παρουσιάζεται δπως πλά
στηκε άπο τον Δημιουργό, ό Κλήμης είναι σαφώς ανεκτικότερος. eO 
ήπιος χαρακτήρας του και ή βαθιά ελληνική παιδεία του προσδιορίζουν 
τις θέσεις του σε δλα τα ζητήματα και στο σοβαρό θέμα της γυναικείας 
παρουσίας. 'Αντιμετωπίζει με κάποια συγκατάβαση τήν αδυναμία των 
γυναικών καί διδάσκει δτι το χρνσοφορεΐν και το εσθήτι μαλακωτέρα 
χρήσθαι, ου τέλεον περικοπτεονΡ Ψέγει περισσότερο τήν υπερβολή καί. 
στηλιτεύει τήν αλαζονική συμπεριφορά πολλών γυναικών, πού μέ τήν 
ομορφιά καί τον καλλωπισμό τους το κάλλος το άληθινον καθυβρίζου-

2. Α' Τιμ. 2, 9. 
3. PG 1, 564 G. 
4. Clément d'Alexandrie, Le Pédagogue, III. Texte grec. Traduction de 

Claude Mondésert et Chantai Matray, Notes de H. -1 . Marrou, Παρίσι 1970 
(=SC 158), II 4.1-14.2 (σ. 18-36 της εκδόσεως). 

5. δ.π., XI 53.1-83.1 (σ. 114-161 της εκδόσεως). 
6. PL 1, 1303-1334. Για το έργο βλ. προχείρως ΘΗΕ 11 (1967) 717. 
7. PG 8, 625 (= Βιβλίο III, κεφ. XI 53.1). 
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σιν αφροδισίων μολνσμοϊς8 και πολλές φορές, παρασυρμένες άπο την 
αλαζονεία και τήν επιπολαιότητα τους καταστρέφουν τον γάμο τους: 
επαιρόμεναι και πτερούμεναι πολλάκις άποπέτονται των γάμων.9 "Ετσι 
συνιστά στολήν λιτήν και σεμνήν.10 Το ί'διο θα επαναλάβει αργότερα ό 
Κύριλλος 'Ιεροσολύμων: ενδυσιν λιτήν, μη προς καλλωπισμόν.11 

Περισσότερο βέβαια μας ενδιαφέρει ή διδασκαλία των μεγάλων Πα
τέρων του 4ου και 5ου αιώνα, γιατί αυτοί κυρίως υπήρξαν οι πνευματικοί 
οδηγοί του βυζαντινού κόσμου. Το μέγα κύρος τους προσδιόρισε απο
φασιστικά τα όρια της πνευματικής και ηθικής ζωής ολόκληρου του χρι
στιανικού κόσμου. Ή γραμμή πού ακολουθούν στο ζήτημα του γυναι
κείου καλλωπισμού είναι κοινή, με μικρές αποκλίσεις ανάλογα μέ το 
χαρακτήρα τους. Περισσότερο αυστηρός φαίνεται ό Μ. Βασίλειος, ό πρώ
τος μεγάλος θεωρητικός του ασκητισμού. Για τον Βασίλειο δέν τίθεται 
καν ζήτημα, άφου σκοπός εσθητος εις' κάλυμμα είναι σαρκός προς χει
μώνα και θέρος ανταρκες.12 Το 'ίδιο αυστηρός είναι ό Χρυσόστομος, ό 
όποιος δέν παύει να καταφέρεται κατά της γυναικείας φιλαρέσκειας και 
να εξαντλείται σέ νουθεσίες και απειλές. 'Αντίθετα, οι δύο Γρηγόριοι, 6 
Νύσσης και 6 Ναζιανζηνός, παρουσιάζονται ηπιότεροι και θεωρητικότε
ροι. Ή φιλοσοφική σκέψη του πρώτου και ή ποιητική διάθεση του δευ
τέρου επηρέασαν σημαντικά τήν ηθική διδασκαλία τους. 

Θα μείνουμε περισσότερο στον Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό, για νά πα
ρουσιάσουμε συντομότατα το ποίημα του Κατά γυναικών καλλωπιζομέ-
νων.13 'Αποτελείται από 334 στίχους σέ μέτρο ελεγειακό και άπευθύ-

8. PG 8, 629 G: υπό της περιουσίας επειρόμεναι το κάλλος το άληθινον καθυ-
βρίζουσιν αφροδισίων μολυσμοΐς (= Βιβλίο III, κεφ. XI 58.1). 

9. PG 8, 632Β: Καθάπερ οϋν ώκύπτερα, περικοπτέον των γυναικών τα χρή
ματα τα τρυφητικά, χαυνότητας αβέβαιους και κενός έμποιοϋντα ήδονάς, ύφ' δη> 
επαιρόμεναι και πτερούμεναι πολλάκις άποπέτονται των γάμων. Aio και σνστέλ-
λειν χρη τάς γυναίκας κοσμίως, και περισφίγγειν αΙδοι σώφρονι, μη παραρρυώσι 
της αληθείας δια χαυνότητα. 

10. Βιβλ. III, κεφ. XI 56.1. 
11. PG 33, 492. 
12. PG 32, 232. Τις απόψεις του ό Βασίλειος τις εκθέτει σέ πολλά έργα του 

εύκαιριακώς, Ιδιαίτερα δμως στο Περί της εν παρθενία αληθούς άφθορίας προς Λη-
τόϊον επίσκοπον Μελιτηνής, PG 30, 669 κ.έ. 

13. Το ποίημα ανήκει στην κατηγορία των Ηθικών ποιημάτων τοϋ Γρηγορίου, 
δπου έχει τον αριθμό ΚΘ'. Εκδίδεται στην PG 37, 884-908. Νεότατη κριτική έκδο
ση άπο τον Α. Knecht, Gregor von Nazianz, Gegen die Putzsucht der Frauen, 
Χαϊδελβέργη 1972. Tò κείμενο σ. 18-37, μέ παράπλευρη γερμανική μετάφραση. OL 
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νεται προς τις κοσμικές κυρίες, πού επιδεικνύουν ιδιαίτερο ζήλο στην 
επιμέλεια και τον καλλωπισμό τους. Το υφός του ποιήματος είναι πα
ραινετικό καί διδακτικό, σχεδόν καθόλου θεολογικό. Ό Γρηγόριος δεν 
απειλεί μέ αφορισμούς καί μέ στέρηση της θείας κοινωνίας, δπως κά
νει συχνά ό Χρυσόστομος. Μας δίνει τήν εντύπωση δτι αντιμετωπίζει 
μέ κατανόηση αυτήν τήν αδιόρθωτη γυναικεία αδυναμία καί επιχειρεί να 
διδάξει μέ σχήματα λογικά καί μέ παραδείγματα άπο τήν Π . Διαθήκη,1 4 

άλλα καί άπο τήν αρχαία ελληνική μυθολογία,15 τήν εΰκοσμη καί σεμνή 
παρουσία της χριστιανής γυναίκας. Πρόθεση του είναι να στηλιτεύσει 
τήν υπερβολή στή χρήση κοσμημάτων καί ψιμυθίων καί να υποδείξει 
δτι αυτό είναι μια ανόητη καί επικίνδυνη ματαιότητα.16 'Αναφέρει αρνη
τικά καί μέ λεπτομέρειες απροσδόκητες τις τέχνες του καλλωπισμού καί 
τις επινοήσεις των γυναικών για τήν ωραία καί προκλητική εμφάνιση. 
Ά π ο τήν άποψη αυτή το ποίημα είναι αληθινός πακτωλός πληροφοριών 
για τους λαογράφους, τους ενδυματολόγους, τους μελετητές του πολιτι
σμού καί είναι περίεργο δτι δέν έχουν όλες αυτές οι πληροφορίες επι
σημανθεί άπο τους ερευνητές. 

'Ιδού μερικοί χαρακτηριστικοί στίχοι: 

Μή κεφάλας πυργοϋτε νόθοις πλοκάμοισι, γυναίκες, 
θρύπτουσαι μαλακούς αυχένας εκ-\- σκοπέλων-\-, 
μηδέ Θεοϋ μορφάς επαλείφετε χρώμασιν αίσχροϊς, 
ώστε προσωπεία κουχί πρόσωπα φέρειν 
ουδέ γαρ άσκεπέα κεφαλήν θέμις άνδρΐ γυναίκα 
φαίνειν, ή χρυσω σφιγγομένων πλοκάμων 
ήε κόμης άδέτοιο κατωμαδον ένθα και ένθα 
σκιρτώσης απαλών μαινάδος εξ ανέμων 

παραπομπές εφεξής γίνονται σ' αυτήν τήν έκδοση. Το κείμενο μέ νεοελληνική μετά
φραση τοϋ 'Ιγνατίου Σακαλή καί στον τόμο: "Ελληνες Πατέρες της 'Εκκλησίας, 
ΠατερικαΙ 'Εκδόσεις «Γρηγόριος ό Παλαμάς», Θ', Γρηγορίον Θεολόγου "Εργα, 
Θεσσαλονίκη 1975, σ. 372-395. 

14. Άπο τήν Π. Διαθήκη αναφέρει τήν Έσθήρ (291) καί τήν πόρνη Ίεζάβελ 
(293). 

15. Τα παραδείγματα (θετικά καί αρνητικά) άπο τήν αρχαία ελληνική μυθο
λογία είναι πολύ περισσότερα: Πηνελόπη (41), Εκάβη (42), Ελένη (42), Άδώνι-
δος Κήποι (53), Κίρκη (106), Πανδώρα (115), Δανάη (140), 'Ορφέας (169). 

16. Πρβ. στ. 53-54 (Knecht): 

κήπος Άδώνιδος ήδε τεη χάρις ώλεσίκαρπος, 
πολύποδος χροιή, γράμματ' επί ψαμάθων. 
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ονδε λόφον καθύπερθε φερειν κορύθεσσιν όμοϊον, 
τηλεφανη σκοπιήν άνδράσι λαμπομένην, 
ήε λίνου μαλακοϊο διανγάζονσαν εθειραν 
κρνπτήν άμφαδίην, την δε μετωπιδίην 
ξανθον άπαστράπτουααν, δση κρήδεμνον αλυξεν... 

(στ. 1-14) 

Και σέ νεοελληνική απόδοση: 

Γυναίκες, μην πυργώνετε με ψεύτικους πλοκάμους 
τις κεφαλές, κουράζοντας τους τρυφερούς λαιμούς σας. 
Μήτε τις θεϊκές μορφές ν' αλείφετε μέ χρώμα, 
κι αλλάζοντας τα πρόσωπα φτιάνετε προσωπεία! 
Γυναίκα το κεφάλι της άσκέπαστο να δείχνει 
είν' άπρεπο, κι ούτε μαλλιά δεμένα μέ χρυσάφια, 
κι οΰτε στους ώμους ξέπλεκα, χυμένα δώθε κεΐθε 
σαν της μαινάδας πού απαλός άνεμος τα σηκώνει. 
Κι ούτε σαν κράνος νά 'χετε στην κεφαλή λοφίο 
ν' αστράφτει, για να το θωρούν άπο μακριά οι άντρες, 
κι οΰτε μαλλιά γυαλιστερά σαν το απαλό λινάρι 
μισά κρυμμένα και μισά στο μέτωπο χυμένα 
Ιξω άπ ' τον κεφαλόδεσμο, φλόγες ξανθές να μοιάζουν... 

Τή γνώμη του για το γυναικείο κάλλος και τον καλλωπισμό τήν 
εκφράζει καθαρά: 

Ου χρυσός λιθάκεσσι διάπλοκος όμματα βάλλων 
αύγαΐς ήερίαις τίμιος εύγενέταις, 
δειροπέδη στήθεσσι περίτροχος, οϋας άτίζων 
αχθεϊ μαργαρέω άμφιπερικραδάων, 
ουδ' δσος άμφΐ κάρηνον υπέρτατος. Ουδέ πολύχρους 
έσθής, λεπταλέων δαίδαλα έργα μίτων 
πορφύρεα χρύσεα διαλαμπέα σιγαλόεντα, 
ουδέ παρειάων φάρμακα λευγαλέα 
κόσμος θηλυτέραις, ου χείλεα πορφυρόεντα, 
ον γραπτών βλεφάρων οφρνν ϋπερθε φερειν 
κυανέην διεράς τε κόρας εντοσθεν ελίσσειν, 
ουκ οπί θρνπτομεντ] ευμενές οϋας εχειν, 
ουδέ χέρας τε πόδας τε φίλω και ήδέϊ δεσμω 
χρνσω σφιγγομένην δούλων εΰχος εχειν, 

37 
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ουδέ μύροις μαλακοϊσι τεον δέμας ήε κάρηνον 
χρίεσθαι... 

(στ. 227-242) 

Δέ λογαριάζω για ομορφιά τ ' αστραφτερό χρυσάφι 
μέ τα πετράδια, πού αγαπούν οι ευγενείς του κόσμου, 
κι οΰτε στα στήθη ολόγυρα τις χάντρες και στ ' αυτιά σας 
βάρος να κρέμεται άχρηστο δλο μαργαριτάρι. 

Ή φορεσιά ή πολύχρωμη, ή μπόλια στο κεφάλι, 
τ ' αραχνοΰφαντο βλαττί, της τέχνης το καμάρι, 
το πορφυρένιο, το χρυσό, τ ' ολόλαμπρο, πού αστράφτει. 
Κι ουδέ στα μάγουλα αλοιφές κι αδιάντροπα φτιασίδια 
είναι γυναίκας ομορφιά' τα πορφυρένια χείλη 
και τα γραμμένα βλέφαρα, τα σηκωμένα φρύδια 
πάνω άπο μάτια ζωηρά, πού δώθε κεΐθε παίζουν. 
Κι ούτε σέ λόγια τρυφερά πρόθυμο αυτί να στήνε ι . 
Κι οοτε χαρά 'ναι τα χρυσά δεσμά, πού γλυκοδένουν 
τα χέρια και τα πόδια σου, σα σκλάβα οι αλυσίδες ! 
κι οΰτε μέ μύρα μαλακά το σώμα σου ν' αλείφεις 
και το κεφάλι... 

'Ιδού πώς αντιλαμβάνεται την αληθινή ομορφιά: 

"Ανθος εν εστί γνναιξιν εράσμιον, εσθλον ερευθος, 
αιδώς' τοϋτο γράφει ζωγράφος ημέτερος. 
Δώσομεν, ει ποθέεις, και δεύτερον ώχρον εφέλκοις 
κάλλεϊ σω Χρίστου τηκομένη καμάτοις, 
ενχαΐς τε στοναχαις τε και ήμασι νυξι τ' άύπνοις' 
ταϋτα καΐ άζυγέων φάρμακα και ζυγιών. 
Χρώματα μεν τοίχοισι παρήσομεν ήδε γυναιξί 
ταϊς, όπόσαις λύσση βόρβορός εστί νέων. 

(στ. 255-262) 

Μια χάρη ξέρει να ιστορεί ό δικός μας ό ζωγράφος, 
το ντροπαλό κοκκίνισμα στα ροδομάγουλά σας ! 
Κι αν θές ακόμη κι άλλη μιά, της όψης τή χλωμάδα, 
πού 'ρχεται σ' δσους τήκονται στους μόχθους του Χριστού μας, 
σέ προσευχές, σέ στεναγμούς, μέρα και νύχτα, πάντα, 
πρεπίδι για τους μοναχούς, μα και γ ια παντρεμένους. 
Τα χρώματα ας τ ' αφήσουμε στους τοίχους καί σ' εκείνες 
πού λυσσασμένες γίνονται βόρβορος για τους νέους. 
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Γενικά, ή διδασκαλία των Πατέρων για τον καλλωπισμό τών γυ 
ναικών προβάλλει δύο βασικές αντιρρήσεις, τή θεολογική και την ηθική. 
Ό καλλωπισμός και μάλιστα τα ψιμύθια του προσώπου αλλοιώνουν και 
παραποιούν τή μορφή πού έ'δωσε ό Θεός στον άνθρωπο, προσβάλλουν 
επομένως το ϊδιο το έ'ργο της θείας δημιουργίας. Ό Θεός έδωσε στον 
άνθρωπο πρόσωπο και μάλιστα ομοίωμα της δικής του εικόνας, δεν επι
τρέπεται ό άνθρωπος να το μεταβάλλει σε προσωπείο, όπως χαρακτη
ριστικά λέγει ό Γρηγόριος.17 

Το δεύτερο στοιχείο, πού ιδιαίτερα ελέγχουν οι Πατέρες, είναι ή 
ερωτική πρόκληση καί ή συναφής αμαρτία. Το σωματικό κάλλος, κατά 
τον Γρηγόριο, έχει δικαίωμα να το χαίρεται μόνο ό σύζυγος. Δεν υπάρ
χει λοιπόν λόγος να προβάλλεται καί να επιδεικνύεται για άλλους. "Ολες 
οι τέχνες του γυναικείου καλλωπισμού, οι ατελεύτητες επινοήσεις, τα 
φορέματα, τα σχήματα, οι αλοιφές, τα κοσμήματα, σε ένα σκοπό απο
βλέπουν, στην ερωτική πρόκληση, άρα γίνονται πρόξενοι αμαρτίας: 

ταϋτ' ου σωφροσύνης τα σοφίσματα, μαχλοσύνης δε' 
παν γαρ δ τεχνάζγ) αρρεσι, μαχλοσννη. 

(στ. 77-78) 

("Ολα αυτά τα τεχνάσματα δέν είναι της σωφροσύνης, είναι της λα
γνείας* γιατί δ,τι μηχανεύεσαι για τους άνδρες είναι λαγνεία).18 

Αυτά είναι έργα καί σοφίσματα τών γυναικών του θεάτρου, τών 
έταιρών, τών χορευτριών καί τών μιμάδων, Οχι τών σεμνών γυναικών: 
ώνιόν εστί γυναιξί \ πανδήμοις άβολων περναμέναις ολίγων,19 θα γράψει 
ό Γρηγόριος. Καί ό Χρυσόστομος: ταντα τών μίμων και τών όρχηστών 
εστί τών εν ταϊς σκηναΐς διημερευόντων γυναικί δε κοσμία ουδέν τού
των πρέπει... Μή τοίνυν τάς έταιριζομένας μιμοϋ' δια γαρ τούτου του 
σχήματος εκειναι πολλούς επισπώνται τους εραστάς.20 "Ολα αυτά τα 

17. Στ. 4 (Knecht). Στους στίχους 45-48 ό Γρηγόριος επανέρχεται καί επι
σείει την απειλή της θείας δικαιοσύνης κατά τή μέλλουσα κρίση: 

μή σε Θεός τοίοισιν άμείψηται χαλεπήνας· 
<(τίς πόθεν ό πλάστης; ερρε μοι, αλλοτρίη. 
Οϋ σ' έγραψα, κνων, αλλ' έπλασα εΐκόν' εμεϊο· 
πώς εΐοωλον εχω εϊδεος αντί φίλου;» 

18. Ή απόδοση είναι τοϋ 'Ιγνατίου Σακαλή, ο.π. 
19. δ.π. στ. 23-24 (Knecht). 
20. PG 62, 541. Για τήν πολεμική του Χρυσοστόμου κατά τών γυναικών του 

θεάτρου βλ. G. J. Theocharidis, Beiträge zur Geschichte des byzantinischen Pro-
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σχήματα και τα προσχήματα της μοιχείας και της πορνείας τα επιση
μαίνει μέ απροσδόκητες λεπτομέρειες και τα καταδικάζει ό Χρυσόστομος: 
χρνσόν, μαργαρίτας, ιμάτια πολυτελή... επιτρίμματα, ύπογραφας οφθαλ
μών, διατεθρνμμενην βάδισιν, διακεκλασμενην φωνήν, όμμα ύγρον και 
πάσης πορνείας γεμον, περιεργον αναβολην τον φάρονς, τον χιτοονίσκου, 
ζώνην περιεργοτεραν, υποδήματα απηρτισμένα... ταντα γαρ αναίδειας 
εστί και ασχημοσυνης. 

'Αλλά τον ερωτικό σκοπό του καλλωπισμού προβάλλουν καί άλλα 
κείμενα της χριστιανικής γραμματείας. Στο θαυμάσιο κοντάκιο του Ρ ω 
μανού Εις τον πειρασμον 'Ιωσήφ, ό διάβολος γίνεται υποβολέας της 
αμαρτίας και υποδεικνύει στην Αιγύπτια, τη γυναίκα του Πετεφρή, την 
ασφαλή μέθοδο για να κάμψει τήν αντίσταση του σώφρονος Ι ω σ ή φ : 

Νυμφοστόλος μοιχείας δ διάβολος ήλθεν, 
ίνα τη Αιγύπτια σύμπραξη 
και ((Άνδρίζου, ώ γύναι, φησίν ώς άρχαίον ονσα 
καί στερρον άγκιστρον, 
έτοίμασον το δέλεαρ καί θήρενσον τον νεανίαν. 
Τονς μεν πλοκάμονς της κεφαλής σον πλεξον ώς δίκτυα 

κατά τούτον 
την δε τοϋ προσώπου σον μορφην κατακάλλυνον, 
πασι ροδοχρόοις κοσμούσα σοφίσμασν 
φαίδρννόν σον τον τράχηλον τοις χρνσοπλόκοις δεσμοϊς' 
επί πασιν αμφιάσθητι πολντίμητον στολήν, 
μνροις αλειψαι πλείστοις εκθηλννονσι νέους...22 

Είναι αξιοσημείωτο δτι οι Πατέρες αναφέρονται συχνά στις γυναί
κες του θεάτρου, τις μιμάδες καί τις όρχηστρίδες, πού ή ζωή τους ήταν 
μιά ζωντανή πρόκληση. Ό εύκολος πλουτισμός τους καί ή πολυτελής 
παρουσία τους ήταν φυσικό να σκανδαλίζουν τις σεμνές καί τις κόσμιες 

fanetheaters im IV. und V. Jahrhundert, hauptsächlich auf Grund der Predigten 
des Johannes Chrysostomos Patriarchen von Konstantinopel, Θεσσαλονίκη 1940 
(= Λαογραφία, Παράρτημα 3), passim. 

21. PG 62, 541. 
22. Κατά τήν έκδοση J. Grosdidier de Matons, Romanos le Melode Hymnes, 

Ι, Παρίσι 1964, σ. 268-270 (= SC 99). Tò κοντάκιο αυτό στηρίζεται κυρίως στο 
λόγο του Χρυσοστόμου Εις τον Ιωσήφ καί περί σωφροσύνης, PG 56, 587-590. 
Βλ. καί Ν. Β. Τωμαδάκη, Ρωμανού τοϋ Μελωδού "Υμνοι, Δ', 'Αθήνα 1959, σ. 
233-293 (εκδίδει Άνδρ. Ν. Παπαδόπουλος). 
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γυναίκες. "Ισως για το λόγο αυτό ή Πολιτεία αναγκάστηκε νά απαγο
ρεύσει στις μιμάδες νά φορούν πολυτελή ενδύματα και βαρύτιμα κοσμή
ματα, δπως μας πληροφορεί μια διάταξη του Θεοδοσιανου κώδικα: «Κα
μιά μιμάδα να μή φορεί πολύτιμα δαχτυλίδια ούτε μεταξωτά με πολλά 
σχέδια ή χρυσοόφαντα φορέματα. Ε π ί σ η ς νά ξέρουν οτι πρέπει νά απο
φεύγουν αυτά πού ονομάζονται μέ τήν ελληνική λέξη 'άληθινόχρωστα', 
στα όποια λάμπει ανάμεικτο μέ άλλα χρώματα το κόκκινο της πορφύ
ρας. Νά χρησιμοποιούν βέβαια μεταξωτά φορέματα στολισμένα μέ ρόμ
βους και ποικίλα χρώματα, καθώς επίσης χρυσαφικά, δμως χωρίς πε
τράδια στο λαιμό, στα χέρια και στή ζώνη, δεν το απαγορεύουμε».23 

'Αξίζει ακόμη νά σημειώσουμε δτι οι Πατέρες καί κυρίως ό Χρυ
σόστομος επισημαίνουν καί άλλες διαστάσεις του γυναικείου πάθους για 
τον υπερβολικό καλλωπισμό, δπως τήν οικονομική καί τήν κοινωνική. 
Στην ομιλία του Προς τους μέλλοντας φωτίζεσθαι και περί γυναικών 
των εν πλέγμασι και χρυσω κατακοσμουσών εαυτός,24 παρατηρεί: ϊνα 
συ κόκκον ενα φορέσης, μνρίοι τω λιμω πένητες αγχονται.25 'Αλλά καί 
τήν οικονομική εξάντληση των συζύγων επισημαίνει καί τήν καταστρο
φή της οικογενειακής οικονομίας. Δεν παραλείπει ακόμη νά παρατηρή
σει τήν ερωτική ζήλια πού είναι φυσικό νά γεννάται στον σύζυγο από 
τήν υπερβολική φιλαρέσκεια της συζύγου του: Βούλει κοσμήσαι το πρό
σωπον; μή μαργαρίταις, άλλα σωφροσύνη καί σεμνότητί' ούτω χαριε-
στέραν οψεται τήν όψιν ό άνήρ. 'Εκείνος μεν γαρ ο κόσμος και είς ζη
λοτυπίας ύποψίαν εμβαλλειν ειωθεν και εις έχθρας και φιλονικίας καί 
μάχας· ούδεν γαρ δψεως ύποπτευομενης αηδέστερον.26 

Το ερώτημα πού ευλόγως τίθεται τώρα είναι: πώς καί σέ ποιο βαθ
μό ή πατερική διδαχή επηρέασε τον κόσμο των χριστιανών γυναικών 
καί ρύθμισε τή συμπεριφορά τους; Στο ερώτημα τοϋτο άπαντα μέ τρό
πο εύγλωττο καί εντυπωσιακό ό Βίος της όσίας Πελαγίας, Ινα πολύ 
πρώιμο αγιολογικό κείμενο.27 Το χρησιμοποιώ εδώ, δχι μόνο για τήν 

23. Cod. Theod. 15.7.11. Βλ. καί Ι. Στεφανή, Χορικίου Σοφιστον Γάζης, 
Συνηγορία μίμοαν, Θεσσαλονίκη 1986, σ. 150. 

24. PG 49, 231.240. 
25. PG 49, 237. 
26. PG 49, 239. 
27. P. Petitmengin etc., Pélagie la pénitente. Metamorphoses d'une légende, 

Ι, Παρίσι 1981. Tò κείμενο, σ. 77-93. Ή έκδοση εϊναι πληρέστερη άπο την παλαιά 
του Η. Usener, Legenden der heiligen Pelagia, Βόννη 1879, σ. 3-16 (= BHG 
1478). 
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παλαιότητα του, άλλα και γιατί ή Πελαγία φαίνεται να είναι πρόσωπο 
ιστορικό. Διάσημη εταίρα, μιμάδα στην 'Αντιόχεια, ονομαζόταν Μαρ-
γαριτώ,28 για το πλήθος των πολυτελών κοσμημάτων της και την αφάν
ταστη πολυτέλεια της ζωής της. "Εζησε στα μέσα του 4ου αιώνα και 
για πρώτη φορά την αναφέρει ό επίσκοπος Έμέσης Εύσέβιος (f 359).29 

Ό Χρυσόστομος, πού καταγόταν άπο την 'Αντιόχεια και Ιζησε τα νεα
νικά του χρόνια στη μεγάλη αύτη πόλη της ελληνιστικής 'Ανατολής, ανα
φέρει την περίπτωση τής εντυπωσιακής μεταστροφής μιας πολύχρυσης 
αμαρτωλής γυναίκας, πού εγκατέλειψε την κοσμική ζωή, τον πλούτο, 
τή χλιδή, τή φήμη, το πλήθος των εραστών, για να ζήσει ταπεινή μο
ναχή και να πεθάνει στο "Ορος των Έλαιών.30 

'Ιδού πώς την περιγράφει ό βιογράφος της: Καθήμενων δε αυτών 
(των επισκόπων)... Ιδού αφνω παρέρχεται... ή πρώτη τών μιμάδων 'Αν
τιοχείας' αυτή δε ήν και ή πρώτη τών χορευτριών του όρχηστοϋ. Kai 
διέβη καθήμενη εις βαδιστήν μετά πολλής φαντασίας κεκαλλωπισμενη, 
ώστε μη φαίνεσθαι επ' αυτή πλην χρυσίου και μαργαριτών και λίθων τι
μίων τα δε γυμνά τών ποδών αυτής δια χρυσίου και μαργαριτών περι-
κεκόσμητο' και πολλή φαντασία τών παίδων και τών κορασιών τών 
μετ' αυτής, φορούντων ιματισμον πολυτελή και μανιακια χρυσά, και τους 
μεν αυτής προτρέχοντας, τους δε επακολουθοϋντας. Του δε περικειμέ-
νου αυτή κόσμου και τοΰ ώραϊσμοϋ ουκ ήν κόρος μάλιστα τοις δημο-
χαρέσιν άνθρώποις. Αυτή διελθοϋσα δι' ημών τον αέρα όλον επλήρωσε 
τής ευωδιάς τοΰ μόσχου και τών μύρων τών επ' αυτή. Ταύτην θεασά-
μενος ό χορός τών αγίων επισκόπων ούτως ανακεκαλυμμενφ προσωπω 
διελθοϋσαν δι' αυτών καί μετά τοιαύτης φαντασίας και αναίδειας, ώς 
μηδέ το πολυτίμητον αυτής θέριστρον περικεϊσθαι περί την κεφαλήν αυ
τής, αλλ' επί τών ώμων, άπέστρεψαν τα πρόσωπα αυτών ώς από αμαρ
τίας μεγάλης.,31 

Το θέαμα σκανδάλισε ακόμη καί τον αγιότατο επίσκοπο Νόννο, ό 
οποίος το ομολογεί με αφοπλιστική παρρησία: "Επειτα άνανεύσας τοις 

28. BHG 1478: Pelagia (quondam Margarita meretrix Antiochiae) pae-
nitens Hierosolymis. 

29. Petitmengin, δ.π. 14. Την ύπαρξη τής Πελαγίας ώς προσώπου Ιστορικού 
αμφισβητούν οι παλαιότεροι άγιολόγοι. Πρβ. Η. Delehaye, Les légendes hagiogra
phiques, Βρυξέλλες 41955, σ. 186-195. 

30. Petitmengin, δ.π. 
31. Tò κείμενο κατά την έκδοση Petitmengin, δ.π. 78-79. 
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επισκόποις' «"Οντως ύμεϊς ουκ ετέρφθητε τον κάλλους αυτής;» Των δε 
μη άποκρινομένων εϊπεν ο αγιότατος επίσκοπος· (("Οντως εγώ πάνυ 
ετέρφθην και ήράσθην τον κάλλους αυτής...)) Και λέγει πάλιν τοις επι-
σκόποις' (('Ως νομίζετε, αγαπητοί, πόσας ώρας εποίησεν αντη εν τω 
κοιτωνι αυτής σμηχομένη, (στηβαζομένη), κοσμονμένη, ώραϊζομένη, 
χρισμένη και μετά πολλής φιλοστοργίας εσοπτριζομένη, ίνα μη του προ
κειμένου σκοπού αποτύχη και άμορφος φανή τοις εαυτής ερασταϊς. Και 
ταϋτα εποίησεν ϊνα άνθρώποις άρέστ) τοις σήμερον οϋσι και αυριον ουκ 
ονσιν.))32 

Αύτη λοιπόν ή πολύχρυση και ξακουσμένη μιμάδα αποστρέφεται αιφ
νιδίως δλη την κοσμική δόξα, τα φθαρτά και τα ρέοντα, για να απο
λαύσει τα μένοντα και αιώνια της ουράνιας βασιλείας. Το παράδειγμα 
δέν είναι μοναδικό, αντίθετα είναι μια περίπτωση τυπική. Στην αγιο
λογική παράδοση του Βυζαντίου είναι άπειρα τα παραδείγματα των γυ
ναικών πού οδηγήθηκαν άπο τήν πορνεία στην αγιότητα.33 Είναι σε δλους 
γνωστή ή περίπτωση της Μαρίας της Αιγύπτιας,34 της οποίας ή Πε-
λαγία είναι πρόδρομος. 

'Αλλά δέν είναι μόνον οί αμαρτωλές, πού μεταστρέφονται και απο
σύρονται σε μοναστήρια για να αγωνιστούν και να αγιάσουν. Εϊναι και 
πολλές άλλες ευγενείς, αρχόντισσες, πού εκουσίως απαρνήθηκαν πάντα 
τον τνφον τής κοσμικής δόξης35 για να διεκδικήσουν μια θέση στή βα
σιλεία των Ουρανών. 'Αρκούμαι σέ ελάχιστα παραδείγματα: Είναι ή μάρ
τυς 'Αγνή,36 ή όσία Μελάνια ή Ρωμαία,37 ή όσία Συγκλητική,38 ή όσία 

32. δ.π. 79. 
33. Ό ϊδιος ό Χρυσόστομος ομολογεί: πόσαι πόρναι κατέλιπον τα θέατρα, αψή-

καν σηρικά ιμάτια (PG 64, 34). 
34. BHG 1042. Το ενδιαφέρον αυτό κείμενο κυκλοφόρησε πρόσφατα καΐ σέ 

νεοελληνική μετάφραση, άπο μοναχούς της Ί . Μονής Σταυρονικητα, "Αγιον "Ορος 
1987. 

35. D. Gorce, Vie de Sainte Melanie. Texte grec, introduction, t raduct ion 
et notes, Παρίσι 1962 ( = SC 90), σ. 124. 

36. Πρβ. Μαρτύριον τής αγίας 'Αγνής, ε*κδ. Pio Franchi de ' Cavalieri, Scritti 
Agiografichi, Ι, Βατικανό 1962 ( = ST 221), σ. 363, δπου εκτίθενται τα δώρα τοϋ 
ουράνιου νυμφίου ...εκόσμησεν άτιμήτω βραχιολίψ τήν δεξιάν μου, και τον τράχη-
λόν μου περιέζωσε λίθοις πολυτίμοις. Παρεδωκεν τοις ώσίν μου ατίμητους λίθους 
και περιεκύκλωσέ με λαμπραϊς έξαστραπτούσαις μαργαρίταις... ενέδυσέν με κυκλά-
δα περικεχρυσωμένην και πληρεστάτοις δώροις εκόσμησεν με. 

37. Βλ. παραπάνω, σημ. 35. 
38. BHG 1694-1694a. 



584 ΘΕΟΧΑΡΗΣ Δ Ε Τ Ο Ρ Α Κ Η Σ 

'Αναστασία ή πατρικία,39 ή αυτοκράτειρα Ευδοκία.40 Τα αγιολογικά κεί
μενα, οι ασκητικές διηγήσεις καί τα αποφθέγματα των Πατέρων είναι 
γεμάτα άπο τέτοια παραδείγματα. 

Περισσότερο όμως άπο Ολα νομίζω δτι εκφράζει τις αντιλήψεις αυ
τές για τή ματαιότητα του κοσμικού κάλλους το ακόλουθο μοναστικό 
εθος, στο όποιο αναφέρεται ό ΜΕ' κανόνας της ΣΤ ' εν Τρούλλω Οι
κουμενικής Συνόδου. Υπήρχε συνήθεια σε ορισμένα γυναικεία μοναστή
ρια να ντύνουν τις μέλλουσες μοναχές μέ στολές πολύτιμες καί με βα
ρύτιμα κοσμήματα καί έτσι πολυτελώς ντυμένες να τις προσάγουν στο 
Θυσιαστήριο για την κουρά. Έκει τους αφαιρούσαν τήν κοσμική περι
βολή καί τις έντυναν το μοναστικό τρίβωνα, υποδηλώνοντας μέ τήν τε
λετουργική αυτή πράξη τήν οριστική απομάκρυνση άπο τα εγκόσμια 
αγαθά. Οι Πατέρες της ΣΤ ' Συνόδου απαγόρευσαν το εθος αυτό, δχι 
μόνο γιατί το θεωρούσαν σκληρό καί απάνθρωπο, άλλα καί ώς προτρε
πτικοί κοσμικής επιθυμίας, άφου τήν κρισιμότατη αυτή ώρα του χωρι
σμού άπο τον κόσμο Ιπρεπε να λείπει κάθε πειρασμός.41 

Εντούτοις το Ιθος εξακολούθησε να επιβιώνει σέ πολλά μοναστήρια, 
παρά τήν πατερική απαγόρευση, τουλάχιστον ώς τον 12ο αιώνα, δπως 
μας βεβαιώνει ό Θεόδωρος Βάλσαμων: "Οπερ οι θείοι Πατέρες εμαθον 
τότε είς τα γυναικεία γίνεσθαι μοναστήρια, καί θεαρεστως εκώλυσαν, 
τοϋτο νυν γίνεται παρά τοις κελλιωτικοϊς, και μάλιστα μοναστρίαις. Τήν 
γαρ μέλλουσαν άποκείρεσθαι στολίζουσι νυμφικώς μετ" ενδυμάτων πολυ
τελών και κοσμίων χρυσω και λίθοις πεποικιλμένων, κατ' αυτήν σχεδόν 
τήν ώραν της αποκάρσεως, και εν τω ναω ταύτην οϋτω κεκοσμημενην 
εισάγουσι. Του δε καιροϋ επιστάντος της άποκάρσεως, τήν μεν ματαίαν 
εκείνην ενδυμασίαν καί τήν πολυτελή στολήν εκ της νυμφευομενης εκ-
διδνσκουσιν, ένδυμα δε μέλαν ταύτη περιτιβέασι.*2, 

Πρόκειται βέβαια για περιπτώσεις ακραίες, πού δμως ήταν μια σκλη
ρή πραγματικότητα, τρόπος ζωής καί συμπεριφοράς ενός μεγάλου μέ
ρους του βυζαντινού πληθυσμού, των μοναχών, τών κληρικών καί τών 
ανθρώπων της Εκκλησίας. Αυτήν, άλλωστε, τήν αυστηρή αντίληψη για 
το γυναικείο καλλωπισμό καί τή γενική παρουσία της γυναίκας, άντί-

39. BHG 79-80. 
40. Gh. Diehl, Βυζαντινές μορφές (μετ. Στ . Βουρδουμπα), Α' , 'Αθήνα 1969, 

σ. 35-61. Παλαιότερη, άλλα πάντοτε χρήσιμη μελέτη G. Gregorovius, Athenais. 
Geschichte einer byz. Kaiserin, Λιψία 1892. 

41. Ράλλης - Ποτλής Β ' , 411-412. 
42. Ράλλης - Ποτλής Β ' , 412-413. 
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λήψη πού συχνά ξεπερνά τα όρια της αυστηρότητας και γίνεται διαστρο
φή, συναντούμε και στους μεταβυζαντινούς χρόνους και σήμερα ακόμη 
σέ ορισμένους ζηλωτές, κληρικούς κυρίως. 

Θα ήταν δμως εξίσου υπερβολικό και οπωσδήποτε εξωπραγματικό 
αν υποστήριζε κανείς δτι στο αυστηρό και θεοκρατικό Βυζάντιο ή γυ
ναικεία συμπεριφορά ρυθμίστηκε γενικά σύμφωνα μέ το πνεύμα των 
Πατέρων της 'Εκκλησίας. Ό Φαίδων Κουκούλες απέδωσε την ιστορική 
πραγματικότητα: «^Ας έκεραυνοβόλουν οι κληρικοί άπο του άμβωνος 
τάς καλλωπιζομένας γυναίκας της εποχής των, ας έξέφραζον τήν άπο-
δοκιμασίαν των κατά της πολυτελείας οί άνα τους αιώνας της βυζαντι
νής περιόδου συγγραφείς, ας έπηνειτο υπό των όρθοφρονούντων ό λι
τός και άπερίκομψος βίος των γυναικών, αίτινες μεγάλους ανέδειξαν άν
δρας, πάντα ταύτα δέν ήρκουν να έμποδίσωσι τήν προς επίδειξιν και 
καλλωπισμον τάσιν της Βυζαντινής, ήτις, ως γυνή, δέν ήδύνατο να απαλ
λαγή τών αδυναμιών του φύλου της.))43 Βέβαια, δπως πάντοτε, ή τάση 
και ή δυνατότητα πολυτελούς παρουσίας ήταν ανάλογη μέ τήν κοινω
νική τάξη, μέ τήν οικονομική δύναμη, μέ το αξίωμα του πατέρα ή του" 
συζύγου ή και της ϊδιας τής γυναίκας. Τ α βυζαντινά μουσεία είναι γε
μάτα άπο πολύτιμες συλλογές κοσμημάτων βυζαντινών αρχοντισσών καί 
οί φιλολογικές καί ιστορικές πηγές παρέχουν πλούσιες καί συναρπαστι
κές πληροφορίες για το θέμα αυτό. "*Ας θυμηθούμε λ.χ. το πάθος τής 
αυτοκράτειρας Ζωής (1042 μ.Χ.) για αρώματα, όπως παραδίδει ό Μι
χαήλ Ψελλός.44 'Ακόμη καί στις τελευταίες δεκαετίες του Βυζαντίου ό 
Νομοφύλαξ 'Ιωάννης ό Ευγενικός έξεφώνησε δριμύτατο επιτιμητικό λό
γο Προς τάς καλλωπιζομενας γυναίκας, μέ πληροφορίες συναρπαστι
κές, για τα ψιμύθια, τα αρώματα καί τις βαφές του γυναικείου προσώ
που. Ό εκδότης του κειμένου παρατηρεί (μέ εμφανή δόση καλογηρικής 
υπερβολής): «Το κόκκινον χρώμα αϊ Βυζαντιναί κυρίαι έπέθετον δχι μό
νον εις τα χείλη καί τάς παρειάς, άλλα καί εις το άκρον του πώγωνος, 
το δέ μέλαν εις τάς όφρυς, τάς βλεφαρίδας καί εις τους κροτάφους, πράγ
ματα καί επινοήματα άγνωστα καί εις τα τελειότερα κομμωτήρια τών 
Παρισίων».45 

43. Κουκούλες, ό'.π. 209-210 (βλ. σημ. 1). 
44. Μιχαήλ Ψελλός, Χρονογραφία 6, 64-67 (έκδ. Renauld). 
45. Σωφρ. Εύστρατιάδης, «Περί κομμώσεως τών Βυζαντινών», ΕΕΒΣ 8 (1931) 

42-46, ιδιαίτερα 42* το κείμενο της ομιλίας του 'Ιωάννου του Ευγενικού βλ. στίς 
σ. 43-46. 
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ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΩΝ ΑΓΙΩΝ 

Ή ιστόρηση των προσώπων των άγιων σέ εικόνες ήταν κάτι πολύ συ
νηθισμένο στο Βυζάντιο. Ή ιστορία της Τέχνης έχει πολλά να μας δι-
δάξη για την ζωγραφική και ιδιαίτερα τήν προσωπογραφία πού βρισκό
ταν σέ ακμή κατά τους ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και πρωτοχριστιανι
κούς χρόνους.1 "Αλλωστε μπορεί κανείς να άναφέρη ενδεικτικά παρα
δείγματα απεικονίσεως προσώπων (πορτραίτων) άπο τήν ελληνορωμαϊκή 
Αίγυπτο και συγκεκριμένα άπο τις περιοχές F a y u m και H a w a r a πού 
σήμερα βρίσκονται στο Αρχαιολογικό μουσείο του Καίρου και στο Βρετ-
τανικο μουσείο του Λονδίνου αντίστοιχα. 

'Ωστόσο ή ανακοίνωση αυτή δέν έχει σκοπό να άναφερθή στην ιστο
ρία των εικόνων γενικά ή στην τεχνοτροπία τους, άλλα στο φαινόμενο 
πού απαντάται σέ διάφορες εποχές, ακόμη και μετά τήν Εικονομαχία, 
του να ιστορούν οι πιστοί τα πρόσωπα των δημοφιλών αγίων ή ολό
κληρο το σώμα τους, σέ εικόνες ένώ οι τελευταίοι αυτοί βρισκόντουσαν 
στή ζωή και θαυματουργούσαν ή μικρό χρονικό διάστημα μετά τον θά
νατο τους. 

Κυριώτερη πηγή για τήν άντληση πληροφοριών γύρω άπο αυτό το 
θέμα είναι τά αγιολογικά κείμενα χωρίς να άποκλείωνται και τα ιστο
ρικά. 'Αναζητώντας κανείς τά αίτια του φαινομένου ανακαλύπτει στις 
περιγραφές τών αγιολογικών κειμένων σημαντικές πληροφορίες πού εξη
γούν τήν τάση αυτή τών πιστών να ιστορούν εικόνες τών αγαπητών τους 
πνευματικών πατέρων, ένώ ακόμη ζουν και δέν έχει άναγνωρισθή ή αγιό
τητα τους.2 Στ ις περισσότερες περιπτώσεις ή εκτίμηση για το πρόσωπο 

1. Βλ. Η. W. Janson, History of Art, Νέα Υόρκη 1966, σ. 150-183. 
2. Ή αναγνώριση τών αγίων στην 'Ανατολική Εκκλησία γινόταν μέ πάνδημες 

καΐ αυθόρμητες εκτιμήσεις τοϋ μαρτυρίου ή της άγιότητός τους άπο τον κλήρο και 
τον λαό εν ομοφωνία και χωρίς τυπικές και οργανικές πράξεις. Ή πάνδημη αυτή 
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κάποιου πνευματικού πατέρα προκύπτει άπο τον προσωπικό σύνδεσμο 
πού Ιχει ό πιστός με αυτόν, άπο κάποιο θαύμα πού Ιχει επιτελέσει ή 
από τήν έμπρακτη βοήθεια πού έχει προσφέρει σε δσους επικαλούνται 
το ονομά του. 'Αλλ' ας δοΰμε τα γεγονότα δπως τα περιγράφουν τα κεί
μενα κατά χρονολογική σειρά: 

1. Ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος στην εγκωμιαστική του ομιλία για τον 
Μελέτιο, αρχιεπίσκοπο 'Αντιοχείας ("]* 381 μ.Χ.)8 πού εκφωνήθηκε πέντε 
χρόνια μετά άπο τον θάνατο του Μελετίου4 μας παραδίδει δτι οι Ά ν τ ι ο -
χεΐς αγαπούσαν τόσο πολύ τον επίσκοπο τους, ώστε οι μητέρες Ιδιναν 
στα παιδιά τους κατά τήν βάπτιση το ονομά του.5 Στο ονομά του επί
σης οι πιστοί απομάκρυναν κάθε παράλογο πάθος και λογισμό, το βνο-
μά του ακουγόταν παντού στους δρόμους, στην αγορά, στους αγρούς. 
Δεν αγαπούσαν δμως μόνον το δνομα, άλλα και το σώμα του, πού το 
θεωρούσαν άγιο. Γιά τον λόγο αυτό ιστορούσαν εικόνες του, τον απο
τύπωναν σε σφενδόνες δακτυλιδιών, σε ολόσωμα εκτυπα, σε φιάλες, τον 
ζωγράφιζαν σε τοίχους δωματίων και πολλοί έχάραζαν τήν εικόνα του 
σε δλα τα μέρη, ώστε οχι μόνον νά άκούουν το ονομά του, άλλα βλέ
ποντας τον παντού νά παρηγορούνται διπλά γιά τήν αποδημία του.6 

αναγνώριση αποτελούσε και τήν επικυρωτική και καθιερωτική πράξη της αναγνω
ρίσεως τους μέσα στην Εκκλησία. Πρώτος ό όποιος αναγνωρίσθηκε επίσημα ώς 
άγιος είναι ό Γρηγόριος ό Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Ή αναγνώριση 
του 2γινε άπο τον πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεο τον επικαλούμενο Κόκ
κινο (1354-1355 καΐ 1364-1376). 'Ωστόσο δμως ό Γρηγόριος ό Παλαμάς είχε άνα-
γνωρισθή προηγουμένως και τοπικώς ώς άγιος στή Θεσσαλονίκη πολύ πριν γίνη ή 
επίσημη πατριαρχική αναγνώριση. Βλ. Άμίλκα Σ. 'Αλιβιζάτο, Ή άναγνώρισις των 
αγίων εν τη Όρθοδόξψ Εκκλησία, 'Αθήνα 1948, σ. 21-23, ανατ. έκ της Osofayiag 
19 (1941-48). 

3. Fr. Halkin, BHG II, σ. 109. 
4. 'Ομιλία εγκωμιαστική, Είς τον εν άγίοις Πατέρα ημών Μελέτιον άρχιεπί-

σκοπον 'Αντιοχείας της μεγάλης καΐ είς τήν σπουδήν των συνελθόντων, PG 50, 
515: Και γαρ πέμπτον έτος ήδη παρέδραμεν, εξ οϋ προς τον ποθούμενον άπεδήμη-
αεν Ίησοϋν εκείνος, και καθάπερ χθες και πρώην αυτόν εωρακότες, οντω μετά 
ζέοντος τοϋ φίλτρου προς αυτόν άπηντήκατε τήμερον... 

5. PG 50, 515: Δια της προσηγορίας είς τήν οικίαν έκαστος τήν έαυτοϋ τον 
αγιον εισάγει νομίζοντες, και πατέρας, και πάππους, και προγόνους παρατρέχουσαι 
ai μητέρες το δνομα τοϋ μακαρίου Μελετίου τοις τεχθεΐβι παιδίοις επετίθεσαν. 

6. PG 50, 516: Συνεχώς γαρ άναγκαζόμενοι της προσηγορίας εκείνης μεμνη-
σθαι, και τον αγιον εκείνον εχειν επί της ψυχής, παντός άλογου πάθους και λογι
σμού φυγαδεντήριον είχον το δνομα· και ούτω πολύ γέγονε τοϋτο, ώς πανταχού 
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2. "Ενας άλλος άγιος φημισμένος για τα θαύματα του ό Συμεών ό στυ-
λίτης ( | 459 μ.Χ.)7 ό όποιος έζησε στή Συρία καί στην υμνολογία της 
Εκκλησίας αναφέρεται ώς ύψιβάτης,8 ιστορήθηκε σε εικόνες, ένώ ακόμη 
ζούσε. Ό Θεοδώρητος Κύρρου πού έγραψε Εκκλησιαστική Ιστορία δε
καπέντε χρόνια πριν από τον θάνατο του αγίου Συμεώνος9 μας παραδί
δει δτι ήταν τόσο μεγάλη ή φήμη του, ώστε έτρεχαν κοντά του άνθρω
ποι άπο δλα τα μέρη του τότε γνωστού κόσμου. Έπί πλέον δε στή Ρώ
μη οι επαγγελματίες, είχαν αναρτήσει μικρές εικόνες του αγίου στα προ
πύλαια των εργαστηρίων τους, για να τους παρέχη προστασία καί ασφά
λεια.10 

3. Μία άλλη περίπτωση πού αξίζει να μελετηθή είναι εκείνη του αγίου 
Συμεώνος του νέου πού έζησε στο Θαυμαστό ορός της Συρίας τον 6ο 
αιώνα (521-592 μ.Χ.)11 καί πού είχε επιτελέσει φοβερά θαύματα κατά 

καί êv άμφόδοις, καί εν αγορά, και εν άγροϊς, και εν όδοϊς τούτφ πάντοθεν περιη-
χεΐσθαι τω ονόματι. Ου προς το άνομα ôè τοσούτον επάθετε μόνον, άλλα καί προς 
αυτόν τοϋ σώματος τον τύπον. "Οπερ γοϋν εν όνόμασιν εποιήσατε, τοντο και επί 
της εΙκόνος επράξατε της εκείνου. Καί γαρ καί εν δακτυλίούν σφενδόναις, καί êv 
έκτνπώμασι, και εν φιάλαις, και εν θαλάμων τοίχοις, και πανταχού την εικόνα την 
άγίαν εκείνην διεχάραξαν πολλοί, ώς μη μόνον άκούειν της άγιας προσηγορίας εκεί
νης, αλλά και δράν αύτοϋ πανταχού τοϋ σώματος τον τύπον, και διπλήν τίνα της 
αποδημίας ϊχειν παραμυθίαν. 

7. BHG Π , σ. 256. 
8. Βλ. Μηναϊον τοϋ Σεπτεμβρίου Α'. 
9. Βλ. G. Tchalenko, Villages antiques de la Syrie du Nord, Παρίσι 1953, 

Ι , σ. 226. 
10. Θεοδώρητος Κύρρου, Φιλόθεος 'Ιστορία (έκδ. Cavinet - Leroy-Molinghen, 

SC 257, II) Κεφ. KÇ Συμεώνης, σ. 180-182 § 1 1 : Της τοίνυν φήμης πάντοθεν 
διαθεούσης συνέθεον άπαντες, ούχ οι γειτονεύοντες μόνοι, άλλα και οί πολλών ήμε
ρων άφεστηκότες δδόν... Οντω ôè πάντων πανταχόθεν άφικνονμενων και πάσης 
όδοϋ ποταμον μιμούμενης πέλαγος ανθρώπων εστίν ίδεΐν εν εκείνω σννιστάμενον τφ 
χωρίω τους πανταχόθεν δεχόμενον ποταμούς. Ον γαρ μόνον οι την καθ' ήμας οίκον-
μένην οίκονντες ανρρέουσιν, άλλα και Ίσμαηλϊται και Πέρσαι και 'Αρμένιοι οί τού
των υποχείριοι καί "Ιβηρες καί Όμηρϊται και οί εκείνων ενδότεροι. Άφίκοντο δέ 
πολ^ι τάς της εσπέρας οίκοΰντες εσχατιάς, Σπάνοι τε καί Βρεττανοι καί Γαλάτσι 
οί το μέσον τούτων κατέχοντες. Περί γαρ 'Ιταλίας περιττον και λέγειν. Φασι γαρ 
όντως εν Ρώμη τη μεγίστη πολυθρύλητον γενέσθαι τον άνδρα, ώς εν άπασι τοις 
των εργαστηρίων προπυλαίοις εικόνας αντω βραχείας άναστηλώσαι, φνλακήν τίνα 
σφίσιν αντο'ις και άσφά^αν εντεύθεν πορίζοντες. Βλ. καί Η. Delehaye, Les saints 
stylites, Βρυξέλλες-Παρίσι 1923 (Subs. Hag. 14) σ. XXXI. 

11 . BHG Π, σ. 259. 
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τήν διάρκεια της ζωής του. Θα αναφερθώ σε δύο περιστατικά πού έχουν 
σχέση μέ τή δημιουργία εικόνων του, ενώ ακόμη βρισκόταν στη ζωή. 

(α) Μία γυναίκα πού ώνομαζόταν Θεοτέκνα και καταγόταν άπο την 
πόλη Ρώσο της Κιλικίας Μ. 'Ασίας βρισκόταν σε διάσταση μέ τον άν
δρα της. Επισκέφθηκε λοιπόν τον άγιο Συμεώνα και του ανέφερε το 
πρόβλημα της. Το ζευγάρι συμφιλιώθηκε χάρις στις προσευχές του Σ υ -
μεώνος και απέκτησαν μάλιστα και ενα παιδί πού το έφεραν στον άγιο 
να το ευλόγηση. "Οταν επέστρεψαν στο σπίτι τους ή γυναίκα άνήρτησε 
τήν εικόνα του αγίου, δπως μας πληροφορεί ό βιογράφος (χωρίς να διευ-
κρινίζη αν τήν παρήγγειλε σε ζωγράφο ή αν τήν βρήκε έτοιμη σέ κά
ποιο καλλιτεχνικό εργαστήριο), στα ενδότερα του σπιτιού της1 2 και προ
φανώς σέ χώρο πού δέν ήταν προσιτός στους επισκέπτες. Ή εικόνα αυτή 
θαυματουργούσε γιατί σ' αυτήν ένοικοΰσε το "Αγιο Πνεύμα. Θεραπευόν-
τουσαν δαιμονισμένοι και άλλοι ασθενείς άπο διάφορες αρρώστιες, με
ταξύ αυτών μάλιστα και μια γυναίκα αίμορροουσα έπί δεκαπέντε χρό
νια, ή οποία θεραπεύθηκε και άπο ευγνωμοσύνη οχι μόνον επήγε να ευ
χαρίστηση τον άγιο Συμεώνα, άλλα διαλαλούσε το θαύμα πού τής συνέβη.13 

(β) Κάποιος επαγγελματίας τής 'Αντιοχείας πού βασανιζόταν άπο 
δαιμόνιο πολλά χρόνια, θεραπεύθηκε μέ τις προσευχές του Συμεώνος. 
'Από ευγνωμοσύνη λοιπόν, άνήρτησε τήν εικόνα του αγίου σέ δημόσια 
και εμφανή τόπο, δηλαδή στην αγορά τής πόλεως επάνω άπο τήν πόρ
τα του εργαστηρίου του και τήν έκόσμησε μέ βήλα και φωτισμό, προ
φανώς τοποθετώντας λυχνίες ή καντήλια.14 Μερικοί άπιστοι πού είδαν 
αυτές τις τιμές προς τήν εικόνα παρέσυραν και άλλους ομοίους τους καΐ 

12. Paul van den Ven, La vie ancienne de S. Syméon Stylite le Jeune, 
Βρυξέλλες 1962 (Subs. Hag. 32) σ. 98. ...Μετά δε το πληρώσαι αυτούς τήν εύχήν 
αυτών και έπαναλϋσαι είς τα Ιδια άνέστησεν ή γυνή πιστει φερομένη τήν εικόνα 
τοϋ άγιου εν τω ένδοτέρω αυτής οϊκω. 

13. δ.π. Και εθαυματούργει, επεσκιάζοντος αυτή τοϋ ένοικοϋντος αντώ πνεύ
ματος άγιου, και δαιμονιώντες έκαθαρίζοντο εκεί και εκ ποικίλων παθών άσθενοϋν-
τες εθεραπενοντο. Έν οϊς και μία γυνή αίμορροουσα άπαύστως επί δέκα πέντε χρό
νους, προσελθονσα έν πιστει απήλθεν τοϋ Ιδεϊν τήν εικόνα, και παραχρήμα εστη ή· 
ρύσις· είπε γαρ εν εαυτή δτι· (('Εάν μόνον θεάσωμαι τήν όμοίωσιν αύτοΰ σωθήσο-
μαι». Ίδοϋσα δέ δτι έξηράνθη ή πηγή τον αίματος αυτής, εδραμεν ευθέως προς τον 
ανθρωπον τοϋ Θεοϋ, προσκυνούσα ενώπιον αύτοϋ, ύμνοϋσά τε και δοξάζουσα τον 
Θεον και άπαγγέλουσα το γεγονός είς αυτήν παράδοξον θαϋμα. 

14. δ.π. σ. 140: ...κατ' ενχαριστίαν άνέστησεν αύτφ εικόνα εν δημοσίω και 
εμφανεϊ τής πόλεως τόπω, επάνω τών θυρών τοϋ εργαστηρίου αύτοϋ. Ίδόντες δετ 
αυτήν τίνες τών απίστων ούτως εντίμως μετά φώτων και βήλων δοξαζομένην... 
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δλο αυτό το πλήθος φώναζε εξαγριωμένο και πρότεινε να σκοτώσουν 
τον εργαστηριακό, ό όποιος δόξασε τόσο πολύ τον Συμεώνα και να κα-, 
τεβάσουν κάτω την εικόνα του. Αυτό συνέβη, επειδή πολλοί μισούσαν 
τον άγιο, ό όποιος σε ανύποπτο χρόνο τους είχε ελέγξει για τήν κακο-
πιστία τους καί τήν προσκόλληση τους στην είδωλολατρεία. 'Ανέθεσαν 
λοιπόν σε τρεις διαδοχικά στρατιώτες να ανέβουν με σκάλα καί να ρί
ξουν κάτω τήν εικόνα. 'Αποτέλεσμα ήταν να πέσουν καί οι τρεις κάτω 
καί νά σκοτωθούν. Μετά άπο αυτά τα συμβάντα ό δχλος ταράχθηκε 
πολύ καί οι πιστοί προσευχόμενοι στην εικόνα αποχωρούσαν. Τότε μέσα 
άπο το πλήθος ξεχώρισε μία γυναίκα πιστή, μάλιστα πόρνη, για τήν 
οποία ό βιογράφος μας πληροφορεί δτι εκείνη τήν ώρα είχε πνεύμα 
Θεον, ή οποία διασχίζοντας το πλήθος στάθηκε στή μέση καί άρχισε 
με δυνατή φωνή να τους έλέγχη για τήν απιστία τους καί να τους συ-
νετίζη, ώστε να μή θεομαχουν. "Ετσι ή εικόνα έμεινε στή θέση της καί 
έτιματο δπως πρίν.15 

4. Στο Βίο Θεοδώρου του Συκεώτου, επισκόπου Άναστασιουπόλεως 
(f 613 μ.Χ.)1β ό βιογράφος μας παραδίδει δτι οι μοναχοί της μονής του 
μαζί με τον ηγούμενο Χριστόφορο αποφασίζουν να ιστορήσουν το πρό
σωπο του αγίου γιά να τό έχουν στή μονή τους ως ανάμνηση καί ευλο
γία. Για τον σκοπό αυτόν καλούν Ινα ζωγράφο, ό όποιος παρατηρώντας 
άπο μία τρύπα καί βέβαια κρυφά άπο τον άγιο Θεόδωρο, ζωγραφίζει 
το πρόσωπο του μέ επιτυχία. Κατόπιν πρίν φύγη ό ζωγράφος προσκα
λούν τον άγιο να δη το πορτραίτο του. 'Εκείνος χαμογελά συγκαταβα-
τικά καί χαριτολογώντας ευλογεί τήν εικόνα του, συναινώντας μέ τον 
τρόπο αυτό για τήν δημιουργία της.17 

15. Τα γεγονότα περιγράφονται λεπτομερώς στον Βίο, δ.π. σ. 140-141. 
16. Fr. Halkin, BHG II, σ. 276. 
17. André-Jean Festugière, Vie de Theodore de Sykéôn, Βρυξέλλες 1970 

(Subs. Hag. 48) I, § 139, σ. 109-110: "Οθεν καί ol της μονής πάντες άμα τω θεοφι-
λεατάτφ αυτών ήγουμένω Χριστοφόρφ, πολλή πίστει προς αυτόν διακείμενοι, επόθη-
σαν το ομοίωμα τοϋ προσώπου αύτοϋ λαβείν και στήσαι timo εν τη μονή αυτών, 
μνήμης αύτοϋ διηνεκούς χάριν επί οικεία αυτών εvL·γίq. Καί καλέσαντες ζωγράφον, 
εποίησαν αυτόν δια οπής μικρός θεωρεΐν τον δσιον, ίνα σημειούμενος το είδος τοϋ 
προσώπου δυνηθή καθ' ομοίωσιν γράψαι αυτόν δ και άπετελεσθη κατά τήν πίστιν 
αυτών, καλόν αύτοϋ ομοίωμα γράφοντος αύτοϋ. Προτοΰ ουν τοϋ άπολϋσαι αυτόν, 
εποίησαν αυτόν είσελθεϊν καί εύλογηθήναι το ομοίωμα αύτοϋ παρ' αύτοϋ. Αυτός 
δε σεμνον προσμειδιάσας έλεγεν «σύ παγκλέπτης εΙ· και τι ποιείς ώδε, ει μή iva 
τίποτε κλέψης;» Καί εύλογήσας αυτό απέλυσε. 
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5. Τον δέκατο αιώνα στον ελλαδικό χώρο δεσπόζει ή μορφή του όσιου 
Νίκωνος του «Μετανοείτε» (928 - f 1005 μ.Χ.),18 γνωστού βχι μόνον άπο 
το Ιεραποστολικό του έργο στην Κρήτη άλλα και άπο τα πολλά θαύματα 
πού είχε επιτελέσει σέ διάφορες πόλεις της Ελλάδος. Μέσα στον Βίο 
του υπάρχει και ή διήγηση για τήν θαυματουργό φιλοτέχνηση της εικό
νος του,19 στην οποία αξίζει να άναφερθή κανείς. 

Τήν εποχή πού ό δσιος Νίκων βρισκόταν στή Σπάρτη ένας άρχον
τας της περιοχής, ό 'Ιωάννης Μαλακηνός, ό όποιος στο Βίο αναφέρεται 
ως ανηρ των λίαν ευκλεών και περιβλέπτων και αυτών των επί τη κατά 
κόσμον σοφία θανμαζομένων τα πρώτα φέρων ου της Λακώνων πόλεως 
μόνον, αλλά και πάσης 'Ελλάδος και της του Πέλοπος20 διεβλήθη στον 
αυτοκράτορα Βασίλειο Β' τον Βουλγαροκτόνο για άποστασίαν και κα-
θοσιώσεως αΐτίαν.21 "Οταν οί απεσταλμένοι του αύτοκράτορος ήλθαν στή 
Σπάρτη και τον συνέλαβαν για να τον μεταφέρουν στην Κωνσταντινού
πολη ό 'Ιωάννης Μαλακηνος στην απελπισία του επάνω, έστειλε και 
έκάλεσε τον δσιο Νίκωνα καί τον παρεκάλεσε να προσευχηθή γι' αυτόν 
προκειμένου να γλιτώση άπο τήν οργή του αύτοκράτορος καί τον θά
νατο. Ό δσιος Νίκων χρησιμοποιώντας μειλίχια λόγια οχι μόνον τον 
βοήθησε να άποβάλη τον φόβο πού τον διακατείχε άλλα καί του προεΐπε 
δτι θα εύνοηθή άπο τον αυτοκράτορα καί θα άθωωθή καί επί πλέον δτι 
θα λάβη ύψιστο αξίωμα. 'Επίσης δτι θα έβλεπε πάλι τον δσιο καί τε
λικά θά επέστρεφε στην πατρίδα του. Πράγματι ό Μαλακηνος ευρισκό
μενος στην Κωνσταντινούπολη απηλλάγη τής κατηγορίας καί μάλιστα 
έλαβε τον τίτλο του προέδρου τής συγκλήτου.22 Πέρασε αρκετός χρόνος 

18. Βλ. Όδ. Λαμψίδη, Ό εκ Πόντου δσιος Νίκων ό Μετανοείτε (Κείμενα-
Σχόλια), 'Αθήνα 1982, σ. 366, 474-475. Ό Fr . Halkin τοποθετεί τον θάνατο τοϋ 
Νίκωνος γύρω στο 998 μ.Χ. {BHG I I , σ. 151). 

19. Λαμψίδης, δ.π. 88-92. Τήν πληροφορία της ίστορήσεως της εικόνος τοΰ 
οσίου Νίκωνος μέσα στον Βίο του οφείλω στον καθηγητή κ. Π . Βοκοτόπουλο τον 
όποιο θερμά ευχαριστώ. 

20. Βίος, σ. 88, στ. 7-10. Ά π ο τήν φράση αυτή τοΰ κειμένου δεν γίνεται σα
φές, αν ό Μαλακηνος είχε κάποια θέση στή διοίκηση ή στο στρατό. Βλ. καί Λαμ
ψίδη, δ.π. 431, 447. 

21 . Βίος, σ. 88, στ. 20-21. 
22. Βίος, σ. 90, στ. 11 . Για τήν απονομή τοϋ τίτλου τοϋ προέδρου της συγκλή

του στον Μαλακηνο ό εκδότης τών Βίων τοϋ οσίου Νίκωνος Ό δ . Λαμψίδης δέχεται 
τήν αξιοπιστία της πληροφορίας τοΰ κειμένου (ό'.π. 432), ενώ ή Αίκ. Χριστοφιλο-
πούλου Ιχει αντίθετη γνώμη (βλ. « Ή σύγκλητος εις το Βυζαντινον κράτος», Έπε-
τηρις τοϋ 'Αρχείου τής 'Ιστορίας τοϋ Έλλψικοϋ Δικαίου ('Ακαδημία 'Αθηνών) 1949, 
τχ. 2, σ. 77). 
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άπό τότε και ενώ εκείνος βρισκόταν ακόμη στην πρωτεύουσα μεσολά
βησε ό θάνατος του όσιου. "Οταν πληροφορήθηκε δ Μαλακηνος το γε
γονός, δεν μπορούσε να σταθή πουθενά άπο τη στενοχώρια του, γιατί 
δεν θα ξαναεβλεπε τον αγαπητό του άγιο και επομένως δεν θα έπραγ-
ματοποιοΰντο δλα δσα του είχε προείπει ό δσιος Νίκων. Καλεί λοιπόν 
ενα δεξιοτέχνη ζωγράφο στον όποιο περιγράφει λεπτομερώς τα χαρα
κτηριστικά του όσιου και του παραγγέλλει να ιστόρηση την εικόνα του. 
Ό ζωγράφος δταν επέστρεψε σπίτι του και βάλθηκε να εκτέλεση την 
παραγγελία, διεπίστωσε μετά άπο λίγο δτι ματαιοπονούσε, γιατί δεν 
ήταν δυνατόν, δσο και εξασκημένος να ήταν, μόνον άπο τη διήγηση, να 
έπιτύχη την προσωπογραφία του όσιου. Έ ν ώ λοιπόν ήταν στενοχωρη
μένος πού δέν μπορούσε να κάνη τίποτε, βλέπει ξαφνικά κάποιον μο
ναχό να μπαίνη σπίτι του. ΤΗταν ψηλός τό ανάστημα, έφερε τό σχήμα 
του άναχωρητου ντυμένος με φθαρμένα ενδύματα, είχε ακάλυπτο τό κε
φάλι του, ένώ οι τρίχες του κεφαλιού και τής γενειάδας του ήταν μαύρες. 
Σ τ α χέρια κρατούσε ραβδί πού στην άκρη του σχηματιζόταν σταυρός. 
Ό μοναχός άφοΰ χαιρέτησε τον ζωγράφο, τόν ρώτησε γιατί φαινόταν 
συλλογισμένος και τί τόν απασχολούσε. Εκείνος του φανέρωσε την αι
τία και τη δυσκολία του εγχειρήματος. Τότε ό μοναχός του είπε: «Κοί
ταξε προσεκτικά εμένα αδελφέ, γιατί σε μένα μοιάζει απόλυτα αυτός 
πού επιχειρείς να ιστόρησης». "Οταν ό ζωγράφος σήκωσε τα μάτια για 
να. παρατήρηση καλά τά χαρακτηριστικά του, διεπίστωσε δτι ήταν ό 
ΐδιος, τόν όποιο ό Μαλακηνος του είχε περιγράψει και αμέσως άφου 
έστρεψε τό κεφάλι του προς τη σανίδα για να ζωγραφήση τη μορφή του 
μονάχου πού έ'βλεπε, ξαφνικά παρατηρεί δτι ή μορφή είχε σχηματισθή 
επάνω στή σανίδα. Ε π ε ι δ ή ό ζωγράφος έξεπλάγη άπό αυτό πού συνέ
βη, Ιστρεψε πάλι γρήγορα τό βλέμμα του στο μοναχό, άλλ' αυτός είχε 
ήδη έξαφανισθή. Στή συνέχεια ό ζωγράφος πρόσθεσε τά χρώματα στην 
εικόνα και άφου τήν τελειοποίησε τήν παρέδωσε στον Μαλακηνό, στον 
όποιο και διηγήθηκε δσα συνέβησαν. Εκείνος χάρηκε πάρα πολύ πού 
είδε απαράλλακτη τή μορφή του όσιου και ιδιαίτερα για τό δτι πραγμα
τοποιήθηκε ή προρρηση του οσίου δτι θα τόν ξαναεβλεπε. Φαίνεται δτι 
αργότερα ό Μαλακηνός έδώρησε τήν εικόνα στή μονή του οσίου Νίκω-
νος, γιατί στο κείμενο αναφέρεται δτι ή εικόνα βρισκόταν κρεμασμένη 
και προσκυνούμενη στο ναό τής μονής.23 ΤΗταν ακριβώς τήν εποχή πού 
γραφόταν ό Βίος του οσίου Νίκωνος. 

23. Βίος σ. 92, στ. 10-11: ...οία και μέχρι τοϋ ννν όραται άπτ]ωρημένη και 
προσκννονμένη έν τω Ιερω και θείφ τεμένει τοϋ μάκαρος. 

38 
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6. Τον ενδέκατο αιώνα έχουμε τήν περίπτωση του Συμεώνος νέου Θεο
λόγου, ή οποία έχει ώς έξης: 

Ε π ε ι δ ή ό Συμεών ό νέος Θεολόγος (949-1022 μ.Χ.)24 γιόρταζε πα
νηγυρικά τήν μνήμη τοΰ πνευματικού του πατέρα Συμεώνος τοΰ Στου-
δίτου τοΰ Εύλαβοΰς (10ος μ.Χ. αι.) καί είχε ιστορήσει καί τήν εικόνα 
του,25 ό τότε σύγκελλος τοΰ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (συγκελ-
λεύων για τήν ακρίβεια) Στέφανος Νικομήδειας, ό όποιος είχε παραι-
τηθή από τήν έδρα του καί βρισκόταν σε γεροντική ηλικία (πρωτοσυγ-
κέλλευε τότε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως)26 κατηγόρησε τον 
Συμεώνα γι ' αυτές του τις πράξεις. Ό λόγος της κατηγορίας ήταν δτι 6 
ίδιος θεωροΰσε τον πνευματικό πατέρα τοΰ Συμεώνος, δηλαδή τον Σ υ 
μεώνα τον Στουδίτη, άνθρωπο αμαρτωλό, στον όποιον επομένως δεν άξι
ζαν τέτοιες τιμές καί γ ι ' αυτόν τον λόγο προσήγαγε τον Συμεώνα τον 
νέο σε δίκη ενώπιον της Συνόδου. 

Ό τότε πατριάρχης Σέργιος (999-1020 μ.Χ.), ό όποιος αρχικά επαι
νούσε καί αποδεχόταν τις πράξεις τοΰ Συμεώνος νέου Θεολόγου,27 αναγ
κάζεται να ένδώση στις απαιτήσεις τοΰ συγκέλλου για προσαγωγή τοΰ 
Συμεώνος στο συνοδικό δικαστήριο, γιατί ό σύγκελλος έχοντας εξασφα
λίσει τήν υποστήριξη τών περισσοτέρων αρχιερέων καί μερίδος τοΰ λαοΰ 
κατηγοροΰσε τον τιμοιμενο άπο τον Συμεώνα άγιο Συμεώνα Στουδίτη 
τον Ευλαβή. 

Ό Συμεών προσάγεται σέ δίκη ενώπιον της Συνόδου καί υπερασπί
ζεται τον εαυτό του για τις μέχρι τότε ενέργειες του, επικαλούμενος 
τους εγκωμιαστικούς λόγους τών Πατέρων της 'Εκκλησίας εις τους αγίους 
καί τους μάρτυρες. Οι διαδικασίες αυτές διήρκεσαν συνολικά εξ χρόνια, 
κατά τα όποια ό Συμεών προσαγόταν άπο εξέταση σέ εξέταση ενώπιον 
της Συνόδου. Στην πρώτη φάση μάλιστα εϊχε τήν ευκαιρία να ανάπτυξη 
τις απόψεις του για τήν θεολογία τών εικόνων28 δπως θα δοΰμε πιο κά-

24. BHG Π, σ. 260. 
25. Βίος καί Πολιτεία τοΰ εν άγίοις πατρός ημών Συμεών τοΰ νέου θεολόγου 

πρεσβυτέρου και ηγουμένου μονής τοΰ αγίου Μάμαντος της Ξηροκέρκου (&cS. 
Hausherr, Orienlalia Christiana 12, 1928). Τα γεγονότα τα σχετικά μέ τΙς αλ
λεπάλληλες προσαγωγές του στο συνοδικό δικαστήριο, μέ τήν τύχη της εικόνας τοΰ 
πνευματικού του πατέρα καί τελικά μέ τή δικαίωση του περιγράφονται στο Βίο, 
σ. 110-153. 

26. Βλ. Π. Χρήστου, άρθρο Συμεών ό Νέος Θεολόγος, ΘΗΕ 11 (1967) στήλ. 
540. 

27. Βίος, σ. 112. 
28. Βίος, σ. 120-122. 



'Απεικονίσεις δημοφιλών αγίων 595 

τω . Έ ν τ ώ μεταξύ ό σύγκελλος είχε παρασύρει μέ το μέρος του σχεδόν 
δλους τους αρχιερείς και αυτόν ακόμη τον πατριάρχη29 καθώς και μερίδα 
των πιστών, ενώ παράλληλα άλλη μερίδα του λαοΰ είχε ταχθή υπέρ του 
Συμεώνος. Κάποια νύκτα λοιπόν μερικοί μοναχοί πού είχαν αντίθετες 
απόψεις άπο αυτές του Συμεώνος διάβολοι τήν τον 'Ιούδα μανίαν και 
αυτοί κατά τον διδασκάλου νοσοϋντες, δπως γράφει ό βιογράφος Νική
τας Στηθατος,3 0 κλέβουν τήν εικόνα του άγιου Συμεώνος του Στουδίτου 
και τήν φέρνουν στο Πατριαρχείο. Και οι μέν αντίθετοι εβλασφήμουν 
τον αγιον ψευδή κατηγορονντες,ζ1 οι δέ οπαδοί του Συμεώνος έ'φριτταν 
για το γεγονός. 

"Ετσι ή εικόνα προσκομίζεται στή Σύνοδο και καλείται ό Συμεών να 
άπολογηθή για τήν δημιουργία της. Ό Συμεών αναφέρεται στην παρά
δοση τών αποστόλων και τών Πατέρων της Εκκλησίας και θεμελιώνει 
θεολογικά αυτήν τήν πράξη του, υποστηρίζοντας δτι οι άγιοι είναι έν-
δεδυμένοι τον Χριστό. Επομένως ή εικόνα του αγίου είναι και εικόνα 
του Χρίστου και δτι εκείνος πού προσκυνεί τήν εικόνα του αγίου προσκυ
νεί τον ΐδιο τον Χριστό.32 Τονίζει δέ ιδιαίτερα δτι μέσα στην παράδοση 
της 'Εκκλησίας ύπηρχε συνήθεια οι πιστοί να ιστορούν εικόνες αγίων.3 3 

29. Βίος, σ. 120. 
30. Βίος, σ. 120. 
31. Βίος, σ. 120. 
32. Βίος, σ. 120-122: Έγώ μέν, ως γε λελογισμένως έμαυτον εξετάζω, ουδέν 

ασύνηθες ή ξένον τή παραδόσει τών πατέρων και αποστόλων πεποίηκα, άλλα καθώς 
παρέθεντο ήμϊν έξ αρχής οι κατά διαδοχήν τα έθιμα και τους τύπους παραλαβόντες 
της τών πιστών εκκλησίας πατέρες ημών, ίνα τών πατέρων -ημών και αγίων ίστο-
ρώμεν τους χαρακτήρας και τιμώμεν και άσπαζώμεθα, ως προς το πρωτότυπον της 
τιμής διαβαινούσης αυτόν τον Χριστόν, οϋ και τήν εικόνα φοροϋμεν, εί και τήν ήμε-
τέραν αυτός ουκ άπηξίωσεν άναδέξασθαι, γέγραφα ταύτην τήν εικόνα ώς δούλου 
Χρίστου και τα μέλη φοροϋντος αύτοΰ και γεγονότος συμμόρφου τής εικόνος αύτοϋ, 
ην και σεβόμενος ασπάζομαι προσκυνών τον Χριστόν έν τφ άγίφ τούτω και αυτόν 
έν τω Χριστφ και Θεφ, επειδή αύτος έν τω Χριστώ δια πνεύματος και δ Χριστός 
έν τω Θεώ και πατρί και ό πατήρ έν τω Χριστώ και Θεώ κατά το δσιον λόγιον έν 
εκείνη φησί τη ημέρα γνώσεσθε ύμεΐς, δτι έγώ έν τώ πατρί μου και ύμεϊς έν έμοι 
κάγώ έν ύμϊν. 

33. Βίος, σ. 122-124: Εί δέ τοϋτο μέν πανταχού παρά παντός πιστού κατά 
πασαν γίνεται έκκλησίαν, έγώ δε μόνος σήμερον παρά τοϋ σοφοϋ συγκέϊλου λόγους 
ώς παρανομήσας έν τούτω εισπράττομαι, και ώς υπεύθυνος κρίνομαι και τιμωρίαν 
και ποινάς ύποστήναι κινδυνεύω, ποϋ το δίκαιον είπατε, έγώ γαρ ου μόνον ώς οράτε 
ιστόρησα, άλλα και το παρ' έμοΰ άνανεωθέν μοναστήριον πίστει και πόθω κατά 
παντός τοίχου συν τω Χριστώ τον χαρακτήρα τούτον ιστόρησα ατήλην αρετής άνε-
γείρας και άλλοις πράγματος άγαθοϋ ύπογραμμον προθεις και άρχέτυπον. 
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Στη συνέχεια μετά άπο εισήγηση του συγκέλλου προς τον πατριάρχη 
και τους αρχιερείς, λαμβάνεται απόφαση άπο τή Σύνοδο να άπαλειφθή 
ή επιγραφή «άγιος» επάνω άπο τήν εικόνα του Συμεώνος του Στουδί-
του. Ή απόφαση αυτή εκτελέσθηκε και κατόπιν επιστρέφεται ή εικόνα 
στον Συμεώνα χωρίς τήν επιγραφή.34 

Έ ν τώ μεταξύ ό πατριάρχης επηρεασμένος άπο το σύγκελλο δίνει 
εντολή να καθαιρεθούν δλες οι εικόνες του άγιου Συμεώνος του Στου-
δίτου άπο δλα τα μέρη δπου είχαν ίστορηθή ή άναρτηθή. Ό Νικήτας 
Στηθάτος (συγγραφεύς του Βίου του Συμεώνος νέου Θεολόγου) απορεί 
πώς ό πατριάρχης Σέργιος, φημισμένος για τήν σοφία του αγνοούσε τους 
λόγους 'Ιωάννου του Δαμάσκηνου "Υπέρ τών εικόνων, παραθέτει δε μι
κρό απόσπασμα άπο τον δεύτερο λόγο του Δαμάσκηνου (αγίου Ιωάννου 
Δαμάσκηνου, Λόγος δεύτερος υπέρ τών εικόνων).35 

Οι απεσταλμένοι του πατριάρχη έρχονται στή μονή του αγίου Μά-
μαντος, δπου ό Συμεών ήταν ηγούμενος. Έ δ ώ καταστρέφουν με άξίνες 
δσες εικόνες του αγίου Συμεώνος του Στουδίτου είχε στην κατοχή του 
ό Συμεών ή βρισκόντουσαν στην εκκλησία και κτυπώντας στην κεφαλή, 
στο στέρνο, στην κοιλιά και στους μηρούς του εικονιζόμενου αγίου τις 
κατέστρεψαν ολοσχερώς. "Οσες δε απεικονίσεις του αγίου υπήρχαν σε 
τοιχογραφίες τις έκάλυψαν με αιθάλη και γύψο. Οί όδυρόμενοι μοναχοί 
και λαϊκοί πού Ιβλεπαν να γίνωνται αυτά μέσα στην εκκλησία της μο
νής, τα παρωμοίαζαν μέ εκείνα της εποχής του Κωνσταντίνου Ε ' Κο-
πρωνύμου (741-775 μ.Χ.) κατά τήν Εικονομαχία.36 Ακολουθεί νέα προ
σαγωγή του Συμεώνος ενώπιον της Συνόδου και έ'γγραφη απολογία του, 
ή οποία διαβάστηκε στή Σύνοδο και διήρκεσε αρκετές ώρες. Τον κατα
δικάζουν σέ εξορία σέ μια ερημική τοποθεσία στην απέναντι περιοχή 
της Προποντίδος δ Παλονκιτών ονομάζεται.97 Αυτό συνέβη γύρω στο 
1019 ή 1020 μ.Χ.38 

Ά π ο τήν εξορία ό Συμεών μέ επιστολή του ευχαριστεί τον σύγκελλο 
για δσα έπραξε σέ βάρος του και άπο τα όποια, δπως γράφει, βγήκε 
πνευματικά κερδισμένος. Τον προτρέπει μάλιστα να εξακολούθηση να 

34. Βίος, σ. 126. 
35. PG 94, 1296 AB. Βλ. καΐ Βίο, σ. 126. 
36. Βίος, σ. 128: ολοφνρομένων περιπαθώς τών όρώντων μοναχών τε και λαϊ

κών τα πραττόμενα παρά Χριστιανών εν μέσω της τών πιστών εκκλησίας, α πάλαι 
παρά τον Κοπρωννμον επί καταστροφή τών θείων εκκλησιών γεγόνασι. 

37. Βίος, σ. 130. 
38. Βλ. Χρήστου, δ.π. στήλ. 540. 
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πραγματοποιή και άλλα εναντίον του, γιατί όλα αυτά πολλαπλασιάζουν 
τον μισθό του άπο τον Θεό.39 Τότε ό σύγκελλος έξωργισμένος πείθει τον 
πατριάρχη να δημευθή ή περιουσία του Συμεώνος πού δεν ήταν άλλη 
άπο τα βιβλία του, μερικά αναγκαία προσωπικά του εϊδη καί τα σκε
πάσματα του.40 

Ό Συμεών προσπαθούσε καί εξόριστος ακόμη να πληροφόρηση δσους 
βρισκόντουσαν μακρυα άλλα καί τους επισκέπτες του με σκοπό νά άπο-
δείξη την αθωότητα του. Για τον ίδιο λόγο στέλνει λίβελλο στον πα
τριάρχη Σέργιο μέσω Γενεσίου του πατρικίου, πού ήταν δικός του άν
θρωπος καί σέ πρόσωπα ύψηλώς ιστάμενα, με τα όποια συνδεόταν πνευ
ματικά,41 με τήν παραγγελία να τον προσκομίσουν στον πατριάρχη καί 
στους λοιπούς αρχιερείς της Εκκλησίας . 

Πράγματι οι αξιωματούχοι επισκέπτονται τον πατριάρχη, τον όποιον 
ελέγχουν καί ψέγουν για τήν υπόθεση του Συμεώνος καί κατόπιν του 
παραδίνουν τον λίβελλο. Ό πατριάρχης Σέργιος ντρέπεται πού βλέπει 
τόσους επιφανείς άρχοντες να τον έπισκέπτωνται για τήν υπόθεση αυτή 
καί επειδή μάλιστα φοβάται μήπως το θέμα φθάση μέχρι τον αυτοκρά
τορα καί άποβή σέ βάρος του, δίνει διαταγή να διαβασθή ό λίβελλος 
ενώπιον της Συνόδου. Μέσα στή Σύνοδο καί ενώ διαβαζόταν ό λίβελλος 
πολλοί άπο τους ιεράρχες στέναζαν για τα καμώματα αυτά του συγκέλ-
λου καί άλλοι επαινούσαν το φρόνημα του Συμεώνος τοϋ νέου καί τον 
άψογο τρόπο της ζωής του.42 

Μετά τήν ανάγνωση του λιβέλλου ό πατριάρχης απολογείται μπρο
στά στους άρχοντες καί μαθητές του αγίου λέγοντας, δτι δεν είχε ποτέ 
κακή πρόθεση για τον Συμεώνα καί οτι αρχικά, άφοΰ είχε αναγνώσει 
τήν ακολουθία καί τα εγκώμια πού είχε γράψει ό Συμεών για τον πνευ
ματικό του πατέρα, είχε άντιληφθή τήν καθαρότητα της ζωής του Συ 
μεώνος του Στουδίτου, τον όποιον ό Συμεών τιμούσε ώς άγιο καί μά
λιστα είχε επιτρέψει να ψάλλωνται καί στην εκκλησία άφοΰ ύπερεπαί-
νεσε τήν πίστη του Συμεώνος. Στή συνέχεια εξηγεί πώς προέκυψε ή 
διαφορά μεταξύ τοϋ Συμεώνος καί του συγκέλλου καί δτι το θέμα δεν 
ήταν δογματικό,43 άλλ' είχε προέλθει επειδή ό Συμεών δέν παρητειτο 

39. Βίος, σ. 132-134. 
40. Βίος, σ. 134. 
41. Βίος, σ. 140: οίς ήν ευσέβειας διδάσκαλος. 
42. Βίος, σ. 142. 
43. Βίος, σ. 142: Ονχ ώς παρασφα^ις εν τοις της εκκλησίας δόγμασι, δι ών 

ή ορθή καί άμώμητος πίστις ώχύρωται πέπονθε. 
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άπο του να τιμά και να έορτάζη ώς άγιο τον πνευματικό του πατέρα, 
ενώ οι κατήγοροι του παρασύροντας και τον όχλο έπήγαιναν καθημερινά 
και του παρεπονουντο" γι* αυτόν τον λόγο τον έξώρισε άπο την μονή 
και τήν Κωνσταντινούπολη. Προσέθεσε μάλιστα, δτι εάν ό Συμεών συμ
μορφωνόταν στις υποδείξεις του θα γινόταν πάλι κύριος της μονής του 
καί θά τον χειροτονούσε μητροπολίτη σε μια μεγάλη μητρόπολη και δλα 
θα διορθωνόντουσαν.44 

Μετά άπο δλα αυτά πού συζητήθηκαν άπο τον πατριάρχη και τους 
άρχοντες, ό πατριάρχης επαναφέρει τον Συμεώνα άπο τήν εξορία. Τήν 
ήμερα πού επρόκειτο να συναντηθούν ό Συμεών καί ό πατριάρχης Σέρ
γιος, συγκεντρώθηκαν δλοι σαν σέ μεγάλη γιορτή, λαϊκοί καί μοναχοί, 
ιερείς συγκλητικοί — πού γνώριζαν τον Συμεώνα καί τον είχαν πνευμα
τικό τους δάσκαλο — καί πήγαν στον πατριάρχη. 'Εδώ οι δύο άνδρες συ
ναντώνται στο μικρό σέκρετο καί συμφιλιώνονται. Ό πατριάρχης του εκ
φράζει τήν μεγάλη εκτίμηση πού ανέκαθεν έτρεφε γι* αυτόν, τον συμ
βουλεύει να έπιστρέψη στο μοναστήρι του καί τον διαβεβαιώνει, δτι δεν 
θα τον εμπόδιζε στο έξης να γιορτάζη τή μνήμη του πνευματικού του. 
Τον προτρέπει δμως να σταματήση τα πολυήμερα πανηγύρια καί να τελή 
τις ακολουθίες μόνο μέ τους δικούς του μοναχούς καί μέ δσους ερχόντου
σαν άπο άλλα μοναστήρια, μέχρις δτου οι εχθροί του σταματήσουν να 
του επιτίθενται ή πεθάνουν.45 

Ό Νικήτας Στηθάτος μας πληροφορεί, δτι ό Συμεών μετά τήν επι
στροφή του άπο τήν εξορία συγκρότησε άλλο ποίμνιο στή Βασιλεύουσα 
καί μέ μεγαλύτερη φιλοτιμία γιόρταζε τή μνήμη του πνευματικού του. 
Συναθροιζόντουσαν λοιπόν στο ναό της Θεοτόκου τών Ευγενίου,46 δπου 
ό κλήρος της 'Αγίας Σοφίας είχε αγοράσει καί μετόχι καί πολλοί άπο 
τους μονάζοντες καί λαϊκούς ακολουθούσαν τον Συμεώνα σ' αυτές τις 
συνάξεις. 'Εδώ ή γιορτή του αγίου διαρκούσε οκτώ ήμερες καί κανείς 
πλέον δέν τους εμπόδιζε ή τους κατηγορούσε δπως προηγουμένως.47 

7. 'Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί ή τελευταία περίπτωση οσίου ασκητού, 
ό όποιος σέ αντίθεση με τους προηγουμένους πού ανέφερα δέν θέλησε 

44. Βίος, σ. 142. 
45. Βίος, σ. 142-144. 
46. Τα Ευγενίου: Συνοικία στην Κωνσταντινούπολη, κείμενη Β.Δ. τοϋ πρώτου 

λόφου κοντά στή θάλασσα. Βλ. R. Janin , Constantinople byzantine, Παρίσι 1964, 
σ.349. 

47. Βίος, σ. 152-154. 
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ποτέ να Ιστορηθή σε εικόνα ούτε και νεκρός ακόμη. Πρόκειται για τον 
πατριάρχη 'Ιεροσολύμων Λεόντιο Β ' (1170-1190 μ.Χ.),48 ο όποιος κα
ταγόταν άπο τη Στρούμιτζα (Τιβεριούπολη) της Μακεδονίας.49 Έμόνα-
σε για αρκετό διάστημα στην Πάτμο δπου διακρίθηκε για τις αρετές 
του' διετέλεσε μάλιστα και ηγούμενος της μονής 'Ιωάννου του Θεολό
γου. Ε π ε ι δ ή ό θρόνος των 'Ιεροσολύμων έχήρευε, ό αυτοκράτωρ Μα-
νουήλ Α ' ό Κομνηνός τον εξέλεξε πατριάρχη 'Ιεροσολύμων. Οι καιροί 
δμως ήταν δύσκολοι γιατί ήδη στην 'Ιερουσαλήμ είχε ίδρυθή λατινικό 
βασίλειο και ό Λεόντιος υπέστη πολλές ταπεινώσεις άπο τους Λατίνους, 
οι όποιοι δεν τον άφηναν να λειτουργήση οΰτε στον άγιο Τάφο. Ό λα-
τϊνος μάλιστα πατριάρχης της 'Ιερουσαλήμ έπιβουλεύθηκε ακόμη και τή 
ζωή του στέλνοντας νύχτα ενόπλους ανθρώπους του μέ σκοπό να τον 
δολοφονήσουν. Τότε ό Λεόντιος για λόγους ασφαλείας άλλα και για να 
μήν δημιουργηθούν ταραχές μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών αναγκά
σθηκε να φύγη και να ζήση μακρυα άπο τήν έδρα του. Αρκετά χρόνια 
Ιζησε στην Κωνσταντινούπολη, προστατευόμενος του αύτοκράτορος Μα-
νουήλ μέχρι τον θάνατο του τελευταίου το 1180 μ.Χ. Μέ τον 'Ανδρόνικο 
Α ' Κομνηνό δέν φαίνεται να είχε αγαθές σχέσεις, άφου δέν έ'δωσε τή 
συγκατάθεση του για τον παράνομο γάμο του, γ ι ' αυτό και έξωρίσθηκε. 
'Ωστόσο πέθανε στην Κωνσταντινούπολη περίπου το 1190 μ.Χ. 

'Επειδή ό Λεόντιος διακρινόταν για τήν αγιότητα της ζωής του και 
ε ίχε επιτελέσει μεγάλα θαύματα, οι μαθητές του θέλησαν να ιστορήσουν 
τήν εικόνα του. Γι ' αυτό τήν ώρα τής κηδείας του έκάλεσαν ζωγράφο 
προκειμένου να τον ζωγραφήση επάνω σέ σανίδα. Εκε ίνος στάθηκε σέ 
κάποια απόσταση άπο τή σωρό του Λεοντίου και προσπαθούσε άπο διά
φορες οπτικές γωνίες να αποτύπωση τα χαρακτηριστικά του. Δυστυχώς 
δμως δέν κατώρθωσε τίποτε, γιατί το πρόσωπο του άλλαζε συνεχώς έκ
φραση και ήταν αδύνατο στον ζωγράφο να το σχεδίαση. "Αλλωστε ό 

48. Βλ. Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, 'Ιστορία της 'Εκκλησίας 'Ιεροσολύμων, 
'Αθήνα 21970, σ. 538. 'Τπάρχουν διάφορες απόψεις γιά τα έ*τη της πατριαρχίας τοΰ 
Λεοντίου. Ό Fr. Halkin (BHG II , σ. 55) τον τοποθετεί πολύ γενικά στον 12ο 
αίώνα, ό Μάξιμος ό Συμαϊος, «Οι άπο της ε*κτης Οικουμενικής Συνόδου πατριάρ-
χαι της 'Ιερουσαλήμ άχρις ϊτους 1810ου», 'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής Σταχνολο-
γίας (2κδ. Παπαδοπούλου-Κεραμέως) Γ ' , σ. 22, γράφει οτι πατριαρχευσε δεκαεπτά 
ετη. Ό Χρυσ. Παπαδόπουλος, δπως αναφέρω πιο πάνω, εϊκοσι χρόνια πατριαρχίας, 

49. Βιογραφικά στοιχεία τοϋ Λεοντίου παρέχουν καί ό Μάξιμος ό Συμαΐος, 
ο.π. 22-25 καί ό Χρυσ. Παπαδόπουλος, ό'.π. 438-440. 
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Λεόντιος ποτέ σε δλη του τή ζωή δέν θέλησε να ιστορήσουν τήν εικόνα. 
του, επομένως οΰτε και τώρα νεκρός δέν συμφωνούσε.50 

Άπο τα παραδείγματα πού ανέφερα παρατηρεί κανείς δτι ή τάση αυ
τή της ίστορήσεως εικόνων αγίων υπάρχει σχεδόν σέ δλες τις εποχές. 
Ή απεικόνιση γίνεται πριν άπο το θάνατο τους ή λίγα χρόνια μετά τήν 
κοίμηση τους. Γίνεται μάλιστα αθόρυβα χωρίς τή συγκατάθεση τοΰ αγίου 
ή στα κρυφά. "Εχουμε δμως και περίπτωση, δπου ό ίδιος ό άγιος ευ
λογεί τήν εικόνα του (π.χ. Θεόδωρος Συκεώτης). 

Οί πιστοί ιστορούν εικόνες είτε άπο ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπο 
του αγίου μετά άπο κάποια θεραπεία τους εϊτε γιατί αυτός είναι ένας 
τρόπος προσωπικής, καθημερινής επικοινωνίας μέ τον συγκεκριμένο άγιο. 
Ή εικόνα αντιπροσωπεύει το πρόσωπο τοΰ αγίου, στο όποιο ένοικεΐ το 
άγιο Πνεΰμα και γι' αυτό ή εικόνα θαυματουργεί (π.χ. εικόνα Συμεώ-
νος Θαυμαστορείτη). Ή πεποίθηση δτι τιμώντας κανείς τήν εικόνα, πού 
είναι ΰλη, τιμά το ίδιο υπαρκτό πρόσωπο τοΰ αγίου ή τοΰ ίδιου τοΰ 
Θεοΰ, φαίνεται δτι υπήρχε βαθιά ριζωμένη στους ορθοδόξους της 'Ανα
τολής. Ή φράση η της εικόνος τιμή επί το πρωτότνπον διαβαίνει απο
δίδεται ήδη στον Μέγα Βασίλειο.51 Ό δέ άγιος Στέφανος ό νέος πού 

50. Μακαρίου τοϋ Χρυσοκεφάλου, Βίος τοΰ όσίον πατρός ημών Λεοντίον Πα
τριάρχου 'Ιεροσολύμων συγγραφείς παρά Θεοδοσίου μονάχου τοΰ Κωναταντίνονπο-
λίτον, Κοσμόπολις 1793, σ. 432-433: Τέως δ' οϋν επί σκίμποδος προτεθειμένου, 
και των επικήδειων ασμάτων επ' αντω άδομένων παρά παντός σχεδόν τοϋ της Βν-
ζαντίδος ιερωμένου κληρώματος, εδέησε τοις ποτέ μαθητευομένοις αντω και αντω 
δη τψ προ μικρού ρηθέντι Ευλο^>ίω, διά τίνος τών γραφέων εϋ ειδότος δια της γρα
φικής, τους τών ών έθέλει χαρακτήρας êv σανίσιν άπομάττεσθαι, και αντον ώς ενι 
το είδος δια της τέχνης άπομάξασθαι· το οϋν γέρας εστί θανόντων, ώς εφησέ τις' 
ό δ' άποστάδην στάς τοϋ σννέχοντος αντον σκίμποδος, και δια τής -θέας άρξάμενος 
αντον άπομάττεσθαι, καί αύθις προσιών τω σκίμποδι κατ' ευθύ και στηκων εγγιστα, 
και δεξιόθεν τοϋτον περιβλεπόμενος, καί εξ αριστερών εισεπειτα ώς το είδος δήθεν 
αντον άκριβώσοιτο, εΛαθεν έαντον κάμνων άνήτντα· μηδέ οϋν διά πάσης τής αντον 
βιοτής, ώς και εν τή κατ' αρχή μοι τον λόγου εϊρηται- εικόνα αντω εγχαραχθήναι 
καταδεξάμενος. ονδ' άπελθών τών τήδε, τοϋτο κατένενσε· διά τοϋτο, άλλος, και 
άλλος, καί έτεροΐος ωσαύτως, και έτεροϊος, τω δοκιμάζοντι γραφεί αντον έναπο-
μάξασθαι, κατεφαίνετο· ώ τον θαύματος' δτι και μετά θάνατον, τής ακριβείας εϊ-
χετο' διδάσκων οίον τους êv τω βίω· οίον και δσον αγώνος δέονται, εις το διαδρά-
ναι τον διαφθονονμένον ήμ'ιν σατάν τά ενέδρα. 

51. Βλ. Στεφάνου διακόνου της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Εις τον Βίον 
καί μαρτύριον τον παμμάκαρος και όσίον μάρτυρος Στεφάνου τον Νέον, μαρτνρή-
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μαρτύρησε κατά την περίοδο της Εικονομαχίας στην απολογία του προς 
τον Κωνσταντίνο Ε ' (741-775 μ.Χ.) διακηρύσσει: Βασιλεϋ, ουχί τη νλη 
οι Χριστιανοί λατρενειν εν είκοσι ποτέ έθέσπισαν άλλα την κλήσιν της 
θέας προσκυνοΰμεν, νοερώς εις τάς αίτιας των πρωτοτύπων αναγόμενοι.52 

01 ασκητικές μορφές των αγίων επιδρούν και ψυχολογικά στους πι
στούς.53 Ό κουρασμένος, ταλαιπωρημένος ή και καταπιεσμένος Βυζαντι
νός βρίσκει κοντά τους ηρεμία, ασφάλεια, απαλλαγή άπο αρρώστιες, εσω
τερική γαλήνη. Στο πρόσωπο του αγίου ανακαλύπτει τον άνθρωπο πού 
ενδιαφέρεται γ ι ' αυτόν και ό όποιος μπορεί να του συμπαρασταθή σέ δύ
σκολες στιγμές του. "Ετσι ή εικόνα του αγίου ιστορείται, γιατί υπάρχει 
πνευματικός σύνδεσμος ανάμεσα στον άγιο ασκητή και τον πιστό. Έ ξ 
άλλου ό λαός φαίνεται δτι διαθέτει θρησκευτική παιδεία και θεολογεί 
δυναμικά παίρνοντας^ το μέρος των ορθοδόξων μοναχών και κληρικών 
ή της άλλης παρατάξεως τών αντιφρονούντων ανάλογα μέ τις πεποιθή
σεις του (π.χ. ιστορία εικόνων Συμεώνος Θαυμαστορείτη και Συμεώνος 
Στουδίτου του Ευλαβούς). Παράλληλα ή αντίδραση του όχλου, δταν εί
ναι αντίθετος προς τις τιμές πού αποδίδονται στις εικόνες τών αγίων 
είναι άμεση και βίαιη (φωνές, βλασφημίες, κτυπήματα κατά τών εικό
νων και καταστροφή τους). 

Ό καθηγητής E r n s t Kitzinger στην αξιόλογη μελέτη του σχετικά 
μέ τήν λατρεία τών εικόνων κατά τήν περίοδο πριν άπο τήν Εικονομα
χία,5 4 εξετάζοντας πάντοτε το θέμα του άπο τήν σκοπιά του ιστορικού 
Τέχνης κατατάσσει τίς εικόνες σέ είδη. Έ κ τ ο ς τών άλλων αναφέρεται 
και σέ δύο εϊδη εικόνων πού τίς ονομάζει τίς μέν μαγικές,55 επειδή θαυ
ματουργούσαν, τίς δέ παλλάδια,56 επειδή χρησίμευαν ως άποτροπαϊκα 
σύμβολα για τίς πόλεις και το στρατό και ήταν ανηρτημένες σέ πύλες 
πόλεων, ανακτόρων ή σέ θύρες εργαστηρίων και οικιών. Χρησίμευαν 
επίσης ως προσωπικά φυλαχτά. 

σαντος επί τοϋ άσεβους ΕΙκονοκαύστον βασιλέως Κωνσταντίνου τοϋ και Κοπρω-
νύμου, PG 100, 1113Β. 

52. PG 100, 1157Β. 
53. Βλ. τήν ενδιαφέρουσα ανακοίνωση τοϋ Nicholas Gendle, «The Role of 

the Byzantine Saint in the Development of the Icon Cult», έν The Byzantine 
Saint (ed. by Sergei Hackel, Studies Supplementary to Sobornost 5), Λονδίνο 
1981, σ. 184-185. 

54. «The Cult of Images in the Age before Iconoclasm», DOP 8 (1954) 
85-150. 

55. δ.π. 100-109. 
56. δ.π. 109-112. 
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Μετά άπο Οσα γνωρίζουμε δμως άπο την ορθόδοξη παράδοση της 
'Ανατολικής Εκκλησίας για τον δογματικό, πνευματικό και λειτουργικό 
χαρακτήρα τών εικόνων57 και άπο τα παραδείγματα τών αγιολογικών 
κειμένων διαπιστώνει κανείς δτι πίσω άπο την δημιουργία κάθε εικό
νος υπάρχει μια προσωπική ιστορία ή μια επικοινωνία πνευματική με
ταξύ πιστού και αγίου, επομένως δύσκολα μπορώ να δεχθώ αυτόν τον 
χαρακτηρισμό τών εικόνων πού κάνει ό καθηγητής Kitzinger. 

57. Βλ. Λεωνίδα Ούσπένσκη, Ή Εικόνα. Λίγα λόγια για τη δογματική εννοιά 
της (μετφρ. Φώτη Κόντογλου), 'Αθήνα 21985, σ. 57-61. 



Σ. ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΤΥΜΒΙΑ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 

*Η εξέταση των βυζαντινών επιτύμβιων πού επιχειρείται στις σελίδες 
πού ακολουθούν, πιστεύω δτι ανταποκρίνεται στους στόχους του Συνε
δρίου, 6χι μόνον επειδή τα επιτύμβια έχουν σχέση μέ μια καθημερινή 
εμπειρία — τον θάνατο — και μέ τήν στάση των ανθρώπων απέναντι του, 
άλλα και επειδή πρόκειται για τήν συνέχεια ενός λογοτεχνικού είδους μέ 
μακρόχρονη παράδοση.1 'Οφείλω βέβαια να διευκρινίσω εξ αρχής δτι δέν 
επεκτείνομαι σέ Ολα τα βυζαντινά επιτύμβια — κάτι αδύνατο για τα πλαί
σια μιας συνεδριακής ανακοίνωσης. Σκοπός μου είναι ή σκιαγράφηση 
τάσεων και κατευθύνσεων στα επιγράμματα αυτά, μέ παράθεση χαρα
κτηριστικών παραδειγμάτων, ώστε σέ γενικές γραμμές να δοθεί ή ει
κόνα τοΰ πώς επιβιώνει και συνεχίζεται κατά τα βυζαντινά χρόνια το 
είδος αυτό του ποιητικού λόγου.2 Επίσης πρέπει να τονιστεί δτι οί έπι-

1. Γενικά γιά το αρχαιοελληνικό επίγραμμα, πάντα χρήσιμη ή επισκόπηση 
τοϋ R. Reitzenstein, Epigramm, RE VI 1, 71-111. Tò πανόραμα των επιτύμ
βιων στην μνημειώδη έκδοση τοΰ W. Peek, Griechische Vers-inschriften. Grab
epigramme, Βερολίνο 1955 (ανατ. Σικάγο 1988, μέ προσθήκη τοΰ Verzeichnis 
der Gedicht-Anfänge, Βερολίνο 1957). Ό Peek συμπεριλαμβάνει και επιτύμβια 
χριστιανικά, ώς τον 6ο αί. μ.Χ. περίπου, κυρίως δσα παρουσιάζουν κάποια κλασ
σική επίδραση. Τα θέματα των επιτύμβιων τα αναλύει ό Β. Lier, «Topica carmi-
num sepulcralium lat inorum», Philologus 62 (1903) 445-477, 563-603 καί 63 
(1904) 54-65 (πού, παρά τον τίτλο της μελέτης, αναφέρεται καί σέ αρχαιοελληνικά 
κείμενα). Για τήν εξέλιξη των μοτίβων χρήσιμη καί ή συμβολή τοΰ Α. Σκιάδα, 
Έπι τύμβω. Συμβολή εις τήν έρμηνείαν των ελληνικών επιτύμβιων έμμετρων επι
γραφών, 'Αθήνα 1967. Πρβ. καί Ν. V. Braginskaja, «Epitafija kak pis 'mennyi 
Fol 'klor», στον τόμο Tekst: Semantika i Struktura, Μόσχα 1983, σ. 119-139. 

2. Φυσικά καί για τα επιτύμβια επιγράμματα ισχύουν οί γενικές παρατηρήσεις 
περί μέτρου, γλώσσας κτλ., δπως εκτίθενται άπο τον Α. Κομίνη, Το Βνζαντινον 
ιερόν επίγραμμα και οι επιγραμματοποιοί, 'Αθήνα 1966. Βλ. καί τις σχετικές σε
λίδες τοϋ Η. Hunger , Die Hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner, I, 
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τύμβιες επιγραφές χρησιμοποιήθηκαν μόνον επικουρικά, και Οτι κυρίως 
εξετάζω τα λογοτεχνικά επιτύμβια, επωνύμων κατά κανόνα ποιητών, και 
εν γνώσει του δτι μερικές φορές ϊσως νά εξυπηρετούσαν σκοπιμότητες 
άλλες άπο την καθαρά πρακτική σημασία της επιτύμβιας επιγραφής.3 

"Αλλωστε κάτι ανάλογο παρατηρείται ήδη στο πρώτο λογοτεχνικό 
επιτύμβιο στην ελληνική γλώσσα, πού συναντάμε στον "Ομηρο, στή ρα
ψωδία Η της Ίλιάδας: δταν ό Έ κ τ ω ρ προκαλεί τους 'Αχαιούς και ανα
ζητεί αντίπαλο, προδιαγράφει συγχρόνως και τις πιθανές εκβάσεις της 
μονομαχίας και παρακαλεί, αν ό αντίπαλος του τον σκοτώσει, να δώσει 
το σώμα του στους δικούς του. Στην αντίθετη περίπτωση, αν νικητής 
είναι ό "Εκτωρ, υπόσχεται δτι και εκείνος θα δώσει το σώμα του νεκρού 
στους συμπολεμιστές του, για να του ανεγείρουν μνήμα πού θα το βλέ
πουν οι μεταγενέστεροι και θα σχολιάζουν: 

ανδρός μεν τόδε σήμα πάλαι κατατεθνηώτος, 
δν ποτέ άριστενοντα κατέκτανε φαίδιμος "Εκτωρ 

{Ίλ. Η 89-90) 

Χρησιμοποιώντας δηλαδή τα τυποποιημένα πρότυπα τών επιτύμβιων επι
γραφών, ό ποιητής παρουσιάζει τον "Εκτορα να επαινεί έ'μμεσα τον ΐδιο 

Μόναχο 1978, σ. 165-173. Βλ. επίσης R. Keydell, Epigramm, RAC V, 539-577 
και F. Α. Petrovskij, «Vizantijskie Epigrammy», στον τόμο Vizantijskaja Litera-
tura, Μόσχα 1974, σ. 159-180. Για την «λειτουργικότητα» τοϋ επιγράμματος βλ. 
τις συνοπτικές παρατηρήσεις της Paola Volpa Cacciatore, «L'epigramma come 
testo letterario d'uso strumentale», XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. 
Akten II/3 [= JOB 32/3 (1982)] 11-19. Πρβ. και W. Hörandner, «Customs 
and Beliefs as reflected in occasional poetry. Some considerations», BF 12 
(1987) 235-267. 

3. Γενικά για τις επιτύμβιες επιγραφές βλ. G. Pfohl, Grabinschrift I (grie
chisch), RAC XII, 467-514 και C. Pietri, Grabinschrift II (lateinisch), RACXll, 
514-590. Για τήν βιβλιογραφία Ιως το 1977 βλ. την ενότητα Funerary Inscrip
tions, στις Dumbarton Oaks Bibliographies. Series II, volume 1. Epigraphy, 
Ουάσιγκτον 1981, σ. 226-246 (άρ. VEp 6272-6688). Άπο τήν άφθονη μεταγενέ
στερη βιβλιογραφία ενδεικτικά αναφέρω: Σ. Ντάντης, 'Απειλητικοί εκφράσεις είς 
τάς έλληνικάς επιτύμβιους παλαιοχριστιανικάς επιγραφάς. 'Επιγραφική συμβολή είς 
τήν ερευναν πλευρών τον παλαιοχριστιανικού βίου, Αθήνα 1983. Κωνσταντίνα Μέν-
τζου-Μεϊμάρη, «Ή Ιννοια του επιθέτου 'πιστός' στις επιτύμβιες παλαιοχριστιανι
κές επιγραφές», Βυζαντινά 13 (1985) [ = Δώρημα στον 'Ιωάννη Καραγιαννόπουλο] 
1201-1219. Ί . Μεϊμάρης, «Το επίγραμμα άπο το μνημείο του 'Ιουστινιανού στή 
Χερμέλα (Khirbet el Karmil) παρά τήν Χεβρώνα Παλαιστίνης», 'Αρχαιογνωσία 
3 (1982-84) 223-228. 
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του τον εαυτό και Οχι τον υποτιθέμενο νεκρό αντίπαλο του, δπως θα πε
ρίμενε κάποιος σε μια επιτύμβια στήλη.4 

Τ α πρώτα δείγματα του ε?δους στην Βυζαντινή Λογοτεχνία, τα επι
γράμματα του Γρηγορίου του Ναζιανζηνοΰ, συμβαίνει να είναι τα πε
ρισσότερα επιτύμβια:5 δ Θεολόγος χρησιμοποίησε και τίς τρεις βασικές 
μορφές πού τυποποιήθηκαν με τήν πάροδο του χρόνου (δηλαδή να ομι
λεί ό ίδιος ό νεκρός ή ό τύμβος, να ομιλεί ό παροδίτης ή να συνδιαλέ
γονται και οι δύο),6 και έ'δωσε σειρές ολόκληρες επιτύμβιων για το ίδιο 
πρόσωπο (για τον πατέρα ή τήν μητέρα του, για τα άτομα του στενού 
οικογενειακού του περιβάλλοντος και του ευρύτερου κοινωνικού του πε
ρίγυρου), τα όποια σίγουρα δεν προορίζονταν δλα για να χαραχθούν σέ 
τάφο: σκοπός ήταν ή μετάδοση τών προσωπικών συναισθημάτων τοϋ 
ποιητή και ή εξύμνηση τών αγαπημένων του προσώπων δσο το δυνα
τόν πιο ποικιλότροπα.7 Ε π ί σ η ς στα επιτύμβια αυτά ό στενός σύνδεσμος 
μέ τήν αρχαιοελληνική παράδοση είναι φανερός οχι μόνο στα εξωτερικά 
γνωρίσματα καί στα μετρικά σχήματα, άλλα και στα θέματα και στον 
τρόπο πού παρουσιάζονται, όπως έχει τονιστεί ήδη αρκετές φορές.8 

Τά περισσότερα άπο τά βυζαντινά επιτύμβια ώς τον 10ο αιώνα πε
ρίπου είναι συγκεντρωμένα στο 7ο βιβλίο της Παλατινής 'Ανθολογίας,9 

εντεταγμένα σέ ομοειδείς κύκλους μέ επιτύμβια άπο τους ελληνιστικούς 
χρόνους κυρίως, καί αυτή ακριβώς ή ανάμειξη τους μας επιτρέπει να 
διαπιστώσουμε καλύτερα τήν οφειλή στην παράδοση, άλλα καί τήν προ
σπάθεια για το καινούριο. Εκε ίνη ή περίεργη σύνθεση πού τόσο επιτυ
χώς ό P . W a l t z είχε ονομάσει «παγανιστική έμπνευση και χριστιανικό 

4. Έκτος άπο τίς σχολιασμένες εκδόσεις της Ίλιάοας, για το χωρίο βλ. καί 
Σκιάδα, δ.π. 3-7. 

5. Άπο τήν εκτενέστατη βιβλιογραφία βλ. κυρίως Keydell, δ.π. 541-546. J. 
Mossay, La Mort et l'au-delà dans Saint Grégoire de Nazianze, Louvain 1966, 
ιδιαίτερα σ. 216-220. 

6. Πρβ. Keydell, ο.π. 542. 
7. Βλ. Παλατινή 'Ανθολογία (έκδ. Waltz) τόμ. VI, 15-16. 
8. Τόσο ώστε ορισμένοι, κλασσικοί φιλόλογοι κυρίως, να αρνηθούν κάθε πρω

τοτυπία στα ε'πη του Γρηγορίου: βλ. παράθεση πολλών σχετικών απόψεων στον Α. 
Salvatore, Tradizione e originalità negli epigrammi di Gregorio Nazianzeno, Νεά
πολη 1960, ό όποιος αντίθετα επιχειρεί επανεκτίμηση του συγγραφέα. 

9. Το 8ο βιβλίο περιλαμβάνει ώς γνωστό τα επιγράμματα του Γρηγορίου, πού 
προαναφέρθηκαν προφανώς θεωρήθηκαν συμπλήρωμα τών έπιτυμβίων τοϋ 7ου βι
βλίου. Βλ. Παλατινή 'Ανθολογία, τόμ. VI, 5, 
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αίσθημα»10 εϊναι φανερή όχι μόνο στα επιτύμβια μορφών της αρχαιό
τητας,1 1 άλλα καί στα υπόλοιπα: δταν ό Παύλος Σιλεντιάριος12 θρηνεί 
τον θάνατο του φίλου καί συνεργάτη τους Δαμόχαρι13 (Παλ. Ά ν θ . 7.588), 
θεωρεί πολύ φυσικό, εφ' δσον ό τελευταίος καταγόταν άπο τήν Κώ, να 
τον συγκρίνει με τον Ιπποκράτη , τονίζοντας οτι το πένθος για τήν πα
τρίδα του θα είναι τόσο, δσο καί δταν πέθανε ό αρχαίος ιατρός. Ό ' Ιου
λιανός14 αφιερώνει επίγραμμα σε κάποια Καλή (7.599): λέγοντας δτι ήταν 
Καλή οχι μόνο στην ομορφιά, άλλα καί στο μυαλό, με τους επαίνους 
αυτούς προς τήν νεκρή μας επιτρέπει να διακρίνουμε καί μιαν αντίληψη 
της εποχής εκείνης, δτι δεν άρκουν τα φυσικά κάλλη στην γυναίκα. Ά λ λ α 
το πιο ενδιαφέρον: γ ια να τονίσει πόσο ήταν πιστή στον σύζυγο της ή 
Καλή, ό 'Ιουλιανός δηλώνει δτι ήταν όμορφη σαν τήν 'Αφροδίτη, άλλα 
μόνο για τον άντρα της. Γιά τους άλλους ήταν Παλλάς ερνμνοτάτη. Το 
θέμα της συζυγικής πίστης θίγει καί ό Κΰρος15 στο επίγραμμα για τήν 
Μαία (7.557 = Peek, άρ. 885), συγκρίνοντας την με τήν πιστή Πηνε
λόπη: πάντ' άπομαξαμένην έργα τα Πηνελόπης.16 Ό Λεόντιος ό Σχολα-

10. Βλ. P. Waltz, «L'inspiration païenne et le sentiment chrétien dans les 
épigrammes funéraires du Vie siècle», L'Acropole 6 (1931) 1-21. Πρβ. καί 
Keydell, δ.π. 548-553. 

11. Βλ. 7.4 (Παύλος Σιλεντιάριος για τον "Ομηρο), 7.32 καί 33 ('Ιουλιανός 
για τον Ανακρέοντα), 7.58 καί 59 ('Ιουλιανός για τον Δημόκριτο), 7.69 καί 70 
('Ιουλιανός για τον Αρχίλοχο), 7.149 καί 150 (Λεόντιος για τον Αϊαντα τον Τε-
λαμώνιο), 7.220 (Άγαθίας για τήν Λαΐδα), 7.614 (Άγαθίας, ήρωας ό 'Αθηναίος 
στρατηγός Πάχης, πρβ. Θουκυδ. III 28). Για το 7.4 βλ. καί Α. Skiadas, Homer im 
griechischen Epigramm, 'Αθήνα 1970, σ. 61-62. 

12. Για τον Παϋλο βλ. Α. and Averil Cameron, «The Cycle of Agathias», 
JHS 86 (1966) 17-19 (στη συνέχεια: Camerons). 

13. Καί για τον Δαμόχαρι βλ. Camerons, δ.π. 11. Δέν είναι βέβαιο αν πρέ
πει να ταυτιστεί μέ τον ομώνυμο ανθύπατο 'Ασίας: βλ. R. C. McCail, «The Cycle 
of Agathias: New Identifications scrutinised», JHS 89 (1969) 89 καί The Pro-
sopography of the Later Roman Empire, II, A.D. 395-527, Cambridge 1980, 
σ. 344 (στή συνέχεια: PLRE). 

14. Πρβ. Camerons, δ.π. 12-14 καί Κ. V. Hartigan, «Julian the Egyptian», 
Eranos 73 (1975) 43-54. 

15. Συνήθως ό ποι-ητής ταυτίζεται με τον Κϋρο τον Πανοπολίτη. Βλ. δμως τις 
επιφυλάξεις τοϋ Α. Cameron, The Empress and the Poet: paganism and politics at 
the court of Theodosius II (Yale Classical Studies XXVII: Later Greek Lite
rature), Cambridge 1983, σ. 217-289, κυρίως σ. 227 (^Literature and Society in 
the Early Byzantine World, Λονδίνο, Variorum Reprints 1985, άρ. III). 

16. Me άλλη προοπτική αναπτύσσει το θέμα ό Πισίδης: 
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στικος17 συγκρίνει έναν ρήτορα Χειρέδιο (7.573 = Peek, άρ. 110) με 
τους 10 'Αττικούς ρήτορες. Δέν λείπουν και τα επιγράμματα σε ναυα
γούς. Έ ν ώ δμως στα αρχαία πρότυπα οι ευθύνες επιρρίπτονται στην 
θάλασσα,18 ό 'Ιουλιανός (7.582) συνιστά στον ναυαγό να είναι εύγνά>μων 
προς τα κύματα, πού τον παρέσυραν στην ξηρά. 'Αντίθετα, πρέπει να 
κατηγορεί τους άνεμους: αυτοί τον σκότωσαν. Και σέ άλλη περίπτωση 
(7.586): δέν φταίνε οΰτε ή θάλασσα, οΰτε οι άνεμοι* εκείνο πού τον σκό
τωσε είναι ό άκόρητος έρως ψουτάδος εμπορίης λέει ό παροδίτης στον 
ναυαγό, ϊσως καί λίγο χαιρέκακα. Και συνεχίζει δηλώνοντας 

εϊη μοι γαίης ολίγος βίος· εκ ôè θαλάσσης 
αλλοισιν μελετώ κέρδος άελλομάχον. 

Συχνά επίσης αναπτύσσεται το θέμα του αώρου θανάτου νεαρού αγο
ριού ή κοπέλλας (7.551, 561 , 562, 568, 600, 601 , 602, 603, 604).1 9 Οι 
οικογενειακές καί οι προσωπικές σχέσεις δίνουν τήν ευκαιρία για σύν
θεση επιγραμμάτων σέ τόνο σοβαρό, άλλα καί σέ τόνο περιπαικτικό. 
Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το πολυσυζητημένο επίγραμμα του Ά γ α -
θία για τήν μητέρα του (7.552), πού βασίζεται στο παραδοσιακό σχήμα 
«κατά πεΰσιν καί άπόκρισιν».20 Ε π ί σ η ς , στην ίδια κατηγορία εντάσσε
ται καί το επίγραμμα του Παύλου Σιλεντιάριου στον φίλο του Λεόντιο 
(7.560): ό Σιλεντιάριος προσπαθεί να παρηγορήσει τον νεκρό δτι έστω 
κι αν πέθανε μακριά άπο τήν πατρίδα του καί δέν τον έκλαψαν οί δικοί 

Σώφρων, φίλανδρος, πανταχού συνημμένη 
τω συζύγω πέφνκα, και σκόπει, φίλε, 
κοινωνον οΰσαν καί βίου καί τοϋ τάφου. 

(Ικδ. L. Sternbach, «Georgii Pisidae carmina inedita», Wiener Studien 14 (1903) 
56, άρ. XLIX). 

17. Gamerons, δ.π. 14-17 καί Β. Baldwin, «Leontius Scholasticus and his 
Poetry», Bsl 40 (1979) 1-12. Για το συγκεκριμένο επίγραμμα, βλ. σ. 5. 

18. Πρβ. Παλατινή 'Ανθολογία 7.267, 268, 272, 273 καί πολλά άλλα. 
19. Βλ. Ε. Griessmair, Das Motiv der Mors Immatura in den griechischen 

metrischen Grabinschriften, Innsbruck 1966. E. M. Verilhac, Παίδες άωροι. Poé
sie funéraire, I-II, Αθήνα 1978-1982. Για τά νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια 
ειδικότερα βλ. G. Saunier, Adikia. Le mal et l'injustice dans les Chansons popu
laires grecques, Παρίσι 1979, σ. 287-302. 

20. Ν. Β. Τωμαδάκης, «Άγαθίου του Σχολαστικού επίγραμμα έπιτάφιον είς τήν 
έαυτοΰ μητέρα», Επιστημονική Έπετηρις Φιλοσοφικής Σχολής 'Αθηνών, περ. Β', 
8 (1957-58) 157-161 (—Σύλλαβος Βυζαντινών Μελετών καί κειμένων, 'Αθήνα 
1961, σ. 256-261). Πρβ. Averil Gameron, Agathias, 'Οξφόρδη 1970, σ. 4. 
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του, τουλάχιστον τον έκλαψαν οι φίλοι του.21 Στην δεύτερη κατηγορία, 
στα σκωπτικά επιτύμβια, εντάσσεται το επιτύμβιο του 'Ιουλιανού για 
την Ροδώ (7.605): ό ποιητής αρχίζει απευθύνοντας φαινομενικούς επαί
νους προς τον σύζυγο, πού, πιστός στην μνήμη της, κατασκεύασε ωραίο 
τάφο και μοιράζει ελεημοσύνη στους φτωχούς. "Ομως τα πραγματικά 
αισθήματα του συζύγου αποκαλύπτονται στο σαρκαστικό καταληκτήριο 
δίστιχο : 

άντ εύεργεσίης γλυκερός πόσις δττι θανούσα 
ώκύμορος κείνω δώκας έλευθερίην.22 

Υπάρχει επίσης το τολμηρό επίγραμμα του Ά γ α θ ί α (7.572) για το 
παράνομο ζευγάρι τών εραστών, πού καταπλακώθηκαν άπο την οροφή 
της οικίας σε στιγμές ερωτικής απόλαυσης: 

ξυνη δ' αμφότερους κατέχει παγίς, είν évi δ' αμφω 
κείνται, συζυγίας ούκέτι παυόμενοι.23 

Παρόμοιες προσπάθειες, έστω και ως γυμνάσματα à l a man iè re des 

anciens , πάλι δεν χάνουν τήν αξία τους, μια πού σίγουρα ή αρχική πηγή 
έμπνευσης ήταν περιστατικά τής εποχής τους, τής καθημερινής ζωής, 
τής καθημερινής επικαιρότητας.24 "Αλλωστε το πόσο παρακολουθούσαν 
τήν επικαιρότητα οι ποιητές του Κύκλου είναι φανερό άπο τα επιτύμβια 
μέ ιστορικό υπόβαθρο, δπως τα πολυσυζητημένα επιγράμματα για τον 
Ύπάτ ιο (7.591 και 592), αυτό το αριστούργημα τής υπεκφυγής.25 Χρη
σιμοποιώντας το παραδοσιακό σχήμα τοϋ τύμβου πού ομιλεί, ό ' Ιου
λιανός δηλώνει δτι μόνο ή θάλασσα, και δχι ένας μικρός τάφος, θα μπο-

21. Για τον θάνατο στην ξενιτιά, ιδιαίτερα στα δημοτικά τραγούδια, βλ. Ι. Σ. 
'Αναγνωστόπουλο, Ό θάνατος και ό Κάτω Κόσμος στη Δημοτική ποίηση. Έσχα-
το'Κογία της δημοτικής ποίησης, 'Αθήνα 1984, σ. 111, 181-183. 

22. Βλ. και R. G. McCail, «Three Byzantine Epigrams on Marital Incom
patibility», Mnemosyne 21 (1968) 76-78. 

23. Για τήν περίπτωση βλ. McCail, «The Erotic and Ascetic Poetry of 
Agathias Scholasticus», Byzantion 41 (1971) 223. Πάντως δ McCail παραπέμπει 
σέ παράλληλα οχι και τόσο κοντινά προς το 7.572. 

24. Ά ς προστεθεί και ή σειρά τριών επιγραμμάτων (δύο τοϋ Άγαθία και έ\>α 
τοϋ Δαμόχαρι: 7.204, 205, 206) για τήν πέρδικα τοϋ Άγαθία. 

25. Ό χαρακτηρισμός είναι τοϋ Α. Cameron, «The House of Anastasius», 
GRBS 19 (1978) 259-276, ιδιαίτερα σ. 264 (= Variorum Reprints, δ.π., άρ. 
XIV). Για τον Ύπάτιο βλ. PLRE 577-581. 
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ροΰσε να δεχθεί έναν τόσο σημαντικό νεκρό, όπως ήταν ό Ύπάτιος. 
Και το δεύτερο επιτύμβιο είναι σαν να συνεχίζει το προηγούμενο:26 ό 
Ιουστινιανός οργίστηκε πού ή θάλασσα του στέρησε την ευκαιρία να τι
μήσει τον νεκρό δπως έπρεπε, και έτσι τουλάχιστον ανήγειρε κενοτά
φιο, ως δείγμα της μεγαλοψυχίας του. Είτε ερμηνευθεί ώς ειρωνεία 
εναντίον του 'Ιουστινιανού, είτε ώς δικαιολόγηση και προβολή του,27 

πρόκειται τελικά για ποίηση προερχόμενη κατ' ευθείαν άπο την καρδιά 
των γεγονότων: είναι σαν να άκουμε σχόλια ή — γιατί δχι; — και ανέκδο
τα της εποχής για την τύχη του Ύπατίου και την συμπεριφορά του 'Ιου
στινιανού. 'Υπάρχει επίσης το επίγραμμα, του 'Ιουλιανού πάλι, για τον 
Ιωάννη, τον εγγονό του Ύπατίου, πού νυμφεύθηκε την ανιψιά του 'Ιου
στινιανού Praeiecta.28 Το κείμενο αυτό (7.590) καταλήγει με την συνήθη 
σκέψη δτι οι αρετές επιβιώνουν του θανάτου. Το ενδιαφέρον είναι δτι ό 
'Ιουλιανός χρησιμοποιεί το παραδοσιακό σχήμα του διαλόγου.29 Κάθε 
έρωταπόκριση συντελεί ώστε να γίνει αντιπαράθεση της ένδοξης κα
ταγωγής και των δεσμών με τον αυτοκρατορικό οϊκο, πού θεωρούνται 
Θνητά, στο να είναι κάποιος βίον ένδικος, το μόνο πού παραμένει αθά
νατο. Έκτος άπο το δτι για πρώτη φορά ένας αυτοκράτορας χαρακτηρί
ζεται θνητός,30 υπάρχει επί πλέον και ή κριτική θεώρηση της κοινωνι
κής πραγματικότητας. Το ίδιο ισχύει και για το επίγραμμα πού απο
δίδεται στον νεοπλατωνικό Δαμάσκιο (7.553),31 για τήν δούλη Ζωσίμη, 
το όποιο δεν χρειάζεται ιδιαίτερα σχόλια: 

26. Συνήθως τα επιγράμματα θεωρούνται ώς δύο χωριστά κείμενα, πού εν
δεχομένως χαράχτηκαν στο ϊδιο μνημείο. Έ ξ ϊσου πιθανό πάντως και να πρόκειται 
για ενα μόνο επίγραμμα. Ό Peek (άρ. 2001) τα δημοσιεύει ενοποιημένα. 

27. Για τις διάφορες ερμηνείες βλ. Camerons, δ.π. 13 και Cameron, House 
of Anastasius, 264-265. 'Επίσης McCail, The Cycle of Agathias 87-88. 

28. Πρβ. επίσης Camerons, δ.π. 267-269. 
29. Πιστεύω δτι ό διάλογος είναι μεταξύ παροδίτη και νεκροϋ, δπως συνηθί

ζεται στα κείμενα τοϋ εϊδους. Πάντως στην συζήτηση πού ακολούθησε μετά άπο 
τήν ανακοίνωση, ή κυρία 'Αγνή Βασιλικοπούλου -Ίωαννίδου υποστήριξε τήν εξ ϊσου 
πιθανή άποψη δτι συνδιαλέγονται δύο περαστικοί, σχολιάζοντας τον νεκρό. 

30. Key dell, δ.π. 551 {βλ. σημ. 2). 
31. Το επίγραμμα φαίνεται δτι αποδόθηκε στον Δαμάσκιο άπο κάποιον ανθο

λόγο ή αντιγραφέα, γιατί υπάρχει αντίστοιχη επιτύμβια επιγραφή τοϋ 538 μ.Χ. 
άπο τήν Συρία (βλ. Peek, άρ. 1714). Ή μήπως ό ϊδιος ό Δαμάσκιος τήν αντέγρα
ψε ; Και οί δύο απόψεις έξ ϊσου πιθανές. 'Τπάρχει και άλλο επιτύμβιο, πού αναφέρει 
δούλη Ζωσίμη (Peek, άρ. 514), χρονολογείται δμως στις αρχές τοΰ 2ου αϊ. μ.Χ. 
και δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συσχετισμού των δύο κειμένων. 

39 
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Ζωσίμη, ή πριν εοϋσα μόνω τω σώματι δούλη, 
και τω σώματι νυν εΰρεν ελευθερίην. 

Ή διαφορά άπο τα αντίστοιχα αρχαιοελληνικά επιτύμβια, δπου συνή
θως ό δούλος εκφράζει την ευγνωμοσύνη του πού ό αφέντης του τον 
έθαψε σε τάφο ελευθέρου άτομου (πρβ. 7 .178 ,179 ,180) , είναι προφανής.38 

Ό ίδιος σύνδεσμος μέ γεγονότα της επικαιρότητας είναι φανερός και 
στα επιγράμματα για τον σεισμό πού κατέστρεψε την Βηρυττο το 551 : 
πρόκειται για «προσωποποιίες», δπου ή ίδια ή πόλη υποτίθεται δτι εκ
θέτει τις συμφορές της, σέ σειρά τριών επιτύμβιων (9.425, 426, 427) 3 3 

του ποιητή 'Ιωάννη Βαρβουκάλλου.34 Και βέβαια δέν θα πρέπει να πα 
ραλειφθούν και ορισμένα επιτύμβια μεταξύ των επιγραμμάτων των ηνιό
χων στην 'Ανθολογία του Πλανούδη.35 'Από τά τελευταία αρκούμαι να 
παραθέσω ένα άπο τα επιτύμβια για τον ηνίοχο Κωνσταντίνο ('Ανθολ. 
Πλαν. 369): 

Άντολίης δύσιός τε, μεσημβρίης τε και άρκτου 
σος δρόμος ύψιφαής αμφιβέβηκεν δρονς, 
αφθιτε Κωνσταντίνε. Θανεϊν δε σε μη τις ενίσπη' 
των γαρ ανίκητων άπτεται ούδ" Άιδης. 

Στο επιτύμβιο αυτό πρέπει να επισημανθεί οχι μόνο ο σχολιασμός της 
επικαιρότητας, άλλα και ή χρησιμοποίηση ενός στίχου πού βρίσκεται και 
στο επιτύμβιο του Παρμενίωνα για τον 'Αλέξανδρο (7.239): 

Φθίσθαι Άλέξανδρον ψευδής ψάτις, εϊπερ αληθής 
Φοίβος' ανίκητων άπτεται ουδ" Άιδης.9* 

32. Πρβ. χαρακτηριστικά Peek, άρ. 1193: 
Λνδος εγώ, vai Λνδός· ελενθερίω δε με τνμβφ, 
δέσποτα, Τιμάνθη τον σον εθεν τροφέα, 
εύαίων άσινή τείνοις βίον ην δ' ύπο γήρως 
προς με μάλης, σος εγώ, δέσποτα, κήν Άίδη. 

Για το θέμα δούλων και ελευθέρων στις επιτύμβιες επιγραφές βλ. Η. Raff einer, 
Sklaven und Freigelassene. Eine soziologische Studie auf der Grundlage des grie
chischen Grabepigramms, Innsbruck 1977. 

33. Παλατινή 'Ανθολογία (εκδ. Waltz - Soury) τόμ. Vili, 36-37. Πρβ. καΐ 
Cameron, Agathias 138-139. 

34. Για το πρόσωπο βλ. Gamerons, ο.π. 11-12. 
35. 'Έκδ. Aubreton - Buffière, τόμ. XIII, 215 κ.έ. 
36. "Αλλα επιτύμβια γνωστών προσώπων: τοϋ 'Ιωάννη, πού ήταν Praefectus 

praetorio per Illyricum (7.697= Peek, άρ. 1908, 698, πρβ. PLRE 600-601), 
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Το επίγραμμα πού θα εξεταστεί στην συνέχεια τοποθετείται χρονι
κά στις αρχές του 7ου αιώνα* μας παρέχει επίσης την ευκαιρία νά 
εξέλθουμε από τον κύκλο επιγραμμάτων της Παλατινής 'Ανθολογίας, 
εφ' δσον παραδίδεται στις μεταγενέστερες χρονογραφίες του Λέοντα 
Γραμματικού (CSHB 144-145), του Ζωναρά (CSHB I I I , 198) και του 
Κεδρηνου (CSHB Ι, 707).37 Είναι το επιτύμβιο της Κωνσταντίνας, της 
συζύγου του αυτοκράτορα Μαυρικίου. Σέ πρώτο πρόσωπο υποτίθεται 
δτι ομιλεί άπο τον τάφο ή 'ίδια ή Κωνσταντίνα, ή οποία θρηνεί για την 
ατυχία της και για τον σφαγιασμο του συζύγου και των αθώων τέκνων 
της: 

κεϊμαι συν τεκέεσσι και ήμετέρφ παρακοίτγ) 
δήμου ατασθαλία καΐ μανίγ] στρατιής 

δηλώνει ή Κωνσταντίνα και συνεχίζει συνδυάζοντας επικαιρότητα και 
πολιτική μέ την αρχαιοελληνική μυθολογία: τα πάθη της συγκρίνονται 
μέ τα πάθη της Ε κ ά β η ς , της Ίοκάστης και της Νιόβης. "Ασχετα αν 
χαράχθηκε σέ τάφο ή οχι — πού το θεωρώ καί πιθανότερο — το ποίημα 
απηχεί τα συναισθήματα των φιλικών προς τον Μαυρίκιο κύκλων μετά 
άπο τήν δολοφονία του. 

Καί τώρα δείγμα επιτύμβιων άπο άλλη εποχή: άπο τα επιγράμματα του 
Θεοδώρου Στουδίτη. Ώ ς προς τήν μορφή διατηρούνται οι παραδοσιακοί 
τύποι, άλλα το πνεύμα καί το περιεχόμενο είναι ακραιφνώς χριστιανικά: 

εκεί πορευθείς, οϋ μένεις αιωνίως. 
εκεί καταατάς, ένθα των έργων κρίσις. 
αν ταϋτα δέξγ], κερδανεΐς ψυχής φάος.38 

δύο επιγράμματα για τον 'Ιωάννη Ελεήμονα, πατριάρχη 'Αλεξανδρείας (7.679, 
680), πού αποδίδονται στον Σωφρόνιο (πράγμα πού δέν δέχεται δ Α. Cameron, 
«The Epigramms of Sophronius», Classical Quarterly n.s. 33 (1983) 284-292, 
κυρίως 289-290 = Variorum Reprints, δ.π., άρ. VII), καί πολλά οίλλα. 

37. Βλ. P. Grierson, «The Tombs and Obits of the Byzantine Emperors 
(337-1042)», DOP 16 (1962), 1-63, κυρίως 47 καί σημ. 88, καί Αικατερίνη Χρι-
στοφιλοπούλου, Βυζαντινή 'Ιστορία, Α', 324-610, 'Αθήνα 1975, σ. 327, σημ. 1. 
Το επιτύμβιο συμπεριλήφθηκε άπο τον Cougny στο παράρτημα της Ικδοσής του 
της Παλατινής 'Ανθολογίας (Ε. Cougny, Epigrammatum Anthologia Palatina cum 
Planudeis et Appendice nova epigrammatum veterum ex libris et marmoribus 
ductorum, Π, Παρίσι 1890, σ. 732). 'Εκδόθηκε καί άπο τον R. Cantarella, Poeti 
Bizantini, Μιλάνο 1948, Ι, σ. 85, άρ. XLVI (κείμενο) καί Π, σ. 122-123 (σχόλιο 
καί μετάφραση). 

38. Θεόδωρος Στουδίτης, "Ιαμβοι (Μκδ. Speck) 274, άρ. CVe. 
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Στα επιτύμβια συνήθως εξαίρονται οι πράξεις του νεκρού δσο ζούσε. 
Και ό Στουδίτης θεωρεί καλό να προβάλει ιδιαιτέρως το δτι Ινας ευ
νούχος Θεοφύλακτος 

τον ττ\δε ναον και μονην παναισίαν 
ήγειρε τερπνώς τω Θεώ και Δεσπότγ\ 
εις λύτρον αυτόν πταισμάτων των εν βίω.39 

Και σε άλλη περίπτωση, κάποια κυρία μετά τον θάνατο του συζύγου της 

άριστον ήδε τοϋτο κεκρικεν μάλα, 
τα πάντα δούναι τω Θεώ και Δεσπότγι 
ρακοστολεΐν δε τω μοναστικώ τρόπω.40 

Δεν λείπει επίσης και ή αντίληψη δτι πεθαίνει νέος εκείνος πού έχει 
την αγάπη του Θεού, στην περίπτωση μας σε χριστιανική εκδοχή: 

δνπερ προμηθώς, εξ ακανθών ως ρόδον, 
τοϋ τ'ηδε κόσμου Χριστός εξάρας τάχει 
έχει συν άλλοις δεξιά χειρί στέφων.*1 

*Ως τώρα εξετάστηκαν επιτύμβια για διάφορα πρόσωπα, οχι δμως ει
δικά για τον αυτοκράτορα. Και πράγματι, αν εξαιρεθούν οι έμμεσες μνείες 
του 'Αναστασίου και του Μαυρικίου σε επιγράμματα πού ήδη αναφέρ
θηκαν, καθώς και Ινα επιτύμβιο για τον Ιουλιανό, πού αποδίδεται στον 
Λιβάνιο και εντάχθηκε και στην Παλατινή 'Ανθολογία (7.747),42 πρέπει 
να φθάσουμε στον 10ο αιώνα για να συναντήσουμε τα πρώτα αύτοκρα-

39. ο.π. 292, dp. CXIII. 
40. δ.π. 298, άρ, CXVII. 
41 . δ.π. 289, άρ. GXI. Χαρακτηριστικό και το αρχαιοελληνικό επίγραμμα 

(Peek, άρ. 1646): 
δημώδ[ης δδε μϋθος] \ επί στομά[τεσσι κάθηται],\ 
θασσον άπο[θνησκειν ους φι] | λέονσι θεοί. 

πρβ. καΐ 'Αναγνωστόπουλο, δ.π. 177, σημ. 1 (βλ. σημ. 21). 
42. Στην σύντομη μορφή του διστίχου, πού παραδίδεται στον Ζώσιμο I I I , 34.4 

(Ικδ. Mendelsohn, σ. 157, πρβ. Peek, άρ. 397). Υπάρχει και εκτενέστερη — τε
τράστιχη — παραλλαγή, προφανώς ανάπτυξη της πρώτης, πού παραδίδεται στον 
Κεδρηνό (CSHB Ι, 539, πρβ. Grierson, δ.π. 41). Χαρακτηριστική πάντως και στις 
δύο περιπτώσεις ή επανάληψη τοϋ ομηρικού στίχου βασιλεύς τ' αγαθός κρατερός 
τ ' αιχμητής (Ίλ. Γ 179 κ.ά.). 
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τορικα επιτύμβια. Κατά σύμπτωση, και οι τρεις πρώτες περιπτώσεις 
δεν φαίνεται να προέρχονται άπο φιλικούς προς τον αυτοκράτορα κύ
κλους. Πιο συγκεκριμένα, στην γνωστή ηθοποιία τίνας λόγους είπε Λέων 
δ βασιλεύς τελευτών,*3 προς το τέλος του ποιήματος τοποθετούνται στο 
στόμα του Λέοντα οδηγίες να χαράξουν στον τάφο του τα λόγια Λέων 
ενθάδε κείται \ δ μόνος νπερ ανθρωπον τον Θ εάν παροργίσας. Παρόμοιες 
φράσεις, πού υποτίθεται δτι συγκαταλέγονται στις τελευταίες θελήσεις 
του Λέοντα, πού εκφωνούνται άπο τον ίδιο λίγο πριν πεθάνει, αποκτούν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον εντοπισμό του περιβάλλοντος άπο το όποιο 
προήλθαν, και για τις ιδεολογικές τάσεις της εποχής. 

Ή δεύτερη περίπτωση είναι το επιτύμβιο για τον Στέφανο, τον γιο 
του Ρωμανού Α ' Λακαπηνου, πού ό εκδότης αποδίδει στον Συμεών τον 
Λογοθέτη.44 "Ασχετα αν ή απόδοση είναι σωστή ή Οχι, ό ποιητής κα
τόρθωσε να περιλάβει σέ 19 στίχους τήν ιστορία της ανόδου και της π τ ώ 
σης του Στεφάνου, και μάλιστα σέ εξομολογητικό τόνο, σε πρώτο πρό
σωπο, με άμεση εξιστόρηση υποτίθεται άπο τον ίδιο τον νεκρό. Και το 
εύρημα του τελευταίου στίχου, να ικετεύει ό Στέφανος τον πατέρα του 
να μεσιτεύσει για τήν θεϊκή εύσπλαγχνία,45 καθιστά το ποίημα συγκλο
νιστική επικαιρική μαρτυρία, και οχι μόνο απλή επιβεβαίωση τών ιστο
ρικών γεγονότων.46 Δεν υπάρχει αμφιβολία Οτι μετά άπο τον θάνατο του 
Στέφανου πολλοί θα αναρωτήθηκαν πώς θα άντικρύσει στους ουρανούς 
τον πατέρα του. Ά π ο παρόμοιους προβληματισμούς πρέπει να άντλησε 
τήν έμπνευση του ό ποιητής. 

Ή τρίτη περίπτωση είναι το εκτενές επιτύμβιο του 'Ιωάννη Γεω-
μέτρη47 για τον 'Ιωάννη Τσιμισκή: ενώ ό ποιητής αρχίζει εγκωμιάζον
τας τον αυτοκράτορα, πού παρουσιάζεται ό ίδιος να εκθέτει τις επιτυ
χίες του, αιφνίδια ό τόνος αλλάζει και ό Τσιμισκής εμφανίζεται να δηλώνει 

43. 'Εκδόθηκε άπο τον Ι. ôevienko, «Poems on the Deaths of Leo VI and 
Gonstantine VII», DOP 23-24 (1969-70), 196-197. 

44. Βλ. V. Vasiliévskij, «Dva nadgrobnich stichotvorenija Simeona Lo-
gofeta», Viz. Vrem. 3 (1896) 574-578. 

45. "Ιλέων εύρε μοι τον κριτήν, πάτερ. 'Ακολουθώ στο σημείο αυτό τήν διόρ
θωση πού πρότεινε ό E. Kurtz, BZ 6 (1897) 442-443. 

46. Για το ιστορικό πλαίσιο βλ. S. Runciman, Emperor Romanus Lecapenus 
and his Reign, Cambridge 1963, σ. 229 κ.έ. Πρβ. καί Κ. Ι. "Αμαντο, "Ιστορία 
τον Βυζαντινού Κράτους, Β', 867-1204, 'Αθήνα 1977, σ. 98 καί σημ. 2. 

47. Βλ. PG 106, 903-905. Φυσικά δέν πρόκειται για τον Σταυράκιο, όπως ση
μειώνεται στην αντίστοιχη σημείωση του Migne. 
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επεί δ' έρως με της κάκιστης εν βίφ 
τυραννίδος κατέσχε, φευ δνσβουλίας. 
Και δεξιάν ημαξα και σκήπτρον κράτους 
ηρπασα, πύργον συγγενή κατασπάσας... 

Τελικός σκοπός του Γεωμέτρη βέβαια είναι ο Ιμμεσος έπαινος του 
Νικηφόρου Φωκά, και είναι γνωστό και το άλλο επιτύμβιο48 πού του 
αφιέρωσε και πού τον εγκωμιάζει ευθέως. Συγχρόνως «ανακαλεί» τον 
νεκρό να τους σώσει άπο την επιδρομή των Ρώσων, εκείνος ό ηρωικός 
μαχητής, πού ήταν πλην γυναικός ταλλα γοϋν Νικηφόρος. "Αλλη μια 
περίπτωση έμπνευσης άπο τον παλμό των γεγονότων: σίγουρα πολλοί 
θα έφθασαν στο σημείο να αναφωνήσουν «που είσαι Νικηφόρε να μας 
σώσεις;». Και βέβαια, δση ρητορικότητα και αν έχουν οι στίχοι του 
Γεωμέτρη, ή σύνδεση με τήν επικαιρότητα είναι σαφής. Πρόκειται τε
λικά για πολιτική ποίηση, πού, δπως συμβαίνει σέ παρόμοιες περιπτώ
σεις, απαιτεί άμεση σύνδεση μέ τήν επικαιρότητα, ώστε να έχει απή
χηση.4 9 'Ανάλογο ανακαλημα του Νικηφόρου θα ήταν φυσικά δυνατόν να 
γίνει και μετά άπο τις νίκες του Τσιμισκή, οπωσδήποτε δμως τότε θα 
είχε πολύ μικρότερη απήχηση. Έ κ τ ο ς αν ό Γεωμέτρης ήθελε να προ
καλέσει τόσο πολύ, αγνοώντας τον Τσιμισκή. Πάντως, είτε τήν πρώτη 
περίπτωση δεχθούμε, είτε τήν δεύτερη, το επιτύμβιο αυτό για τον Νι
κηφόρο Φωκά είναι προάγγελος ολόκληρης σειράς αυτοκρατορικών επι
τύμβιων, μέ κοινό χαρακτηριστικό δτι δλα είναι μεταθανάτια εγκώμια 
των αυτοκρατόρων. 

Το χαρακτηριστικότερο ίσως δείγμα είναι το επιτύμβιο του Βασι
λείου Β ' : 5 0 λιτό και επιβλητικό, μέ προσεγμένες τις λεπτομέρειες, μέ 
κατάλληλες εναλλαγές των χρόνων, ώστε να τονίζεται πιο πολύ ή αντί
θεση παρελθόντος και παρόντος: ΐστημι και σαββατίζω δηλώνει ό ϊδιος 

48. Έκδ. S. G. Mercati, ((Epigramma di Giovanni Geometra sulla tomba 
di Niceforo Foca», Bessarione 25 (1921) 158-162 (= Collectanea Byzantina, 
Μπάρι 1970, Ι, σ. 252-256). Πρβ. "Αμαντο, δ.π. 129. 

49. Σαφής ό αντιπολιτευτικός τόνος εναντίον του Τσιμισκή και στο επίγραμμα 
πού εξέδωσε ό W. Hörandner, «Miscellanea Epigrammatica», JOB 19 (1970) 115. 

50. Άπο τΙς πολλές εκδόσεις βλ. S. G. Mercati, «Sull'epitafio di Basilio II 
Bulgaroctonos», Bessarione 25 (1921) 137-142. Πρβ. τοΰ ϊδιου, «L'epitafio di 
Basilio Bulgaroctonos secondo il codice modenese greco 144 ed ottoboniano 
greco 324», Bessarione 26 (1922) 220-222 (= Collectanea Byzantina, δ.π. 226-
231 καΐ 232-234 αντίστοιχα). 
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ό αυτοκράτορας, των αμέτρητων πόνων ους εν μάχαις εστεργον, και 
'Ρώμης τα τέκνα της Νέας ερνόμην. Και μετά άπο τους παρατατικούς, 
πού δηλώνουν νοσταλγικά τις επιτυχίες του αυτοκράτορα, καί πάλι ενε
στώτας: Και μαρτυρονσι τοντο..., ώστε να γίνει σαφές οτι έστω κι αν 
πέθανε ό Βασίλειος, τα αποτελέσματα των νικών του εξακολουθούν να 
προκαλούν τον θαυμασμό. Καί ή κατάληξη του επιγράμματος είναι συγ
κινητική: ή καλύτερη ανταμοιβή για τον αυτοκράτορα είναι οί προσευ
χές του παροδίτη. 

"Οταν πάλι ό 'Ιωάννης Μαυρόπους, στή σειρά επιτύμβιων πού αφιε
ρώνει στον Κωνσταντίνο Θ' τον Μονομάχο51 περιλαμβάνει στίχους δπως 

άρτι στενοϋμαι τω βραχεί τούτω λίθω, 
εις δν γυμνός νυν, αντί των πάλαι θρόνων, 
και των απείρων ών επεκράτουν τόπων52 

•Λ 

πρόσκαιρος ών άνθρωπος εφρόνουν μέγα. 
καί γης βραχύς χους, γης επεσκόπονν άκρα, 
ζητών τα κύκλω της δλης οικουμένης 
εις εν σννάψαι τοις δροις τοις τον κράτους 
αλλ' έκράτησεν ή προ τον κρατούμενη, 
και προς στ ενόν μέρος τι συγκλείσασά με...03 

τότε δέν θρηνεί μόνο τον αυτοκράτορα, άλλα θρηνεί καί το τέλος μιας 
εποχής καί μιας ιδεολογίας.54 Κάτι αντίστοιχο εκφράζει καί ό Θεόδω
ρος Πρόδρομος στον επιτάφιο για τον 'Ιωάννη Β' Κομνηνό: 

ννν δ' αλλ" ο γης άμετρα πλέθρα βαρβάρον 
τω 'Ρωμάϊκω καθνποστρώσας κράτει 

51. 'Ιωάννης Μαυρόπους (&ίδ. B o l l i g - de Lagarde) σ. 39-41, άρ. 81-85. Πρβ. 
Α. Καρπόζηλο, Συμβολή στή μελέτη τον βίου καί τον έργον τον 'Ιωάννη Μανρό-
ποδος, Ιωάννινα 1982, σ. 90-91. 

52. 'Ιωάννης Μαυρόπους, σ. 39, άρ. 81. 
53. 'Ιωάννης Μαυρόπους, σ. 41 , άρ. 84. 
54. 'Αξίζει να γίνει συσχετισμός των στίχων αυτών με το ποίημα για τον θά

νατο τοϋ Κωνσταντίνου Ζ ' , στους στίχους 49-52 (Sevöenko, δ.π. 211): 
Στενή μοι τάφος οϊκησις, αλλ' εχωρήθην δμως 
καί τι προς πλάτος εβλεπον της οικουμένης πάσης 
την κατ" έχθρων έξέλασιν δια φροντίδος έχων; 
τήν είς "Αιδην μετάβασιν έγγίζονσαν ήγνόονν. 

Ή ιδεολογική ταυτότητα είναι, νομίζω, περισσότερο άπο προφανής. 
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ψνχρφ καλυφθείς και βραχεί κεΐμαι λίθω, 
ό κοινός αναξ δύσεως και της εω 
αυτήν ύπήλθον την άνήλιον ôvatv...55 

Βέβαια στην περίπτωση του Προδρόμου πρόκειται περισσότερο για 
εκτενείς έμμετρους επιταφίους, πιο σύνθετους άπο τα άπλα επιτύμβια. 
Το ίδιο ισχύει και για τον Νικόλαο Καλλικλή56 και για τον Μανουήλ 
Φιλή* ό τελευταίος μάλιστα συνέθεσε και διαλογική μονωδία για τον 
'Ιωάννη Θ' Παλαιολόγο.57 

Στα επιτύμβια των στρατηγών πάλι φυσιολογικό είναι να τονίζεται 
πόσο επιτυχημένη υπήρξε ή στρατηγία τους. Και στην κατηγορία αυτή 
πάντως παρατηρούνται εναλλαγές και ποικιλία. Άρκοΰν τρία χαρακτη
ριστικά παραδείγματα: στο επιτύμβιο του έξάρχου της Ι ταλ ίας Ί σ α α -
κίου ή σύζυγος του είναι εκείνη πού έχει τον λόγο: 

"Ενταύθα κείται ό στρατηγήσας καλώς 
'Ρώμην τε φυλάξας αβλαβή και την δύσιν 
τρις εξ ενιαυτοϊς τοις γαληνοϊς δεσπόταις, 

τούτου θανόντος εύκλεώς ή σύμβιος 
Σωσάννα σώφρων τρυγόνος σεμνής τρόπω 
πυκνώς στενάζει ανδρός εστερημένη, 
ανδρός λαχόντος εκ καμάτων εύδοξίαν 
εν ταΐς άνατολαΐς ηλίου και τη δύσει, 
στρατού γαρ ή*ρξε τής δύσεως και τής εω.58 

Λόγια επιβλητικά τοποθετεί στο στόμα τοϋ στρατηγού Μανιακή ό 
Χριστόφορος Μυτιληναίος: 

55. Έκδ. Hörandner, σ. 338, άρ. 25, στ. 100-104. 
56. Βλ. κυρίως το ποίημα 31, πάλι για τον 'Ιωάννη Β' (Ικδ. Romano) σ. 112-

116. 
57. 'Έκδ. Miller, σ. 388-414. 
58. Χρησιμοποιώ το κείμενο δπως δημοσιεύεται άπο τον Cougny, δ.π. 728 

(βλ. σημ. 37). Πρβ. και Dumbarton Oaks Bibliographies, ο.π. (άρ. λΓΕρ. 6338) 
καθώς και την φωτογραφία άρ. 10 στον συλλογικό τόμο Ι Bizantini in Italia, Μι
λάνο 1982. Στο επίγραμμα αυτό, όίξιο παρατήρησης εϊναι ή χρησιμοποίηση τοϋ 
θέματος της ((θλιμμένης τρυγόνας», μοτίβο πού συνήθως ανάγεται στον «Φυσιο-
λόγο»: βλ. Δ. Β. Οίκονομίδη, «Τα δημοτικά $σματα της 'θλιμμένης τρυγόνας'», 
Έπετηρις Λαογραφικού 'Αρχείου 'Ακαδημίας Άθψών 7 (1952) 45-56. 
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Μανιακής λαλέω από τύμβου άνδράσι πασιν 
ου λίπον ήνορέην επί γαίης, αλλ' υπό γαΐαν 
οΐχόμενος κατέχουσα, εμοι δ' άμα συγκατέθαψα.09 

Ενταφιασμός της ανδρείας λοιπόν μαζί μέ τον γενναίο στρατηγό. Μια 
έξ ίσου καίρια και επικαιρική μαρτυρία, πού αντανακλά τήν αγωνία πώς 
θα καλυφθεί το κενό πού εκείνος άφησε μέ τον θάνατο του. Ή απώλεια 
ενός ίκανοϋ στρατιωτικού ηγέτη σε κρίσιμες περιστάσεις, μήπως δεν 
ισοδυναμεί μέ τήν απώλεια ενός θησαυρού; 

Το επίγραμμα πάλι για τον στρατηγό Κατακαλών δίνει στον ποιητή 
τήν ευκαιρία να απευθύνει παραινέσεις σέ στρατό καί στρατηγούς: 

'Αλλ3 ω στρατηγοί καί στρατός και σατράπαι, 
οϋτως άγωνίζεσθε μέχρις αιμάτων, 
ύπερμαχοϋντες πίστεως χριστωνύμων, 
ως ούτος ήγώνιστο.60 

'Αντίθετα άπο τίς προηγούμενες κατηγορίες επιγραμμάτων σαφώς 
χαμηλότεροι τόνοι κυριαρχούν στα επιτύμβια τών πιο απλών ανθρώπων: 
'Ιδιαίτερη έ'μφαση παρέχεται στα προτερήματα του νεκρού, ενώ ιδιαί
τερα τονίζονται καί οι οικογενειακές σχέσεις. Ή σύμπνοια μητέρας και 
κόρης είναι εκείνο πού τονίζεται τελευταίο στο κοινό επιτύμβιο της Σο
φίας Κομνηνής καί της κόρης της Ειρήνης: 

Κοινή γαρ άμφοϊν καί θανούσαις ή κόνις 
αίς πριν υπέρ σύγκρισιν ή συμψυχία.61 

Κάποιος καλλίφωνος Μιχαήλ καί μετά τον θάνατο του συνέχισε να ψάλ
λει, αυτή τή φορά στον ουρανό: αδειν συνήφθη τοις χοροϊς τών αγγέ
λων.62 Ό Θεόδωρος Βάλσαμων παραλληλίζει τον οικογενειακό τάφο του 
Στέφανου Κομνηνού προς τήν κιβωτό του Νώε: ό τύμβος χαρακτηρίζεται 
κιβωτοτετράπλευρος πού έ'χει διττούς σεβαστούς και παϊδας αυτών. Στο 
τέλος εκφράζεται ή ευχή οί τρικυμίες της ζωής τους να καταλήξουν 
προς γήν μελιτόεσσαν.63 

59. Έκδ. Kurtz, σ. 39, άρ. 65. Πρβ. "Αμαντο, δ.π. 191. 
60. Βλ. Σ. Λάμπρο, «Τά υπ' άρ. ριζ' καί ργ' κατάλοιπα», NE 16 (1922) 53-54. 
61. Βλ. Σ. Λάμπρο, «Ό Μαρκιανος κώδιξ 524», NE 8 (1911) 47. Πρβ. Κ. 

Βαρζό, Ή Γενεαλογία τών Κομνηνών, Α', Θεσσαλονίκη 1984, σ. 169-172. 
62. Λάμπρος, δ.π. 45-46. 
63. Βλ. Κ. Horna, «Die Epigramme des Theodoros Balsamon», Wiener 

Studien 25 (1903) 25, άρ. 12. Βλ. καί Βαρζό, δ.π. 288-291. 
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Μια οικογενειακή τραγωδία συγκίνησε τον 'Ιωάννη Άπόκαυκο, και 
αφιέρωσε επίγραμμα στον Κωνσταντίνο Νοστόγγο και στα μέλη της 
οικογένειας του, πού πέθαναν άλληλοδιαδόχως σέ τρεις μήνες και εντα
φιάστηκαν σε κοινό τάφο.64 Υπάρχε ι ακόμα και Ινα επίγραμμα σέ κά
ποιον άγνωστο εύνοΰχο, το όποιο, έστω και με τον περιφρονητικο τόνο 
του, φανερώνει κάποια κοινωνική τοποθέτηση: 

Ένθάδε τήν μιαράν κεφαλήν κατά γαία καλύπτει, 
άρρενα και θήλνν, εις τέλος ονδετερον.65 

Το κενό πού προκαλεί ό θάνατος σημαντικών προσωπικοτήτων το
νίζεται σέ άλλα επιγράμματα. Άγνοιας λίθος καλύπτει τους ζωντανούς 
μετά άπο τον θάνατο του δάσκαλου του Νικηφόρου, Οπως διαπιστώνει 
ό 'Ιωάννης Γεωμέτρης.66 Ό γενικός θρήνος είναι ή κεντρική ιδέα στο 
επίγραμμα του Νικηφόρου Γρήγορα για τον Θεόδωρο Μετοχίτη,67 του 
Νικολάου Καβάσιλα για τον πατριάρχη 'Ισίδωρο,68 καθώς και του ' Ιωάν
νη Χορτασμένου69 για τον Ίωάσαφ, πού επιπλέον είναι γραμμένα σέ 
γλώσσα αρχαΐζουσα και σέ ελεγειακά δίστιχα. 

Σέ άλλα επιτύμβια, οι ποιητές αναζήτησαν τήν πρωτοτυπία μέ διά
φορα στιχουργικά, λεκτικά καί άλλα παίγνια: επανάληψη της τελευταίας 
λέξης του στίχου ως ήχώ,7 0 σέ μια παραλλαγή του θέματος του διαλό-

64. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «'Επιγράμματα 'Ιωάννου τοϋ Άποκαύκου», 
Άθψα 15 (1903) κυρίως 467, άρ. 7. 

65. Βλ. J. F. Boissonade, Anecdota Graeca, Π, Παρίσι 1830, σ. 478. 
66. "Αμφω καλύπτει πράγματα, Νικηφόρε. 

Λίθος τάφου, σέ· ζώντας, αγνοίας λίθος. 
(PG 106, 929). Ό F. Scheidweiler, «Studien zu Johannes Géomètres», BZ 45 
(1952) 289, προτείνει τήν διόρθωση φράγμα τι, αντί πράγματα. 

67. Βλ. S. G. Mercati, «Sulle poesie di Niceforo Gregora», Bessarione 22 
(1918) 90-98 (= Collectanea Byzantina, δ.π. Ι, σ. 144-149). 

68. γήθησεν μεν "Ολυμπος καί νόες ουρανίοονες, 
αύταρ γ' ενσεβέσσι λελεαιται αλγεα λνγρά. 

Βλ. Β. Λαούρδα, «Νικολάου Καβάσιλα προσφώνημα καί επιγράμματα εις "Αγιον 
Δημήτριον», ΕΕΒΣ 22 (1952) 108-109. 

69. Η. Hunger, Johannes Chortasmenos. Briefe, Gedichte und kleine Schrif
ten, Βιέννη 1969, σ. 194. Ό επιτάφιος για τον 'Ανδρέα καί τον Μανουήλ Άσαν 
τοϋ Ιδιου συγγραφέα (έ*κδ. Hunger, σ. 227-237), αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια 
καινοτομίας, καθώς στο κείμενο εναλλάσσονται έμμετρα καί πεζά τμήματα. 

70. Βλ. Ρ. Maas, «Echoverse in Byzantinischen Epitaphien», BZ 13 
(1904) 16. 
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γου, ή κλιμακωτοί στίχοι, δπως οι στίχοι του 'Ιωάννη Τζέτζη για τον 
αυτοκράτορα Μανουήλ Α ' : 7 1 κάθε στίχος αρχίζει με την τελευταία λέξη 
του προηγούμενου. Ό Τζέτζης πάλι έγραψε επιτάφιους στίχους για τον 
Θεόδωρο Καματηρό,72 για τους όποιους υπερηφανεύεται δτι δέν έχουν 
κανένα δίχρονο φωνήεν, κάνοντας συγχρόνως και επίδειξη άρχαιομά-
θειας.73 Παρατηρούνται επίσης διάφορα λογοπαίγνια του τύπου 

Καλών Θάλασσαν, τοντο δη το τοϋ λόγου 
ο Ξηρός ενρών δ κριτής την 'Ελλάδα 
ξηραν άφηκε, μη λιπών μηδ3 Ικμάδα?^ 

Είναι γνωστό δτι ό Στέφανος Κοντοστέφανος σκοτώθηκε άπο πέτρα 
στην πολιορκία της Κέρκυρας (1149). Και ό Θεόδωρος Πρόδρομος στο 
επίγραμμα πού του αφιέρωσε χρησιμοποίησε πολύ επιτυχημένα την λέ
ξη «Λίθος» σέ διάφορες πτώσεις και με κατάλληλη εκμετάλλευση τών 
διαφόρων σημασιών της.75 

"Ηδη, και με αφορμή τα αυτοκρατορικά επιτύμβια, έγινε λόγος για 
την τάση σύνθεσης εκτενών εγκωμιαστικών επιταφίων ποιημάτων. Κάτι 
ανάλογο παρατηρείται καί στα επιτάφια ποιήματα καί άλλων ατόμων. 
Δέν πρόκειται βέβαια για επιτύμβια με τήν κυριολεκτική έννοια του δρου, 
δέν θα έπρεπε πάντως να μήν γίνει έστω καί σύντομη μνεία τους στα 
πλαίσια της έρευνας μας. Ό πρώτος λόγος είναι το δτι βασίζονται σέ 
αρχαία πρότυπα: σέ ένα βασικό για τήν θεωρία της ρητορικής κείμενο, 
τήν Διαίρεσιν τών επιδεικτικών του Μενάνδρου,76 καί ιδιαίτερα τα τμή-

71. Ρ. Matranga, Anecdota Graeca, II, Ρώμη 1860, σ. 619-622. 
72. S. Petridès, «Epitaphe de Theodore Kamateros», BZ 19 (1919) 7-10. 

Πρβ. D. Polemis, The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography, 
Λονδίνο 1968, σ. 79, σημ. 5. 

73. Βλ. Ρ. Maas, «Zwei Noten zu dem Epitaph des Tzetzes auf Theodoros 
Kamateros», BZ 19 (1910) 11. 

74. Χριστόφορος Μυτιληναίος (εκδ. Kurtz) σ. 15, άρ. 20. 
75. "Εκδ. Hörandner, σ. 436-437, άρ. 8. Φυσικά παρατηρούνται καί περιπτώ

σεις αυτούσιας παράθεσης στίχων της Παλατινής 'Ανθολογίας, π.χ. σέ στίχους τοϋ 
Νικήτα Ευγενειανοϋ: βλ. Ε. Α. Πεζόπουλο, «Νικήτας ό Εύγενειανος ποιητής τών 
επιγραμμάτων τοϋ κωδικός Urbin. 134», ΕΕΒΣ 12 (1936), ιδιαίτερα 427-428. 

76. Βλ. D. Α. Russel l -Ν. G. Wilson, Menander Rhetor (edited with 
Translation and Commentary), 'Οξφόρδη 1981, σ. 160-164 (παραμυθητικός λό
γος), 170-178 (επιτάφιος), 200-206 (μονωδία). Πρβ. καί J. Soffel, Die Regeln Me-
nanders für die Leichenrede (Beiträge zur Klassischen Philologie 57), Meisenheim 
am Gian 1974. 
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ματα περί παραμυθητικού λόγου, περί επιταφίου και περί μονωδίας. Και 
ό άλλος λόγος είναι βτι στις συνθέσεις αυτές γίνεται προσπάθεια να κα
λυφθεί δσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα της ζωής του νεκρού. Παρέχεται 
λοιπόν ή ευκαιρία να ανιχνεύσουμε δχι μόνο διάφορες λεπτομέρειες της 
προσωπικής ζωής του τεθνεώτος, άλλα και ορισμένες οικογενειακές τρα
γωδίες, δπως π.χ. τής Ξηραίνης,77 πού πέθανε στο ταξίδι άπο την Πε
λοπόννησο προς την Κωνσταντινούπολη, πηγαίνοντας να συναντήσει τον 
άνδρα της. Και το χειρότερο, ήταν έγκυος* το πένθος λοιπόν ήταν διπλό. 
"Αλλη περίπτωση: ή 'Αρετή, σύζυγος του 'Ιωάννη Κλαυδιοπολίτη, προ
φανώς πέθανε άπο φαρυγγίτιδα. Και ό άγνωστος έπιγραμματοποιος συν
δέει την ασθένεια με το μήλο του 'Αδάμ και το προπατορικό αμάρτημα: 

τερφθείς 'Αδάμ φάρυγγα καρπω τον ξύλου 
θάνατον εϋρεν ηδονής πικρον τέλος, 
δν κλήρον εκλέλοιπε τοις άπεκγόνοις.18 

Και ό Κωνσταντίνος Μέλης πέθανε άπο πλευρίτιδα* στή μνήμη του ό 
αδελφός του παράγγειλε να ζωγραφιστεί εικόνα, ώστε να συγχωρηθεί.79 

Παρόμοιοι επιτάφιοι είναι χρήσιμοι και στα τμήματα πού περιγρά
φουν τις αρετές του νεκρού: στα σημεία αυτά, και παρά τις ρητορικές 
υπερβολές, διακρίνονται οι αξίες και τα πιστεύω τής εποχής. Ώ ς παρά
δειγμα ας αναφερθούν οι στίχοι στον θάνατο του 'Ιωάννη Νοταρά, άπο 
τον ιερομόναχο Ίωάσαφ: 

ώς δ' ούν μεγάλην άξίαν κεκτημένος 
γαμβρός γεγώς τε των κρατούντων και φίλος 
παρ' ήλικίαν δεξιός βονληφόρος, 
ουκ ήρεν όφρύν, ουδέ γ' εφρόνει μέγα, 
άλλ' ήν ταπεινός, εύπροσήγορος πάνυ, 
δοτήρ ιλαρός, συμπαθέστατη φύσις.80 

11. Λάμπρος, δ.π. 186-187 (βλ. σημ. 60). 
78. Λάμπρος, δ.π. 129. Για τον θάνατο ώς επακόλουθο τοϋ προπατορικού αμαρ

τήματος, βλ. 'Αναγνωστόπουλο, δ.π. 46-47 και σημ. 5 (βλ. σημ. 21). 
79. Βλ. S. Salaville, «Epitaphe métrique de Constantin Mèlès, archidiacre 

d'Arbanon», EO 27 (1928) 403-416. 
80. Βλ. Augusta Acconcia Longo, «Versi di Ioasaf ieromonaco e grande 

protosincello in morte di Giovanni Notaras», Rivista di Studi Bizantini e Neoel
lenici 14-16 (1977-79) 278. Στο 1428 χρονολογείται ενα άλλο επίγραμμα άπο την 
Μεσημβρία, πού εκδίδουν οί V. Gjuzelev - J. Köder, «Ein inschriftliches Grab-
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Μέ λίγα λόγια δηλώνεται κάτι πού καί σήμερα εκτιμάται, δηλαδή νά 
μένει κάποιος ταπεινός καί εύπροσήγορος, δσο κι αν ανέβηκε κοινωνικά. 

Επέμε ινα αρκετά στα παραδείγματα, καί κατά το δυνατόν άπο διαφο
ρετικές εποχές, άλλα καί άπο διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, ώστε 
να γίνει φανερό δτι τα βυζαντινά επιτύμβια μπορεί να μήν παρουσιά
ζουν σημαντικές καινοτομίες στην εξωτερική μορφή, ακολουθώντας κατά 
κανόνα τα άρχαϊα πρότυπα* αυτό δμως δέν εμπόδισε τους ποιητές να 
πραγματευθοΰν το θέμα τους μέ πρωτοτυπία καί μέ προσαρμογή κάθε 
φορά στις πολιτικοκοινωνικές συνθήκες της εποχής τους. Πέρα άπο τήν 
πρακτική λειτουργία τους, τα επιτύμβια χρησίμευσαν συγχρόνως για τήν 
άσκηση κοινωνικής κριτικής, για να σατιρίσουν ή να ψέξουν πρόσωπα 
καί καταστάσεις, ακόμα καί για αντιπολιτευτικούς σκοπούς. Τελικά, καί 
τα επιτύμβια είναι δυνατό να θεωρηθούν αξιόλογη μαρτυρία για τις «νοο
τροπίες» της εποχής καί του κοινωνικού περιβάλλοντος. 

epigramm des Jahres 1428 in Neseb&r», Byzantinobulgarica 5 (1978) 305-
310. Στο επίγραμμα αυτό, όπως επισημαίνουν οί εκδότες (σελ. 309) χρησιμοποιούν
ται ισοδύναμα παγανιστικά καί χριστιανικά στοιχεία. 





. Δ.ΝΑΣΤΑΣΕ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ, ΘΕΟΣΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 

Στα σλαβοβαλκανικά καί ρουμανικά μεσαιωνικά χρονικά, μόνο κατ ' εξαί
ρεση υπάρχουν πολύ σύντομες καί λιτές αναφορές σέ πράξεις της κα
θημερινής ζωής των ηρώων τους. Μία άπο αυτές βρίσκεται στο καλού
μενο «'Ανώνυμο Χρονικό της Μολδαβίας», το επίσημο χρονικό του πιο 
σημαντικού ηγεμόνα αυτής τής μεσαιωνικής ρουμανικής χώρας, του Στέ 
φανου του Μεγάλου (1457-1504), για τον όποιο το κείμενο μας πληρο
φορεί δτι γευμάτιζε δταν έγινε μεγάλος σεισμός, σε βλην την οικουμένη, 
στις 29 Αυγούστου 1471 (6979).1 

Στην πραγματικότητα πρόκειται μόνο για μια διευκρίνιση του κύ
ριου γεγονότος πού καταγράφει εδώ ό χρονικογράφος, του σεισμού. Οι 
σύγχρονοι μελετητές βασίστηκαν σ' αυτήν την λεπτομέρεια για να συμ
περάνουν απλώς οτι ό συγγραφέας ανήκε στο στενό περιβάλλον τής αυ
λής του Στέφανου, του οποίου μπορούσε να παρακολουθήσει την καθη
μερινή ζωή, στην προκειμένη περίπτωση σαν αυτόπτης μάρτυρας.2 

Έξαλλου, ή πληροφορία γιά τον σεισμό του 1471 περιέχεται καί 
σ' Ολες τις παραλλαγές του παραπάνω χρονικού, οι όποιες γράφηκαν 
λίγο αργότερα, τον 16ο αιώνα, κατά την πιο αποδεκτή άποψη στη μονή 
Πούτνα, οπού ήταν καί ό τάφος τοϋ μεγάλου ρουμάνου ηγεμόνα (τα λε
γόμενα χρονικά Πούτνα Α ' καί Πούτνα Β' ) . 3 'Αναφέρεται επίσης, λίγο 

1. Cronicile slavo-romine din sec. XV-XVI publica te de Ion Bogdan. Edifie 
revazutä si completata de P. P. Panaitescu, Βουκουρέστι 1959 (στή συνέχεια: 
Cronicile), σ. 8, στ. 16-17. 

2. δ.π., βλ. Ρ. Ρ. Panaitescu, Letopise^ul anonim al Moldovei, Introdu
ces , σ. 4. 

3. P. P. Panaitescu, «Les chroniques slaves de Moldavie au XVe siècle», 
Romanoslavica 1 (1958) 147, 151-153, 158" Cronicile, σ. Χ-ΧΙ, 41-42, 53-54· 
μια καινούργια άλλα αμφίβολη άποψη, στον §tefan Andreescu, «Les débuts de 
l'historiographie en Moldavie», Revue roumaine d'histoire 12/6 (1973) 1017-
1035' πιο πρόσφατα, D. J. Deietant, «Slavonic Letters in Moldavia, Wallachia 
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νωρίτερα, και σ' ένα γερμανικό: χρονικό της ηγεμονίας του Στεφάνου 
(«το μολδογερμανικο χρονικό»), το όποιο σταματάει στο 1499.4 'Από 
τις παραπάνω αναφορές, μόνο στο Πούτνα Β ' διευκρινίζεται, Οπως στο 
πρωτότυπο, δτι ό σεισμός έγινε δταν γευμάτιζε ο Στέφανος.5 

"Ομως, μόνο το «'Ανώνυμο Χρονικό» αποκαλεί μ' αυτήν την ευκαιρία 
τον Στέφανο τσάρο. Διαβάζω: Togoide Ijeta [6979=1471], avgusta 29, 
bist träs velei togda po väsei väselenjei, va vrjemja vänegda sjedjeèe 

car' na objad.6 («Το ΐδιον έτος [6979=1471] , Αυγούστου 29, έγινε σει
σμός μεγάλος τότε, εις δλην την οικουμένη, την ώρα δπου è τσάρος κα
θόταν εις το τραπέζι και γευμάτιζε»). 

Σε δλα τα προαναφερόμενα κείμενα, οι τίτλοι πού φέρουν, τόσο ό 
Στέφανος ό Μέγας, δσο και οί άλλοι ηγεμόνες της Μολδαβίας, είναι 
εκείνοι του αύθέντη ( = dominus, στα σλαβονικά gospodin ή gospodar') 
και του βοεβόδα. Μόνο στο «'Ανώνυμο Χρονικό» σ' αυτούς τους τίτλους 
προστίθεται σποραδικά και εκείνος του τσάρου, πού σε δύο περιπτώσεις 
αποδίδεται στον Στέφανο τον Μεγάλο. Στην πρώτη περίπτωση ό τίτλος 
του τσάρου είναι συνδεδεμένος μέ τον σεισμό του 1471. 

ΕΖναι γνωστό δτι σύμφωνα μέ την επικρατούσα νοοτροπία της επο
χής, τα φυσικά φαινόμενα, δπως οί σεισμοί, εθεωρούντο θεομηνίες ή θεϊ
κές ενδείξεις. Για τον Ϊδιον τον Στέφανο, το μολδογερμανικο χρονικό 
αναφέρει δτι το 1484, «άρχισε να κτίζει ένα κάστρο στην πόλη Ρώμαν», 
άλλα «τον μήνα Αύγουστο, τήν ενδέκατη ημέρα, έβρεχε αίμα επάνω στο 
ϊδιο κάστρο και τότε ό βοεβόδας σταμάτησε να οικοδομεί και να κτίζει».7 

Έ δ ώ ό χαρακτήρας θεϊκής προειδοποίησης πού έχει «ή βροχή αίμα
τος» και ή άμεση σχέση της μέ τήν συγκεκριμένη πράξη της κτίσης 
του κάστρου του Ρώμαν είναι ξεκάθαρες. Το ϊδιο είδος συσχέτισης φυ
σικών φαινομένων — μεταξύ των οποίων και οί σεισμοί — μέ συγκεκρι
μένα γεγονότα, εμφανίζεται συχνά στή μεσαιωνική ιστοριογραφία, τόσο 
στή δυτική δσο και στή βυζαντινή, μέσω της οποίας μεταδίδεται σε δλη 
τήν ανατολική Ευρώπη.8 

and Transylvania from the Tenth to the Seventeenth Centuries», The Sla
vonic and East European Review 58/1 (1980) 8-9. 

4. Cronicile, a. 30. Γι' αυτό το κείμενο βλ. P. P. Panaitescu, Cronicile σ. 
24-28. 

5. Cronicile, σ. 57, στ. 27-28. 
6. Cronicile, σ. 8, στ. 16-17. 
7. Cronicile, σ. 35, στ. 10-12. 
8. Για το Βυζάντιο, βλ. τελευταία, Στ. Λαμπάκη, (('Υπερφυσικές δυνάμεις, 
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Αυτή δμως ή συσχέτιση δεν είναι υποχρεωτική, και ακόμη ή απλή 
αναφορά ενός τέτοιου φαινομένου μπορεί να αποτελεί ένδειξη δτι πρό
κειται για μια θεοσημία. Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά, άλλα εδώ 
θα περιοριστώ μόνον σ' ένα, πού παρά τη λιτότητα του μοιάζει εντυ
πωσιακά με τη μνεία του μολδαβικοΰ χρονικού για τον σεισμό του 1471. 
Πρόκειται για την πληροφορία πού μας δίνει ενα σερβικό χρονικό, δτι 
«το έτος 7018 [ = 1509/10] , έγινε μεγάλος σεισμός στην πόλη του Κων
σταντίνου)) (ρ' Ijeta 7018 bist trüs velik' v Konstantine Grade).9 Το δτι 
ό σεισμός έπληξε «την πόλη του Κωνσταντίνου)), δηλαδή τήν παλαιά 
πρωτεύουσα τών χριστιανών αυτοκρατόρων, πού συνέχιζε να είναι έδρα 
του οικουμενικού πατριάρχη, άρκεΐ για να προσδώσει τή διάσταση ενός 
γεγονότος πού ενδιαφέρει δλη τήν «οικουμένη» τών ορθοδόξων χριστιανών. 

Στή μολδαβική περίπτωση, ό χρονικογράφος «διευκρινίζει» δμως τή 
σημασία του φαινομένου συνδέοντας τον σεισμό με τους πολύ χαρακτη
ριστικούς δρους οικουμένη - τσάρος. Σύμφωνα μέ το «'Ανώνυμο Χρονι
κό», αυτός ό σεισμός έπληξε «δλην τήν οικουμένη»,10 προσδιορισμός 
πού του δίνει χαρακτήρα θεϊκού μηνύματος απευθυνόμενου ειδικά στον 
οικουμενικό μονάρχη πού είναι καταρχήν ό αυτοκράτορας, ή στα σλα
βικά, τσάρος. 'Αποδίδοντας στον Στέφανο αυτόν τον τίτλο σ' αυτήν τήν 
συγκεκριμένη περίπτωση, ό χρονικογράφος δείχνει δτι αυτό το μήνυμα 
απευθύνεται στον δικό του ηγεμόνα, τον όποιο επομένως θεωρούσε οχι 
μόνο αύθέντη και βοεβόδα, άλλα και αυτοκράτορα. 

Αυτή ή ερμηνεία ενισχύεται άπο το δεύτερο χωρίο του ιδίου χρονι
κού, δπου ό Στέφανος ό Μέγας αποκαλείται και πάλι τσάρος. Σ ' αυτό 
περιγράφεται ή θριαμβευτική επιστροφή του Στέφανου στην πρωτεύου
σα του Σουτσάβα (Suceava) , μετά άπο τή μεγαλύτερη νίκη του επί τών 
Τούρκων, στή μάχη του Βασλούι, στις 10 'Ιανουαρίου 1475. Σύμφωνα με 
το ίδιο πάντα χρονικό, τον υποδέχτηκαν «οί μητροπολίτες και οι ιερείς... 
ευλογώντας τον τσάρο», και ζητωκραυγάζοντας «Ζήτω ό τσάρος!».1 1 

φυσικά φαινόμενα και δεισιδαιμονίες στην 'Ιστορία τοϋ Γεωργίου Παχυμέρη», Σύμ
μεικτα 7 (1987) 77-100 (μέ γαλλική περίληψη). Ειδικά για τους σεισμούς, βλ. G. 
Dagron, «Quand la terre tremble...», TM 8 (1981) (Mélanges P. Lemerle) 
87-103= ανατ. στοϋ ϊδιου, La romanité chrétienne en Orient. Héritages et mu
tations, Λονδίνο, Variorum Reprints 1984, άρ. III. 

9. Stari srpski rodoslovi i letopisi, έ*κδ. Ljub. Stojanovic, Βελιγράδι - Sr. 
Karlovci 1927, σ. 117. 

10. Στο κείμενο, pò vasei väselenjei, πρβ. πιο πάνω, σ. 624 και σημ. 6. 
11. 'Ιδού ολόκληρο το σχετικό χωρίο: / v&zvrati sja Stefan voevoda sä v&sami 

40 
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"Οπως έχω δείξει και άλλου,12 αυτό πού περιγράφεται εδώ δεν είναι 
τίποτε άλλο παρά ή αυτοκρατορική νίκη επί των απίστων, ό θρίαμβος 
του νικηφόρου χριστιανού βασιλέα. 

'Αρχίζοντας με τον Μεγάλο Κωνσταντίνο, σε δλη τή βυζαντινή ιστο
ρία, ή νίκη του χριστιανού αυτοκράτορα επί των «βαρβάρων» εχθρών 
του,1 3 αποτελούσε βασικό στοιχείο της ϊδιας της αυτοκρατορικής ιδεο
λογίας, όπως το μαρτυρεί και ή πλούσια και εκφραστική σχετική ει
κονογραφία.14 Το χωρίο το όποιο σχολιάζουμε δείχνει Οτι το θέμα του 
νικηφόρου χριστιανού αυτοκράτορα «κληρονομήθηκε» καΐ στή λεγόμενη 
σλαβορουμανική ιστοριογραφία, και ή συντριπτική νίκη πού του χάρισε 
ό Θεός — δπως τονίζει ό χρονικογράφος15— αποτελεί θεία Ινδειξη για 
τον καθορισμό του Στέφανου ως διαδόχου τών βυζαντινών αυτοκρατό
ρων. "Ετσι εξηγείται και ό τίτλος του τσάρου μέ τον όποιο εγκωμιά
ζεται τελετουργικά άπο τον κλήρο μέ αυτή τήν ευκαιρία, τίτλος πού έχει 
επομένως προφανή αυτοκρατορική σημασία. 

Μετά τον Στέφανο τον Μεγάλο, πρέπει να περιμένουμε μέχρι τήν 
δεύτερη ηγεμονία του γιου του, Πέτρου Rare§ (1527-1538, 1541-1547), 
για να βρούμε μια άλλη πληροφορία πάνω στην καθημερινή ζωή ενός 
μολδαβοΰ βοεβόδα. Αυτή ή αναφορά περιλαμβάνεται στο χρονικό του 
επίσημου ιστοριογράφου του Πέτρου, επισκόπου Μακαρίου (Macarie), 
πού γράφει δτι ό ηγεμόνας καλοπερνούσε στά γεράματα του «μέ λουτρά 
και ποτά και φαγητά...».16 

Ό loan Bogdaii είχε δμως προ πολλού αποδείξει δτι ό Macarie 

voi svoimi, jako pobjedonosec ν' nastolji scoi grad Suèavski i väzidofa emu na 
sratenìe mitropoliti i iereie, nosafti svjatoe Evangelie va râkah i sluiaJfte i hva-
lahe Boga ο byvjfem darovanii ot vyfnjego i blagoslovjefte car je: «Da iivet car!», 
Cronicile, a. 9, στ. 16-20. 

12. D. Nastase, «Unité et continuité dans le contenu de recueils manus
crits dits 'miscellanées'», Cyrillomethodianum 5 (1981) 25* πρβ. του ϊδιου, 
«La survie de 'l'empire des chrétiens' sous la domination ottomane. Aspects 
idéologiques du problème», «Da Roma alla Terza Roma», Studi III, 21 Aprile 
1983, Popoli e spazio romano tra diritto e profezia, σ. 468. 

13. Πρβ. Μ. McCormick, Eternal victory. Triumphal rulership in late anti
quity, Byzantium, and the early medieval West, Παρίσι 1986. 

14. Βλ. A. Grabar, L'empereur dans l'art byzantin. Recherches sur l'art offi
ciel de l'Empire d'Orient, Παρίσι 1936 (= Λονδίνο, Variorum Reprints 1971), 
κεφάλαιο II, «La Victoire». 

15. Cronicile, σ. 9, στ. 10-15, 18-19 
16. Cronicile, σ. 88, στ. 6-8. 
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είχε πάρει αύτο το χωρίο, μαζί μέ πολλά άλλα, άπο την μεσαιωνική 
βουλγαρική μετάφραση της Χρονογραφίας τοΰ Κωνσταντίνου Μανασση, 
δπου αναφερόταν στον βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Ζ ' Δούκα (1071-
1078).17 'Ιδρυτής των σλαβικών σπουδών στή Ρουμανία, ό l oan Bogdan, 
έκρινε πολύ αυστηρά τον Macarie, κατηγορώντας τον δριμύτατα για 
κούφια ρητορική, έλλειψη πρωτοτυπίας και λογοκλοπία.18 

Ά λ λ α ή πρωτοτυπία και ή λογοκλοπία ήταν έννοιες ξένες για τους 
συγγραφείς της εποχής τοΰ Macarie, τοΰ οποίου εξάλλου μια πρόσφατη 
μελέτη παρουσιάζει μέ μια καινούργια άποψη τήν έντονη προσωπικό
τητα, και μάλιστα τήν πρωτοτυπία για τήν εποχή εκείνη της πολύπλευ
ρης σκέψης του.19 Αυτό πού εξηγεί δμως τήν καθαρά βυζαντινή ρητο
ρική τοΰ μολδαβοΰ επισκόπου και χρονικογράφου και τις «λογοκλοπές» 
του είναι ή κεντρική ιδέα τοΰ χρονικοΰ του, ή οποία εκφράζεται ακρι
βώς μέσω αύτης της ρητορικής και αύτης της «λογοκλοπίας». Πρόκει
ται για τήν ιδέα δτι οι μολδαβοί ηγεμόνες είναι διάδοχοι και συνεχιστές 
τών «χριστιανών αυτοκρατόρων», πού τήν συναντήσαμε ήδη και πού κο
ρυφώνεται στο έ'ργο τοΰ Macarie, κατά τον όποιο οι σύγχρονοι του μολ
δαβοί ηγεμόνες είναι πάντα πια τσάροι.20 

17. Βλ. Ι. Bogdan, Vechile cronici moldovene§ti pina la Ureche (1895), ανα
τύπωση, τοϋ ίδιου, Scrieri alese (έ*κδ. G. Mih&ilä) Βουκουρέστι 1968, σ. 322. 

18. Βλ. δ.π. 
19. Sorin Ulea, «Ο surprinzStoare personalitate a evului mediu românesc: 

cronicarul Macarie», Studii §i cercetdri de istoria artei, seria artä plastica 32 
(1985) 14-48, μέ 6 εικόνες και γαλλική περίληψη. *Αν καΐ διαφωνώ μέ αρκετές 
άπο τίς ιδέες και γνώμες τοΰ συγγραφέα, θέλω να τονίσω τή σημασία της μελέτης 
αύτης για τήν αποκατάσταση της προσωπικότητας του Macarie, άπο τήν άδικη θέση 
στην όποια τον εϊχε καθηλώσει ή μοντέρνα θετικιστική Ιστοριογραφία. Βλ., προη
γουμένως, και τΙς παρατηρήσεις σχετικά μέ τήν σημασία και τήν πραγματική αξία 
τοϋ ίστορικοΰ ε*ργου τοΰ Macarie, πού έκανα στην εργασία μου, D. Nastase, Ideea 
imperiala in parile romàne. Geneza §i evoluiva ei in raport cu vechea aria româ-
neascä (secolele XIV-XVI), 'Αθήνα 1972 (Fondation Européenne Dragan, 9), 
σ. 16-17. Για άλλες αντιρρήσεις ως προς τίς θέσεις τοΰ Bogdan σέ ό,τι άφορα τον 
Macarie, πρβ. D. Η. Mazilu, Literatura romàna tn epoca Rena§terii, Βουκουρέ
στι 1984, σ. 266-267, 280-285, 289 κ.έ. (μέ σχετικές βιβλιογραφικές ενδείξεις). 

20. Γι' αύτο το θέμα, μέ το όποιο ασχολήθηκα σέ διάφορες εργασίες, βλ., πιο 
πρόσφατα, Nastase, Unité et continuité 25· τοΰ ϊδιου, La survie de «l'empire 
des chrétiens» 460. Ό πρώτος πού κατέγραψε και σχολίασε θετικά τους αυτοκρα
τορικούς τίτλους τών ρουμάνων ηγεμόνων (της Βλαχίας καΐ της Μολδαβίας) είναι ό 
P. §. Nasturel, «Considérations sur l'idée impériale chez les Roumains» (ανα
κοίνωση 1969), Βυζαντινά 5 (1973) 395-413 + 4 πίν. 
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Τοποθετώντας αυτούς τους «τσάρους» σε αυτοκρατορικό βυζαντινό 
περιβάλλον και αποδίδοντας τους πράξεις αυτοκρατόρων της Ανατολής, 
ό Macarie δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ενισχύει αύτη την ιδέα, βα
σιζόμενος σε μία μέθοδο παρόμοια με εκείνη — πολύ συνηθισμένη στην 
μεσαιωνική εικονογραφία — σύμφωνα με τήν οποία γεγονότα της Και
νής Διαθήκης παρουσιάζονται συμβολικά μέσω υποτιθέμενων αντίστοι
χων γεγονότων τής Παλαιάς Διαθήκης.21 Σ ' αύτη τήν κατηγορία συμ
βολικών αναφορών ανήκει και το χωρίο στο όποιο ό Πέτρος Rareç εμ
φανίζεται να έχει τήν ευχάριστη καθημερινή ζωή του προ πολλού «προ
κατόχου» του Μιχαήλ Ζ ' Δούκα. 

Οι λίγες περιπτώσεις πού παρέθεσα στην παραπάνω έρευνα είναι 
νομίζω αρκετά χαρακτηριστικές για να αποδείξουν δτι στα κείμενα πού 
χρησιμοποίησα, καί ακόμη πιο γενικά, στις αφηγηματικές πήγες του 
ιδίου τύπου, λιτές ή αμφισβητούμενες πληροφορίες πού επιφανειακά αφο
ρούν σέ γεγονότα καθημερινής ζωής ή σε φυσικά φαινόμενα, μπορούν 
να κρύβουν σημαντικά στοιχεία ολόκληρης πολιτικής ιδεολογίας, εκφρα
ζόμενα σέ γλώσσα συμβόλων, απλή καί προσιτή για τον μεσαιωνικό 
άνθρωπο, άλλα ξεχασμένη στις δικές μας ήμερες. 

21. Βλ. Ε. Mâle, L'art religieux du XlIIe siècle en France, I-II, Παρίσι 1958" 
πρβ. D.Nastase, «Le langage symbolique médiéval et son importance pour 
les études byzantines», XVI. Internationaler Byzantinistenkongress. Akten 1/ 
Beiheft, Βιέννη 1981 (= JOB 31/Beiheft), 2.1. Ειδικά για τήν χρησιμοποίηση 
του σλαβικού Μανασση «στην αυτοκρατορική ιδεολογία της 'Ανατολικής Ευρώπης», 
βλ. Ε. Μ. Jeffreys, «The Attitude of Byzantine Chroniclers towards Ancient 
History», Byzantion 49 (1979) 237 καί σημ. 171. 



ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΒΔΟΜΗ 

Α νθρωτιολογική 
και αγιολογική χωρογραφία 

Ai γοϋν Τράλλεις ( . . . ) το μεν παλαιον Πελασγών γέγονεν 
αποικία υπό δε τους Αυγούστου Καίσαρος χρόνους έσείσθη τε 
άπασα και ανετράπη. Νϋν οϋν οι εκείντ) αστοί Πελασγοί μεν 
ούκέτι αν δικαίως κληθεΐεν, Ρωμαίοι δέ μάλλον, ει και τα της 
φωνής ες το έλληνικον μετεβάλοντο 

(Άγαθίας Σχολαστικός, Ίστορίαι) 





Β Α Σ Ι Λ Η Σ Κ Α Τ Σ Α Ρ Ο Σ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΟ 
«ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ» ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Ή μαρτυρία του μητροπολίτη Ναυπάκτου 
'Ιωάννη Άποκαύκου 

Μνήμη 
Κώστα Τσιάντα 

[ Ό ακριβέστερος χρονικός προσδιορισμός του, έτσι κι αλλιώς, αδόκιμου δρου 
«Δεσποτατον» έγινε για λόγους συνέπειας μέ το περιεχόμενο του συνεπτυγ-
μένου αύτοϋ μελετήματος. Ή επέμβαση αποκαθιστά τήν πραγματική προ
σέγγιση του θέματος, στην αρχή" το συμπλήρωμα ξεδιαλύνει, στο τέλος, το 
χρονικό πλαίσιο, τήν περίοδο δηλαδή της διαμόρφωσης τοΰ κρατικού μορ
φώματος της 'Ηπείρου στις αρχές τοΰ 13ου αιώνα. Για λόγους τεχνικούς 
πολλά άπο τα χωρία πού παρετίθεντο αρχικά στις υποσημειώσεις πέρασαν 
εντός τοΰ κειμένου και λειτουργούν παρενθετικά.] 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον των 
ερευνητών για τα θέματα πού σχετίζονται μέ τήν ιστορία,1 τήν αρχαίο

ι . D. Μ. Nicol, «Πρόσφατες έρευνες για τις απαρχές τοΰ Δεσποτάτου της 
Ηπείρου», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 22 (1980) 39-48, δπου ή σχετική βιβλιογραφία. 
Τοΰ ίδιου, The Despotate of Epiros 1267-1479. A Contribution to the History of 
Greece in the Middle Ages, Cambridge 1984, passim καΐ σ. 259-280 (βιβλιο
γραφία). Βλ. ακόμη Α. Καρπόζηλο, «Βιβλιογραφία για τήν "Ηπειρο (1969-1979), 
'Ιστορία και Φιλολογία», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 22 (1980) 252-255. Ά π ο τή με
τέπειτα βιβλιογραφία θα πρέπει να μνημονεύσουμε ειδικότερα τήν εργασία τοΰ G. 
Prinzig, «Studien zur Provinz- und Zentra lverwal tung im Machtbereich der 
epirotischen Herrscher Michael I. und Theodoros Dukas», Μέρος Α', 'Ηπει
ρωτικά Χρονικά 24 (1982) 73-120· Μέρος Β ' , 'Ηπειρωτικά Χρονικά 25 (1983) 
37-109. Βλ. ακόμη Πέτρου Πρωτονοτάριου, « Ή νομισματοκοπία τοΰ βυζαντινοΰ 
κράτους της Ηπείρου (1204-1268)», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 24 (1982) 130-150. 
Φλωρεντία Εύαγγελάτου-Νοταρα, «Πληροφορίες για τήν "Ηπειρο σέ 'σημειώματα' 
κωδίκων», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 27 (1985) 115-126. 'Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφρά-
κα, «Συμβολή στο ζήτημα της αναγόρευσης του Θεοδώρου Δούκα», Αφιέρωμα στον 
Εμμανουήλ Κριαρά, Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (3 Απριλίου 1987), 
Θεσσαλονίκη 1988, σ. 39-62. 
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λογία και τέχνη2 ή τήν πνευματική ζωή 3 στον περιορισμένο γεωγραφικά 
χώρο πού επέλεξε ό Μιχαήλ "Αγγελος Κομνηνός Δούκας, για να ιδρύ
σει το κράτος της 'Ηπείρου, μετά τήν άλωση της Κωνσταντινούπολης 
άπο τους Φράγκους.4 

Το φυσικό πλαίσιο, πού προσέφερε ιδεώδες καταφύγιο για τήν ανά
πτυξη του μεσαιωνικού κρατιδίου, ήταν — στην ουσία — ό σημερινός χ ώ 
ρος της Δυτικής Στερεάς και της 'Ηπείρου, χώρος πού προστατεύεται 
στα πλάγια άφ' ενός άπο τα συνεχόμενα και απόκρημνα βουνά και άφ' ετέ
ρου από το 'Ιόνιο πέλαγος. Αυτή ή γεωγραφική κοιτίδα ανέδειξε το 
κράτος της 'Ηπείρου. Τή γεωγραφική περιγραφή του χώρου βρίσκει 
κανείς τόσο στο παλαιότερο έργο τών Α. Phil l ipson - Ε . Ki rs ten 5 δσο 
καί στό, σχετικά πρόσφατο, έργο τών P . Soustal - J . Koder . 6 

2. Βασικό και χρήσιμο παραμένει το άρθρο τοϋ Δ. Πάλλα στο Reallexikon 
zur byzantinischen Kunst, II, 207-334, λ. Epiros για τή μνημειακή τοπογραφία 
καί τήν τέχνη της περιοχής. Βλ. ακόμη Π. Λ. Βοκοτόπουλο, Ή εκκλησιαστική 
αρχιτεκτονική είς τήν δυτικήν Στερεάν Ελλάδα και τήν "Ηπειρον άπα τοϋ τέλους 
τοϋ 7ου μέχρι του τέλους τοϋ 10ου αΙώνος (Βυζαντινά Μνημεία, 2), Θεσσαλονίκη 
1975, σ. 208-212 καί passim. Άθ. Δ. Παλιούρα, Βυζαντινή AlτωL·aκaρvavίa. Συμ
βολή ατή βυζαντινή και μεταβυζαντινή μνημειακή τέχνη, 'Αθήνα 1985, σ. 23-100 
passim καί σ. 170-243 passim. Του ϊδιου, «Βιβλιογραφία για τήν "Ηπειρο (1969-
1979), Βυζαντινή αρχαιολογία καί τέχνη», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 22 (1980) 256-
266 καί (1980-1985), 'Ηπειρωτικά Χρονικά 28 (1986/87) 358-365. Κ. Τσουρής, 
Ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος των υστεροβυζαντινών μνημείων της βορειοδυτικής 
Ελλάδος (δακτυλογραφημένη διδακτορική διατριβή), Καβάλα 1988, όπου καί πρό
σφατη βιβλιογραφία. Γιά τα μνημεία της αρχιτεκτονικής τοϋ «Δεσποτάτου» στή 
σημερινή 'Αλβανία βλ. Albanien, Kulturdenkmäler eines unbekannten Landes aus 
2200 Jahren ('Έκθεση φωτογραφιών, έπιμ. G. Koch), Marburg 1985, passim. 

3. Nicol, Πρόσφατες έρευνες 47-48. Του ϊδιου, The Despotate of Epiros 1267-
1479 233 κ.έ. Εύαγγελάτου-Νοταρά, Πληροφορίες για τήν Ήπειρο 115 καί σημ. 3. 
Βλ. ακόμη S. Kissas, Umetnoh u Solunu poèetkom XIII veka i Milejfevko slikar-
stvo, MileSeva u istoriji Srplkog Naroda (Milefeva dans l'histoire du peuple Serbe), 
Βελιγράδι 1987, σ. 37-49. 

4. D. M. Nicol, The Despotate of Epiros, 'Οξφόρδη 1957, σ. 24 κ.έ. (έλλην. 
μετφρ. Π. Λεύκα, 'Ιωάννινα 1974, σ. 26 κ.έ.). Μιχ. Σ. Κορδώση, «Σχέσεις τοϋ Μι
χαήλ 'Αγγέλου Δούκα με τήν Πελοπόννησο», 'Ηπειρωτικά Χρονικά 22 (1980) 
49-57. Nicol, The Despotate of Epiros 1267-1479 1-8. 

5. Alfred Phillipson - Ernst Kirsten, Die Griechischen Landschaften. {Der 
Nordwesten der Griechischen Halbinsel), ILI, Epirus und der Pindos, Φραγκ
φούρτη 1956, σ. 11-130* II.2, Das Westliche Mittelgriechenland und die Westgrie
chischen Inseln, Φραγκφούρτη 1958, σ. 299-417. 

6. P. Sous ta l - J . Koder, Nikopolis und Kephallenia (Tabula Imperii By-



«Δεσποτάτο» της 'Ηπείρου - Μαρτυρία 'Ιωάννη Άποκαύκου 633 

Ό παραγωγικός χώρος απλώνεται, ώς επί το πλείστον, γύρω άπα. 
τα βαθύτερα μέρη τών λεκανοπεδίων, οπού υπάρχουν αφθονότεροι υδά
τινοι πόροι: στις παραλίμνιες περιοχές και στις κοιλάδες, κυρίως τών 
μεγάλων ποταμών Δάφνου (Μόρνου), Ευήνου (Φίδαρη), 'Αχελώου ( Ά -
σπροποτάμου), Άράχθου, Λούρου, Άχέροντος (Μαυροποτάμου), και Θυά-
μιδος (Καλαμα). Στις δυτικές ακτές οι φυσικές λιμνοθάλασσες του Αι
τωλικού, 'Αμβρακικού, Λογαρου και Τσουκαλιού, προσφέρονται ιδιαί
τερα για τήν αλιεία. Αυτές οι πηγές πλούτου μαζί μέ τη γεωργική καλ
λιέργεια και τήν κτηνοτροφία αποτελούσαν τους παραδοσιακούς άξονες 
τών οικονομικών δραστηριοτήτων πού ευνοεί το ανάγλυφο τοϋ συγκε
κριμένου εδάφους. 'Από τήν άλλη μεριά, το ελκυστικότερο κλίμα τών 
παραλίων προσέλκυε τους κατοίκους για μονιμότερες εγκαταστάσεις στις 
παλιότερες οικιστικές θέσεις, ενώ ή υγρασία ευνοούσε τήν ανάπτυξη της 
βελανιδιάς στην 'Ακαρνανία και το Μακρυνόρος, επομένως τήν ανάπτυ
ξη χοιροτροφίας και δραστηριοτήτων για τήν εκμετάλλευση τών δασών.7 

Στους κάμπους οι κάτοικοι ανέπτυξαν τήν περιοδεύουσα ή εδραία γεωρ
γική καλλιέργεια (δημητριακά, δενδρύλλια, αμπελοκαλλιέργεια), δπου 
εμφανίζονται υδάτινοι πόροι στις κηλίδες αρδευόμενης γης, και τήν κτη
νοτροφία8 μέ τήν ήμιμόνιμη μορφή της. 

Ποια ήταν ή κατάσταση άπο άποψη 'Ανθρωπογεωγραφίας9 του χ ώ -

zantini, 3), Βιέννη 1981, σ. 41-46. Βλ. και Ε. Χρυσό, «Μια σημαντική συμβολή 
στην ιστορική γεωγραφία της μεσαιωνικής Ηπείρου», Ηπειρωτικά Χρονικά 25 
(1983) 182-188. Dem. D. Triantaphyllopulos, «Monumente und Quellen», Bal
kan Studies 24 (1983) 135-161. 

!.. Για τις δυνατότητες αυτές σε μεταγενέστερους χρόνους βλ. Ελένη Κ. Γιαν-
νακοπούλου, Γαλλοελληνικη εκμετάλλευση δασών στη Δυτική 'Ελλάδα (1710-1792) 
(Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, 56), 'Αθήνα 1987, σ. 3-32. 

8. 'Ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών για τις γεωργικές και ποιμενικές δραστη
ριότητες τών κατοίκων της Αιτωλίας αποτελούν τα 2ργα του Δ. Λουκοπούλου, Ποι
μενικά της Ρούμελης ('Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, 8), 'Αθήνα 1930, και 
Γεωργικά της Ρούμελης ('Ιστορική και Λαογραφική Βιβλιοθήκη, 14), 'Αθήνα 1938. 
Για τήν ϊδια περιοχή βλ. τώρα και S. Bommeljé - P. Doom - Μ. Deylius - J. 
Vroom - Y. Bommeljé - R. Fgel - H. van Wijngaarden, Aetolia and the Aeto-
lians. Towards the Interdisciplinary Study of a Greek Region (Studia Aetolica, 1), 
Ουτρέχτη 1987, κυρίως τις σ. 39-61. 'Ενδεικτικό για τήν αγροτική και γεωργική 
ζωή σέ περιοχές της 'Ηπείρου είναι το έ*ργο τοΰ Mèi. D. Théophilou, La vie agro
pastorale dans un village montagnard d'Epire. Problèmes de développement so
cio-économique, Θεσσαλονίκη 1983. 

9. Χρησιμοποιώ τον δρο και στή μεθολογική διάρθρωση της εργασίας αύτης, 
δπως καθορίζεται αναλυτικά στο κλασικό Ιργο τοϋ Max Derueau, Géographie hu-
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ρου στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα και πώς μπορούμε να προσεγγί
σουμε τα ζητήματα πού τίθενται γύρω άπο το θέμα «καθημερινή ζωή» 
και τον κοινωνικό περίγυρο τών ανθρώπων πού έζησαν και κινήθηκαν 
σ' αυτόν τον χώρο; Το έργο του μητροπολίτη Ναυπάκτου 'Ιωάννη Άπο-
καύκου — μέ δλες τις μεθοδολογικές δυσκολίες πού έχει κανείς να αντι
μετωπίσει — είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη και βασική πηγή.10 

Στα δρια του παλιού t e r r i t o r i u m της ρωμαϊκής Φωτικής11 

και του μεταγενέστερου Θ έ μ α τ ο ς Ν ι κ ο π ό λ ε ω ς , τήν Αιτωλία 
και τήν 'Ακαρνανία; στις δυτικές περιοχές πέραν τών ορεινών δγκων 
πού χρησίμευαν "ως φυσική κάλυψη τών πλευρών, είναι εοκολο να δια
κρίνει κανείς, στον τομέα της χ ω ρ ι κ ή ς α ν ά λ υ σ η ς , τους κ ό μ 
β ο υ ς της ανθρώπινης παρουσίας πάνω στον τοπογραφικό κάνναβο τών 
βυζαντινών θέσεων, δπως τις άπεικόνισεν ήδη, σε γενικές γραμμές, ό 
P. Soustal.12 

'Από κοινωνιολογική άποψη ή σύνθεση του πληθυσμού προσδιορίζε
ται στον 'Απόκαυκο εϊτε μέ τήν παρατήρηση ξένων εθίμων (νόμος βαρ-

maine, Παρίσι 1976 (έλλην. μετφρ. Γ. Πρεβελάκη, 'Αθήνα 1987). 
10. Ό καθηγ. Ευάγγελος Χρυσός μέ πληροφόρησε δτι είναι ήδη έτοιμη νέα 

μονογραφία για τον μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιωάννη 'Απόκαυκο, πού εκπονήθηκε 
πρόσφατα ως διδακτορική διατριβή άπο τον Κοσμά Λαμπρόπουλο. Το ίργο αύτο 
δεν μπόρεσα ακόμη να το δω. Ά ς σημειώσω, μέ τήν ευκαιρία αυτή, δτι ετοιμάζω 
συνολική κριτική καΐ σχολιασμένη Ικδοση του Ιργου καΐ του αρχείου του 'Ιωάννη 
Άποκαύκου στή σειρά τών εκδόσεων τοϋ CFHB (βλ. Bulletin d ' Information et 
de Coordination, No XIV, 1987/88, Άθήνα-Θεσσαλονίκη 1988, σ. 46 και 91). 
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός δτι δέν γίνεται καμιά άμεση αναφορά στο έργο τοϋ 
Άποκαύκου άπο τον Φ. Κουκουλέ σέ δλους τους τόμους τοϋ έργου του, Βυζαντινών 
βίος και πολιτισμός, Α'- ΣΤ ' , 'Αθήνα 1948-1957. Στις δύο-τρείς, άν δέν άπατώ-
μαι, περιπτώσεις πού γίνεται μνεία τοϋ ονόματος τοϋ μητροπολίτη Ναυπάκτου (βλ. 
Ε ' , σ. 36· Σ Τ ' , σ. 162 και σ. 292 σημ. 2) ό Κουκούλες Ιχει υπόψη του σχετικές 
ενασχολήσεις τοϋ Α. Κοραή και τοϋ Ν . Βέη. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, πού παρου
σιάζει το Ιργο τοϋ Άποκαύκου για τή μελέτη της καθημερινής ζωής τών Βυζαντι
νών επισημαίνει, σέ πρόσφατο άρθρο του, ό P . Magdalino, «The Li terary Per
ception on Every day Life in Byzant ium. Some General Considerations and 
the Case of John Apokaukos», Bsl 48 (1987) 28-38. Ευχαριστώ τον καθηγ. 
Ά π . Καρπόζηλο πού μέ πληροφόρησε για τή δημοσίευση τοϋ άρθρου τοϋ Magdalino. 

11 . Για τά δρια αυτά βλ. τώρα Δημ. Σαμσάρη, «Η ρωμαϊκή αποικία της Φω
τικής. Πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με την έκταση και τα όρια της επικράτειας 
της», Ίστορικογεωγραφικά 2 (1988) 23-31, 29 είκ. 1. 

12. Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia, χάρτης: Thematischer In
hal t : Peter Soustal. 
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βαρικός13, (εθος εθνικον και βάρβαρον1*) είτε με αναφορές για τή γλώσ
σα (βάρβαρόν τε και ουκ ορθώς έλληνίζουσαν15)· άπο ονόματα ή εθνικά 
(Βλάχους... το γένος,,1β Βλαχοάνδρα11 [. . . ] κάκ τών ορεινότερων της 
Βελεχατουιας ορμώμενη μερών, καθ' â δηλοϊ και το δνομα' 'Ρουσά γάρ 
κλήσις αυτής...18) ή τοπωνυμικές μνείες (εν τινι χωρίω κατά Βλαχίαν19 

[. . . ] άπο τοϋ λεγομένου Λόγγου, χωρίου Βελκονοβών20 [ . . . ] κάκ 
τών ορεινότερων τής Βελεχατουιας... μερών21 [. . . ] εν τοις μέρεσι Βε-
λεχατουΐας22 κτλ.). Οί μεταναστευτικές κινήσεις ανθρώπων και οικογε
νειών άπο το Βυζάντιο, μέ χαρακτήρα παροδικό ή οριστικό23 (τω Σαμ
ψών εκείνω, δς ποτέ νεώτερος ήν τοϋ ταβελλίωνος τοϋ εν τοις Διακο-
νίσσης στατίωνος... και ή άφ' ημών προς τον Σαμψών τής εξαρχίας με-

id. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Συνοδικά γράμματα 'Ιωάννου τοΰ Άποκαύ
κου, μητροπολίτου Ναυπάκτου», Βνζαντίς 1 (1909) 28.10, στ. 5 (στο έξης: Κερα
μεύς, Συνοδικά γράμματα). 

14. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα, 28.10. 6. (Οί αριθμοί εφεξής δηλώνουν: τή 
σελίδα, τον αριθμό κειμένου και τέλος το στίχο κειμένου ή σελίδας, δπου δέν υπάρ
χει αρίθμηση). 

15. Ν. Α. Bees, «Unedierte Schriftstücke aus der Kanzlei des Johannes 
Apokaukos des Metropoliten von Naupaktos (in Aetolien)» (herausgegeben 
aus dem Nachlass von N. A. Bees (Βέης) von E. Bees-Seferli), BNJ 21 (1976) 
80.19.34 (στο έξης: Bees, Unedierte). 

16. Bees, Unedierte 61.5.22. Πρβ. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, «'Ιωάννης 
Άπόκαυκος και Νικήτας Χωνιάτης», ΤεσσαρακονταετηρΙς τής καθηγεσίας Κ. Σ. 
Κόντον (Φιλολογικαί διατριβαί ύπο τών μαθητών και θαυμαστών αύτοΰ προσφε-
ρόμεναι), 'Αθήνα 1909, σ. 379 (Σημείωμα φόνου), στ. 18 (στο έξης: Κεραμεύς, 
Άπόκαυκος — Χωνιάτης). 

17. Bees, Unedierte 78.18.26. 
18. δ.π. 80.19.28-30. 
19. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 379 (Σημείωμα φόνου), στ. 10. 
20. Bees, Unedierte 78.18.2. Βλ. Β. Κατσαρό, «Ζητήματα Ιστορίας ενός βυ

ζαντινού ναοϋ κοντά στο Εύπάλιο Δωρίδος», Βυζαντινά 10 (1980) 39. 
21. Bees, Unedierte 78.18.26. 
22. Bees, Unedierte 72.13.16. 
23. Tò παράδειγμα τοϋ «πανσεβάστου πρωτοκεντάρχου κϋρ 'Ιωάννου Καστα-

μονίτου» (βλ. Β. Κατσαρό, 'Ιωάννης Κασταμονίτης. Συμβολή ατή μελέτη τοΰ βίου, 
τοϋ έργον και τής εποχής τον (Βυζαντινά κείμενα καϊ μελέται, 22), Θεσσαλονίκη 
1988, σ. 150-151) είναι ενδεικτικό" πρβ. Α. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, «Κερκυραϊκά. 
'Ιωάννης Άπόκαυκος καϊ Γεώργιος Βαρδάνης», Viz. Vrem. 13 (1907) 337.2.29 κ.έ.: 
Ό πανσέβαστος σεβαστός κϋρις 'Αλέξιος ô Πεδιαδίτης... (Κέρκυρα δε και τούτω 
δια την γυναίκα ή πόλις, ήδη δε και δευτέρα κατά μετοικεσία» πατρίς). 
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τάθεβις κ.α.24), είναι ένας σοβαρός παράγοντας για τή σύνθεση τοϋ πλη
θυσμού τοϋ νέου κρατιδίου. 

Το ανάγλυφο του εδάφους ώς στοιχείο έρευνας του α γ ρ ο τ ι κ ο ύ 
σ υ ν ό λ ο υ περιγράφεται εδώ κι εκεί άπο τον Άπόκαυκο,25 ενώ ή 
εκτίμηση του κ λ ί μ α τ ο ς μέσα στο ϊδιο σύνολο ή στο πλαίσιο της 
οικολογικής προσέγγισης του χώρου αναδεικνύεται επίσης άπο τις πε
ριγραφές (δια το των τόπων τούτων δυσχείμερον26 [. . .] άνεμοφθόροι 
γεγόναμεν27 [. . . ] χάλαζα γαρ χειροπληθής και ραγδαία κατερράγη εν 
τοις Γοβλάστον, και καρποφόρον μεν άπαν άπεφύλλισε δένδρον, •καρ
πούς δε σννέτριψε, κεράμους συνέθλασε, πάντα κόσμον αμπέλων και φυ
τών περιεκειρεν28 [. . .] δτε γοϋν τοιούτος καύσων δ ήλιος και θερμον 
αέρα είσπνέομεν και τρέχομεν εντεύθεν υπό σκιάν και πηγην και ψυχά-
ζομεν υπό δένδρον και της πηγής άρυόμεθα και το της αλέας πολύ εκ-
κρουόμεθα, πώς αυτός δ άκάμας, δ καρτερικός, δ φερέπονος ταϊς των 
αέρων μεταβολαϊς και ταΐς εναντίαις απόμαχη ποιότησι, και θέρους μεν 
υπομένεις την φλόγα, χειμώνος δε διακαρτερεϊς αγριότητα29 [. . . ] 'Ο 
δε τόπος, ον παροικώ, καθήλιος, δέσποτα, και καταυγάζει τούτον τον 
τόπον ούτος δ γίγας, άφ' ου τον εώον ορίζοντα ύπεραναβάς σκεδάσει 
την ακτίνα προς γήν, εως και τον εσπέρων παραμείψεται30). 'Ακόμη 
καί σήμερα το κλίμα τής Δ. Στέρεας και τής 'Ηπείρου έχει τις περισ
σότερες βροχές, με ετήσιο μέσο ΰψος βροχής άπο 70 έως 100 εκ. του 
μέτρου και είναι υγρό στα δυτικά παράλια.31 ' Η γειτνίαση με τή θά
λασσα και το υγρό κλίμα ευνοούν τήν ανάπτυξη δένδρων ή δενδρυλλίων 

24. Bees, Unedierte 109.52.26 κ.έ. 
25. Βλ. π.χ. Κεραμέα, Συνοδικά γράμματα 18.3, 24-26: εγγίζει πάντως το 

συνηρεφες τον βουνού και το των εκεϊσε πύκνωμα θάμνων και τα «στεφανωματικά» 
L·γόμεva των φυτών. 

26. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 'Ιωάννου Άποκαύκου μητροπολίτου Ναυπά
κτου, Έπιατολαί, πράξεις συνοδικοί καί έμμετρα, Nodes Petropolitanae (Sbornik 
vizantijskih tekstov XII-XIII vekov), Πετρούπολη 1913 (φωτ. ανατ. Λιψία 1976), 
σ. 269.11.3-5· πρβ. δ.π. 268.11.28 (στο έξης: Kerameus, Nodes). 

27. Bees, Unedierte 70.11.26, 3. 
28. Bees, Unedierte 150.99.31 κ.έ. Πρβ. Kerameus, Nodes 278.15.11-13. 
29. Kerameus, Nodes 280.18.5 κ.έ. 
30. Ά. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Συμβολή εις τήν Ιστορίαν τής αρχιεπισκοπής 

Άχρίδος (Sbornik Sta te j PosvjaSennyh.. . V. Τ. LamanSkomu, μέρος Ι), Πετρού
πολη 1907, σ. 247.7.6 κ.έ. (στο έξης: Κεραμεύς, Συμβολή). 

31. Βλ. πρόχειρα Γ. Α. Μέγα, Γεωγραφία τής 'Ελλάδος (O.E.Δ.Β.), 'Αθήνα 
1964, σ. 86. 
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πού ανταποκρίνονται στην αγροτική διευθέτηση της μεσογειακής ζώ
νης. Ό Άπόκαυκος αναφέρει τους βαλανηφόρους δρυμώνες,32 το κί
τρο,33 την κερασιά (αϊ κέρασοι, αϊς ενετρύφων και όψει και γενσει, κα-
ταπλήγα τον καρπον εχουσι)** το κλήμα (άμπελοφύτων και δένδρων 
καρποφόρων παντοίας οπώρας),35 την καρυδιά (ϊνα μη καινοτομηθή εις 
τον μητροπολιτην άσταφίδας και κάρυα μόνον με καταλιπων εις τον 
Άχελωον και άλλαχοϋ υπεχώρησε),Ζ6 ενώ παράλληλα εκτιμά την από
δοση του βουνού και των πεδιάδων:37 τους πάλαι περιπατητικούς βου-
νους αναβαίνω, φάραγγας διαβαίνω και καταβαίνω προς τα επίπεδα, 
ει που καΐ παρ" ήμϊν πεδιάς, άλλα μη πάντα πετραι απότομοι και πο-
ρεϊαι λίθοις κατάστρωτοι, ακανθαί τε πολυειδεΐς και παλίουροι, τα των 
όδευόντων ιμάτια διαμέριζαμεναί τε και διαξαίνουσαι.98 

Οι πόδες είναι αμαθείς και πορεύονται επί πετρών οξυβελών (πό
δες γυμνοπορεϊν αμαθείς επί πετρών οξυβελών επορεύοντο).39 Το σύ
στημα εσωτερικής επικοινωνίας στον ηπειρωτικό χώρο40 σημαίνει τις 
μετακινήσεις με τα πόδια (τον εκ μακρόθεν βάδον προς τον ορισθέντα 

32. Bees, Unedierte 78.18.5. «Επειδή τα βαλανίδια είναι αρίστη τροφή διά 
χοίρους, πολλαί άγέλαι χοίρων τρέφονται είς τα Άκαρνανικά δρη καί είς το Μα
κρυνόρος», βλ. Μέγα, Γεοίγραφία της 'Ελλάδος 87. Βλ. καί Γιαννακοπούλου, Γαλ-
λοελληνική εκμετάλλευση δασών 7. 

33. Bees, Unedierte 123.67.39. 
34. Bees, Unedierte 150.99.37-38. 
35. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 24.9, 16. Βλ. καί παρακάτω σημ. 182. 
36. Kerameus, Nodes 278.16.30-32. 
37. Bees, Unedierte 71.11.60 κ.έ.· 132.71.64 κ.έ.· 149.99.7 κ.έ. 
38. Bees, Unedierte 86.27.32-36. 
39. Bees, Unedierte 149.99.13-14. 
40. Για τους δρόμους βλ. γενικά Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia 

88-94. Tò σύστημα τών δρόμων μέσα στά συγκεκριμένα δρια τοϋ κράτους της Η π ε ί 
ρου αναγνωρίζεται τόσο στο γενικότερο τοπογραφικό πλαίσιο του χώρου (βλ. Nicol, 
The Despotate of Epiros 196-214 καί, κυρίως, 222-226 = έλλην. μετφρ. 168-183 
καί 191-195) σέ συνδυασμό με τή γεωφυσική κατάσταση του, δσο καί άπο τήν 
έρευνα τοϋ παραγωγικού χώρου καί τών κοινωνικοοικονομικών σχέσεων πού ανα
πτύσσονται μεταξύ τών διαφόρων κέντρων καί μονάδων πιο περιορισμένων περιοχών 
(βλ. σχετικά Β. Κατσαρό, «Συμβολή στή μελέτη τών προβλημάτων βυζαντινής το
πογραφίας στή Δυτική Στερεά (12ος-13ος αι.): Πηγές καί δεδομένα», Βυζαντινά 
13 (1985) 1503-1538, καί χάρτη στή σ. 1539, δπου σημειώνονται οί βασικοί δρό
μοι πού συνδέουν τά σημεία βυζαντινής παρουσίας στο χώρο). 'Απαιτείται, ωστόσο, 
ιδιαίτερη έρευνα τών παραδοσιακών συστημάτων επικοινωνίας, Ιστω σέ περιορισμέ
νες γεωγραφικές ενότητες* βλ. π.χ. Μιχ. Άράπογλου, «'Ιστορικά μονοπάτια Ζα
γορίου», Ίστορικογεωγραφικά 2 (1988) 191-195. 
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τόπον της συνενώσεως*1 [. . . ] της των ποδών ασθενείας και εβάδισεν 
ό νεκρός άχρι και τοϋ Κίτρους αϋτοϋ*2 [. . . ] άλλα το διατειχίζον αμ
φότερους απότομον οδοιπόρημα),*3 τα υποζύγια44 ή τους ΐππους {έρχο
μαι και εγώ βασταζόμενος εν ξνλοκραββάτω, iva μη κρεμάσας τους 
πόδας μου είς το άλογον πάθω πάλιν τα όμοια*5 [ . . . ] . "Ετι άποβαί-
νοντί μοι τον Ιππου και τα γλουτά της εφεστρίδος άπαιωροϋντι*6 [. . . ] 
και ταϋτα το μεταβατικον εκ ποδαλγίας αφαιρεθείς, δια φορείου φορά-
δην επί την "Αρταν μετακομίζομαι*1). Σε περιορισμένη ακτίνα φαίνε
ται δτι χρησιμοποιείται ή άμαξα {και δίκας δικάζω... όσας κλοπή συνί-
στησιν αμαξών).*8 Τα μονοπάτια είναι δυσκολοδιάβατα και φοβερά {της 
εαυτού οικίας επαναστάς όδόν που κατά χρείαν εστείλατο κάκεϊ διημέ-
ρευσεν. Είτα νόστου μνησθείς, δια πολυξύλου εβάδιζεν άτραποϋ' ώς δε 
ήλιος εδυ και σκότος επήλθε και αυτός ουκ ήνυσε την δδόν, ουδέ τη 
εαυτοϋ κατοικία εγένετο ένοικος, εις δέος κατέστη, μη που και ννξ και 
το άμφιλαφες τής όδοΰ, ήνίκα και μάλλον τα θηρία διέρχεται, δλεθρον 
αύτω επαγάγωσιν)*9 — μόνο για ημερήσια πορεία —, ενώ ό θαλάσσιος 
δρόμος είναι ανοικτός, ταχύτερος, αν οχι άνετος {Μετά το συντάξασθαί 
σε τή εμή βραχύτητι τα ες Κέρκυραν, τριταϊον φέγγος εν "Αρτη παρέ
μεινα και νόστου μνησθείς την θαλασσολίμνην... θαλασσοπόρος διέβαι-
νον μη εχόντων γαρ τών ποδών εν μεν τών ορέων κατάντει στερρό-
τερον άντιβαίνειν περί τα κυκλικά τής εφεστρίδος σιδήρια κάί άνέχειν 
οϋτω το σώμα, ώς μη προς το κατωφερες όλισθαίνειν δια το περί ταϋτα 
άνέδραστον, εν τω άνάντει ôè και τω δμαλεϊ τών ισχίων εν τή εφεστρίδι 

41. Kerameus, Noctes 265.10.21-22. Βλ. και παραπάνω, σημ. 38, 39. 
42. Kerameus, Noctes 284.20.30-31. 
43. Bees, Unedierte 94.35.11. 
44. Kerameus, Noctes 281.18.31-32: τα εμά υποζύγια και άσαρκα και κατα-

πλήγμα εκ τής όδοιπορίας γενόμενα. 
45. Kerameus, Noctes 279.17.11-13. 
46. S. Pétr idès, «Jean Apokaukos, lettres e t autres documents inédits», 

IRAIK 2-3, 14 (1909) 18 (86), XIII , στ. 18-19 (στο εξής: Pétridès, Jean Apo
kaukos). 

47. Bees, Unedierte 133. *73α. 17-18· σέ ειδικές περιπτώσεις γίνεται χρήση 
γιά τή μεταφορά άσθενούντων ειδικού φορίου, βλ. και παρακάτω, σημ. 123. 

48. Κεραμεύς, Συμβολή 246.7.21-24. Βλ. και Π . Κ. Πολάκη, 'Ιωάννης Άπό-
κανκος, μητροπολίτης Ναυπάκτου. Σελίδες εκ τής ιστορίας τοϋ βυζαντινού κράτους 
κατά τον ιγ' αΙώνα (Άνατύπωσις εκ της «Νέας Σιών»), 'Ιερουσαλήμ 1923, σ. 91 . 

49. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Κερκυραϊκά. 'Ιωάννης Άπόκαυκος καΐ Γεώργιος 
Βαρδάνης 335.1.11-16. 
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συνθλφομενων εκ της περί τα γλοντά άσαρκίας, εγνων δεϊν θαλασσοπο-
ρεΐν).50 Μόνες μορφές επικοινωνίας ή επιστολή (μηκετι καραδοκεί δευ-
τέρωμα γράμματος),51 ή διαλαλία (όφείλοντος πάντως τοϋ ειρημένου 
ύπομιμνησκοντος θέσθαι διαλαλίαν προς τους περί την Ναύπακτον τό
πους)5,2 και τα μεταβιβαστικά προφορικά μηνύματα (Χάρτας επεκόμι-
σεν ο παρών το δε ποσόν τη γραφή παρεσιωπήθη σοι, ίνα τάχα μη τη 
όλιγότητι δριμυχθώμεν την άκοήν).53 

Στις τ ρ ι τ ο γ ε ν ε ί ς δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς αναπτύσσεται το 
εμπόριο (αν δε και χρειώδη τινά τάς μοναχάς [sc. της μονής Βλαχερνι-
τίσσης] επιλείπειεν, δσα (εν} ενδύμασιν, δσα εν ύποδήμασιν, ου κατά 
τάς πόλεων ήπειρώτιδας, εσείται τη μονή και το περιττεϋον άνόνητον 
και το ελλεϊπον άνεπινόητον, αλ?' εγγύς ή πόλις αύτη [sc. ή πόλη "Αρτα] 
και την τοϋ χρησίμου ευθύς παραμυθήσεται ενδειαν)5* πού διακομίζει 
πολλά άπο τα «αναγκαία και τα δυσπόριστα» (Τούτω συ και περιτυχών 
και μυριοφόρον ούτω το πλοϊον ιδών, ελπίσαις ως εξ Ινδών ημών άνα-
πλεϋσαν πολλά διακομίζειν τα αναγκαία και τα δυσπόριστα)55 (π.χ. 
χαρτί,56 ή κρατήρες καί δίσκους: Άλλα και εν τη ση ποτέ Άχρίδι στρα
τηγός καταστας καί σχολάσας, εκείθεν Ιερά της σης 'Εκκλησίας (κρα
τήρες -ήσαν ταϋτα και δίσκοι) εμοι εν Βονδίτζη επώλεν άλλ" ύπερτιμών 
την απόδοσιν εϊδεν ε με την άγορασίαν άπαναινόμενον, και συναναπλεύ-
σας εις τα "Εώα τω αίχμαλωτισθέντι βασιλεϊ κϋρι Άλεξίω συνανήγα-
γεν εκεί τα ιερά).57 Δεν απουσιάζουν επίσης μαρτυρίες για παράνομο 

50. δ.π. 338.3.27-338.6. Πρβ. Kerameus, Nodes 287.24.1-2: προς την άν-
τίπορθμον ημών διεπλωΐσατο Πάτραν και μετ' ολίγον αύθις μετήνεγκεν είς Ναύ
πακτον. Bees, Unedierte 153.102.9-11: va ήλθον δε και εγώ είς προσκννησιν της 
Θεοτόκου και εις επίσκεψιν τον πaιδoπovL·v, ει μη κατάβροχος έγενόμην εν τη 
θαλασσή καί κατάκοπος εκ τοϋ ώδε κάκεΐσε το μονόξνλον μεταρριπτεσθαι (βλ. καί 
Β. Κατσαρό, Συμβολή 1518-1519). 

51. Βλ. π.χ. Bees, Unedierte 101.43.16-17 κ.ά. 
52. Bees, Unedierte 68.9.59-60. 
53. Βλ. π.χ. Pétridès, Jean Apokaukos 23 (91). XXII. 37-38. 
54. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 18.3, 26-30. Ή μεταγενέστερη παράσταση 

μέ τη λιτανεία της εικόνας της Θεοτόκου σε τοιχογραφία τοϋ ναοϋ της Βλαχέρνας 
στην "Αρτα (βλ. Myrtali Achimastou-Potamianou, «The Byzantine Wallpaint-
ings of Vlacherna Monastery (Area of Arta)», Actes du XVe Congrès Internatio
nal d'Etudes Byzantines, I I A, 'Αθήνα 1981, σ. 12-14) είναι ενδεικτική γιά τήν 
ανάπτυξη τοϋ εμπορίου, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. 

55. Κεραμεύς, Σνμβολή 248.7.20-23. 
56. Βλ. παραπάνω σημ. 53. 
57. Κεραμεύς, Συμβολή 243.6.14-19. 
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κέρδος ή τοκογλυφία.58 Είναι ακόμη αξιοσημείωτο δτι αναπτύσσονται 
δραστηριότητες πού εμπίπτουν σε δ,τι ονομάζουμε σήμερα τ ο υ ρ ι 
σ μ ό . 'Υψηλά πρόσωπα της κοινωνίας του «Δεσποτάτου» παραθερίζουν 
σέ εξοχικές επαύλεις. Ό Κωνσταντίνος Δούκας π.χ. επί ποταμον καθέ-
ζεται τον Βελούχοβον ηδύς δε ούτος Ιδεΐν και πιεΐν ψυχρός κάί μετα-
βαλεϊν προς όμοίαν ψυχρότητα και όπώρας και δσα πόματα σκευαστά.59 

Σέ αυτό το είδος δραστηριοτήτων μπορεί νά εντάξει κανείς τις επισκέ
ψεις τόπων και προσώπων (ο Χορταιτης δε από τον νουν μου ουκ εν-
γαίνει ούτε ήμέραν ούτε νύκτα?0 [. . .] Ινα, εάν εχης θέλημα Ιδεΐν ημάς, 
κοπιάσης είς την Άβαρνίτζαν61), την κλιματοθεραπεία (Και μέντοι και 
προς άγρον εξήλθον εκ της Ναυπάκτου και άηδόνων ακούω καί ϋδωρ 
πίνω ψυχρον και ο χθες που νεκρός κινούμαι άρτι κάί φθέγγομαι δια 
σου)*2 και τα ταξίδια στους 'Αγίους Τόπους (την προς τα 'Ιεροσόλυμα 
στείλασθαι και τω ζωοποιω τοϋ Κυρίου Τάφω την μετά συντριβής κάί 
δακρύων προσκύνησιν άφοσιώσασθαι)63 ή τα προσκυνήματα (Ei μέντοι 
δεήσει πορενθήναι τον παρόντα κάί επί την τοϋ Προδρόμου σεβασμίαν 
μονήν, σννεργηθήναι παρακαλώ, ως θάρρος έχων υΐίκόν προς την μεγάλην 
άγιωσύνην σου, ην και βαθυπροσκυνών αιτούμαι γράμμα παρ3 αντής άντι-
δέξεσθαι, τον τόπον κάί την ήμέραν οροθετούν τής μετ' αλλήλων ενώ
σεως),6* μνεία τών οποίων γίνεται άπο τον Άπόκαυκο. Παραδίδεται 

58. Περίπτωση κατάχρησης ή τοκογλυφίας υποδηλώνει μάλλον ή ενέργεια τοϋ 
Μανουήλ Λούβρου άπο χώρας Λευκάδος, πού κατηγορήθηκε δτι παρεκέρδισεν εκ 
Λευκάδος νομίσματα τρικέφαλα ικανά' τοϋτο μπορεί ίσως να εξαχθεί άπο τΙς φράσεις 
αλλά παρ' δλην αύτον την ενεργειαν ώς συνοικήτωρ έφ' ήμϊν διετέθη, και ώς δμο-
πατρίους και συνετήρησε και άνέπαυσε (βλ. Bees, Unedierte 84.25.11 καΐ 84.25.25-
27 αντίστοιχα), δπου οί προστρέχοντες λευκαδίτες μάρτυρες ομολογούν δτι 6 κα
τηγορούμενος Μανουήλ Λοϋβρος τους διευκόλυνε πολλές φορές στις δύσκολες στιγ
μές τους, χωρίς να καθορίζεται βέβαια δ τρόπος τών διευκολύνσεων. 

59. Bees, Unedierte 88.27.106. Βλ. για τήν τοποθεσία Β. Κατσαρό, Συμβολή 
1536. 

60. Kerameus, Noctes 288.26.7-8. (Γιά τή μονή Μεταμορφώσεως στον Χορ
τιάτη βλ. Kissas, Umetnoh u Solunu 46-47, σημ. 76, 77, δπου καί σχετική βι
βλιογραφία). 

61 . Bees, Unedierte 153.102.5-6 (για τήν τοπωνυμία βλ. Soustal - Köder, 
Nikopolis und Kephallenia 101). 

62. Βλ. Pétr idès, Jean Apokaukos 32 (100). XXXIII. 9-11 ( = Kerameus, 
Noctes 288.27.25-27). 

63. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχνολογίας, 
Β' , Πετρούπολη 1894, σ. 361.1.6-8. 

64. V. Vasilievskij, «Epirotica Saeculi XIII.», Viz. Vrem. 3 (1896) 258.11. 
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επίσης και πανδοχείο, κοντά στην "Αρτα (τήν τον "Ιααρη οικίαν παρω-
δεύσαμεν καί αγχιστά πον ταύτης εν δημοσίω καταλύματι ένσκηνώθη-
μεν).65 

'Από άποψη ο ι κ ο λ ο γ ι κ ή ς προσέγγισης ό χώρος σε ορισμένα 
μέρη είναι κάποτε ενοχλητικός, άφου ό Θεός τον γέμισε ψείρες και κου
νούπια καί άλλους ανταγωνιστικούς του άνθρωπου οργανισμούς (Έμε 
οϋν ëa φθειρεσθαι, λιμώττειν, γνμνητεύειν, ανεπιμέλητον είναι — εστί 
θεός, δς κώνωπας τρέψει και τα της γης καλούμενα έντερα).66 

Ώ ς προς τή δημογραφική κατανομή, υπάρχουν περίοδοι διασκορπι
σμού του πληθυσμού προς τα ενδότερα καί τις ερημιές,67 άλλα καί πε
ρίοδοι συγκέντρωσης των ανθρώπων στις πόλεις, στις κωμοπόλεις καί 
στα ολιγάνθρωπα χωρία (χωρίδιον όλιγάνθρωπον νπο την εκκλησίαν μεν 
δν, τη Νανπάκτω δε παρακείμενον68 [. . .] οντε εν τοις περί Νανπα-
κτον χωρίοις69)' ανάμεσα τους ή Ναύπακτος,70 ή "Αρτα71 καί ή Βόνι-

10-14" 11 (1904) 860. Για τή μονή Προδρόμου, βλ. Β. Κατσαρό, « Ή 'κατά τήν 
Ελλάδα ' βυζαντινή μονή του Προδρόμου τελευταίος σταθμός της ζωής του Μιχαήλ 
Χωνιάτη», Βυζαντιακά 1 (1981) 101-137. Βλ. ακόμη σημ. 50 παραπάνω. 

65. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 27.10, 28-30. Θα ήταν ευπρόσδεκτη μία, 
ανάλογη μέ τήν εργασία του Tonnes Kleberg, Hôtels, restaurants et cabarets dans 
l'antiquité romaine (Études historiques et philologiques), Ούψάλα 1957, μελέτη 
για τον βυζαντινό κόσμο. Προς αυτή τήν κατεύθυνση φαίνεται δτι προσανατολίζεται 
ό Ewald Kislinger (BIC XIV, 1987/88, σ. 59). Για τήν ώρα βλ. Η. J . Magou-
lias, «Bathhouse, Inn, Tavern, Prost i tut ion, and the Stage as seen in the 
Lives of the Saints of the sixth and seventh Centuries», ΕΕΒΣ 38 (1971) 
233-252. 

66. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «'Αθηναϊκά έκ του ιβ' καί ιγ' αιώνος», 'Αρ
μονία 3 (1902) 289.7.29-31 (στο έξης: Κεραμεύς, Αθηναϊκά). 

67. Για τους λόγους αύτης της κεντρόφυγης συμπεριφοράς τών κατοίκων βλ. 
Μιχ. Σ . Κορδώση, « Ή κατάκτηση της νότιας Ελλάδας άπο τους Φράγκους. 'Ιστο
ρικά καί τοπογραφικά προβλήματα», Ίστορικογεωγραφικά 2 (1988) 138 κ.έ. 

68. Kerameus, Nodes 282.18.2-3. 
69. Bees, Unedierte 68.9.56 κ.ά. 
70. Για τή Ναύπακτο βλ: γενικά Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia 

210-211. 'Ιστορικό διάγραμμα της πόλης άπο τα πρωτοβυζαντινά χρόνια ώς τήν 
οθωμανική κατάκτηση του 1499 ετοιμάζει, δπως ανακοίνωσε στο Α'. 'Αρχαιολο
γικό καί 'Ιστορικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας (22.10.1988), ό Α. Τ\ Κ. Σαββίδης. 

71. Βλ. γενικά Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia 113-115. 
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τσα,72 τα νεοεποικισμένα 'Ιωάννινα,73 ή Χώρα της Λευκάδος74 και ή 
Κέρκυρα,75 άλλα και ό 'Αχελώος,76 το Άγγελόκαστρο,77 6 'Αετός78 καΐ 
το Γλυκύ.79 

Ή Ναύπακτος εΐναι μια πόλη καθαρή {και μην πολλών ακούω μα-
καριζόντων τους ημετέρους πολίτας, δτι μηδέ τα περί τους πόδας τού
των καττύματα εν χειμώνι, εν δμβρω, καταμολύνονται τω πηλω, ούδ" Ιλυ-
απωνται βορβόροις, ως τα των ζώων φιλόπηλα, ούδε της τετριμμένης 
δια το εκ τον πηλοϋ πλαδαρον εκ του παραβαδίζειν άπομηκίζονται, ού
δε ξυλίνας έμβάδας, ως ποδοκάκην, έκαστος ύποδέεται, καθηλωμένος, 
και ταϋτα, ως μη το περί γήν μέρος των υποδημάτων τούτων εκτρί-
βοιτο, ούδ* αλληλόκτυπον πάταγον εξηχοϋσι περί το έδαφος του ναοϋ, 
ούδε μολύνουσιν δπωσοϋν πατονντες αυτό, καν οι καταρρακται αύθις τον 
ουρανού τη εμη Ναυπάκτω επανοιχθώσιν),80 με πλούσια νερά {εξ ών 
ημείς πίνομεν αφθονον ϋδωρ, το ποτον καθαρον καϊ χερσιν αυτών άπαν-
τλοϋμεν και τούτων απορροφώμεν, παλάμας κοιλαίνοντες, αλλ" ουκ εκ 
φρεατίων υδάτων ούδε φρεωρυχοϋμεν, ως οι οσπάλακες, και χειρόκμη-
τον ϋδωρ και κατορωρυγμένον άφύσσομεν, ούδε ποσί περί το στόμα 
τοϋ φρέατος άντιβαινομεν και δακτυλοκοπούμεθα σχο'ινω δια την εκ ταύ
της τραχύτητα, δυστυχήματα ταϋτα, ουκ ευτυχήματα πόλεως, παρ' η 
και γέρων ϊσως άπολεΐται τη δίψη, αυτός μεν παρειμένας έχων τάς χεί
ρας και μη δυνάμενος άντλε*ν, ετέρου δε μη ευτυχών τοϋ άντλήσαντος' 
ai δέ παρ' ήμϊν και γραιαι κάί γέροντες, ως οι νέοι, πρόχειρον άντλοϋ-

72. δ.π. 128-129. 
73. δ.π. 165-167. Για τον εποικισμό των 'Ιωαννίνων αύτη την εποχή βλ. 

Ά . Παπαδόπουλο-Κεραμέα, «Περί συνοικισμού των 'Ιωαννίνων μετά την φραγκι-
κήν κατάκτησιν της Κωνσταντινουπόλεως», ΔΙΕΕ 3, 'Αθήνα 1889, 451-455. 

74. Βλ. Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia 195-196. Μνεία της Χ ώ 
ρας Λευκάδος βλ. Bees, Unedierte 84.25.6. 

75. Βλ. Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia 178-181. 
76. Βλ. Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia 101-102. Για το πρό

βλημα της βυζαντινής πόλης βλ. Β. Κατσαρό, «'Αχελώος. Συμβολή στο πρόβλημα 
της βυζαντινής πόλης», Ίστορικογεωγραφικά 1 (1986) 43-52. Πρβ. τοϋ ϊδιου, « Ή 
θέση τής επισκοπής 'Αχελώου και ή σχέση της μέ τή 'βυζαντινή πόλη' γύρω άπο 
το λόφο 'επισκοπή' κοντά στο χωριό 'Μάστρον' της Αιτωλίας», Ίστορικογεωγρα-
φικά 2 (1988) 198-201. 

77. Βλ. Soustal - Köder, Nikopolis und Kephallenia 107-108. 
78. δ.π. 102-103. 
79. δ.π. 159. 
80. Βλ. Bees, Unedierte 123.67.51-60. 
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σιν ΰδωρ, πίνουσιν ώς θέλουσιν εις δλον χρόνον ου κάδδος αύτοις έξε-
χύθη πολλάκις εις δευτέραν άντλησιν ήναγκασμένοις, ή σχοινος ουκ ετρι-
ψεν αυτών παλάμας, άλυσις ουκ έθλνψεν αυτών δακτύλους, σκληρον πα-
ρακρέμασμα προς τω σχοινίω εξ ύγρότητος μη σαπή το σπαρτίον)81 καί 
άφθονα δένδρα (τετάρτην γαρ τοϋ Ιουνίου μετροϋντος και τοϋ εμοϋ τον 
από της μητροπόλεως βουνον καταβαίνοντος επί τα δένδρα τα σκιάζοντά 
μου την κεφαλήν και τήν ήλιακήν άποκρουόμενα φλόγωσιν...)'8% περιγρά
φεται άλλοτε μέ πληθυσμον «πολυοχλίας και ταραχής» (Έφύγομεν γαρ 
Ναυπακτόθεν ου λιμον άρτου ουδέ δίψαν ϋδατος ουδέ στέρησιν τοϋ ίλα-
ρύναντος καρδ'ιαν ελαίου, άλλα στέρησιν ησυχίας καί πληθυσμον πολυο
χλίας και ταραχής) ,8 3 μέ κληρον «εις εκατόν αριθμουμενον» (ο Ιερός 
αυτής κλήρος εις εκατόν αριθμού μένος ούδε είς δέκα κατήντησε)8* καί 
άλλοτε — πρόσκαιρα ; — «κένανδρος» (άλλα και ταϋτα ή πολυποίκιλος 
περιφορά τοϋ καιροϋ εκ πολυανθρωπίας και τής εγγεγραμμένης τοις εκ-
κλησιαστικοϊς δικαιώμασι παροικικής ποσότητος εις όλιγανθρωπίαν και 
στενον το ποσόν συν ταΐς εκ τούτων συνεισφοραϊς σννέστειλέ τε καί πε-
ριέκλεισε85 [. . . ] και νϋν ή μεν πόλις κένανδρος, πόλις δέ τοις χθες 
εν τή πόλει τά τών ορών ύψικόρνμβα, λαχανηρά δε πάσα παράκλησις86), 
χωρίς ψηφοδιδάσκαλον (άλλως τε, και τίνος άλλου τών αγαθών ή Ναύ
πακτος ενπορει, ώς και ψηφοδιδασκάλου μη άπορεϊν;)81 καί μόλις δέκα 
κληρικούς.88 Σημεία αναφοράς της πόλης ήταν ό ναός της Θεοτόκου,89 

ό όποιος — σέ μέρες ειρήνης — άστραφτε, μέ ψηφιδωτά καί ωραίες ει
κόνες (επί πόλλ' επαθον καί πόλλ' εμόγησα, χρυσώ τήν εκκλησίαν κα-
ταστιλπνώσας και ώραΐσας εν είκονίσμασιν, ών πολλά μεν ήχρείωσεν 
δμβρος, τής οροφής άμεληθείσης εφ' ίκανόν, πολλά δε δάκρυα λείβω καί 

81. Bees, Unedierte 123.67.62-74: Ζωντανές εικόνες ανθρώπων πού απολαμ
βάνουν το τρεχούμενο νερό τών πηγών καί βχι νδωρ σνλλογιμαΐόν τε και άπόρεντον 
βλ. ο.π. 103.46.34-35. 

82. Bees, Unedierte 125.68.5-7. 
83. Pétridès, Jean Apokaukos 8 (76). VII. 32-34. 
84. Kerameus, Noctes 251.2.24-25. 
85. Kerameus, Noctes 251.2.19-22. 
86. Bees, Unedierte 150.99.21-23. 
87. Bees, Unedierte 151.100.33-35. Βλ. καί Β. Κατσαρό, «'Ακόμη μια μαρ

τυρία για τή μονή του 'Κρεμαστού'», Κληρονομιά 12 (1980) 378-379. 
88. Βλ. παραπάνω σημ. 84. 
89. Γιά τον μητροπολιτικό ναό της Θεοτόκου στή Ναύπακτο βλ. Β. Κατσαρό, 

Συμβολή 1522-1526. Βλ. καί Kissas, Umetnoh u Solunu 40, 42. 
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άποδνρομαι την άχρείωσιν),90 έγνοια διαρκής για τον μητροπολίτη.91 

'Ακόμη, το κοντινό Έπισκοπείον (και το έπισκοπείον δε το εμον ου 
καταμάρμαρον δλον, ου λευκον fj γάλα, εϊποι τις τοντο μη σκώπτης 
ανηρ, συνεπτνγμένον παλάτιον. και σοι μεν κατά τα μέτρα τα περσικά, 
παρασάνας ταύτα δ τεχνογράφος 'Ερμογένης ώνόμασε, το επισκοπικσν 
άπφκισται τέμενος, ώς αν μη καταδεχόμενον ΐχειν εγγύς τον έπίσκοπον 
μηδέ τω ιερωσύνης σήκω το τοιούτον πρόβατον ενσηκάζεσθαι, ώς καί 
τον εκεΐσε προσμένοντα, όρθρίζοντά τε και άναφωνοϋντά σοι το «ευλά-
γησον», ή μηδόλως άκούεσθαι, ή δοκεϊν ώς εξ "Αδου. ο δέ γε εμος τον 
δρθρου σημαντήρ θνραϊος ιστάμενος καί παρά μαρμαρίνω ύπαίθρω ουκ 
ανάγει την φωνην εκ των σπλάγχνων...,),92 εκ «τιτάνου καί λίθων θριγγω 
περισφιγμένον» (του ημετέρου επισκοπείου — περιτετείχισται δε τοϋτο και 
τω εκ τιτάνου καί λίθων θριγγω περισφίγγεται)9Ζ ώς «συνεπτυγμένον 
παλάτιον»,94 μè προαύλιο καί αυλόπορτες (ο δε Γοριανίτης εκρίνετο καί 
ποτέ περί δείλην ανηρ τις την εμήν προαύλειον εκοψεν έκτη δε ήν ημέρα 
και ό κάψας την θύραν γραμματοφάρος ήν του σου άδελφοϋ προκαλου
μένου με εις την δίκην)95 έκ «ξύλων άσηπτων καί περιεζωσμένας σι-
δήρω» ή μάρμαρο, υλικά πού τα ζήλεψε καί τα αφαίρεσε ο Κωνσταντί
νος Δούκας (τάς περί την αύλειον θύρας αύτοϋ [sc. του επισκοπείου] 
περιεΐλεν, {ονσας} εκ ξύλων άσηπτων και περιεζωσμένας σιδήρω, και 
νυν το κένωμα των πυλών, πασιν αθυρον επιχαϊνον, πάν(τ)ας είσδέχε-
ται, ώς τα εν πάλεσιν αμφοδα, τα είς εμβάλους παρωνύμου μένα' ετέραν 
εκαινούργησε πύλην, το επισκοπικσν θριγγίον περιελών).9* 'Τπηρχαν έπί-

90. Bees, Unedierte 86.27.38-41. Για τους καλλιτέχνες, τους οποίους è Ά π ό -
καυκος είχε υπόψη του για τις εργασίες στο ναό της Θεοτόκου στή Ναύπακτο βλ. 
J . Darrouzès, «Notes sur Eu thy me Tornikès, E u t h y m e Malakès et Georges 
Tornikès», REB 23 (1965) 154. Β. Κατσαρός, «Οί τοιχογραφίες τοΰ ναοϋ τοϋ 
αγίου 'Ιωάννου τοϋ Θεολόγου στο Εύπάλιο Δωρίδος. Προβλήματα αναθεωρήσεων», 
Actes du XVe Congr. Intern. d'Ét. Byz., Π , Α, 'Αθήνα 1981, σ. 252, σημ. 53. 
Τοΰ ίδιου, Ζητήματα Ιστορίας 22 σημ. 27. Σ . Κ. Κίσσας, «Σχόλια σέ Ινα σιγίλλιο 
τοϋ 'Ιωάννη Άποκαύκου, μητροπολίτη Ναυπάκτου», 'Αφιέρωμα στή μνήμη Στυ
λιανού Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη 1983, σ. 191, σημ. 4. Κατσαρός, Συμβολή 1522-
1523. Kissas, Umetnoh u Solunu 42. 

91 . Bees, Unedierte 115.58.9 κ.έ., 122.67.16 κ.έ., 153.103.7 κ.έ., 239.112α'. 
10-11. 

92. Bees, Unedierte 122.67.10-18. 
93. Κεραμεύς, Συμβολή 241.6.1-2. 
94. Βλ. παραπάνω, σημ. 92. 
95. Kerameus, Nodes 260.5.3-6. 
96. Κεραμεύς, Συμβολή 241.6.4-8. 
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σης μαρμάρινα σκαλιά97 και πολλοί κιονίσκοι επί τάς κεφάλας άνεχόντων 
ετέρας εγκάρσιας ευθείας, εξ όμοιας της ϋλης.98 

Παρόμοια αρχιτεκτονήματα — έκτος άπο τους ναούς καί τα μονα
στήρια, πού μας είναι γνωστά"— φαίνεται δτι υπήρχαν καί στην "Αρτα 
(ηΟ δε αγαθόν προέθου ποιήσαι καί οικονομήσαι τη χώρα της "Αρτης, 
επισκοπεϊον, εις αίώνιόν σου μνημόσυνον100 [. . . ] ό την "Αρταν κατα-
κλύζων ποταμός και αυτό το επισκοπικον ενδιαίτημα και τα εν αυτω 
καλλιστεία και παρέσυρε και ήχρείωσεν, ως μήτε τον επίσκοπον επι
σκοπεϊον εχειν ω ενσκηνώσοιτο, και τα περί αυτό μισθωτικά οικήματα, 
εν οϊς καί ή πατρώα τούτου οικία εθεωρείτο συναχρειωθήναι και τους 
τόπους έλος γενέσθαι, και εξ άμπελοφύτων και δένδρων καρποφόρων 
παντοίας όπώρας μυρίκας εκφϋναι κατά την της προφητείας doóV101), 

χώραν πολυανθρωπον (τα δέ τοϋ μεγάλου "Αρτης εις τον μητροπολίτην 
νεανιεύματα... ύπέρφρων άνθρωπος ούτος και άλαζών διαπράττεται και 
άγνοών τις ήν χθες και τις έγένετο σήμερον, ώς χθες μεν όνηλάτης... 
σήμερον δέ λαοϋ προεστώς και χώρας πολυάνθρωπου πατήρ)102 μέ πλού
σιες αγορές,103 ακόμη καί στή Βόνιτσα (συνήλθομεν εν τω επισκοπείω 
Βονδίτζης).10* Στή Ναύπακτο ή αρχιτεκτονική αναπτύσσεται καί στον 
χώρο μέ ανθοστόλιστους κήπους {καί τα μαρμαρόστρωτα ύπαιθρα, δια 
την ύψηλότοπον ϊδρυσιν την δψιν των όρώντων προς την ύποκειμένην 
θάλασσαν άκοντίζοντα καί τοις των φυτών εύώδεσι σκιαζόμενα)105 [ . . . ] 
άλλα κάκ των ενταύθα ροδωνιών ρόδα κνίζων λαθραίως106), λουτρό (το 
δε λουτρον ημών ου μετάρσιον; ου την δψιν έλκει τοϋ βλέποντος; ου 
γραφικοϊς ποικίλλεται χρώμασιν; ου φωταγωγοις ύέΆοίς καταπεφώτι-
σται; ούχ ήδονήν τω λουομένω εντίθησιν; ου καταμάρμαρον δλον; ου 

97. Bees, Unedierte 122.67.31-32: μη κακίζεις καί τους των ημετέρων κα
ταλυμάτων μαρμάρινους αναβαθμούς. 

98. Bees, Unedierte 122.67.35-37. 
99. Βλ. πρόχειρα P. Vocotopoulos, Aria, Alte Kirchen und Klöster Griechen

lands, Κολωνία 1972, σ. 135-161 καί πίν. 41-48. 
100. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 22.7. 28-30. (= Nodes 279.17.17-18). 
101. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 24.9. 11-15. 
102. Bees, Unedierte 128.69.50-55. 
103. Βλ. παραπάνω, σημ. 54. 
104. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 26.9. 6. Βλ. καί Κατσαρό, Συμβολή 1519 

καί σημ. 94. 
105. Bees, Unedierte 122.67.32-34. 
106. Bees, Unedierte 151.100.18-19. 
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δεξαμεναί διά^κοι παρ' αύτώ;)107 και φρούριο με οχυρωματικούς πύρ
γους (το φρούριον δέ ημών ου δυσανάλωτον ή μικρού καί ανάλωτον; 
ουκ επί μετεώρου του αέρος έπωκοδόμηται ; ου τη του κωμικού Νε
φελοκοκκυγία παραμιλλαται ; πόλις αϋτη παρ* εκείνω μη ψαύουσα γης, 
εν δέ τω μανώ αέρι καί τω μικρού μη άναπνευστώ διηρμένα έχουσα τεί
χη και τον περίβολον έναέριον108 [. . .] σιδηρω πεδήσας, πύργω ένθείς, 
επί τετραμήνφ ήδη και θλίβει καί κακουχει109). Μεγάλο ενδιαφέρον πα
ρουσιάζουν οι ειδήσεις για το κοσμικό αρχιτεκτονικό πρόγραμμα του 
Κωνσταντίνου Δούκα, δ όποιος επιδίωξε, κατά την περίοδο της διαμάχης 
του μέ τον Άπόκαυκο, να χτίσει στο χώρο του επισκοπικού μεγάρου ενα 
περίεργο για τις αρχιτεκτονικές συνήθειες του τόπου κτήριο, λεγόμενο 
«σουφαν», και για το όποιο ό μητροπολίτης Ναυπάκτου κάνει ιδιαίτερο 
λόγο: 

Έν τούτοις ων ου τρίβω την αύθεντικήν τοΰ επισκοπείου καθέδραν, 
ήν και ταύτην αυτός κοινωσάμενος αντί επισκοπείου πορνεΐον και άνθ* ιε
ρού Ιδιωτικσν αυτό κατέστησατο, και συν τοις άλλοις ωκοδομήσατο και 
σουφαν. Οικίας όνομα περσικής δ σουφας' δήλοι δε, ως εΐκάζειν εστίν 
από τοΰ σχήματος, εν ταυτώ παρύψωσιν καί ύπόβασιν εστί γαρ το 
οικημάτων πρόμηκες, και τούτου «κλέος οίον άκούομεν ουδέ τι ϊδμεν)). 
Τούτου γοϋν τήν έκτασιν καθ* εν τών άκρων παρατεμόμενος, και τώ 
τμήματι τούτω χώμα επιστοιβάσας και του λοιπού προσανασπάσας εδά
φους, λίθοις τε το χώμα διαλαβών ως μη προς το ύποβεβηκος καταρ-
ρή, κιγκλίδας ανω τούτου του διαστήματος εστήσατο στοιχηδον και όχη
μα επισκοπικού θρόνου, δς δη κοινώς καλείται στασίδιον, δια τούτων 
εκαινουργήσατο, ως άριστα μεν αυτός εν τω μετεωρω και άπ3 εκείνου 
ρήγνυσι τον διάλογον, και ως άπ' ουρανού τεχνητού βροντά ώς ο Σαλ-
μωνεύς' το δ' ύποβεβηκος και το πρόσγειον εις δίαιταν εις άκρόασιν 
τοις τήν τύχην ταπεινοτέροις άπένειμεν. Ει δέ που τινός είς πλήθος αύτώ 
εντυγχάνοιεν, άλλ' αυτός άριστίνδην τούτους άπολεγόμενος έαυτώ συνι
στά, τώ χυδαίω δε τον κάτω δίδωσι τόπον καί τοις όμοτύχοις συνί-
στησιν ϋψος δέ τω άνασπάσματι τούτω, δσον τον κάτω τώ ανω δια-
λεγόμενον το χείλος εχειν προς τοις εκείνου ποσίν και ταύτην τήν θέ-

107. Bees, Unedierte 123.67.43-47. Πρβ. καί 94.34.54. Μνείες για λουτρά 
βλ. ακόμη δ.π. 120.65.13-16' Pétridès, Jean Apokaukos 10 (78).VIII.14· Ke-
rameus, Noctes 279.17.14. 

108. Bees, Unedierte 123.67.47-51. 
109. Κεραμεύς, Συμβολή 241.6.20-21. 
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σιν και τοϋτο το σχήμα καλοϋσι Πέρσαι σονφαν.110 

Οι πληροφορίες για την κ α τ ο ι κ ί α εϊναι ευκαιριακές. Ε π α ύ 
λεις,111 οικίες πολύξυλοι και πολυπλινθοι (και ταϊς πολυξύλοις και ταϊς 
πολυπλίνθοις οίκίαις)112 διώροφες και τριώροφες (μήτε γοϋν ανώγεων 
εστρωμένον κάί μέγα τω άποστόλω μου δείξης μήτε διωρόφους οικίας 
και τριώροφους),113 άλλα και οικίσκοι (ώς εγκλεϊσαι ο\κίσκω)11Χ σπί
τια (ακούω οέ, οτι και τής οικίας της πενθερας του παρόντος επιλαμβά
νεται' και ημείς περί δσπιτίων εως του νϋν ουκ ήκούσαμεν),115 ακαλύ-
βαι» (καλυβϊται δε οι εμοι πολϊται, και χόρτος τούτοις αϊ κέραμοι, 
νλη ξηρά μεν τω χρόνφ, εϋπρηστος ôè πυρί πλησιάζουσα),116 «χωρικαί 
καλύβαι»117 και σκηνές (και τοΰ επισκοπείου συνόλως εκβέβλημαι και 
τέως περί σκηνάς στενός ειμί και αμφίβολος).118 Γίνεται επίσης έμμε
ση αναφορά σέ «άφοδευτήριον» και «ούρεΐον» (Ένόσουν τε εκ ποδαλγίας 
παγχάλεπα κάί τον κραββατον ειχον και κλινην και άφοδευτήριον και 
ούρεΐον).119 

110. Κεραμεύς, Συμβολή 245.17-246.12. Για τη λ. βλ. Redhouse, Yeni Tür-
kçe-Inglizce Sözlük, Κωνσταντινούπολη 71984, s. v. Sofa (άραβ. Suff a)' hall,ante
room. Για τη δραστηριότητα αύτη τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα βλ. Πολάκη, 'Ιωάννης 
Άπόκαυκος 88-89. Πρβ. Kissas, Umetnoh u Solunu 39 και σημ. 19. 

111. Κεραμεύς, Συμβολή 240.6.16, 25. 
112. Bees, Unedierte 122.67.4-6. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Δ', 258-259. Για 

τα βυζαντινά σπίτια βλ. τώρα Ch. Bouras, «Houses in Byzantium», ΔΧΑΕ (περ. 
Δ') 11 (1982-1983) 1-26, δπου και σχετική βιβλιογραφία. 

113. Kerameus, Nodes 285.20.1-2. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Δ', 261-262. 
114. Bees, Unedierte 102.44.13-14. 
115. δ.π. 142.85.9-10. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Δ', 251. 
116. Bees, Unedierte 149.99.7-8. 
117. Bees, Unedierte 86.27.30: χειμώνος δε χωρική καλύβγ) έγγοίνιάζω. 

Βλ. και Magdalino, The Literary Perception 32. Ό Magdalino παρατηρεί δτι 
κάτω άπο τους δρους ((χωρική καλύβη» και «καλύβη» «it is a unique source for 
the layout of an estate farmhouse in medieval Greece». Πράγματι το κείμενο 
στο όποιο παραπέμπει ό Magdalino (σ. 32 σημ. 17) αποτελεί μοναδική πηγή, άλλα 
αναφέρεται, νομίζω, στο περιβάλλον ενός μοναστηριακού αυλόγυρου (βλ. Πολάκη, 
'Ιωάννης Άπόκαυκος 88: «έξέβαλε (se. ó Κωνσταντίνος Δούκας) και τοΰ επισκο
πείου τον μητροπολίτην (sc. Ίωάννην Άπόκαυκον), άναγκασθέντα να προσφυγή 
εις Βελλαν»). 

118. Κεραμεύς, 'Αθηναϊκά 287.5.18-19. 
119. Pétridès, Jean Apokaukos 14 (82).Χ.9-10. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Δ', 

309-311. Για το θέμα βλ. παραπάνω τή σχετική ανακοίνωση του Ά . Καρπόζηλου, 
«Περί άποπάτων, βόθρων και υπονόμων». 
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Ά π ο τα Ι π ι π λ α μνημονεύεται συχνά ή κλίνη,120 το κλινίδιον,121 

ό κράββατος122 ή το ξυλοκράββατον (αργεί ôè ή κίνησις δια την των 
γονάτων νάρκωσιν και μικρόν όσον έρχομαι και εγώ βασταζόμενος εν 
ξυλοκραββάτω)123 και το «εκ μαλλοΰ υπόστρωμα» (τι δε σοι κάί το εκ 
μάλλον υπόστρωμα βούλεται;).12* 

Ό κατάλογος των σ κ ε υ ώ ν είναι ελλιπής· γίνεται λόγος για ζυ-
γοφλάσκια (7α ζυγοφλάσκια εδεξάμεθα)125 καδίον,126 τηγάνιον (όποιον 
"και περί τους ίχθΰς ποιοϋσιν οι μάγειροι, όπόσους παχνονντες αλευρω 
όπτοΰσι τηγάνω)127 καμψάσκη (κάί έθελγε την ήμετέραν όψιν ό καμ-
ψάκης επιφαινόμενος έξωθεν)128 οίνοδόκη,129 πίθο (ό πίθος ου ποτέ μοι 
εγένετο επιχειλής ονδ' ήμίκενος)130 άλλα και για ασκιά131 πού χρησι
μοποιούνται στις μεταφορές υγρών προϊόντων. Ά π ο τα μικροαντικείμε
να καθημερινής χρήσης εμφανίζονται περισσότερο τα ε ϊ δ η γ ρ α 
φ ε ί ο υ , ό κάλαμος,132 ή μελανοδόκη (περί την μελανοδόκην τό μελαν, 
ό ôè κάλαμος εκείθεν βαπτόμενος ενετύπου τω χάρτη),133 μετάλλινες 
σφραγίδες (ώσπερ χρυσή σφραγίδες κάί αργυρά σιδερέα τε και χαλκή 
εκτυπονσαι κηρόν13* [. . . ] ό Δημήτριος απεκόμισε μοι την άργνρέαν 

120. Kerameus, Noctes 284.20.5, 26. Πρβ. Bees, Unedierte 103.46.31· 
127.69.15· 134.74.4· 138.78.2. Βλ. καΐ Κουκουλέ, δ.π. Β' 2, 67 κ.έ. 

121. Pétridès, Jean Apokaukos 23 (91).ΧΧΙ.2· 32 (100).XXXIII.8. Πρβ. 
Bees, Unedierte 106.49.31-32. 

122. Bees, Unedierte 122.67.28· 135.76.6. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Β' 2, 67. 
123. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 22.7.21-22. Πρβ. Kerameus, Noctes 

279.17.12. Tò ξυλοκράββατο χρησιμοποιείται και ώς φορείο για τή μεταφορά ασθε
νών καΐ μέ αύτη την ίίννοια αναφέρεται άπο τον Άπόκαυκο. 

124. Βλ. Βέη-Σεφερλή, Προσθηκαι 241.113.26. Βλ. και Α. Karpozelos, «Rea
lia in Byzantine Epistolography X-XII c» , BZ 77 (1984) 30, 37. 

125. Bees, Unedierte 145.92.1. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Β' 2, 108. Karpo
zelos, Realia 30, 35. 

126. Kerameus, Noctes 276.15.16. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Β' 2, 110. 
127. Pétridès, Jean Apokaukos 9 (77).VII.17-18. Βλ. καΐ Κουκουλέ, δ.π. 

Β' 2, 101. 
128. Pétridès, Jean Apokaukos, σ. 9 (77).VII.4. Βλ. και Πολάκη, 'Ιωάννης 

Άπόκαυκος 107. 
129. Pétridès, Jean Apokaukos 6 (74).IV.3· 31 (99).XXXII.7. 
130. Bees, Unedierte 92.34.5. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Β' 2, 107. 
131. Βλ. παρακάτω, σημ. 202. 
132. Κεραμεύς, Συμβολή 233.2.23. 
133. Bees, Unedierte 146.94.3-4. Βλ. και Κεραμεύς, Συμβολή 233.2.18. Πρβ. 

και Karpozelos, Realia 30, 36 (μελανδόχον πυξίδα). 
134. Kerameus, Noctes 283.19.14. 



«Δεσποτάτο» της 'Ηπείρου - Μαρτυρία 'Ιωάννη Άποκαύκου 649 

σφραγίδα' ουκ εγλύφη ôè καλώς ή ημετέρα πανύμνητος' δρας; κατανω-
τίζεταί μου τα ^ρά/Λ/Λατα και το πρόσωπον αυτής αποστρέφει τοϋ μη 
βλέπειν επί τους πιττακιων μου τίτλους™5) και το καλλωπιστικό χτένι 
(εις ενθήκην τοϋ των τριχών διαλυτηρίου, στλέγγιστρον αυτό οι κομψό
τεροι λέγουσι, κτένιον δε οι κατ' εμε αμαθείς).136 

Στον κατάλογο των τ ρ ο φ ώ ν και των π ο τ ώ ν υπάρχει μεγα
λύτερη ποικιλία: άρτοι «σεμιδαλίται και σιτάνιοι»,137 «κρέατα και λα-
γωοί και κατοικίδιοι όρνιθες»,138 «κρέα ταρίχη»,1 3 9 χήνες και «νήτται»,140 

«οπώραι», «έρέβινθοι και κύαμοι χλωροί)),141 ίχθύες,142 όσπρια, λάχα
να,143 «τυρός και ωά»,144 «ωοτάριχα»145 και άφθονος οίνος.146 Άφαλής 
οδηγός για τα νηστήσιμα σιτηρέσια είναι τα «έπιτίμια»147 πού ορίζουν 
το διαιτολόγιο του τιμωρημένου. 

Δεν απουσιάζουν οί αναφορές για τα υ φ α ν τ ά , για τις εργασίες 
προετοιμασίας ("Ομως ολίγα αττα τών παρακρουσμάτων τούτων άπο-
λεξάμενοι, θερμώ ϋδατι εμβαλόντες και πεποιημένω κατά κύκλον όργά-
νω κάί κινουμένω κατά τροχούς τα απαλά σφαιρία ταϋτα εις νήμα πά
λιν άναλυσάμενοι και χερσι ποικίλαις μετά την άνάλυσιν δόντες, και 

135. Bees, Unedierte 124.67.87-90. Βλ. και Kissas, Umetnoh u Solunu 46 
σημ. 73* πρβ. και 43 σημ. 59. 

136. Bees, Unedierte 135.75.12-13. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Δ', 345, 367. 
137. Pétridès, Jean Apokaukos 5 (73).IV.26. Βλ. και Πολάκη, Ιωάννης 

Άπόκαυκος 106. Κουκούλες, δ.π. Ε', 12 κ.έ. Karpozelos, Realia 26-27, 33. 
138. Pétridès, Jean Apokaukos 6 (74).IV.l-2· πρβ. και σ. 12 (80).IX.31-

32. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. Ε', 47 κ.έ. Karpozelos, Realia 21, 25, 28, 33. 
139. Pétridès, Jean Apokaukos 6 (74) JV.2. Βλ. καΐ Κουκουλέ, δ.π. Ε', 62 κ.έ. 
140. Pétridès, Jean Apokaukos 31 (99).ΧΧΧΙΙ.9: χήνα θύαας και νήτταν 

εφαγον. 
141. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 381.21-22: και έρεβίνθους και κνά-

μους χλωρούς ϋδατι βεβρεγμένους. 
142. δ.π. στ. 25. 
143. Bees, Unedierte 76.14.32: λάχανα και όσπρια εσθίειν μετά ελαίου. Βέη-

Σεφερλή, Προσθήκαι 240.113.20. Βλ. και Karpozelos, Realia 26. 
144. Bees, Unedierte 76.14.39: άνευ κρέατος και τυροϋ και φοΰ. Βλ. και 

Karpozelos, Realia 21, 25, 26, 29. 
145. Βλ. παρακάτω, σημ. 168, 169. 
146. Pétridès, Jean Apokaukos 31 (99). ΧΧΧΙΙ.8. Κεραμεύς, Άπόκαυκος -

Χωνιάτης 381.24, 26. Bees, Unedierte 76.14.34, 40. Βέη-Σεφερλή, Προσθήκαι 
240.113.16 κ.α. Βλ. καΐ Κουκουλέ, δ.π. Ε', 122 κ.έ. Karpozelos, Realia 21, 26, 27. 

147. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 381.17-26· Pétridès, Jean Apokau
kos 19 (87).XIV.13-16· Bees, Unedierte 76.14.30-40" 79.18.39-44. 
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τέλος χειρισάμενοι τοις ύφάνταις εν τοϋτό σοι πεπόμφαμεν ύφασμα, κα-
θαρον μεν, ως εγώμαι, βεβαμμένον ôè και το χρώμα τών μετά μέλανος 
καΐ λευκού· κάτοξυ λεγόντων τοϋτο κναφεϊς...)1*8 ή τα εργαλεία παρα
σκευής τους (παρ' δλην ôè δμως την του βίου ζωήν ερια κάί λίνον εύ~ 
ρίσκειν αυτήν τάς τε χείρας ερείδειν εις ατρακτον)'1*9 για τους τρόπους 
πλοκής τής κρόκης και του στήμονος (τους δε πήχεις εις ατρακτον... 
έπιπλέκοντος αλλήλοις ως κρόκην και στήμονα και το του σωτηρίου σοι 
εντεύθεν ΐμάτιον εξυφαίνοντος δίπλακος, μαρμαρέης λαμπρότερον, ίστουρ-
γίας 'Ινδικής τιμιώτερον. τοιούτος εργοδότης ο γέρων εγώ, τοιούτος 
υφαντής τής σωτηρίου περιβολής),150 με υλικά «εξ έρίου καί λίνου»151 

και έντονα χρώματα (διπλώσας δύο σοι διπλάρια εξάμιτα πέπομφα, το 
μεν κοκκινον προσνείμας τη πανηγύρει, βασιλίς γαρ αϋτη τών εορτών 
καί συ βασιλεύς ημέτερος, βασιλικον δε αμφιον και το κοκκινον το δε 
γε κιρρον τή νόσω καί τή νηστεία, ωχροί γαρ γινόμεθα και εγκρατευό-
μενοι και νοσοϋντες).152 Έδώ γίνεται λόγος για διπλάρια έξάμιτα υφά
σματα153 ή απλώς για υφάσματα-154 άλλου για πεποικιλμένα ροΰχα στην 
ενδυμασία τών γυναικών (και συνάγειν αργυροκόπους καί τυραννεΐν τον 
χρυσον εις ενώτια και στρεπτους καί καταμάργαρα περιδέραια και πό-
νον εχειν τον πανημεριον εις το καταμαργαρουν και καταχρυσουν το τών 
άνισων ευθειών εμβαδόν, αϊ τοις γυναικείοις προσραπτόμεναι ιματίοις 
τους πήχεις εκατέρους τών γυναικών τή τεχνική παραθέσει καί τή εξάλ-
λω αυγή, ου μόνον δε άλλα και περί τα άλλα διαπονεϊσθαι, δσα εν πλέγ-
μασιν, δσα εν γυναικείων εφεστρίδων λαμπρότησι).155 'Αναφέρονται δμως 
καί περιβόλαια156 «έκ δερμάτων αλωπεκών» (απέστειλα τρία κεφάλαια 
ύπέρπυρα επί τω εξωνηθήναι μοι δέρματα αλωπεκών οϊδας γάρ, δτι 

148. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 378.1-7. 
149. Pétridès, Jean Apokaukos 29 (97).ΧΧΙΧ.24-25. Βλ. καί Κουκουλέ, 

δ.π. Β' 2, 114-115. Angeliki E. Laiou, «The Role of Women in Byzantine 
Society», JOB 31/1 (1981) 245 σημ. 60. 

150. Kerameus, Noctes 277.15.23-28. 
151. Βλ. σημ. 149. 
152. Pétridès, Jean Apokaukos 23 (91).XXI.14-17. 
153. Βλ. Karpozelos, Realia 29, 34. Βλ. καί Kissas, Umetnoh u Solunu 

43 καί σημ. 57. 
154. Pétridès, Jean Apokaukos 12 (80).IX.26. Bees, Unedierte 135.75.10. 

Βλ. καί Kissas, Umetnoh u Solunu 41 σημ. 36-40. 
155. Kerameus, Noctes 281.18.16-22 (= Bees, Unedierte 137.77.53-59). 

Βλ. καί Kissas, Umetnoh u Solunu 41 σημ. 42. 
156. Βλ. Karpozelos, Realia 29, 36. 
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πόθεν ουκ ϊχομεν τοιαύτην περιβολήν, εϊ μη εξ εαυτών πορισόμεθα. εστία
σαν δε και μεγάλα και καθαρά και άξια της άγορασίας)151 ή σκύτινα,158 

άρνειακή γούνα (ουκ ή*ν άρνειακή γούνα και λινοϋν ένδυμα, ώστε μη 
τον εμον ριγαν Νικόλαον;),159 ευρύχωρη ή με σούρες (σον δε καταξιώ-
σαντος αΐτήσαι αφ' ημών δερματινον περιβόλαιον, η πάντως και τη ώρα 
δούναι και σε αίδεσθηναι; όθεν και άπεκδνσάμενος όπερ έφόρουν αυτός, 
αύτενδυτον πέπομφά σοι, πλατύ μεν, εύρύχωρον δε, ποδηρες δε, όποια 
ταύτα τοις έπισκόποις επιπρεπή· και οίδα, δτι και συστελεϊς αυτό και 
στενώσεις και προς το σφηκώδες μεταβάλεις),160 άναξυρίδες με Ιμάντες 
("Ηδη δέ μοι και 6 ίμάς δ περί τα αιδοία την άναξυρίδα ξυνδέων, της 
εύσαρκίας ύποτακείσης, κατολισθαινει περί μηρούς)161 καί σφικτούρια 
(ποιήσεταί σοι και μέλαν, δτε καιρός εις ένδυμα πρέπον τοις καθ' ήμας 
ίερατικοΐς" Ιμάτιον τοϋτο κάί 'σφικτούριον' όνομάζουσιν ουκ οΐδα πόθεν 
εκάτερα, εϊ γ ε ιμάτιον μεν το κατά σάρκα λίνεον... το δε πλατύ και 
εύρύχωρον ποία ετυμολογία σφικτούριον, ή δτι σφίγγεται ζώνη, ως μη 
φαινοίμεθα ελκεσίπεπλοι και παρά τοϋτο τάχα γυναικιζοίμεθα; συνέχε
ται δε ζώνη και τα μη ποδήρη τών ενδυμάτων, και τα εντός κάί στενό
τερα, κάί απορώ ποτέρω τούτων την όνομασίαν ταύτην αρμόσω).162 Τέ
λος, επίσημα ρούχα, ή βασιλική άμπεχόνη163 καί ποικιλοειδή άμφια 
(κάί ταΐς εορτασίμοις την ίεράν ένδύου έρεαν και κατά νώτων κάί περί 
μαζον και λαγόνα αιώρει το έπίστενόν σου πλέγμα καί το έπίωμον...).16^ 

Με εφόδιο αυτόν τον υλικό πολιτισμό ό άνθρωπος του «Δεσποτά
του» αναπτύσσει τους τ ρ ό π ο υ ς ζ ω ή ς του διαλεκτικά με το πε
ριβάλλον. 'Ασχολείται μέ την ά λ ι ε ί α*165 ό Άπόκαυκος περιγράφει 

157. E. Kurtz, «Christophoros von Ankyra als Exarch des Patriarchen 
Germanos IL», BZ 16 (1907) 140.6.8-12. Bees, Unedierte 135.76.15. Πρβ. 
Karpozelos, Realia 29. 

158. Βλ. Karpozelos, Realia 29, 36. 
159. Bees, Unedierte 153.103.20-21. 
160. Bees, Unedierte 133. *73α.12, 19-24. 
161. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 339.3.21-23. 
162. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 378.12-21. Βλ. και Κουκουλέ, δ.π. 

Σ Τ , 293-294 και σημ. 2. 
163. Kerameus, Nodes 283.19.12. 
164. Bees, Unedierte 101.43.38-40. Kerameus, Nodes, 271.122.15 κ.ε. Για 

τα υφαντουργικά εργαστήρια της Ναυπάκτου και τα εργαστήρια κεντητικής στη 
Ναύπακτο και την Άρτα βλ. Kissas, Umetnoh u Solunu 40-41. 

165. Συχνά αναφέρονται τα προϊόντα της αλιείας: ίχθύες' βλ. Pétridès, Jean 
Apokaukos 9 (77).VII.18. Bees, Unedierte 110.53.40· 123.67.39· 138.78.19· 
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πολύ παραστατικά την εικόνα του ψαρά επί τω έργω (δπως ό άλιεύς 
πέτρας μεν ύπερκάθηται, αγκιστρον δε χαλά είς βνθον λεπτή μηρίνθω 
παρηρτημένον και τον εγχάναντα τούτω ίχθύν αμείβων χείρα χειρός άνέλ-
κει και έγκολπίζεται)166 και ακόμη τον τρόπο μαγειρικής των ψαριών 
(όποιον και περί τους Ιχθϋς ποιοϋσιν οι μάγειροι, όπόαους παχνοϋντες 
άλεύρω όπτοϋσι τηγάνω).167 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι ή μαρτυρία για την κατεργασία τοΰ αύ-
γοτάραχου: ταϋτα δε ιχθύων ωά, τάριχα, ήλιου μεν άκτϊνι ξηρά, πιό-
τητα δε άποβαλόντα την φυσικήν αυτήν ταύτην συνημμένην ύγρότητα· 
τούτων δε αριθμός μεθ' δν τι πλέον ούχ υπάρχει λαβείν, τα πάντα δε 
δίδυμα, και μεμονωμένον ουδέν εστίν εν αΰτοίς.168 Ακρ ιβώς δπως ετοι
μάζεται ως σήμερα το αύγοτάραχο στο Μεσολόγγι.169 

Οί ποιμένες καταγίνονται μέ την κ τ η ν ο τ ρ ο φ ί α , κυρίως τών 
προβάτων (τα πρόβατα άλιπή δια τον χειμώνα και μόνοις όστέοις εναρ-
μοζόμενα κάί δέρμασι καλυπτόμενα170 [. . . ] πρόβατον εν εκ τοϋ κόμη-
τος αναλαβόμενοι έθέμεθα είς φυλακήν171). Ό ήμιμόνιμος χαρακτήρας της 
κτηνοτροφίας φαίνεται και άπο το χωρίο ενός σημειώματος «επί φόνου» 
τοΰ Άποκαύκου:1 7 2 Ό άπο Μικράς Βαγενετίας, χωρίον Βρεστίανες, Θεό
δωρος ό Βοδινόπουλος προσελθων ήμΙν άφηγήσατο, ώς καταλαβόντος 
τοϋ ενεστώτος χειμώνος άλευρα, καθώς έστιν εθος εν τη χώρα αύτοϋ, 
μετεκόμιζε προς τα χθαμαλώτερα μέρη και τα συνοροϋντα τω θέματι 
Νικοπολιτών, ένθα παραχειμάσαι έμελλε μετά τών προσόντων βοσκη-
μάτων αύτώ.173 

143.87.9-10· όψάρια· βλ. Kerameus, Nodes 279.17.15· αχινοί· βλ. Bees, Une-
dierte 96.37.8. χταπόδια' δ.π. 131.71.55 κ.έ.' αύγοτάραχα' βλ. παρακάτω, σημ. 
169. Γενικά για τήν αλιεία στο Βυζάντιο βλ. Κουκουλέ, δ.π. Ε', 331-343. 

166. Kerameus, Noctes 270.121.12-14. Πρβ. Pétridès, Jean Apokaukos 18 
(86).ΧΙΙΙ.19-21. 

167. δ.π. 9 (77).VII.17-18. 
168. Bees, Unedierte 85.26.16-20. 
169. Βλ. Γ. Δ. Γεωργίου, Μεσολόγγι, σ. 32. Θέμου Ποταμιάνου, Ψαρέματα 

και ψάρια, 'Αθήνα 1954, σ. 216. Βλ. και V. Katsaros, «A Contribution to the 
Exact Dating of the Death of the Byzantine Historian Nicetas Choniates», 
JOB 32/3 (1982) 91 σημ. 54. Karpozelos, Realia 25, 37. 

170. Pétridès, Jean Apokaukos 5 (73).IV.34-35. 
171. Bees, Unedierte 78.18.11-12. Βέη-Σεφερλή, Προσθήκαι 241-242.144.4-

10 Y.Ä. Γενικά για τον ποιμενικό βίο τών Βυζαντινών βλ. Κουκουλέ, ο.π. Ε', 310-330. 
172. Pétridès, Jean Apokaukos 7 (75).VI.30-8(76).VI.19. 
173. δ.π., στ. 30-34. 
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Ή γ ε ω ρ γ ι κ ή κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α είναι περιοδεύουσα και εδραία. 
Στους αγρούς,174 τα άγρίδια175 και τους κήπους176 οι κάτοικοι των άγροι-
κικών παροικιών,177 ταλαεργοί γεωργοί,178 ασχολούνται μέ τήν κηπουρι
κή,179 τήν ελαιοκομία και έλαιουργία (ελαίας ολίγας, ελαία δε και 6 καρ
πός και το δένδρον, εδωρήσατο μοι ο... βασιλεύς εως μέτρου ζωής· νϋν 
δε... δέδωκε ταύτας εργοδότγ} Κορινθίω στρατευόμενα)...180), τις διάφο
ρες «φυτείες»,181 άλλα κυρίως μέ τα δημητριακά182 και τήν αμπελουρ
γία,183 αγωνιώντας για τήν τύχη της συγκομιδής άπο τους ρυθμούς της 
καρποφορίας,184 τις φυσικές καταστροφές,185 τίς τυχαίες απώλειες186 ή, 
τέλος, άπο τή φορολογική πολιτική της εξουσίας και των αρχόντων της.187 

Το υγρό κλίμα της Δ. Στέρεας ευνοούσε, όπως εΐδαμε, τήν άνάπτυ-

174. Κεραμεύς, Συμβολή 245.7.11: Ύποαπαται αγρούς. Bees, Unedierte 134. 
75.5-6: επανελθοη> δ' εκ Βονδίτζης και καταπεσών εν άγρφ οϋτε τήν Ναύπακτον 
εϊδον Ιτι. Για τήν έννοια τοϋ δρου «αγρός» βλ. Μήνας Πατεράκη-Γαρέφη, «Παρα
τηρήσεις στην Ιννοια του βυζαντινού δρου 'αγρός'», Βυζαντινά 10 (1980) 151-167. 

175. Κεραμεύς, Συμβολή 242.6.9-13: Άγρίδιον προ χρόνων ήδη και εβδομή-
κοντα νεμηθέν... νέμεται και καρπίζεται. Για τον δρο «άγρίδιον» βλ. Πατεράκη-
Γαρέφη, Παρατηρήσεις 152-153, 162, 167. 

176. Κεραμεύς, Συμβολή 241.6.23: Κήπους εν τφ κώδικι κατεγεγραμμένους. 
Γενικά για τον γεωργικό βίο των Βυζαντινών βλ. Κουκουλέ, δ.π. Ε ' , 245-279. 

177. Bees, Unedierte 81.20.13-14: και Πριμμικηροπού^ς αύτοΐς και τφ 
κατ' οίκον αύτοΐς ύπηρετικφ και τή άγροικική παροικία. 

178. Bees, Unedierte 71.11.58: τους ταλαεργούς ημών γεωργούς. 
179. Kerameus, Nodes 279.16.1: ίνα μή τα πράσα αύτοϋ είς τον μητροπο-

λίτην καινοτομήση. 
180. Bees, Unedierte 132.72.13-16. Πρβ. Kerameus, Nodes 277.15.18 κ.έ. 
181. Kerameus, Nodes 290.28.35: ή φυτεία σου. 
182. Bees, Unedierte 71.11.30 κ.έ.· 71.53 κ.έ.· 126.68.37 κ.έ.· 149.99.11 κ.έ. 
183. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, Δ', 

Πετρούπολη 1897, σ. 124.24: περί αμπελώνων σ. 125.1-3: επί της τών αμπελώ
νων... κατοχής και νομής. Τοϋ ϊδιου, Κερκυραϊκά 337-338.2. Τοϋ ίδιου, Συνοδικά 
γράμματα 29.14, 17 και 19. Pétridès, Jean Apokaukos 6 (74).IV.3· 18 (86). 
XIV. 28 κ.έ. Kerameus, Nodes 277.15.1-2· 278.16.30-32· 290.28.18 κ.έ. Bees, 
Unedierte 64.6.71* 135.76.16. Γενικά για την αμπελουργία τών βυζαντινών βλ. 
Κουκουλέ, δ.π. Ε ' , 280-295. 

184. Pétridès, Jean Apokaukos 11 (79).IX.33: τών πέρυσι γεωργημάτων ή 
σπάνις (=Noctes 256.3.5). 

185. Bees, Unedierte 71.11· 126.68- 149.99. 
186. Bees, Unedierte 127.68.53: τήν άπώλειαν τών καρπών λιμον προμαν-

τεύομαι. 
187. Κεραμεύς, Συμβολή 241.6.23. Τοϋ 'ίδιου, Nodes 256.3.5 κ.έ. 277.15.18 

κ.έ. Bees, Unedierte 81.20.14 κ.έ.· 132.72.13 κ.έ. 
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ξη τών δασών μέ βελανιδιές πού προμήθευαν τή βασική τροφή για τή 
χοιροτροφία. J88 Οί αγρότες, δμως, καταγίνονται και μέ ευγενέστερες 
ασχολίες, δπως ή μελισσοκομία189 και ή μεταξοσκωληκοτροφία (ούχ 
ΰπελείφθη ακαυστον δένδρον, οι μεταξογεννήτορες σκώληκες αύταϊς κα-
λνβαις απώλοντο).190 

Οί τ ρ ό π ο ι κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς ακολουθούν παραδοσιακούς τύ
πους: τήν αγρανάπαυση191 και τα νεώματα (οϋτε γαρ νεώματα γέγοναν 
εν τω προσφορω καιρώ και βονς υπό ζνγον ουκ ήχθη εως μεσοϋντος 
κάί δεκεμβρίον, ουκ άνετμήθη αϋλαξ, σπόρος ου κατεβλήθη)'192 ή λί
πανση είναι φυσική [κόπρος] (και τήν βοτάνην αχρις εις ρίζαν κόπρου 
μεν επλήρωσε το πεδίον, χλόης δε ουδέν ΰπελε/πετο).193 Ό ζευγηλάτης 
{ζευγηλάται χώρον ενα τω κυρίω μου διαφέροντα επεχε'ιρουν εργάζε-
σθαι)19* χρησιμοποιεί άροτρο και βωλοκόπο (κάί σύνειμι χωρικοϊς και 
παρά βόας εχω και βώλον καί αροτρον195). Γίνεται επίσης μνεία για 
όρχάτους και υδραγωγούς,196 ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν και ορισμένα 
γεωργικά εργαλεία, δπως είναι τα συνδεδεμένα ραβδιά για το κατέβα
σμα τών καρπών (έτεροι ράβδον ράβδω συνδήσαντες, ώς έκατερας διέ-
χειν σπιθαμιαία τη σχοίνω, τήν μεν χειροκρατοϋσι, τήν δε τών κατα
στρωμάτων και τών καρπών καταφέρονσι, κάί τον ενιαύσιον πόνον τών 
δυστυχών γεωργών πόνοι ούτοι βαρύτεροι διεδέξαντο197), οί μεγάλοι κά
δοι (α κάδδοις άμιλλώνται προς μέγεθος198) και τα δοχεία (Ώς δε χειρι 

188. Βλ. παραπάνω, σ. 633. 
189. Εικόνες άπο τη μελισσοκομική σφαίρα βλ. Pétridès, Jean Apokaukos 

13 (81).Χ.30 κ.έ. Kerameus, Nodes 249.1.12 κ.έ. Bees, Unedierte 150.99.23 
κ.έ. Γενικά για τή μελισσοκομία τών Βυζαντινών βλ. Κουκουλέ δ.π. Ε ' , 296-309. 

190. Bees, Unedierte 149.99.9-10. Βλ. και Kissas, Umetnoh u Solunu, 
41 καΐ σημ. 39. Ή περιοχή της Ναυπάκτου φαίνεται δτι είχε τα απαραίτητα δεν-
δρύλλια γι ' αυτή τήν καλλιέργεια, βλ. Bees, Unedierte 88.27.93. 

191. Βλ. Κίσσα, Σχόλια 190. 
192. Bees, Unedierte 63.6.33-35. Βλ. και Κίσσα, Σχόλια 170.33-36. 
193. Kerameus, Nodes 282.18.1-2. Πρβ. Κίσσα, Σχόλια 190. 
194. Pétridès, Jean Apokaukos 20 (88).XV.3. 
195. Κεραμεύς, Συμβολή 246.7.19-20. Βέη-Σεφερλή, Προσθηκαι 162.1.17-18: 

αφείς γαρ βίον ζην τον άγρότην και περί γήν κνπτάζειν και αύλακα καΐ άροτρόν τε 
καί ΰνιν μεταχειρίζεσθαι. 

196. Κεραμεύς, Συμβολή 246.7.20-21: καί πονοϋμαι περί υδραγωγούς, καί 
όρχάτους άνακαθαίρω φυτών. 

197. Bees, Unedierte 157.107.49-52. 
198. Bees, Unedierte 123.67.40. 
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κρατηθείς βάρος εΐχεν ουδέν, την ελαφρότητα τον ελαίου αΐτίαν είναι 
της τοϋ αγγους κουφότητας ύπελάβομεν. Άφελόμενοι το τούτου επίπω-
μα και τω τούτου στόματι στηρίξαντες όφθαλμόν, ως ΐδωμεν, ει πλή
ρες το αγγος, και το δεύτερον, ει ημίκενον, ούδεν πλέον εβλέπομεν εν 
αύτω, ει μη ακτίνα ελαίου περί τον πυθμένα μικράν είς πλέον δε πε-
ριεργασάμενοι την θεωρίαν τοϋ ëvôov ύγροϋ, ως άνεκυλίαθη το αγγος 
ένθα και ένθα, μόλις ήρκεσε το σταλεν την εντός τοϋ καμψάκου έπι-
φάνειαν κοίλην αλενψαΐ' εμείναμεν δε ως προ τοϋ και άλιπεϊς και άνέ-
λαιοι199), το γεωργικον πτύον,200 το μοχλίον,201 ό θύλακας τράγου για 
τις μεταφορές.202 Μια περισσότερο καθαρή εικόνα των τρόπων ζωής 
στο χώρο μας δίνει έμμεσα ο Άπόκαυκος, σ' έναν μακρύ κατάλογο ζώων 
καί προϊόντων στο περιβάλλον πιθανότατα μιας μονής,203 στην όποια ό 
ϊδιος έζησε πρόσκαιρα: 

Άδιαίρετον δε δν το τοϋ τετραγώνου τούτου χωρίον, ως δε γεωμέ-
τραι λέγουσιν εμβαδόν, και μη διαιρεθεν ώς εχρήν εις αύλήν αυτήν και 
είς μέσαυλον, ώς εν τούτω μεν την εκ ζώων ήμετέραν ϋπαρξιν ενοικί-
ζεσθαι, ημάς δέ τω ύπολοίπω μέτρω της αυλής ενσκηνοϋν, εσμεν δμοϋ 
χρήματα πάντα, άνθρωπος ίππος νήττα και χήν και σύες, περιστεραϊ 
πρόβατα βοϋς τ ε και κύων, σίτος κριθή καί κέγχρος, δσπριον λίνον αχυ-
ρον ή και χόρτος, ώς δε και ξύλον και ένθεν μεν βληχαται το πρόβατον, 
εκείθεν δε μυκαται δ βοϋς, ϊππος τε χρεμετίζει και παππάζει δ χήν, 
και περιγρυλλίζουσι τα δελφάκια, καί φωνεΐ τορδν δ μεγιστόφωνος όρ
νις, και διαλέγεται άνθρωπος, και περιλαλούντων ημάς την μεν δμιλίαν 
επικοπτόμεθα, όνομα δε ήμϊν περιάπτεται, δποϊον και τοις αύτάρκως 
τούτων εχουσι χωρικοϊς τ δ αλογώτερον επεφήμιξαν. Οικοδεσπότης τοϋτο 
το δνομα, δτι πολλά ήμϊν ετερογενή και επηετανά τα εγκείμενα.20* 

Στον τομέα των κοινωνικών δομών οι θεσμοί, πού ισχύουν, παρου
σιάζονται γνωστοί άπο τη σχέση τους με την εν γένει κοινωνική οργά
νωση του Βυζαντίου. 'Αφθονούν ωστόσο τα παραδείγματα. Ή απονομή 
δικαιοσύνης γίνεται άπο τον ίδιο τον Άπόκαυκο.2 0 5 Οι αναφορές του 

199. Pétridès, Jean Apokaukos 9 (77).VII.4-12. 
200. Bees, Unedierte 71.11.51: εν rfj χειρι γεωργικού πτύον. 
201. Bees, Unedierte 141.83.5. 
202. Pétridès, Jean Apokaukos 22 (10).XIX.18: καί θύλακα τράγου πλήρη 

μέλιτος και θερμού. 
203. Βλ. καί παραπάνω, σημ. 117. 
204. Κεραμεύς, Συμβολή 247.7.17 - 248.2. 
205. Ό Σπ. Τρωιάνος (ΟΙ πηγές τοϋ βυζαντινού δικαίου. Εισαγωγικό βοήθημα, 
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καλύπτουν περιπτώσεις πού αντιμετωπίζονται άπο το πολιτειακό και 
εκκλησιαστικό δίκαιο και άφοροΰν στους τομείς:206 

(α) του Οικογενειακού δικαίου (άρραβών,207 θεσμός προίκας,208 δια
ζύγια209) 

— ιδιόμορφες περιπτώσεις προστασίας παιδιών-ορφανών (Δεκα
ετές παιδίον Νανπάκτιον... Μιχαήλ όνομα, Στειρώνην επώννμον, προσε-

Άθήνα-Κομοτηνή Ì986, σ. 171) παρατηρεί δτι οί «αποφάσεις (sc. τοΰ Άπόκαυκου) 
μαρτυρούν επιείκεια, αλλά και ευθυκρισία, με αξιοθαύμαστη μερικές φορές ευελι
ξία στην αξιολόγηση του πραγματικού υλικού, ώστε το διδακτικό να ικανοποιεί 
το πραγματικό βυναίσθημα του δικαίου, χωρίς η ουσία της υπόθεσης να υποδουλώ
νεται σε δικονομικούς τύπους». Βλ. καΐ Πολάκη, 'Ιωάννης 'Απόκανκος 115-126. 

206. Για τήν κατάταξη βλ. Δημ. Σ . Λουκάτο, Εισαγωγή στην 'Ελληνική Λαο
γραφία, 'Αθήνα 1977, σ. 188-190. Τή λειτουργία τοϋ εθιμικού δικαίου αναγνωρίζει 
κανείς στις φράσεις δπως και ή παλαιά συνήθεια αντί νόμου φυλάττεται (βλ. Κε
ραμέα, Κερκυραϊκά 337.2.18-19). 

207. Bees, Unedierte 66.9.3: ιερείς εύχήν έπ' άρραβών ι ποιείν. Βλ. καί Laiou, 
Contribution 288. Γενικά για τή μνηστεία στο βυζαντινό δίκαιο βλ. Στ . Ί ω σ . 
Παπαδάτο, Περί της μνηστείας είς το βυζαντινά» δίκαιον (Πραγματεϊαι της 'Ακα
δημίας 'Αθηνών, 50), 'Αθήνα 1984. Βλ. ακόμη 'Αγγελική Λαΐου, « Ό θεσμός της 
μνηστείας στο δέκατο τρίτο αίώνα», 'Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, Α', Ρέθυμνο 
1986, σ. 280-298. Γενικότερα για το οικογενειακό δίκαιο βλ. Κ. Ε. Zachariä von 
Längen thai , Geschichte des griechisch-römischen Rechts, Βερολίνο 31892 (φωτ. 
ανατ. Aalen 1955), σ. 55-129. 

208. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 342 αριθ. κειμ. 7. Τοϋ ίδιου, Συμβολή 229-232, 
αριθ. κειμ. V 242.6.13 κ.έ. Bees, Unedierte 58-59.3· 59-60.4. Για τον θεσμό της 
προίκας βλ. γενικά Γ. Σ . Μαριδάκη, Το άστικον δίκαιον εν ταΐς Νεαραΐς των βυ
ζαντινών αυτοκρατόρων, 'Αθήνα 1922, σ. 152-179. Άλκ . Χ. Κρασάς, Σύστημα αστι
κού δικαίου, 'Αθήνα 1927, σ. 146-303. Γ. Α. Πετρόπουλος, 'Ιστορία και εισηγή
σεις τοϋ ρωμαϊκού δικαίου, Β ' , 'Αθήνα 21963, σ. 1195-1234, δπου καί βιβλιογρα
φία. Βλ. ακόμη Ά ν . Π . Χριστοφιλόπουλο, « Ή έκποίησις των προικώων ακινήτων», 
Δίκαιον και 'Ιστορία, 'Αθήνα 1973, σ. 186-196. Α. Λαΐου-Θωμαδάκη, « Ή γυναίκα 
στή βυζαντινή κοινωνία», 'Επιστημονική Σκέψη 4 (1981) 28. 

209. Κεραμεύς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, Δ' , 119-121.38. 
Τοΰ ϊδιου, Συνοδικά γράμματα, 27-28.10. Pétr idès, Jean Apokaukos 17-18 
(85-86).ΧΙΙ· 20-21 (88-89).XVl· 22 (90).ΧΧ· 29-30 (97-98).ΧΧΙΧ, XXX, XXXI. 
Κεραμεύς, Συμβολή 229-232.1. Bees, Unedierte 64-65.7· 68-70.10· 79-81.19' 
88-89.28- 97-99.39. Βέη-Σεφερλή, Προσθηκαι 162-164.1' 186-187.28. Βλ. καί 
Η . Ν . Angelomatis-Tsougarakis, «Women in the Society of the Despota te of 
Epiros», JOB 32/2 (1982) 475. Laiou, Contribution 300 κ.έ., δπου καί βιβλιο
γραφία. Βλ. επίσης Μ. Th. Fögen, «Rechtsprechung mit Aristophanes», Rechts
historisches Journal 1 (1982) 74-82. Της ίδιας, «Ein heisses Eisen», Rechtshi
storisches Journal 2 (1983) 85-96. 
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λαβόμψ...).*10 

(β) 'Εμπραγμάτου δικαίου (Βοσκές: πλησίον δε, φησί, της των προ
βάτων τον Στάνη νομής ειργάζετο Βασίλειος τις δνομα)211 περιουσία και 
εκποίηση ακινήτου και αυτοκινήτου,212 όσπιτότοποι ( + Πέπρακα προς 
σέ τον κϋρι Συμεών τον Βραναν, το όσπητότοπον δπερ μοι εχάρισε το 
ήμισυ τού(του), και το έτερον ήμισυ επώλησεν ο εξάδελφος μου Λά
ζαρος...).213 

(γ) Κληρονομικού δικαίου.214 

(δ) Ποινικού δικαίου (εγκλήματα:215 παρθενοφθορία (Αύριλιόνης τις, 
"Ρωμαίων άποικος, δνομα Κωνσταντίνος, Βλάχους τοϋτο το γένος δ και
ρός ώνόμασεν άνθρωπος, κατά χρόνον τον πέρυσι, Βλασίαν, την αυτόν 
θυγατέραν, παρθενον οϋσαν και νέαν, άπερχομενην νδρενσασθαι άπδ της 
εγγιστά πον πηγής, κατασχών και περί τίνα ραγάδα γης άγαγών, ένθα 
βοήθειαν εσεσθαί πόθεν τη Βλασία δ Κωνσταντίνος ουκ ωετο, άλλ" ουδέ 
φωνούσης άκουσθήναι υπό τίνος, την παρθενικήν εκεισε πυλίδα της Βλα-
ϋίας άνέωξε216) ή παιδοφθορία (και των παρανομημάτων τούτων τα τέ-

210. Κεραμεύς, Συμβολή 233.2.28 κ.έ. Βλ. καί Κατσαρό, 'Ακόμη μια μαρτυ
ρία για τή μονή του «Κρεμαστού» 378 σημ. 42. Βλ. καί παρακάτω σημ. 269. 

211. Βλ. Βέη-Σεφερλή, Προσθήκαι 242.114.6 κ.έ. Βλ. καί παραπάνω σημ. 
170. Βλ. ακόμη σχετικά Πετρόπουλο, δ.π., Α', 734-735. 

212. Κεραμεύς, Συμβολή 230.1.12: ακίνητα· 231.1.19: εκποίησις. Bees, Une
dierte 60.4.34: ακίνητους οϋσας καί αυτοκίνητους (περιουσίας)· 150.99.21: τήν 
περιουσίαν των πολιτών εληΐσαντο. Για τήν επένδυση σέ ακίνητα κατά τον 10ο-11ο 
αί. βλ. Ν . Οίκονομίδη, « Ή επένδυση σέ ακίνητα γύρω στο έτος 1000», Τα Ιστο
ρικά 7 (1987) 15-26. 

213. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, «Δυρραχηνά», ΒΖ 14 (1905) 569.1.1 κ.έ. 
214. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής Σταχυολογίας, Δ' , 

124-125.40. Πρβ. τοΰ ϊδιου, «Κανονικαί Πράξεις Γεωργίου Βαρδάνη περί κληρο
νομικής υποθέσεως Θεοδώρου Διαβατηνοϋ», '''Εκκλησιαστικός Φάρος 'Αλεξανδρείας, 
Δ' , 19 (1909) 61-67. Bees, Unedierte 59.4.12 κ.έ.: καί τελευτών ου κατελιπε 
ταύτας κληρονόμους Ισομοίρους των προσόντων αύτω' 65-66.8. Για το κληρονο
μικό δίκαιο γενικά βλ. Zachariä von Lingenthal , Geschichte 133 κ.έ. Μ. Käser, 
Das römische Privarecht II: Die nachklassischen Entwicklungen (Handbuch der 
Altertumswissenschaft, X.3.3.2), Μόναχο 21975, σ. 463 κ.έ. 

215. Oi αναφορές τοΰ Άποκαύκου καλύπτουν εγκλήματα, τόσο του βυζαντι
νού πολιτειακού δικαίου, δσο καί αδικήματα τοΰ εκκλησιαστικού δικαίου. Για το 
φαινόμενο της παράλληλης τυποποίησης των πράξεων βλ. Γ. Πουλή, «Εκκλησια
στική Δικαιοσύνη' και Δικαστικός Έλεγχος», Δίκαιο καί Πολιτική 15 (1988) 205-
232 καί κυρίως 208-209, δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

216. Bees, Unedierte 61.5.21-27. Γενικά γιά τήν παρθενοφθορία βλ. Μεν. Α. 
Τουρτόγλου, Παρθενοφθορία καί εϋρεσις θησαυρού (Βυζάντιον, Τουρκοκρατία - με-

42 
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λη πρόδηλος πάντως παιδοφθορία211), φόνος) . 2 1 8 

(ε) Ποιν ικού δ ικονομικού δ ικαίου (θεοκρισ ία-όρκοδοσία) . 2 1 9 

Τ α κε ίμενα του Ά π ο κ α ύ κ ο υ , π ο ύ παρουσιάζουν ιδ ιαίτερο ενδιαφέρον 
γ ι α τους μελετητές τ η ς ιστορίας του βυζαντινού δ ικαίου , κα ι μ ά λ ι σ τ α τ α 
τ ε λ ε υ τ α ί α χρόν ια , 2 2 0 δέν αποτελούν μόνο π η γ έ ς γ ι α τ η νομολογ ία τ η ς 

ταεπαναστατικοι χρόνοι μέχρι και τοϋ Καποδιστρίον), 'Αθήνα 1963, σ. 15-92, δπου 
και σχετική βιβλιογραφία. 

217. Bees, Unedierte 68.10.19-20. Πρόκειται για περίπτωση «φθοράς άνή-
βου» βλ. Τουρτόγλου, δ.π. 40-49, οπού καΐ σχετική βιβλιογραφία. Βλ. ακόμη Σπ . 
Ν. Τρωιάνου, Ό ((Ποινάλιος τοϋ Έκλογαδίον)). Σνμβολή είς την ίστορίαν της εξε
λίξεως τοϋ ποινικοϋ δίκαιον άπα τον Corpus Iuris Civilis μέχρι των Βασιλικών 
(Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 6), Φραγκφούρτη 1980, σ. 
87-91, δπου και πλήρης βιβλιογραφία. 

218. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 335-336.1. Τοΰ ?διου, Άπόκαυκος - Χωνιάτης, 
379-382. Pétridès, Jean Apokaukos 7-8 (75-76).Vl· 18-19 (86-87).XIV· 19-20 
(87-88).XV. Bees, Unedierte 60-62.5· 75-76.14· 78-79.18. Βέη-Σεφερλή, Προ-
σθηκαι 241-242.114. Για το έγκλημα του φόνου (εκουσίου-ακουσίου) στο βυζαντινό 
δίκαιο βλ. Μεν. Α. Τουρτόγλου, Το φονικον και ή άποζημίωσις τοϋ παθόντος, 'Αθή
να 1960, σ. 23-53. Τρωιάνος, Ό ((Ποινάλιος τοϋ ,EκL·γaδίov)> 6-10. Γ. Α. Πουλής, 
Ο δόL·ς και η πλάνη για τον άδικο χαρακτήρα της πράξης στο εκκλησιαστικό 
ποινικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1984, σ. 65-77. R u t h Macrides, Justice under Manuel 
I. Komnenos: Four Novels on Court Businesses and Murder, Fontes Minores V I 
(Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 11), Φραγκφούρτη 1984, 
σ. 156-167,190-204. Της ϊδιας, «Killing, Asylum, and the Law in Byzan t ium», 
Speculum 63 (1988) 509-538. Γ. Α. Πουλής, Η άσκηση βίας στην άμννα και 
στον πόλεμο κατά το εκκλησιαστικό δίκαιο, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 27-28. Τον κα-
θηγ. Γ. Πουλή ευχαριστώ θερμά και άπο τή θέση αυτή για τήν πρόθυμη βιβλιο
γραφική του συνδρομή. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον καθηγ. P . Magdalino πού μοΰ 
υπέδειξε τή μελέτη της R u t h Macrides. 

219. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής Σταχνολογίας, Β ' , 
361-362.1. Βλ. καΐ Πολάκη, 'Ιωάννης Άπόκανκος 125-126. 'Ενδιαφέρουσα ακόμη 
είναι ή περίπτωση «θεοκρισίας» (βλ. Κεραμέα, Συνοδικά γράμματα 27-28.10: Fögen, 
Ein heisses Eisen 85-96), δπου ή γυναίκα δέχεται να πιάσει αναμμένο σίδερο, μέ 
τήν πίστη δτι ό Θεός θα εϊναι μέ το μέρος της, για νά αποδείξει στον άνδρα της 
δτι δέν έμοίχευσε. Ό Άπόκαυκος χαρακτηρίζει το έθιμο ώς νόμον βαρβαρικον και 
ταίς εκκλησίαις παντάπασιν άγνοονμενον. Βλ. Πολάκη, 'Ιωάννης Άπόκαυκος 121. 
Βλ. και Angelomatis-Tsougarakis, Women 475 και σημ. 26. Για τον όρκο και 
τή θεοκρισία βλ. Σπ . Ν. Τρωιάνο, Ή εκκλησιαστική δικονομία μέχρι τοϋ θάνατον 
τοϋ 'Ιουστινιανού, 'Αθήνα 1964, σ. 109-112. Τοϋ ίδιου, Ή εκκλησιαστική διαδι
κασία μεταξύ 565 και 1204, (Έπ . Κέντρου Έρεύνης Ί σ τ . τοϋ Έλλην. Δικαίου της 
Άκαδ . 'Αθηνών 13, 1966), 'Αθήνα 1969, σ. 105-110 και 110-111. Βλ. και Κου-
κουλέ, δ.π. Τ', 346-375. 

220. Ή Μ. Th. Fögen (μέ τις μελέτες της Rechtsprechung mit Aris tophanes, 
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περιόδου* μαρτυρούν ταυτόχρονα το επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνίας 
αύτου του χώρου σ' αύτη τη συγκεκριμένη εποχή. 

Μέσα άπο τα κείμενα αυτά αναδεικνύεται ή σύσταση και ή λειτουρ
γία θεσμών, δπως ή ο ί κ ο γ έ ν ε ι α,221 και επισημαίνεται 6 ρόλος της 
γυναίκας,222 πού είναι άξια προνοίας (ως χρή το θήλυ άξιονσθαι προ
νοίας)^23 ή τελεσιουργος έργων ανδρικών (οποίας γυναίκας έργων αν
δρικών τελεσιονργονς και χειρεργάτιδας πάσας ή καθ' ημάς χώρα τρε-

Ein heisses Eisen — βλ. σημ. 209 —, «Ein ganz gewöhnlicher Mord» Rechtshi
storisches Journal 3 (1984) 71-81 καΐ Horror iuris. Byzantinische Rechtsgelehrte 
disziplinieren ihren Metropoliten, «Cupido legum», Φραγκφούρτη 1985, σ. 47-71) 
άνοιξε το δρόμο για τη μελέτη τοϋ νομολογιακού έργου τοϋ Ιωάννη Άποκαύκου. 
Στο Α' 'Αρχαιολογικό καΐ 'Ιστορικό Συνέδριο Αιτωλοακαρνανίας, πού έγινε στο 
'Αγρίνιο άπο 21-23 'Οκτ. 1988, παρουσιάστηκαν δύο ακόμη εργασίες προς αύτη 
την κατεύθυνση: του Σπ. Ν. Τρωιάνου, «Οί λόγοι διαζυγίου στο νομολογιακό Ιργο 
τοϋ 'Ιωάννη Άποκαύκου» και της 'Ελευθερίας Παπαγιάννη, «Μία απόφαση τοϋ 
Άποκαύκου και ό εκκλησιαστικός βίος στον 13ο αιώνα» (υπό εκτύπωση), ένώ ό 
Κ. Γ. Πιτσάκης, στη διδακτορική του διατριβή (7ο κώλυμα γάμου λόγψ συγγενείας 
έβδομου βαθμοϋ εξ αίματος στο βυζαντινό δίκαιο (Θρακικές Νομικές Μελέτες, 8), 
Άθήνα-Κομοτηνή 1985), αφιερώνει είδικο τμήμα (σ. 371-373 και σημ. 42-46) γιά 
τις αποφάσεις του Άποκαύκου πού σχετίζονται μέ το θέμα του. Βλ. επίσης Macrides, 
Killing, Asylum, and the Law in Byzantium 522 κ.έ. 'Ελευθερία Σπ. Παπα
γιάννη, Τά οικονομικά τοϋ έγγαμου κλήρου στο Βυζάντιο (Forschungen zur by
zantinischen Rechtsgeschichte, Athener Reihe, 1), Αθήνα 1986, passim (βλ. 
παραπομπές, δ.π., σ. 343). Andreas Schminck, Studien zur mittelbyzantinischen 
Rechtsbüchern (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 13), Φραγκ
φούρτη 1986, σ. 70. Πουλής, Η άσκηση βίας στην άμυνα και στον πόλεμο 85 σημ. 
270. 

221. Βλ. Angeliki E. Laiou, Contribution à l'étude de l'institution familiale 
en Épire au XHIème siècle (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, 
έπιμ. D. Simon) Fontes Minores VI, Φραγκφούρτη 1984, σ. 275-323, δπου καΐ 
σχετική βιβλιογραφία. Δέν μπόρεσα, δυστυχώς, να δώ ακόμη την εργασία της Αντι
γόνης Κιουσοπούλου, Ό θεσμός της οικογένειας στην "Ηπειρο κατά τον 13ο alcòva 
(δακτυλογραφημένη διατριβή) Ρέθυμνο 1987 (βλ. Βυζαντινολογικά Δημοσιεύματα 
σε 'Ελληνική γλώσσα 1986-1988 (έπιμ. Στ. Λαμπάκη - Α. Σαββίδη), Αθήνα 1988, 
σ. 34), ή οποία αναφέρεται άμεσα στο θέμα. 

222. Γιά το ρόλο της γυναίκας στή βυζαντινή κοινωνία βλ. Angeliki E. Laiou, 
«The Role of Women in Byzantine Society», JOB 31/1 (XVI. Inter. Byz. 
Kongress, Akten 1/1), Βιέννη 1981, σ. 233-260 και ειδικότερα σ. 245 σημ. 60 
καί 246 σημ. 70, 247 σημ. 73, 248 σημ. 78, 258 σημ. 127. Βλ. επίσης, ειδικά για 
τήν "Ηπειρο, Angelomatis-Tsougarakis, Women 473-480. 

223. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 19.3, 2. 
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φει),Ζ2Α γυναίκα δεινοπαθούσα στα χέρια των πεθερικών (ή πενθερά δε 
μάλιστα ώς ήκουσται κατά της νύμφης αυτής, δτι ό ταύτης υιός έρωτα 
ίκτοπον τη Παγκαλω ερασθεις είς γυναίκα ταύτην ήγάγετο, των αυτού 
γεννητόρων ου τελείως επί ταύτη άρεσκομένων. έτυχε δε, φηαίν, τον 
τούτου υΐον αύτίκα της οικίας άπόδημον, δς και επανελθών και την Παγ
καλω εύρων σκυθρωπάζουσαν, δια την της πενθεράς επί ταύτη βαρύτη
τα, ήνιάθη τε ώς εικός, «και ει δια ταύτην)), εφη, ((εγώ κοπιώ, ή δε πο-
λυτρόπως κακοϋται υπό των εμών γεννητόρων και λογίζεται ώς περί
φημα, συμφέρει και αυτόν εμε τα χείριστα πεπονθέναι, ή την εμήν γυ
ναίκα όραν δυσκόλως ούτω και βαρέως πάντοτε εχουσαν))),225 άλλα και 
γυναίκα δυναμική πού εξουσιάζει τον άνδρα (ό γαρ κατά Θήβας πρό
τερος Έπιφάνιος γυναικοκρατειται, ώς πείθομαι, και ουκ άπαντα προς 
ημάς)'226 τον άνδρα πού εμφανίζεται ό πιο αδύναμος στα γηρατειά και 
επιζητεί τη φροντίδα της (ό τοϋ 'Αγγελοκάστρου καστροφύλαξ ό Τα-
ρωνίτης, ό ξένος, ο παραλελυμένος... άλλα και τάς όρισμω της σης βα
σιλείας διαστάσας από τούτου γυναίκας, ην τ ε εγνω εν βίω και ην εγέν-
νησεν εξ αυτής, πάλιν σή κελεύσει μετ αύτοϋ συνελθεϊν, ώστε ύπηρε-
τεϊν αύτω και νοσοκομεΐν, δντι μικρού παραλύτω και δεομένω ύπηρε-
τήσεως).227 

Μέσα στους πολυποίκιλους μηχανισμούς του κοινωνικού πλέγματος 
τα μεγάλα γεγονότα της ζωής228 τονίζονται με ιδιαίτερη έμφαση. 'Ιδιαί
τερα ό γ ά μ ο ς,229 τα γαμικά συναλλάγματα230 του αρμονικού βίου, 
με τα λαμπρά τελετουργικά δρώμενα (τελούμενα νυμφοστολήματα των 
ήλιοειδών θυγατέρων σου231), άλλα και οί παρανομίες και τα παράξενα 
τών αταίριαστων γάμων232 με τις ακούσιες συναινέσεις (αλλ' αμα τε ή 

224. Kerameus, Noctes 261.6.23-24. Βλ. και Angelomatis-Tsougarakis, Wo
men 476 και σημ. 31. 

225. Bees, Unedierte 75.14.5-14. Βλ. και Macrides, Killing 523. 
226. Bees, Unedierte 115.58.22-24. 
227. Bees, Unedierte 128.69.37-50. 
228. Βλ. σχετικά Λουκάτο, Εισαγωγή στην Ελληνική Λαογραφία 205 κ.έ. 
229. Γενικά για τον λαϊκό γάμο τών Βυζαντινών βλ. Κουκουλέ, δ.π. Δ', 70-119. 
230. Bees, Unedierte 59.4.2: συναλλάγμασι γαμικοΐς. 
231. Kerameus, Noctes 267.11.28-29. Bees, Unedierte 111.54.32: νυμφο-

στολονμενης... της θνγατρος τον κραταιού Κομνηνού' 159.110.22-24: τ'ι δε ανήψας 
δάδας πάντως έπιγαμίονς, τον νμέναιον ήσας, εσκίρτησας, επεκρότησας, τάλλα ετέ-
λεσας πάντα, δσα τών επιγαμίων μέρος το κράτιστον; Βλ. και παρακάτω, σημ. 233. 

232. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στα κείμενα του Άποκαύκου είναι ή περί
πτωση της Ειρήνης 'Αγιοαγαθίτου (το σώμα κατάσαρκος, πολιάς άνθοϋσα ήδη περί 
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βιαία ιερολογία εξετελέσθη και σκότος νυκτερινόν τη γη κατεσκέδαστο, 
ηνίκα ο '''Ιωάννης συγκαθευδήσαι τη γαμέτη και κατά χρόνον μάμμη 
ήλπίζετο, κάί αμα τους των απάντων λαθών οφθαλμούς, περί τύμπανα 
και χορούς εχόντων αντίκα και τάς επιγαμίοις ωδάς, τον τε ννμφώνος 
απέδρα και εξ εκείνον εως και δενρο άλλοτε αλλω υπηρετών κάί διακο-
νούμενος, την εξωρον νύμφην ανυμφον καταλέλοιπε ( ! )233), τις ανεπί
τρεπτες συνήθειες — κυρίως στην περιοχή της Ναυπάκτου (ενίοτε γαρ 
οκταετή γυναίκα ανδράσι προβεβηκόσιν εκδίδωσι και τοις εις δέκατον 
πόδα άνεστηκόσι, τοϋτο δη το περί τών μακρών εκφωνούμενον, τα εις 
γόνυ τούτων άνατρέχοντα μόνον συνάψαι ουκ ώκνησεν. είτα παρ' ημών 
πολλάκις αΐτιαθείς [sc. ό χαρτοφύλαξ], τους τών κορών πατέρας άπε-
λογήσατο αίτιους είναι τον επί ταύταις παρανομήματος, μαρτνροϋντας 
τα ϊδια τέκνα και τον νομίμον είναι ύπέρχρονα. κάί ότι τοϋτο Ναυπά-
κτιον το άρρώστημα και ουδείς επί θνγατρί τον νόμιμον καιρόν εκαρτέ-
ρησεν, μαρτυροΰμεν ήμεϊς, κάί ώς αισχύνη τάχα δοκεΐ τοις Νανπακτίοις 
τοκενσιν, ει μη παρ' ήλικίαν ai θυγατέρες αυτών την παρθενικήν ύπα-
νοιγώσι πυλίδα23*) — να παντρολογουνται κορίτσια εξι και οκτώ χρό
νων (!) με ηλικιωμένους άνδρες (ει περ εύρήσεις εξαετή την γυναίκα 
οϋσαν, δτε τω Ξιφιλίνω συνήφθη, αν ή μήτηρ αυτής τα περί τούτου εν τη 
Βέλα έπωμόσατο235 [. . .] συναφθείσα προ χρόνων ήδη διττών και την 
παρθενίαν φθαρεισα ή βραχεία τω ύπερήλικι και ή άφήλιξ τω μικρού 
διπλασιάσαντι κάί τον νόμιμον. μία παράνομος αυτή επιτροπή' δευτέρα 
όμοια αυτή ο εις συνοικέσιον άρραβωνισμος τον κομνηνικοϋ μαγείρου 

τον κρόταφον, την ίδέαν μελάχρους, Bees, Unedierte 72.13.1 κ.έ.), πού αναζητούσε 
ώς σύζυγο τον Λέοντα Μακρό παιδίον αωρον κάί ύπεξούσιον, βλ. Ν. Α. Βέη, «Λέων-
Μανουήλ Μακρός, επίσκοπος Βελλας. Καλοσπίτης, μητροπολίτης Λαρίσσης. Χρυ-
σοβέργης, μητροπολίτης Κορίνθου», ΕΕΒΣ 2 (1925) 128, 127-131. Πρβ. Pétridès, 
Jean Apokaukos 17 (85). XII. 33-34: ή "Αννα ôè μάμμη τούτον εοικεν είναι, ονχ 
δτι τον γέροντα βίον πατεί, αλλ' δτι ενσωματονσα εις δγκον ηλικίας επαίρεται. 
Βλ. και παρακάτω, σημ. 233, 234, 235, 236, 237. 

233. Bees, Unedierte 80.19.40-46. Γαμβρός πού δέν άντεξε τα δεσμά τοϋ 
γάμου με αταίριαστη σύντροφο εμφανίζεται και σέ άλλη επιστολή τοΰ Άποκαύκου, 
δ.π. 148-149.97.6-9: ήνιοχονμενος ôè παρά τών αύτον προσγενών και τών παιδι
κών ορμών άνασειραζόμενος, άπέπτνσε μεν τονς της παιδενοεως χαλινούς, δλφ δέ 
ποδί προς τα σα άπέδραμεν 'Ιωάννινα· ζητονσι δε και οι πενθεροί κάί ή γαμέτη"· η 
μεν τον άνδρα, οι δε τον γαμβρόν. 

234. δ.π. 67.9.13-22. Βλ. Angelomatis-Tsougarakis, Women 474. Για τή 
νόμιμη ηλικία γάμου τών κοριτσιών στο 13ο έτος βλ. Laiou, Contribution 279. 

235. Bees, Unedierte 89.28.25-27. 
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Δημητρίον μετά της άδελφόπαιδος τον υπό χεϊρα ημών εκ Βαρεσόβης 
Νικολάου άναγνώστον. ας τινας και τούτους Ιδών τις, εκγονας τών συνα-
ψθέντων ή και κατωτέρω εϊποι πάντως αϋτας κάί ουκ αν ποτέ παρα-
δέξοιτο τοις τοσούτοις είναι εικός εις συνοίκησιν τάς τοιαύτας ελθεϊν, 
εί μη ότι επι τω παραλόγω γελάσεται μεν, καταμωκήσεται δέ και τον 
τα συνοικέσια ταυτι εκχωρήσαντος236 [. . . ] ουδέ γαρ ανάσχοιτο αν το
σούτος άνηρ κοριδίω συγκοιταζόμένος και μη συνέρχεσθαι τούτω ή εκ 
της συμπλοκής μη και ψυχήν και σώμα μολύνεσθαι. άλλοι δε τών τάχα 
προσεκτικών καί την από του νόμου τελειωσιν επι ταϊς συναφθείσαις 
αυτούς αναμένοντες επί τας αυτών εξόκειλαν πενθεράς {! )" και ϊσασι 
πολλοί τοιαύτα γεγονότα εν Ναυπακτω διάφορα237). Κάπου παρελαύνει 
καί ό τύπος του γαμβροΰ-άπατεώνα, ό όποιος αναζητά την αλλαγή του 
ερωτικού του συντρόφου με υποσχέσεις ("Εβάδισε δέ κάί ούτος [sc. ό 
Στειριώνης] ως νέος, εί μεν καί αλλάς επισφαλείς ατραπούς, ουκ όϊδα, 
θεός οϊδεν' εις γαμετήν δέ δμως συγκληρικού ετέρου παρανόμως είργά-
σατο και του συνοίκου διέστησε, και πόλεις και κωμοπόλεις συνάμα ταύ
τη νυν περιέρχεται' καί προς παρθένον ετέραν μετά τούτο φοιτών και 
περί μνηστείας διομιλούμένος, εγνω τε (ως ουκ &δει) και πορνείας ύπέκ-
καυμα καταλελοίπει το γύναιον238). 

Ό î ρ ω τ α ς καθιστά δύσκολη την τιθάσσευση τών εντός σαρκικών 
πολέμων239 στη γυναίκα, πού καταφεύγει κάποτε στην επήρεια τών φίλ
τρων έρωτος {Ταύτης ως κισσός δρυός εχεται κάί περιάγει ταύτην... το 
δ9 αληθές περιάγεται, επαοιδαις και μαγγανείαις της τε μητρός τον νουν 
κλαπείς και της θυγατρός (άμφότεραι γαρ δεξιαί περί τα τοιαύτα, ώς 
κατεφάνη, και πανεπίσημοι), καί φάρμακον εξ αμφοτέρων πιών, ούχ 
οϊον ή ομηρική "Εκαμήδη εσκεύαζε, ((νηπενθες αχολόν τε, κακών επίλη-
θες απάντων)), αλλ' εγκεφάλου θολωτικον και ταρακτικον λογισμού καί 
διανοίας συγχυτικόν2*0), πού εμφυσούν «έρωτα εκτοπον» (ή πενθερά δε 
μάλιστα ώς ηκουσται κατά της νύμφης αυτής, δτι δ ταύτης υιός έρωτα 

236. Bees, Unedierte 67.9.33-42. 
237. Bees, Unedierte 68-69.10.20-22. 
238. Κεραμεύς, Δυρραχηνά 572.2.22-28 (βλ. επίσης 572 σημ. 1). Βλ. καί Πο-

λάκη, 'Ιωάννης Άπόκαυκος 104-105. 
239. Pétridès, Jean Apokaukos 29 (97).ΧΧΙΧ.29. 
240. Κεραμεύς, Συμβολή 235.2.12-19. Για παρόμοιες «μαγγανείες» στο Βυ

ζάντιο βλ. Κουκουλέ, δ.π. ΣΤ', 207-261. Βλ. ακόμη Car. Cupane, «La magia a 
Bizanzio nel secolo XIV: azione e relazione», JOB 29 (1980) 237-262. Σπ. 
Τρωιάνος, «Μαγεία καί δίκαιο στο Βυζάντιο», 'Αρχαιολογία 20 (1986) 41-44. 
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εκτοπον τη Παγκαλώ έρασθείς είς γυναίκα ταύτην ήγάγετο, των αύτοϋ 
γεννητόρων ου τελείως επί ταύτη άρεσκομένων)2*1 στον άνδρα, πού μια 
φράση του Άποκαύκου τον φέρνει είς το «καταδιώκειν μόνον τα ήβή-
τερα» {και παντελώς γνναικίζεσθαι και καταδιώκειν μόνον τα ήβήτε-
ρα242). Ή άπο καιρού είς καιρόν εμφάνιση του συζύγου καταντά πολ
λές φορές ανυπόφορη βάσανος για τη σύντροφο του {άλλα καΧ ούτος ερ
χόμενος προς αυτήν επί εβδομάδι τυχόν ή πλέον ή ίλαττον τη γαμέτη 
και σννωκει και συνδιήγεν, ου προνόου μένος τών κατ' οίκον ούδ' δθεν 
ζήσεται προμηθευόμένος ή γυνή, αλλ3 δσον φανητιασμον ένδείξασθαι εν 
Ναυπάκτω και τη γυναικι συνελθεΐν και ποιήσαι ταύτην εγκύμονα και 
άποπτήναι ταύτης ως δρνεον αλογον κάί χώραν άμείβειν αλλην εξ άλ
λης και παρ3 ουδεμία φυλάσσειν το παραμόνιμον... πέντε χρόνους ήδη 
άνύει, εξ ότου ταύτην ουκ έπεσκέψατο' και νέα μεν ή Ευδοκία και το 
είδος ουκ άχαρις και τών σαρκικών πολέμων εντός... εξετραγωδησε, τήν 
της νεότητος όχλησίαν, τήν του άνδρας άποδημίαν2^) και ή αδυναμία 
κάποιου να εκπληρώσει «τα τών ανδρών» (τα τών ανδρών εκτελεί?244 

[. . . ] Και ο Βλασόπουλος τη μεν γυναικι συνευνάζεται, τα εις συνέ-
λευσιν <5ε παιδάριον ατελές τη "Αννη γνωρίζεται2*5) είναι αβάσταχτη 
συμφορά. Ή συζυγική ψυχρότητα αποδίδεται με τις παρομοιωτικές φρά
σεις, δπως π.χ. λίθου δηλονότι άκινητότερον δσον τα εις συνέλευσιν γυ
ναικός, δσον τα εις ε'ργα ανδρών2** [. . . ] δ μάλλον εχθραίνειν τάς γυναί
κας τοϊς άνδράσι ποιεί, αν προς τάς συνουσίας άκινητίζωσι.2*1 Το «άκα-
τάλλακτον μίσος»248 εκφράζεται μέ τήν εικόνα του ζευγαριού πού το 
κλειδώνουν στο δωμάτιο σε μια ύστατη προσπάθεια συνεύρεσης, χωρίς 
αποτέλεσμα {ούτοι δε και κέλλη πολλάκις τούτους εγκλείσαντες, ως αν 
κάί μή θελούση ταύτη συνέλθη δ Κωνσταντίνος εις εύνήν, ή δέ τους αύ
τοϋ καταμασσησαμένη δακτύλους και τα λοιπά τών χειρών τοις δνυξι 
καταξάνασα, ως κάί τάς άμυχάς και τάς δήξεις άριδηλότατα καταφαί-
νεσθαι, αύτοϋ μεν άπέδρα, τον δε ΚωνσταντΙνον άφήκε, τοϋτο δη το ποιη-

241. Bees, Unedierte 75.14.5-8. 
242. Kerameus. Noctes 281.18.2. 
243. Pétridès, Jean Apokaukos 29 (97).XXIX.16 κ.έ. 
244. δ.π. 18 (86).XII.l. 
245. δ.π. 30 (98).ΧΧΧ.14-16. 
246. δ.π. 30 (98).ΧΧΧΙ.24-25. 
247. δ.π. 18 (86).ΧΠ.1-2. 
248. Βλ. Σπ. Τρωιάνο, «Το συναινετικό διαζύγιο στο Βυζάντιο», Βνζαντιακά 

3 (1984) 17 και σημ. 48-50. 
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τικόν, «κεναΐς αφάσσειν ώλαίναισσι δέμνια»2*9). Αυτός πού ου λήψεται, 
δν τε Θεός ευδοκήσει και δς αύτώ αρεστός250 βρίσκει διέξοδο στη μοι
χεία,251 πού παρασαλευει, ώς εικός, τάς φρενας τών ανδρών τω άδοκήτω 
της ακοής.252 

Ή «σημαντική» λειτουργία και χρήση των λέξεων «πορνεία)), ((πόρ
νος)), «πορνικός, -ώς)),253 ((πορνεία))25* και ((κοσμικά καταγώγια))255 θα 
φανέρωναν το μέγεθος του φαινομένου της π ο ρ ν ε ί α ς,256 άλλα αυτή 
φαίνεται να συγχέεται μέ τή μ ο ι χ ε ί α.257 Ή έννοια της μ α σ τ ρ ο
π έ ί α ς είναι, ωστόσο, περισσότερο καθαρή (ώς μη παρά τή οικεία μη
τρί ευρεθείσα, παρά δε άλλοτρίω εξωκοιτήσασα, και τοϋτο εϊπε γενέ
σθαι παρά την αΐτίαν του ταύτης ανδρός, βαρύνοντος μεν επ εμε την 
χείρα διηνεκώς, τή δε μητρί μου μαστροπείαν προσάπτοντας, εϊποτε 
παρά ταύτη και τή πατρική μου οικία ευρεθώ καταμείνασα258). 

Ό θ ά ν α τ ο ς κλείνει το τρίχρονο γέννηση-γάμος-θάνατος.259 Το 

249. Bees, Unedierte 65.7.37-43. 
250. Pétridès, J e a n Apokaukos 30 (98).XXIX.2-3. 
251. δ.π. 17 (85).XII.34-35: δι' â και προς έτερον άπέκλινε και μεμοίχευται' 

20 (88).XVI.34 κ.έ.: παρά διαφόρων ανδρών γνωσθήναι ταύτην άπισχυρίζετο. Bees, 
Unedierte 82.21-22.8-9: άπειπομένη τους προς εκείνον ες το παντελές έρωτας, 
προς άλλον τον νουν έτρεψε και τούτφ προσκολληθεϊσα εκθέσμως συμφθείρεται, 
δπου καί αναφορά των σχετικών κανόνων του Μ. Βασιλείου περί μοιχείας (δ.π. 
82-83). Για τή μοιχεία βλ. Μεν. Α. Τουρτόγλου, 'Επιδράσεις τοϋ αρχαίου ελληνικού 
καί Ιδία τον αττικού δικαίου είς τάς περί μοιχείας διατάξεις τοϋ ρωμαϊκού και τοϋ 
βυζαντινού δικαίου (Έπετ. Κέντρου Έρεύνης της Ίστ . τοϋ Έλλην. Δικαίου της 
'Ακαδημίας 'Αθηνών 23, 1976), 'Αθήνα 1978, σ. 143-156. 

252. Κεραμεύς, Συνοδικά γράμματα 27.10, 24-25. 
253. Βλ. π.χ. Παπαδόπουλο-Κεραμέα, 'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής Σταχυολο-

γίας, Δ ' , 120.38.9: πορνεία δε λογιζόμενος το πραχθέν. Bees, Unedierte 66.8.24-
25: άτε μη γενομένφ εννόμω της τούτου μητρός, άλλα πορνικΐγ 7ΊΑ6.1: δ εις πορ-
νικώς συνεφθάρη- 83.22.28: τά των πόρνων κ.όί. 

254. Κεραμεύς, Συμβολή 245.7.18-19: αντί έπισκοπείου πορνειον καί άνθ' ίε-
ροϋ ίδιωτικον αυτό κατεστήσατο. 

255. δ.π. 240.6.24: πορνεία ταΰτα ποιοΰντων και κοσμικά καταγώγια. 
256. Για το φαινόμενο αυτό βλ. Laiou, Contribution 284-300. Βλ. ακόμη 

τήν ανακοίνωση τοϋ J . Irmscher σ' αυτόν τον τόμο (σ. 253-258). 
257. Ή σύγχυση δεν είναι φαινόμενο πού απαντάται μόνο στα κείμενα τοϋ 

Άποκαύκου. Γιά τις διάφορες περιπτώσεις έξωγαμιαίων σχέσεων βλ. Laiou, Con
tr ibution 284-300. 

258. Pétridès, Jean Apokaukos 21 (89).XVI.14-18. 
259. Βλ. Λουκάτο, Εισαγωγή στην 'Ελληνική Λαογραφία 205, 221-225. 
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κλείσιμο των βλεφάρων,260 το «τω τάφω χουν έπιχΰσαι»,261 το ακόλου
θο «πολύ του πένθους»262 ή τραγικοκωμικές «μονωδίες» φίλων,263 ει
κόνες χηρών, πού «φοροΰσι κρήδεμνα καπνηρά» καί «χιτώνας έπιρρύ-
πους έπενδιδύσκονται»,264 προβάλλουν μέσα άπο τα κείμενα του Άπο
καύκου μαζί με τα έθιμα πού συνδέονται με τον κύκλο του θανάτου,265 

όπου επιβιώνουν και ταφικά έθιμα παλαιότερα, όπως τα ρ ο υ σ ά λ ι α 
(εγώ δε σον μεμνήσομαι καί σον τω τάφω olvov μεν επισπεύσω καί δά-
κρνον, κρέας δε παραθήσομαι, σννεπιθήσω ψωμονς, πόπανα, μελιτούτ-
τας όπώρας και τάλλα δπόσα πνέουν αέρα βορώς ήσθιες266). 

Στη σφαίρα των πληροφοριών για το π α ι δ ί καί την π α ι δ ι κ ή 
η λ ι κ ί α παραδίδονται δύο αξιοπρόσεχτες μαρτυρίες. Ή μία άφορα το 
έθιμο της βάπτισης τών παιδιών άπο υψηλά πρόσωπα: των γαρ γεν
νωμένου ανάδοχος εκ τον βαπτίσματος γίνεται, καί ϊππονς νπερ της 
αναδοχής απαιτείται και θηρίων, οίς εν χειμώνι άμφιεννύμεθα, τα κάλ
λιστα δέρματα' σνγκαταβαίνων δέ τοις τών τικτομένο^ν γεννήτορσι, και 
χήνας και έκτο μίας αλέκτορας και νήττας σιτεντάς αποδέχεται.267 Ή 
άλλη άφορα τα παιδικά παιχνίδια' ό Άπόκαυκος μας παρέχει μιαν 
ακριβή περιγραφή για τα πεντόβολα, κατεξοχήν απασχόληση τών κο-
ριδίων: μη μέντοι άκτάς τάς θαλασσίονς περισκοπειν και σνλλέγειν εκεί
θεν στρογγυλά βωλάρια, όσα τή θαλάσσια φόρα μεταφερόμενα και με
τακινούμενα στρογγύλονται μεν εκ της παρατρίψεως, είς παίγνια δε τοις 
κοριδίοις επισωρεύονται, μήδ' άναπετάζειν ταντα προς τον αέρα καί την 
παλάμην μετάγοντας την καταφοραν τών άναρριφέντων δέχεσθαι τω καρ-

260. Bees, Unedierte 86.27.24: εμά τε καλύψαι βλέφαρα. 
261. Bees, Unedierte 86.27.24-25: καί τω τάφω χουν έπιχΰσαι, ήνίκα το τον 

βίου τούτον κνέφας επέλθχι μοι. 
262. Pétr idès, J ean Apokaukos 4 (72).11.16. 
263. Bees, Unedierte 124.67.108 κ.έ. Βλ. καί Magdalino, The Literary 

Perception 33. 
264. Bees, Unedierte 86.27.42-43. 
265. Για τα έθιμα τοϋ θανάτου κατά τους βυζαντινούς χρόνους γενικά βλ. 

Δημ. Σ. Λουκάτο, «ΛαογραφικαΙ περί τελευτης ενδείξεις παρά 'Ιωάννη Χρυσοστό-
μω», Έπετ. Λαογρ. 'Αρχείου 2 (1940) 30-117. Γ. Κ. Σπυριδάκης, «Τα κατά τήν 
τελευτήν έθιμα τών Βυζαντινών» ΕΕΒΣ 20 (1950) 75-111. Κουκούλες, δ.π. Δ ' , 
148-248. 

266. Bees, Unedierte 125.67.129-131. Για τα ρ ο ζ ά λ ι α βλ. Κουκουλέ, 
δ.π. Β' 1, 29, 31 . Πρβ. Ε ' , 217 σημ. 7. Βλ. καί Λαογραφία, 23 (1964), 'Αθήνα 
1970, 509, λ. Ρουσάλια. 

267. Κεραμεύς, Συμβολή 243.28-244.3. 
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πω και τω πλείονι τον ποσόν την νίκην επιμετρείν, τω δε καταχθέντων 
όλιγοδόχω τω άντιπαίζοντι την ητταν επιψηφίζεσθαι κάί τύπτειν οϋτω 
κονδύλοις περί τον πήχνν τον ήττηθέντος.268 

Περισσότερες είναι οι ειδήσεις για την προστασία των ορφανών269 

και λιγότερες για τή σχολική ζωή, δπου ό δάσκαλος μεταχειρίζεται το 
ξύλο ως ενδεδειγμένο παιδαγωγικό μέσο (Οι των παίδων σωψρονισται 
και λύγον επανατείνονσι τοις παισΐ και κατά κόρρης ταύτα ραπίζουσι 
και προθελύμνονς άνασπώσι τρίχας αυτών, και ταντα ποιονσιν ονχ iva 
πάντως ανέλωσιν, αλλ' ίνα εκφοβήσωσιν).270 Οι νέοι έπρεπε να ετοιμα
στούν για τον επαγγελματικό τους βίο. Κάποιοι άπο αυτούς θα ασκή
σουν το επάγγελμα τους στους κόλπους της Εκκλησίας (χαρτοφύλακες, 
ύπομνηματογράφοι, ύπομιμνήσκοντες, χωροεπίσκοποι, ιερείς, διάκονοι, 
όστιάριοι, πρωτοψάλτες, αναγνώστες, λαοσυνάκτες, οικονόμοι, κελλαρί-
τες, πυλωροί). Κάποιοι θα ενταχθούν στις ομάδες τών αξιωματούχων 
και λειτουργών της κρατικής εξουσίας, πού παρουσιάζει μια γκάμα αξιω
μάτων και τίτλων βυζαντινής προέλευσης, μεταφερμένες «δομές» καί 
σέ τούτον τον χώρο (ρηγοκρατάρχης, δούκας, λογοθέτης, σεβαστοκρά-
τωρ, παρακοιμώμενος, μεσάζων, πρωτοβεστιάριος-ίτης, πριμμικήριος, 
δομέστικος, δουκικός μάγειρος, [μέγας] λογαριαστής, [είσ]πράκτωρ, κα-
τεπάνω, κανστρήσιος, καστροφύλαξ, φρουρός, τζάκων, τζουλούκων, το
ξότης, στρατιώτης, ίπποκόμος, γραμματιφόρος). "Αλλοι θα τραβήξουν 
τον δρόμο του επιλεγμένου «τρόπου ζωής» τους. "Ετσι, δρουν καί κι
νούνται στον χώρο τών τ ε χ ν ώ ν (κατά Ναύπακτον πολύτροπος κά-
κωσις, νφ' ής εγώ θέρονς μεν υπό δένδρω κάθημαι και σκιά, κατά τους 
σφύρα μικρά και άλίγω τω ακμονι τα τών χαλκωμάτων νπόσαθρα θε
ραπεύοντας και ταϊς τούτων πληγαϊς τον κασσίτερον νποτήκοντας211), 

268. Bees, Unedierte 137.77.41-48. Περιγραφή τοϋ παιχνιδιού βλ. Δημ. Λου-
κόπουλο, Ποια παιχνίδια παίζουν τα 'Ελληνόπουλα, 'Αθήνα 1926, σ. 82-85. Το 
παιχνίδι μνημονεύεται ήδη στον Πολύβιο (9.127). 

269. Κεραμεύς, Δυρραχηνα 572.14 κ.έ. Τοΰ ϊδιου, Συνοδικά γράμματα 22.6, 
4-5. Bees, Unedierte 85.27.6 κ.έ.· 96.37.14 κ.έ.· 104.47.37 κ.έ.· 150.100.1 κ.έ.· 
151.100.40· 152.101.12-14· 153.102.7, 10. 

270. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 380.25-381.1. Πρβ. Bees, Unedierte 
152.101.12-14: ραβδίζίον αυτόν, μαστιγών, προπηλακίζουν, και πασαν επάγων αύ-
τω επιτίμησιν δια το τοϋ ήθους και διακεχυμένου και απηκτον 151.100.42* 105. 
49.7-8. Βλ. καί Κουκουλέ, δ.π. Α' 1, 98-105. 

271. Είναι χαρακτηριστική ή εικόνα τοϋ γανωματη-χαλκωματα πού μας με
ταφέρει το χωρίο αυτό, βλ. Bees, Unedierte 86.27.27-30. 'Ακόμη ή σκηνή της 
φιλονικίας ανάμεσα στον γεωργό καί τον σιδερά (Κεραμεύς, Συμβολή 246.27-247.4): 
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ε ρ γ ά τ ε ς ( κ α κ ε ρ γ ά τ η ς , χ ε ι ρ ε ρ γ ά τ η ς ) , μυλωνάδες , μάγε ιρο ι , μ ά γ κ ι π ε ς , ξ υ 
λοφάγο ι , χ α λ κ ω μ α τ ά δ ε ς , σιδηρουργοί , ράφτες , σκυτοτόμο ι , έρμογλύφοι , 
άργυροκόπο ι , ζ ω γ ρ ά φ ο ι κα ι τ ρ α π ε ζ ί τ ε ς . Ο ι ε γ γ ρ ά μ μ α τ ο ι αναφέρονται ω ς 
καλλ ιγράφο ι , μα ΐστορες , δ ιδάσκαλοι -ψηφοδ ιδάσκαλοι , ταβελλ ίωνες , τ α -
βουλλάριοι , νοσοκόμοι , γ ια τρο ί και σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς (χρονογράφοι , λ ο γ ο γ ρ ά -
φοι , ρήτορες ) : 2 7 2 "Ενας πλούσιος α π ο λ ο γ ι σ μ ό ς κ α τ α μ ε ρ ι σ μ ο ύ εργασ ίας . 

Ή π ρ ο σ ω π ι κ ή π ε ρ ι π έ τ ε ι α τ η ς υγε ίας του Ά π ο κ α ύ κ ο υ α π ο τ ε λ ε ί δε ί 
κ τ η του τ ο μ έ α υ γ ε ί α , τουλάχ ιστον στ ι ς αναφορές τ ω ν α σ θ ε ν ε ι ώ ν 
ά π ο τ ι ς ελαφρότερες αδιαθεσίες (ναυτ ία , 2 7 3 συνάχι , 2 7 4 πυρετός 2 7 5 ) ω ς τ ι ς 
μονιμότερες κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς π ο ύ επ ιτε ίνονται κα ι ά π ο τ ι ς κ λ ι μ α τ ο λ ο γ ι κ έ ς 
συνθήκες (αρθρίτ ιδα , 2 7 6 ίσχυαλγ ία , 2 7 7 μην ίσκοι , 2 7 8 αδυναμία τ ω ν άκ ρων , 2 7 9 

γ ε ν ι κ ή π ο δ α λ γ ί α 2 8 0 ) . Μνημονεύονται ασθένειες του σ τ ο μ ά χ ο υ 2 8 1 ή τ ω ν 

'"Ηδη δε και χαλκενς πάρεατί μοι κριθησόμενος, δτι την τον γείτονας ΰνιν ον κατά 
τέχνην έχάλκενσεν, ονδέ σχήμα ταύτη το πρέπον ένέθετο, ονδέ κατά βραχύ τον 
πυρός έξάγων χειρολαβιδι και σφύρα τνπτων εις εντελές αντήν έξειργάσατο, αλλά 
τω πνρι λιπάνας είς διαρκές και καταχαννώσας οντω τον σίδηρον, είτα σφυρήλατων 
τον δγκον ταύτης ήλάττωσε. 

272. Βλ. Β. Κατσαρό, 'Ακόμη μια μαρτυρία για τη μονή τοϋ «Κρεμαστού» 
377-380. 

273. Bees, Unedierte 96.37.10-11- πρβ. 153.102.10-11. Κεραμεύς, Κερκυ
ραϊκά 339.3.6-9. 

274. Bees, Unedierte 102.44.13: την τοϋ κατάρρον βαρύτητα. 
275. Pétridès, Jean Apokaukos 31 (99).ΧΧΧΙΙ.20: Προσεθέμην δε τη νόσω 

και πνρετόν. 
276. Bees, Unedierte 103.46.26-27: τα άρθρα των ποδών αργά παρ' έμοί, 

και πόδας μεν εχω, ενέργειαν δε ποδών ονδαμοϋ, κ.ά. 
277. Κεραμεύς, 'Αθηναϊκά 288.6.19-21: νόσος γάρ μοι και Ισχιατική έπείσ-

ψρηξεν, ύφ' ής φόρτος κλίνης ειμί και δλος ακίνητος, τον δεξιού μου ποδός την 
ψυσικην άρνησαμένον ενέργειαν. 

278. Bees, Unedierte 77.17.5: πάθος ένσκήψαν τοις δνσΐ γόνασί μον άπο-
οιαιρεΐ ταύτα τοϋ λοιπού σώματος. Δέν αποκλείεται, πάντως, οί περιγραφές τοϋ 
Άποκαύκου να αναφέρονται σέ μία και μόνο πάθηση τοϋ ϊδιου, την ποδάγρα, βλ. 
Kerameus, Nodes 290.28.30· βλ. και Bees, δ.π. 141.83.2-3: ον μόνον γαρ ή περί 
τα γόνατα μον οδύνη μικρόν ούκ ελώφησεν, αλλά και περί τα πέλματα κατέβη το 
πάθος. Βλ. καΐ σημ. 279, 280. 

279. Bees, Unedierte 90.30.7-8: άλλ.ά νόσος παντοδαπή και ποδών έπίσχεσις 
χαλεπή· 118.61.8-10: κωλύομαι δέ τούτων τών στύλων μη δυναμένων άνέχειν την 
οικίαν τοϋ σώματος. 

280. Για την γενικότερη περιγραφή της αρρώστιας βλ. Κεραμέα, Κερκυραϊκά 
339.23-340.2. Πρβ. τοϋ ϊδιου, 'Απόκαυκος - Χωνιάτης 375.14. τοϋ ίδιου, Nodes 
290.28.30. Bees, Unedier te 133.73.6· 133.*73α.2, 17* 134.74.3. 

281. Pétr idès, Jean Apokaukos 30.XXXII.32: τα δέ ύπο γαστέρα όδννώμενος. 
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υπογαστρίων (νόσος βαρεία βαρύνουσα μου τα υπογάστρια... ουκ εα περί 
τάς μεταβάσεις πορεύεσθαι282), ή κοιλιακή φθίσις,283 ή δυσουρία284 και 
παρεμφερείς λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (επλήγην ψυχρό
τατα τους νεφρούς' και το δια της βαλάνου ύγρον τα πρώτα μεν χολο-
βάφινον, κινουμένου δέ μου πλέον, ύπέρυθρον και ετι πόρρω κιρροτερον 
και το τούτων επέκεινα αιμόχρουν, δριμύ δέ, ώς ουκ αν διηγήσαιμι285), 
ακόμη και θανατηφόρες αρρώστιες, όπως ή φυματίωση (είτε τοϋ εγγε-
νομένου τω άνδρΐ πολυημέρου νοσήματος εξ εκτικής διαθέσεως, ύφ' ου 
ετε[θνή]κει296) ή ένα αξιόλογο καρδιακό επεισόδιο (επεστράφην τε προς 
αυτόν και των τριχών εκείνου λαβόμενος και συστρέψας την τε κεφαλήν 
και όλον εκείνον κατά γης ερρνψα, ενάγων πάντως αυτόν εις το μη και 
εις έμπροσθεν αναισχυντεΐν κατ' εμοϋ καί άπερεύγεσθαι τα τραχύνοντα. 
"Εκείτο δέ δ άνθρωπος το απ* εκείνου επί της γης μη λαλών, μη κινού
μενος' παρενομιζον δε εγώ πλάττεσθαι αυτόν το ακίνητον και ώς τίνα 
παραφερόμενον οϊνω παρεφαίνετό μοι διακεΐσθαι εκείνον καί μένειν ού
τως άνέγερτον ο δε ταις άληθείαις νεκρός ήν εκ τοϋ πάραυτα' και πνοή 
και λόγος εν εκείνω ουκ ήν, ει μή δτι το πρόσωπον εκείνου βαθεϊ τω 
μέλανι κατεβάφη, ώς τα των υφασμάτων δευσοποιούμενα287). Για τον 
ίδιο τον Άπόκαυκο ανυπόφορη είναι ή ασθένεια των γηρατειών, δπου 
αδυνατεί μεν ή φύσις, τροχαλος δ' ό άνθρωπος γίνεται, καί τόνος λύεται 
φυσικός, και παραλύονται γόνατα.2** 

Πλάι στην επίσημη ι α τ ρ ι κ ή προσφέρει τή βοήθεια της ή λαϊ
κή ιατρική289 πού διδάσκει τα θεραπευτικά από πάππου προς έγγο-

282. Κεραμεύς, Δυρραχηνα 573.3.18-20. Πρβ. τοϋ ίδιου, Συμβολή 240.6.14: 
τα υπογάστρια δε νόσφ βαρεία πληγέντα. 

283. Bees, Unedierte 138.78.3: φθίσιν ύπομεΐναι κοιλιακήν. 
284. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 342.8.27: δυσουρία πιέζει καί ποδαλγία προσοδυνα. 
285. Pétridès, Jean Apokaukos 30 (98).ΧΧΧΠ.32-35. 
286. Bees, Unedierte 63.6.26-27. Βλ. καί Κίσσα, Σχόλια 189. 
287. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 380.11-21. Ή εξήγηση τοϋ Άποκαύ-

κου για το θάνατο του άνθρωπου αύτοΰ τοϋ περιστατικοΰ είναι διαφορετική: ...οντ' αν 
προς βίαν το κρανίον συνέστρεφεν, ώς εκκρουσθήναι μεν της Ιδίας αρμονίας τους 
σπονδύλους, το δε νωτιαίον παθεΐν εκ τοϋ πάραυτα καί άπονεκρωθήναι τον ανθροί-
πον. ταϋτα γαρ δίδωσι εννοεϊν και το παραυτίκα τοϋ προσώπου μελάνωμα (δ.π. 
381.5-10). Το μελάνωμα, δμως, τοϋ προσώπου είναι χαρακτηριστικό καρδιακού 
επεισοδίου. 

288. Bees, Unedierte 100.42.12-15. Πρβ. Kerameus, Nodes 277.15.3: φν-
σική νόσος, το γήρας. 

289. Γιά τή γνώση της λαϊκής ιατρικής καί άπο γιατρούς τής εποχής ό Ά π ό -
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νόν.290 Τον παραδοσιακό «κύλικα... φαρμάκων» (κύλικα φαρμάκων πι-
κροχύμων άρτύοντες τα ταύτης χείλη μέλιτι περιχρίουσι291) των Άσκλη-
πιών συνοδεύουν οί συνταγές των «καθαρσίων» (δίς πίοντα καθάρσιον... 
τον περιττωμάτων οντά κενωτικα292) και τών «συνουλωτικών εμπλά
στρων» (και την σννονλωτικήν επέθηκεν εμπλαστρον293). Κάπου εμφα
νίζονται μορφές με πρόχειρους νάρθηκες πού κρεμούν άπα τον λαιμό 
για την ανακούφιση άπο τους πόνους τών καταγμάτων (καταδεσμω μεν 
περιειλημμενος την κεφαλήν, κρήδεμνον γνναικεϊον έχων περί τον τρά-
χηλον, δι' ού την εύώνυμον ανεκούφιζε χείρα, μωλωπισθεΐσαν εκ ρά
βδου)29* 

Εύκολα αναδύεται μέσα άπο τις περιγραφές του Άποκαύκου ή τά
ξη τών π τ ω χ ώ ν , πού καταπιέζεται άπο τις αυθαιρεσίες τών άρχόν-
των η των κρατικών εισπρακτόρων^ μονή επίσημη κοινωνική παροχή 
ή πρόνοια είναι τα «πτωχικά»296 της Εκκλησίας. Αύτη με τη σειρά της 
απαιτεί «εύποιίες» και «δωρεές»297 άπο τους κοσμικούς άρχοντες. Ή 
σεισμογένεια της περιοχής298 καί τα δεινά τών συμφορών και τών πο
λέμων ("Αρης δε ήγείρετο πολεμοκτόνος, στρατιώτης δε επιπτεν, εζη-
τειτο δε ιατρός και χειρουργία τετιμητο, πράγμα το συνεχές διαλϋον 
καί ανθις êvovv, και ξυρος την ενωσιν διιστών και συνειλών το διεστη-

καυκος γράφει: μη μόνον δ κατ' ερώτησιν εκ βιβλίων ιατρικών, άλλα καί αύτη ή 
καθωμιλημένη τούτον διάλεκτος παίδευσις όλη και L·λoγισμέvη άκρόασις (βλ. Bees, 
Unedierte 116.60.12-14). 

290. Βλ. Βέη-Σεφερλή, Προσθήκαι 241.113.34-35: εγένετο γαρ παιδίον νη-
πιόθεν εμόν, καί πολλά τα εις εμε θεραπευτικά ό πάππος τούτον ενεδείξατο καί ή 
μάμμη. 

291. Pétridès, Jean Apokaukos 17 (85).ΧΙ.12-13. Πρβ. Ν. Wilson, Saint 
Basil on the Value of Greek Literature, Λονδίνο 1974, σ. 47.15 s.v. δηλητήρια. 

292. Bees, Unedierte 99.40.1, 8. 
293. Bees, Unedierte 63.6.50. 
294. Bees, Unedierte 61.5.15 κ.έ. Πρβ. 62.42-46: δ πήχυς... δνπερ ανάπαυε 

το άπο τοϋ τραχήλου... επικρεμάμενον όθονίδιον... μαλλός τε γαρ αυτόν δασύς πε-
ριείλισσε και λινούς τον μάλλον συνείχε δεσμόν. 

295. Κεραμεύς, Συμβολή 239-244.6. Τοϋ ϊδιου, Συνοδικά γράμματα 23.8. 
Pétridès, Jean Apokaukos 10 (78)-13 (81).IX κ.ά. Βλ. καί Πολάκη, 'Ιωάννης 
'Απόκανκος 87. 

296. Pétr idès, J ean Apokaukos 12 (80).ΙΧ.24: πτωχικά γαρ τά τών εκκλη
σιών ονομάζονται (— Kerameus, Noctes 257.3.3). 

297. ο.π. 263.7.21: εν εύποιΐαις, εν δωρεαϊς... 
298. Βλ. π.χ. Bees, Unedierte 154.104.9-10: κατασαθρωθέντος εκ χρόνων 

και εκ σεισμών. 
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κός. και καν τις τους Ιατρούς δήμιους έμμισθους εϊναί φησι δια τον ξυ-
ρόν, δια την τομήν, αλλ' εγώ κάί τον εύρετήν της τομής μακαρίζω και 
τους τομέας άποθαυμάζομαι, οτι σάρκα μεν οιδαίνουσαν τέμνουσιν, οστεα 
δε θλώσι και διαιροΰσι τα συνεχή και τάς διεχείας αύθις ενοϋσι και τα 
διαιρεματα συμβιβάζουσι. περί μεν ούν πολέμων κάί Ιατρών τοσαϋτα 
ειρήσθω' νοείτω δε πας, ως θεόθεν ήμϊν ή μήνις και τα δεινά' Ιδού γαρ 
και πόλεμος έτερος εν τοις άλόγοις ενταύθα και ζωοφθορία καθολική' 
και θρηνονσι μεν γεωργοί, ως τών πόνων αυτών άπολλυμένων και τών 
καρπών, ου γαρ εχουσι δι' ών τα δράγματα συμπατήσουσι. και περι
στρέφεις μεν τών θερισμάτων ai άλωνες, ό δέ άλοών βοΰς ουκ εστίν 
ό μεν γαρ όζει θανών, 6 δε πνέει τα τελευταία, έτερος ου δίδωσι τοις 
όρώσι γνώσιν τοϋ άποθνήσκειν. και αναβαίνει 6 βρώμος αυτών και ή 
σαπρία αυτών, το του προφήτου ειπείν, εως ε'ις ούρανόν. εντεύθεν δε 
ουδέ τα <5ερ/*ατα άποδέρονται' σαπρούνται γαρ εκ τοϋ παρευθύ καί ή 
δυσώδης άποφορά ου συγχωρεί την άπόδαρσιν. και μολύνεται μεν ό αήρ, 
δυσπνοϋσι δε άνθρωποι, και παροδίτης ή χείρα ή όθονίδιον επιτίθησι 
ταϊς ρισίν, ως μη φθαρέντα σπάσας αέρα μετάσχη τοϋ άρρωστήματος)299 

πλήττουν κατά καιρούς τους κατοίκους, καί ή παρουσία δομών πού τους 
δυναστεύουν300 μαζί με τις απειλές τών «κακωτικών φυλακών»301 καί τους 
εγκλεισμούς σέ «πύργους ζοφώδεις»,302 δεμένους με «πέδας», «ποδοκάκη» 
καί «χειροπέδας»,303 καθιστούν βαρύτερη την καθημερινή τους ανέλιξη. 

'Από αυτήν τήν κοινωνία ξεπηδούν ανθρώπινοι τύποι, δπως του «πρ<£ου 
καί του μισοπόνηρου»,304 του κομπαστη, του ήσυχου ανθρωπάκου, του 
μέθυσου, τοϋ γυναικοκράτη,305 του κλέφτη,306 τοϋ όχλοκόπου, τοϋ λά-

299. Bees, Unedierte 156.29-157.47. 
300. Ή δουλοπαροικία π.χ. (βλ. Κεραμέα, Συνοδικά γράμματα 26.9, 12) ή οί 

ευδιάκριτες φεουδαρχικές δομές (βλ. Bees, Unedierte 78.18.12: από τών ζώων τον 
κόμητος· πρβ. Pétr idès, Jean Apokaukos 87 (19).XV.36: εν παροίκοις, εν χω-
ραφίοις καί εν δένδροις βαλανηφόροις. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 379-380 
κ.α\). 

301. Bees; Unedierte 121.65.20. Για τις φυλακές στο Βυζάντιο βλ. Κουκου-
λέ, δ.π. Γ, 224-246. 

302. Bees, Unedierte 159.111.4. Βλ. καί Πολάκη, 'Ιωάννης Άπόκανκος 95. 
303. Bees, Unedierte 149.97.11. Πρβ. Kerameus, Nodes 284.19.8: καί πο-

δοκάκην εμίσησα. 
304. Pétr idès, J ean Apokaukos 12 (80).ΙΧ.7. 
305. Bees, Unedierte 124.67.95-101. 
306. Bees, Unedierte 57.1.1-2: την κλεπτικήν δέ μάλιστα εξασκήσας. Για τήν 

παιδική κλεπτική μανία τοϋ 'Ιωάννη Κλέφτη, ό όποιος έκλεβε αυγά καί τα κρα-
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λου, του δύσερι καί των «κακώς είδόσι και το φρονεΐν υπο του θέλειν 
άφηρημένοις».307 Οι τύποι αυτοί υψώνουν πολλές φορές τή δική τους φωνή : 

— Συ πολλά τσαμπουνίζεις και πρόσεχε καλά(!}308 

ή χρησιμοποιούν τή δική τους γλώσσα: 
— φώριόν τι σκεύους γεωργικού' φούρτιβον δε το κλεμμα γλώσσα 

καλεί ρωμαΐζουσα'309 

γλώσσα άπα τή δική τους λαϊκή σοφία: 
— τα εξ κάί τα εξ, δώδεκα πάντως310 ή 
— πάς προφήτης εις την ιδίαν χώραν ατιμός εστίν 3ΧΧ 

Ή εκδήλωση της ανάγκης για τήν αισιόδοξη Ικφραση της ζωής φα
νερώνεται στις ομαδικές εκδηλώσεις* στή συλλογική εργασία του τρυ
γητού π.χ., δπου ό νέος είτε άκολασταίνων, είτε και παιδιά χαίρων και 
τοϊς μετά γυναικών αθύρμασιν ενηδόμενος τάς... γυναίκας είσιούσας καΐ 
εξιούσας τον πόρον... άμπελώνος επιπηδών αύταϊς και, ως ουκ εχρήν, 
επαφώμενος ουκ εϊα ποιεϊσθαι τήν είσοέξοδον άνενόχλητον.312 

Στις ανθρώπινες συμπεριφορές αύτου του τύπου ανήκουν και οι μαρ
τυρίες για τή διάθεση προς τα κ ο ι ν ω ν ι κ ά σ χ ό λ ι α,313 πού κά
ποτε ρέπουν προς τή διαβολή314 και δημιουργούν έριδες άπο τα κατώ
τερα315 ως τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα.316 Δέν λείπουν ακόμη έκ-

τοΰσε για το πασχαλινό τσούγκρισμα, βλ. ο.π. 151.100.9-18· Πρβ. Βέη-Σεφερλή, 
Προσθηκαι 234. Βλ. καΐ παραπάνω, σημ. 48. 

307. Bees, Unedierte 91.8-92.10. 
308. Κεραμεύς, Άπόκαυκος - Χωνιάτης 380.6-7. 
309. Κεραμεύς, Συμβολή 246.7.25-26. Βλ. και Πολάκη, 'Ιωάννης Άπόκανκος 

91. Ή λ. φούρτιβον απαντάται σέ σχόλιο της Έξαβίβλου τοΰ Αρμενοπούλου (έκδ. 
Πιτσάκη) σ. 68, Σχόλιον: τα φούρτιβα κάί τα ßl ποσσέσα ουκ οϋσουκαπιτεύονται, 
ήτοι ου δεσπόζονται. Για τή λ. βλ. και Η. καί R. Kahane, «The Western Impact 
of Byzantium: The Linguistic Evidence», DOP 36 (1982) 130. 

310. Bees, Unedierte 158.108.1-2. 
311. Bees, Unedierte 155.106.19. 
312. Βλ. Pétridès, Jean Apokaukos 18(86).32-19(87).l. Βλ. και Πολάκη, 

'Ιωάννης Άπόκαυκος 122. 
313. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 346.8.25: και προς αλλήλους ύπεψιθύριζον και 

άλαλήτως πως ημών κατεμέμφοντο. Πρβ. Bees, Unedierte 61.5.13: κατά τον 
ενεστώτα καιρόν εκοινολογούμεθα. 

314. δ.π. 58.2.1: γλώσσαν όφιώδη και πονηρά». Πρβ. Παπαδόπουλο-Κερα
μέα, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής ΣτaχυoL·γίaς, Δ', 121.29-122.9. 

315. Βλ. Pétridès, Jean Apokaukos 20 (88).XV.5: εριστικαϊς όμιλίαις. Πρβ. 
δ.π. 8 (76).νΐ.4κ.έ. 

316. Ή έριδα π.χ. τοϋ μητροπολίτη Ναυπάκτου με τον μητροπολίτη "Αρτας 
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δηλώσεις β ί ce ς317 και ατιμωτικές διαπομπεύσεις {Κληρικού έτερον πε-
φθακότος είς ήλικίαν καί χειροθεσίαν εγγίσαντος, περιήγαγεν οπίσω τω 
χεϊρε, και σχοινίω δεσμήσας σχοινίον άλλο μακρόν του τραχήλου εξήρ-
τησε, και προσδήσας Ιππου ούρα όξεϊ τω δρόμο) ανήγεν είς φυλακήν 
ό δε συρόμενος και τοις παρά την δδον λίθοις και δένδροις παρακρουό-
μενος και παρατριβόμένος, ούτως ως είχε μετά τον συνήθους τοις κλη-
ρουμένοις ενδύματος αυτά μεν καί πέπονθε και επί πάντων ήτίμωται, 
την δε φυλακήν συγκεχώρηται. Ούτως οϊδε και επισκόπους Ιερωμένους 
τιμάν δ κάκιστ άπολούμενος ημέτερος τύραννος)318 αξιοπρεπών ανθρώ
πων, πού κατωκάρα ήωρημένους... χειροδέτους και ραβδιζομένους319 βα
σανίζει ή υπεροπτική διάθεση των αρχόντων. Είναι εκείνοι πού επιζη
τούν συχνά την «επευφημία» {καί ίνα διερχομένου αύτοϋ ύπολαλώσι τα 
πλήθη «παρέρχεται δ εξ άρχος»... και ύπαντήσει άνθρωπος και ύπαντη-
θήσεται και ερωτήσει και άντερωτηθήσεται ((πόθεν ερχη))' ((από του 
Έξάρχου))' ((και συ ποϋ πορεύη»' ((προς τον "Εξαρχον)))320 του πλήθους, 
πού επιβάλλεται άπο τους τύπους υποδοχής για τον θρησκευτικό ηγέτη 
{την εν πανδήμοις τελεταΐς εύφημίαν ημών άναφωνεΐσθαι ουκ επιτρέ
πει)321 ή τον ανώτατο άρχοντα, κυρίως στις πάνδημες τελετές {"Ανδρες 
γαρ τεσσαράκοντα δλοι την από τοϋ 'Αγίου Γεωργίου δεξίωσιν κατή-
γαγον εις το πηλώδες Βατρακοχωριον, και ούδε γρϋ προς της εξουσίας 
ήμϊν ουδέ το λεωφορούμενον ((εις πολλά τά ετη))).322 

Στις τελετές αυτές, τους γάμους323 καί τις πανηγύρεις,324 οι άνθρω-

(βλ. Bees, Unedierte 128.69.50 κ.έ. Βλ. καί παραπάνω, σημ. 102) ή τοϋ Ά π ο -
καύκου μέ τον Κωνσταντίνο Δούκα, βλ. Πολάκη, 'Ιωάννης Άπόκαυκος 101-104. 

317. Bees, Unedierte 61.5.21 κ.έ., 33-35: ύπελεύκαινε δε σελήνη την νύκτα 
έκείνην... άπανθρώπως ράβδοις ήκίσαντο. Πρβ. δ.π. 128.69.62: αύτοχειρί τους 
ιερέας μαστίζει κ.δ. 

318. Κεραμεύς, Συμβολή 242.6.1-9. Πρβ. Bees, Unedierte 128.69.62: έτερων 
κόπτει τα γένεια. Βλ. καί Πολάκη, 'Ιωάννης Άπόκανκος 87. Για τη διαπόμπευση 
βλ. γενικά Κουκουλέ, δ.π. Γ ' , 184-208. 

319. Βλ. Pétridès, Jean Apokaukos 16 (84).Χ.17-18. 
320. Bees, Unedierte 109.53.11 κ.έ. καί 110.23-24. 
321. Κεραμεύς, Συμβολή 241.6.26. Πρβ. τοϋ ϊδιου, 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτι-

κής Σταχυολογίας Δ' , 124.40.11-12: σύνηθες δν αύτω επιδημοϋσιν ήμϊν εν"Αρτη 
ποτέ άναφωνεϊν τά προφητικά καί περί τοϋ κατά τήν όδον πυνθάνεσθαι εύοδώματος. 

322. Pétridès, Jean Apokaukos 14 (82).Χ.20-21. Βλ. καί Β. Κατσαρό, Συμ
βολή 1528. 

323. Βλ. παραπάνω, σημ. 231. 
324. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 342.8.29: ην δέ ή ήμερα της συνελεύσεως έπι-

φανής καί άθροίσιμος. Πρβ. Pétridès, Jean Apokaukos 7 (75).V.23-24 κ.α. 
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ποι συνήθιζαν να χορεύουν πάνννχα... εν λαμπαδουχία και χοραυλία..325 

5 Από τα μουσικά όργανα πού φαίνεται δτι χρησιμοποιούσαν αναφέρεται ρ 
πεφυσημένος ασκός από βύρσης βοείας επί τους αυλούς ανάγων το πνεύ
μα,326 ή κίθαρις327 και ό χέλυς.328 Αυτές οί κοινωνικές εκδηλώσεις απο
τελούν αυθόρμητες εκφράσεις ενός κόσμου πού φαίνεται να παρουσιάζει 
μεγάλα ποσοστά άγραμματοσύνης, ακόμη και στο σώμα των λειτουρ
γών της 'Εκκλησίας329 ή του μοναστηρίου. Ένας ηγούμενος π.χ., όταν 
χρειάζεται να αύτοσυσταθεϊ ων άγροΐκος και αναλφάβητος αντί Βαρθο^ 
λομαίου Χαρταλαμάίος απελογήσατο.330 

'Αποτελεί κοινή διαπίστωση δτι δσο φτωχός και αμόρφωτος είναι 
ό άνθρωπος τόσο μαστίζεται άπό τις π ρ ο λ ή ψ ε ι ς και τη δ ε ι σ ι-
δ α ι μ ο ν ί α,331 αφήνεται στην αόρατη έλξη τών προμηνυμάτων (Φήμη 
γαρ ηγγειλεν, ώς νεανίας τις Κερκυραίος ή νοσήσας τα Εσχατα, ή κάί 
γενόμενος εκφρενής, ...μεθ' ημέρας άνένηψε και θεάματα φοβερά εξηγή-
σατο κάί ύποχθόνια δείματα, μητροπολίτης ταϋτα ήωρημένος κάί τιμω
ρούμενος... κατά ρητάς ημέρας τεθνήξονται, κάί μετ" αυτούς ό μητρο
πολίτης κατά τον άνα(καλ)υφθέντα καιρόν, κάί ώς κατά τον προφοιβα-
σμον τούτον κάί ή γυνή κάί 6 άνήρ κατά τάς λαληθείσας ημέρας βίον 
τον εν ημιν εξεμετρησαν)ααύ και φαίνεται να πιστεύει στη μοίρα (ω μοι 
κακή Κλωθώ, Έρινυς, ώς δεινον γάρ μοι τον δυστυχίας μίτον έπέ-
κλωσας!).333 Υπάρχουν, όμως, και μορφωμένοι στην κοινωνία του «Δε-

325. Βλ. Kerameus, Noctes 281.18.13, 15. 
326. Bees, Unedierte 122.67.20. 
327. Bees, Unedierte 88.27.115. 
328. Βλ. Pétr idès, Jean Apokaukos 17 (85).XI.2. Για το μουσικά αυτό όρ

γανο βλ. Π . Φάκλαρη, «Χέλυς», ΑΔ 32 (1977) 218-233 και πίν. 77-82. 
329. Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής Σταχνολογίας Δ", 

124.40.19-21: και το ϋφος τον προοιμίου τον νουν ου ψεκτόν, τάς ôè λέξεις εις μει
δίαμα κινούσας τους γευσαμένους παιδείας· πρβ.Ββββ, Unedierte 117.60.54: αγράμ
ματους άντικαθίστασθαι. 

330. Κεραμεύς, Συμβολή 243.6.7-8. Βλ. και Πολάκη, 'Ιωάννης Άπόκαυκος 90. 
331. Πρβ. Στ . Λαμπάκη, «"Υπερφυσικές δυνάμεις, φυσικά φαινόμενα και δει

σιδαιμονίες στην 'Ιστορία τοϋ Γεωργίου Παχυμέρη», Σύμμεικτα 7 (1987) 77. 
332. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 348.9.9 κ.έ. Πρβ. Bees, Unedierte 148.96.9: ώς 

τρυγούν, λαλώ σοι τα τελευταία, και ώς περιστερά, μελετώ σοι τα έσχατα* 
333. δ.π. 147.95.12. Πρβ. 102.46.1 κ.έ.: ή ελλήνιος φλυαρία, δτι μοΐρά εστί 

και μίτον έχει και ατρακτον και επινήθει εκάστφ τα εκ γενετής αύτω σνμβησό-
μένα... εσσεΐται γάρ ούτος μακρόβιος· ει επί κύκλους δε ολίγους περιελίξει τοντο 
τον ατρακτον, ούτος βραχύβιος εσεται. 

43 
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σποτάτου», δπως ό μητροπολίτης της Κέρκυρας Γεώργιος Βαρδάνης, 
πού επιδίδονται στην ο ν ε ι ρ ο κ ρ ι τ ι κ ή (Ύπνώττων εδόκουν συμ-
περιπατεϊν σοι εν τω πέρικλύτω ναω της ' Αγ. Σοφίας και έλεγες μον 
«Έλθέ, ίνα δείξω σοι τα εν τω πατριαρχεία) κελλία))... Συνίεις τον σκο-
πον του ονείρου, η εγώ δηλώσω σοι τοϋτον;).33* Είναι ωστόσο φανε
ρός ό στόχος κολακείας του μητροπολίτη Κερκύρας στον μητροπολίτη 
Ναυπάκτου, ό όποιος είχε στο νου του πάντα τον πατριαρχικό θρόνο. 
Βρισκόμαστε στο σημείο πού διαχέεται ή λαϊκή αντίληψη μέ την ευ
ρύτερη αναζήτηση και άπο το σημείο αύτο αρχίζει ή δυσκολία της με
λέτης του πότε ή φιλολογική αντίληψη και του λόγιου μητροπολίτη Ναυ
πάκτου συμβαδίζει μέ τή δημώδη έκφραση της λαϊκής σοφίας ή πότε 
συμφύρεται μέ τις προσωπικές του πνευματικές αναζητήσεις. Τούτο 
όμως είναι ένα ευρύτερο και ανοιχτό θέμα. 

Στή συνοπτική αυτή έρευνα, πού επιχειρήθηκε μέ βάση τις πληρο
φορίες άπο το έργο του λόγιου μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιωάννη Ά π ο -
καύκου, δσες άπτονται ζητημάτων καθημερινού βίου, προσπάθησα να 
δώσω εικόνες άπο τήν καθημερινή ζωή του περιβάλλοντος του, εικόνες 
αποσπασματικές, άλλα επικεντρωμένες στην οξύτατη ματιά ένας λογίου 
πού γνώριζε πολύ καλά να ανιχνεύει, να ζει και να αισθάνεται το κα
θημερινό στην καταγραφή του (σπάνια περίπτωση βυζαντινού λογίου)·335 

τα στοιχεία αυτά πιστεύω δτι συγκροτούν το ευρύτερο ανθρωπογεωγρα
φικό πλαίσιο στο όποιο κινήθηκαν οί παραδομένες λειτουργίες ή εκδη
λώθηκαν ιδιότυπες συμπεριφορές των ανθρώπων της εποχής στή σχέση 
τους μέ τον γεωγραφικό τους περίγυρο. 

334. Κεραμεύς, Κερκυραϊκά 341.4.8 κ.έ. Για τήν ονειροκριτική γραμματεία των 
Βυζαντινών βλ. βιβλιογραφία Στ. Λαμπάκη, 'Τπερφυσικές δυνάμεις 87 σημ. 3. Βλ. 
ακόμη, 'Ασπασία Μίχα-Λαμπάκη, «Οί τροφές και ό συμβολισμός τους στα βυζαν
τινά ονειροκριτικά κείμενα», Βυζαντινός Δόμος 2 (1988) 161-181. 

335. Βλ. Magdalino, The Literary Perception 34. 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ (4ος-7ος αι.) 
Οι. μεταμορφώσεις της ταξιδιωτικής αφήγησης 

Η συλλογή αριθμητικών προβλημάτων του Μητροδωρου χρονολογείται 
στο διάστημα από τον Ιο ως τον 4ο αι. μ.Χ. Το μεγαλύτερο τμήμα της 
περιελήφθη αργότερα στην Παλατινή Ανθολογία και αποτελεί το ένα 
τρίτο περίπου των περιεχομένων του 14ου βιβλίου. Το 8ο επίγραμμα 
της συλλογής, 121ο κατά την αρίθμηση της Παλατινής, προτείνει σε 
έξι ελεγειακά δίστιχα το ακόλουθο πρόβλημα στον αναγνώστη: ποια εί
ναι η συνολική απόσταση μεταξύ Γαδείρων και Ρώμης, εάν το 1/6 της 
απόστασης οδηγεί από τα Γάδειρα στον Βαίτιο ποταμό, το επόμενο 
1/5 από τον Βαίτιο στην πόλη των Φωκαέων, τα 16/120 από την πόλη 
των Φωκαέων στα Πυρηναία, το 1/4 από εκεί ως τις Άλπε ι ς , το 1/12 
από τις Άλπε ι ς στον Ηριδανό και τα τελευταία 2.500 στάδια από τον 
Ηριδανό στην Ρ ώ μ η ; 1 Η λύση είναι 15.000 στάδια που πράγματι κα
λύπτουν την απόσταση αν ακολουθήσει κανείς τους ρωμαϊκούς δρόμους 
που συνδέουν το νοτιοδυτικό άκρο της Ευρώπης με τη Ρώμη. 

Η μνεία της πορείας αυτής σε μορφή επιγράμματος δεν είναι ούτε 
τυχαία ούτε μοναδική. Παραπλήσιοι κατάλογοι σταθμών και αποστά
σεων μεταξύ Γαδείρων και Ρώμης σώζονται σε επιγραφές και αντικεί
μενα μικροτεχνίας της αυτοκρατορικής περιόδου, της ίδιας δηλαδή επο
χής κατά την οποία συντέθηκε και η συλλογή του Μητροδωρου. Με 
βάση τα δρομολόγια αυτά, και κυρίως τις αποστάσεις που μνημονεύουν, 
είναι δυνατό να αποκατασταθεί η διαδρομή του επιγράμματος, αν τα 
ποιητικά διατυπωμένα τοπωνύμια αντικατασταθούν με γνωστούς σταθ
μούς (mansiones) : Γάδειρα, Βαίτιος = δέλτα του ποταμού J u e a r πό-
λις Φωκαέων = E m p o r i u m · Πυρηναία* Άλπε ι ς = Τορίνο" Ηριδανός = 

1. Παλατινή Ανθολογία XIV. 121 (έκδ. Buffière, Anthologie Grecque, XII). 
Για την χρονολόγηση του Μητροδωρου, βλ. ό.π., σ. 36-37. 
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Μόδενα, Ρώμη. 2 Η απόκλιση που παρατηρείται μεταξύ των τοπωνυ
μίων, όπως αναφέρονται στο επίγραμμα, και των πραγματικών σταθ
μών οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι ο επιγραμματόποιός θέλησε να μνη
μονεύσει ειδικά τις κυριότερες περιοχές λατρείας του Ηρακλή, θεότη
τας με ιδιαίτερη σημασία κατά την περίοδο των Αντωνίνων.3 Αντίβαρο 
στον φιλολογικό χαρακτήρα του δρομολογίου αποτελούν οι μετρικές εν
δείξεις που αναδεικνύουν την συνάφεια του με τα Οδοιπορικά. Το κυ
ριότερο δείγμα Οδοιπορικού για την εποχή αυτή είναι εκείνο του Αντω-
νίνου, το ταξιδιωτικό δηλαδή εγχειρίδιο που συντέθηκε με αφορμή τις 
μετακινήσεις του Καρακάλλα από την δυτική στην ανατολική Ευρώπη 
και περιλαμβάνει τις διαδρομές και τους σταθμούς της βόρειας και της 
νότιας ακτής της Μεσογείου.4 

Το Οδοιπορικό του Αντωνίνου και τα παραπλήσια κείμενα πιστο
ποιούν ένα διπλό είδος δρομολογίων. Οι χερσαίοι δρόμοι της ενδοχώ
ρας, που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρη την δυτική Ευρώπη, ακολουθούν 
το ρωμαϊκό σύνορο από τις 'Αλπεις ως το δέλτα του Δούναβη και βαί
νουν παράλληλα προς την ακτή της Μεσογείου στη βόρεια Αφρική.5 Οι 
θαλάσσιοι δρόμοι προσδιορίζονται από έναν σημαντικό αριθμό λιμανιών, 
που βρίσκονται κατά μήκος δύο αξόνων: εκείνου που διατρέχει την Με
σόγειο από τα Γάδειρα ως την Καισαρεία της Παλαιστίνης και τέμνε
ται από τον δεύτερο, τον άξονα Βορρά-Νότου, από την Ταυρική χερσό-

2. W. Kubitschek, «Ein aritmetisches Gedicht und das Itinerarium Anto
nini», L'Antiquité Classique 2 (1933) 167-176. Πρβ. ωστόσο και τα σχόλια του 
Buffière, ό.π. 193-194, ο οποίος στηριζόμενος στο πρώτο τμήμα του επιγράμμα
τος επισημαίνει μεγάλη παρέκκλιση από την συνήθη διαδρομή, δηλαδή την Via 
Augusta. Για τα κύπελλα του Vicarello, που διασώζουν τις διαδρομές από τα Γά
δειρα στη Ρώμη, βλ. R. Chevallier, Les voies romaines, Παρίσι 1972, σ. 46-49. 

3. M. Jaczynowska, «Le culte d'Hercule romain au temps du Haut-
Empire», στο: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, 17/2, Βερολίνο -
Νέα Τόρκη 1981, σ. 651. 

4. Τα δύο τμήματα του Οδοιπορικού: Itinerarium provinciarum Antonini 
Augusti και Imperatoris Antonini Augusti itinerarium maritimum, εκδόθηκαν 
από τον Κ. Miller, Itineraria Romana, Στουτγάρδη 1916, σ. LV κ.ε. Το κείμενο 
χρονολογείται μεταξύ του 280 και 290, βλ. Ο. Dilke, «Itineraries and Geogra
phical Maps in the Early and Late Roman Empire», στον τόμο: The History 
of Cartography Ι, Σικάγο-Λονδίνο 1987, σ. 235-236. 

5. Βλ. την χαρτογραφική αποτύπωση των ρωμαϊκών οδών από τον Chevallier, 
Les voies romaines 151, 160, 171, 177, 182, 195, 198. 



Εμπορικοί και αγιολογικοί δρόμοι (4ος-7ος αι.) 677 

νήσο ως την Αλεξάνδρεια.6 Χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι χρησιμο
ποιούνται από το στρατό και το εμπόριο7 και συνδέουν τα μεγάλα οι
κιστικά κέντρα με τα σημεία όπου καταλήγουν πρώτες ύλες και προϊόντα 
από την ενδοχώρα.8 

Στους δρόμους αυτούς και στον άξονα Δύση—Ανατολή συναντούμε 
από τα μέσα του 4ου αιώνα τους προσκυνητές, που ξεκινούν από την 
Ισπανία, την Γαλατία ή την Ιταλία και κατευθύνονται στους Αγίους 
Τόπους και στις μοναστικές κοινότητες της Αιγύπτου9 και της Παλαι
στίνης. Είτε με ιδιωτικά μέσα, ναυλώνοντας δηλαδή πλοία ειδικά για 
το ταξίδι τους όπως ίσως η Μελάνια,10 είτε ως επιβάτες σε εμπορικά,11 

οι προσκυνητές φεύγουν από τα γνωστά λιμάνια της βόρειας ακτής της 
Μεσογείου (Μασσαλία, Όστια, Βαρκελώνη) και αποβιβάζονται στην ανα
τολική Μεσόγειο (Αλεξάνδρεια, Καισαρεία, Τύρο), με ενδιάμεσο κάποτε 

6. Για τον άξονα Δύση-Ανατολή, πρβ. το ανώνυμο έργο: Σταδιασμός ήτοι 
Περίπλους της μεγάλης θαλάσσης (έκδ. Müller, Geographi Graeci Minores I) 
σ. 427-514. Στον Εύξεινο Πόντο αναφέρεται το έργο του Αρριανού (;), 'Επιστολή 
προς Τραϊανον (Αδριανόν) έν ή καΐ περίπλους του Ευξείνου Πόντου, ό.π. 370-401. 

7. Οι εμπορικοί δρόμοι προηγούνται των στρατιωτικών: Chevallier, Les voies 
romaines 5. Για την μικτή χρήση των δρόμων (στρατιωτική και εμπορική), ό.π. 
207-217. 

8. Στις μεγάλες αγορές και τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου καταλήγουν 
τα προϊόντα της Ανατολής (Κίνας, Ινδίας, Περσίας), πρβ. W. Heyd , Histoire du 
commerce du Levant au Moyen-Age, Λιψία 1885-1886 (ανατ. Άμστερνταμ 1967), 
σ. 2, 5, 9 και κυρίως Ν. Pigulewskaja, Byzanz auf den Wegen nach Indien, Ά μ 
στερνταμ 1969 ( = BBA 36). Το σιτάρι της Αιγύπτου διακινείται από την Αλεξάν
δρεια προς την Κωνσταντινούπολη (βλ. J . L. Teall, «The Grain Supply of the 
Empire», DOP 13 (1959) 91-96). Από την Αλεξάνδρεια, την Τύρο και την Βη-
ρυττό διακινούνται το κρασί, τα μπαχαρικά και τα είδη μικροτεχνίας προς την 
Ισπανία, την Γαλατία και την Ιταλία, βλ. Α. Lewis, «Mediterranean Maritime 
Commerce A .D. 300-1100: Shipping and Trading», στον τόμο: La Navigazione 
Mediterranea nell'Alto Medioevo, SCIAM X X V / I I (1978) σ. 486, 488-491. 

9. Ταξίδια - προσκυνήματα στην Αίγυπτο μνημονεύονται ήδη από την ύστερη 
αρχαιότητα, βλ. Α. Festugière, «Lieux communs littéraires et thèmes de folk
lore dans l 'hagiographie primitive», Wiener Studien 73 (1960) 123. 

10. Έ τ σ ι θα ήταν δυνατό να ερμηνευθεί το χωρίο σχετικά με το ταξίδι της 
Μελανίας της γραός προς τους Αγίους Τόπους, Βίος αγίας Μελανίας (έκδ. Gorce, 
SC 90), παρ. 19 και 20 (όπου αναφέρεται ο μεγάλος αριθμός των συνταξιδιωτών), 
πρβ. και Παλλαδίου, Λαυσαΐκό XLVI (έκδ. Butler Π, σ. 134). Ο πλούτος της 
Μελανίας επιτρέπει, άλλωστε, αυτή την υπόθεση (Gorce, ό.π. 40 κ.ε.). 

11 . Βλ. το ταξίδι του Σεραπίωνα του Σινδονίτη από την Αλεξάνδρεια στη Ρ ώ 
μη, Παλλαδίου, Λαυσαΐκό XXXVII, Π, σ. 112-113. 
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σταθμό στην Σαλαμίνα-Κωνσταντία της Κύπρου.12 Παθητικοί ταξιδιώ
τες, όσοι μεταφέρονται με πλοία δεν έχουν ανάγκη γραπτών οδηγών, 
αφού η αφετηρία και η κατάληξη του ταξιδιού τους είναι απόλυτα προσ
διορισμένες από το εμπορικό ενδιαφέρον του πλου.13 Μαρτυρίες για τα 
σημεία επιβίβασης και αποβίβασης, άρα και για τα δρομολόγια που 
ακολουθούνται, περιέχονται στα Οδοιπορικά που συνέταξαν οι ίδιοι οι 
προσκυνητές,14 στους Βίους όσων αργότερα αγιοποιήθηκαν15 και στις 
μεγάλες αγιολογικές συλλογές του τέλους του 4ου αιώνα. Οι λεπτομέ
ρειες σπανίζουν, ωστόσο, οι σχετικές πληροφορίες είναι αρκετές ώστε 
να επιβεβαιωθεί η συνέχεια στη διακίνηση μέσω των γνωστών από την 
αρχαιότητα θαλάσσιων εμπορικών αρτηριών.16 Ό σ ο ι ταξιδιώτες, αντί
θετα, ακολουθούν τους χερσαίους δρόμους, όπου οφείλουν να υποτάσσον
ται σε ποικίλους περιορισμούς,17 χρησιμοποιούν οδηγούς, που προφανώς 
εξασφαλίζουν στον τόπο καταγωγής τους. Τα Οδοιπορικά αυτά συν
τάσσονται, κατά το τμήμα εκείνο που αφορά την προσέγγιση στην Ανα
τολή, με πρότυπο τα παλαιότερα αντίστοιχα ρωμαϊκά κείμενα, των 

12. Ε. D. Hunt, Holy Land Pilgrimage in the Later Roman Empire A.D. 
312-460, Οξφόρδη 1984, σ. 52, 72. 

13. Κατά τον 5ο και τον 6ο αιώνα χρονολογείται η ακμή του.εμπορίου των 
«Σύρων», που χρησιμοποιούν για την διακίνηση των προϊόντων τους τις αρτηρίες 
προς την δυτική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο και αντίστροφα, βλ. Lewis, ό.π. 
488-489. Τα πλοία τους χρησιμοποιούνται πιθανότατα και για την μετακίνηση των 
προσκυνητών. 

14. Όπως ο ανώνυμος συντάκτης του Οδοιπορικού των Βουρδιγάλων (= Iti
nerarium Burdigalense, έκδ. Ρ. Geyer, Itinera Hierosolymitana saec. III-VIII, 
Βιέννη 1898, σ. 3-33), η Ηγερία (= Egèrie, Journal de voyage, έκδ. Ρ. Maraval, 
Παρίσι 1982 [= SC 296]) ή ο άγιος Ιερώνυμος (Apologia adversus libros Rufini 
III. 22 [=PL 23, 494-495]). 

15. Όπως η Μελανία η γραία, ο άγιος Ιερώνυμος, η Παύλα (= Ιερωνύμου, 
Επιστολή 108, έκδ. J. Labourt, Jérôme, Lettres, V, Παρίσι 1955 (Belles Lettres), 
σ. 163-176). 

16. Για την απουσία σημαντικών αλλαγών στις συνθήκες ναυσιπλοίας στη Με
σόγειο κατά το διάστημα από την αρχαιότητα ως τον 11ο αιώνα, βλ. Α. Udovitch, 
«Time, the Sea and Society: Duration of Commercial Voyages on the Southern 
Shores of the Mediterranean», στον τόμο: La Navigazione Mediterranea 505, 
508-509 και πίνακες II-III, καθώς και R. S. Lopez, «East and West in the Early 
Middle Ages Economic Relations», στον τόμο: Relazioni del X Congresso Inter
nazionale di Scienze Storiche III, Φλωρεντία 1955, σ. 129 κ.ε. (= του ίδιου, The 
Shape of Medieval Monetary History, Λονδίνο, Variorum Reprints 1986, αρ. VI). 

17. Hunt, Holy Land Pilgrimage 57. 
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οποίων αναπαράγουν πιστά την διάρθρωση.18 Η αναδιάταξη όμως του 
οδικού συστήματος, απόρροια των νέων διοικητικών κέντρων που δη
μιουργούνται κατά τον 4ο αιώνα και κυρίως η ίδρυση της Κωνσταντι
νούπολης, επιβάλλουν σε ορισμένα σημεία αλλαγές και παρεκκλίσεις από 
την πάγια διαδρομή του cursus publicus.19 

Το ρεύμα των προσκυνητών καταλήγει στην Αντιόχεια και την Αλε
ξάνδρεια, τα δύο οριακά σημεία, όπου συναντώνται οι δρόμοι της ρω
μαϊκής διοίκησης και του στρατού με τους δρόμους των καραβανιών 
και του εμπορίου.20 Ανάμεσα σ' αυτά τα σημεία αναπτύσσεται ο χώρος 
του προσκυνήματος: οι Άγιοι Τόποι, οι μοναστικές κοινότητες της Με
σοποταμίας και της Υπεριορδανίας, το Σινά και οι κοινότητες της Νι-
τρίας και των Κελλίων. Από εδώ η γεωγραφία και το οδικό δίκτυο 
μετατρέπονται σε ένα πολύπλοκο σύστημα μετακινήσεων που υπερ-προσ-
διορίζεται από το θρησκευτικό συναίσθημα. Από τα τέλη του 4ου αιώνα 
στην ευλάβεια που οδηγεί τα βήματα των προσκυνητών προστίθεται ως 
πρότυπο το ταξίδι στους Αγίους Τόπους της Αγίας Ελένης, στην οποία 
αποδίδεται η Εύρεσις του Τιμίου Ξύλου21 και τα Ιεροσόλυμα ορίζουν 
τον πυρήνα του προσκυνήματος. 

Τις μαρτυρίες των κειμένων σχετικά με αυτές τις μετακινήσεις εί
ναι δυνατό να διακρίνουμε σε δύο κατηγορίες: η πρώτη αφορά τις πε
ριηγήσεις στους Αγίους Τόπους και η δεύτερη τις επισκέψεις στις μο
ναστικές κοινότητες και στους ασκητές της ερήμου. 

Η επίσκεψη των Αγίων Τόπων ακολουθεί τον άξονα Βορρά—Νότου, 
κατά μήκος της ενδοχώρας της Παλαιστίνης. Οι τόποι του προσκυνή
ματος αποτελούν επιτομή του Ονομαστικού του Ευσέβιου, του πληρέ-

18. Πρβ. τις δομικές ομοιότητες του Οδοιπορικού του Αντωνίνου (ό.π., σημ. 4) 
με το Οδοιπορικό των Βουρδιγάλων (ό.π., σημ. 15). 

19. Τόσο τα it ineraria scripta όσο και τα it ineraria pietà βασίζονται στις 
πληροφορίες που συλλέγει το cursus publicus, βλ. Dilke, Itineraries and Maps 
236, 242. Για τη δραστηριότητα της υπηρεσίας βλ. Α. Η . Μ. Jones, TL· Late 
Roman Empire 284-602, Π, Οξφόρδη 1964, σ. 830-834. Η αλλαγή του χάρτη 
στα μέσα του 4ου αι. είναι αποτέλεσμα της ίδρυσης της νέας πρωτεύουσας του 
κράτους. Για τις επιπτώσεις αυτής της ίδρυσης βλ. G. Dagron, Naissance d'une 
capitale. Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Παρίσι 1974, σ. 48-76 
και κυρίως 65-66. 

20. Heyd, Histoire du commerce 2. J . Rougé, Recherches sur l'organisation 
du commerce maritime en Mediterranée, Παρίσι 1966, σ. 126 κ.ε. 

21 . Α. Frolow, La relique de la Vraie Croix, Παρίσι 1961 ( = Archives de 
l'Orient Chrétien 7), σ. 55 κ.ε. 
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στερου δηλαδή καταλόγου που διαθέτουμε για τους χώρους δράσης των 
ιερών προσώπων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης.22 Οι περιη
γητές επιλέγουν ορισμένα μόνο σημεία, τα σημαντικότερα, για να σταθ
μεύσουν, να επισκεφθούν και να ζητήσουν ευλογία: τα Ιεροσόλυμα και 
τα περίχωρα τους, τη Βηθλεέμ, την Ιεριχώ, το Φρέαρ του Ιακώβ, το 
Σινά και το Κλύσμα.23 Ας σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα μέρη βρίσκον
ται κοντά στο δρόμο που από την Αντιόχεια οδηγεί στο Πηλούσιο όρος 
και από εκεί στην Αλεξάνδρεια, στον άξονα δηλαδή, που συνδέει το νό
τιο άκρο του εμπορικού δρόμου προς και από τις Ινδίες με τη βόρεια 
απόληξη του. Για την διευκόλυνση της μετακίνησης των προσκυνητών 
φαίνεται ότι κυκλοφορούν συνοπτικοί ταξιδιωτικοί οδηγοί. Ο διηγημα-
τικός τύπος αυτών των Οδοιπορικών δεν είναι γνωστός, όμως από με
ταγενέστερα Προσκυνητάρια και Βίους αγίων συμπεραίνουμε ότι θα εί
χαν τη μορφή των επεξηγήσεων που σώζονται στον χάρτη της Madaba . 2 4 

Κατά την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους, οι προσκυνητές 
ακολουθούν συνήθως τους δρόμους μετάβασης και με τα πλοία ή τους 
χερσαίους τρόπους μεταφοράς διακινούν ευλογίες και λυχνίες, αδιάψευ
στα τεκμήρια για την παρουσία τους στους χώρους του μαρτυρίου.25 

Από τον 4ο αιώνα ήδη και κυρίως κατά τον 5ο και τον 6ο, στα αντι
κείμενα αυτά προστίθενται τα λείψανα μαρτύρων και αγίων καθώς και 
τεμάχια του Τιμίου Ξύλου, για τα οποία υπάρχει μεγάλη ζήτηση στη 
Δύση.26 Πράγματι, παρά τις ρητές απαγορεύσεις του νόμου,27 προσκυ-

22. Ευσεβίου, Ονομαστικόν (έκδ. Klostermann). 
23. J. Wilkinson, Jerusalem Pilgrims before the Crusades, Warminster 1979. 
24. Παράλληλη χρήση και αλληλεπίδραση των itineraria pietà και των iti

neraria scripta παρατηρεί ο Υ. Tsafrir, «The Maps used by Theodosius: On 
the Pilgrim Maps of the Holy Land and Jerusalem in the Sixth Century», 
DOP 40 (1986) 129-145. 

25. Hunt, Holy Land Pilgrimage 130· του ίδιου, «The Traffic in Relics. 
Some Late Roman Evidence», στον τόμο: The Byzantine Saint (ed. by S. 
Hackel, Studies Supplementary to Sobornost 5), Λονδίνο 1981, σ. 171-180. 
Για τις Ευλογίες ως αναμνηστικά αντικείμενα, βλ. Α. Stuiber, «Eulogia», BAC 
6, στ. 919-928. 

26. Frolow, La Relique de la Vraie Croix 57 κ.ε. και πίνακας σ. 111. Η 
σπάνις των αρχαιολογικών τεκμηρίων αντισταθμίζεται από τη μαρτυρία των γρα
πτών πηγών, βλ. F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Le
gend of Apostle Andrew, Cambridge Mass. 1958 (Dumbarton Oaks Studies IV), 
σ. 138-154 και 159-160. 

27. Cod. Theod. 9.17 και 9.17.4 και 9.17.7 =Codex Justinianus 3.44.14. 
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νητές και ειδικοί απεσταλμένοι μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη και 
τη Ρώμη μεγάλο αριθμό λειψάνων, που αποκτούν στους Αγίους Τόπους 
συνήθως ως δωρεά από τις εκεί εκκλησίες, μαρτύρια και μοναστικές 
κοινότητες. 

Στην συστηματική περιήγηση των Αγίων Τόπων αντιπαρατίθενται 
οι επισκέψεις σε μοναστικές κοινότητες και σε ασκητές. Μαρτυρίες για 
τον δεύτερο αυτό τύπο προσκυνήματος περιέχονται στο Λαυσαϊκό, τα 
Αποφθέγματα Πατέρων, την Φιλόθεο Ιστορία, το Λειμωνάριο του Μό
σχου, τις μεγάλες δηλαδή αγιολογικές συλλογές του τέλους του 4ου ως 
τον 7ο αιώνα, αλλά και στα έργα επιμέρους προσκυνητών, όπως η Ηγε
ρία. Σημεία εκκίνησης είναι η Αλεξάνδρεια, τα Ιεροσόλυμα, η Αντιό
χεια, τα μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής. Από εκεί, οι επισκέψεις 
εξακτινώνονται προς την ενδοχώρα κατά κύριο λόγο, και σπανιότερα 
προς την Κύπρο ή τα νησιά του Αιγαίου. Η σταδιακή γεωγραφική εξά
πλωση του μοναχισμού τεκμηριώνεται και από τις ίδιες τις πηγές και 
την χρονολόγηση τους. Έ τ σ ι , ως τα μέσα του 5ου αιώνα ο κύριος όγκος 
των μαρτυριών αφορά την Αίγυπτο,2 8 από τα μέσα του 5ου και ως τον 
6ο την περιοχή της Παλαιστίνης και της Μεσοποταμίας,29 ενώ στο τε
λευταίο χρονολογικά έργο, δηλαδή το Αειμωνάριο, μνημονεύονται η Μι
κρά Ασία και το Αιγαίο.30 

Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των κειμένων είναι η αρεταλο-
γική μορφή της διήγησης, ενώ οι διαφοροποιήσεις ανιχνεύονται στην 
παρουσία του συγγραφέα ως δρώντος προσώπου στην αφήγηση. Έ τ σ ι , 
τα Αποφθέγματα Πατέρων αποτελούνται από μια σειρά διηγήσεων από 
όπου απουσιάζει ο αφηγητής. Αντίθετα, ο Παλλάδιος, ο Ιωάννης Μό
σχος, η Ηγερία και ο Θεοδώρητος Κύρρου καταχωρίζουν στα κείμενα 
τους εντυπώσεις από τις προσωπικές τους μετακινήσεις και επαφές με 
τους ασκητές. Εδώ, ο γεωγραφικός χώρος προσδιορίζεται διπλά: η επί
σκεψη του προσκυνητή κινείται σε πραγματολογικό επίπεδο, μολονότι 
οι διεξοδικές αναφορές σε δύσβατους τόπους και στις δυσκολίες του τα-

28. Τα γεωγραφικά όρια του Λαυσαϊκού περικλείουν την Κάτω Αίγυπτο, τη 
Θηβαΐδα και μικρό τμήμα της Παλαιστίνης. 

29. Για την μοναστική γεωγραφία της Φιλόθεου Ιστορίας, βλ. Θεοδωρήτου 
Κύρρου, Φιλόθεος Ιστορία (έκδ. Ganivet - Leroy-Molinghen, SC 234) Ι, σ. 32-38. 

30. Ο Ιωάννης Μόσχος περιηγείται τα μοναστήρια και ασκητήρια της ανα
τολικής λεκάνης της Μεσογείου (Κάτω Αίγυπτος, Παλαιστίνη, Συρία, Κιλικία, 
Κύπρος, Ρόδος) συνοδεύοντας τον σοφιστή και μετέπειτα πατριάρχη Ιεροσολύμων, 
Σωφρόνιο. 
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ξιδιού βρίσκονται σε αντίθεση με τις μικρές αποστάσεις που πράγματι 
διανύονται.31 Παρατηρούμε ακόμη ότι ενώ οι αναφορές στο αρχικό τα
ξίδι του προσκυνητή από τον τόπο καταγωγής του ως τα σημεία εκκί
νησης είναι συνήθως σύντομες, οι διαδρομές από τις πόλεις στα μονα
στικά κέντρα ή στα απομονωμένα κελλία περιγράφονται με εξαιρετική 
λεπτομέρεια.32 Σε δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, λοιπόν, αναδεικνύεται η 
αίσθηση που αποκομίζει ο ίδιος ο ταξιδιώτης από τις περιηγήσεις του. 
Τα σχετικά χωρία μαρτυρούν τη μυθολογική σχεδόν διάσταση, με την 
οποία επενδύεται η μετάβαση προς τους τόπους άσκησης: ο πέραν των 
γνωστών οικιστικών κέντρων χώρος αποτελεί έκταση περιπέτειας και 
φόβου. 

Το «μυθολογικό» στοιχείο είναι εντονότερο στην αποτύπωση της μαρ
τυρίας του ίδιου του ασκητή. Οι διηγήσεις του τρόπου και του χρόνου 
της μετάβασης του ασκητή από την μονή ή την πατρίδα του στον τόπο 
άσκησης μετατρέπονται σε οδοιπορικά, όπου ο μύθος και η πραγματι
κότητα συμπλέκονται. Στα θαλάσσια ταξίδια ελλοχεύουν κίνδυνοι φυσι
κών καταστροφών και ναυαγίων33 και οι πεζοπορίες γίνονται με δυσκο
λία. Αυχμηρά όρη, κρημνοί, έρημοι και ποταμοί διασχίζονται από τους 
ασκητές με πολύ κόπο.34 Στο δρόμο τους συχνά παρουσιάζεται ο πει
ρασμός άλλοτε ως οφθαλμαπάτη, άλλοτε ως επικίνδυνος εχθρός.35 Το 
κελλίον αποτελεί το τέλος της περιπλάνησης μέσα στο φυσικό και το 
ψυχολογικό τοπίο. 

Στην μετατόπιση αυτή των γεωγραφικών συντεταγμένων από το 
πραγματολογικό στο νοητικό επίπεδο, ο χώρος της άσκησης θεωρείται 
ως σημείο τομής των αξόνων Δύσης-Ανατολής και Βορρά-Νότου. Ωστό
σο, ο ασκητής είναι πάντοτε στραμμένος προς την Ανατολή και η δια
δρομή του προς την πνευματική τελείωση διατυπώνεται ως πορεία προς 
την κατεύθυνση του επίγειου Παραδείσου. 

31 . Λαυσαϊκό VII , ό.π. σ. 24-25· XXVI, σ. 81· XXXV, σ. 101. Αποφθέγ
ματα Πατέρων, PG 65, 65, 96 και 80, 121. Βλ. και Λειμωνάριο, PG 8 7 / 3 , 3052. 

32. Λαυσαϊκό Ι, σ. 15· XXXV, σ. 101 και 105. 
33. Λειμωνάριο, ό.π. 2868, 2912, 2908. Αποφθέγματα Πατέρων, PG 65, 81 . 

Βίος Μάρκου του Αθηναίου, AASS Μαρτίου III , 33-35. 
34. Αποφθέγματα Πατέρων, PG 65, 104-105,177, 260, 268. Φιλόθεος Ιστο

ρία ΙΙ .4, σ. 202 και VI.2, σ. 348. 
35. Λειμωνάριο, ό.π. 2917. Αποφθέγματα Πατέρων, PG 65, 185. Φιλόθεος 

Ιστορία, ΙΙ .6, σ. 208. Βίος Παύλου Θηβαίου (έκδ. J . Bidez, Deux versions grecques 
de la Vie de Paul de Thèbes, Γάνδη 1900) σ. 12 κ.ε. 
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Αν στα αποφθέγματα και τα γεροντικά η πορεία προς την αγιότητα 
αποτυπώνεται ως οραματική διαδικασία, σε έναν αριθμό ιδιότυπων αγιο
λογικών βιογραφιών η διαδρομή προς την αγιότητα ταυτίζεται με την 
αναζήτηση της ανατολικής άκρης του κόσμου. Στα κείμενα αυτά η πο
ρεία από την ανατολή προς τον γνωστό οικούμενο κόσμο, ή αντίστροφα, 
προσλαμβάνει επικό χαρακτήρα. Πρόκειται για την μεταφορά σε αγιο
λογική γλώσσα της μυθικής πορείας του Μεγαλέξανδρου, όπως παρα
δίδεται από τις μεταγενέστερες διασκευές του μυθιστορήματος του Ψευ-
δο-Καλλισθένη36 και αποτυπώνεται στις απόκρυφες Πράξεις των απο
στόλων Ανδρέα, Θωμά και Φιλίππου, το όραμα του Ζωσίμου και το 
Βίο του Μακάριου Ρωμαίου. Η γεωγραφία του μυθιστορήματος ανα
γνωρίζεται στις θρυλικές αποστολικές πορείες του Θωμά στις Ινδίες, 
του Φιλίππου στην Αιθιοπία, του Ανδρέα στην χώρα των Ανθρωποφά
γων. Ο Ζώσιμος μεταφέρει στον κόσμο το νόμο των Βραχμάνων-Γυ-
μνοσοφιστών και οι τρεις μοναχοί που φθάνουν στα έσχατα του κόσμου 
για να συναντήσουν τον Μακάριο ακολουθούν την διαδρομή του Μεγα
λέξανδρου προς την χώρα των Μακάρων.37 Τα τερατόμορφα όντα που 
επιτίθενται στους μοναχούς, η διαδρομή στην περιοχή του σκότους και 
η συνάντηση με τους ιεροφάντες της αιώνιας ζωής (Βραχμάνες ή αγγέ
λους) είναι μερικά από τα κυριότερα διηγηματικά μοτίβα που οι συγγρα
φείς αυτών των αγιολογικών κειμένων δανείζονται από τις διασκευές 
του Ψευδο-Καλλισθένη. 

36. Οι περιπέτειες του Αλεξάνδρου κατά τη διαδρομή του από την Κιλικία 
προς τις Ινδίες και η συνάντηση του με τους Γυμνοσοφιστές κατά την πορεία του 
προς την χώρα των Μακάρων αποτελούν μεταγενέστερες προσθήκες στο αρχικό 
κείμενο του Ψευδο-Καλλισθένη. Για τη λεπτομερή ανάλυση των πηγών αυτών των 
διηγήσεων καθώς και τις διαφορές που σημειώνονται στις διασκευές, βλ. R. Mer
kelbach, Die Quellen des griechischen Alexanderromans, Μόναχο 1977 (= Zete-
mala 9), σ. 132-138 και 141-145. 

37. Οι απόκρυφες Πράξεις των Αποστόλων στις εκδόσεις R. Α. Lipsius - Μ. 
Bonnet, Acta Apostolorum Apocrypha, Λιψία 1891-1903 και Μ. R. James, 
Apocrypha Anecdota (Texts and Studies 2) Cambridge 1893. Για την χρονο
λόγηση και τον τόπο συγγραφής βλ. Dvornik, The Idea of Apostolicity 203, αλλά 
και τις παρατηρήσεις του G. Quispel, Makarius, das Thomasevangelium und das 
Lied von der Perle, Leiden 1967 (= Supplements to Novum Testamentum XV), 
σ. 18. Κριτική έκδοση του Οράματος του Ζωσίμου από τον J. Η. Charlesworth, 
The History of the Rechabites. I. The Greek Recension, Chico Ca. 1982 (— Texts 
and Translations 10. Pseudepigrapha Series 10). Για τον Βίο του Μακαρίου του 
Ρωμαίου βλ. Α. Vasiliev, Anecdota Graeco-Byzantina, Μόσχα 1893, σ. 135-164. 
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Η διάδοση, ωστόσο, της αρχικής μορφής του μυθιστορήματος και 
οι παράλληλες διηγήσεις που κυκλοφορούν στη Συρία, τη Μεσοποταμία, 
τον Καύκασο και ίσως ακόμη κατά μήκος όλου του δρόμου του μετα
ξιού, επηρεάζουν και ένα άλλο είδος κειμένων, που βρίσκονται στο με
ταίχμιο της εμπορικής και της εθνολογικής γεωγραφίας. Έ τ σ ι , τόσο η 
πρωτότυπη μορφή της Exposi t io to t ius m u n d i et Gen t ium όσο και 
η μεταγενέστερη Οδοιπορία από Εδέμ του Παραδείσου άχρι Ρωμαίων,3 8 

ή ακόμη η Χριστιανική Τοπογραφία,39 διασώζουν ένα μικτό είδος μαρ
τυριών, όπου ο πρωταρχικός εμπορικός χαρακτήρας των πληροφοριών 
υποχωρεί μπροστά στη μυθολογία της πορείας από και προς την Ανα
τολή. Η μνεία των Camar in i ή Μακαρινών της Exposi t io και της Οδοι-
πορίας ανάγεται στην ατμόσφαιρα μύθου που περιβάλλει τους Βραχμά-
νες-Γυμνοσοφιστές και η περιγραφή των περίεργων ζώων της ανατο
λής (όπως ο θρυλικός μονόκερως ή τα κοπάδια των ελεφάντων) από 
τον Κοσμά Ινδικοπλεύστη μαρτυρεί την γεωγραφική έκταση μέσα στην 
οποία διακινούνται, όπως τα προϊόντα, και οι παραδόσεις. Στο ίδιο πλαί
σιο εντάσσεται και ο χάρτης Peut inger , στον οποίο οι πραγματολογι
κές ενδείξεις συμπλέκονται με την μαρτυρία των αποκαλυπτικών, αγιο
λογικών και μυθιστορηματικών κειμένων. Εδώ, παράλληλα με την απει
κόνιση των οδικών αρτηριών που συνδέουν την δυτική Ευρώπη με το 
ανατολικότερο άκρο του οικουμένου κόσμου, ο ανώνυμος χαρτογράφος 
μνημονεύει το πέρας της πορείας του Μεγαλέξανδρου στις κινεζικές 
ακτές, τον βωμό που ίδρυσε ο ίδιος στην Υρκανία, την περιοχή της 
Αιθιοπίας όπου γεννώνται οι Κυνοκέφαλοι.40 

Η μαρτυρία, λοιπόν, των γραπτών Οδοιπορικών όπως συμπληρώνεται 
και εικονογραφείται από τα i t inerar ia p ie tà μάς επιτρέπει μια σειρά 
διαπιστώσεων. 

Τα ποικίλα ταξιδιωτικά κείμενα και οι αντίστοιχες χαρτογραφικές 
απεικονίσεις καλύπτουν μιαν ευρεία γεωγραφική ζώνη της οποίας το 

38. Και τα δύο κείμενα σε έκδοση J. Rouge, SC 124. 
39. Σε έκδοση Wanda Wolska-Conus, SC 141, 159 και 197. Για τον χα

ρακτήρα του κειμένου βλ. της ίδιας, La Topographie Chrétienne de Cosmos Indico-
pleustès. Théologie et Science au Vie siècle, Παρίσι 1962, σ. 1-11 και 26-33. 

40. L. Bosio, La Tabula Peutingeriana. Una descrizione pittorica del mondo 
antico, Rimini 1983, σ. 23, 137-138, 144 και πίνακες αρ. 3: Hic Alexander 
responsum accepit: Usque quo Alexander?, αρ. 12: Ara Alexandri, αρ. 20: 
Hic cenocephali nascuntur. 
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δυτικό άκρο τοποθετείται στις στήλες του Ηρακλέους και το ανατολικό 
στην ακτή του Ωκεανού. Ο χώρος των μετακινήσεων συμπίπτει δηλαδή 
με τα όρια του γνωστού οικούμενου κόσμου. 

Κατά μήκος αυτής της ζώνης διακρίνονται τρία τμήματα άνισης επι
φάνειας και ετεροβαρή ως προς την ιστορική τους διάσταση. 

Ο περίπλους ή ο διάπλους της Μεσογείου καταγράφεται με σαφήνεια 
και ακρίβεια. Η αφηγηματική διάρθρωση των κειμένων που περιγρά
φουν τις αντίστοιχες διαδρομές ακολουθεί τον αυστηρό τύπο βάσει του 
οποίου έχουν συνταχθεί τα στρατιωτικού και εμπορικού ενδιαφέροντος 
ρωμαϊκά Οδοιπορικά. Το μυθολογικό υπόστρωμα αυτών των διαδρομών, 
η περιπλάνηση δηλαδή του ρωμαϊκού Ηρακλή, έχει καλυφθεί πλήρως 
από τους κανόνες οικονομικής συμπεριφοράς που ρυθμίζουν τη διακίνηση 
στην περιοχή. 

Στο δεύτερο τμήμα, που μερικά επικαλύπτει το προηγούμενο, πε
ριλαμβάνεται η ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Για το μεγαλύτερο 
μέρος, την Παλαιστίνη και την Βόρειο Αίγυπτο, οι πληροφορίες των 
πηγών είναι συγκεκριμένες και σηματοδοτούνται από τις μετακινήσεις 
στους ίδιους άξονες της Αγίας Ελένης, φυσιογνωμίας με μείζονα πα
ρουσία στο πρώιμο Βυζάντιο. 

Τα ακραία σημεία αυτού του τμήματος όμως συμπλέκονται με το 
τελευταίο, τον χώρο της Ανατολής. Από την Ερυθρά Θάλασσα στη Με
σοποταμία και ως τις Ινδίες, όλη η περιοχή διασχίζεται από δρόμους 
με εμπορικό ενδιαφέρον που καταχωρίζονται λεπτομερώς στα κείμενα 
και στους χάρτες. Ωστόσο, καμιά σχεδόν γεωγραφική ένδειξη δεν είναι 
ακριβής. Η εξαιρετική διαμόρφωση του εδάφους, η χλωρίδα, η πανίδα, 
η φυλετική ποικιλία, δημιουργούν συνθήκες κατάλληλες για την υπέρ
βαση των κανόνων της ταξιδιωτικής αφήγησης. Άλλωστε , στους δρό
μους αυτούς διατηρούνται τα ίχνη του ελληνιστικού Μεγαλέξανδρου, που 
πορεύεται προς την πηγή της αιώνιας νεότητας. Σ ' αυτή την ατμόσφαιρα 
προσγράφονται οι διαδρομές της αναζήτησης από τον έμπορο των σπά
νιων προϊόντων και η πορεία του ασκητή προς την πηγή της αιώνιας 
αλήθειας. 





ANNA ABPAMEA 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: 

'Αντιλήψεις και εικόνες άπο το αστικό τοπίο 

Στο αστικό περιβάλλον ή παρουσία της φύσης με τήν πλατιά Ιννοια 
των φαινομένων πού περιλαμβάνει ό ορός, δπως το κλίμα, οι σεισμοί, 
ή διαμόρφωση του εδάφους καί τα στοιχεία πού απορρέουν απ ' αυτά, 
ποικίλλουν ανάλογα μέ τή γεωγραφική θέση καί μπορούν νά εξετασθούν 
με λεπτομέρειες μόνο σε μικρή κλίμακα. Έ δ ώ περιορίζομαι στή διατύ
πωση ορισμένων γενικών παρατηρήσεων πού αναφέρονται στην αντιμε
τώπιση, μετατροπή καί εκμετάλλευση τών φυσικών φαινομένων, στενά 
δεμένων μέ τήν καθημερινή ζωή του άνθρωπου της πόλης. 

Μέ τήν κατάκτηση της 'Ανατολής ό Ρωμαίος βρίσκει ένα εξημερω
μένο άπο χιλιετίες φυσικό περιβάλλον γεμάτο αντιθέσεις. « Ό Ρωμαίος 
ζει επάνω στή γή , τον απασχολούν κυρίως οι θεοί τής γης, βασίζει τήν 
υπαρξή του στην ευφορία τών αγρών. Λίγο ενδιαφέρεται για τον κόσμο, 
το μυστήριο τής ζωής καί για τή φύση. Αυτό πού τον απασχολεί είναι 
ή οικογένεια του, το σπίτι του, ή σοδειά του, ή πόλη του, ό λαός του».1 

Σε πολλά σημεία τήν παράδοση αυτή ακολουθούν καί οι Βυζαντινοί. 
Μια μικρή μόνον ομάδα πνευματικών ανθρώπων θα ασχοληθεί μέ θέματα 
κοσμογραφίας καί γεωγραφίας, ενώ ό καθημερινός άνθρωπος αρκείται 
στα κείμενα τής Παλαιάς Διαθήκης για νά εξηγήσει τή Δημιουργία 
καί τή μορφή του Κόσμου. 

Οι βυζαντινοί ιστορικοί καί χρονογράφοι πού κατηγορούνται για 
σφάλματα σε θέματα γεωγραφίας συντάσσουν συχνά περιγραφές θέσεων, 
φυσικών στοιχείων καί φαινομένων μέ μεγάλη παρατηρητικότητα καί 
ακρίβεια. Στις περιγραφές αυτές κυριαρχεί ό καθοριστικός ρόλος του 

1. Α. Grenier, Le génie romain dans la religion, la pensée et l'art, Παρίσι 
1925, σ. 113. Πρβ. D. A. Zakythinos, «La fusion du Monde méditerranéen. 
Rome et Byzance», Hellénisme Contemporain, 5ος χρόνος, 'Ιανουάριος 1941, 
σ. 197. 
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φυσικού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Και στο 
σημείο αυτό ακολουθούν τους ιστορικούς της αρχαιότητας πού κάνουν 
παρατηρήσεις ανθρωπογεωγραφίας. Άλλα δέν λείπουν και οί επισημάν
σεις των μεταβολών του φυσικού περιβάλλοντος, πού απορρέουν άπο τή 
φυσική εξέλιξη ή τήν ανθρώπινη παρέμβαση.2 Ή ερμηνεία βέβαια και 
ή ανάλυση των κινήτρων αυτών πού κατέχουν τή δυνατότητα ποικίλλει 
καθώς επίσης και το είδος και οί σκοποί τών παρεμβάσεων. "Οταν ό 
Άγαθίας π.χ. γράφει γιά τον φοβερό σεισμό του 551 πού κατέστρεψε 
τήν 'Αλεξάνδρεια, παρόλο πού πιστεύει ότι δλα οφείλονται στο θεϊκό 
πνεύμα και στην ανώτερη θέληση, δέν παραλείπει τήν παρατήρηση για 
τήν ανθρώπινη συμμετοχή και ευθύνη: οί οικοδομές έπεσαν γιατί δέν 
ήταν ισχυρές, οΰτε ευρείες άλλα ισχνές και ασθενείς, κτισμένες πάνω σέ 
Ινα λίθο.3 

Το Περί κτισμάτων του Προκοπίου, δπως είναι γνωστό, δίνει τις 
περισσότερες πληροφορίες για τήν ανθρώπινη παρέμβαση στή φύση: αλ
λαγές στην κοίτη τών ποταμών για να μήν πλημμυρίζουν οί πόλεις, 
διάνοιξη σήραγγας στα βουνά για να περάσει δρόμος, κατασκευές για 
τήν αγωγή του νερού στις πόλεις ή ανοικοδομήσεις μετά τους σεισμούς. 
Για τον 'Ιουστινιανό, το χέρι του οποίου κινεί ή θεία Πρόνοια, τίποτε δέν 
είναι αμήχανον. 'Εκφράσεις δπως νενικηκώς τα αμήχανα ή γνώμη προ-
μηθεϊ και χρημάτων νπερορώση ούδεν άνθρώπω απορον γίνεται επανα
λαμβάνονται, γιατί σέ κάθε δύσκολη περίπτωση 6 αυτοκράτορας επε-
τεχνησατο λύση. Στις περιγραφές τών έργων αύτης της μορφής ό Προ
κόπιος αντιπαραθέτει στον δρο φύση τον δρο τέχνη. Μέσα σ' αυτό το 
σχήμα διαφαίνεται ή σκέψη του συγγραφέα πού αντιπροσωπεύει τή 
συγχώνευση ορισμένων χαρακτηριστικών άπο τήν αντίληψη του αρχαίου 
κόσμου μέ στοιχεία του χριστιανικού ιδεώδους. Τήν ίδια έκφραση συ
νεχίζουν να χρησιμοποιούν και οί ιστορικοί της Βυζαντινής εποχής, δταν 

2. Ή προσεκτική παρατήρηση για τις μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον είναι 
για τον Πτολεμαίο απαραίτητη και δηλώνει δτι προτιμά να μελετά τους πλησιέ
στερους προς αυτόν γεωγράφους γιατί οί περιγραφές τους αποδίδουν καλύτερα τις 
αλλαγές πού συντελούνται, απόρροια φυσικής εξέλιξης ή ανθρώπινης παρέμβασης, 
βλ. Γεωγρ. Ι 5: ...ενια δε και αυτά νυν αλλως εχειν ήπρότερον δια τάς εν τοις 
κατά μέρος επιγινομένας φθοράς ή μεταβολάς άναγκαΐον εστί κάνταϋθα ταις ύστά-
ταις τών καθ' ήμας παραδόσεων προσέχειν... 

3. Άγαθίας, Ίστορίαι Β 15,7: ...δτι δή αύτοϊς ai οίκοδομίαι ουκ Ισχυραι 
ούδε ενρεϊαι τυγχάνωσιν οΰσαι ουδέ οίαι και προς βραχύ άνασχέσθαί δονούμενοι, 
αλλ' ίσχναι άγαν και ασθενείς (εφ* évi γαρ υφαίνονται λίθφ). 
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μιλούν για έργα μέ τα όποια αντιμετωπίζεται ή φύση. Ή διαφορά δμως 
είναι δτι τις περισσότερες φορές αναφέρονται σε έργα πού έχουν σχέση 
μέ την άμυνα ή μέ την πρωτεύουσα. Άποτόμω τινί ερνματι επί γηλό-
φου εφ" οϋπερ ή μεν φναις την πετραν ανεδωκεν, ή δε τεχνί], τειχεσιν 
αυτήν περιέβαλε καί εκράτννεν, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων 
συγγραφέων ό Νικήτας Χωνιάτης.4 

Σέ ολόκληρη τή διάρκεια της πρωτοβυζαντινής εποχής ενα άπο τα 
θέματα πού επανέρχονται συχνότερα είναι ή προσπάθεια για παροχή νε
ρού στις πόλεις. 'Ακολουθώντας τήν αρχαία καί ρωμαϊκή παράδοση οι 
άνθρωποι της εποχής αυτής ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θέμα του νε
ρού. Ά ς μήν ξεχνάμε δτι σύμφωνα μέ τον Διονύσιο τον Άλικαρνασσέα 
ανάμεσα στα τρία σημεία άπο τα όποια εμφαίνεται ή μεγαλοσύνη τής 
ηγεμονίας είναι καί ai των υδάτων άγωγαί.5'Ή. μέριμνα για το νερό 
πού πίνουν οι κάτοικοι των πόλεων απασχολεί τον Γρατιανό, ό όποιος 
εκδίδει νόμο καί απαγορεύει, μέ βαριές ποινές, στους στρατιώτες να κά
νουν μπάνιο γυμνοί στα ποτάμια πού περνούν μέσα άπο οικισμό, για 
να μήν ταράζουν τή ζωή των κατοίκων. Ά λ λ α απαγορεύει επίσης καί 
να πλένουν στο ποτάμι τα άλογα τους. Τα μπάνια πρέπει να γίνονται 
στις εκβολές για να αποφεύγεται ή ρύπανση του νερού. Αυτός ό νόμος 
του αίδήμονος Γρατιανου πού φροντίζει για τήν ηθική καί σωματική 
υγεία των κατοίκων, θα περιληφθεί αργότερα στον Ιουστινιάνειο κώ
δικα καί στα Βασιλικά.6 

Τις μεγάλες προσπάθειες των αυτοκρατορικών κυβερνητών, άλλα καί 
των άρχων τών πόλεων καί σέ μικρότερο βαθμό τών ιδιωτών, εξαίρουν 
τα επιγράμματα, πού συνόδευαν τα έργα. Στα κείμενα αυτά, τα γεμάτα 
μεγαλορρημοσύνη, τονίζονται οι δυσκολίες πού αντιμετώπισαν για να 
επιτύχουν το δύσκολο εγχείρημα, εξορύσσοντας τή γή καί σκάβοντας 
βράχους για να φέρουν το νερό σέ χώρους άνυδρους καί διψαλέονς: καί 
(τιν') αμηχανίας εϋρεν πόρον ϋδααιν. Στή διατύπωση προέχει ή δήλωση 
τοϋ θαυμασμού για τα έργα τών ανθρώπων καί εκφράσεις δπως ειβο-

4. Νικήτας Χωνιάτης, 'Ιστορία (έ*κδ. Van Dieten) 22. 
5. Διονύσιος Άλικαρνασσεύς, Ρωμαϊκή ''Αρχαιολογία, III 67, 5: "Εγωγ' οϋν, 

εν τρισί τοις μεγaL·πρεπεστάτoις κατασκενάσμασι τής Ρώμης, εξ ών μάλιστα το 
τής ηγεμονίας εμφαίνεται μέγιατον, τάς τε υδάτων άγωγάς καί τάς τών οδών στρώ
σεις και τας υπονόμων εργασίας. 

6. Για τον νόμο αυτόν βλ. το άρθρο του Jean Rougé, «La législation Justi-
nienne de l'eau», στον τόμο L'Homme et l'eau en Méditerrannée et au Proche 
Orient, Π, Λυών 1982, σ. 113 {Travaux de la Maison d'Orient, 3). 

44 
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ρόων τάδε θαϋμα, θάμβος όμοϋ και θαύμα, επανέρχονται συχνά.7 ' Η εξου
σία διατυπώνει μέ τον τρόπο αυτόν την εκτέλεση των έργων και δ κα
θημερινός άνθρωπος διαβάζει τα κατορθώματα και θαυμάζει. Αύτο φυ
σικά ισχύει για δλα τα έργα πού γίνονται, είτε πρόκειται για ανακαί
νιση κτισμάτων μετά άπο σεισμό ή για κατασκευές στο λιμάνι ή ακόμη 
και για εκκλησίες. Είναι χαρακτηριστικό δτι στα επιγράμματα αυτά, 
πού καλύπτουν μια χρονική περίοδο μεγάλη, άπο το δεύτερο μισό του 
3ου αιώνα μέχρι και τα τέλη περίπου του 6ου, επανέρχονται τα ϊδια 
θέματα, οί ίδιες εκφράσεις, το ϊδιο ΰφος, χαρακτηριστικά μιας ενιαίας, 
πρωτότυπης εποχής, οπού δεν υπάρχουν τομές στους θεσμούς και τον 
πολιτισμό.8 

Παράλληλα όμως μέ το έργο, θαύμα των ανθρώπων, λειτουργεί το 
θαΰμα, έργο του Θεοΰ, πού αντιμετωπίζει τή φύση μέ υπερφυσικά μέσα. 
Το θαΰμα των ανθρώπων γίνεται το χριστιανικό παράδοξον θαϋμα, πού 
εϊναι έργο του άλλου κόσμου, δέν ανήκει στή φύση και βαδίζει εναντίον 
των φυσικών νόμων πού συνήθως παρατηρούν. Το χριστιανικό θαΰμα, 
πού έχει βιβλικό προηγούμενο, βοηθεΐ τον άνθρωπο πού βρίσκεται σέ 
αδιέξοδο μπροστά στους φυσικούς νόμους.9 Στην αιφνιδιαστική, κατα
στρεπτική δύναμη τοΰ σεισμοΰ, οι ανίσχυροι άνθρωποι προσφεύγουν στο 
Θεό, ένώ ό άγιος λειτουργεί περισσότερο στο πεδίο της πρόβλεψης και 
της μεσολάβησης. Έπικαλοΰνται το Θεό μέ άποτροπαϊκές εκφράσεις άπο 
τους ψαλμούς. Το αρχαίο άποτροπαϊκό ασειστα, απτωτα αντικαθίσταται 
άπο τον ψαλμό ό Θεός εν μέσω αυτής και ου σαλενθήσεται: αύτο ανα
γράφεται στα κεραμίδια της 'Αγίας Σοφίας, πού σύμφωνα μέ τή «Διή
γηση περί της οικοδομής... της 'Αγίας Σοφίας» παραγγέλνει ό 'Ιουστι
νιανός ειδικά στή Ρόδο για να είναι γερά.10 Ή πρόνοια δμως για μια 
γερή κατασκευή, σύμφωνα μέ τα ανθρώπινα μέτρα και δπως τήν εξα
σφαλίζει ή γνώση της τεχνικής, δέν είναι αρκετή. Τήν ϊδια εποχή περί
που, το 536, επιδιορθώνεται μια παλαιά, ρωμαϊκών χρόνων διάβαση, 
πού είχε διανοιχθεΐ στον ορεινό δγκο κοντά στην Άνάζαρβο της Κι-

7. L. Robert, «Epigrammes relatives à des gouverneurs», Hellenica IV, 
35-114, ιδιαίτερα 64 κ.έ. Σπανιότερα είναι τα έργα αύτοΰ τοΰ εϊδους, πού εκτε
λούνται μέ χρήματα Ιδιωτών. Χαρακτηριστικό είναι το επίγραμμα άπο το Baalbeck 
της Συρίας: Inscriptions grecques et latines de la Syrie, VI, άρ. 2830. 

8. Robert, δ.π. 108-109. 
9. Β. Flusin, Miracle et Histoire dans l'oeuvre de Cyrille de Scythopolis, Πα

ρίσι 1983, σ. 156-157. 
10. KEG, Bulletin Epigraphique 1987, 457. 
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λικίας, άπο την οποία περνούσε ό δρόμος πού ένωνε την πόλη με την 
Φλαβιούπολη και την Ίεράπολη. Το έργο της διακοπής, δπως αναφέρει 
το κείμενο της επιγραφής,11 συμπεραίνουμε ότι ήταν απαραίτητο να ξα
ναγίνει, γιατί ή παλαιά διάβαση είχε αχρηστευθεί άπο σεισμούς. Μια 
άλλη επιγραφή, στην άλλη είσοδο της σήραγγας αναγράφει: Ό Θεός 
ημών καταφυγή και δύναμις.12 

Βρισκόμαστε στον 6ον αιώνα, στην περίοδο τών μεγάλων σεισμών 
και καταστροφών πού πλήττουν την Αυτοκρατορία και στο διάστημα 
αυτό ή πνευματική αντιδικία μεταξύ φυσιολογούντων αριστοτελικών και 
χριστιανών έχει κορυφωθεί.13 Και στο πεδίο τών καθημερινών εντυπώ
σεων τή μάχη κερδίζουν οι χριστιανοί, πού ερμηνεύουν τα αίτια τών 
σεισμών με τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Ό χριστιανισμός πού 
εισβάλλει στο αστικό περιβάλλον, χωρίς να είναι ή αιτία του περάσματος 
άπο τήν αρχαία πόλη στή μεσαιωνική, δίνει Ινα νέο τόνο και άγγέλλει 
μια νέα αντιμετώπιση. Ή έννοια της ανανέωσης ενώ στους αυτοκρα
τορικούς χρόνους, πού συμβολιζόταν μέ τήν "Ανοιξη, αντιπροσώπευε τήν 
παλιγγενεσία της 'Ηγεμονίας, τώρα παίρνει τήν ηθική χριστιανική 
έννοια και γίνεται άνανέωσις ψυχών και σωμάτων άπο τή λειτουργία του 
'Αγίου 'Ιακώβου. Ό βυζαντινός άνθρωπος μπροστά στο μυστήριο της 
φύσης θα δεχθεί δτι δσα Oéfói ο Θεός δύναται και όπου Θεός βούλεται 
νικαται φύσεως τάξις.14 

Είναι γνωστό δτι έργα πού βοηθούν στην αντιμετώπιση ή εκμετάλ
λευση τών φυσικών φαινομένων δεν γίνονται πια στις βυζαντινές επαρ
χιακές πόλεις. Το νερό προμηθεύονται άπο τα φρέατα και ό Μιχαήλ 
Χωνιάτης γράφει στον εξόριστο στην Τερέβινθο πρώην πατριάρχη Θεο
δόσιο δτι θέλει να έλθει στο νησί δπου μεταξύ τών άλλων, το νερό είναι 
πηγιμαίον και ζών και άλλόμενον και δχι σνλλογιμαΐον κάί νοσηρον και 
ακίνητον.15 Τά εγκαταλελειμμένα κτίσματα άλλοτε θεωρούνται τόποι δπου 
κατοικούν οι δαίμονες και άλλοτε χρησιμεύουν για οικοδομικό υλικό. Τ α 

11. G. Dagron - D. Feissel, Inscriptions de Cilicie (TM, Monographies 4), 
Παρίσι 1987, άρ. 105, 167-168. 

12. E. L. Hicks, «Inscriptions from Eastern Ciucia», JHS 11 (1890) 240. 
13. G. Dagron, «Quand la terre tremble...», TM 8 (1981) passim. 
14. M. Jugie, «Homélies mariales byzantines», PO 16, 460. 
15. Μιχαήλ Χωνιάτης, Ta Σφζόμενα (ïx.8. Λάμπρου) Β', 48: εις το κατά σε 

φοοντιστήριον προσδραμοΰμαι, ένθα βίος άληλεσμένος και αμοχθος, ένθα νδωρ μεν 
πηγιμαίον και ζών και άλλόμενον, άλλ' ου σνλλογιμαΐον και νοσερον και ώς τά 
νεκρά που φασιν έστώς και ακίνητον... 
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έργα δμως πού επιβιώνουν και είναι ακόμα σέ χρήση προκαλούν κα
τάπληξη στους Βυζαντινούς. Ή «αρχαία ιστορία» πού διηγείται ό βιο
γράφος τών Κοσμά και Ιωάννη Δαμάσκηνου για τον άγιο Γρηγόριο το 
Διάλογο αναπαριστάνει με μεγάλη ζωντάνια δλο το θαυμασμό και το 
δέος για τήν υπερφυσική δύναμη τών αρχαίων: ήταν χειμώνας, ό άγιος 
επέστρεφε άπο τήν Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και ενώ τα ποτάμια 
είχαν πλημμυρίσει, έβλεπε τον λαον διαννοντα τήν όδον άκωλύτως και 
διεκπεραιούμενον άταράχως άνωθεν τοΰ πλακώματος δπερ αυτός Τραϊα
νός κατεσκενααεν... Ή κατάπληξη του ήταν τόσο μεγάλη πού έμεινε νη
στικός επί τρεις μέρες καί παρακαλούσε το Θεό για τον άνδρα, πού διέ-
σωζε το λαό άπο τή βίαιη φορά του ρεύματος του ποταμού. Καί έπρεπε 
να παρέμβει ό "Αγγελος για να τον επαναφέρει στή χριστιανική τάξη, 
απαγορεύοντας του να προσεύχεται για ασεβείς.16 

Οι μεγάλες αλλαγές πού συντελούνται στον αστικό πολιτισμό στα 
τέλη της πρώτο βυζαντινή ς περιόδου εκδηλώνονται καί μέ τή διαφορε
τική λειτουργία καί χρήση του περιβάλλοντος επιφέροντας αλλοιώσεις 
στο αστικό τοπίο. Συνήθως ή μεταβολή επισημαίνεται δταν Ινα εξω
τερικό καταστρεπτικό γεγονός προκαλεί μια διακοπή ανάμεσα στο αρ
χαίο αστικό περιβάλλον πού κληρονομείται καί στή δημιουργία ενός νέου 
τρόπου ζωής. Ή εικόνα δείχνει τυπικές άγροτικές-άρδευτικές τάφρους 
τοΰ 6ου αιώνα, δπως επιβεβαιώνεται άπο τήν κεραμική καί τα νομί
σματα. Βρέθηκαν ανατολικά άπο το ναό του Διός στή Νεμέα, άλλα καί 
σέ άλλα σημεία, δίπλα στο ναό, πού άνέσκαψε ό St . Miller.17 Πρόκει
ται, πιστεύω, για μια άμεση ζωντανή, φωτογραφική απεικόνιση της 
ιστορικής αλλαγής, πού γνωρίζουμε άπο άλλους δρόμους, δηλαδή της 
άγροτοποίησης του αρχαίου μνημειακού αστικού τοπίου. 

Παραμένοντας στην εξωτερική μόνο εικόνα τής εισβολής του αγρο
τικού τοπίου στο αστικό, θυμίζω τις πρώιμες αγροτικές εγκαταστάσεις, 
πού βρέθηκαν στις αστικές οικίες,18 τις επιτύμβιες επιγραφές πού ανα
φέρονται σέ επαγγελματίες μέ ασχολίες σχετικές μέ τήν αγροτική ζωή 
άπο τά παλαιοχριστιανικά χρόνια. Ά λ λ α καί τις περιγραφές για τους 

16. Ά . Παπαδόπουλος-Κεραμεύς, 'Ανάλεκτα 'Ιεροσολνμιτικής Σταχνολογίας, 
Δ', Πετρούπολη 1897, σ. 278. 

17. «Excavations at Nemea, 1975», Hesperia 45 (1976) 174-202. 
18. Jean-Pierre Sodini, «L'habitat urbain en Grèce à la veille des in

vasions», στο Villes et Peuplement dans l'Illyricum Protobyzantin (École Fran
çaise de Rome) 1984, σ. 371. 
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αγρούς και τους κήπους των βυζαντινών πόλεων. Την έκπληξη του Odo 
de Deuil για τους λαχανόκηπους και τους καλλιεργημένους αγρούς της 
Κωνσταντινούπολης19 και κυρίως την πίκρα του Μιχαήλ Χωνιάτη για 
τήν άγροτοποιημένη Αθήνα και τα γεωργούμενα εγκαταλελειμμένα οι
κόπεδα πού άφησαν οι κάτοικοι και μετανάστευσαν. Αυτή ή πίκρα πού 
γίνεται μεγαλύτερη, γιατί δπως γράφει ό ίδιος: ή μεν γαρ χάρις της 
γης ή αυτή, το ενκραές, το όπωροφόρον, το παμφόρον, 6 μελιχρός "Υμητ
τός, ό εύγάληνος Πειραιενς.20 Οι καιροί όμως έχουν αλλάξει. 

Μπροστά σέ ένα διαρκώς παρόν, άλλα συνεχώς μεταβαλλόμενο φαι
νόμενο, το περιβάλλον, ò άνθρωπος το δέχεται άλλοτε ως ευλογία και 
άλλοτε ως κατάρα, γιατί δεν εϊναι πάντα σέ θέση να αποφασίσει γ ι ' αυτό 
πού ή φύση προτείνει. 

19. Odo de Deuil, PL 185, 1221: infra muros terra vacua est, quae aratra 
partitur, habens hortos omne genus olerum civibus exhibentes. Πρβ. Paul Gautier, 
Théophylacte d'Achrida, Discours, traités, poésies (CFHBXYl/1) 180 σημ. 5. 

20. Μιχαήλ Χωνιάτης, Α', 159, στ. 19, 326 στ. 4, Β', 12 στ. 9-18. 



χ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΉΣ 

Η ΗΜΕΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΟΤΣ ΦΙΛΙΠΠΟΤΣ 

Τα λαμπρά μνημεία του 5ου καί 6ου αι. μ.Χ., πού αποκάλυψε ή αρ
χαιολογική σκαπάνη στους Φιλίππους στη δεκαετία του 1930 καί ή δια
πίστωση δτι άπο τα στρώματα των δύο κατοπινών αιώνων, 7ου καί 
8ου, απουσιάζει ή ζωή, σε συσχετισμό με τις εισβολές Άβάρων καί 
Σλάβων στη Μακεδονία στα τέλη του 6ου καί στις αρχές του 7ου αϊ. 
ήταν ό λόγος πού ό P. Lemerle περιέγραψε τήν κατάσταση πού επι
κρατούσε στους Φιλίππους κατά τον 7ο καί 8ο αϊ. ώς ακολούθως: 
«Jusqu'au Vie siècle, des textes, des inscriptions, des monuments 
en avaient jalonné les étapes. Pour les deux siècles suivants, l'ob
scurité est complète: aucune mention chez les écrivains, aucun do
cument épigraphique ou archéologique mis au jour par les fouilles. 
Nous pouvons imaginer ce que fut l'existence de la cité pendant 
cette période vraiment médiévale. Elle n'était plus rattachée qu'en 
théorie à l'empire byzantin, dont aucun fonctionnaire, aucun soldat 
ne venait plus jusqu'à elle. La population grecque avait dû s'en
fuir, ou s'était éteinte. Le pays était aux mains des Slaves, encore 
païens, qui purent sans doute s'installer jusque dans la ville presque 
déserte».1 

1. P. Lemerle, Philippes et la Macédoine Orientale, Παρίσι 1945, σ. 118. Ό 
ΐδιος, Les plus anciens recueils des miracles de Saint Démètrius, II, Commentaire, 
Παρίσι 1981, δέχεται δτι κατά τήν περίοδο 586-620 οί Σλάβοι «ils ont probablement 
submergé déjà toute la Macédoine, sauf Thessalonique» (σ. 184) ή «la marée 
slave aurait recouvert la plus grande partie de la Macédoine et de la Grèce 
propre en moins de deux années» (σ. 183). Γιά τα έτη 676-678 πιστεύει δτι το 
Βυζάντιο «réagit militairement, peut-être jusqu'à la région Nestos-Strymon 
(mais pas plus loin vers l'ouest), et victorieusement» (σ. 187). Οί απόψεις αυ
τές έχουν γίνει αποδεκτές ευρέως, π.χ. Α. Κωνσταντακοπούλου, 'Ιστορική γεωγραφία 
της Μακεδονίας (4ος-6ος al.) (διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) 
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Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να επισημάνει αρχαιολο
γικές μαρτυρίες άπο την ανασκαφή του 'Οκταγώνου στους Φιλίππους 
(1958-1983), πού δεν συμφωνούν μέ την παραπάνω περιγραφή του σο
φού ερευνητή και τήν εμπλουτίζουν μέ νέα στοιχεία ως προς το πέρασμα 
άπο τήν μία εποχή στην άλλη. 

"Οταν το 1958 ό Στυλιανός Πελεκανίδης ένετόπισε σέ δοκιμαστικές 
τομές ανατολικά του 'Οκταγώνου διάφορα διαμερίσματα, διατύπωσε τήν 
άποψη δτι Ινα άπο αυτά «έχρησιμοποιήθη ώς αποθέτης τών εκ της κα-
ταστραφείσης εκκλησίας μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών. Διότι κατά 
τήν απομακρυνσιν τών χωμάτων παρετηρηθη δτι εις τα τελευταία προς 
το δάπεδον στρώματα έ'κειντο άναμίξ πολλά διαφόρου μορφής και με
γέθους, ποικίλης δέ διακοσμήσεως θωράκια, κιονόκρανα, έπίκρανα πα-
ραστάδων, πεσσόκρανα, γείσα, επιθήματα, υπέρθυρα, άπαντα εις τον διά-
κοσμον φέροντα καί σταυρούς».2 

"Οταν αργότερα συμπληρώθηκε ή έρευνα ανατολικά του 'Οκταγώνου 
καί αποκαλύφθηκε στή θέση αυτή το έπισκοπεΐον της πόλης, διαπιστώ
θηκε δτι το διαμέρισμα πού χρησιμοποιήθηκε μετά τήν κατάρρευση της 
οκτάγωνης εκκλησίας, τών προσκτισμάτων της καί αύτοΰ του έπισκο-
πείου ώς αποθέτης χρησίμων μαρμάρινων αρχιτεκτονικών μελών ήταν 
μέρος του εσωτερικού αίθριου (είκ. 1: Α καί είκ. 2). Το υπόλοιπο τ μ ή 
μα του αίθριου χωρίστηκε μέ πρόχειρους τοίχους σέ δύο διαμερίσματα 
(είκ. 1: Β, Γ) , δπου μεταφέρθηκαν τά μπάζα άπο τον καθαρισμό του 
αποθέτη καί άλλων διαμερισμάτων του έπισκοπείου.3 

"Εχω ήδη διατυπώσει τήν άποψη δτι το κτηριακο συγκρότημα του 
'Οκταγώνου κατέρρευσε άπο σεισμό στις αρχές του 7ου αι.4 Ό τρόπος 

1984, σ. 89, 111, 200-201. Ευχαριστίες οφείλω στον κ. Ίω. Καραγιαννόπουλο για 
τις υποδείξεις του. 

2. ΠΑΕ 1958, σ. 89. 
3. Χ. Μπακιρτζής, «Το έπισκοπεΐον τών Φιλίππων», Πρακτικά Β' Τοπικού 

Συμποσίου «Ή Καβάλα καί ή περιοχή της)) (26-29 Σεπτεμβρίου 1986), Καβάλα 
1987, σ. 155. 

4. Χ. Μπακιρτζής, «Τί συνέβη στή Θάσο στις αρχές τοϋ 7ου αί. ;», Τρίτο Συμ
πόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 'Αρχαιολογίας καί Τέχνης, 'Αθήνα 1983, Πε
ριλήψεις ανακοινώσεων, σ. 58 (το κείμενο τής ανακοίνωσης τυπώθηκε στο: Φίλια 
επη εις Γ. Ε. Μυλωναν, Γ", 'Αθήνα 1989, σ. 339-341). Τοϋ ιδίου, Το έπισκοπεΐον 
155. Τήν άποψη τοΰ σεισμού ώς αιτίας καταστροφής τοϋ 'Οκταγώνου στο τέλος τοϋ 
6ου καί στις πρώτες δεκαετίες τοΰ 7ου αί. υποστήριξε ό Γ. Γούναρης, «Χάλκινες 
πόρπες άπο το 'Οκτάγωνο τών Φιλίππων καί τήν Κεντρική Μακεδονία», Βυζαντιακά 
4 (1984) 49. Τοΰ ίδίου, Το βαλανεϊο και τα βόρεια προσκτίσματα τοϋ'Οκταγώνου 
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Εικόνα 1. Το συγκρότημα τοϋ 'Οκταγώνου στους Φιλίππους (αεροφωτογραφία). 
Α: 'Αποθέτης Α. Β και Γ: Το αϊθριο τοϋ έπισκοπείου. Δ: Κίονες τοποθετημένοι 
στο κατάστρωμα της 'Εμπορικής όδοΰ. Ε : 'Αποθέτης Β. Σ Τ : Διαμερίσματα στη 
βόρεια πλευρά τοϋ έπισκοπείου. Ζ: Γυναικεϊον τμήμα βαλανείου. Η : 'Ιερόν βήμα 

'Οκταγώνου, θ : Κατηχουμενεϊον 'Οκταγώνου. 
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πού οι κίονες καί ή άνωδομή του οκτάγωνου ναού βρέθηκαν πεσμένα 
άπο ΒΑ προς ΝΔ, κατά προφορική ανακοίνωση του άνασκαφέα, μαρ
τυρεί πώς ή καταστροφή του κτηρίου δεν οφειλόταν σε εχθρική ενέρ
γεια, οπότε της κατάρρευσης πάντοτε προηγείται ή πυρπόληση, άλλα 
σε ισχυρή σεισμική δόνηση. 

Ή ίδια αιτία, σεισμοί, κατέστρεψαν καί τήν πόλη της γειτονικής 
Θάσου καί τα περίχωρα της στα 615-619, μέ αποτέλεσμα οι κάτοικοι 
νά τήν εγκαταλείψουν καί να εγκατασταθούν πρόχειρα σε περιοχές κοντά 
στην πόλη.5 Τήν ίδια περίοδο, γύρω στα 620, σεισμοί, πού περιγρά
φονται στο Β ' Βιβλίο των Θαυμάτων του αγίου Δημητρίου, κατέστρε
ψαν τα κτήρια καί τα τείχη τής Θεσσαλονίκης.6 Θεωρώ πολύ πιθανόν 
λοιπόν δτι καί το μεγαλοπρεπές συγκρότημα του 'Οκταγώνου καί του 
έπισκοπείου τών Φιλίππων, ταλαιπωρημένο στατικά ήδη άπο το β' μισό 
του 6ου αι., κατέρρευσε, δπως καί άλλα κτήρια τών Φιλίππων, οριστικά 
γύρω στα 615-620 άπο τήν ϊδια αιτία. "Ερευνα ανεξάρτητη άπο αυτή 
του 'Οκταγώνου στο «κτήριο μέ τις θέρμες» ( ± 250 μ.Χ.) στο νότιο 
τμήμα τής πόλης τών Φιλίππων Ιδειξε δτι σε διαμερίσματα του ή κοντά 
σε αυτά είχαν εγκατασταθεί άπο τήν αρχή του 5ου αί. εργαστήρια, τών 
οποίων ή λειτουργία παρακολουθείται ώς τις αρχές του 7ου αί.7 

Έ ν ώ στή Θάσο, άπο τις μέχρι σήμερα έρευνες τής Γαλλικής 'Αρ
χαιολογικής Σχολής συνάγεται δτι μετά τήν καταστροφή οι κάτοικοι 

Φιλίππων, Θεσσαλονίκη 1987, σ. 77. Ό άνασκαφέας τοϋ 'Οκταγώνου, δεσμευμέ
νος άπο παλαιότερη άποψη του δτι ή έκτος τών τειχών κοιμητηριακή βασιλική τών 
Φιλίππων καταστράφηκε άπο τους Βουλγάρους το 837 ('Αρχαιολογική Έφημερίς 
1955 (1961), σ. 179. Ή in situ στον νότιο στυλοβάτη της βασιλικής Β, ανεύρεση 
τών χρονολογηθεισών το 837 πρωτοβουλγαρικών επιγραφών καί ή συνεπόμενη πα
ρουσία τών Βουλγάρων στους Φιλίππους αμφισβητείται σήμερα- βλ. J. Karayanno-
poulos, L'inscription protobulgare de Direkter, 'Αθήνα 1986), διατύπωσε τελικά 
τήν άποψη δτι οι Φίλιπποι έπαυσαν νά υφίστανται ώς αξιόλογη πόλη στον 8ο αί. 
(Στυλ. Πελεκανίδης, ((Συμπεράσματα άπο τήν ανασκαφή τοΰ 'Οκταγώνου τών 
Φιλίππων σχετικά μέ τά μνημεία καί τήν τοπογραφία της πόλης», ((Ή Καβάλα 
και ή περιοχή της», Α' Τοπικό Συμπόσιο (18-20 'Απριλίου 1977), Θεσσαλονίκη 
1980, σ. 151. Τοϋ Ιδίου, «Οί Φίλιπποι καί τά χριστιανικά μνημεία τους», Μακεδο-
νία-Θεσσαλονίκη, 'Αφιέρωμα Τεσσαρακονταετηρίδος (Εταιρεία Μακεδόνικων Σπου
δών), Θεσσαλονίκη 1980, σ. 125). 

5. Μπακιρτζής, Τί συνέβη στή Θάσο, δ.π. 
6. Lemerle, Recueils παρ. 216-222. 
7. P. Aupert, «Philippes, I. Edifice avec bain», BCH 104 (1980), II, 699-

712. Στο τέλος της έκθεσης του ό Aupert αναφέρει ώς τελευταίο χρονικό δριο το 617. 
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εγκατέλειψαν την πόλη και δεν επανήλθαν σε αυτήν παρά μόνον τον 
11ο αι.,8 ό αποθέτης του επισκοπείου στους Φιλίππους δηλώνει οτι ή 
ζωή και ή ελπίδα δεν έσβησαν μετά τήν καταστροφή άπο την πόλη 
αυτή. Και δεν είναι μόνον ό αποθέτης: ακέραιοι κορμοί κιόνων, μήκους 
4 μ., βρέθηκαν μετακινημένοι άπο τήν αρχική τους θέση, μεταφερμένοι 
και ακουμπισμένοι με τάξη στο κατάστρωμα της Εμπορικής όδοΰ, Ν 
του 'Οκταγώνου (είκ. 1: Δ καί είκ. 3).9 Τα ευρήματα αυτά πιστοποιούν 
οτι μετά τήν καταστροφή κάτοικοι τής πόλης, σε μία προσπάθεια ανα
σύνταξης, καθάρισαν τίς κεντρικές οδικές αρτηρίες άπο τα κρημνισματα 
καί, αξιολογώντας τα πεσμένα μαρμάρινα αρχιτεκτονικά μέλη, άλλα με
τέφεραν άπο τα ερείπια στις οδικές αρτηρίες, ενώ άλλα μαρμάρινα κομ
μάτια μικρότερα καί διακοσμητικού χαρακτήρα ξεδιάλεξαν και αποθή
κευσαν σε ημιυπόγειο διαμέρισμα του επισκοπείου καί σε διαμέρισμα 
των προσκτισμάτων του 'Οκταγώνου, Β του «τάφου» (είκ. 1: Ε) , τα. 
όποια προηγουμένως καθάρισαν ομοίως άπο τα κρημνισματα.10 Λαμ
βάνοντας λοιπόν υπ' όψιν οτι ή τεχνική υποδομή στους Φιλίππους, μετά 
μια τέτοια καταστροφή, θα είχε χαθεϊ εν πολλοίς καί το ανθρώπινο 
δυναμικό θα εϊχε μειωθεί, έργα σαν καί αυτά πού περιέγραψα προη
γουμένως εϊναι ενδεικτικά οτι οι άνθρωποι πού τά εκτελούσαν καί τ ις 
απαιτούμενες τεχνικές γνώσεις γ ια τή μεταφορά των μαρμάρων θα εί
χαν, καί τους χώρους καί τα κτήρια των Φιλίππων θα γνώριζαν, κυρίως 
όμως θα είχαν τή βούληση για τήν επαναχρησιμοποίηση των μαρμά
ρων καί τήν αναστήλωση τής πόλης των, πού ήταν καί ή κινητήρια δύ
ναμη τής σκληρής εργασίας των. "Ισως δεν διέθεταν τα μέσα καί έργα-

8. 'Ανώνυμοι φόλλεις τοϋ 11ου αι. βρέθηκαν στο Τσουκαλαριό, δυτικά της Θά
σου. Ευχαριστώ τον κ. Olivier Picard, πού με πληροφόρησε για τήν ανεύρεση 
ανωνύμων φόλλεων του 11ου αι. και στην πόλη της Θάσου. Ό J.- M. Saulnier, 
«Thasos à l'époque paléochrétienne et byzantine d'après la numismatique», 
The 17 th International Byzantine Congress, Abstracts of Short Papers, Washing
ton, D.C. 1986, σ. 307 υποστηρίζει δτι ή πόλη της Θάσου επαναδραστηριοποίηση-
κε στίς αρχές τοϋ 13ου αι. 

9. ΠΛΕ 1975, σ. 94" 1976, σ. 11/· 1978, σ. 64. Δέν είναι εξακριβωμένο αν 
οί κίονες αυτοί προέρχονται άπο τον οκταγωνικό ναό ή κάποιο άλλο κτήριο Ν της 
Εμπορικής όδοϋ ευρισκόμενο, πού είναι καί το πιθανότερο. Πιθανό επίσης είναι. 
οί κίονες αυτοί να τοποθετήθηκαν στο κατάστρωμα της όδοΰ πριν άπο τήν κατα
στροφή τοϋ 615-620. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δεχθοΰμε δτι πριν άπο 
τήν οριστική καταστροφή τοϋ 615-620 προηγήθηκε κάποια άλλη με τα ίδια κατα
στροφικά αποτελέσματα. 

10. Προφορική πληροφορία Στυλ. Πελεκανίδη για τήν ύπαρξη αποθέτη Β. 
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λεία πού άλλοτε είχαν. Παλάγκα και λοστοί άπο ξύλινα δοκάρια των 
κατεστραμμένων κτηρίων, τριχιές και καρούλια άπο κορμούς δένδρων 
θα ήταν ό εξοπλισμός των. Θέλω να πώ Οτι οί οποίες αυτές εργασίες 
δεν θα μπορούσαν να γίνουν άπο ανθρώπους πού δέν είχαν σχέση οΰτε 
με την πόλη ούτε μέ την τεχνολογική παράδοση του έλληνορρωμαϊκοΰ 
κόσμου, όπως ήσαν οι μετακινούμενοι επιδρομείς Σλάβοι της εποχής 
εκείνης, στους όποιους, σύμφωνα μέ τήν περιγραφή του P . Lemer le πού 
προέταξα, θα έπρεπε κανονικά να αποδοθεί δχι μόνον ή ερήμωση άλλα 
και ή προσπάθεια αναστήλωσης των Φιλίππων. 

Το να χρονολογήσει κανείς δλη αυτή τήν δραστηριότητα, πού πιο 
πάνω περιέγραψα, αργότερα, στον 8ο, στον 9ο ή και στον 10ο αι. έρ
χεται σε αντίθεση με τήν στρωματογραφία: δπως εϊπα και προηγουμέ
νως οι κίονες βρέθηκαν μέ τάξη ακουμπισμένοι στο κατάστρωμα της 
όδοΰ και τα διακοσμητικού χαρακτήρα μάρμαρα ξεδιαλεγμένα και το
ποθετημένα μέσα σέ διαμερίσματα-άποθέτες. 'Εάν δεχθούμε δτι αυτό συ
νέβη 100, 200 ή και 300 χρόνια μετά τήν καταστροφή, δταν ή κατάρ
ρευση των κτηρίων θα είχε συμπληρωθεί μέ έπίχωση και άγρια βλά
στηση, τότε θα πρέπει επίσης να υποθέσουμε δτι είχαν προηγηθεί της 
εξορύξεως, μεταφοράς και αποθήκευσης των αρχιτεκτονικών μελών συ
στηματικές άποχωματώσεις και καθαρισμοί των χώρων άπο συνεργεία 
εκπαιδευμένα στή μνημειακή τοπογραφία τών Φιλίππων ! Φαίνεται επο
μένως δτι ή προσπάθεια ανασυγκρότησης τών Φιλίππων άρχισε τήν επο
μένη της καταστροφής. 

«Καθ' δλον το μήκος της βορείου πλευράς του συγκροτήματος τού
του (έπισκοπείου), επί του καταστρώματος της Εγνατ ίας ωκοδομήθη-
σαν εις υστέρους χρόνους τα τρία μεγάλα, ανεξάρτητα μεταξύ τους δω
μάτια LXI , LXII και LXII I» . 1 1 Στα διαμερίσματα αυτά (είκ. 1: Σ Τ 
και είκ. 4), πού διαμορφώθηκαν πρόχειρα και βιαστικά μέ ξηρολιθιά 
μετά τήν καταστροφή του έπισκοπείου και πού απέκλεισαν και αυτή 
τήν κεντρική εϊσοδό του, νομίζω δτι διέμεναν κάτοικοι της πόλης μετά 
τήν καταστροφή της και ενα άπο τα κύρια μελήματα τους, στην αρχή 
τουλάχιστον, ήταν ή περισυλλογή χρησίμων αρχιτεκτονικών μελών άπο 
τα κατεστραμμένα κτήρια και ή άποχωμάτωση διαμερισμάτων προς έπα-

11. ΠΑΕ 1971, σ. 80. Τα διαμερίσματα αυτά δέν κτίστηκαν έξ ύπαρχής, άλλα 
είδος ανοιχτού προβτώου του έπισκοπείου διαμορφώθηκε μέ τήν προσθήκη λασπό-
τοιχων σέ τρία κλειστά δωμάτια. 
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Σχέδιο 1. Ό οκταγωνικός ναός και ή θέση τοϋ ναϋδρίου (Στυλ. Πελεκανίδης). 

ναχρησιμοποίηση.12 Στο α' μισό του 7ου αι. χρονολογεί ό Γ. Γούναρης 
διάφορες μετασκευές τοϋ γειτονικού βαλανείου, δπως π.χ. τη μετα
τροπή του γυναικείου τμήματος τοϋ βαλανείου σε κατοικία (είκ. 1: Ζ), 
και υποστηρίζει ότι το βαλανεΐον με τή συνεπτυγμένη μορφή του συνέ
χισε να λειτουργεί και μετά τον 7ο αι.13 Το βαλανεΐον δπως και ή βό
ρεια πτέρυγα του έπισκοπείου κείνται επί της 'Εγνατίας οδού" και έχουν 
εϊσοδο άπο αυτή. Το τελευταίο χρονολογικά νόμισμα, πού βρέθηκε πά
νω στο κατάστρωμα της όδοΰ αυτής, είναι του Ηρακλείου (610-641). 
Συνεπώς μόλις τήν εποχή αυτή έπαυσε ή Εγνατ ία να είναι μία άπο 
τις κύριες αρτηρίες της πόλης.14 

Στην Ι'δια οικοδομική δραστηριότητα εχω τή γνώμη οτι ανήκει μι
κρό ναυδριο, κτισμένο με spolia άπο τα ερείπια, στή θέση τοϋ γνωστοΰ 
στους κατοίκους των Φιλίππων ίεροΰ βήματος τοϋ όκταγωνικοΰ ναοϋ 
(σχ. 1). «Εντός τοϋ χώρου τοϋ Τεροϋ Βήματος ήτο ίδρυμένον μετα-

12. Μπακιρτζής, Το επισκοπεϊον 156. 
13. Γούναρης, Το βαλανειο 43 και 49. 
14. Πελεκανίδης, Συμπεράσματα 151. 
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γενέστερον μονόχωρον ναύδριον... Ουδέν το ίδιαίτερον παρουσίαζε το 
πρόχειρον τούτο κατασκεύασμα. Κατεδαφισθέν δμως εδωκεν αξιόλογα 
αρχιτεκτονικά μέλη εκ του παλαιού ναοΰ, άτινα έχρησιμοποιήθησαν ώς 
οίκοδομικον ύλικόν. Δύο μεγάλα άμφικιόνια άπετέλουν τάς βάσεις των 
μακρών αύτου τοίχων, εις τους οποίους ήσαν εντοιχισμένα και τα συν-
ανήκοντα έπίκρανα».15 Πρέπει συνεπώς να δεχθούμε Οτι το ναύδριο άνη-
γέρθη στή θέση αυτή, όταν πια ή άνωδομή του οκταγωνικού ναού είχε 
ολότελα καταρρεύσει και το ΰψος του τοίχου της αψίδας του ίερου βή
ματος έφθανε δχι πάνω άπο τήν ποδιά του τριλόβου ανατολικού παρα
θύρου, δπου πατούσαν τα δύο μεγάλα άμφικιόνια. Επειδή μαρμάρινα 
μέλη, έπίκρανα παραστάδων, γείσα και κοσμήτες, πού ήσαν εντοιχι
σμένα στους τοίχους του ναοΰ δχι χαμηλότερα άπο το ΰψος τών κιονο
στοιχιών, βρέθηκαν αποθηκευμένα στον αποθέτη του έπισκοπείου, συνά
γεται δτι καί οι υπόλοιποι τοίχοι της εκκλησίας βρίσκονταν σέ ανάλογο 
μέ τήν αψίδα του ίερου βήματος ΰψος δταν γινόταν ή περισυλλογή χρη
σίμων μαρμάρων καί ή ανέγερση του ναϋδρίου. Δηλαδή ό θόλος, οι στέ
γες καί το υπερώο είχαν καταρρεύσει, ενώ οι περιμετρικοί τοίχοι σώ
ζονταν σέ ΰψος 2-4 μ. Παρόμοια ναύδρια, πού πρέπει να θεωρηθούν 
ώς οι συνεχιστές τών μεγάλων ναών της παλαιοχριστιανικής περιόδου, 
βρέθηκαν καί στην έκτος τών τειχών κοιμητηριακή βασιλική τών Φι
λίππων καί στις βασιλικές Κηπιών καί Ποδοχωρίου στην Πιερίδα κοι
λάδα, Ν του Παγγαίου καί σέ άλλες βασιλικές του ελλαδικού χώρου.16 

"Οταν το 1982 έγιναν συμπληρωματικές έρευνες στα προσκτίσματα 
του 'Οκταγώνου βρέθηκε κάτω άπο το δάπεδο του κατηχουμενείου (είκ. 
1: Θ) τάφος κιβωτιόσχημος μέ κατεύθυνση Α-Δ καί μέ τοποθετημένο 
το κεφάλι του νεκρού στα δυτικά. Ό τάφος ήταν κατασκευασμένος μέ 
πλίνθους καί μάρμαρα, ανάμεσα στα όποια υπήρχαν τμήματα θωρακίων 
άπο το τέμπλο της τελευταίας φάσης του 'Οκταγώνου καί τμήμα πλά
κας άπο άτράκιο λίθο, πού προερχόταν άπο το δάπεδο του συνθρόνου.17 

15. ΠΑΕ I960, σ. 82. Πρβ. ΠΑΕ 1958, σ. 87. 
16. Στυλ. Πελεκανίδης, « Ή έ*ξω τών τειχών παλαιοχριστιανική βασιλική τών 

Φιλίππων», 'Αρχαιολογική Έφημερις 1955 (1961), σ. 127 κ.έ. Για τή βασιλική 
Ποδοχωρίου βλ. ΑΔ 29 (1973/4) Χρονικά, 838-841 (Θ. Άλιπράντης). Για τή βα
σιλική Κηπιών Χ. Μπακιρτζής, «'Ανασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής στα Κη-
πιά του Παγγαίου)), Β' Συνάντηση για το αρχαιολογικό έργο στή Βόρεια 'Ελλάδα, 
Θεσσαλονίκη 9-11 Δεκεμβρίου 1988. Μέ τα προβλήματα πού ή χρονολόγηση τών 
ναϋδρίων αυτών θέτει, θα ασχοληθώ άλλαχοΰ. 

17. Γούναρης, Πόρπες, ο.π. καί τοϋ ?διου, Το βαλανεϊο, δ.π. 
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Αυτά σημαίνουν δτι ό τάφος κατασκευάστηκε μέ spolia, πού συνέλεξαν 
δταν ό ναός είχε παύσει να λειτουργεί, πιθανόν λόγω έτοιμορροπίας, 
καί ή διαρπαγη του οικοδομικού του υλικού ήταν δυνατή. Δεν είχε δμως 
ολότελα καταρρεύσει. Έ ά ν οι σκέψεις αυτές είναι ορθές καί σε συνδυα
σμό μέ αυτές πού εξέθεσα στη σημ. 9 σχετικά μέ καταστροφικό γεγο
νός πριν το 615-620, θα πρέπει να υποθέσουμε δτι της οριστικής κα
τάρρευσης του ναοΰ προηγήθηκε περίοδος εγκατάλειψης ή αχρησίας.18 

Μέσα στον τάφο βρέθηκε χάλκινη πόρπη του λεγομένου «βαρβαρικού 
τύπου», πού χρονολογήθηκε στο τέλος του 6ου ή στις αρχές του 7ου 
αι. καί σιδερένιο μαχαιρίδιο (είκ. 5).1 9 Ή πόρπη δέν είναι χλαμύδας άλ
λα ζώνης, πού έδενε στη μέση ρούχο σφιχτό, διαφορετικό άπο τη γνω
στή αρχαιοπρεπή ενδυμασία, περισσότερο δμως βολικό στις συνθήκες 
ζωής πού επικρατούσαν τότε στους Φιλίππους. Τα χαρακτηριστικά της 
ταφής στο κατηχουμενεΐο του 'Οκταγώνου, ώς προς τον προσανατολι
σμό καί τή θέση του νεκρού, δικαιολογούν τήν άποψη δτι ό νεκρός ήταν 
χριστιανός.20 Κατά τήν περιγραφή του P . Lemerle πού προέταξα, δπου 

18. Στην εγκατάλειψη καί μετά άπο λίγα χρόνια κατάρρευση του 'Οκταγώνου 
αναφέρεται καί ό Γ. Γούναρης, Πόρπες, δ.π. Έάν οι συσχετισμοί μέ τη Θάσο εί
ναι χρήσιμοι, τότε σημειώνω δτι το κτήριο στο οικόπεδο Βαλμα στον Λιμένα της 
Θάσου παρουσιάζει μία πρώτη καταστροφή γύρω στα 575 καί μία δεύτερη οριστική 
στά 619-620 (Fr. Blonde - Α. Muller - Α. Mulliez, «Une nouvelle place publique 
à Thasos. Les abords Nord du Passage des Théores de l'époque archaïque à 
l'époque paléochrétienne» Revue Archéologique 1987, fase. 1, 38-39). Ταφές 
μέσα στην πόλη καί εγκατάλειψη των δημοσίων, κοσμικών καί εκκλησιαστικών, 
οικοδομημάτων παρατηρείται τήν εποχή αυτή καί στην Κωνσταντινούπολη (C. 
Mango, Le dévelopement urbain de Constantinople, IVe-VIIe siècles, Παρίσι 
1985, σ. 57-61). 

19. Γούναρης, Πόρπες 49 κ.έ. Τοϋ ιδίου, Το βαλανεϊο 61. Ό Aupert, δ.π. 
711 αναφέρει τήν ανεύρεση στο «κτήριο μέ τις θέρμες» σιδερένιων μαχαιριδίων, 
ορισμένα άπο τα όποια θεωρεί πιθανόν σλαβικά, «certains de ces couteaux peuvent 
être slaves». Για τις «βαρβαρικές» πόρπες καί τή σχέση τους μέ τή βυζαντινή με
ταλλοτεχνία βλ. τελευταία D. Ι. Pallas,«Données nouvelles sur quelques boucles 
et fibules considérées comme avares et slaves et sur Corinthe entre le Vie et 
le IXe s.», Byzantinobulgarica 7 (1981) = «Bulgaria Pontica Medii Aevi», Pre
mier Symposium International, Nessèbre 23-26 mai 1979, σ. 295-318. Πρβ. J. 
Karayannopoulos, «Zur Frage der Slavenansiedlungen auf dem Peloponnes», 
RESEE 9 (1971) 452. 

20. Ό Κ. Setton (Speculum 25 (1950) 542) καί ή Gl. Davidson (Corinth 
XII, 267) εξέφρασαν τήν υπόθεση δτι παρόμοιες πόρπες άνηκαν σε εκχριστιανι
σμένους βαρβάρους. Κατά τήν άποψη αυτή δέν αποκλείεται καί ή πόρπη των Φι-
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Εικόνα 5. Πόρπη και μαχαιρίδιο άπο τον τάφο στο κατηχουμενείο τοϋ 'Οκταγώνου. 
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γίνεται διάκριση Ελλήνων και Σλάβων, ή ταφή θα έπρεπε να αποδοθεί 
σέ κάποιον Σλάβο. Οι Σλάβοι δμως της εποχής εκείνης ήσαν ειδωλο
λάτρες και δ τρόπος ταφής των ήταν ή καύση. Είναι ελκυστικό λοιπόν 
να αναγνωρίσουμε στον νεκρό του τάφου αύτοΰ κάποιον άπό τή γενιά 
των Φιλιππησίων, πού έζησαν, ανίσχυροι άλλα πείσμονες για τήν επι
βίωση, τήν καταστροφή του τόπου των. 

Είναι φανερό οτι οι παραπάνω παρατηρήσεις μου μαρτυρούν τή δρα
στηριότητα μικρού μόνον αριθμού ανθρώπων. Εϊμαι βέβαιος δτι προ
σεκτικότερη έρευνα τών ερειπίων στους Φιλίππους θα αποδώσει ασφα
λώς περισσότερα και του αναμενόμενου στοιχεία για τή φάση μετά τήν 
καταστροφή, δεν μπορεί, δμως, προς το παρόν, να δώσει ικανοποιητική 
απάντηση στο ερώτημα τί απέγινε το σύνολο του πληθυσμού τών Φι
λίππων. Το πιθανότερο είναι μετά τήν καταστροφή ό κορμός του πλη
θυσμού να μετακινήθηκε σέ γειτονικές ορεινές περιοχές, ως είναι ή πε
ριοχή τής Μάντρας Α τών Φιλίππων, δπου βρέθηκε εκτενές νεκροτα
φείο μεσοβυζαντινών χρόνων,21 ενώ ένας μικρός μόνον αριθμός κατοί
κων παρέμεινε στην παλιά πόλη. 

'Ενώ στους Φιλίππους οί κίονες και τα άλλα spolia, πού συγκεντρώ
θηκαν άπό το συγκρότημα του 'Οκταγώνου, δέν ξαναχρησιμοποιήθηκαν, 
παρά μόνον για τήν ανέγερση του ναϋδρίου, τήν ίδια εποχή στή Θεσ
σαλονίκη, δπου οί σεισμοί του 620 είχαν τα ίδια καταστροφικά αποτε
λέσματα μέ τήν κατάρρευση πολλών ύστερορρωμαϊκών και παλαιοχρι
στιανικών κτηρίων, ή προσπάθεια ανασυγκρότησης τής πόλης είχε δια
φορετικά αποτελέσματα: οί Θεσσαλονικείς απομάκρυναν τα πεσμένα έπι-
στύλια τών κιονοστοιχιών τής 'Αγοράς άπό το κέντρο τής πόλης και 
τα χρησιμοποίησαν για τήν επιδιόρθωση τών τειχών κοντά στή Ληταία 
και στή Χρυσή πύλη.22 Και δταν λίγο αργότερα καταστράφηκε άπό τήν 
πυρκαγιά ή βασιλική του 'Αγίου Δημητρίου, οί πολίτες και οί ξένοι, 
πού είχαν εν τ ω μεταξύ συγκεντρωθεί σέ αυτή, αναστήλωσαν τον ναό 
του πολιούχου χρησιμοποιώντας γιά τήν αντικατάσταση τών κιονοστοι-

λίππων να άνηκε oè Σλάβο χριστιανό μισθοφόρο τοϋ βυζαντινού στρατού. Παρο
μοίου σχήματος πόρπες ζώνης Ιχουν βρεθεί και μέσα στην Κωνσταντινούπολη* 
βλ. τελευταία Excavations at Saraçhane in Istanbul, Ι, υπό R. M. Harrison (Prin
ceton University Press and Dumbarton Oaks Research Library and Collec
tion) Princeton 1986, σ. 264-265. 

21. ΑΔ 32 (1977) Χρονικά, 291-292 (Χ. Πέννας). 
22. Χ. Μπακιρτζής, «Περί τοϋ συγκροτήματος της Άγορας της Θεσσαλονί

κης», 'Αρχαία Μακεδονία, Η, Θεσσαλονίκη 1977, σ. 269. 
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χιών βάσεις, κορμούς κιόνων και κιονόκρανα, πού συγκέντρωσαν επι
μελώς άπό κατεστραμμένα κτήρια.23 'Απέδωσαν μάλιστα τήν αναστή
λωση αύτη στη βοήθεια του προστάτη τους άγιου Δημητρίου, δείχνοντας 
με τον τρόπο αύτο οτι ή δουλειά πού έγινε ήταν, αν δχι πέραν, τουλά
χιστον στα δρια των δυνάμεων τους.24 Αύτη ή διαφορά στις δυνατότη
τες εκτέλεσης μεγάλων δημοσίων έργων χαρακτηρίζει τις δύο πόλεις 
στις αρχές του 7ου αι., στο κατώφλι των λεγομένων «σκοτεινών αιώ
νων». Ή Θεσσαλονίκη είναι ενα παράδειγμα πόλεως πού συγκέντρωσε 
τις υπάρχουσες δυνάμεις και διέβη με επάρκεια τη μεταβατική αύτη 
περίοδο διασώζοντας κάποιον χαρακτήρα της αρχαιότητας στο καινούρ
γιο βυζαντινό πρόσωπο της. Οι Φίλιπποι μετά τήν καταστροφή συνέ
χισαν και αυτοί να υπάρχουν, ζώντας δμως στο περιθώριο της βυζαντι
νής ιστορίας και σέ τόνους χαμηλότερους, πού δεν συλλαμβάνονται εύ
κολα από το ήχόμετρο της 'Αρχαιολογίας, ακριβώς επειδή ύπέρκεινται 
πλουσίων σέ ευρήματα παλαιοχριστιανικών στρωμάτων.25 

Συνοψίζω μέ μία περιγραφή της κατάστασης πού επικρατούσε στους 
Φιλίππους στα τέλη του 6ου και στις αρχές του 7ου αι. βασισμένη στις 
αρχαιολογικές μαρτυρίες πού πιο πάνω επεσήμανα: Στα τέλη του 6ου 
αι. οστερα άπό κάποιο γεγονός, τα καταστροφικά αποτελέσματα του 
οποίου ή πόλη τών Φιλίππων προσπάθησε άλλα δεν μπόρεσε να θερα
πεύσει, ό μητροπολιτικός οκτάγωνος ναός εγκαταλείπεται μέ αποτέλε
σμα θωράκια και μαρμάρινες πλάκες άπό το δάπεδο του ίερου βήματος 
να αποσπασθούν και να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κιβωτιόσχη
μου χριστιανικού τάφου κάτω άπό το δάπεδο του κατηχουμενείου. Ε ί 
ναι πιθανόν το ίδιο γεγονός (σεισμός;) να προκάλεσε τήν κατάρρευση 
κτηρίου κοντά στο 'Οκτάγωνο και του οποίου οι μαρμάρινοι κίονες με
ταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν μέ τάξη στο κατάστρωμα της Έ μ π ο -

23. Για τα spolia, πού χρησιμοποιήθηκαν στην αναστήλωση τοϋ 'Αγίου Δη
μητρίου, βλ. Γ. και Μ. Σωτηρίου, Ή βασιλική τοϋ Άγιου Δημητρίου Θεσσαλονί
κης, 'Αθήνα 1952, σ. 144 και 169 και Χ. Μπακιρτζής, Ή βασιλική τοϋ Άγιου Δη
μητρίου, Θεσσαλονίκη 21986, σ. 27. 

24. Δια της τοϋ αθλοφόρου σπουδής τε και συνάραεως, ώς οράτε και νϋν, δ 
ύπερκαλλης ούτος και Ιαματοφόρος οϊκος άνιερωθη, ξένων και πολιτών σωτήριος 
και τής προτέρας ήξιωμένος τιμής (Lemerle, Recueils παρ. 229). 

25. Πρβ. τή διατυπωθείσα ανάγκη για προσεκτικότερη αρχαιολογική ίΕρευνα 
τών «σκοτεινών αιώνων», Τ. Gregory, «Early Byzantine urban life: the view 
from the Korinthia», The 17th International Byzantine Congress, Abstracts of 
Short Papers, Washington, D.C. 1986, σ. 134. 
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ρικής όδου για να χρησιμοποιηθούν ξανά. Ό χαρακτήρας των ενεργειών 
αυτών, πού ακολούθησαν την καταστροφή, και μέσα στην τεχνολογική 
παράδοση του ελληνορωμαϊκού κόσμου βρίσκεται και τή δραστήρια πα
ρουσία φιλοπόλιδων ντόπιων κατοίκων, και βχι κινουμένων ξένων επι
δρομέων, δηλώνει. Οι συνθήκες ωστόσο πού ή καταστροφή δημιούργησε 
δικαιολογούν τήν επικράτηση στους Φιλίππους κατά τήν περίοδο αυτή 
διαφορετικού καί πιο βολικού στις περιστάσεις τρόπου ζωής, δπως εμ
φανίζεται και στην περίπτωση τής ενδυμασίας, πού είδαμε, και στα 
γούστα για τα κοσμήματα επί το «βαρβαρικότερον» καί στα ταφικά 
έθιμα. "Οχι πολύ αργότερα, στα 615-620, νέες σεισμικές δονήσεις εί
χαν ως αποτέλεσμα τήν κατάρρευση του ήδη ταλαιπωρημένου στατικά 
οκταγώνου ναού, τών προσκτισμάτων του καί του έπισκοπείου. Το γε
γονός επέτεινε τα προηγούμενα φαινόμενα. "Οσοι κάτοικοι τών Φιλίπ
πων συνέχισαν να μένουν στην πόλη άφοΰ διαμόρφωσαν εκ τών ενόντων 
πρόχειρους χώρους κατοικίας δίπλα στην κεντρική οδική αρτηρία έπε-
δόθησαν στην περισυλλογή χρησίμων αρχιτεκτονικών μελών, τα όποια 
αποθήκευσαν σε αποθέτες, ενώ με spolia ανήγειραν μικρό ναύδριο στή 
θέση του ιερού βήματος του άλλοτε λαμπρού μητροπολιτικού ναού των. 

Τα αρχαιολογικά ευρήματα καί τα συνεπαγόμενα συμπεράσματα, πού 
•εξετέθησαν πιο πάνω, δεν θέτουν σέ αμφισβήτηση τις άβαροσλαβικές 
επιδρομές πριν το 600 καί τήν εγκατάσταση μεμονωμένων σλαβικών 
φυλετικών ομάδων μετά το 600 στα βυζαντινά εδάφη στή βόρεια Βαλ
κανική, ούτε καί τις προσπάθειες τών ομάδων αυτών να καταλάβουν 
τή Θεσσαλονίκη τις πρώτες δεκαετίες του 7ου αί.2β Διαπιστώνουν δμως 
δτι τα γεγονότα αυτά καί οι βλαπτικές για το Βυζαντινό κράτος συνέ
πειες τους δέν μπορούν να έχουν καθολική εφαρμογή, ούτε να ερμηνεύ
σουν δλα τα φαινόμενα πού παρατηρούνται σέ μία μεταβατική περίοδο 
άπο τήν "Υστερη 'Αρχαιότητα στον Μεσαίωνα. Τουλάχιστον στην πε
ρίπτωση τών Φιλίππων, άλλα καί τής Θάσου, τα αρχαιολογικά ευρήματα 
υποδεικνύουν ως αιτία τών καταστροφών στα τέλη τοΰ 6ου καί στις 
αρχές τοΰ 7ου αι. φυσικά φαινόμενα, σεισμούς. 

26. Βλ. τελευταία Ι. Καραγιαννόπουλο, «Ή επικοινωνία Θεσσαλονίκης - Κων
σταντινουπόλεως κατά τους 7ο-9ο αι.», Έπιστ. Έπετ. Φιλοσ. Σχ. τοΰ Άριστ. 
Παν. Θεσσαλονίκης 22 (1984) 213-214. Τοΰ ιδίου, aByzance et les Slaves», 
The 17 th International Byzantine Congress, Abstracts of Short Papers, Wash
ington, D.C. 1986, σ. 165-166. 



VERA VON FALKENHAUSEN 

RÉSEAUX ROUTIERS ET PORTS DANS L'ITALIE 
MÉRIDIONALE BYZANTINE (VIe-XIe s.) 

Les voyages et les longs voyages en particulier ne faisaient pas 
partie de la vie quotidienne du Byzantin moyen, s'il est possible 
de s'imaginer un tel personnage. Mais les Byzantins, mentionnés 
plus fréquemment dans nos sources, et surtout dans les sources 
narratives, voyageaient beaucoup: militaires et ambassadeurs, 
saints, vivants et morts, pèlerins et marchands, quoique, malheu
reusement, les informations à propos de cette dernière catégorie 
soient plutôt rares. Il vaut donc la peine de tracer leurs itinéraires 
et de les comparer avec les itinéraires de l'antiquité grecque et 
romaine, qui sont beaucoup mieux documentés et étudiés. Quant 
à la région de l'empire byzantin, qui sera traitée dans cette com
munication, l'Italie méridionale du Vie au Xle siècle, il y a deux 
questions qui nous intéressent: 
(1) Quels étaient les principaux ports italiens de communication 

avec Constantinople et avec les parties orientales de l'empire? 
(2) Quel était le réseau routier interne communément en usage? 
Pour ce qui suit, je me base presque exclusivement sur des sources 
écrites, étant donné que les témoignages archéologiques sont plutôt 
réticents. En effet, peu nombreuses sont les fouilles médiévales 
effectuées dans la région qui nous intéresse; les comptes rendus 
même des plus importantes, comme par exemple celles d'Otrante, 
n'ont pas encore été publiés après une dizaine d'années.1 

Sur la Table Peutingerienne, qu'on attribue maintenant en gé
néral au milieu du IVe siècle,2 aussi bien pour les Pouilles que 

1. D. Michaelides - D. Whitehouse, «Scavi di emergenza a Otranto. Nota 
preliminare», Archeologia medievale 6 (1979) 269 sq. 

2. G. Uggeri, La viabilità romana nel Salento, Mesagne 1983, 150-155. 
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pour la Calabre, est indiqué un grand nombre de stations rou
tières le long des côtes, liées entre elles par une route littorale et 
par des communications maritimes.3 Cette carte reflète donc l'état 
de la géographie humaine de la Grande Grèce, qui était caracté
risée par une succession d'habitats portuaires le long des côtes de 
l'Italie méridionale. Bien que sur un plan plus réduit et plus mo
deste, ces villes continuent à exister jusqu'au Ve siècle; après 
cette date, celles de la Calabre commencent visiblement à diminuer 
pour des raisons multiples: (1) Quand la Calabre cesse de fournir 
les denrées à la Grèce et à Rome, les villes portuaires perdent 
leur raison d'être. (2) Les invasions lombardes et arabes forcent 
les habitants à transférer leurs habitats dans les montagnes de 
l'hinterland.4 Les côtes adriatiques et ioniennes des Pouilles, ce
pendant, ont été habitées pendant tout le moyen âge jusqu'à main
tenant.5 

Ce développement médiéval devient évident dans la description 
de l'Italie du «Livre du Roi Roger», rédigé en 1154 par le géo
graphe arabe Edrisi, qui mentionne une seule ville portuaire entre 
Tarente et Reggio sur la côte ionienne, c'est-à-dire Crotone.6 Sur 
le littoral tyrrhénien de la Calabre au nord de Reggio, sont indi
qués Nicotera, Tropea, Amantea et Scalea,7 tandis que la côte 

3. K. Miller, Itineraria Romana. Römische Reisewege an der Hand der Ta
bula Peutingeriana dargestellt, Stuttgart 1916, 351-358; G. Lugli, «Il sistema 
stradale della Magna Grecia», dans »Vie di Magna Grecia». Atti del II convegno 
di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 14-18 ottobre 1962), Naples 1963, 30. 

4. U. Kahrstedt, Die wirtschaftliche Lage Grossgriechenlands in der Kaiser
zeit (Historia. Einzelschriften 4), Wiesbaden 1960, passim; P. G. Guzzo, «Il 
territorio dei Brutta», dans Società romana e produzione schiavistica. L'Italia: 
insediamenti e forme economiche (a cura di A. Giardina e A. Schiavone), 
Bari 1981, pp. 120-123; J . -M. Martin - G. Noyé, «Guerre, fortifications et 
habitats en Italie méridionale du Vème au Xème siècle», dans «Castrum 3. 
Guerre, fortification et habitat dans le monde méditerranéen au moyen âge». 
Colloque organisé par la Casa de Vélazquez et l'École Française de Rome 
(Madrid, 24-27 novembre 1985), (Publications de la Casa de Vélazquez - série 
arch.-fase. XII. Collection de l'École Franc, de Rome 105) 1988, pp. 231 sq. 

5. Martin - Noyé, Guerre, fortifications et habitats 229. 
6. L'Italia descritta nel ((Libro del Re Ruggero», compilato da Edrisi {Testo 

arabo pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiaparelli), Rome 
1883, pp. 71-74, 111. 

7. Ibidem 96-98. 



Routes et ports dans l'Italie méridionale 713 

adriatique se distingue par une succession continuelle d'habitats 
urbains et portuaires entre Otrante et le Montesantangelo.8 

Quant à l'époque byzantine, ce qui frappe le plus à première 
vue est le fait que les deux ports naturels les plus grands et les 
mieux protégés des Pouilles, ceux qui étaient les plus fréquentés 
pendant l'antiquité, c'est-à-dire Brindisi et Tarente, perdirent leurs 
positions privilégiées dans le trafic avec l'Orient. Au moins à partir 
du IXe siècle ils furent complètement substitués par Otrante, un 
petit port situé à l'entrée de la mer adriatique, où se concentrait 
le trafic maritime entre l'Italie et les régions orientales de l'empire. 

Le vieux port de Tarente avait déjà perdu beaucoup de son 
attrait après la construction du prolongement de la Voie Appienne 
de Tarente à Brindisi via Oria vers la moitié du Ille siècle av. J.-C.,9 

et de la via Traiano,, la voie directe de Bénévent à Brindisi, en 
109,10 étant donné que de ce dernier port on traversait commo
dément la Mer Adriatique jusqu'à Durazzo, point de départ de 
la via Egnatia.11 Cependant, malgré un certain déclin, le port de 
Tarente ne fut pas complètement abandonné. Au printemps 663, 
l'empereur Constant II le choisit comme lieu de débarquement 
pendant son expédition contre les Lombards, parce que de là, par 
la Voie Appienne on entrait directement au coeur du duché de 
Bénévent.12 Plus tard, pendant l'occupation arabe (840 env.- 880), 
Tarente servit comme base navale de l'émirat de Bari et des pirates 
sarrasins, grâce à sa situation favorable par rapport à l'Afrique. 
En 867, le moine franc Bernard, qui pendant son pèlerinage en 

8. Ibidem 103 sq. 
9. L. Moretti, «Problemi di storia tarantina», dans «Taranto nella civiltà 

della Magna Grecia». Atti del X Convegno di studi sulla Magna Grecia (Taranto, 
4-11 ottobre 1970), Naples 1971, pp. 54 sq.; G. Uggeri, «La via Appia da 
Taranto a Brindisi. Problemi storico-topografici», Ricerche e studi. Quaderni del 
Museo archeologico provinciale «Francesco Ribezzo» di Brindisi 10 (1977) 173 sq., 
195; Uggeri, La viabilità romana 183, 216-218. 

10. Uggeri, La via Appia 177-179. 
11. G. Uggeri, «Relazioni marittime tra Aquileia, la Dalmazia e Ales

sandria», dans Aquileia, la Dalmazia e l'Illirico, I (Antichità altoadriatiche 26), 
Udine 1985, 176. 

12. Pauli Historia Langobardorum, V, 6 sq. (MGH Scriptores rerum Lang. 
et Ital.) 146 sq.; P. Corsi, La spedizione italiana di Costante II, Bologne 1983, 
131 sq. 
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Terre Sainte s'embarqua à Tarente, vit dans le port six grands 
bateaux chargés de 9.000 prisonniers bénéventains, prêts à partir 
pour l'esclavage africain.13 Mais à partir de la reconquête byzantine 
de la ville en 880 et jusqu'à l'occupation normande dans la seconde 
moitié du Xle siècle, Tarente n'est plus mentionnée comme port 
de jonction entre l'Italie et l'Orient.14 

La situation de Brindisi est bien semblable à celle de Tarente: 
occupée par les Lombards dans la seconde moitié du Vile siècle 
et par les Arabes vers 838, Brindisi est rarement citée dans nos 
sources après la reconquête byzantine entre 875 et 880. En effet, 
la notice de la chronique de Jean Scylitzes, selon laquelle le stra
tège Nicéphore Phocas s'y serait embarqué en 885 pour Constan
tinople, est isolée.15 L'insignifiance de la ville à l'époque byzantine, 
déclarée dans la vie anonyme de S. Leucius parvissimum oppidum,1* 
est d'ailleurs confirmée par le transfert du siège episcopal de Brin
disi à Oria17 et par les fouilles stratigraphiques effectuées au centre 
moderne de Brindisi, qui ont produit très peu de matériel archéo
logique de la période qui date de l'époque impériale jusqu'au Xlle 
siècle.18 Le port de Brindisi ne sera à nouveau utilisé que pendant 
les dernières années de la domination byzantine.19 

13. «Itinerarium Bernardi monachi Franci», dans Itineraria Hierosolymi-
tana et description.es Terrae Sanctae bellis sacris anteriora, edd. T. Tobler — A. 
Molinier, I, 2, Genève 1880, 310 sq.; F. Avr i l - J . - R. Gaborit, «L'Itinerarium 
Bernardi monachi et les pèlerinages d'Italie du sud pendant le haut moyen 
âge», Mélanges de l'École Franc, de Rome 79 (1967) 273, 280 sq. 

14. Je ne connais qu'une exception, c'est-à-dire le diacre Dauferius, 
moine du Mont Cassin, qui fut envoyé à Constantinople par Tarente peu 
d'années après la reconquête de la ville par les Byzantins: Erchemperti Historia 
Langobardorum Beneventanorum, c. 80 (MGH Scrip tores rerum Lang, et Ital.) 
264; V. von Falkenhausen, «Taranto in epoca bizantina», Studi medievali III s., 
voi. 9, 1 (1968) 145 sq. 

15. Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum (ed. Thurn, CFHB 5) 262 sq. 
16. AASS Ianuarii I, 672. 
17. P. F. Kehr - W. Holtzmann, Italia pontificia, IX, Berlin 1962, pp. 

383 sq. 
18. St. Patitucci Uggeri, «Saggio stratigrafico nell'area di San Pietro 

degli Schiavoni a Brindisi. Relazione preliminare 1975-1976», Ricerche e studi. 
Quaderni del Museo archeologico provinciale «Francesco Ribezzo» di Brindisi 
9 (1976) 138-154, 186-192. 

19. Ioannes Scylitzes, 427; Ή συνέχεια της χρονογραφίας τοϋ 'Ιωάννου Σκυ-

http://description.es
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À l'époque byzantine, le principal port de jonction entre l'Ita
lie méridionale et l'empire est donc Otrante, tête de pont du trajet 
le plus bref à travers la Mer Adriatique. Le port doit sa fortune 
au prolongement de la Voie Appienne de Brindisi à Otrante, ef
fectué à l'époque romaine. Dans l'Itinerarium Antonini,20 et dans 
^Itinerarium maritimum, rédigé à la même époque, Otrante est 
mentionnée à côté de Brindisi comme point de départ du trajet 
pour Valona en Epire.21 En 333/4, le pèlerin anonyme de Bordeaux 
revenant de la Terre Sainte par Valona, débarqua à Otrante, qui 
alors devait être un lieu plutôt modeste, étant donné que la mansio 
otrantine se trouvait à mille pas en dehors des murs.22 Pendant 
les dernières années de la guerre gothique, Otrante se révéla un 
port fortifié de grande valeur stratégique;23 mais c'est surtout 
après la conquête lombarde de l'Italie méridionale, après la prise 
de Brindisi et de Tarente par le duc Romuald, qu'Otrante devint 
essentielle pour les intérêts byzantins parce qu'alors ce port seul 
garantissait les communications régulières entre Constantinople, la 
Grèce et les territoires calabrais et siciliens, qui appartenaient 
encore à l'empire d'Orient. Après une brève occupation par les 
Bénéventains Otrante fut reprise par les Byzantins en 758, et à 
partir de ce moment elle resta la principale ville portuaire by
zantine en Italie. Elle était en effet l'étape obligatoire pour tous 
les voyageurs civiles et militaires qui se déplaçaient de Constanti
nople ou en général de l'Orient vers la péninsule italienne et en 

λίτση (Ioannes Skylitzes continuatus) (éd. Tsolakes), 168 sq.; Anonymi Ba-
rensis Chronicon (Muratori, Rer. Ital. Script. V) 151; Annales Lupi Proto-
spatharii (MGH Scriptores V) 59 sq. 

20. Itinerarium Antonini, dans: Itineraria Romana, I (éd. Cuntz) 16 sq.: 
Item ab Equo Tutico Hydrunto ad Traiectum; 49: Item a Brundisio sive ab 
Hydrunto trajectus Aulonam stadia num. I. 

21. Itinerarium maritimum, ibidem, 78: A Brundisio de Calabria sive ab 
Hidrunti Aulona stadia M; Uggeri, La viabilità 145-147. 

22. Itinerarium Burdigalense, dans: Itineraria et alia Geographica (Corpus 
christianorum. Series Latina 175), Turnholt 1965, 22 sq.; R. Gelsomino, «L'Iti
nerarium Burdigalense e la Puglia», Vetera christianorum 3 (1966) 164 sq., 
186 sq. 

23. Procope, De bellis, 5.15.20, 6.5.1, 7.9.22, 7.10.5-11, 7.18.4-8, 7.22. 
20-22, 7.23.12 sq., 7.26.28, 7.27.4, 7.30.2,9, 8.23.17, 8.26.4, 8.34.10-14. 
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sens inverse.24 C'est pour cela qu'Otrante finit par devenir un en
droit de première importance politique: tous les gouverneurs du 
thème de Longobardie et du catépanat d'Italie avec leur suite y 
arrivaient,25 et tous les ambassadeurs impériaux en mission à Rome 
ou en Europe occidentale y passaient et y recevaient leurs nou
velles instructions.26 Bref, Otrante devenait un centre d'informa
tion, une charnière entre l'Orient et l'Occident. Par conséquent, 
la ville était bien défendue contre les ennemis intérieurs et exté
rieurs. D'une part les contrôles policiers des voyageurs étaient 
plutôt sévères (en fut victime Saint-Grégoire le Décapolite, qui, 
passant par Otrante y fut mis en prison, soupçonné d'être un 
espion arabe27); d'autre part les fortifications devaient être bien 
solides, étant donné que malgré plusieurs assauts Otrante ne fut 
jamais prise par les Arabes.28 

24. V. von Falkenhausen, La dominazione bizantina nell'Italia meridionale 
dal IX all'XI secolo, Bari 1978, p. 138; Ead., «I Bizantini in Italia», dans: G. 
Cavallo, et al., IBizantini in Italia, Milan 1982, pp. 91,132; G. Anrieh, Hagios 
Nikolaos. Der heilige Nikolaos in der griechischen Kirche (Texte und Unter
suchungen, I), Leipzig - Berlin 1913, p. 169 s. 

25. J. Lefor t - J . -M. Martin, «Le sigillion du catépan d'Italie Eustathe 
Palatinos pour le juge Byzantios (Décembre 1045)», Mélanges de l'École Franc. 
de Rome, Moyen âge- Temps modernes 98, 2 (1986) 5"28; Anonymus Barensis 
151; Guillaume de Pouille, La geste de Robert Guiscard, éd. M. Mathieu (Isti
tuto siciliano di studi bizantini e neoellenici. Testi 4) Palerme 1961, I, vv. 
407-409, p. 120, vv. 442-446, p. 122, vv. 558-572, pp. 128-130, II, vv. 1-3, 
p. 132. 

26. Vita Euihymii patriarchae Cp. (éd. Karlin-Hayter) 87; Nicholas I, 
Patriarch of Constantinople (éd. Jenkins - Westerink, CFHB 6), ep. 83, p. 
342; The Correspondence of Leo, Metropolitan of Synada and Syneellus (éd. 
Vinson, CFHB 23), ep. 2, p. 4; The Chronicle of Ahimaaz, Translated with an 
Introduction and Notes by M. Salzman (Columbia University Oriental Studies 
18), New York 1924, 69 sq. 

27. F. Dvornik, La vie de Saint Grégoire le Décapolite et les Slaves macédo
niens au Xle siècle, Paris 1926, p. 58; C. Mango, «On Re-Reading the Life 
of St. Gregory the Décapolite», Βυζαντινά 13 (1985) 637 sq. Des contrôles 
semblables étaient d'ailleurs en fonction à Butrinto, de l'autre côté de la mer 
adriatique. À la fin du IXe siècle, pendant un voyage de Reggio Calabria 
à Patras, le moine italo-grec Saint-Elie le Jeune et son disciple furent arrêtés 
à Butrinto par les autorités byzantines, qui les accusaient d'être des Sarrasins 
et des espions: Vita di Sant'Elia il Giovane (éd. Rossi Taibbi) 42. 

28. M. Amari, Biblioteca arabo-sicula. Versione italiana, I, Rome-Turin 
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Si les Byzantins préféraient nettement le port d'Otrante à ceux 
de Brindisi et de Tarente, leurs raisons étaient plutôt dictées par 
des nécessités stratégiques et politiques que par des avantages de 
navigation. Bien sûr le trajet Otrante - Valona était le plus bref, 
mais les ports de Tarente et de Brindisi étaient plus grands et 
mieux protégés en cas de tempête.29 C'est pour cela qu'ils étaient 
préférés à l'époque normande et pendant les Croisades,30 et qu'ils 
étaient recommandés par les géographes et par les manuels de na
vigation du moyen âge.31 Pour les Byzantins, comptait proba
blement le fait que Otrante, située sur la pente d'une montagne, 
était mieux fortifiée et plus facile à défendre que les deux autres 
villes, qui s'étendaient dans la plaine. En ce qui concerne Tarente, 
sa situation géographique était défavorable par rapport à la con
figuration des thèmes byzantins: pour y parvenir, on devait na
viguer autour de la Terre d'Otrante (deux jours à peu près, selon 
Procope32), et, une fois arrivé, on se trouvait plutôt loin des centres 
du pouvoir byzantin qui se concentrait sur la côte des Pouilles. 
Par contre, Brindisi était bien placée sur la côte adriatique; mais 
pendant les IXe et Xe siècles Durazzo — le port avec lequel Brin
disi communiquait de l'autre côté de la mer — et la via Egnatia 
n'étant guère contrôlés par les Byzantins,33 les avantages straté-

1880, pp. 128, 191; 412, 422, 432; J.Gay, L'Italie méridionale et l'empire 
byzantin depuis l'avènement de Basile 1er jusqu'à la prise de Bari par les Nor
mands (867-1071), Paris-Rome 1904, pp. 208, 214, 325. 

29. Pour Brindisi: Guillaume de Pouille, V, vv. 130-133, p. 242. 
30. Brindisi: Anonymus Barensis 155; Lupus Protospatharius 61; Anne 

Comnène, Alexiade, I, 15.1-16.1; III, 12.2-7; VI, 5.3 (éd. Leib I, 53-57, 139-
141; II, 51); D. Abulafia, Tlie Two Italies, Cambridge 1977, p. 144; K. E. Set-
ton, A History of the Crusades, I, Philadelphia 1955, p. 278, 358, 491. Tarente: 
Guillaume de Pouille, V, vv. 127-131, p. 242; «Epistola Mauritii Catanensis 
episcopi de translatione divae virginis Agathae Byzantio Catanam», dans: 
O. Gaetani, Vitae sanctorum Siculorum, I, Palerme 1657, 55; Setton, History 
«f the Crusades, II, 435. 

31. L'Italia descritta nel «Libro del Re Ruggero» 74 sq., 103; Il compasso 
da navigare. Opera italiana della metà del secolo XIII (a cura di B. R. Motzo), 
Annali della Fac. di Lett, e Filos. della Univ. di Caglari, 8 (1947) 25, 27. 

32. Procope, De bellis, 7.22.12. 
33. A. Pertusi, «Bisanzio e l'irradiazione della sua civiltà in Occidente 

nell'alto Medioevo», dans: Centri e vie di irradiazione della civiltà nell'alto Me
dioevo, SCIAM (18-23 aprile 1963), Spoleto 1964, 83. En effet, à cette époque, 



718 V E R A VON F A L K E N H A U S E N 

giques, qui avaient distingué le port de Brindisi à l'époque romai
ne, avaient disparu. Seulement après la reconquête de la Macé
doine et de Durazzo par Basile II, Brindisi fut reconstruite et 
reprit de l'animation.34 

Pour qui venait de l'Orient à Otrante, les routes maritimes 
se divisaient en deux: l'une suivait la côte adriatique des Pouilles 
vers le Nord - Ouest, l'autre la côte ionienne vers la Calabre et 
la Sicile. Saint-Leucius, par exemple, venant d'Adrianople à bord 
d'un bateau destiné à Reggio Calabria, débarqua à Otrante pour 
continuer son voyage vers le Nord sur un navire dalmatien.35 Des 
ports adriatiques Brindisi en déclin a déjà été mentionnée; Egnatia 
était détruite et complètement abandonnée depuis le Vile siècle.36 

Bari par contre, dont le port ne jouissait pas d'une grande consi
dération pendant l'antiquité,37 était devenue au Xle siècle le centre 

qui voyageait d'Italie en Grèce ou à Constantinople prenait la route maritime 
suivante: Otrante - Butrinto - Corfù - Leukas -Naupaktos: Vita di Sant'Elia 
il Giovane 42, 44, 108, 116; «Liutprandi Relatio de legatione Constantino-
politana», dans: Die Werke Liudprands von Cremona (éd. Becker, MGH, 
SSRG) 207-212. Ensuite, il y avait qui traversait la Grèce par terre (Vita di 
Sant'Elia il Giovane 110, 116) et qui continuait le voyage par mer, en côtoyant 
le Péloponnèse (N. Putignani, Istoria della vita, de'miracoli e della traslazione 
del gran taumaturgo S. Nicolò, arcivescovo di Mira, Naples 1771, pp. 558-560; 
Epistola Mauritii 55), et en abordant dans une île. Naxos, par exemple, se 
trouvait sur la route pour Constantinople: pendant sa déportation de Rome 
à Byzance en 653, le pape Martin 1er, y passa quelques jours (PL 87, 202), 
et l'inscription funéraire d'un moine calabrais, mort au IXe siècle à Naxos, 
est encore conservée (G. Pugliese Carratelli, «Un monaco calabrese à Naxos 
nel sec. IX», Archivio storico per la Calabria e la Lucania 22/23 (1953/4) 80 sq.). 

34. Ce n'est certainement pas par hasard si la reconquête de Durazzo 
par les Byzantins en 1005 est mentionnée dans les Annales de Lupus Proto-
spatharius (p. 56), un auteur, qui en général se limite à rappeler des événements 
concernant Bari et les Pouilles. Une inscription latine, qu'on attribue pour 
des raisons épigraphiques à la première moitié du Xle siècle, conservée sur 
une colonne romaine de Brindisi, parle de la reconstruction de la ville par 
le protospathaire impériale Lupus: R. Jurlaro, «Epigrafi medievali brindisine», 
Studi salentini 29-30 (1968) 285. 

35. AASS Januarii I, 672. 
36. F. D'Andria, «Osservazioni sulle ceramiche in Puglia fra tardoan-

tico e alto medioevo», Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa (CI. di 
Lett, e Filos.) s. Ili , voi. 7, 1 (1977) 76-84. 

37. I. Baldassarre, Bari antica. Ricerche di storia e di topografia, Bari 1966, 
p. 61 sq. 
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d'une importante activité commerciale maritime avec l'Orient; en 
effet, la Translatio des reliques de Saint-Nicolas de Myra à Bari 
en 1087 se lit comme un portulan.38 L'importance croissante du 
port de Bari est certainement due à la fonction politique de la 
ville, qui, à partir de la fin du IXe siècle, était la capitale du thème 
de Longobardie et successivement du catépanat d'Italie.39 On peut 
constater un développement analogue quelques siècles auparavant 
à Classe, port de Ravenne, capitale de l'Exarchat d'Italie.40 Le 
port de Siponto, dans l'antiquité communiquant avec Salona,41 

fut réactivé au Xle siècle, malgré le danger permanent de s'en
sabler.42 Pour la population de la Dalmatie, c'était le port d'arrivée 
des pèlerins désireux de visiter le sanctuaire de Montesantangelo, 
tandis que les Byzantins s'en servaient pendant la navigation cô-
tière, surtout durant la dernière période de leur domination en Italie, 
quand les Normands avaient déjà occupé l'hinterland apulien.43 

38. Putignani, op. cit. 556-560. 
39. V. von Falkenhausen, «Bari bizantina: profilo di un capoluogo di 

provincia (secoli IX-XI)», dans: G. Rossetti, Spazio, società, potere nell'Italia dei 
Comuni, Naples 1986, pp. 210-212. Parmi toutes les villes portuaires de l'Italie 
byzantine, Bari est la seule, où soient documentés des parathalassitai, fon
ctionnaires chargés du contrôle de la marine marchande: von Falkenhausen, La 
dominazione 141; Ν. Oikonomidès, «L'évolution de l'organisation administra
tive de l'empire byzantin au Xle siècle (1025-1118)», TM 6 (1976) 133, n. 44. 
Mais vu les grandes lacunes de notre documentation — les archives médiévales 
d'Otrante, par exemple, ont complètement disparu — on n'a pas la possibilité 
de savoir s'il s'agit d'une évidence fortuite ou bien d'une donnée historique. 

40. Le port de Classe fut construit probablement après que Ravenne 
était devenue résidence impériale: G. A. Mansuelli, «Le fonti antiche per i 
problemi urbanistici», dans: Ravenna e il porto di Classe. Venti anni di ricerche 
archeologiche tra Ravenna e Classe, a cura di G. Bermond Montanari, Imola 
1983, p. 17. Après la chute de l'Exarchat d'Italie, le port perdait sa raison 
d'être; en effet, la documentation archéologique s'arrête vers la fin du Ville 
siècle: Ravenna e il porto di Classe 21, 65, 68, 79-84, 121, 204. 

41. Itinerarium maritimum 78 sq. 
42. G. Schmiedt, «Contributo della fotografia aerea alla ricostruzione della 

antica laguna compresa fra Siponto e Salapia», Archivio storico pugliese 26 
(1973) 159-167. La reprise du port de Siponto est certainement liée à la re
construction des villes de la Capitanata par le catépan Basile Boioannes: von 
Falkenhausen, La dominazione 57-59. 

43. Anonymus Barensis 152; Chronica monasterii Casinensis (éd. Hoff
mann, MGH Scriptores 34) 370. 
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Des anciens ports de la côte ionienne, Crotone seulement, à 
mi-chemin entre Otrante et Reggio, survit, à l'époque byzantine, 
grâce à sa position sur un rocher, le lieu de l'ancienne acropole, 
alors que la ville gréco-romaine s'étendait dans la plaine.44 Consi
déré d'une certaine importance stratégique pendant la guerre go
thique,45 le port, ou mieux les ports au nord et au sud de l'habitat 
médiéval, avaient une bonne réputation parmi les navigateurs du 
moyen âge46 et sont plusieurs fois mentionnés dans les descriptions 
de voyages entre la Sicile et Constantinople.47 Selon Anne Comnène 
Robert le Guiscard aurait fait choisir le faux empereur Michel VII 
parmi les pèlerins, qui débarquèrent à Crotone pour visiter les 
tombeaux des Apôtres à Rome.48 À première vue cette indication 
est étrange, étant donné que les routes les plus fréquentées pour 
Rome partaient de Brindisi, d'Otrante ou de Tarente. Mais le duc 
normand avait peut-être bloqué pour des raisons militaires les 
principaux ports des Pouilles aux navires étrangers. Cette hypo
thèse pourrait être soutenue par le fait que des mesures semblables 
furent prises par le roi normand Guillaume II en 1184, quand il 
préparait une campagne contre l'empire byzantin: pour éviter la 
diffusion anticipée de ses préparatifs, il bloqua tout le trafic naval 
en Sicile jusqu'au départ de la flotte royale.49 

Comme pendant l'antiquité,50 Reggio, ou plutôt Catona près 
de Reggio, restait à l'époque byzantine le port principal de transit 
entre la Calabre et la Sicile et entre les mers ionienne et tyrrhé-
nienne.51 

44. «Crotone)). Atti del XXIII Convegno sulla Magna Grecia (Taranto, 7-10 
ottobre 1983), Naples 1984, passim. 

45. Procope, De bellis, 7.28.3, 7.30.14, 8.25.24 sq., 8.26.1 sq. 
46. G. Schmiedt, «I porti italiani nell'alto Medioevo», dans: La naviga

zione mediterranea nell'alto Medioevo, SCI AM (Spoleto, 14-20 aprile 1977) I, 
Spoleto 1978, 188 sq. 

47. Le Liber pontificalis (éd. Duchesne) I, 390; AASS Februarii III, 228. 
48. Anne Comnène, Alexiade, I, 12.8 (éd. Leib, I, 45). 
49. Ibn Gubayr, dans: M. Amari, Biblioteca arabo-sicula. Versione italiana, 

I, Turin-Rome 1880, p. 168. 
50. G. P. Givigliano, «La topografia della Calabria attuale in età greca e 

romana», dans Calabria bizantina. Istituzioni civili e topografia storica, Rome 
1986, p. 61 sq. 

51. Vita S. Leucii, AASS Ian. I, e. 17, p. 672; Vita S. Philarethi iun., 
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Avant la conquête de Lipari par les Arabes durant la seconde 
moitié du IXe siècle, beaucoup de bateaux en voyage entre la 
Calabre ou la Sicile et Naples ou Rome, comme d'ailleurs à l'époque 
romaine,52 touchaient les îles éoliennes, pour éviter la plus longue 
navigation côtière. Ce parcours était particulièrement attrayant 
pour des raisons touristiques, à savoir le panorama des volcans 
et le sanctuaire près du tombeau de l'Apôtre Saint-Barthélémy. 
En 526, par exemple, un Romain de retour de la Sicile passa par 
Lipari, où un hermite local l'informa de la mort de Théodéric, 
qu'il avait appris par une vision: Nam hesterno die hora nona inter 
Johannem papam et Symmachum patricium discinctus atque discal-
ciatus et vinctis manibus deductus in hac vicina Vulcani olla iactatus 
est.5Z Environ deux cents ans après, en 729, le moine anglais Wil
libald, qui revenait d'un pèlerinage en Terre Sainte, voyagea exprès 
de Reggio à Lipari, pour visiter cet «enfer de Théodéric» et pour 
prier dans l'église de Saint-Barthélémy, dont les reliques y furent 
vénérées au moins à partir de la seconde moitié du Vie siècle.54 

Un autre voyageur d'Orient, Grégoire, en 787 de retour du Ile 
concile de Nicée, côtoya Lipari au cours de son voyage vers Naples 
et Rome.55 Il semble, en effet, que l'étape éolienne était presque 
obligatoire, car elle fut insérée dans l'itinéraire de Saint-Paul de 
Reggio à Pozzuoli par l'auteur anonyme des Actes apocryphes de 
Saint-Pierre et Saint-Paul, rédigés à Rome, probablement vers la 
fin du Ville siècle.56 

AASS Aprilis I, ce. 11,14, pp. 605 sq.; Vita S. Leonis ep. Gatan., AASS Febr. 
Ill , p. 228; Vita Willibaldi (MGH Scriptores XV, 1) 93, 101. 

52. C. Lucilii Carminum reliquiae, III (éd. Marx) I, 9: ...et saepe quod 
ante / optasti, fréta, Messanam, Regina videbis moenia, tum Liparas, Facelinae 
tempia Dianae. 

53. Grégoire le Grand, Dialogues, IV, 31, 1-3 (éd. et trad, de Vogué et 
Antin, SC 265), III, 104. 

54. Vita Willibaldi episcopi Eichstetensis (MGH Scriptores XV, 1) 101 
sq. ; L. Bernabò Brea, Le Isole Eolie dal tardo antico ai Normanni, Ravenne 
1988, pp. 37-44. 

55. Bernabò Brea, Le Isole 40-42. 
56. Πράξεις των αγίων αποστόλων Πέτρου καί Παύλου, dans: R. Α. Lipsius, 

Acta Apostolorum apocrypha, I, Lipsiae 1891, 181 sq. Le terminus ante quern 
de la rédaction de ce texte est déterminé par l'usage du nom de Calabre dans 
le sens moderne, et par l'affermissement du culte de Saint-Erasme à Gaète. 

46 
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Pour des raisons évidentes, après la conquête arabe de la Si
cile et la défection de Rome, la route maritime et les ports de la 
côte tyrrhénienne de la Calabre étaient beaucoup moins fréquentés 
qu'auparavant. En témoigne la décadence du port de Vibo Va
lentia, où se rencontraient les routes Capua - Reggio et Squillace — 
Vibo.57 À l'époque romaine, cette escale importante sur la ligne 
de navigation de Pozzuoli à Reggio était régulièrement utilisée 
pour le transport du bois de la Sila à Rome et à Naples et était 
fréquentée par les voyageurs. Cicéron, par exemple, s'y est arrêté 
bien quatre fois pendant des voyages en Calabre et en Sicile (entre 
75 et 45 av.J.C), arrivant trois fois en bateau et une fois par les 
routes intérieures.58 Selon les témoignages archéologiques, la ville 
était florissante à l'époque impériale,59 et encore à la fin du Vie 
siècle, Grégoire le Grand sollicitait l'évêque de Vibo pour qu'il 
s'intéressât au transport du bois nécessaire pour les réparations 
des toits de Saint-Pierre et de Saint-Paul à Rome.60 Après cette 

L'extension du terme Calabre de la Terre d'Otrante à l'ancienne province 
des Brunii avait déjà eu lieu avant 680: M. Schipa, «La migrazione del nome 
'Calabria'», Archivio storico per le province napot. 20 (1895) 23-47. Les ar
guments de A. Guillou, «L'Italia bizantina dall'invasione longobarda alla 
caduta di Ravenna», dans Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, I, Turin 
1980, p. 236, qui date la création du duché de Calabre à la première moitié 
du Vile siècle — avant 653, ne sont pas convaincants. En effet, Guillou base 
son hypothèse sur le texte d'une lettre du pape Martin I, concernant sa dé
portation de Rome à Constantinople en 653, dans laquelle il dit: Non autem 
Mesenae tantum, sed et in Calabria; et non tantum in Calabria, quae subdita est 
magnae urbi Romanorum, sed et in plurimis insularum... nullam compassionem 
adeptus sum (PL 87, 202). Mais étant donné que tous les bateaux de la Sicile 
à Constantinople passaient par la Terre d'Otrante, rien ne nous oblige de sup
poser que le pape ait utilisé le terme «Calabria» dans le sens moderne. Le 
culte de Saint-Erasme, ancien patron de Formia, s'est déplacé à Gaète, où 
se sont installés les évêques de Formia avant le IXe siècle (F. Lanzoni, Le 
origini delle diocesi antiche d'Italia (ST 35), Rome 1923, 115 sq.). 

57. Miller, Itineraria Romana 357 sq. 
58. Givigliano, La topografia 66 sq. ; C. F. Crispo, «I viaggi di M. T. Ci

cerone a Vibo», Archivio storico perla Calabria e la Lucania 11 (1941) 1-20, 
183-199, 225-233. 

59. Kahrstedt, Die wirtschaftliche Lage 32-38. 
60. S. Gregorii Magni Registrum epistularum, IX, 128 (599) (éd. Norberg, 

Corpus christianorum. Series Latina 140-140 A) 678. 
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date, Vibo est mentionnée seulement en passant à propos d'un 
voyage de Lipari à la Calabre dans la Passion des Saints Senator, 
Viator, Cassiodore et Dominata de datation douteuse.61 À la fin 
du Xle siècle, la ville était abandonnée.62 

Des petits ports au nord de Vibo, Palinuro, par exemple, était 
en usage à l'époque romaine aussi bien que sous les Byzantins. Le 
poète Lucilius, en navigation de Pozzuoli à la Sicile, y avait passé 
la nuit chez une anus caupona Syra;6Z plus de mille ans après, 
l'Amalfitain Pierre, désireux de rendre visite à son ami, le moine 
italo-grec Sabbas de Collesano, higoumène d'un monastère à La-
gonegro en Basilicata, débarquait à Palinuro.64 

Amalfi même, destinée à devenir le principal centre de com
merce méditerranéen en Italie méridionale au moyen âge, n'a pas 
de racines romaines. C'est une fondation médiévale, mentionnée 
pour la première fois en 596, née, probablement, comme lieu de 
refuge des populations locales pendant les invasions d«s Lombards.65 

Mais ce port n'atteignit son épanouissement commercial qu'aux 
Xe et Xle siècles, quand la Campanie ne faisait plus partie de 
l'empire byzantin. 

61. Jusqu'à maintenant, de cette Passion a été publiée seulement une 
traduction latine médiévale, dédiée au pape Victor III (1086-1087): H. Houben, 
«Die 'Passio SS. Senatoris, Viatoris, Cassiodori et Dominatae'. Ein Beispiel 
für griechisch-lateinische Übersetzungstätigkeit in Montecassino im 11. Jahr
hundert», dans «Litterae Medii Aevi». Festschrift für Johanne Authenrieth zu 
ihrem 65. Geburtstag, herausgegeben von M. Bergolte und H. Spilling, Sigma
ringen 1988, pp. 145-160. 

62. P. F. Kehr- D. Girgensohn, Italia pontificia, X, Turici 1975, pp. 136-
138; L. Santifaller, Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen 
Papst Gregors VII. (ST 190), Cité du Vatican 1957, η. 196, p. 226. 

63. C. Lucila Carminum reliquiae III, pp. 10 s. ; J. Heurgon, «Viaggi dei 
Romani nella Magna Grecia», dans «La Magna Grecia nell'età romana». Atti del 
XV Convegno de studi sulla Magna Grecia (Taranto, 5-10 ottobre 1975), Naples 
1976, pp. 19-22. 

64. «Historia et laudes SS. Sabae et Macarii iuniorum e Sicilia, auctore 
Oreste patriarcha Hierosolymitano» (éd. Gozza-Luzi) 50. Dans le texte de la 
Vie, rédigé pendant les dernières années du Xe siècle, le port est appelé Πα-
λινόδιον, ce qui correspond au nom de Palanuda ou Palonudo en usage au 
moyen âge: Il compasso da navigare 23. 

65. U. Schwarz, Amalfi im frühen Mittelalter (9.-11. Jahrhundert), Tübin
gen 1978, p. 14 sq. 
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Pozzuoli, le meilleur port romain au sud de Rome, a été rem
placé par Naples vers la fin de l'époque impériale.66 Au moyen 
âge, les bains67 de Pozzuoli étaient plus connus que le port, qui 
d'ailleurs doit avoir subi un affaissement de sol plutôt considéra
ble.68 Ce phénomène de subsidence a eu une répercussion littéraire 
dans les Actes apocryphes des Apôtres: le rédacteur médiéval, 
qui avait lu dans les Actes canoniques (Acta Apost. 28, 13-14) du 
séjour de Saint-Paul à Pozzuoli, raconte que la ville, habitée par 
des pécheurs s'était effondrée dramatiquement sous les yeux de 
l'Apôtre.69 

Enfin, un port qui devait sa fortune aux Byzantins est Gaète. 
Cette station balnéaire des Romains fut transformée en port mi
litaire après que les Lombards eurent occupé les territoires cam-
paniens entre Terracina et Naples, bloquant ainsi la Voie Appienne 
pour le trafic byzantin. Étant donné que Ostia et Porto étaient 
déjà ensablés, Gaète, située dans une position bien protégée sur 
une péninsule rocheuse, devint le port des Romains pour commu
niquer avec Naples, la Calabre, la Sicile et l'Orient. On prenait 
la Voie Appienne jusqu'à Terracina et on continuait le voyage en 
s'embarquant à Gaète en direction du sud. Il est bien possible 
que l'empereur Constant II, ou en allant à Rome ou en revenant 
à Naples pendant l'été 663, soit passé par Gaète. Comme a bien 
observé André Guillou, l'acclamation grecque inscrite sur une des 
colonnes de l'ancien forum de Terracina: 'Ορθοδόξων καί νικη
τών βασιλέων πολλά τα ετη, fait penser à des célébrations officielles 
arrangées en présence du βασιλεύς.70 Puisque selon le Liber ponti-

66. H. Comfort, «Puteoli», dans: R. Stillwell, The Princeton Encyclopedia 
of Classical Sites, Princeton 1976, 743 sq.; M. W. Frederiksen, «Puteoli», 
dans: RE XXVI 2036-2060. 

67. Chronica sancti Benedicti Casinensis (MGH Scrip tores rer. Lang, et 
Ital.) 471. De s. Biasio Amoriensi, AASS Nov. IV, 666 A. 

68. E. Kirsten, Süditalienkunde. Ein Führer zu klassischen Stätten, Heidel
berg 1975, p. 26 sq. 

69. Πράξεις των αγίων αποστόλων Πέτρου καί Παύλου 184. 
70. Α. Guillou, «Inscriptions du duché de Rome», Mélanges de l'École 

Franc, de Rome. Moyen âge-Temps modernes 83 (1971) 149-158; réimprimé 
dans: Id., Culture et société en Italie byzantine (VIe-XIe siècle), London, Va
riorum Reprints 1978, no. III. 
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ficalis l'empereur avait fait le voyage de Naples à Reggio itinere 
terreno,"71 il est bien probable qu'il soit arrivé à Naples par mer, 
partant de Gaète. Terracina - Gaète - Naples - Reggio est la route 
choisie par le moine anglais Willibald, qui, en 723, partit de Rome 
pour un pèlerinage en Terre Sainte.72 D'autre part, quand le pape 
Constantin en 712 revint d'un voyage à Constantinople, les Ro
mains lui avaient préparé un accueil officiel à Gaète.73 En 872 
environ, Athanase, évêque de Naples, prit le bateau jusqu'à Gaète, 
pour continuer le voyage à Rome, equitando.7* Dans les Actes 
apocryphes des Apôtres, qu'on a déjà cités plusieurs fois dans ce 
contexte, l'itinéraire de Saint-Paul a été enrichi par le passage 
de Pozzuoli via Baia à Gaète, où pendant trois jours l'Apôtre jouit 
de l'hospitalité de Saint-Erasme. Ensuite il continua son voyage 
vers Rome par Terracina sur la Voie Appienne.75 

Ce bref périple le long des côtes de l'Italie méridionale by
zantine a donc révélé de grandes modifications dans le système 
portuaire par rapport à l'antiquité. À l'exception de Pozzuoli, qui 
s'est effondrée pour des raisons bradysismiques, on a l'impression 
que les ports ont dû leur décadence ou leur épanouissement à des 
raisons plutôt d'ordre politique et militaire: Amalfi a été fondée 
durant et à cause des invasions lombardes en Campanie, et ces 
mêmes invasions ont contribué essentiellement au monopole du 
port d'Otrante et à la prospérité de celui de Gaète. La fortune 
du port de Bari est certainement dû au rang politique de cette 
ville; d'autre part, le déclassement de celui de Brindisi se rapporte 
à l'occupation slave et bulgare de la Macédoine. Le déclin de Ta-
rente et de Vibo est probablement attribuable au fait que les deux 
villes se trouvaient dans une position de marginalité par rapport 
aux centres du pouvoir byzantin en Italie. 

Quant aux routes, qui traversaient l'intérieur de l'Italie mé-

71. Liber pontificalis I, 343; Pauli Historia Langobardorum, V, 11. cit., 
p. 150. 

72. Vita Willibald! 92 sq. 
73. Liber pontificalis I, 391 : Incolomis portum Gaieté pervertit, ubi sacer-

dotes et maximam populi Romani repperit multitudinem. 
74. Vita Athanasii episcopi Neapolitani (MGH Scriptores rerum Lang, et 

Ital.) 448. 
75. Πράξεις των αγίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου 182-186. 



726 VERA VON FALKENHAUSEN 

ridionale, le dicours change. À l'époque romaine, le réseau routier 
était caractérisé par trois grandes artères {viae publicae): la Voie 
Appienne, qui menait de Rome par Bénévent à Tarente, et qui 
fut prolongée successivement jusqu'à Brindisi et Otrante; la via 
Traiana, la route directe de Bénévent à Brindisi, qui avait été 
réconstruite et élargie par l'empereur Trajan en 109 sur la trace 
d'un parcours plus ancien; la route Capua- Reggio, appelée aussi 
— probablement par erreur — via Popilia, qui traversait la Ca
labre.76 Les traces de ces routes ont été reconstruites dans leurs 
grandes lignes à travers les Itineraria romains et les témoignages 
archéologiques: 
(1) via Appia: Bénévent - Aeclanum (Passo della Mirabella) - Ve

nosa - Silvium (Botromagno) - Etera (Altamura) - Tarente -
Oria-Brindisi.77 

(2) via Traiana'. Bénévent - Aecae (Troia) - Ordona - Ganosa - Ru-
vo - Bitonto - Caelia (Ceglie, à environ 9 km. sud de Bari) -
Egnazia - Brindisi. Sous les empereurs de la dynastie des Sé
vères, la route fut déviée de Bitonto à Bari, pour rejoindre 
l'ancienne trace à Egnazia en suivant la côte. Ce parcours 
était un peu plus long que le précédent, mais il favorisait le 
développement du port de Bari.78 

(3) route Capua - Reggio: Capua - Nola - Nocera - Salerno - Fo
rum Popilii (pont sur le Calore entre Polla et S. Pietro) - Ne-
rulum (près de Rotonda ou de Laino Bruzio) - Submurano (à 
pied de Morano Calabro) - Interamnium (près de Tarsia) - Co
senza - Vibo - Nicotera - Tauriana - Ad columnam (environ 6 
km avant Reggio) - Reggio.79 

On peut constater qu'encore au XHIe siècle, ces trois routes con-

76. Strabon 6. 3.7; Lugli, // sistema stradale 24 sq. (v. note 3). 
77. Idem, 26-29; G. Radke, «Viae publicae Romanae», RE, Suppl. XIII 

1495-1534. 
78. Th. Ashby - R. Gardner, «The Via Traiana», Papers of the British 

School at Rome 8 (1916) 104-171; Radke, Viae publicae 1502-1506; Uggeri, 
La viabilità 186 sq., 236; R. Ruta, «La via Traiana tra Canosa ed Egnazia: 
problemi di topografia e di toponomastica», Atene e Roma, n.s. 28 (1983) 
174-179. 

79. Radke, Viae publicae, RE, Suppl. XIII 1535-1539; Givigliano, La 
topografia 75-79. 
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stituaient les voies principales de communication dans le royaume 
de Sicile.80 Vu d'ailleurs la configuration orographique de l'Italie 
méridionale, les parcours sont prédisposés par la nature du ter
ritoire, qui ne permet pas de grandes variations; en effet, même 
le système routier moderne ne comporte pas de grandes modifi
cations par rapport à l'antiquité. 

Quant à l'époque byzantine, nous savons que ces trois grandes 
voies consulaires continuaient à être utilisées: en 536, par exemple, 
l'armée de Bélisaire, partant de Reggio, traversa à pied la Ca
labre et la Lucanie, certainement par la route Reggio - Capua, 
tandis que la flotte suivait la côte jusqu'à Naples.81 Vers la fin 
de la guerre gothique, le roi Totila envoya des troupes en Calabre, 
pour barrer le détroit de Messine, qui furent battues entre Vibo e 
Reggio,82 vraisemblablement quand ils parcoururent sur la même 
Toute. En 663, Constant II fit le même parcours pour se rendre 
de Naples à Reggio.83 Il est bien probable que l'armée arabe de 
l'émir Ibrahim, qui en 902 traversait la Calabre de Reggio à Co
senza, se soit servi de la voie Capua - Reggio,84 et que Othon II, 
après la bataille de Crotone (982), ait conduit les débris de son 
armée sur la même route vers Salerno. Son itinéraire donne les 
étapes suivantes: le 31 juillet, il était à Rossano, le 2 août, à Laino 
(iuxta flumen quod vocatur Laginum) et le 18 août, à Salerno.85 

L'usage militaire de -la voie Capua - Reggio est souligné par 
quelques forteresses ou καστ,έλλια le long du parcours: je pense à Sem
bla, qui commandait la route au nord de la Calabre au confluent 
du Coscile et de l'Esaro,86 et à Mesiano à mi-chemin entre Vibo et 

80. E. Sthamer, «Die Hauptstraßen des Königreichs Sizilien im 13. Jahr
hundert», dans Studi di storia in onore di Michelangelo Schipa, Naples 1926, 
pp. 96-112. 

81. Procope, De bellis, 5.8.1-5. 
82. Id., 7.18.26-27. 
83. Liber pontificalis I, 344; Corsi, La spedizione italiana 165 sq. 
84. Amari, Biblioteca arabo-sicula II, 152 sq., 173-175; Gay, L'Italie méri

dionale 157 sq. 
85. Die Urkunden Ottos II. (MGH Diplomata Π, 1) Hannover 1888, nn. 

254-279, pp. 288-325. 
86. C. Beck-Bossard et alii, «Nuovi scavi nel castello di Scribla in Ca

labria», Archeologia medievale 8 (1981) 527-548. 
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Nicotera.87 À l'époque normande, Scribla devint la première base 
militaire de Robert Guiscard durant la conquête de la Calabre,88 

tandis que la fonction de Mesiano fut occupée par la voisine Mileto. 
Mais non seulement les militaires, les civils aussi voyageaient 

sur l'ancienne voie consulaire: en 904 environ, le corps de Saint-
Elie le Jeune, mort à Thessalonique, fut remporté en Calabre, pour 
être déposé près de Tauriana dans le monastère, que le saint avait 
fondé et dirigé pendant beaucoup d'années. De Butrinto à Ros
sano, les reliques furent transportées par mer. Ensuite le cortège 
se rendit par terre à Bisignano et jusqu'à la vallée du Crati, pour 
suivre la route Capua - Reggio jusqu'à Tauriana.89 

La Voie Appienne, citée comme stradarti majorem qui vadit in 
Tarentum dans un diplôme bénéventain du Ville siècle,90 a été 
utilisée par l'empereur Constant II en 663 ;91 mais plus les Lom
bards avançaient dans leur conquête de la Lucanie, moins cette 
route fut utilisée par le trafic byzantin. Seulement pendant le pre
mier quart du Xle siècle, quand les byzantins reconsolidaient leurs 
positions dans le catépanat d'Italie, la Voie Appienne fut consi
dérée de nouveau comme ayant une valeur stratégique. Le catépan 
Basile Bojoannès fonda alors les bourgs fortifiés de Melfi et de 
Mottola pour contrôler la route.92 

Il semble que dans les Pouilles, les Byzantins se soient surtout 
servis de la route littorale et de l'ancienne via Traiana, qui pas
sait plus près de la côte, où se concentraient leurs villes les plus 
importantes. Il est assez significatif, par exemple, que à Ceglie, 
ancienne station routière romaine de la via Traiana, il y avait 

87. Βίος και πολιτεία τοΰ οσίου πατρός ημών Νείλου του Νέου (éd. Giova-
nelii) 99; Vita di Sant'Elia il Giovane 58; De rebus gestis Rogerii Calabriae 
et Siciliae comitis et Roberti Guiscardi ducis fratris eius auctore Gaufredo 
Malaterra (éd. Pontieri, Muratori Rer. Ital. Scriptores V2) p. 39. 

88. G. Noyé, «Le château de Scribla et les fortifications normandes du 
bassin du Crati de 1044-1139», dans «Società potere e popolo nell'età di Ruggero 
II». Atti delle terze giornate normanno-sveve (Bari, 23-25 maggio, 1977), Bari 
1979, 207-224. 

89. Vita di Sant'Elia il Giovane 116-118. 
90. F. Ughelli, Italia Sacra, X, Venise 1722, p. 430. 
91. Corsi, La spedizione 131 sq. 
92. von Falkenhausen, La dominazione 58, 149. 
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au Xe siècle une colonie arménienne. Il est bien probable que des 
soldats arméniens, qui avaient participé à la reconquête de l'Italie 
sous le général Nicéphore Phocas, furent établis dans ce bourg, 
pour protéger l'accès à Bari, capitale de la province, du côté de 
l'hinterland lombard.93 Ensuite, à la fin du règne de Basile II, les 
autorités byzantines réorganisèrent et reconstruisirent les anciennes 
villes et stations routières de la via Traiana au nord des Pouilles. 
La réconstruction de l'ancienne Aecae sous le nom de Troia par 
le catépan Basile Bojoannès est bien documentée,94 mais à la même 
époque, Ordona aussi, qui avait été abandonnée pendant l'invasion 
lombarde, donne de nouveau des signes de vie.95 

Comme les voies principales, les routes secondaires de l'anti
quité étaient aussi en usage à l'époque byzantine. L'ancienne route 
de communication entre Sybaris et la côte tyrrhénienne, qui pas
sait en amont du Coscile via Castrovillari, Morano, Mormanno, 
Papasidero jusqu'à la bouche du Lao à Torre Mordillo,96 fut suivie 
au Xe siècle par Saint-Nil au cours de sa fuite de sa ville natale 
Rossano aux monastères du Merkourion, qui se trouvaient dans 
la vallée du Lao.97 

Il est d'ailleurs intéressant d'observer le rôle stratégique des 
anciennes routes romaines pendant la conquête normande: j'ai déjà 
mentionné Scribla et Mileto; Melfi, sur la Voie Appienne était la 
première capitale des Normands dans le territoire byzantin, et à 

93. Ead., I Bizantini in Italia 93 sq. 
94. Ead., La dominazione 57-59, 194-196. 
95. Les témoignages numismatiques qui s'interrompent au Ve siècle re

commencent au Xle sièele: J. Mertens, Ordona I. Rapport provisoire sur les tra
vaux de la mission belge en 1962/3 et 1963/4 (Études de philologie, d'archéo
logie et d'histoire anciennes, publiées par l'Institut historique belge de Rome, 
8) Bruxelles-Rome 1965, p. 81; idem, Ordona IV, (Études... 15) Bruxelles-
Rome 1974, p. 131 sq. Les taris salernitains du fameux trésor d'Ordona, qui 
sont attribués par R. Gurnet, «Le trésor d'Ordona», dans: J. Mertens, Ordona 
II (Études... 9) Bruxelles-Rome 1967, pp. 115-171, au prince Gisulfe I, ont 
été frappés par Gisulf II: Ph. Grierson, «The Salernitan Coinage of Gisulf II 
(1052-1077) and Robert Guiscard (1077-1085)», Papers of the British School at 
Rome 24 (1956) 37 sq.; réimprimé dans: Idem, Later Medieval Numismatics 
(11th-16th Centuries), London, Variorum Reprints 1979, no. II. 

96. A. Maiuri, dans »Vie della Magna Grecia» 61-70. 
97. Βίος και πολιτεία Νείλου του Νέου 49 sq. 
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Venosa, où se croisaient la Voie Appienne et la via Herculea,98 

la famille des Hauteville fonda son principal monastère, dédié à 
la Sainte-Trinité, où furent enterrés les chefs de la dynastie. 

Pour conclure, j'ajoute avec quelques réserves une observation 
à la Pirenne: on a, en effet, l'impression qu'à partir de la con
quête arabe de la Sicile, qui désirait voyager en Italie méridionale 
ou d'Italie en Orient ait choisi les voies terrestres plutôt que les 
voies maritimes, et les routes intérieures plutôt que les routes lit
torales. Jusqu'à la fin du Ville siècle les voyageurs de Rome à 
Constantinople et en sens inverse faisaient le périple de la Calabre, 
s'arrêtant en Sicile et en Terre d'Otrante; je pense, par exemple, 
aux papes Vigile, Martin 1er et Constantin, au pèlerin Willibald 
et au clerc Grégoire, qui avait pris part au Ile concile de Nicée." 
En 599, un agent de Grégoire 1er, en mission à Otrante revenait 
à Rome par bateau.100 Bien sûr, à l'époque du pape Vigile, la 
guerre gothique n'était pas encore terminée, et, à partir de la fin 
du Vie siècle, les routes terrestres de l'Italie méridionale étaient 
contrôlées par les Lombards. Il reste, cependant, intéressant d'ob
server le net changement des routes depuis le IXe siècle; à partir 
de cette époque, tous les ambassadeurs, pèlerins et autres voyageurs 
évitèrent le détroit de Messine en faisant la route Rome - Otrante 
et retour par terre.101 Même le corps de Saint-Elie le Jeune ne 
fut pas porté par mer jusqu'à Tauriana, mais il fut débarqué à 
Rossano au nord de la Calabre et transporté par terre sur la route 
Capua - Reggio à l'abbaye des Salines.102 

Les raisons de ce changement sont évidentes et, pour ainsi dire, 
interdépendantes : 
(1) De nombreux anciens habitats de la côte calabraise ont été 

déplacés vers l'intérieur de la péninsule laissant le littoral désert. 

98. Lugli, Il sistema stradale 26, 29, 34; Radke, Viae publicae 1514: La 
via Herculea, reconstruite par l'empereur Maxence en 309, menait d'Isernia 
via Aequum Tuticum, Venosa, Potenza et Grumentum à Nerulum, où elle 
rejoignait la route Capua - Reggio. 

99. Liber pontificate I, 297, 299, 390; PL 87, 202; MGH, Scriptores XV, 
1, 92, 102; Bernabò Brea, Le Isole 40-42. 

100. S. Gregorii Magni Registrum IX, 201, p. 759. 
101. cf. notes 26, 33. 
102. Vita di Sant'Elia il Giovane 116-118. 
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(2) Les endroits et les routes près de la mer couraient toujours 
le danger d'être envahis et ravagés par les pirates sarrasins, 
et les mêmes risques valaient pour les navigants.103 

(3) Étant donné que les Byzantins avaient perdu leurs positions 
en Sicile et en Campanie, le trafic naval le long de la côte 
tyrrhénienne diminuait drastiquement. 

103. Il s'agit d'un vrai topos de la littérature hagiographique byzantine: 
Miracula S. Phantini (éd. Saletta) 70 sq. ; Historia et laudes SS. Sabae et 
Macarii 88; J. Wortley, Les récits édifiants de Paul évêque de Monembasie et 
d'autres auteurs, Paris 1987, p. 68; Βίος και πολιτεία Νείλου του Νέου 49 sq. 





IVAN DJURIÓ 

L'HABITAT GONSTANTINOPOLITAIN SOUS 
LES PALÉOLOGUES: 

Les palais et les baraques (quelques remarques) 

Il est hors de doute que le language habituel attribue au terme 
«quotidien» (ou bien «vie quotidienne») la signification de ce qui 
est «fréquent» et même «banal», c'est-à-dire, de ce qui est (grâce 
à sa propre expérience empirique) accessible à la soi-disante «ma
jorité». D'une manière générale, on lui oppose ce qui «mérite d'être 
gardé dans la mémoire», ou encore, ce qui échappe à la vie de 
tous les jours. Même les historiens de notre époque n'évitent, semble-
t-il, que de justesse cette compréhension, dirais-je, «ségrégation
niste» de la vie quotidienne. En premier lieu, cette «injustice» est 
due aux qualités de la mémoire collective ainsi qu'embarras qui 
attendent tous les chercheurs (un peu) curieux, s'ils sont vraiment 
prêts à distinguer, au sein de la même mémoire historique, ce qui 
est conscient (voulu) et ce qui est inconscient (fortuit). Pour ma 
part, je suis convaincu que l'étude de la vie quotidienne, en ce 
qui concerne l'histoire, n'est que l'examen du passé dans son en
semble. Faut-il ajouter qu'une telle approche correspond largement 
aux idées exprimées à maintes reprises par les partisans de «l'his
toire totale» ou par les adeptes du phénomène de la «longue durée».1 

1. Du reste, c'est le but proclamé, au moins dans la théorie, par de maints 
chercheurs du passé, à partir d'un Michelet jusqu'aux propagateurs de la 
sociologie historique et de la «science sur les processus dans le temps»: sur 
Michelet, cf. J. Le Goff, «Les Moyen Age de Michelet», dans idem, Pour un 
autre Moyen Age, Paris 1977, pp. 19-45; sur les positions de la sociologie 
historique anglo-saxonne, cf. P. Abrams, Historical Sociology, Londres 1982; 
sur les possibilités d'une méthodologie ethnologique, cf. J. Le Goff, «L'his
torien et l'homme quotidien», Mélanges en l'honneur de Fernand Braudel, II, 
Méthodologie de l'Histoire et des Sciences Humaines, Toulouse 1972, pp. 233-
243, réimpr. dans Pour un Autre Moyen Age, pp. 335-348; Pour une approche 
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Bref y il me semble que dans toute nouvelle analyse de la vie 
des Rhômaioi à Constantinople il serait nécessaire d'insérer les 
conclusions fondées sur des récits hétérogènes, souvent chronolo
giquement assez éloignés et apparamment inadéquats, tel que celui, 
je le cite uniquement comme un exemple «exotique», noté par 
Vuk Stefanovic Karadzic il y a déjà 150 ans. À propos des moeurs 
et de la vie quotidienne des Serbes, il a remarqué que «les Serbes 
racontent que Constantinople n'était pas bâtie par les hommes 
mais par elle-même».2 C'est la simple réalité historique qui demeure 
entre ce regard sur la «ville-monstre» et cette tentative d'expli
cation. Car, l'état d'esprit serbe, patriarcal — comme il l'était aux 
temps ottomans — et dont Vuk enregistrait soigneusement la ma
nière de penser, n'était pas capable de faire une approche ration
nelle de l'idée d'une ville telle que la Stamboul des Turcs; il ne 
le pouvait pas parce que cette expérience historique lui était in
connue. Mais, c'est également le cas de la Serbie médiévale, qui, 
comme d'ailleurs l'Europe entière (dite «féodale»), à l'exception 
de l'Ancienne et de la Nouvelle Rome, ignorait, elle aussi, ce genre 
d'expériences urbaines. Et, l'homme de cette Europe inexistante, 
aussi longtemps qu'il n'a pas connu de pareilles expériences chez 
lui, dans son pays natal, regarde Constantinople comme un phé
nomène hors et au-dessus de l'ordre établi, à la fois proche et 
lointain, désiré et odieux, mais avant tout imprégné par la mytho
logie. 

Cependant, en dépit de ce qu'on vient de constater, malgré 

psychosociologique de l'histoire de la vie quotidienne, voir par exemple S. 
Clapier-Valladon, «Introduction à une psychosociologie de la vie quotidienne», 
Cahiers de la Méditerranée 27 (1983) 5-17 (avec une bibliographie sommaire). 
Ici, bien évidemment, il n'est pas opportun de critiquer la recherche pratique 
qui, encore et trop souvent, contredit les idéaux mentionnés. À ce propos, 
voir aussi: J. Le Goff, «L'histoire politique est-elle toujours l'épine dorsale 
de l'histoire?», réknpr. dans idem, L'imaginaire médiéval, Paris 1985, pp. 
333-349; et surtout M. Bhach, Apologie pour l'histoire ou métier d'historien, Pa
ris 31959; L. Febvre, Combats pour l'histoire, Paris 1953, p. 118 («Il n'y a 
pas d'histoire économique et sociale. Il y a l'histoire tout court, dans son 
unité»). 

2. V. Stef. Karadzic, Etnografski spisi. Ο Crnoj Gori, Belgrade 1969, pp. 
180-181. 
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leurs fondements idéologiques différents ou bien leurs superficies 
incomparables, certains parallèles avec les autres cités médiévales 
pourraient faciliter le discours sur la Constantinople byzantine. Il 
ne s'agit pas seulement de mettre en comparaison les agglomé
rations urbaines non-byzantines avec celle de Constantinople, là 
où c'est opportun, mais aussi de s'efforcer de mieux comprendre 
les stéréotypes de cette ville et l'influence incontestable qu'ils exer
cent sur les témoignages des «autres» (c'est-à-dire des étrangers) 
à propos de la capitale byzantine. À titre d'exemple, voici quelques 
«lieux communs», empruntés aux chansons de geste françaises, 
datant du Xlle siècle et appartenant à la langue d'oïl, dont la 
citation n'a pour but que d'illustrer les clichés mentionnés.3 

Ainsi, je m'arrêterai pour l'instant sur la notion de l â c h e t é , 
un état d'esprit propre aux citadins, au moins d'après les jugements 
de ceux qui sont hors de la ville.4 En ce qui concerne ces non-
citadins, il en est de même avec leur refus de l'idée d ' é c o n o m i e 
(le mot sacré de n'importe quelle cité), dont le language ne leur 
semble pas suffisamment attirant et auquel ils opposent le lan
gage de g u e r r e . 5 Par conséquent, chez eux, on confronte vo
lontiers Γ ο u t i 1 et F a r m e,6 et, évidemment, ce genre de com
paraisons se fait toujours au détriment de l'outil ou de l'économie. 
En ce lieu-ci on peut ajouter une autre différence, d'ailleurs très 
nette, entre le chevalier et le citoyen, due à leur h a b i l l e m e n t , 
lequel, pour sa part, ne représente qu'un des signes extérieurs de 
leurs différents points de vue sur les idéaux du «niveau de vie» 
qui les séparent.7 Le sourire ironique et la méfiance envers tout 
ce qui les différencie, y compris l'habit, ne suffisent pas à camoufler 
le besoin de possession de l'homme de la f o r ê t auquel les cir-

3. Je signale que c'est Jacques Le Goff qui les a soumis, il y a une dizaine 
d'années (dans un autre contexte), à une analyse vraiment brillante: cf. J. 
Le Goff, «Guerriers et bourgeois conquérants. L'image de la ville dans la 
littérature française du Xlle siècle»,' réimpr. dans L'imaginaire médiéval 
208-241. 

4. cf. ibidem 211 sq., 226-228. 
5. cf. ibidem 211 sq. 
6. cf. ibidem 213. 
7. cf. ibidem 211 sq. 
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constances permettent de pénétrer dans la v i l l e . 8 En cette occu
rence, le comte et le baron auraient l'occasion de suivre l'exemple 
du r o i , lequel, dans sa demeure, mène déjà une vie en partie 
«urbanisée».9 En principe, il faut s'emparer d'une cité à la ma
nière du rapt d'une femme: par le désir et par la prise de force.10 

Georges Duby dirait à ce propos: a m o r — c'est l'ardeur virile.11 

Et, si c'est ainsi, la conquête d'une ville (même terminologiquement) 
n'est qu'une affaire d'hommes; ou, comme on dit dans la Chanson 
de Roland: «les castels pris, les citez violez».12 Les non-citadins 
sont aussi fort impressionnés par la h a u t e u r des murs que 
leur offre une ville et peu importe qu'il s'agisse de la hauteur des 
tours, des maisons ou de celle des églises. Mais, ce n'est qu'appa-
ramment un paradoxe. Car, il est vrai que les châteaux des che
valiers au Bas Moyen-Age n'ont aucune raison de provoquer un 
complexe d'infériorité chez leurs maîtres; ce qui leur manque, c'est 
le goût «civil», tel qu'on peut le trouver dans un «palais» urbain. 
La population non-citadine ne connaît pas encore ce type de bâ
timents, et, par conséquent, il serait plus justifié de chercher les 
analogies pour les «palais» dans les modestes cabanes rurales que 
dans les châteaux dont la fonction primordiale est militaire.13 En 
s'approchant de la fin de cette enumeration de certains mots-clés, 
il serait particulièrement utile pour l'analyse de l'habitat constan-
tinopolitain de mentionner aussi l'identification fréquente de la 
cité avec Γ É t a t. Au point de vue de la morale chrétienne, cette 
ville, au moins selon la Bible, est définie d'une façon ambiguë, et 
elle, la ville, est responsable (avec un signe négatif) de l'injuste 
«cohabitation» des hétérogènes (et même des infidèles).14 En réa-

8. cf. J. Le Goff, «Ville et théologie au XHIe siècle: Une métaphore ur
baine de Guillaume d'Auvergne», Razo 1 (1979) 22-37, réimpr. dans L'imagi
naire médiéval 242-247; aussi, cf. M. Stauffer, Der Wald. Zur Darstellung und 
Deutung der Natur im Mittelalter, Zurich 1958. 

9. cf. Le Goff, Guerriers et bourgeois 212. 
10. cf. ibidem 216. 
11. G. Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre, Paris 1981, p. 10'sq. 
12. cf. Le Goff, Guerriers et bourgeois 221. 
13. cf. ibidem 212 sq.; voir aussi, P. Lavedan, La Représentation des villes 

dans l'art du Moyen Age, Paris 1954. 
14. cf. Le Goff, Guerriers et bourgeois 213, 229 sq. 
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lite, l'Occident européen ne connaît pas la cité-état, ou, plus exac
tement, ce modèle lui est connu seulement à Rome, c'est-à-dire 
dans l'imaginaire.15 En revanche, la cohabitation (largement com
prise) représente plus ou moins partout le coloris obligatoire des 
milieux urbains.16 En un mot, comme le souligne Jacques Le Goff, 
à partir du Xlle siècle, l'attitude des guerriers envers la cité peut 
être réduite au dilemme: «Babylone ou Jérusalem».17 

Maintenant, il reste à voir si les mêmes termes-fétiches (1 â-
c h e t é , é c o n o m i e , h a b i l l e m e n t , etc.) existent dans les 
récits des étrangers sur la ville de Constantinople. Et rien d'éton
nant, leurs descriptions et impressions de Polis réposent en pre
mier lieu (et en serait-il possible autrement?) sur le même modèle 
de clichés, d'ailleurs le seul qui soit à la portée de leurs propres 
expériences. Par exemple, les récits concernant la l â c h e t é des 
Constantinopolitains se répètent et, après l'histoire de 1204, ra
contée par Villehardouin,18 ils deviennent presque rituels, comme 

15. cf. ibidem 231 ; voir aussi, A. Graf, Roma nella memoria e imaginazioni 
del Medio Evo, Turin 1915; pour les références bibliographiques plus récentes, 
cf. Roma, Costantinopoli, Mosca, Rome 1981, ainsi que La nozione di ((Roma
no» tra cittadinanza e universalità, Rome 1984. 

16. À propos des hésitations médiévales concernant la ville, cf. J. Le Goff, 
«Le désert-forêt dans l'Occident médiéval», réimpr. dans L'imaginaire médiéval 
59-75. Pour la genèse préchrétienne des attitudes médiévales sur la civilisation 
urbaine, voir, par exemple, B. Bogdanovié, Town and town mythology, La Haye 
1971; idem, «Symbols in the City and the City as Symbol», Ekistics Vol. 
39, n. 232 (March 1975) 140-146; idem, Urbs & Logos, Belgrade - Nia 1976 
(avec une bibliographie détaillée). 

17. Le Goff, Guerriers et bourgeois 235. 
18. Villehardouin. La conquête de Constantinople, I-II, éd. E. Farai, Paris 

51973, § 140, § 157, § 165, § 166, § 180, § 215, § 244, § 246, § 248, etc. Ainsi, 
Villehardouin, inspiré par l'issue heureuse du siège (juillet 1203) de Con
stantinople, conclut: «...jamais par si peu de gens ne furent assiégés tant de 
gens en nulle ville» (§ 165); et, après la chute de la capitale en 1204, le même 
historien s'impressione devant le fait «qu'il y eut là tant de morts et de bles
sés (du côté byzantin) que ce n'en était fin ni mesure» (§244). Mais, par 
rapport à Günther de Pairis, dont le récit prétend que 2.000 Grecs auraient 
péri (tandis que les croisés n'auraient perdu qu'un seul homme), Villehardouin 
s'est montré assez modeste (Günther de Pairis. Historia constantinopolitana, éd. 
P. Riant, Exuviae, I, Genève 1877, § 18). Certainement, l'explication et la 
justification de cette entreprise miraculeusement terminée ne peuvent être 

47 
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le démon t re vers 1330 u n Brocard1 9 ou bien Théodore Paléologue 

qui , après 1328, rédige ses «Enseignemens ou ordenances p o u r u n 

fondées que sur les leçons bibliques: «car ceux qui avaient été dans la pau
vreté étaient dans la richesse et le luxe» (Villehardouin, § 251); cf. Le Goff, 
Guerriers et bourgeois 232-233. En tout cas, il faut remarquer que, même 
par les Byzantins, la lâcheté et Pégoïsme des défenseurs de la capitale en 
1204 étaient reconnus: cf. Hélène Ahrweiler, L'idéologie politique de l'empire 
byzantin, Paris 1975, p. 94 sq. À ce sujet, voir les dits de Nicétas Choniate: 
«Les soldats de l'Occident savaient depuis longtemps que les Rhômaioi 
étaient les esclaves de moeurs viles et déshonorantes» (Choniates, CSHB p . 
629); pour eux (les croisés) Constantinople était une «ville dominée par la 
licence et la luxure... et ils savaient depuis longtemps quelle sorte de Sybaris 
était Constantinople» (ibidem, p. 717) et «devant le désastre, nous avons 
pris la fuite... (et) ils se moquaient de notre misère et de notre nudité, que, 
les insensés, ils désignaient du nom d'égalité pour dire que notre état misérable 
était comparable au leur» (ibidem, p. 785). Pour la réception des Latins à 
Constantinople il est très utile de consulter l'article de Catherine Asdracha, 
«L'image de l'homme occidental à Byzance: le témoignage de Kinnamos et 
de Choniates», dans L'histoire à Nice, II, 1980, pp. 95-110. Entre autres, le 
récit de Choniate est conforme à celui de Villehardouin en ce qui concerne 
la ρ a u ν r e t é des croisés avant la victoire. Cette situation ressemble, 
comme un «topos», à celle de Nîmes avant le triomphe de Guillaume d'Orange 
dont la réussite est ainsi notée dans une chanson: «Maintenant les Français 
ont libéré la cité (infidèle),! Les hautes tours et ses salles pavées,} Ils y ont 
trouvé vin et froment en abondance, | De sept ans il n'y aurait pas.de fa
mine | Ni on ne pourrait la prendre ou l'affaiblir» (cf. Le Goff, Guerriers et 
bourgeois 212). Sur la différence entre la pauvreté économique et celle sociale 
au Moyen Age, cf. K. Bosl, «Potens und Pauper», dans Alteuropa und die mo
derne Gesellschaft. Festschrift für Otto Brunner, Göttingen 1963, pp. 60-87. Si 
on simplifie un peu, il serait permis de dire que l'issue du siège de Constanti
nople en 1204 démontre que l'anachronique programme d'un Bernard de 
Clairvaux n'était que partiellement suivi par les chevaliers latins, car «l'élan 
de joie profane que portait en elle la chevalerie, ses espoirs de conquête, son 
goût de luxe et des jouissances ne se laissaient pas vaincre si facilement» 
(G. Duby, Le temps des cathédrales, Paris 21976, p. 152). 

19. C'est-à-dire, Guillaume Adam; il note que les Constantinopolitains, 
«il semble, laissent impression de n'avoir jamais appris faire la guerre» («Di-
rectorium ad passagium faciendum ad Terram Sanctam», dans Recueil des 
historiens des Croisades, Documents arméniens, II, éd. C. Köhler, Paris 1906); 
cf. M. Sufflay, «Pseudobrocardus. Rehabilitacija vainog izvora za povijest 
Balkana u prvoj polovini XIV. vijeka», Vjesnik Zemalj. arhiva 13 (1911) 
142-150. Mais, il ne faut pas mêler ce type d'accusations avec l'attitude des 
Latins, postérieure et malveillante, sur le prétendu manque de courage des 

http://pas.de
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seigneur qui a guerres et grans gouvernemens a faire».20 E t pour 

t a n t , il ne s 'agit pas de la querelle religieuse mais , en premier lieu, 

du conflit où se sont opposés deux univers m e n t a u x , celui de la 

c i t é et celui de la f o r é t . 2 1 C'est elle, la «silva», qui inci te le 

pèlerin russe de 1349, S t éphane de Novgorod, à reconnaî t re spon

t a n é m e n t : en t re r à Constant inople , «c 'est comme si on péné t re 

Grecs lors des attaques turques sur l'Empire et, spécialement, durant le siège 
de la capitale en 1453. Leur origine, loin du conflit «cité-forêt», est due plutôt 
aux divergences confessionnelles, intérêts politiques et l'héritage historique 
différents qu'à la rencontre de «deux univers mentaux»: cf. I. Djuric, Sumrak 
Vizantije. Vreme Jovana Vili Paleoioga (1392-1448), Belgrade 1984, surtout 
p. 391 sq.; A. Pertusi, La caduta di Costantinopoli. Le testimonianze dei contem
poranei, 1976, p. 17 (Nicolò Barbaro), etc. 

20. Ainsi, il impute à ses ex-compatriotes non seulement la l â c h e t é , 
mais aussi le fait qu'ils donnent préférence à Γ é c o n o m i e par rapport 
à la g u e r r e et il conclut que l'incapacité de l'armée byzantine est la con
séquence de la «condicion» de cet Empire, «pour ce que les habitans de la 
dite terre ne usoient en nulle maniere de hanter les armes ne les chosez nec-
cessairez a guerre, ne ne faisoient encore honneur nulle a ceulz qui convoi-
toient a hanter lez en la dite seigneurie ne ou dit destroit du regne, mais la 
faisoient plus aus atraieurs de monnoie et a ceulz qui s'entremetoient acquerre 
la monnoie a la dicte seigneurie, qui se faisoient nommer faiteurs et officiaux, 
en cueillant les drois et lez rentez de la dite seigneurie... et aus jangleurs et 
flateurs, et que la regnoit envie et mesdis d'aucuns qui ne cessent de mesdire; 
et lezquelz chosez toutez amenuissent et degastent chascune seigneurie et 
chascune terre. Semblablement que lez habitans de la terre n'avoient nulles 
forteresces pour la deffense et pour la garde d'eulz contre leur anemis... et 
quant il veoient une estormie ou une course des anemis, touz prenoient la 
fuite...»: Les Enseignements de Théodore Paléologue, éd. Ch. Knowles, Londres 
1983, p. 107. Sur Théodore Paléologue et son récit, voir mon article «La 
fortune de Théodore Métochite» (va paraître dans les actes du séminaire, 
organisé à Paris en 1986 sous le titre Hommes et richesses dans l'Empire by
zantin. IXe-XVe s.). La pensée de ce prince déçu inévitablement ressemble 
à la mentalité chevaleresque mise en relief dans les pages précédentes. Même 
la mention de «jangleurs» (à côté d'«atraieurs de monnoie») n'est pas acci
dentelle. Il s'agit d'un «lieu commun», car ce métier appartient aux profes
sions «illicites»: v. J. Le Goff, «Métiers licites et métiers illicites dans l'Occident 
médiéval», dans Pour un autre Moyen Age 100 sq. 

21. Voir la note 8; aussi, cf. J. Le Goff, «Lévi-Strauss en Brocéliande. 
Esquisse pour une analyse d'un roman courtois», réimpr. dans L'imaginaire 
médiéval 162 sq. 
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dans une grande forêt».22 Au reste, c'est le seul parallèle que cet 
homme de la «forêt», privé d'expériences semblables, peut s'ima
giner devant une telle ville-monstre. 

On observe un cas similaire avec l'obsession que suscite Γ h a-
b i l l e m e n t : bien que constamment rejetés (du moins jusqu'à 
la 4ème croisade) car jugés «féminins» et indignes des guerriers, 
les habits constantinopolitains sont néanmoins soigneusement con
signés comme étant un des traits significatifs de Polis, nonobstant 
sa misère et sa décroissance démographique postérieure.23 Entre 
autres, le vêtement fait partie intégrante de la tradition, des cri
tères sociaux ou de l'esthétique des Rhômaioi: il régit la mode 
ainsi que le mode de vie. L'aspect moral de cette mode peut être 
soumis à la contestation, ce que font beaucoup d'étrangers;24 d'ail
leurs, elle est également critiquée par les Byzantins qui se préoc
cupent de la morale, mais, en dépit de tous ces contestaires, la 
même conception de beauté (y compris les vêtements) a survécu 

22. Russian Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth 
Centuries, éd. G. P. Majeska, Dumbarton Oaks 1984, pp. 45-47. Sur l'impor
tance de la f o r ê t pour la civilisation russe, cf. J. H. Billington, The Icon and 
the Axe, New York 1966, p. 34 sq. 

23. Sur les circonstances régnantes à Constantinople à partir de le seconde 
moitié du XlVe siècle, cf. Djurié, Sumrak Vizantije 13 sq. (avec la biblio
graphie antérieure). 

24. A ce sujet il est, peut-être, d'intérêt de mentionner une anecdote 
qui a eu lieu en 1328, lors des préparatifs pour le mariage entre le prince 
serbe Milutin et la princesse Anne (la fille de Michel VIII Paléologue). Les 
ambassadeurs impériaux, qui devaient préparer avec leurs interlocuteurs serbes 
ces noces ratées, ont subi un véritable choc au moment où ils ont vu, à l'in
térieur de la résidence royale, une princesse (il s'agissait de Catheline, la 
fille du roi hongrois Etienne V et l'épouse du roi Dragutin) pauvrement ha
billée et consacrée au filage comme une bergère. Mais le choc était mutuel. 
Le roi serbe, Uros" 1er, a reproché aux Byzantins leur apparence fastueuse 
ainsi que leur attitude envers le luxe et les femmes, et, inversement, les By
zantins ont constaté que la société serbe est proche de la «forêt» en s'ali-
mentant grâce aux bêtes sauvages. Les Serbes étaient surtout irrités par la 
présence des eunuques dans la suite impériale: Pachymeres, I, 350-355 (CSHB) ; 
Georges Pachymérès, Relations historiques (éd. Failler) II, 453-457; Lj. Mak-
simovic, «Georgije Pahimer», Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije 
(VHNJ) VI (Belgrade 1986) 22-30; pour le tournant dans les moeurs serbes 
(vingt ans plus tard), cf. la note 29 infra. 
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jusqu'à nos jours, en se manifestant constamment comme un des 
éléments grâce auxquels il est permis de parler de l'entité méditer
ranéenne. 

Brocquière, ce voyageur bourguignon, remarque avec répug
nance, en 1432, que Marie, la belle impératrice byzantine (l'épouse 
de Jean VIII Paléologue), dont on ne peut mettre en doute la 
mine parfaite (du reste, le chevalier reconnaît qu'il est fasciné par 
elle), «avoit le visaige paint, qui n'estoit ja besoing, car elle estoit 
jeune et blanche»;25 et, en 1573, un autre Français, Philippe du 
Fresne-Canaye, conclut que, malgré leur soumission aux Turcs, 
«les femmes grecques (de Constantinople) s'habillent superbement, 
si bien qu'elles dépensent tout leur avoir en draps de soie et d'or 
et en broderies travaillées».26 À ce propos, Braudel dirait-il: «longue 
durée»? Il en est de même avec le témoignage de la soi-disante 
Anonymi descriptio Europae orientalis, du début du XlVe siècle, 
dont l'auteur prévient les pèlerins que, parmi les particularités de 
Constantinople, «omnes principes grecie, ac ceteri nobiles et omnes 
de imperatoris familia vadunt induti serieeis et deauratis pannis 
vel scarleto forrato de nobilibus pellibus».27 Sans doute, ce genre 
d'instructions était-il superflu en Italie ou en Orient musulman de 
la Méditerranée. Quant à eux, «les codes vestimentaires», régnant 
à Constantinople, ne leur sont pas entièrement étrangers. Dans ce 
contexte, il est également justifié de réfléchir sur l'absurdité seu
lement apparente selon laquelle, à partir de la fin du XlIIe siècle 
et de plus en plus souvent, les Rhômaioi s'étonnent devant les 
tissus de grand prix utilisés dans l'habillement des autres, tandis 
qu'eux-mêmes (et jusqu'à la chute de l'Empire) ils réussissent à 
impressionner ces «autres» avec leurs propres vêtements de luxe.28 

25. Le Voyage d'Outremer de Bertrandon de la Broquière, éd. Ch. Schefer, 
Paris 1892, p. 154; cf. Djurié, Sumrak Vizantije 276. 

26. Philippe du Fresne-Canaye. Le Voyage du Levant de Venise à Constanti
nople, l'émerveillement d'un jeune humaniste (1573), trad. M. H. Hauser, Paris 
1987, p. 79. 

27. Anonymi Descriptio Europae orientalis, éd. O. Górka, Cracovie 1916, 
p. 22. 

28. Comme preuve peuvent servir les nombreux clients de Jacopo Ba-
doer, un marchand vénitien à Constantinople une dizaine d'années avant 
l'entrée des Turcs dans la capitale (// Libro dei Conti di Giacomo Badoer, éd. 
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D'un autre côté, la réception des modèles constantinopolitains, par 
exemple dans la Serbie médiévale du roi Milutin, est marquée, 
entre autres, par l'imitation de «l'élégance romaine». Devant elle, 
le monde chevaleresque et «pastoral» des Serbes s'est trouvé obligé 
de reculer, comme le confirment les dits de Théodore Métochite 
et ceux de Pachymère.29 Son impuissance face à la mentalité de 
ces nouveaux riches Métochite l'exprime en se servant d'une sen
tence ironique, de plus en plus chère aux Byzantins, d'après laquelle 
πεζχι μεν παρά Ανδιον αληθώς ώς ο λόγος, ήμιλλατο δ' οϋν δμως οντω.30 

Une analyse de la h a u t e u r des édifices constantinopoli
tains offrirait, elle aussi, des résultats semblables à ceux concer
nant l'habillement. Au fond, on ne craint pas cette hauteur mais 
la ville elle-même.31 Robert de Clari, par exemple, tout en con

t i Dormi - T. Bertele, Rome 1956, p. 18, 20, 28, etc.; cf. Djuric, Sumrak 
Vizantije 405 sq.), ensuite la description, offerte par Antonio Morosini, de 
l'arrivée de Jean VIII Paléologue à Venise en 1424, où on assiste de deux 
côtés au même effort «vestimentaire» (cf. ibidem 325), finalement le cas avec 
la préparation de l'empereur mentionné pour le concile à Ferrare - Florence ; 
Jean VÏÏI confisqua de nombreux objets d'or, offerts au plus riche monas
tère constantinopolitain, celui de Pantokratôr, par Photius, le métropolite de 
Kiev et le chef de la plus riche église orthodoxe, dans le seul but de s'habiller 
en fonction de l'occasion; il faut avouer qu'il réussit à fasciner ses interlo
cuteurs occidentaux (Les ((Mémoires)) du Grand Ecclésiarque de l'Église de Con
stantinople Sylvestre Syropoulos sur le concile de Florence. 1438-1439, éd. V. 
Laurent, Paris 1971, p. 188; cf. Djuric, Sumrak Vizantije 325; cf. idem, 
Fortune, notes 42-43). 

29. K. N. Sathas, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, I, Venise 1872, p. 173; L. Ma-
vromatis, La fondation de ΓEmpire serbe. Le kralj Milutin, Thessalonique 1978, 
pp. 103-104; cf. I. Djuric, «Teodor Metohit», VIINJY1, 111-112. Au moment 
où il s'est rendu en 1299 chez les Serbes pour conclure le contrat de mariage 
entre la princesse byzantine Simonide et le roi serbe Milutin, Métochite a 
été impressionné involontairement par la splendeur de la cour royale, par 
les exagérations gastronomiques inexistantes à Constantinople, par les vête^ 
ments du souverain et de son entourage, «en suivant entièrement le modèle 
de la noblesse romaine», mais neufs, parvenus et de loin plus riches: Sathas, 
op. cit. 172; Mavromatis, Fondation 103. 

30. Il s'agit d'une paraphrase pindarique: cf. M. Arco Magri, «Alcune 
citazioni pindariche in Teodoro Metochites», Studi bizantini e neogreci (Atti del 
IV Congresso Nazionale di Studi Bizantini), 1983, 491-504. 

31. Il est indispensable d'éclaircir que, à la différence du Haut Moyen 
Age (où la peur de la h a u t e u r accompagne les sentiments nettement 
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statant la hauteur des palais (qui dépasse celle des murailles, dont 
les dimensions ne sont pas non plus négligeables), ajoute: «Et sa
chez qu'il n'y eut homme si hardi à qui la chair ne frémit».32 

«antiurbains» des attaquants sur une ville), les participants de la quatrième 
croisade sont déjà solidement imprégnés par le goût de la vie citadine (et 
cela en dépit de toute crainte des murailles). À titre d'exemple, l'assaut des 
Avars et des Slaves en 618 sur les murs de Thessalonique est parfaitement 
expliqué par eux-mêmes: ils ont peur technologique et culturelle de la hauteur 
et du contenu des murs; c'est pourquoi «ils ne veulent aucune ville au sein 
de leur territoire» (Les plus anciens recueils des miracles de saint Démétrius et 
la pénétration des Slaves dans les Balkans, I, éd. P. Lemerle, Paris 1979, p. 213). 
À la différence d'eux, le chevalier de 1204 est digne de la possession d'une 
cité. Il ignore (ou il n'accepte pas encore) son fonctionnement, mais il la 
mérite. La valeur de son exploit est mesurée par la grandeur de ce butin: 
«la ville (qui) était bien fortifiée de hauts murs et de hautes tours; et il n'y 
avait si haute tour où ils ne fissent deux ou trois étages de bois pour la rendre 
plus haute; et jamais aucune ville ne fut si bien hourdée» (Villehardouin, 
§ 233). En d'autres termes, Villehardouin chante ces murs ainsi que les dames 
de la capitale, «si richement parées qu'elles ne pouvaient l'être plus» (ibidem, 
1185). Autrement dit, c'est une matrice de l'époque: «Tous ont chanté la 
cité de Nîmes, | Guillaume la tient en sa possession, | Avec ses hauts murs et 
salles de pierre | Et son palais et ses châtellenies» (cf. Le Goff, Guerriers et 
bourgeois 214); ou encore, «ils vont aux portes de la puissante cité, | et les 
ouvrent sans perdre un instant; | ceux qui étaient au dehors pénètrent dans la 
ville; | ils s'écrient Montjoie devant et derrière» (cf. ibidem 220). Une fois en
tré, le féodal essaye de traiter cette ville comme «un château plus fort que 
les autres». Car, «la ville est citadelle parce que les richesses qu'elle contient 
sont tentantes, faciles à prendre, parce que ceux qui détiennent en ces murs 
le pouvoir savent bien que c'est le lieu des perceptions les plus fructueuses, 
et qu'il faut protéger cette ressource» (G. Duby, L'Europe au Moyen Age, Paris 
21984, pp. 104-105). Au demeurant, les traces de cette opinion sur la hauteur 
et défis offerts par une ville restent visibles jusqu'aux temps modernes, pro
fondément implantées dans la pensée patriarcale. À titre d'exemple, il suffit 
de consulter les cycles des chants épiques serbes, et notamment celui sur la 
Mtisse de la ville de Scutari. 

32. Chroniques gréco-romanes inédites ou peu connues, éd. Ch. Hopf, Berlin 
1873, § 40. Mais, ce ne sont pas tellement les murs que les maisons dont la 
hauteur dépasse celle des fortifications et effraye le pauvre chevalier: ibidem, 
§ 39, § 42. Et, par-dessus tout (la superficie de Constantinople, le luxe, les 
vastes immeubles et places publiques), cet homme de la f o r ê t s'est senti 
empiégé par l'urbanisme de la capitale: «personne n'eût audace de s'avancer 
dans la cité, car à y aller il y aurait danger qu'on ne leur jetât des pierres 
du haut des palais, qui étaient fort grands et élevés, et qu'on ne les tuât 
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La «cohabitation» représente une des réalités de la capitale 
cosmopolite. Mais, en ce qui concerne les conséquences de l'aspect 
internationalisé de Constantinople, les différences apparaissent au 
sein même de sa population. À titre d'exemple, il est instructif 
de consulter la correspondance du patriarche oecuménique, Atha-
nase 1er, datant du début du XlVe siècle. Peu importe si l'austère 
patriarche se révolte contre les visites des Constantinopolitains aux 
bains publiques et tavernes durant le jeûne, s'il est mécontent de 
leurs «heures de travail», ou s'il tente d'envoyer de force les prélats 
dans les provinces alors qu'ils préfèrent rester à Constantinople 
— Γ arrière-plan c'est constamment le doute sur la morale de la 
ville, d'autant plus grand si la capitale est plus peuplée.33 Afin de 
mieux comprendre l'attitude du patriarche mentionné, il suffit de 
se rappeler l'ancienne méfiance chrétienne à l'égard de Rome, une 
ville avec laquelle les comparaisons apparaissent encore plus op
portunes en ce qui concerne la notion de v i l l e - é t a t . 3 4 

De fait, il ne s'agit pas d'une v i l l e - p e u p l e , ce qui cor
respondrait aux conceptions de l'homme médiéval, selon une dé
finition de la première moitié du XIHe siècle et dont l'auteur est 

dans les rues qui étaient si étroites qu'ils ne pourraient pas s'y défendre, ou 
qu'on ne mît le feu derrière eux et qu'on ne les brûlât. Et de peur de ces mé
saventures et de ces dangers, ils n'osèrent pas entrer dans la ville ni s'y épar
piller; au contraire, ils demeurèrent sur place, tout tranquilles» (ibidem, § 78). 

33. The Correspondence of Athanasius I Patriarch of Constantinople, éd. 
Α.- Μ. Maffry Talbot, Dumbarton Oaks 1975. Sur les bains et tavernes: 
ibidem, η. 42, η. 44; sur les heures de travail; ibidem, n. 44; sur les prélats: 
ibidem, n. 2, n. 3, n. 16, n. 25, n. 28, n. 30, n. 31, n. 32, n. 48, n. 79; sur la 
morale de Michel IX Paléologue et sa σώματος ηδονή: ibidem, n. 13; sur la 
morale des «sénateurs»: ibidem, n. 15 (sur les «sénateurs» à Byzance sous 
les Paléologues, cf. mon article «De2evski sabor u delu Danila II», dans Ar-
hiepiskop Danilo II i njegovo doba, Belgrade 1987) ; sur le péché de l'existence 
du cosmopolitisme, tolérance religieuse ainsi que la xénophilie au sein de la 
capitale: Correspondence of Athanasius, n. 23, n. 41; sur la morale d'Andronic 
II Paléologue: ibidem, n. 29; sur la morale des Rhômaioi et spécialement celle 
des Constantinopolitains en tant que condition pour le salut devant la menace 
turque: ibidem, n. 36, n. 37, n. 82, n. 110 (cf. S. Vryonis, Jr., «Byzantine 
Attitudes toward Islam during the Late Middle Ages», GRBS 1 2 / 2 (1971) 
263-286) ; sur la foi des Constantinopolitains: Correspondence of Athanasius, 
n. 53. Sur la corruption, cf. Djuric, Fortune, n. 48. 

34. Voir la note 15 supra. 
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Guillaume d'Auvergne: «ceux qui habitent une cité et les citoyens 
d'une cité sont dits être un seul peuple à cause de l'unité du lieu 
dans lequel ils résident», en dépit de leurs différences, sexe, con
dition, profession.35 Il est, donc, question de c i t é - é t a t, ce que 
Constantinople était dès sa naissance.36 Mais, le qualificatif du ba
sileus comme l'«imperator constantinopolitanus»37 et surtout les 
dits de Constantin le Philosophe (un historien serbe d'origine bul
gare de la première moitié du XVe siècle) sont plutôt dûs aux 
conditions réelles qu'à la tradition romaine. Constantin, afin d'énu-
mérer ce que Manuel II Paléologue a obtenu comme territoire sous 
son autorité après la bataille d'Angora en 1402, laisse une des
cription détaillée des domaines impériaux en les réduisant à la 
seule capitale: «Or, la ville impériale s'étendait alors jusqu'à Vi-
ziye, et plus loin, en Mer Noire jusqu'à la part de Sélymbria, et 
le reste, et puis à travers la Sainte Montagne athonite».38 Ainsi, 
à la veille de la chute définitive sous le joug ottoman, Polis (c'est-
à-dire, Constantinople) a acquis une signification identique à celle 
que désignait ce même terme dans la Grèce classique. 

Tout ce qu'on vient d'exposer n'a pour but que de rappeler 
certains des travaux préliminaires qui, eux aussi, doivent précéder 
la recherche sur l'habitat constantinopolitain. Mais, parmi les pro
blèmes qui restent à résoudre dès que ces travaux sont achevés, 

35. cf. Le Goff, Guillaume d'Auvergne 242 (voir la note 8 supra). 
36. Même les Chinois l'identifient avec l'empire entier, ce qui, par ailleurs, 

ressemble tout à fait au sort de l'Ancienne Rome dont Constantinople se 
prend pour l'héritière légitime: voir les beaux exemples offerts par L. Bréhier, 
La civilisation byzantine, Paris 21970, p. 73 sq.; sur son identification avec 
l'Etat, aussi cf. l'appendice («Polis») dans la deuxième édition serbocroate 
de mon livre sur le crépuscule de Byzance: I. Djurié, Sumrak Vizantije, Zagreb 
1988. Sur la transposition du modèle romain à Constantinople, cf. G. Dagron, 
Naissance d'une capitale: Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Paris 
21984; voir aussi, idem, Constantinople imaginaire. Études sur le recueil des 
«Patria», Paris 1984; C. Mango, Le développement urbain de Constantinople 
(IVe- Vile siècles), Paris 1985. 

37. cf. I. Djuric, «Romejski govor i jezik Konstantina VII Porfiroge-
nita», ZRVI 24-25 (1986) 127 sq.; voir aussi, idem, Sumrak Vizantije 242 sq. 

38. «Konstantin Filozof. Zitije Stefana Lazarevica despota srpskog», éd. 
V. Jagió, Glasnik Srpskog uëenog druhva 42 (1875) 279; cf. Djurié, Sumrak 
Vizantije 428. 
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il est indispensable, en ce qui concerne la capitale byzantine sous 
les Paléologues, de se demander, tout d'abord, s'il s'agit formel
lement d'une ville ou non? Il semble qu'une réponse honnête ne 
serait qu'ambiguë. Voilà pourquoi. En premier lieu, il ne faut pas 
oublier que Constantinople, selon les résultats obtenus par David 
Jacoby, disposait toujours, même au temps de sa fleuraison dé
mographique, de grands espaces vides ou réservés aux établisse
ments publics.39 Quant à la densité de sa population, elle dépendait 
de l'attrait individuel et instable des quartiers urbains.40 En outre, 
la densité de construction des établissements publics n'était pas 
tant limitée par la loi que par la crainte permanente des incendies.41 

Car, la maison traditionnelle, en bois et à étages, même à l'époque 
turque, demeure le principal type d'habitation pour les chrétiens 
de Constantinople.42 Alors, c'est la hauteur de nombreux édifices 
publics (y compris plusieurs complexes de palais impériaux) ainsi 
que le matériel employé pour leur construction qui, au moment 
de leur arrivée en 1204, émerveillent les croisés et leur cachent 
les maisonnettes en bois, d'ailleurs nettement majoritaires dans la 
capitale byzantine.43 

39. D. Jacoby, «La population de Constantinople à l'époque byzantine: 
un problème de démographie urbaine», Byzantion 31 (1961) 95 sq. (réimpr. 
dans idem, Société et démographie à Byzance et en Romanie latine, Londres, 
Variorum Reprints 1975, no. I) ; aussi, cf. Mango, Développement 53. 

40. cf. Jacoby, op. cit. 95 sq.; Mango, Développement 51 sq.; sur la 
densité de la population constantinopolitaine vers le milieu du XVe siècle, 
cf. A. Bryer, «The Structure of the Late Byzantine Town: "Diokismos" and 
the "Mesoi"», dans Continuity and Change in Late Byzantine and Early Otto
man Society, Birmingham - Dumbarton Oaks 1986, 268 sq. 

41. cf. Α.- Μ. Schneider, «Brände in Kostantinopel», BZ 41 (1941) 27-
33; R. Janin, Constantinople byzantine, Paris 1950, p. 41 sq.; Mango, Dé
veloppement 51-52. 

42. «Il en ressort (selon une statistique de 1931) clairement que les mai
sons en bois constituaient encore la majorité» (Jacoby, op. cit. 102); pour 
les maisons chrétiennes à l'époque turque, cf. A. M. Schneider, Die Bevölkerung 
Konstantinopels im XV. Jahrhundert (Nachrichten d. Akad. d. Wiss. in Göt
tingen, Phil.- Hist. Kl.), 1949, p. 240. 

43. Le 12 avril 1204 «fut le troisième feu qui fut à Constantinople depuis 
que les Francs étaient arrivés au pays. Et il y eut plus de maisons brûlées 
qu'il n'y en a dans les trois plus grandes cités du royaume de France» (Vil-
lehardouin, § 247) ; d'un autre côté, Grégoras raconte que, durant la deuxième 
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Même l'ambitieux programme de la reconstruction de Constan
tinople et du redressement de sa population, elle aussi entretemps 
presque décimée, dont la réalisation s'effectue, à partir de 1261, 
sous les ordres de Michel VIII Paléologue, repose sur deux con
stantes principales: d'une part, sur l'énorme espace vide (ou vidé), 
protégé par les murailles et, selon le lexique d'aujourd'hui, à pro
ximité d'une infrastructure déjà existante sur place, et, d'autre 
part, sur l'hypothèse de la mixité de la vie économique dans la 
ville restaurée (c'est-à-dire, avec un équilibre, toujours à l'intérieur 
de Constantinople, entre l'agriculture et d'activités purement ur
baines, telles que le commerce et l'artisanat).44 À titre d'exemple, 
il suffit de citer le cas de soi-disants «Thelematarioi» (Volontaires), 
qui, traditionnellement liés à l'agriculture par leur origine sociale, 
d'après le récit de Pachymère, ont réussi à obtenir en 1261 que 
leurs terres soient «situées à l'intérieur ainsi que hors des murailles 
de la capitale».45 Cependant, il est évident que, vers 1330, même 
cet équilibre proportionnel entre les «paysans» et les «citoyens» 
au sein de Constantinople a déjà sensiblement évolué au détriment 
de ces derniers. Ainsi, le dominicain Brocard affirme que dans la 
capitale un tiers à peine de la superficie mérite d'être défini comme 
«urbanisé»; en revanche, les deux autres tiers sont couverts par 
les champs, vignobles, jardins ou bien par les terrains abandonnés. 
Selon lui, les «palais» sont peu nombreux, tandis que le véritable 
«habitat» de Constantinople est composé de baraques, très expo
sées aux incendies.46 Le témoignage d'Aboulféda, un géographe 

moitié du règne de l'empereur Baudouin II, certaines parmi les plus belles 
maisons de Constantinople avaient été détruites afin de profiter de ce ma
tériel de construction et de l'utiliser comme bois à brûler (Gregoras, I, p. 87, 
CSHB). 

44. cf. D. J. Geanakoplos, Emperor Michael Palaeologus and the West, 
Hamden (Connecticut) 21973, p. 122 sq. Sur l'équilibre mentionné, cf. Bryer, 
op. cit. 274 sq.; voir aussi, C. Bouras, «City and Village: urban design and 
architecture», JOB 31-32 (1981), Akten der XVI. Internationaler Byzantinisten-
kongress, 1/2, 611-653. Mais, le caractère de l'économie constantinopolitaine 
sous les Paléologues a très peu de commun avec la soi-disante «ruralisation» 
de la capitale à laquelle on assiste dès le Ville siècle: Mango, Développement 57. 

45. Pachymeres, I, p. 164 (CSHB) ; cf. Geanakoplos, op. cit. 124. 
46. cf. la note 19; pour les informations sommaires, voir aussi: J. P. A. 

Van der Vin, Travellers to Greece and Constantinople, I-II, Istanbul 1980. 
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arabe de Damas, qui s'est rendu à Constantinople en 1321,47 ou 
celui d'Ibn Battuta, ce touriste curieux qui apparaît à Byzance en 
1333,48 confirment entièrement les estimations de Brocard. 

Quoi qu'il en soit, sous les Paléologues à Constantinople s'est 
établie une corrélation assez solide entre les espaces vide et peuplé, 
c'est-à-dire, entre les économies rurale et urbaine. Et, par con
séquent, il n'y a rien de surprenant dans le fait que la capitale 
souffre d'un manque permanent, seulement apparamment parado
xal, de nouveaux terrains pour les immeubles. Car, par exemple au 
début du XlVe siècle, il n'est pratiquement possible de bâtir que 
dans les limites de ce tiers de la superficie urbaine dont Brocard 
a parlé.49 Pour illustrer le degré de cette crise du logement, due 
au problème de l'espace urbanisé, il est opportun de citer une des 
innombrables interventions du patriarche Athanase 1er auprès de 
l'empereur Andronic II, cette fois-ci provoquée par la στενοχώρια, 
en faveur de l'interdiction de la construction des maisons à côté 
des murs des églises constantinopolitaines.50 Au reste, Ibn Battuta 
est explicite: à la suite d'une description de ce qu'on pourrait 
nommer, sous réserve, la Constantinople «urbaine» (notamment, 
les quartiers près de certaines portes, les bazars ainsi que la région 
maritime), il dit exprès que «dans le cadre des murailles il y a 

47. Géographie d'Aboulféda, trad. M. Reinaud, II, Paris 1848, p. 315; cf. 
Van der Vin, op. cit. 

48. The Travels of Ibn Battuta, trad. H. A. R. Gibb, II, Cambridge 1962, 
p. 508; cf. Bryer, op. cit. 272. Sur les voyageurs en tant que source pour 
Thistoire de Constantinople il est indispensable de consulter: S. Vryonis, Jr., 
«Travelers as a Source for the Societies of the Middle East: 900-1600», dans 
Charanis Studies. Essays in Honor of Peter Charanis, New Brunswick (New Jer
sey) 1980, pp. 284-311. 

49. Afin de s'approcher des explications concernant cette crise du logement, 
il faut, entre autres, consulter une liste impressionnante des domaines ap
partenant aux monastères provinciaux et ceux constantinopolitains, la quan
tité de différents métoques et le nombre de terrains à cultiver — tout cela 
au sein des muraffies de la capitale. Il est hors de doute que, à partir du début 
du XlVe siècle, ce phénomène devient de plus en plus visible: cf. B. Ferjanèic, 
«Posedi vizantijskih pro vinci jskih manastira u grado vima», ZRVI19 (1980) 
209-250. 

50. Correspondence of Athanasius, η. 50; cf. l'opinion contraire dans le 
commentaire de Alice-Mary Maffry Talbot (ibidem 361). 
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vers treize villages habités».51 Dans ce contexte, l'intérêt n'est pas 
de savoir s'il pense ou non à l'organisation administrative de la 
superficie métropolitaine, l'important est que l'auteur mentionné 
prête à ces unités (éventuellement administratives) le caractère 
«villageois». 

Parmi les facteurs qui ont une influence sur l'inégale densité 
de population d'un quartier à l'autre, il y a aussi le régime de l'eau: 
là, où il y a de l'eau, il est raisonnable de vivre, étant donné que 
si un système des régimes de l'eau au niveau de la ville a jamais 
existé, à l'époque des Paléologues il disparaît définitivement.52 En 
outre, même l'abondance de l'eau peut devenir un handicap sé
rieux. L'infatiguable Athanase 1er, par exemple, se plaint dans une 
lettre, adressée à l'empereur, qu'il y a tant d'eau dans la maison 
qu'il habite (dans le complexe du monastère de Chora avant sa 
restauration) que les moines y feraient de la farine en abondance 
s'ils pouvaient y transporter leur moulin.53 

51. cf. la note 48; d'un autre côté, Broquière ajoute: «et est ceste cité 
cy faicte par vilaiges et y a beaucoup plus de vuyde que de plain» (Broquière, 
p. 153). En marge de ce problème, il est quand même justifié de se poser 
unequestion à propos de certains biens de Théodore Métochite et, notamment, 
à propos de ceux qui se trouvaient près de son palais à Constantinople: ainsi, 
dans son Poème No. 19 et dans le contexte d'une description détaillée de sa 
résidence, le mésazôn dit qu'il s'agissait d'un véritable complexe où il y avait 
«également des vignobles nombreux... du bétail de toute espèce, d'inom-
brables troupeaux de chevaux, de boeufs, de porcs, de brebis, de chèvres, ...» 
(E. de Vries-Van der Velden, Théodore Métochite, Amsterdam 1987, pp. 256-
257, vv. 216-229). Il semble qu'au moins une partie de cette richesse était 
située à l'intérieur de la ville (cf. Djuric, Fortune, n. 216 sq.). 

52. cf. Janin, Constantinople 192-209; aussi, cf. Mango, Développement 
56-57. 

53. Correspondence of Athanasius, η. 11 ; V. Laurent, Les Regestes des Actes 
du Patriarcat de Constantinople, vol. I, fase. IV, Paris 1971, No. 1634; cf. I. 
Sevèenko, «Theodore Metochites, the Chora, and the Intellectual Trends of 
His Time», dans TheKariye Djami, IV, Princeton 1975, p. 29, n. 75; Djuric, 
Fortune, n. 27. Enfin, l'eau menace souvent les habitants de certaines régions 
surpeuplées de la zone côtière, comme en témoigne Stéphane de Novgorod, 
tandis que son compatriote de la fin du XlVe siècle constate l'état dérisoire 
du régime de l'eau dans la ville (Russian Travelers 143). En ce qui concerne 
la zone côtière, à la différence de la description anonyme de la fin du XlVe 
siècle, il s'agit des troubles provoqués par la mer, surtout lors des tremblements 
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Sous les Paléologues, cette Constantinople est littéralement cou
verte par les baraques, là, bien évidemment, où il est opportun 
de parler de la avilie)).54 Quant aux «palais», selon les croisés de 
1204, Constantinople en possède assez. «Chascuns prist ostel tel 
cum lui plot, et il en i avoit assez» — Villehardouin se souvient 
ainsi de son séjour à Constantinople, mais, son récit se réfère, en 
premier lieu, aux complexes des palais impériaux et beaucoup moins 
à ceux appartenant aux particuliers.55 Plus tard, ce manque d'es
pace «résidentiel» deviendra de plus en plus aigu. Personne parmi 
les Constantinopolitains n'est pratiquement plus en état de re
staurer à ses frais un ancien palais désert. L'argent manque même 
pour les moindres interventions dans le complexe impérial. Alors, 
le cas de la fortune d'un Théodore Métochite apparaît comme une 
exception et son palais (dont l'identification avec le Tekfur Serayi, 
c'est-à-dire avec une partie du complexe des Blachernes, paraît 
très plausible) contredit les réalités constantinopolitaines.56 Mais, 
même sa richesse personnelle et son omniprésence politique sans 
précédent (d'ailleurs, l'empereur reste, lui aussi, fasciné par sa 
fortune) ne lui permettent que la restauration d'un immeuble, 

de terre. Ainsi, selon une chronique, en 1343 έγένετο σεισμός μέγας, ώστε τα 
τείχη πεσεϊν της ΠόL·ως καί ή θάλασσα ανέβρασσε και εξήλθε από των ορίων 
αυτής και έκάλυψε τα πλησίον αυτής οικήματα {Die byzantinische Kleinchroniken r 
1. Teil, Text, éd. P. Schreiner, Vienne 1975, p. 681). 

54. Schneider (Die Bevölkerung 233-236, 240-244) propose une division 
du territoire urbain en parties rurales d'une part et en zones de peuplement 
lâche et resserré d'autre part, comme en souligne David Jacoby (op. cit., 
p. 98). Pour conclure, il est utile de se rappeler les dits de Clavijo, c'est-à-dire 
les impressions d'un voyageur qui a visité Constantinople en 1403: cet Espagnol 
remarque «e come quiera que la ciudad sea grande â de gran cerca, non es 
toda bien poblada, ca en medio della hay muchos oteros é valles, en qua 
ha labranzas de pan é huertas. E à do estan estas dichas huertas hay casas 
comò â barrios, y esto es en medio desta ciudad: é lo mas poblado della es en 
lo baxo a raiz de la ciudad, cerca que va junta con el mar. E el mayor meneo 
es de la ciudad à las puertas que son en derecho de la ciudad de Pera, por 
las fustas é navios que alli llegan â descargar» (Ruy Gonzales de Clavijo. Itiné
raire de l'ambassade espagnole à Samarcande en 1403-1406, éd. I. Sreznevskij, 
St.-Pétersbourg 1881, réimpr. Londres 1971, p. 87). 

55. Villehardouin, § 251. 
56. cf. Djuric, Fortune, n. 83 sq. 
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déjà existant et entretemps ruiné. Afin de réaliser ce projet, le 
mésazôn profite du fait que le terrain mentionné est «ruralisé» 
depuis longtemps (c'est-à-dire qu'il est désert), mais aussi du fait 
que l'infrastructure du quartier n'exige pas de grands investisse
ments (en premier lieu, je pense à l'eau).57 Et pourtant, cette ré
novation n'aurait été jamais effectuée sans l'appui décisif d'An-
dronic II (y compris son aide financière).58 Cependant, on assiste 
parallèlement à une sous-évaluation, plus ou moins permanente, 
des prix de l'immobilier.59 À titre d'exemple, le prix élevé pour 
une maison à Constantinople, uniquement à la base d'un examen 
fort provisoire des sources, apparaît par exemple en 1400, où un 
«palazzo» a été vendu pour 120 hyperpères.60 Simplement, Byzance 
est devenue un État pauvre. 

Qu'on conclue en évoquant les problèmes abordés au début 
de cette communication: je suis donc persuadé que, à l'époque 
des Paléologues, ni les activités économiques ni les qualités tech
niques de l'espace habité n'étaient en état d'offrir, à elles seules, 
suffisamment d'éléments pour définir les Constantinopolitains 
comme de véritables citadins. Je suis plutôt enclin à interpréter 
leur mentalité et même l'atmosphère de cette métropole par des 
spécificités telles que le cosmopolitisme, l'hygiène (c'est-à-dire, la 
saleté ou les épidémies dans la capitale), l'absence d'esprit cheva
leresque, leur attitude à l'égard de l'orthodoxie ou, par exemple, 
la présence au sein de la ville de ceux appartenant au «lumpen
proletariat». Sur la présence de ces derniers à Constantinople té
moignent surtout les visiteurs étrangers, et parmi eux, en premier 
lieu, ceux en provenance des pays privés d'expériences comparables 
au phénomène de la ville-monstre. Indépendamment de leur origine 

57. cf. ibidem, n. 87 sq. 
58. Dans le Poème No. 19 Métochite énumère ses propres acquisitions et 

celles qui lui étaient données par l'empereur. Entre autres, la majeure partie 
de ses terres à proximité du palais ne représentaient qu'une pronoïa (cf. 
ibidem, n. 57). 

59. cf. G. Ostrogorsky, «Löhne und Preise in Byzanz», BZ 32 (1932) 
316 sq.; idem, «Agrarian Conditions in the Byzantine Empire in the Middle 
Ages», dans Cambridge Economic History, 21966, p. 228 sq. 

60. MM, II, p. 356; cf. F. Dölger, Aus den Schatzkammern des Heiligen 
Berges, Munich 1948, p. 304; aussi, cf. Ferjaniic, op. cit. 209 sq. 
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différente, les immigrés connaissent un sort social identique.61 Or, 
cette approche n'est pas trop éloignée de celle, utilisée par la so
ciologie urbaine dans les recherches concernant les «mégapoles» 
d'aujourd'hui. 

61. À ce propos, parmi les auteurs byzantins je signale avant tout que 
les renseignements du patriarche Athanase 1er, publiés et suivis par un excel
lent commentaire, peuvent servir à l'étude de ces problèmes. À titre d'exemple, 
Athanase informe sur les difficultés d'adaptation des immigrés dans la ca
pitale; il se révolte, ainsi, contre la tolérance envers leurs convictions reli
gieuses et la pratique des cultes non-chrétiens, et l'existence au sein de Con
stantinople de mosquées et de synagogues l'irrite spécialement; le patriarche 
est conscient de la situation désastreuse des réfugiés en provenance d'Asie 
Mineure et, de plus, c'est lui qui s'engage dans l'organisation (ou il se dit 
prêt à s'engager) des «restos de coeur» pour ces apatrides: Correspondence 
of Athanasius, η. 23, η. 41, η. 77, η. 78 (cf. le commentaire). En tout cas, 
ce genre de questions dépasse les cadres de la communication proposée cette 
fois-ci. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 

Σελ. 46, στο τέλος της ύποσημ. 17, αντί σ. 419-426, γράφε σ. 421-427. 

Σελ. 46, προσθήκη στην υποσημείωση 19: Βλ. και Λ. Μανωλόπουλο, Στάσις - επα-
νάστασις — νεωτερισμός — κίνησις. Συμβολή στην έρευνα της πολιτικής oçofaylaç 
των αρχαίων Ελλήνων, Θεσσαλονίκη 1988 (διατριβή) σ. 52 κ.ε. και 116, ότι οι στα-
σιώτες είναι ομάδα ατόμων με συνεκτικούς δεσμούς την πολιτική ένταξη, τον κοινό 
πολιτικό προσανατολισμό και την προσκόλληση σ' έναν ηγέτη. 

Σελ. 73, προσθήκη στην υποσημείωση 157: Για την πολιτική του Ιουστινιανού βλ. 
ανακοίνωση μου στο Ι ' Πανελλήνιο Συνέδριο, Θεσσαλονίκη (Μάιος 1989), με θέμα 
«Ένα επεισόδιο βυζαντινού θεάτρου ή το πρόβλημα της εκπαίδευσης στο Βυζάντιο», 
και στο Σ Τ ' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Σόφια (Σεπτέμ
βριος 1989), με θέμα «The Jus t in ian ' s Seeworks». 

Σελ. 73, προστίθεται στο τέλος του κειμένου υποσημείωση 160: Παύλος Σιλεντιά-
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