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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Ή επικοινωνία μεταξύ των λαών στή διάρκεια της μακράς μεσαιω
νικής περιόδου ήταν περιορισμένη και γινόταν κάτω άπο ορισμένες μό
νο συνθήκες, στις όποιες κυρίαρχη θέση κατείχε ό άνθρωπος, δεδομένου 
ότι τήν εποχή εκείνη απουσίαζαν οί τεχνικές επικοινωνιακές δυνατότη
τες πού υφίστανται σήμερα. 

Ειδικότερα, κατά τήν πρώιμη και μέση βυζαντινή εποχή - στα πλαί
σια της οποίας θα περιορισθούμε κατά τή διαπραγμάτευση τοΰ παρό
ντος θέματος - τους κύριους άξονες επικοινωνίας τών λαών, στο επίπε
δο βέβαια μιας πολιτικής και κοινωνικής "ελίτ", αποτελούσαν οί πρέ
σβεις, οί εκπρόσωποι της Εκκλησίας, οί έμποροι και οί Ιεραπόστολοι. 
'Επειδή, ωστόσο, στην κοινωνική ζωή και τήν καθημερινή πρακτική τών 
ανθρώπων τής εποχής κυριαρχούσε ό πόλεμος, κατ' έπιταγήν της Ιστο
ρικής συγκυρίας και συνακόλουθα τής πολιτικής φιλοσοφίας τών ηγε
σιών τους (πόλεμος ôè και βασιλεία τα μέγιστα τών έν άνθρώποις απά
ντων ώμολόγηται είναι),1 οί παράγοντες πού συνέβαλαν στην προσέγγιση 
τών λαών και τών ηγετικών τους τάξεων περιορίζονταν ακόμη περισσό
τερο. Έν τούτοις, ό ίδιος ό πόλεμος οδηγούσε σε νέες οδούς επικοινω
νίας είτε μέσ' από τις διαδικασίες πού οί εμπόλεμοι ακολουθούσαν κατά 
τήν προετοιμασία \ ου και αποσκοπούσαν στή διεξαγωγή ή τήν αποτροπή 
του, είτε, κυρίως, μέσ' από τις συνέπειες και τα προβλήματα πού ανέκυ
πταν μετά τήν εκβασή του. 

Στην πρώτη περίπτωση, οί αξιωματούχοι πού επιφορτίζονταν μέ 
στρατιωτικές-διπλωματικές αποστολές κατά τήν προετοιμασία μιας πο
λεμικής επιχείρησης και οί όμηροι πού, συνήθως, ανταλλάσσονταν στή 
διάρκεια αυτής τής διαδικασίας, λειτουργούσαν ως βασικοί μοχλοί επι
κοινωνίας στην προσπάθεια αποτροπής της ή πρόσκαιρης, έστω, είρή-
νευσης τών αντιτιθεμένων. Στην περίπτωση πού αυτό δέν επιτυγχανό
ταν, οί συνέπειες τοΰ πολέμου πρόσφεραν στους εμπόλεμους πολλές 
ευκαιρίες προσέγγισης, φυσικά όχι εξίσου ευνοϊκές και για τις δύο 

1. Προκόπιος 1, Ικδ. Haury-Wirth, Λιψία 1963, σελ. 128. 
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πλευρές. Οί πληθυσμοί πού μεταφέρονταν από τη μία επικράτεια στην 
άλλη, οί φυγάδες, οί αυτόμολοι καί οί αίχμάλωτοι - παράγοντες πού 
ανέκυπταν στη διάρκεια ή μετά το τέλος του εκάστοτε πολέμου - συνέ
βαλαν, ηθελημένα ή οχι, στη μετάδοση Ιδεών καί στην άλληλοπληροφό-
ρηση τών λαών, καθιστάμενοι "δίαυλοι" της μεταξύ τους επικοινωνίας. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης τού πλέγματος τών παραγόντων επι
κοινωνίας τών λαών κατά τη βυζαντινή εποχή, επιλέξαμε τήν περίπτωση 
τών αιχμαλώτων για δύο κυρίως λόγους:2 πρώτον, γιατί αυτή ή πτυχή 
τής ιστορίας τών σχέσεων τοϋ Βυζαντίου με τους συγχρόνους του λαούς 
δέν έχει ιδιαίτερα μελετηθεί στή σύγχρονη ιστοριογραφία καί δεύτερον, 
γιατί καί οί αιχμάλωτοι - βυζαντινοί καί αλλοεθνείς - είχαν μπει από 
πολύ νωρίς στην τροχιά τής 'ιδεολογικής καί πολιτικής προπαγάνδας τής 
βυζαντινής διπλωματίας, τής οποίας, ώς γνωστόν, παραμένουν ακόμη 
πολλοί τομείς αδιερεύνητοι. 

Θα επιχειρήσουμε, λοιπόν, να προσεγγίσουμε το ζήτημα τής αίχμα-
λωσίας στις κοινωνίες τής εποχής μέσ' άπό τις σχετικές πληροφορίες 
τών πηγών, σκιαγραφώντας το θεσμικό της πλαίσιο, στο όποιο με συ
γκεκριμένα παραδείγματα θα προσδιορίσουμε τή συμβολή τών αίχμαλώ-
των στον τομέα τής επικοινωνίας καί θ' αποκαλύψουμε τό ρόλο τους 
στην "τεχνική" τής βυζαντινής διπλωματίας, στο πρόγραμμα τής οποίας 
είχαν, προφανώς, συμπεριληφθεί καί άλλοι πολλοί περιθωριακοί παρά
γοντες. Διευκρινίζουμε, ωστόσο, ότι στο εισαγωγικό κεφάλαιο πού ακο
λουθεί θα παρουσιάσουμε γενικές για τους αίχμαλώτους καί τήν αντιμε
τώπιση τους πληροφορίες, προερχόμενες άπό νομικά, Ιστορικά καί 
στρατιωτικά κείμενα, χωρίς να σταθούμε ιδιαίτερα στις νομικές διαστά
σεις τοϋ ζητήματος, τών οποίων ή αναζήτηση καί ô προσδιορισμός μπο
ρεί ν' αποτελέσει αντικείμενο ειδικής έρευνας. 

Κλείνοντας τό σύντομο αυτό προλογικό σημείωμα, επιθυμώ να 

2. Στο Β' Διεθνές Συμπόσιο τού Κέντρου Βυζαντινών 'Ερευνών ('Οκτώβριος 
1990), μέ θέμα "Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο" διερευνήθηκαν καί παρουσιάστηκαν 
κατά κύριο λόγο τομείς τής επικοινωνίας στο εσωτερικό τής Αυτοκρατορίας, ένώ 
μικρός αριθμός ανακοινώσεων αφορούσε τήν επικοινωνία τού Βυζαντίου μέ ξένους 
λαούς, χωρίς να θιγεί σέ καμία από αυτές τό υπό διαπραγμάτευση θέμα (βλ. 
Πρακτικά τού Β ' Διεθνούς Συμποσίου Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο, 'Αθήνα 1993). 
'Επίσης σέ ζητήματα επικοινωνίας αναφέρεται ή μεγάλη θεματική ενότητα "Les 
Communications et l'Information entre les Byzantins et entre Byzance et les Pays voisins: 
formes, directions, centres", πού περιλήφθηκε στο πρόγραμμα τοΰ 18ου Διεθνούς 
Συνεδρίου Βυζαντινών Σπουδών τής Μόσχας (Αύγουστος 1991). 
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εκφράσω τίς πιο θερμές ευχαριστίες μου προς τόν κ. Ευάγγελο Χρυσό, 
καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων καί προς τόν κ. Κωνσταντίνο 
Πιτσάκη, αναπληρωτή καθηγητή τοΰ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά
κης, οι όποιοι είχαν την καλωσύνη να διαβάσουν το κείμενο καί μέ τίς 
πολύτιμες υποδείξεις τους να συμβάλουν στή βελτίωση του. 

'Επίσης, ευχαριστώ τήν κα Χρύσα Μαλτέζου, διευθύντρια τοΰ Κέ
ντρου Βυζαντινών 'Ερευνών για τό ενδιαφέρον της να εντάξει τήν εργα
σία μου στο πλαίσιο των δημοσιευμάτων τοΰ Κέντρου καί τόν κ. Λένο 
Μαυρομμάτη, προϊστάμενο τοΰ προγράμματος "Βυζάντιο καί Σλαβοβαλ-
κανικός Κόσμος" τοΰ ΚΒΕ, για τίς συναδελφικές συμβουλές του. 

Τίς ειλικρινείς μου, τέλος, ευχαριστίες ας δεχθεί ή Διεύθυνση Μορ
φωτικών 'Υποθέσεων τοΰ 'Υπουργείου 'Εξωτερικών για τήν επιχορήγηση 
της παρούσας έκδοσης. 
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Φιλοστόργιος: Philostorgius Kirchengeschichte Εκδ. J. Bidez - F. Winkel
mann, [GCS], Βερολίνο 21972. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Tò ζήτημα της αιχμαλωσίας και ή μετακίνηση και περαιτέρω τύχη 
τών αιχμαλώτων, ως μία από τις σοβαρότερες συνέπειες τών συνεχών 
πολεμικών συγκρούσεων της εποχής, απασχολούσε τόσο τους Βυζαντι
νούς όσο και τους συγχρόνους τους λαούς. Για την επιστροφή ή τήν 
ανταλλαγή τους πραγματοποιούσαν διμερείς συναντήσεις και διεξήγαγαν 
διαπραγματεύσεις σε επίπεδο υψηλών στρατιωτικών και πολιτικών 
αξιωματούχων ή ακόμη καί εθνικών ηγεσιών.1 Ή διαδικασία όμως της 
απελευθέρωσης τους δια της εξαγοράς ή της ανταλλαγής ήταν συνήθως 
δυσχερής και χρονοβόρα, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να παραμέ
νουν για μακρά χρονικά διαστήματα ή ακόμη καί να εγκαθίστανται μό
νιμα στις χώρες τών κατακτητών τους. Επειδή κατά τή βυζαντινή εποχή 
δεν ύφίστατο διεθνής νομοθεσία σχετική με τή μεταχείριση ή τήν προ
στασία τών αιχμαλώτων, όπως αυτή Ισχύει σήμερα, ήταν φυσικό κάθε 
"έθνος" ή κοινωνία της εποχής να εφαρμόζει στο ζήτημα αυτό τους δι
κούς της γραπτούς ή άγραφους νόμους, οί όποιοι, σε γενικές γραμμές 
και με πολλές παρεκκλίσεις στην εφαρμογή τους, καθόριζαν τή συμπερι
φορά και τίς υποχρεώσεις τους προς τους συλλαμβανομένους στά πεδία 
τών μαχών. 

Σέ ο,τι άφορα τους Βυζαντινούς, πληροφορίες για τήν αιχμαλωσία 
καί τή μεταχείριση τών αιχμαλώτων υπάρχουν κατά κύριο λόγο στή βυ
ζαντινή νομοθεσία, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι σχετικές διατά
ξεις, στά στρατιωτικά εγχειρίδια πού περιέχουν είδικούς γι' αυτούς κα
νόνες ή οδηγίες, στίς Ιστορικές πηγές και στις παραινέσεις τών Πατέρων 
της Εκκλησίας. 

1. Στις βυζαντινές αφηγηματικές πηγές μνημονεύονται πολυάριθμες πρεσβείες 
προς τή μία ή τήν άλλη πλευρά για το διακανονισμό ζητημάτων του πολέμου, 
συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ προβλήματος τών αίχμαλώτων. Πολλές φορές ειδικές 
διπλωματικές αποστολές επιφορτίζονταν μέ τήν ευθύνη της ανταλλαγής ή της 
εξαγοράς αιχμαλώτων (βλ. Θεοφ. Σιμοκάττης, Ίστορίαι, έκδ. C. de Boor, σελ. 289 καί 
Γ. Κεδρηνός, Σύνοψις 'Ιστοριών, έκδ. Βόννης (CSHB), σελ. 703). Στους χρονογρά
φους της μέσης βυζαντινής περιόδου ή ανταλλαγή αναφέρεται ως άλλάγιον ή 
άντικαταλαγή (βλ. θεοφάνους Συνεχιστής, έκδ. Βόννης (CSHB) σελ. 443 καί 
θεοφάνους Χρονογραφία, έκδ. de Boor, σελ. 687). 
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Ή μελέτη των σχετικών κειμένων -ιδιαίτερα εκείνων πού περιλαμ
βάνονται στις δύο πρώτες κατηγορίες τών πηγών πού προαναφέρθη
καν-2 οδηγεί στη διαπίστωση οτι οι κανόνες μεταχείρισης τών αιχμαλώ
των δέν ήταν σαφείς ούτε στή νομοθεσία ούτε στη στρατιωτική πολεμική 
λογοτεχνία τοϋ Βυζαντίου, έτσι ώστε ή αντιμετώπιση τους να προβάλει 
σ' αυτές διαφορετική κατά περίπτωση καί κατά εποχή. Οί λόγοι πού 
οδηγούσαν τους συγγραφείς ή τους εμπνευστές αυτών τών κειμένων σ' 
αυτή τήν αντιφατικότητα είναι πολλοί καί εκφράζουν τήν ιστορική συ
γκυρία της εποχής. Σε στρατιωτικές πραγματείες καί σέ νομοθετικά έργα 
τοϋ ίδιου, μερικές φορές, συγγραφέα ή τοϋ ίδιου αύτοκράτορα-νομοθέτη 
συνυπάρχουν διαφορετικές - αντικρουόμενες απόψεις για τό ζήτημα της 
αιχμαλωσίας, υπαγορευμένες άλλοτε από λόγους καθαρά πρακτικούς, 
επιβεβλημένους άπό συγκεκριμένες στρατιωτικές αναγκαιότητες καί 
άλλοτε άπό τή "συγκεχυμένη" ιδεολογία της εποχής, επηρεασμένη άπό τή 
ρωμαϊκή παράδοση, άπό τις αρχές τοϋ δίκαιου καί ίεροϋ πολέμου,3 

αλλά κυρίως άπό τό νέο πνεύμα αγάπης καί φιλανθρωπίας τοϋ Χρι
στιανισμού. 

'Εκείνο πού γενικά προβλεπόταν άπό τή βυζαντινή νομοθεσία καί 
τις στρατιωτικές πραγματείες ήταν ή διανομή τών λαφύρων καί τών 
αιχμαλώτων σέ όλους τους παράγοντες της μάχης, στρατιώτες καί αξιω
ματικούς, καί ή παραχώρηση τοϋ 1/6 μόνο στο Δημόσιο.4 'Ακόμη, σύμ-

2. Ό Δ. Λέτσιος, στην πρόσφατη εργασία του Die Kriegsgefangenschaft nach 
Auffasung der Byzantiner (Bsl 53 1992, σελ. 213-227), παρουσιάζει τό ζήτημα της 
αιχμαλωσίας στο Βυζάντιο μέσ' άπό πληροφορίες πού περιέχονται στις στρατιωτικές 
πραγματείες καί στίς διατάξεις τών νομικών κειμένων, ακολουθώντας ταυτόχρονα τή 
διαχρονική τους εξέλιξη. 'Επιχειρεί ν' ανιχνεύσει καί να προσδιορίσει τις ηθικές -
φιλοσοφικές διαστάσεις τοϋ προβλήματος άλλα καί τίς πρακτικές - στρατιωτικές 
ανάγκες πού υπηρετούσε ό θεσμός της αιχμαλωσίας, όπως τίς υπαινίσσονται οί 
συγγραφείς τών σχετικών κειμένων. 

3. Για τήν ιδεολογία τοΰ "ίεροϋ πολέμου" στο Βυζάντιο, βλ. 'Αθηνά Κόλια-
Δερμιτζάκη, Ή ιδέα τοϋ ίεροϋ πολέμου στο Βυζάντιο κατά τον 10ο αιώνα. Ή 
μαρτυρία τών τακτικών καί τών δημηγοριών, στον τόμο: Κωνσταντίνος Ζ ' ό 
Πορφυρογέννητος καί ή εποχή του. Β ' Διεθνής βυζαντινολογική συνάντηση, 
Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 'Αθήνα 1989, σελ. 39-55. Της ίδιας, Ό 
βυζαντινός "Ιερός πόλεμος", 'Αθήνα 1991. 

4. Τοϋ δε θεοϋ παρέχοντος νίκην τό έκτον μέρος άφιεροϋσθαι δει τφ δημοσίω 
καί τό λοιπόν πάν μέτρον απαντάς τους τοϋ λαοϋ εξ Ισης καί εφ' ίσης μοίρας 
μερίζεσθαι, τον μέγαν καί τον μικρόν (L. Burgmann, Ecloga, Das Gesetzbuch Leons III 
und Konstantinos'V, Φραγκφούρτη 1983, τίτλος 18.1, σελ. 244). Βλ. επίσης στο JGR2, 
'Εκλογή Νόμων 18.1, Νόμοι Στρατιωτικοί 48, Πρόχειρος Νόμος 40.1, Έπαναγωγή 
40.93, σελ. 61-62, 88, 227 καί 368 αντίστοιχα. Ή ϊδια διάταξη αναπαράγεται επίσης 



Εισαγωγή 21 

φωνα με τα Ιδια κείμενα, ή υποδούλωση ή ή πώληση αιχμαλώτων απο
τελούσε αναφαίρετο δικαίωμα των νικητών.5 

Στα στρατιωτικά εγχειρίδια περιέχονται οδηγίες για την αντιμετώπι
ση των αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια κυρίως των εχθροπραξιών η σχε
τικές με τη χρησιμοποίηση τους μετά το τέλος τοϋ πολέμου για καθαρά 
στρατιωτικούς σκοπούς. Στο Στρατηγικόν τοϋ Μαυρίκιου, πού αποτελεί 
το πρώτο και πιο αντιπροσωπευτικό έργο της βυζαντινής στρατιωτικής 
λογοτεχνίας, έκτος από τη γενική συμβουλή τους ήττηθέντας εις άπόνοι-
αν αγειν ου δει άλλα ποικίλοις τρόποις καί έλπίσιν άγαθαϊς μεθοδεύ-
ειν,6 υπάρχουν καί άλλες πού αναφέρονται μέ σαφέστερο τρόπο στους 
αιχμαλώτους, μερικές άπο τις όποιες θα καταγραφούν μέ συντομία έδώ. 
Ή απελευθέρωση τών αιχμαλώτων μέ τήν ταυτόχρονη αποστολή επι
στολών θα μπορούσε κατά τον συγγραφέα τοϋ Στρατηγικού να χρησιμο
ποιηθεί ώς ενα μέσο "εύπειθείας" τών πολιορκουμενων άπο τήν πλευρά 
τών πολιορκητών για ελευθερία και σωτηρία τών πρώτων.7 Στή διάρκεια 
της μάχης ol αποσκευές και oi αιχμάλωτοι έπρεπε ν' απομακρύνονται 
άπο τους οπλίτες σέ περίπτωση μαζικής επίθεσης τοΰ εχθρού ώστε να 
μήν τους εμποδίζουν.8 'Ακόμη, οί αιχμάλωτοι μαζί μέ τους αυτόμολους 
θα μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν γιά τή διερεύνηση καταλλήλων τό
πων σέ εχθρικό έδαφος9 ή ακόμη γιά τή δοκιμή οίνου, άρτου καί τροφί
μων, ώστε ν' αποφευχθεί τό ενδεχόμενο δηλητηρίασης από τον εχθρό.10 

στην Ηύξημένη 'Επαναγωγή 53.1 καί στην Ecloga ad Prochiron mutata 33.1, JGR 6, σελ. 
213 και 291-292 αντίστοιχα. —Πρβλ. Α. Dain, Le partage du butin de guerre d'après les 
traités juridiques et militaires, Actes du Vie Congrès International d'Études Byzantines, τ. 1, 
Παρίσι 1950, σελ. 347-352 καί Anne Hadjinicolaou-Marava, Recherches sur la vie des 
esclaves dans le monde byzantin, 'Αθήνα 1950, σελ. 89. 

5. Λέοντος Σοφοϋ, Τακτικά, PG 107, στ. 909. Ά ς σημειωθεί δτι βυζαντινές πηγές 
αναφέρουν περιστασιακά καί το ακριβές αντίτιμο πώλησης αιχμαλώτων. Ό 
Προκόπιος, γιά παράδειγμα, αναφέρει ότι αιχμάλωτα παιδιά Μαυρουσίων προβάτου 
τιμής... τοϊς ώνεΐσθαι βουλομένοις άπέδοντο (Προκόπιος 1, σελ. 475). Ό Κίνναμος, 
επίσης, καυτηριάζοντας τήν πλεονεξία τών πλουσίων αξιωματούχων της εποχής του 
μνημονεύει τήν πώληση αιχμαλώτων αντί τοΰ τιμήματος τών τριών όβολών ('Ιωάννης 
Κίνναμος, 'Επιτομή εκδ. Βόννης, σελ. 275). —Πρβλ. Φ. Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος 
καί Πολιτισμός, τ. 3, 'Αθήνα 1949, σελ. 156-159 καί Anne Hadjinicolaou-Marava, ο.π., 
σελ. 89. 

6. Μαυρικίου Στρατηγικόν, εκδ. G.T.Dennis-Et. Gamillscheg, Das Strategikon des 
Maurikios, Βιέννη 1981, σελ. 272, [CFHB 17]. —Πρβλ. Λέτσιος, ο.π., σελ. 216. 

7. Μαυρικίου Στρατηγικόν, ο.π., σελ. 272. 
8. Στο ίδιο, σελ. 316, 318. 
9. Στο Ιδιο, σελ. 318. 
10. Στο Ιδιο, σελ. 320. 
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Παρόμοιες οδηγίες επαναλαμβάνονται και στα μεταγενέστερα στρα
τιωτικά εγχειρίδια,11 στα όποια οί συγγραφείς τους πρόσθεσαν και νέες, 
προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρησιμοποίηση αιχμαλώτων σέ ζητή
ματα κατασκοπείας.12 

Στα νομοθετικά κείμενα, οί διατάξεις πού άφοροΰν τους ξένους 
αιχμαλώτους είναι περιορισμένες καί αντιφατικές κατά τους πρώτους, 
κυρίως, αΙώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας· σταδιακά όμως, ιδιαίτερα 
από τήν εποχή τοϋ Λέοντος τοϋ Σοφοϋ, ô όποιος συμπεριέλαβε στο νο
μοθετικό του έργο ειδικά κεφάλαια για τήν αιχμαλωσία και τή μεταχεί
ριση τών αιχμαλώτων,13 εμφανίζονται σαφέστερες καί πιο ευνοϊκές γιά 
τήν τύχη τους. Είναι γεγονός πώς οί βασικές αρχές της χριστιανικής κο
σμοθεωρίας περί φιλανθρωπίας καί αγάπης (humanitas et Caritas) επέδρα
σαν θετικά στο πρόβλημα τών αιχμαλώτων καί επηρέασαν σημαντικά 
τους εμπνευστές καί τους συντάκτες τών σχετικών διατάξεων. Οί χρι
στιανικές Ιδέες σέ συνδυασμό μέ τίς αρχές μιας νέας πολιτικής προπα
γάνδας φαίνεται πώς είχαν επηρεάσει στο συγκεκριμένο ζήτημα καί τον 
πρώτο βυζαντινό αυτοκράτορα, τον Κωνσταντίνο, ό όποιος, κατά τον 
βιογράφο του Εύσέβιο, συμβούλευε τους στρατιώτες του να μή θανατώ
νουν τους αιχμαλώτους {τών άλόντων φειδώ ποιεΐσθαι παρήνει), ενώ 
στις περιπτώσεις απείθειας έσπευδε να τους εξαγοράζει ό Ιδιος μέ τήν 
καταβολή χρυσών νομισμάτων.14 Σέ είδικές κατηγορίες συγχώρησης ή 
ευνοϊκής μεταχείρισης αιχμαλώτων αναφέρονται ό Θεοδοσιανος Κώδιξ15 

καί ή "Εκθεσις της Βασιλείου Τάξεως τοϋ Κωνσταντίνου Πορφυρογέν
νητου.16 

Ό Λέων Στ ' ό Σοφός συμπεριέλαβε στα Τακτικά του γενικές αλλά 
σαφείς οδηγίες γιά τήν αντιμετώπιση τών ξένων αίχμαλώτων, στις 
όποιες εμφανώς συνυπάρχει τό ηθικό - Ιδεολογικό στοιχείο μέ τό ορθο

ί ι. Βλ. Λέτσιος, δ.π., σελ. 216-217. 
12. Βλ. πιο κάτω, κεφάλαιο "Κατασκοπεία καί αιχμάλωτοι". 
13. Βλ. Λέτσιος, δ.π., σελ. 218-220. 
14. Εύσεβίου, Βίος Κωνσταντίνου, PG20, στ. 992. 
15. Στον θεοδοσιανο Κώδικα (V, 6,3 Ικδ. Th. Mommsen, σελ. 221-222) 

αναφέρεται δτι οί αιχμάλωτοι πού προέρχονταν άπό φυλή σύμμαχο τών Οΰννων δεν 
υποδουλώνονταν άλλα χρησιμοποιούνταν άπό τους Βυζαντινούς ώς "coloni". Ή 
συγκεκριμένη διάταξη ανάγεται στην εποχή τών αυτοκρατόρων Όνωρίου καί 
Θεοδοσίου Β ' , του έτους 409. 

16. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος στην 'Έκθεσιν της Βασιλείου Τάξεως 
(εκδ. Βόννης [CSHB], Constantinus Porfhyrogenitus I, 3 σελ. 695) αναφέρεται στην 
ειδική μεταχείριση καί τα ειδικά προνόμια πού απολάμβαναν οί σαρακηνοί 
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λογικό - πρακτικό. 'Υποστηρίζει, λοιπόν, ό συγγραφέας οτι οί νικητές 
μετά το πέρας τοΰ πολέμου οφείλουν να συμπεριφερθούν μέ επιείκεια 
και φιλανθρωπία προς τους αλωθέντας και δυστνχήσαντας,17 ένώ κάνει 
ιδιαίτερη μνεία στους επιφανείς αιχμαλώτους, μέ την παρατήρηση ότι 
πρέπει να προστατεύονται για το ενδεχόμενο κάποιας ανταλλαγής, 
ύπευνθυμίζοντας μάλιστα τό άδηλον της τύχης και το παλίντροπον ως 
επί το πολύ της νίκης.18 Την τακτική της φιλάνθρωπης συμπεριφοράς 
προς αιχμαλώτους για τήν εξυπηρέτηση πρακτικών - στρατιωτικών σκο
πιμοτήτων είχαν ακολουθήσει πολλούς αιώνες νωρίτερα και άλλοι βυζα
ντινοί αυτοκράτορες. Ό Ιστορικός τοΰ 5ου αίώνα Ζώσιμος, περιγράφο
ντας τα γεγονότα της Θράκης κατά τα ετη 386-387, επισημαίνει τή φι-
λάνθρωπη συμπεριφορά τοΰ Θεοδοσίου προς τους αιχμαλώτους Όστρο-
γότθους μέ τή διευκρίνηση, ... οία της τοιαύτης φιλανθρωπίας εις το 
αύτομολήσαι και άλλως εις τον κατά Μαξίμου συνοίσοντας οί πόλε-
μον.19 

Στους κανόνες, εξάλλου, και στην πρακτική τών ιεραρχών της 
'Εκκλησίας, γιά τήν αντιμετώπιση τών ξένων αιχμαλώτων, κυριαρχούσε 
τό ήθικό-ίδεολογικό στοιχείο, όπως αυτό υπαγορευόταν από τό γράμμα 
και τό πνεύμα της χριστιανικής θρησκείας. Ό 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 
γιά παράδειγμα, στην 'Ερμηνεία εις τήν προς 'Ρωμαίους Έπιστολήν το
νίζει οτι οί αιχμάλωτοι μετά τήν απαγωγή τους πρέπει νά τύχουν πολ
λής... προνοίας παρά των είληφότων αυτούς.20 Ή άσκηση τοΰ χριστιανι-

αίχμάλωτοι, οί όποιοι είχαν νυμφευθεί βυζαντινές γυναίκες. 
17. Ούτως οϋν έπειδάν ή πόλιν ή κάστρον ή άλλο τι όχύρωμα παραλαβές και 

λάβχι πέρας ό πόλεμος, μή γέννηση βαρύς δια τήν εύπραγίαν ή τοις δυστυχήμασιν ή 
τοις άμα σοι εκστρατεύουσιν. Μηδέ τϋφον και άπήνειαν περιφερής, άλλα ευμενής, ώς 
ειρηται, και φιλάνθρωπος, και ταπεινόφρων γίνου- φιλάνθρωπος μεν περί τους 
αλωθέντας και δυστνχήσαντας, άλλα και προς τους μέλλοντας ετι παρά σοϋ ή 
πολεμεΐσθαι ή πολιορκεϊσθαι (Λέοντος Σοφού, Τακτικά, PG. 107, στ. 897). 

18. ...τους δέ αιχμαλώτους προ τοΰ τελείως καταπαϋσαι τον πόλεμον μή κτεΐνε, 
και μάλιστα τους ένδοξους και μεγάλους παρά τοις πολεμίοις οντάς· ενθυμούμενος 
το άδηλον της τύχης, και το παλίντροπον ώς έπί τό πολύ της νίκης· ΐν' εχης εϊ γε 
συμβή ή τών υπό σέ τινας κρατηθήναι, ή κάστρου γενέσθαι ιδίου σου άλωσιν δι' 
αυτών άντικαταλλάττειν και άνακαλεΐσθαι τά, ώς εικός, συμβαίνοντα ήττήματα... 
(Λέοντος Σοφοΰ, Τακτικά, PG 107, στ. 909). 

19. Ζώσιμος, 'Ιστορία Νέα, (εκδ. Mendelssohn), σελ. 196. 
20. Και οί μεν αιχμάλωτοι ονδένα λοιπόν Ιχουσι πολέμιον μετά τήν άπαγωγήν 

άλλα και πολλής άπολαύουσι προνοίας παρά τών είληφότων αυτούς... ('Ιωάννης 
Χρυσόστομος, 'Ερμηνεία είς τήν προς 'Ρωμαίους Έπιστολήν, 'Ομιλία λα' , PG60, στ. 
669). 
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κοϋ μέτρου της φιλανθρωπίας άπό τους Ιεράρχες της Εκκλησίας στην 
αντιμετώπιση ξένων αιχμαλώτων παραδίδεται με μεγαλύτερη ακόμη σα
φήνεια άπο τον εκκλησιαστικό συγγραφέα και Ιστορικό Σωκράτη με 
αφορμή τήν περιγραφή των γεγονότων της περσικής επαρχίας της Άρζα-
νηνής (421-422). Στην αδυναμία των βυζαντινών νικητών να διαθρέψουν 
τους επτά χιλιάδες αΙχμαλώτους καί στην άρνηση τους να τους απελευ
θερώσουν, ό επίσκοπος τής "Αμιδας Άκάκιος αντέδρασε γρήγορα καί 
αποφασιστικά. Συγκάλεσε αμέσως τους υπ' αυτόν κληρικούς καί τους 
ανακοίνωσε τήν πρόθεση του νά πωλήσει μέρος τών Ιερών σκευών καί 
τών κειμηλίων τής Εκκλησίας, προκειμένου νά εξαγοράσει άπο τους βυ
ζαντινούς στρατιώτες τους πέρσες αιχμαλώτους καί νά τους αποστείλει 
με εφόδια πίσω στην πατρίδα τους.21 

'Ωστόσο, το ενδιαφέρον τής 'Εκκλησίας καί τής Πολιτείας είχε στρα
φεί κυρίως στο ζήτημα τής εξαγοράς καί άπελεθέρωσης τών βυζαντινών 
αιχμαλώτων. Προς τήν κατεύθυνση αυτή, οί ιεράρχες τής Εκκλησίας 
εκτός από τις προσευχές καί τις παρακλήσεις τους στο Θεό για τή σω
τηρία τών αιχμαλώτων, συχνά συγκέντρωναν χρήματα για τήν εξαγορά 
τους.22 Τα χρήματα αυτά δέν προέρχονταν μόνο άπό τις προσφορές τών 
πιστών τής Εκκλησίας, άλλα καί άπό τήν πώληση ιερών σκευών καί 
εκκλησιαστικών κειμηλίων. Στους Ιερούς κανόνες τής ορθόδοξης Εκκλη
σίας, πού κατ' αρχήν προέβλεπαν αυστηρά το αναπαλλοτρίωτο τής περι
ουσίας της σε κινητά καί ακίνητα,23 προστέθηκε καί εκείνος πού επέτρε
πε τήν απαλλοτρίωση τους μόνο σέ περιπτώσεις εξαιρετικής εθνικής 

21. Ό Θεός ημών οϋτε δίσκων, ούτε ποτηριών χρήζει, ούτε γάρ έσθίει, ούτε 
πίνει, έπεί μή δέ προσδεής εστίν, έπεί τοίνυν πολλά κειμήλια χρυσά τε καί άργυρο ή 
εκκλησία έκ τής ευγνωμοσύνης τών προσηκόντων αυτή κέκτηται, προσήκει έκ τούτων 
φύσασθαί τε τών στρατιωτών τους αιχμαλώτους, καί διαθρέψαι αυτούς. Καί 
συνεχίζει ό Σωκράτης: Ταύτα καί άλλα πλείονα τούτοις παραπλήσια διεξελθών 
χωνεύει μεν τά κειμήλια· τιμήματα δέ τοις στρατιώταις υπέρ τών αιχμαλώτων 
καταβαλών, καί διαθρέψας αυτούς, είτα δούς εφόδια, τφ οίκείω απέπεμψε βασιλεϊ. 
Αϋτη ή του θαυμαστού Άκακίου πράξις πλέον τών Περσών βασιλέα κατέπληττεν, δτι 
αμφότερα 'Ρωμαίοι μεμελετήκασι, πολέμω τε καί ευεργεσία νικψν {'Εκκλησιαστική 
'Ιστορία, ϊν,ο. R. Hussey τ. Ι / Π, σελ. 776-777). 

22. Βλ. 'Αθανασίου 'Αλεξανδρείας, Διδασκαλία προς Άντίοχον Αοϋκαν, PG 28, 
στ. 649. -Σωζόμενος, Έκκλ. 'Ιστορία (εκδ. Bidez), σελ. 388. -Προκόπιος 1, σελ. 172 
καί 238-239. 

23. Βλ. Γ. Α Ράλλη - Μ. Ποτλή, Σύνταγμα θείων καί ιερών Κανόνων, τ. 2 καί 
3, 'Αθήνα 1852, 1853 (φωτ. ανατ. 1966), άποστ. κανών 38 καί κανών τής έν 
Καρθαγένη συνόδου 26, σελ. 52 καί 372 αντίστοιχα. —Πρβλ. Κ. Μ. Ράλλη, Το 
άναπαλλοτρίωτον τής εκκλησιαστικής περιουσίας κατά το δίκαιον τής 'Ορθοδόξου 
'Ανατολικής 'Εκκλησίας, 'Αθήνα 19032, σελ. 27. 
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ανάγκης. Στις περιπτώσεις αυτές συμπεριλήφθηκε και ή εξαγορά βυζα
ντινών αιχμαλώτων χάριν τών οποίων προέβαιναν, πράγματι, ορισμένοι 
Ιεράρχες σε πωλήσεις Ιερών αντικειμένων.24 

Ή Πολιτεία, άπό τήν άλλη πλευρά, φειδωλή, όπως προαναφέρθηκε, 
στη νομοθεσία πού άφοροϋσε τήν προστασία ξένων αιχμαλώτων, προέ
βλεψε και συμπεριέλαβε σ' αυτήν ειδικές και λεπτομερώς περιγραφόμε
νες διατάξεις γιά τους βυζαντινούς πολίτες αιχμαλώτους, οι όποιες αφο
ρούσαν τον τρόπο απελευθέρωσης τους, τα κληρονομικά τους δικαιώμα
τα καί τά υπέρ τών συγγενών τους μέτρα προστασίας κατά τή διάρκεια 
της αιχμαλωσίας τους ή μετά τήν επιστροφή τους στην πατρίδα.25 

Άπό τήν άλλη πλευρά, οι πληροφορίες σχετικά μέ τή νομοθεσία ή 
τήν παράδοση πού καθόριζε τήν τύχη τών αιχμαλώτων στους σύγχρο
νους μέ τό Βυζάντιο λαούς, μέ εξαίρεση εκείνες πού αφορούν τους 
"Αραβες και τους Πέρσες, είναι αποσπασματικές και προέρχονται επίσης 
άπό τίς βυζαντινές πηγές. 

Ώς προς τή σχετική ισλαμική νομοθεσία υπάρχουν μαρτυρίες και 
στις αραβικές πηγές μέ τις όποιες έχουν συστηματικά ασχοληθεί άραβες 
καί άραβολόγοι ερευνητές.26 Είναι γνωστό ότι στον ισλαμικό κόσμο, μέ
χρι τον έβδομο αιώνα, τό σύστημα ήταν καθαρά θεοκρατικό· δέν υπήρχε 
πολιτική νομοθεσία καί τις βασικές πηγές Δικαίου αποτελούσαν τό Κο
ράνι καί οί "Πράξεις" τοϋ προφήτη Μωάμεθ. Μέ τήν πάροδο όμως τού 
χρόνου, μετά τήν εξάπλωση τών 'Αράβων καί τή ραγδαία εξέλιξη της 

24. Βλ. Α. Γλαβίνα, Ή έπ'ι 'Αλεξίου Κομνηνού (1081 - 1118) περί ιερών σκευών, 
κειμηλίων καί αγίων εικόνων ερις (1081 - 1095), Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 54-59 καί 
88-89, οπού καί οί σχετικές πηγές. 

25. Σχετικές διατάξεις περιέχονται στην 'Ιουστινιάνεια νομοθεσία καί αναπαρά
γονται στα μεταγενέστερα βυζαντινά νομοθετικά έργα: βλ. CJC 1, Dig. 4.6. 14-15, 
42.5.39, 49.15, σελ. 93, 722 καί 884-888 αντίστοιχα· CJC2, Cod. Just. 8.50, σελ. 360-
361 και CJC 3, Νεαρά 131.11, σελ. 659-660. —Πρβλ. Burgmann, ο.π., τίτλος 8, σελ. 
200-202, JGR 6, Eclogaprivata aucta 9.6 καί Ecloga adprochiron mutata 10.7.12, σελ. 29-
30 καί 250-251 αντίστοιχα. 'Επίσης, Βασιλικά 1, 5.3.12, σελ. 145, Βασιλικά!, 9.7.37 
καί 10.35.14-15, σελ. 504 καί 613 καί Βασιλικά 4, 34.1-34.2, σελ. 1552-1558. 

26. Γενικά περί τού ισλαμικού Δικαίου βλ: Ε Tyân, Institutions du droit public 
musulman, Παρίσι 1954, G. Bousquet, Le Droit musulman, Παρίσι 1963, M. Khadouri, 
Islamic Jurisprudence, Βαλτιμόρη 1961. Ειδικότερα περί τών αιχμαλώτων στο αραβικό 
Δίκαιο βλ. Ε. Graf, Religiöse und rechtliche Vorstellungen über Kriegsgefangene in Islam 
und Cristentum, Die Welt des Islams 8 (1963), σελ. 89-139 καί R. A. Khouri al Odetallah, 
Άραβες και Βυζαντινοί. Τό πρόβλημα τών αιχμαλώτων πολέμου (διδακτορική 
διατριβή, Θεσσαλονίκη 1983), όπου γίνεται λεπτομερής καταγραφή καί ανάλυση της 
σχετικής μέ τό θέμα θρησκευτικής και πολιτικής νομοθεσίας. 
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κοινωνίας τους, κατέστη επιτακτική ή ανάγκη συμπλήρωσης των κενών 
πού παρουσίαζαν οί θρησκευτικές πηγές σέ νομικά ζητήματα. 01 άραβες 
νομομαθείς, χωρίς να θεσπίσουν ειδικούς για τους αιχμαλώτους νόμους, 
συμπεριέλαβαν στα κείμενα τους κανόνες πού αφορούσαν τή μεταχείριση 
τους, για τή σύνταξη τών οποίων βασίστηκαν, μέ μικρές μόνο διαφορο
ποιήσεις, σέ όσα προέβλεπε γι' αυτούς ή ισλαμική θρησκεία. Τα ισλαμικά 
θρησκευτικά κείμενα, όπως και τα αντίστοιχα βυζαντινά, συνιστούσαν 
καταρχήν καλή συμπεριφορά προς τους αιχμαλώτους και δέν επέτρεπαν 
τήν εκτέλεση ορισμένων κατηγοριών, όπως τών ηλικιωμένων, τών δια
νοητικά και σωματικά αναπήρων, τών ασκητών και τών μοναχών.27 Οί 
νομομαθείς πού κλήθηκαν να συμπληρώσουν τά κενά τών θρησκευτικών 
κειμένων και νά δώσουν λύσεις σέ ορισμένες αντιφατικότητες πού 
εκείνα παρουσίαζαν στο ζήτημα τών αιχμαλώτων καί της μεταχείρισης 
τους, πρότειναν τις παρακάτω, κατά περίπτωση, θέσεις: εκτέλεση, υπο
δούλωση, συγχώρηση, εξαγορά ή ανταλλαγή.28 Ωστόσο οί απόψεις τών 
νομικών είχαν μάλλον συμβουλευτικό χαρακτήρα καί τον τελευταίο λόγο 
σχετικά μέ τήν ερμηνεία ή τήν εφαρμογή τους είχε ό Ιδιος ò χαλίφης ή ô 
εκάστοτε εκπρόσωπος του. 

Για τή μεταχείριση τών αιχμαλώτων στην περσική αυτοκρατορία δυ
στυχώς δέν έχουν διασωθεί συγκεκριμένες διατάξεις της περσικής νομο
θεσίας. Οί βυζαντινοί, ωστόσο, αιχμάλωτοι θά πρέπει νά προστατεύο
νταν από τίς διμερείς συμβάσεις τών δύο Αυτοκρατοριών καί άπό τήν 
πάγια μεταξύ τους σχέση ισοτιμίας. 'Υποθέτουμε πώς ή μεταχείριση 
τους άπό τους Πέρσες ήταν ανάλογη μ' εκείνη πού εφάρμοζαν οί Βυζα
ντινοί προς τους δικούς τους αιχμαλώτους, δεδομένου οτι καί το ζήτη
μα αυτό θά είχε ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο πού καθόριζε τή με
ταξύ τους ισότιμη σχέση.29 Ή υπόθεση αυτή μπορεί νά στηριχθεί σέ ορι
σμένες μαρτυρίες πού περιέχονται σέ μεταγενέστερες αραβικές πηγές καί 
αναφέρονται στην ανοχή τών περσικών άρχων απέναντι στους χιλιάδες 
χριστιανούς αιχμαλώτους πού κατά καιρούς μεταφέρονταν σέ περιοχές 

27. Βλ. Khouri al Odetallah, ο.π. σελ. 23. 
28. Στο ίδιο, σελ. 24. Στις σελίδες 24-27 περιγράφονται και έπεξηγοϋνται άπό 

τον συγγραφέα λεπτομερώς οί τέσσερις κατηγορίες μεταχείρισης τών αιχμαλώτων 
στον ισλαμικό κόσμο. 

29. Σχετικά μέ τίς νομικές καί διπλωματικές σχέσεις Βυζαντίου-Περσίας κατά 
τήν πρώιμη βυζαντινή εποχή βλ. Εν. Chrysos, Some Aspects of Roman-Persian legal 
Relations, Κληρονομιά 8 A' (1976), σελ. 1-60 καί Κατερίνα Συνέλλη, Οί διπλωμα
τικές σχέσεις Βυζαντίου καί Περσίας εως τον στ ' αιώνα, 'Αθήνα 1986. 
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της περσικής επικράτειας, άλλα και σε περιστασιακές αναφορές βυζα
ντινών ιστοριογράφων της εποχής, στα περί τών σχέσεων τών δύο 
Αυτοκρατοριών βιβλία τους. 

Σύμφωνα μέ τις αραβικές πηγές, από τον 3ο κιόλας αιώνα, ή στάση 
τών περσικών άρχων απέναντι στους χριστιανούς αιχμαλώτους ήταν Ιδι
αίτερα ανεκτική. Χαρακτηριστική είναι ή περιγραφή τής μεταφοράς και 
εγκατάστασης σέ νέα πόλη, άπό τον Σαπώρη Α'(256-261), τών χρι
στιανών αιχμαλώτων, κατοίκων τής ρωμαϊκής 'Αντιόχειας, μετά τήν κα
τάκτηση της άπό τους Πέρσες.30 Οί ξεριζωμένοι χριστιανοί αιχμάλωτοι 
τής 'Αντιόχειας μέ επικεφαλής τον επίσκοπο Δημητριανό, στο πλαίσιο 
τής ανοχής καί τής ευνοϊκής συμπεριφοράς τών περσών κατακτητών 
τους, ίδρυσαν στή νέα τους πατρίδα 'Εκκλησία πού θεωρείται ως ή δεύ
τερη σπουδαιότερη στην Περσία μετά τή μητρόπολη τής Σελευκείας-Κτη-
σιφώντος.31 

Τήν πρακτική τής μαζικής μεταφοράς καί εγκατάστασης σέ νέες πό
λεις ή ευρύτερες περιοχές τής περσικής αυτοκρατορίας χριστιανικών 
πληθυσμών, προερχομένων άπό βυζαντινές πόλεις πού κατακτήθηκαν 
άπό τους Πέρσες, ακολούθησαν και οί διάδοχοι τοϋ Σαπώρη Α ' σέ όλη 
τή διάρκεια τής σασσανιδικής περιόδου.32 Μέ εξαίρεση τον Σαπώρη 
Β ' (309-379), ό όποιος κατά τό Χρονικό Seen "μισούσε" τους Χριστια
νούς καί έξαπέλυε άγριους διωγμούς εναντίον τους, οί σασσανίδες μο
νάρχες επεδείκνυαν προς τους χριστιανικούς πληθυσμούς τής Περσίας 
θρησκευτική ανοχή, ενώ σέ ορισμένους αίχμαλώτους πρόσφεραν ευκαι
ρίες διάκρισης καί ανάδειξης στο στρατό, καθώς και ενεργούς συμμε
τοχής στην οικονομική καί επαγγελματική ζωή τής χώρας.33 Ό Σαπώρης 
Γ ' , για παράδειγμα, απελευθέρωσε, σύμφωνα πάντοτε μέ τό νεστοριανό 
Χρονικό Seen, χριστιανούς αιχμαλώτους καί τους επέτρεψε ν' ασκήσουν 
ελεύθερα τό επάγγελμα τους στην περσική αυτοκρατορία προκειμένου τό 
κράτος να εισπράξει καί άπό αυτούς φόρους.34 

Άπό τήν άλλη πλευρά, ό Προκόπιος επιβεβαιώνει εν μέρει τις μαρ-

30. Βλ. P. Peeters, S. Démétrianus évêque a"Antioche?, An. Boll. 42 (1924), σελ. 288-
314. 

31. Στο ίδιο, σελ. 304. 
32. Στο Ιδιο, σελ. 305-306. 
33. Στους διωγμούς τοϋ Σαπώρη Β ' αναφέρεται μέ λεπτομέρειες ό Σωζόμενος 

(σελ. 61-70). —Πρβλ. J. P. Asmussen, Christians in Iran, The Cambridge History of Iran, τ. 
3 (2), ΚαΙμπριτζ 1983, σελ. 934, 936. 

34. Στο ίδιο, σελ. 933. 
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τυρίες των αραβικών πηγών, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την περιγραφή της 
κατάληψης της βυζαντινής 'Αντιόχειας άπο τον Χοσρόη Α '. 'Αναφέρει 
τήν ίδρυση από τον πέρση μονάρχη στην περσική επικράτεια ομώνυμης 
πόλης, στην οποία εγκατέστησε τους αιχμαλώτους κατοίκους της πρώ
της. 'Επισημαίνει τήν ιδιαίτερα ευνοϊκή συμπεριφορά τοϋ πέρση βασιλιά 
προς τους Βυζαντινούς, τους οποίους επιμελεστέρως η κατά αιχμαλώ
τους έσίτιζεν και γιά τους οποίους κατασκεύασε βαλανεΐον και ιπποδρό
μων όπου παραστάσεις θά έδιναν ηνίοχοι και μουσικοί, προερχόμενοι 
άπο τή βυζαντινή 'Αντιόχεια και άλλες "ρωμαϊκές" πόλεις.35 Ό Ιδιος 
Ιστοριογράφος σε άλλα σημεία της ιστορίας του κάνει λόγο, δύο φορές, 
γιά ομαδική απελευθέρωση βυζαντινών αιχμαλώτων άπο τους πέρσες 
μονάρχες Καβάδη και Χοσρόη, ενέργειες πού αποδίδει είτε στά φιλαν
θρωπικά συναισθήματα τους εϊτε σε φιλοχρηματία.36 

'Ανάλογες μαρτυρίες, εξάλλου, έχουν καταγραφεί στά έργα τοϋ Προ
κοπίου και τοϋ Θεοφύλακτου Σιμοκάττη πού άφοροϋν στή συμπεριφορά 
τών Βυζαντινών προς τους πέρσες αιχμαλώτους καί τήν αντιμετώπιση 
τους άπό τίς βυζαντινές αρχές. Ό Μαυρίκιος, κατά τήν αποχώρηση άπο 
τή βυζαντινή πρωτεύουσα μιας περσικής διπλωματικής αποστολής, πα
ρέδωσε στους πέρσες πρέσβεις μαζί με τήν καθιερωμένη επιστολή καί τά 
συνήθη δώρα, καί ένα μεγάλο αριθμό αιχμαλώτων, στους οποίους συ
γκαταλέγονταν δύο επώνυμοι πέρσες στρατηγοί, ό Σαμέν και ό Χοσρο-
περόζης.37 Ό Βελισάριος, μετά τήν κατάληψη τοϋ φρουρίου Σισαυρά-
νων, συνέλαβε αιχμαλώτους πέρσες Ιππείς, πού αποτελούσαν σώμα επί
λεκτο τοϋ περσικού Ιππικού, μαζί με τον αρχηγό τους Βλησχάμη (άνήρ 
δόκιμος), στον όποιο είχε ανατεθεί ή προστασία τοϋ φρουρίου. Τους 
ιππείς αιχμαλώτους μέ επικεφαλής τον ικανότατο αρχηγό τους αξιοποί
ησε αργότερα ό 'Ιουστινιανός αποστέλλοντας τους στην 'Ιταλία μέ 
σκοπό να πολεμήσουν εναντίον τών Γότθων.38 

'Ωστόσο, οί πληροφορίες πού προαναφέρθηκαν απεικονίζουν τή μία 
οψη τοϋ νομίσματος, δεδομένου ότι στις Ιδιες πηγές έχουν απογραφεί 

35. Προκόπιος 1, σελ. 213-214. 
36. Γιά τους λόγους της ομαδικής απελευθέρωσης τών αιχμαλώτων άπο τον 

Καβάδη ό Προκόπιος είναι κατηγορηματικός: ...ές τούτους δέ τους αιχμαλώτους 
φιλανθρωπία έχρήσατο [Καβάδης] βασιλεΐ πρεπούση (Προκόπιος 1, σελ. 36). Τήν 
απελευθέρωση, όμως, τών αιχμαλώτων άπό τον Χοσρόη αποδίδει χωρίς βεβαιότητα, 
σε τρεις πιθανούς λόγους· είτε φιλανθρωπία είτε φιλοχρηματία εχόμενος, η γυναικί 
χαριζόμενος (Προκόπιος 1, σελ. 171-172). 

37. Σιμοκάττης, Ίστορίαι, σελ. 178-179. 
38. Προκόπιος 1, σελ. 232, 235. 
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και μαρτυρίες πού αναφέρονται σε σκληρή και άδικη προς αιχμαλώτους 
συμπεριφορά τόσο άπο τήν πλευρά των βυζαντινών όσο και τών περ
σικών άρχων. Ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης μνημονεύει τά βασανιστήρια 
στά όποια υπέβαλαν οί βυζαντινοί κατακτητές της Άρζανηνής τους πέρ
σες αιχμαλώτους, κατοίκους της πόλης, προκειμένου νά τους οδηγήσουν 
στά υπόγεια κρησφύγετα, οπού υπήρχαν αποθήκες γεμάτες μέ τρόφιμα.39 

Σέ παρόμοια βασανιστήρια υποβλήθηκαν καί βυζαντινοί στρατιώτες, 
αιχμάλωτοι τών Περσών, γιά ν ' αποκαλύψουν στους κατακτητές τους τά 
σχέδια τοΰ βυζαντινού στρατηγού τής Λαζικής.40 'Ακόμη, οί πέρσες νι
κητές μετέφεραν στην επικράτεια τους καί φυλάκισαν σέ σπήλαιο όλους 
τους βυζαντινούς αιχμαλώτους μαζί μέ τον αρχηγό τους Κούτζη, μετά 
άπό τήν ήττα πού υπέστη ό βυζαντινός στρατός στή θέση Μίνδουος, κο
ντά στή Νίσιβι.41 

Τά παραδείγματα πού καταγράφηκαν υποδηλώνουν μια στοιχειώδη, 
έστω, ισορροπία στις σχέσεις Περσών -Βυζαντινών αναφορικά μέ τους 
αιχμαλώτους καί ενισχύουν τήν άποψη πού ήδη διατυπώθηκε οτι τό ζή
τημα τής μεταχείρισης τους θα είχε μάλλον συμπεριληφθεί στο γενικότε
ρο νομικό πλαίσιο παύ καθόριζε τή μεταξύ τους ισότιμη σχέση. 

Γιά τήν τύχη τών αιχμαλώτων στο βασίλειο τών Ούννων πληροφο
ρίες αντλούμε άπό αξιόπιστη πηγή τής εποχής, τό βυζαντινό αξιωμα
τούχο καί ιστορικό Πρίσκο, ό όποιος, συμμετέχοντας προσωπικά στή δι
πλωματική αποστολή τοΰ 448 στή χώρα τών Ούννων, είχε τήν ευκαιρία 
νά συναντήσει "ρωμαίους" αιχμαλώτους στην αυλή τού 'Αττίλα καί τών 
αξιωματούχων του καί νά διαμορφώσει ευκρινή εικόνα γιά τήν κατά
σταση τους. Στο έργο του Περί Πρέσβεων 'Ρωμαίων προς 'Εθνικούς,42 

στο όποιο περιγράφει τίς εμπειρίες καί τίς γνώσεις πού αποκόμισε άπό 
τό ταξίδι του στο ούννικό βασίλειο, μεταξύ τών άλλων αναφέρεται στην 
ξεχωριστή θέση πού κατείχαν στην αυλή τού ούννου ηγεμόνα καί τών 
αξιωματούχων του βυζαντινοί πρώην αιχμάλωτοι. Οί τελευταίοι, άπό τή 
θέση τους ώς γραμματείς, διερμηνείς, πρέσβεις κ.λπ., ήρθαν σ' επαφή μέ 
τή βυζαντινή πρεσβεία κατά τήν άφιξη της στην ούννική αυλή καί έδω-

39. Σιμοκάττης Ίστορίαι, σελ. 82. 
40. Στο Ιδιο, σελ. 123. 
41. ... μάχης καρτεράς γενομένης ήσσώνται 'Ρωμαίοι, φόνος τε αυτών πολύς 

γέγονε, τινάς δε καί έζώγρησαν οί πολέμιοι, εν τούτοις ην καί Κούτζης ους δη οί 
Πέρσαι απαντάς ες τα οικεία ηθη άπαγαγόντες, δήσαντες τε τον άπαντα χρόνον εν 
σπηλαίω καθεϊρξαν... (Προκόπιος 1, σελ. 60). 

42. Πρίσκος, Ίστορίαι, C. Porphyrogeniti, Ι De Legationibus, (εκδ. C. de Boor). 
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σαν στον Πρίσκο την ευκαιρία να καταγράψει σημαντικές πληροφορίες 
για την μετά την αιχμαλωσία τύχη τους.43 

'Από το Ιδιο έργο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια μακρά πα
ρεκβατική αφήγηση τοϋ συγγραφέα πού αναφέρεται στή συνάντηση του 
μέ έναν "έλληνα" πρώην αιχμάλωτο, ο όποιος ελεύθερος πλέον είχε τε
θεί στην υπηρεσία τοϋ Όνηγήσιου, δεύτερου στην Ιεραρχία της ηγετικής 
ομάδας της ούννικής συνομοσπονδίας. Στο διάλογο πού μεταξύ τους 
διαμείφθηκε, ό γραικός αιχμάλωτος, μέ αφορμή τήν προσωπική του πε
ρίπτωση, αποκάλυψε στο συνομιλητή του πολύτιμες πληροφορίες σχε
τικά μέ τους νόμους πού καθόριζαν τή μεταχείριση και τήν τύχη των 
αιχμαλώτων στην εξελισσόμενη τότε κοινωνία της ούννικής αυτοκρατο
ρίας. Ό ίδιος επελέγη στή μερίδα των λαφύρων τοϋ Όνηγήσιου δια τον 
ύπάρξαντα πλοϋτον αϋτφ- καί παρακάτω επεξηγεί: τους γάρ άλόντας 
από των ευπόρων μετά τον Άττήλαν έκκρίτους εΐχον οί των Σκυθών 
λογάδες δια το επί πλείστοις διατίθεσθαι· άριστεύσαντα δέ εν ταϊς ύστε
ρον προς 'Ρωμαίους μάχαις καί το των Άκατίρων έθνος, δόντα τφ βαρ-
βάρω δεσπότη κατά τον παρά Σκύθαις νόμον τα κατά τον πόλεμον 
αϋτφ κτηθέντα ελευθερίας τυχεΐν, γυναίκα δέ γήμασθαι βάρβαρον, είναι 
τε αϋτφ παΐδας· καί Όνηγησίω τραπέζης κοινωνοϋντα άμείνονα τοϋ 
προτέρου τον παρόντα βίον ήγεΐσθαι.44 

Άπό τήν ανάγνωση και μόνο αύτοϋ τοϋ χωρίου γίνεται σαφές δτι 
στο ούννικό βασίλειο μια σειρά άπό προϋποθέσεις καθόριζαν τήν περαι
τέρω τύχη των αΙχμαλώτων. Μέ βασικό κριτήριο τήν προ της αίχμαλω-
σίας οικονομική τους κατάσταση μερικοί άπό αυτούς επιλέγονταν να 
υπηρετήσουν τον 'Αττίλα καί τους περί αυτόν λογάδες της ούννικής 
αυλής. 'Ακόμη όσοι διακρίνονταν στις εναντίον των "Ρωμαίων" μάχες 
εντάσσονταν εύκολα στην ούννική κοινωνία καί απολάμβαναν όλα τα 
προνόμια πού είχε Ινας ελεύθερος πολίτης της ούννικής συνομοσπον
δίας.45 Στή συνέχεια μάλιστα τοϋ διαλόγου ό γραικός πρώην αίχμάλω-

43. Στή συνέχεια της εργασίας θ' αναφερθούμε λεπτομερώς στους ρωμαίους καί 
βυζαντινούς αΙχμαλώτους της ούννικής αυλής καί θα επισημάνουμε το ρόλο πού 
έπαιξαν κατά τήν παραμονή τους σ' αύτη, στον τομέα τής επικοινωνίας καί τής 
πληροφόρησης ανάμεσα στις δύο πλευρές. 

44. Πρίσκος, σελ. 135-138. 
45. 'Όπως θα δούμε παρακάτω, ιδιαίτερη θέση στην κοινωνία τής ούννικής 

συνομοσπονδίας αποκτούσαν καί oi αιχμάλωτοι υψηλού πνευματικού καί κοινωνικού 
επιπέδου, τους οποίους οί ηγετικές τάξεις τής ούννικής συνομοσπονδίας αξιοποιού
σαν κατάλληλα για τήν προαγωγή τοϋ πολιτισμού καί γενικότερα τής κοινωνίας 
τους. 
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τος εκθειάζει τήν τύχη των παρά Σκύθαις αιχμαλώτων - προφανώς 
όσων απέκτησαν τήν ελευθερία τους - και δέν διστάζει να τήν αντιπα
ραβάλει μ' εκείνη τών αιχμαλώτων της βυζαντινής αυτοκρατορίας, τους 
οποίους ό ίδιος θεωρεί δυστυχείς και καταπιεσμένους.46 

Οι πληροφορίες όμως αυτές πού αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες 
ή μεμονωμένες ατομικές περιπτώσεις δέν φωτίζουν στο σύνολο του το 
ζήτημα τών αιχμαλώτων στο ούννικο βασίλειο, ή πλειονότητα τών οποί
ων δέν είχε άλλη τύχη άπο τήν υποδούλωση, τή φυλάκιση ή και τή θα
νάτωση. Σέ μια υπό εξέλιξη τότε "βαρβαρική" κοινωνία δέν είχαν ακόμη 
διαμορφωθεί εκείνοι oi νομικοί και ηθικοί κώδικες πού θ' αποτελούσαν 
εγγύηση για μια στοιχειώδη, έστω, προστασία τών αιχμαλώτων. Ό ίδιος 
ô Πρίσκος σέ άλλο σημείο τής διήγησης του παρατηρεί ότι οί αιχμάλω
τοι τών Ούννων πού προέρχονταν από τή Θράκη και τα παράλια τού 
'Ιλλυρικού αναγνωρίζονταν εύκολα άπο τα ράκη και το ξυρισμένο κεφά
λι (έκ τών διερρωγότων ενδυμάτων και τον αϋχμον της κεφαλής), εμφά
νιση πού μαρτυρούσε τή δυσμενή μεταστροφή τής τύχης τους.47 

'Ανάλογη μ' εκείνη στο ούννικο βασίλειο πρέπει να ήταν και ή τύχη 
τών αιχμαλώτων στο σύγχρονο του βανδαλικό. Σέ μεταγενέστερες τής 
εποχής πηγές επισημαίνουμε αναφορές τών συγγραφέων τους για επιλε
κτική ευνοϊκή μεταχείριση τών ευγενών καί επωνύμων αιχμαλώτων σέ 
αντίθεση μέ τήν κακή συμπεριφορά πού επεδείκνυαν οί βανδαλικές 
αρχές απέναντι στο πλήθος τών άλλων πού κατά χιλιάδες οδηγούνταν 
στα κρατητήρια. Ό Προκόπιος στην περιγραφή τής κατάληψης τής Καρ
χηδόνας αναφέρει ^τι όλοι οί συλληφθέντες άπο τους Βάνδαλους αιχμά
λωτοι οδηγήθηκαν στή φυλακή· ανάμεσα τους ήταν και ό μετέπειτα βυ-

46. ...τους μεν γάρ παρά Σκύθαις μετά τον πόλεμον έν άπραγμοσύνη διατελείν, 
έκαστου τών παρόντων απολαύοντος, και ουδαμώς η ολίγα ενοχλοϋντος ή 
ένοχλουμένου, τους μέντοι παρά 'Ρωμαίοις έν μεν πολεμώ φαδίως άναλίσκεσθαι εις 
έτερους τά της σωτηρίας ελπίδας έχοντας, ώς πάντων διά τους τυράννους μη 
χρωμένων δπλοις (Πρίσκος, σελ. 136). Σημειώνουμε ότι ό διάλογος μεταξύ τοΰ 
Πρίσκου και τοΰ "έλληνα" αιχμαλώτου είναι, Ισως, φανταστικός καί εμβόλιμος, 
παρατίθεται δε από τον συγγραφέα για να δώσει έμφαση καί αμεσότητα στο λόγο 
του καί νά καταστήσει έγκυρες καί πειστικές στους αναγνώστες του τις εντυπώσεις 
καί τις πληροφορίες του άπο το ταξίδι στο ούννικό βασίλειο. Άπο τή συνέχεια τοΰ 
διαλόγου, στον όποιο θίγονται καί αντιπαραβάλλονται ζητήματα δικαιοσύνης, μπορεί 
κανείς νά υποθέσει ότι ό Πρίσκος τον επινόησε για ν' ασκήσει, μέ έμμεσο τρόπο, 
κριτική στην Πολιτεία για τήν κακή εφαρμογή τών βυζαντινών νόμων. 

47. ... ου όαδίως τις σφών [Σκυθών] έλληνίζει τη φωνή, πλην ών άπήγαγον 
αιχμαλώτων άπο τής Θρακίας καί Ίλλυρίδος παραλού, αλλ' εκείνοι μεν γνώριμοι 
τοις έντυγχάνουσιν έτύγχανον Ικ τε τών διερρωγότων ενδυμάτων καί τοϋ αυχμοϋ τής 
κεφαλής, ώς ές τήνχείρονα μεταπεσόντες τύχην (Πρίσκος, σελ. 135). 
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ζαντινος αυτοκράτορας Μαρκιανός. Και συνεχίζει στο loco χωρίο: τότε 
μέντοι Γιζέριχος εν τη βασιλέως αύλη παρεϊναι τους αιχμαλώτους έκέ-
λευεν, όπως οί είδεναι σκοπουμένω έξη οτφ αν δεσπότη αυτών έκαστος 
ουκ από της αύτοϋ αξίας δουλεύοι.4* Είναι προφανές οτι ή διαταγή τοϋ 
Γιζέριχου δέν άφοροϋσε το σύνολο των φυλακισμένων αιχμαλώτων. Το 
πιθανότερο είναι ότι μεταφέρθηκαν στη βασιλική αυλή όσοι από αυτούς 
κατείχαν υψηλά αξιώματα στή βυζαντινή κρατική διοίκηση, οί όποιοι 
στή συνέχεια, όπως συνέβη στο ούννικό βασίλειο, τέθηκαν στην υπηρε
σία τοϋ παλατιού και των αξιωματούχων του με σκοπό να συμβάλουν 
στην οργάνωση και τή συγκρότηση της ύπό διαμόρφωση τότε βανδα-
λικής κρατικής μηχανής. Δέν μπορεί να θεωρηθεί ώς τυχαίο, εξάλλου, τό 
γεγονός οτι ένας από τους αιχμαλώτους πού μεταφέρθηκαν στο παλάτι 
τοϋ Γιζέριχου ήταν ô μετέπειτα αυτοκράτορας τοϋ Βυζαντίου Μαρκια-
νός, εκείνη τήν εποχή δομέστικος (έξ απορρήτων) τοϋ ίσχυροϋ άνδρα 
τοϋ Βυζαντίου "Ασπαρα. 'Αξιοσημείωτο είναι μάλιστα οτι, όταν ό βάν
δαλος ηγεμόνας πληροφορήθηκε για τό αξίωμα και τή θέση πού κατείχε 
στή βασιλική αυλή τοϋ Βυζαντίου, τον ελευθέρωσε αμέσως και τον απέ
στειλε στή βυζαντινή πρωτεύουσα, άφοΰ προηγουμένως τοϋ ζήτησε ένορ
κη διαβεβαίωση οτι οϋποτε προς γε Βανδίλους έν οπλοις γένηται.49 

Ξεχωριστή αντιμετώπιση γνώρισαν άπό τον βάνδαλο ηγέτη καί δυτι
κοί αξιωματούχοι πού συνελήφθησαν αιχμάλωτοι αργότερα, κατά τήν 
εκπόρθηση της Ρώμης, καί μαζί με τον πλούτο της μεταφέρθηκαν στην 
'Αφρική. Ό χρονογράφος τοϋ 6ου αιώνα Μαλάλας αναφέρει οτι στο 
πλήθος των αιχμαλώτων πού ό Γιζέριχος οδήγησε στην Καρχηδόνα συ
γκαταλέγονταν πολλοί συγκλητικοί με τίς γυναίκες τους, ανάμεσα τους 
καί ή αυτοκράτειρα Ευδοξία μέ τίς κόρες της, Ευδοκία καί Πλακίδια, 
τίς όποιες ό Βάνδαλος έν τιμή είχεν μεθ' έαυτοϋ.50 Δυτικές πηγές ανα
φέρουν επίσης οτι ό Γιζέριχος, κατά τήν επιστροφή του στην Καρχηδό
να φρόντισε να μεταφέρει άπό τή Ρώμη ώς αιχμαλώτους πολλούς τε
χνίτες καί επαγγελματίες γιά τήν ενίσχυση της επαγγελματικής καί οικο
νομικής οργάνωσης της χώρας του.51 

48. Προκόπιος 1, σελ. 324. 
49. Στο Ιδιο, σελ. 325-326. 
50. Μαλάλας, Χρονογραφία (εκδ. Dindorf), σελ. 365-366. Στο Ιδιο χωρίο 

μνημονεύεται άπό τό χρονογράφο καί ό γάμος τής Ευδοκίας μέ τον Όνώριχο γιά 
τον όποιο θα κάνουμε λόγο παρακάτω. 

51. Βλ. E. Stein, Histoire du Bas-Empire, τ. Il καί 12, Παρίσι 1959, σελ. 366 και 
593 αντίστοιχα. 
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Διαφορετική, κατά το Στρατηγικόν τον Μαυρικίου, υπήρξε ή μετα
χείριση των αιχμαλώτων από τους Σλάβους και τους συγγενείς τους, φυ
λετικά, "Αντες. Στο δ κεφάλαιο τοϋ 11ου Λόγου της παραπάνω στρα
τιωτικής πραγματείας, στο όποιο περιγράφεται ό καθημερινός τρόπος 
ζωής και ol στρατιωτικές τους ικανότητες, εμπεριέχεται και μία άμεση 
μνεία περί των αιχμαλώτων πολέμου πού έχει ώς έξης: Τους δέ οντάς εν 
αιχμαλωσία παρ ' αϋτοις ουκ άορίστφ χρόνφ, ώς τα λοιπά έθνη, εν δου
λεία κατέχουσιν, αλλά φητον ορίζοντες αϋτοϊς χρόνον, εν τη γνώμη 
αυτών ποιούνται, είτε θέλουσιν εν τοις ιδίοις άναχωρήσαι μετά τίνος 
μισθού η μένειν εκεϊσε ελεύθεροι και φίλοι.52 Έτσι, όπως παρατίθεται ή 
πληροφορία, φαίνεται ότι άφορα όλους τους αιχμαλώτους, ανεξάρτητα 
από την κοινωνική προέλευση ή τήν οικονομική τους κατάσταση. Μολο
νότι πιστή και καθολική εφαρμογή αύτοΰ τοϋ άγραφου νόμου θά ήταν, 
προφανώς, αδύνατη σε μια κοινωνία αγρίων ακόμη ηθών, εν τούτοις ή 
μαρτυρία μιας άλλης πηγής εκείνης της εποχής ενισχύει τήν πρώτη ώς 
προς τό δεύτερο τουλάχιστον σκέλος της, πού αναφέρεται στή δυνατότη
τα τών αιχμαλώτων νά παραμένουν στή χώρα τών Σλάβων και ελεύθε
ροι να εντάσσονται στην κοινωνία τους. Στις Πράξεις τοϋ 'Αγίου Δημη
τρίου, ό βιογράφος του, αναφερόμενος σε επιδρομές Άβαροσλάβων ενα
ντίον βυζαντινών επαρχιών και πόλεων, περιγράφει τή μεταφορά και 
εγκατάσταση πλήθους βυζαντινών αιχμαλώτων ανάμεσα σέ έθνη βαρβα
ρικά (Άβαροσλάβοι, Βούλγαροι). Ενδιαφέρον παρουσιάζει ή συνέχεια 
τής αφήγησης, στην οποία γίνεται λόγος για επιμιξία τών αιχμαλώτων 
με ντόπιους, για σύναψη έπιγαμιών, για δημιουργία νέων οικογενειών 
με σεβασμό καί προσήλωση στα "ρωμαϊκά" ήθη και έθιμα, για ελεύθερη 
έκφραση τών θρησκευτικών-χριστιανικών τους πεποιθήσεων, άλλα καί 
για τό διακαή πόθο τής επιστροφής στην πατρίδα πού πραγματοποιήθη
κε ύστερα άπό 60 ολόκληρα χρόνια.53 Ή σημαντική αυτή μαρτυρία έπι-

52. Μαυρικίου Στρατηγικόν, σελ. 372. 
53. έκεΐσε οΰν, ώς εϊρηται, τον απάντα λαόν τής αιχμαλωσίας κατέστησεν ό 

λεχθείς χαγάνος, ώς αϋτφ λοιπόν υποκειμένους- Έξ εκείνον οϋν έπιμιγέντες μετά 
Βουλγάρων καί Άβάρων καί τών λοιπών εθνικών καί παιδοποιηοάντων απ' 
αλλήλων καί λαον απείρου καί παμπόλλον γεγονότος, παις δέ παρά πατρός έκαστος 
τάς ένεγκαμένας παρειληφότων καί τήν όρμήν τοϋ γένους κατά τών ηθών τών 
'Ρωμαίων, καί καθάπερ εν τή Αίγΰπτφ επί τοϋ Φαραώ ηύξάνετο τό τών 'Εβραίων 
γένος, οϋτω καί εν τούτοις κατά τον δμοιον τρόπον δια τής ορθοδόξου πίστεως καί 
αγίου καί ζωοποιού βαπτίσματος ηϋξετο τό τών χριστιανών φϋλον, καί θάτερος 
θατέρφ περί τών πατρίων τοποθεσιών αφηγούμενος, άλλήλοις πϋρ εν ταΐς καρδίαις 
τής άποδράσεως υφήπτον... (P. Lemerle, Les plus anciens recueils des Miracles de Saint 
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βεβαιώνει πράγματι τον ισχυρισμό τοϋ συγγραφέα τοϋ Στρατηγικού 
κατά τον όποιο όσοι από τους αιχμαλώτους των Σλάβων δέν εξαγορά
ζονταν, μποροϋσαν ελεύθερα να ενταχθούν στη δική τους κοινωνία. 

'Ομαδικοί μετοικισμοί αιχμαλώτων, κυρίως μετά άπό καταλήψεις 
πόλεων,54 αναφέρονται άπό τΙς βυζαντινές πηγές σέ πολλές περιπτώσεις. 
'Αξίζει να καταγράφουν επιλεκτικά ορισμένα παραδείγματα: 

Ό Τιβέριος έδωσε εντολή να μεταφέρουν και νά εγκαταστήσουν 
στην Κύπρο χιλιάδες Περσών πού συνελήφθησαν αιχμάλωτοι άπό τό 
στρατηγό Μαυρίκιο μετά τήν κατάληψη φρουρίων της Άρζανηνής.55 

Άπό τήν άλλη πλευρά, ò Χοσρόης μετέφερε και εγκατέστησε, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, στή νέα 'Αντιόχεια της Περσίας όλους τους αίχμαλωτισθέ-
ντες κατοίκους της ομώνυμης βυζαντινής πόλης της Συρίας,56 μέ τους 
οποίους μάλιστα, καθώς αναφέρει ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, συνεργά
στηκε αργότερα ό πέρσης στρατηγός Μεβόδης για τή σύλληψη των υπο
στηρικτών και συντρόφων τοϋ σφετεριστή τοϋ περσικού θρόνου Βαράμ 
και τήν έπανεθρόνιση τοϋ Χοσρόη.57 Στην Ιδια πηγή γίνεται μνεία της 
μετοικεσίας εις τήν πολεμίαν τοϋ λαού της Σιγγιδόνας μετά τήν κατά
ληψη της άπό τον Χαγάνο των Άβάρων.58 

'Επί της βασιλείας τοϋ αυτοκράτορα Λέοντος 'Αρμενίου, οι Βούλγα
ροι τήν αιχμαλωσίαν πασαν εις πλήθος οϋσαν άναρίθμητον και πασαν 
τήν άποσκευήν αυτών μετώκισαν αυτούς εις Βουλγαρίαν εκείθεν τοϋ 
"Ιστρου πόταμου.59 Τήν ίδια εποχή ό βούλγαρος χαγάνος Κροΰμος, μετά 
τήν πολιορκία και τήν κατάληψη της Άδριανουπόλεως, μετέφερε στή 
Βουλγαρία όλους τους κατοίκους της, μεταξύ τών οποίων ήταν και ό 
αρχιερέας της Μανουήλ.60 Στο πλήθος τών αιχμαλώτων συγκαταλέγο-

Démétrius Ι, le Texte, Παρίσι 1979, σελ. 228). 
54. Σημειώνουμε ότι κατά τή βυζαντινή εποχή, αιχμάλωτοι δέν θεωρούνταν μόνο 

όσοι συλλαμβάνονταν στα πεδία τών μαχών άλλα και δλοι οι κάτοικοι τών πόλεων 
και τών φρουρίων πού έπεφταν στα χέρια τοΰ εχθρού. 

55. ... ζωγρήσαντες τε τοϋ περσικού ένενήκοντα προς ταΐς δέκα χιλιάσιν, τούτων 
τήν τρίτην απόμοιραν Μαυρικίω τφ 'Ρωμαίων στρατηγφ οι τοϋ όπλιτικοϋ 
δωρησάμενοι, ουκ ανήκεστα τοϋ πολέμου τα επίχειρα επεποίηντο. Ό μεν οϋν 
στρατηγός τών ζωγρηθέντων την ένδημίαν παρεδήλου τφ Καίσαρι, ό δέ Καίσαρ άνά 
την Κύπρον την λείαν διέχεεν (Θεοφ. Σιμοκάττης, σελ. 143). 

56. Στο ίδιο, σελ. 199-200. 
57. Ό δέ Μεβόδης ες Άντιόχειαν την Περσών πτυκτίον εξέπεμπε γραμμάτων 

ρωμαϊκών ή δέ δέλτος είχεν επί λέξεως τάδε- και συνεχίζει ό Σιμοκάττης (σελ. 200-
201), παραθέτοντας τό περιεχόμενο της επιστολής τοΰ Μεβόδη. 

58. Σιμοκάττης, σελ. 262. 
59. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 615. 
60. Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία (εκδ. Βόννης, CSHB), σελ. 231. —Πρβλ. Γ. 
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νταν επίσης οί γεννήτορες του μετέπειτα βυζαντινού αυτοκράτορα Βασι
λείου Α ' , οί όποιοι μαζί μέ τον αρχιερέα Μανουήλ και το πιστό στο 
Χριστό πλήθος διέδωσαν το Χριστιανισμό στους κατακτητές τους και 
έρριξαν τα πρώτα σπέρματα τής χριστιανικής διδασκαλίας στή βουλγα
ρική γή.61 Ό βούλγαρος επίσης τσάρος Σαμουήλ, μετά τήν άλωση πολ
λών βυζαντινών φρουρίων, τους αιχμαλώτους κατοίκους τοΰ κορυφαίου 
εξ αυτών, τής Λάρισας, μετφκισεν στα ενδότερα μέρη τής Βουλγαρίας· 
συμπεριέλαβε τους άνδρες στους καταλόγους τών στρατιωτών του, ώς 
συμμάχους, και τους χρησιμοποίησε αργότερα στις μάχες του κατά τών 
"Ρωμαίων".62 Τό 791, εξάλλου, ό άραβας ηγεμόνας 'Ααρών, μετά τήν πο
λιορκία και τήν κατάληψη πολλών πόλεων τής Κύπρου, μετέστησε τους 
Κυπρίους σέ έδαφος αραβικό.63 

Είναι γεγονός πώς άπό τό πλήθος τών αιχμαλώτων πού έξοικίζο-
νταν λίγοι μόνο επέστρεφαν πίσω στον τόπο τους μέσω τών ανταλ
λαγών ή διά τής εξαγοράς, ενώ οί περισσότεροι παρέμεναν γιά μακρά 
χρονικά διαστήματα ή γιά ολόκληρη τήν υπόλοιπη ζωή τους στις χώρες 
τών κατακτητών. Ή ανάγκη γιά επιβίωση τους ωθούσε νά ενταχθούν στή 
νέα κοινωνία και νά προσαρμοστούν στις συνθήκες και τους κανόνες 
ζωής πού τους υπαγόρευε ή νομοθεσία ή ή εθιμική παράδοση εκείνων. 
Κατ' αυτήν τήν έννοια, μιά μεγάλη ομάδα βυζαντινών αιχμαλώτων πού 
είχαν μεταφερθεί τό 635 σέ αραβικό έδαφος, μετατράπηκαν άπό τον το
πικό άραβα ηγεμόνα Abu Ubaydah σέ καλλιεργητές τών κτημάτων τής 
Συρίας δεδομένου ότι εκείνη τήν εποχή ή πιο σοβαρή απασχόληση γιά 
τους "Αραβες ήταν ό πόλεμος μέ συνέπεια τή σοβαρή μείωση τών γεωρ
γών.64 Τό Ιδιο όμως συνέβαινε και στο Βυζάντιο, όπου σύμφωνα μέ τον 
Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, τον 10ο αιώνα, σαρακηνοί έκχριστιανι-
σθέντες αιχμάλωτοι παρέμειναν στά βυζαντινά εδάφη ώς γεωργοί.65 

Ή αποσπασματικότητα τών πηγών δεν επιτρέπει, δυστυχώς, εκτενέ
στερη περιγραφή τοΰ πλαισίου και τού περιεχομένου τού θεσμού τής 
αιχμαλωσίας κατά τήν πρώιμη και μέση βυζαντινή εποχή. Μέχρις εδώ 
επιχειρήθηκε μιά γενική προσέγγιση τού θέματος μέ τήν καταγραφή πλη-

Κεδρηνός, Σύνοψις 'Ιστοριών (εκδ. Βόννης, CSHB), τ. 2, σελ. 184. 
61. Κεδρηνός, σελ. 185. 
62. Στο Ιδιο, σελ. 436. 
63. Θεοφάνους Χρονογραφία, τ. 1 σελ. 482. 
64. Βλ. Khouri al Odetallah, ο.π., σελ. 53. 
65. Πορφυρογέννητος, 13 'Έκθεσις τής Βασιλείου Τάξεως, σελ. 694-695. —Πρβλ. 

Ν. Οίκονομίδη, Οί βυζαντινοί δουλοπάροικοι, Σύμμεικτα 5 (1983), σελ. 301-302. 
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ροφοριών σχετικών με τους νομικούς, ηθικούς, και παραδοσιακούς κα
νόνες συμπεριφοράς τών νικητών προς τους αιχμαλώτους, πού καθόρι
ζαν συνακόλουθα και τήν περαιτέρω τύχη τους. 'Ωστόσο, μια σειρά, πε
ριστασιακών αναφορών ή ειδικών, λεπτομερών σε ορισμένες περιπτώ
σεις, πληροφοριών τών πηγών μας παρέχει τή δυνατότητα ν' ασχολη
θούμε με ειδικές κατηγορίες αιχμαλώτων, βυζαντινών ή ξένων, πού με 
τήν ομαδική ή ατομική τους δράση, συνέβαλαν, με οποιοδήποτε τρόπο, 
στον τομέα της επικοινωνίας και της αμοιβαίας πληροφόρησης τών 
λαών εκείνης της μακραίωνης εποχής. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

'Από τους πρώτους μετά Χριστον αιώνες, όταν ακόμη ή νέα θρη
σκεία ήταν άγνωστη σέ πολλές επαρχίες της ίδιας της Αυτοκρατορίας, 
ρωμαίοι α'ιχμάλωτοι προερχόμενοι από περιοχές πού είχαν ήδη εκχρι
στιανισθεί και διακατεχόμενοι από τό πάθος τοϋ νεοφώτιστου έγιναν 
φορείς της νέας χριστιανικής ιδεολογίας και συνέβαλαν στή διάδοση της 
σέ λαούς, άνάμεσΓα στους οποίους υποχρεώθηκαν να ζήσουν κατά τη 
διάρκεια τής αιχμαλωσίας τους. 

'Εκκλησιαστικοί συγγραφείς τοϋ 5ου αιώνα ανάγουν τίς απαρχές 
τοϋ έκχριστιανισμοΰ των Γότθων τοϋ Δούναβη στην εποχή τοϋ ρωμαίου 
αυτοκράτορα Γαλιηνοϋ και τών διαδόχων του καί τίς συνδέουν μέ τίς 
πρωτοβουλίες καί τήν έντονη δράση ρωμαίων χριστιανών αιχμαλώτων 
προερχομένων άπό τίς επαρχίες 'Ασία, Γαλατία καί Καππαδοκία. 'Ολό
κληρο τό σχετικό χωρίο άπό τήν 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία τοϋ Σωζόμε
νου έχει ώς έξης: Πληθννούσης δέ τής 'Εκκλησίας τούτον τον τρόπον 
ανά πασαν τήν 'Ρωμαίων οίκονμένην, καί δι ' αυτών τών βαρβάρων ή 
θρησκεία έχώρει. "Ηδη γαρ τα τε άμφί τον Ρήνον φύλα έχριστιάνιζον, 
Κελτοί τε καί οι Γαλατών ένδον τελευταίοι τον ώκεανόν προσοικοϋσι, 
καί Γότθοι, καί όσοι τούτοις όμοροι τό πριν ήσαν άμφί τάς οχθας 
Ίστρου ποταμού, πάλαι μετάσχοντες τής εις Χριστον πίστεως επί το 
ήμερώτερον καί λογικον μεθηρμόσαντο. Πάσι δε βαρβάροις σχεδόν πρό-
φασις συνέβη πρεσβεύειν τό δόγμα τών Χριστιανών οι γενόμενοι κατά 
καιρόν πόλεμοι Ψωμαίοις καί τοις άλλοφύλοις έπί τής Γαλλιηνού ηγε
μονίας καί τών μετ' αυτόν βασιλέων. Έπεί γάρ τότε πλήθος αφατον μι
γάδων εθνών έκ τής Θράκης περαιωθέν τήν Άσίαν κατέδραμεν άλλοι τε 
άλλαχή βάρβαροι ταύτον είργάσαντο τους παρακειμένους 'Ρωμαίους, 
πολλοί τών Ιερέων τοϋ Χριστού αιχμάλωτοι γενόμενοι συν αύτοΐς ήσαν. 
Ώς δέ τους αυτόθι νοσοϋντας ίώντο καί τους δαιμονώντας έκάθαιρον 
Χριστόν μόνον όνομάζοντες καί υίόν θεού επικαλούμενοι, προσέτι δέ 
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και πολιτείαν αμεμπτον έφιλοσόφουν και ταίς άρεταΐς τον μώμον ενι
κών, θαυμάσαντες οί βάρβαροι τους άνδρας τοϋ βίου και των παραδό
ξων έργων εΰ φρονεϊν συνεΐδον και τον θεόν ιλέων εχειν, εις τους άμεί-
νους φανέντας μιμήσαιντο και ομοίως αύτοΐς το κρεΐττον θεραπεύοιεν 
προβαλλόμενοι οϋν αυτούς τοϋ πρακτέου καθηγητάς εδιδάσκοντο και 
εβαπτίζοντο, και ακολούθως έκκλησίαζον.1 

Άπό το περιεχόμενο τοϋ παρατεθέντος έκτενοϋς αποσπάσματος, στο 
όποιο προβάλλεται μέ ενάργεια ό ρόλος των αιχμαλώτων στην προσέγ
γιση των λαών μέσω της Ίδεολογικής-θρησκευτικής επικοινωνίας, αξίζει 
να σταθούμε σε τρία, κυρίως σημεία: α) στη φράση, πασι δε βαρβάροις 
σχεδόν πρόφασις συνέβη πρεσβεύειν τό δόγμα των Χριστιανών οί γενό
μενοι κατά καιρόν πόλεμοι 'Ρωμαίοις και τοις άλλοφύλοις, μέ την 
οποία ô συγγραφέας επιβεβαιώνει την άποψη ότι οί πόλεμοι εκείνη την 
εποχή γεννούσαν και θετικά αποτελέσματα,2 εφόσον οί αιχμάλωτοι κατά 
τή συγκεκριμένη χρονική περίοδο υπήρξαν οί μόνοι ιεραπόστολοι και 
κήρυκες τοϋ Χριστιανισμοϋ σε ξένους λαούς· β) στή φράση, πολλοί των 
ιερέων τοϋ Χρίστου αιχμάλωτοι γενόμενοι συν αύτοΐς ήσαν, άπό τήν 
οποία γεννάται τό ερώτημα αν ό συγγραφέας ύποννοεϊ κληρικούς γενικά 
πού ακολουθούσαν τό στρατό ή κάποιο ειδικό μόνιμο σώμα κληρικών 
τοϋ στρατού,3 και γ) στή φράση, και Γότθοι και όσοι τούτοις όμοροι τό 

1. Σωζόμενος, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία (εκδ. J. Bidez), σελ. 58. Το αντίστοιχο 
χωρίο τοϋ Φιλοστόργιου έχει ώς έξης: Χριστιανίσαι δέ το έθνος [των Γότθων] 
τρόπω τοιφδε. βασιλεύοντος Ούαλλεριανοϋ και Γαλλιηνού, μοίρα Σκυθών βαρεία 
των πέραν τοϋ Ίστρου διέβησαν εις τήν 'Ρωμαίων, και πολλήν μέν κατέδραμον της 
Ευρώπης· διαβάντες δέ και εις τήν Άσίαν, τήν τε Γαλατίαν και τήν Καππαδοκίαν 
έπήλθον, και πολλούς ελαβον αιχμαλώτους άλλους τε και των κατειλεγμένων τω 
κλήρω και μετά πολλής λείας άπεκομίσθησαν οϊκαδε. Ό δέ αιχμάλωτος και ευσεβής 
όμιλος, συναναστραφέντες τοις βαρβάροις ουκ ολίγους τε αυτών είς το ευσεβές 
μετεποίησαν και τα Χριστιανών φρονεϊν αντί της Έλληνίδος δόξης παρεσκεύασαν 
(Φιλοστόργιος, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, εκδ. Bidez, σελ. 17). 

2. Βλ. εισαγωγικό κεφάλαιο σελ. 35. 
3. Τήν πληροφορία επαναλαμβάνει και ό Φιλοστόργιος (σελ. 17): και πολλούς 

ϊλαβον αιχμαλώτους άλλους τε και τών κατειλεγμένων τφ κλήρω. Ή Μάρθα 
Γρηγορίου - Ίωαννίδου στην πρόσφατη, είδική για τό θέμα, μελέτη μέ τίτλο 'Υπήρχε 
σώμα στρατιωτικών ιερέων στο Βυζάντιο, (Πρακτικά ΙΑ' Πανελληνίου 'Ιστορικού 
Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 1991 σελ. 17-32), μολονότι δεν απαντά στο ερώτημα, το 
προσεγγίζει επαρκώς μέ πλήθος πληροφοριών για συμμετοχή κληρικών στο στρατό 
σέ περιόδους πολέμου. Βλ. επίσης, Κόλια Δερμιτζάκη, Ή ιδέα... σελ. 44. Θυμίζουμε 
δτι και κατά τους βυζαντινο-περσικούς πολέμους, τους βυζαντινούς 
αίχμαλώτους-κατοίκους πόλεων πού είχαν καταληφθεί άπό τους Πέρσες -συνόδευαν 
και μάλιστα μέ τή φροντίδα τών κατακτητών τους, επίσκοποι, Ιερείς και άλλα μέλη 
τοϋ κλήρου αφενός για να τους πειθαρχήσουν και αφετέρου για ν' απαλύνουν τον 
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πριν ήσαν άμφί τα οχθας "Ιστρου πόταμου, πάλαι μετάσχοντες της εις 
Χριστον πίστεως επί το ήμερώτερον και λογικον μεθηρμόσαντο, στην 
όποια εμφανίζονται με σαφήνεια πλέον οι ευνοϊκές για την Αυτοκρατο
ρία συνέπειες πού προέκυψαν άπό την χριστιανική - ιδεολογική προσέγ
γιση "βαρβαρικών", τότε, λαών.4 

Ό Φιλοστόργιος, στην καταγραφή τοϋ Ιδιου γεγονότος, προχωρεί 
περισσότερο· περιγράφοντας τό μαζικό έκχριστιανισμό τών Γότθων κατά 
τον 4ο αιώνα από τον πρώτο τους επίσκοπο Ούλφίλα, υπογραμμίζει ότι 
και οι πρόγονοι εκείνου, Καππαδόκες το γένος συγκαταλέγονταν στους 
πρώτους χριστιανούς αιχμαλώτους της πέραν τοϋ "Ιστρου Σκυθίας.5 

Τήν Ιδια εποχή, β ' μισό τοϋ 3ου αίώνα, ρωμαίοι χριστιανοί αιχμά
λωτοι διέδιδαν τό Χριστιανισμό καί στην Περσία, και μάλιστα σε απο
μεμακρυσμένες της επαρχίες, στις όποιες τους εγκαθιστούσαν οι περ
σικές αρχές επιδεικνύοντας απέναντι τους ανοχή, σέ αντίθεση μέ ο,τι 
συνέβαινε στην Αυτοκρατορία, όπου ακόμη ύφίσταντο συνεχείς διωγ
μούς.6 

πόνο πού τους προκαλούσε ή αιχμαλωσία. Τους 9.000 κατοίκους της Φοινίκης, για 
παράδειγμα, πού ό Σαπώρης Β ' οδηγούσε στην Dastagerd, συνόδευε ό επίσκοπος 
'Ηλιόδωρος, ενώ αργότερα επί Χοσρόη Β , ό πατριάρχης Ζαχαρίας μέ άλλους 
κληρικούς της Εκκλησίας της 'Ιερουσαλήμ ακολούθησε τό πλήθος τών χριστιανών 
αιχμαλώτων τής Παλαιστίνης στην πορεία τους προς τήν Περσία (βλ. Peeters, ο.π. 
σελ. 308-309). 

4. Ό Ευ. Χρυσός (Τό Βνζάντιον καί οι Γότθοι, Θεσσαλονίκη 1972, σελ. 81-85) 
επιχειρεί μία αναλυτική κριτική παρουσίαση τών πληροφοριών πού παραδίδουν οι 
εκκλησιαστικοί συγγραφείς τοΰ 5ου αίώνα για τις απαρχές τοΰ έκχριστιανισμοΰ τών 
Γότθων. Στο πλαίσιο αυτής τής ανάλυσης ό συγγραφέας υποστηρίζει ότι ό 
έκχριστιανισμός τών Γότθων τοΰ Δούναβη δέν οφείλεται μόνο στην ιεραποστολική 
δράση τών αιχμαλώτων άλλα καί σ' εκείνη τών έμπορων, καθώς επίσης στις Ιδιες 
τις συνέπειες τών πολεμικών επιχειρήσεων πού έλαβαν χώρα στή "Γοτθία" τον 
επόμενο αίώνα, κατά τήν περίοδο τής μονοκρατορίας τοΰ Κωνσταντίνου. 'Επίσης, 
Σοφία Πατούρα, Χριστιανισμός καί ιεραποστολική δράση στα Βαλκάνια κατά τον 4ο 
αιώνα, Πρακτικά ΣΤ' Πανελληνίου 'Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη (1986), σελ. 
21-22, καί Ι. Barnea, Romanité et Christianisme au Bas-Danube, Βυζαντιακά 10 (1990), 
σελ. 90. 

5. Φιλοστόργιος, σελ. 17. —Πρβλ. Σωζόμενος, σελ. 178 καί 295-296, Σωκράτης 
Σχολαστικός, 'Εκκλησιαστική Ιστορία σελ. 560, Iordanis, Getica (M.G.H. ΑΑ, 1), σελ. 
92. Για τή ζωή καί το έργο τοΰ Ούλφίλα βλ. κυρίως, Fr. Kaufman, Aus der Schule des 
Wulfila: Auxenti Dorostorensis epistula de fide, vita et obitu Wulfilae in Zusammenhang mit 
der Dissertatio Maximini contra Ambrosium, Στρασβούργο 1899, σελ. 74-76. 

6. A. Cristensen, L'Iran sous les Sassanides, Κοπενχάγη 1944 (ανατ. Osnabrück 
1971), σελ. 266-267. -Συνέλλη, ο.π., σελ. 49-50. Ό Σωζόμενος (σελ. 61), σχετικά μέ 
τις απαρχές τοΰ χριστιανισμού στην Περσία, αναφέρει τα έξης: καί Περσών δε 
χριστιανίσαι τήν αρχήν ηγούμαι, δσοι προφάσει τής Όσροηνών καί 'Αρμενίων 
επιμιξίας, ώς εικός τοις αυτόθι θείοις άνδράσιν ομίλησαν καί τής αυτών αρετής 
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"Οπως έχει ήδη μνημονευθεί στην Εισαγωγή, ό Σαπώρης Α ', σύμ
φωνα μέ το Χρονικό τον Seen και τους άραβες Ιστορικούς και γεωγρά
φους, μετέφερε στην Περσία ομαδικά τους αιχμαλώτους, κατοίκους της 
ρωμαϊκής 'Αντιόχειας και τους εγκατέστησε σε διάφορες επαρχίες τής 
περσικής αυτοκρατορίας (Hûzistân, Παρθία, Βαβυλωνία κ.ά.).7 Εκείνοι, 
μέ τήν ανοχή των περσικών άρχων, δημιούργησαν νέες χριστιανικές κοι
νότητες, ίδρυσαν κοντά στο Hûzistân τή μεγαλύτερη, μετά τή μητρόπολη 
τής Σελευκείας-Κτησιφώντος, χριστιανική Εκκλησία στην επικράτεια τής 
περσικής αυτοκρατορίας και διατήρησαν τους θρησκευτικούς τους ηγέτες 
και τή γλώσσα τους.8 Ή ανοχή των σασσανιδών μοναρχών, μέ εξαίρεση 
τον Σαπώρη Β ', υπήρξε τόσο μεγάλη απέναντι στους χριστιανούς τής 
Περσίας, ώστε οι τελευταίοι, στρατολογούμενοι άπό τις περσικές αρχές, 
όχι μόνο να υπηρετούν στην ίδια βάση μέ τους ζωροάστρες συμπολίτες 
τους άλλα και ν' αναδεικνύονται στις τάξεις τοΰ περσικού στρατού, 
όπως, για παράδειγμα, συνέβη μέ τον χριστιανό Γρηγόριο, ό όποιος ηγή
θηκε τών Περσών σέ κάποιο πόλεμο εναντίον τών '"Ρωμαίων".9 

'Ιδιαίτερα ενδεικτική τής μεγάλης συμβολής τών βυζαντινών αίχμα-
λώτων στή διάδοση τού Χριστιανισμού και στή συνακόλουθη πνευμα
τική καί πολιτιστική υπαγωγή ξένης χώρας στο Βυζάντιο, είναι ή περί
πτωση τής Βουλγαρίας. Είναι γνωστό ότι ô έκχριστιανισμός τοΰ βουλ
γαρικού κράτους πραγματοποιήθηκε τον 9ο αιώνα, ενώ οί απαρχές του 
αποδίδονται άπό τις βυζαντινές πηγές σέ χριστιανούς βυζαντινούς 
αιχμαλώτους, οί όποιοι είχαν αναπτύξει συλλογική ή ατομική δράση σέ 
δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους, μέσα στον ίδιο, όμως, αιώνα. 

Ή πρώτη φάση τοΰ έκχριστιανισμοΰ τών Βουλγάρων τοποθετείται 
στην περίοδο τής βασιλείας τού Κρούμου. Ό μεγάλος βούλγαρος ηγεμό
νας μετά τήν κατάληψη τής Άδριανουπόλεως (813)10 πάντας τους εν 
αυτή οϊς ήριθμεϊτο καί ό τής πόλεως άρχιερεύς Μανονήλ εις Βουλγα-
ρίαν μετέστησε... ένθα αυτός τε ό κλεινός άρχιερεύς καί οί τοΰ Βασιλεί
ου γεννήτορες καί τό συν τφ άρχιερεϊ πλήθος άνόθευτον τήν εις Χρι-

έπειράθησαν. Πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι άπό τή διαδικασία της επιμιξίας 
ασφαλώς δέν έλειπαν καί οί αιχμάλωτοι. 

7. Βλ. Peeters, δ.π., σελ. 298-304. 
8. Στο Ιδιο, σελ. 313 καί Asmussen, δ.π., σελ. 929. 
9. Βλ. Asmussen, δ.π., σελ. 934. 
10. Βλ. πιο πάνω, σελ. 34. Για τις σχέσεις Βυζαντίου-Βουλγαρίας στις αρχές 

τοϋ 9ου α'ιώνα βλ. θ. Κορρέ, Σχέσεις Βυζαντίου καί Βουλγαρίας στην περίοδο τής 
βασιλείας τοϋ Μιχαήλ Α ' Ραγκαβέ, Βυζαντινά 11 (1982), σελ. 143-156. 
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στον πίστιν διατηρήσαντες πολλούς των Βουλγάρων προς την ορθόδο-
ξον πίστιν μετήγαγον μήπω τοϋ έθνους μετηγμένου προς θεοσέβειαν, και 
πολλαχοϋ τής βουλγαρικής γής χριστιανικής διδασκαλίας κατεβέβληντο 
σπέρματα.11 Οί χριστιανοί αιχμάλωτοι της Άδριανουπόλεως άλλα καί 
άλλων γειτονικών πόλεων μεταφέρθηκαν βίαια από τον Κροϋμο βόρεια 
τοϋ Δούναβη καί εγκαταστάθηκαν στη νότια Βεσσαραβία οπού δημιούρ
γησαν δική τους κοινότητα με το όνομα "Μακεδονία".12 Ή μακρά παρα
μονή τους έκεϊ - περισσότερο άπό δύο δεκαετίες - μέχρι τό 837, οπότε 
επαναπατρίστηκαν μέ τή βοήθεια τοΰ αυτοκράτορα Θεόφιλου,13 τους 
επέτρεψε ν' αναπτύξουν έντονη χριστιανική - Ιεραποστολική δράση 
στους κόλπους τών Βουλγάρων, όπως περιγράφεται μέ σαφήνεια άπό 
τον Γεώργιο Κεδρηνό στο πιο πάνω απόσπασμα τής 'Ιστορίας του. 

'Ωστόσο, τό ενδιαφέρον τοϋ Κρούμου ήταν, κυρίως, να ενσωματώσει 
τό βυζαντινό πληθυσμό τών κατακτηθέντων περιοχών τής Θράκης μέσα 
στο νεοσύστατο βουλγαρικό κράτος, γεγονός πού επιβεβαιώνεται καί 
άπό επιγραφικές μαρτυρίες τής εποχής εκείνης. Τό περιεχόμενο επι
γραφών πού βρέθηκαν στο Flambarli τής σημερινής Βουλγαρίας υποδη
λώνει τήν τάση τοΰ βούλγαρου ηγεμόνα να συγκρατήσει τό ντόπιο χρι
στιανικό στοιχείο τής περιοχής καί να τό εντάξει στους κόλπους τοϋ 
ε'ιδωλολατρικοΰ τότε βουλγάρικου πληθυσμοΰ νότια τοϋ Δούναβη, παρα
χωρώντας του μάλιστα καί προνόμια πού απολάμβανε άπό τό βυζαντινό 
κράτος.14 

Κατά τίς επόμενες δεκαετίες όμως, μετά τό θάνατο τοΰ Κρούμου, οί 
διάδοχοι του αντέδρασαν έντονα στις προσπάθειες του καί στην πολι
τική τής ενσώματο »σης καί ειρηνικής συμβίωσης τοϋ χριστιανικοϋ βυζα-
ντινοϋ πληθυσμοί μέ τον βουλγαρικό, εκδηλώνοντας αυτή τήν αντίθεση 
μέ βίαιες μετακινήσεις Βυζαντινών βόρεια τοΰ Δούναβη καί μέ σκληρούς 
διωγμούς εναντίον τών χριστιανών. Είναι γεγονός ότι οί νέοι υπήκοοι 
τοϋ βουλγάρικου κράτους, έχοντας συνείδηση τής βυζαντινής καταγωγής 

11. Κεδρηνός, Σννοψις 'Ιστοριών, τ.2, σελ. 184-185. 
12.1. Venedikov, La population byzantine en Bulgarie au début du IXe siècle, Byzantino-

Bulgarica 1 (1962), σελ. 275-276. -R. Browning, Byzantium and Bulgaria, Los Angeles 
1975, σελ. 143. -Δ. Ζακυθηνοΰ, Βυζαντινή Ιστορία, 324-1071, 'Αθήνα 19772, σελ. 181, 
σημ. 5. 

13. Venedikov, ο.π. σελ. 275. -J. Karayannopoulos, L'Inscription protobulgare de 
Direkler, τεύχος 19, Comité National Grec des Études du Sud-Est Européen (Centre d'Études 
du Sud-Est Européen), 'Αθήνα 1986, σελ. 17. 

14. Venedikov, σελ. 275-276. 
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τους και της πολιτιστικής τους ανωτερότητας έναντι των Βουλγάρων, 
τους όποιους θεωρούσαν ακόμη "βαρβάρους", δεν ένέπνεαν εμπιστοσύνη 
στους τελευταίους και ιδιαίτερα στις ηγετικές τους τάξεις.15 Παρά τους 
διωγμούς όμως πού ξέσπασαν εναντίον των χριστιανών, ή επιρροή τοϋ 
βυζαντινού πολιτισμού είχε ήδη διευρυνθεί ενώ ό Χριστιανισμός είχε 
αγκαλιάσει ευρύτερες μάζες τού πληθυσμού της Βουλγαρίας,16 αγγίζο
ντας ακόμη καί τις ηγετικές του τάξεις. Κατά τήν παράδοση ο Βαγιάν 
γιος τού χαγάνου Όμουρτάγ και αδελφός τοϋ Μαλαμίρ μυήθηκε στη 
χριστιανική ιδεολογία άπό κάποιον χριστιανό βυζαντινό αιχμάλωτο.17 

Ή γεωγραφική θέση τοϋ νεοσύστατου βουλγαρικού κράτους, ή διε
θνής πολιτική συγκυρία της εποχής άλλα και ή διαμόρφωση ενός στοι
χειώδους, έστω, χριστιανικού ιδεολογικού υπόβαθρου στίς τάξεις τοϋ 
βουλγαρικού πληθυσμού, ανάγκασαν τό βασιλιά του Βόριδα τό έτος 864, 
νά επιβάλει τό μαζικό έκχριστιανισμό τών υπηκόων του.18 Για τήν από
φαση του ν' αποδεχθεί τήν ορθοδοξία τοϋ Βυζαντίου καί νά βαπτιστεί ό 
Ιδιος χριστιανός, λαμβάνοντας, μάλιστα, τό όνομα τοϋ τότε βυζαντινού 
αυτοκράτορα Μιχαήλ, παρά τό γεγονός ότι λίγο μόλις πρίν είχε συμμα
χήσει με τον Λουδοβίκο τό Γερμανικό καί είχε εκδηλώσει τήν προτίμηση 
του προς τή Δύση, έχουν διατυπωθεί πολλές, συγκλίνουσες βέβαια, από
ψεις.19 Ή στροφή τοϋ Βόριδος προς τό ορθόδοξο Βυζάντιο, σύμφωνα 
μέ τους μελετητές της βουλγαρικής ιστορίας, οφειλόταν στην ορατή πλέ-

15. Στο ίδιο, σελ. 276 καί Browning, ο.π. σελ. 144. 
16. 'Οπωσδήποτε, κάποιοι χριστιανικοί πυρήνες είχαν επιβιώσει τών άβα-

ροσλαβικών καί πρωτοβουλγαρικών επιδρομών τών προηγούμενων αιώνων ενώ, 
δπως προαναφέρθηκε, και οί χριστιανοί αιχμάλωτοι πού μεταφέρονταν στο 
βουλγαρικό κράτος από τους βούλγαρους ηγεμόνες ανέπτυσσαν εξαιρετική 
ιεραποστολική δράση στους τόπους, οπού έγκαθίσταντο (βλ. P. L'Huillier, Les relations 
bulgaro-byzantines aux IXe-Xe siècles et leur indicences ecclésiastiques, "Κυρίλλω καί 
Μεθοδίω τόμος έόρτιος επί τή χιλιοστή καί εκατοστή έτηρίδι" 1, Θεσσαλονίκη 1966 
σελ. 215). 

17. Browning, ο.π. σελ. 144. 
18. Βλ. Λέων Γραμματικός, Χρονικόν, σελ. 238. -Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 

162-165. -Κεδρηνός, Σύνοψις 'Ιστοριών, τ.2. σελ. 152-153. -Ι. Ζωναράς, 'Επιτομή 
(έκδ. Βόννης), σελ. 387-389. Θα ήταν πράγματι αναχρονιστικό καί πέρα άπό κάθε 
πολιτικό ρεαλισμό νά παραμείνει ειδωλολατρικό καί να μήν ενταχθεί στή χριστιανική 
Οικουμένη ένα νέο κράτος τής Βαλκανικής, πού γεωγραφικά βρισκόταν τόσο κοντά 
στο χριστιανικό Βυζάντιο ενώ επεδίωκε πολιτικές σχέσεις μέ τα επίσης χριστιανικά 
κράτη τής Δύσης. 

19. Βλ. στίς εργασίες: Α. Vaillant-M. Lascaris, La Date de la conversion des Bulgares, 
Revue des Études Slaves 13 (1933), σελ. 5 κέ. -Ι. Καραγιαννόπουλου, Τό ιστορικόν 
πλαίσιον τον έργου τών αποστόλων τών Σλάβων, "Κυρίλλω καί Μεθοδίω τόμος 
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ον απειλή εξ ανατολών, μετά τΙς νίκες των Βυζαντινών επί τών 'Αρά
βων και στην κρισιμότητα της κατάστασης πού είχε προκαλέσει ό λιμός 
στο εσωτερικό της Βουλγαρίας. 

Λόγοι, επομένως πολιτικού ρεαλισμού υποχρέωσαν τον Βόριδα να 
στραφεί προς τό Βυζάντιο καί να υιοθετήσει τό ορθόδοξο δόγμα της 
'Ανατολής. Παρά τήν απότομη όμως μεταστροφή, ή αποδοχή της νέας 
θρησκείας άπό τον ίδιο καί τό λαό του έγινε εύκολα καί γρήγορα.20 

Τούτο συνέβη γιατί ιδεολογικά τό έδαφος είχε προετοιμαστεί για τήν 
ορθοδοξία της 'Ανατολής καί οχι για τον καθολικισμό της Δύσης, μέ τον 
όποιο άλλωστε δεν είχε έρθει κατά κανένα τρόπο σ' επαφή ό λαός της 
Βουλγαρίας μέχρι εκείνη τήν εποχή, καθώς μάλιστα καί τά εδάφη στα 
όποια εκτεινόταν τό βουλγαρικό κράτος ουδέποτε είχαν υπαχθεί στή δυ
τική αυτοκρατορία. 'Αντίθετα, κάποιες χριστιανικές κοινότητες πού πα
ρέμειναν στίς εστίες τους μετά τήν κατάκτηση τών εδαφών τους άπό 
τους Βούλγαρους καί τά πλήθη τών ορθοδόξων αιχμαλώτων πού συχνά 
μεταφέρονταν ανάμεσα σέ βουλγαρικούς πληθυσμούς είχαν ασκήσει πά
νω τους έντονη Ιδεολογική επίδραση, ανατολικού τύπου. 

Στον ιδεολογικό τομέα, εξάλλου, ήταν καλά προετοιμασμένος για 
τήν αποδοχή της ορθοδοξίας τού Βυζαντίου, άπό πολλά χρόνια πρίν, 
καί ό Ιδιος ό Βόρις. Πηγές αναφέρουν ότι ό μοναχός Θεόδωρος Κου-
φαρας, αιχμάλωτος τών Βουλγάρων, είχε προσπαθήσει να μυήσει στο 
Χριστιανισμό τον ηγέτη της Βουλγαρίας κατά τήν περίοδο της αιχμαλω
σίας του. Ό Συνεχιστής τοϋ Θεοφάνους21 αλλά καί μεταγενέστερες πη
γές,22 οι όποιες προφανώς αντλούν άπό εκείνον, αναφέρουν ότι στά 853 
ή αυτοκράτειρα τού Βυζαντίου Θεοδώρα διαπραγματεύεται μέ τον Βόρι-

έόρτιος επί τη χιλιοστή καί εκατοστή έτηρίδι", 1 Θεσσαλονίκη 1966, σελ. 148-149. -Ρ. 
Petrov, La politique étrangère de la Bulgarie au milieu du IXe siècle et la conversion des 
Bulgares, Byzantino-Bulgarica 2 (1966), σελ. 45-52. -G. Cankova-Petkova, Contribution au 
sujet de la conversion des Bulgares au christianisme, Byzanino-Bulgarica 4 (1973), σελ. 26-
29. 

20. Ή επιβολή, βέβαια, τοϋ Χριστιανισμού άπό τον Βόριδα προκάλεσε τήν 
εξέγερση τών ευγενών της Βουλγαρίας, ή οποία δμως κατεστάλη εΰκολα καί γρήγορα 
(βλ. J. Bury, A History of the Eastern Roman Empire, Λονδίνο 1912, σελ. 386-387). 

21. καί δη ζήτησίν τίνα καί πολλήν ερευναν περί τίνος μονάχου οϋτω 
καλουμένου Θεοδώρου τοϋ επίκλην Κουφαρά, είτε εκ τίνων όνειράτων καί ο'ψεως 
είτε άλλως πως προ πολλού αίχμαλωτισθέντος ή Θεοδώρα προς τον άρχοντα 
Βουλγαρίας έποίει, καί αυτόν ήξίου δια γραμμάτων άνευρευνήσαι καί τιμής όσης καί 
βούλοιτο άπολυτρώσασθαι τοϋτοναύτή (Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 162). 

22. Πρβλ. Σκυλίτζης, Σύνοψις 'Ιστοριών (εκδ. Thurn), σελ. 90. -Κεδρηνός, 
Σύνοψις 'Ιστοριών τ.2, σελ. 151-152. -Ζωναράς, 'Επιτομή 'Ιστοριών 4, σελ. 4-5. 
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δα την απελευθέρωση, με οποιοδήποτε τίμημα, τοΰ αιχμαλώτου μονάχου 
Θεόδωρου Κουφαρα, αξιόλογου ανδρός και χρησίμου τφ πολιτεύματι, 
όπως επί λέξει αναφέρουν οί συγγραφείς 'Ιωάννης Σκυλίτζης και Γεώρ
γιος Κεδρηνός. Ό Βόρις, κατά τήν Ιδια πηγή, ήξίου... άφορμήν εκ τού
του λαβών, περί οικείας αυτού πρεσβεΰειν αδελφής παρά των 'Ρωμαίων 
μεν αίχμαλωτισθείσης ποτέ, κατεχόμενης δέ νϋν εν τη τοϋ βασιλέως 
αυλή.23 

Σύμφωνα με τις Ιδιες πηγές, ή αδελφή τοΰ τσάρου της Βουλγαρίας 
κατά τήν περίοδο της αιχμαλωσίας της στην Κωνσταντινούπολη και μά
λιστα στην αυτοκρατορική αυλή, μυήθηκε στο Χριστιανισμό, διδάχθηκε 
τα ελληνικά γράμματα καί απέκτησε βυζαντινή παιδεία. Μετά τήν απε
λευθέρωση και τήν επάνοδο της κοντά στον αδελφό της ου διέλιπεν 
έκθειάζουσά τε και παρακαλούσα και σπέρματα καταβάλλουσα της πί
στεως προς αύτόν.2Λ Παρά τις προσπάθειες όμως των δύο επιφανών 
αιχμαλώτων, δηλ. τοϋ Θεόδωρου Κουφαρα καί της αδελφής τοϋ βούλγα
ρου ηγεμόνα, ό Βόρις τήν αυτήν έφύλαττε άπιστίαν, της οικείας θρη
σκείας έξηρτημένος, μέχρις δτου, για τους λόγους πού προαναφέρθηκαν, 
αναγκάστηκε νά δεχθεί τους ορούς τοϋ Βυζαντίου καί να βαπτιστεί χρι
στιανός. Τό γεγονός, βέβαια, οτι είχε προμυηθει στα θεια μυστήρια άπό 
τον Κουφαρα καί τήν αδελφή του διευκόλυναν τήν επίσημη μεταστροφή 
του προς τή νέα θρησκεία.25 

Σχετικά με τον Θεόδωρο Κουφαρα καί τήν ιεραποστολική του δρά
ση γεννάται τό έξης διττό ερώτημα: πώς ένας απλός μοναχός αιχμάλω
τος κατόρθωσε νά προσεγγίσει τον Ιδιο τον ηγέτη της Βουλγαρίας καί 
γιατί ενδιαφέρθηκε προσωπικά ή αυτοκράτειρα τοΰ Βυζαντίου για τήν 
απελευθέρωση του; Μήπως ή δράση τοΰ μοναχού αιχμαλώτου ανδρός 
αξιόλογου καί χρησίμου τφ πολιτεύματι, κατά τή ρήση των πηγών, σχε-

23. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 162. 
24. Στο Ιδιο, σελ. 163. —Πρβλ. Σκυλίτζης, σελ. 90 καί Κεδρηνός 2, σελ. 151. 

Βλ. επίσης Bury, ο.π., σελ. 385. Ό Bury αμφισβητεί τήν αξιοπιστία της πληροφορίας 
σχετικά μέ τήν αΙχμαλωσία της αδελφής τοΰ Βόριδος καί πιθανολογεί οτι αυτή είχε 
απλώς ασπασθεί το Χριστιανισμό (ο.π., σελ. 385, σημ. 5). 

25. Σ' ενίσχυση τής πίστης του στη νέα θρησκεία, αμέσως μετά τήν επίσημη 
μεταστροφή του στο Χριστιανισμό, ό πατριάρχης Φώτιος στέλνει στον ηγεμόνα τής 
Βουλγαρίας Βόριδα-Μιχαήλ τή γνωστή επιστολή (βλ. V. Grumel, Les Regestes des actes 
du Patriarcat de Constantinople, τ.2 Κωνσταντινούπολις 1936, σελ. 87, αρ. 478), στην 
οποία ό βυζαντινός Ιεράρχης αναφέρεται σε δογματικά ζητήματα καί παραθέτει μία 
σειρά συμβουλών προς τό νεοφώτιστο πρίγκηπα, ήθικοΰ κυρίως χαρακτήρα (βλ. Ρ. 
Odorico, La lettre de Photius à Boris de Bulgarie, Bsl 54 (1993) 1, σελ. 83-88). 
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τίζεται με κάποιο επίσημο προδιαγεγραμμένο σχέδιο ιδεολογικής προ
σέγγισης ξένων λαών; Είναι γνωστό ότι ή βυζαντινή διπλωματία είχε 
επεξεργαστεί άπο πολύ νωρίς συγκεκριμένο σχέδιο θρησκευτικού προση
λυτισμού ξένων ηγετών,26 στο όποιο θα είχε προφανώς εντάξει και τή 
συμβολή, προς τήν κατεύθυνση αυτή, γνωστών και Ικανών αιχμαλώτων. 

Άπο τήν άλλη πλευρά, ή φιλοξενία στή βασιλική αυλή και ή ευνοϊκή 
μεταχείριση πού επεφύλαξαν οι Βυζαντινοί στην αιχμάλωτο αδελφή τοϋ 
Βόριδος, καθώς και ή ανταλλαγή της με τον Κουφαρα, δέν αποτελούν 
παρά τήν εφαρμογή τοϋ κώδικα καλής συμπεριφοράς προς επιφανείς 
αιχμαλώτους, ο όποιος επισημοποιήθηκε αργότερα μέ τή σχετική διάτα
ξη τοϋ Λέοντος τοϋ Σοφοΰ, σύμφωνα μέ τήν οποία απαγορευόταν ή 
εκτέλεση αιχμαλώτων και μάλιστα των ενδόξων και μεγάλων παρά τοις 
πολεμίοις όντων μέ τήν προοπτική της ανταλλαγής τους μέ βυζαντινούς 
επωνύμους αιχμαλώτους.27 Τό ότι ή επιφανής αιχμάλωτος, όμηρος στή 
συνέχεια στή βασιλική αυλή τοϋ Βυζαντίου, προσηλυτίστηκε στο Χρι
στιανισμό και απέκτησε βυζαντινή παιδεία δέν ήταν κάτι ασυνήθιστο 
στο Βυζάντιο, δεδομένου ότι ή βυζαντινή διπλωματία εργαζόταν εντα
τικά προς τήν κατεύθυνση της πολιτιστικής καί Ιδεολογικής επιρροής ξέ
νων ηγετικών κύκλων εϊτε μέσα στή βυζαντινή πρωτεύουσα είτε και έξω 
άπό τα σύνορα της Αυτοκρατορίας.28 

Στην 'Ιβηρία, σύμφωνα μέ μία παράδοση πού διασώζεται στο έργο 
τοϋ Ρουφίνου29 καί τήν οποία αντέγραψαν οί έλληνες εκκλησιαστικοί 
συγγραφείς Σωζόμενος, Σωκράτης και Θεοδώρητος, ό Χριστιανισμός 
διαδόθηκε άπό κάποια ανώνυμη βυζαντινή, αιχμάλωτο των 'Ιβήρων, 
κατά τον 4ο αιώνα καί συγκεκριμένα επί της βασιλείας τοϋ Μ. Κωνστα
ντίνου. Μολονότι έχει αμφισβητηθεί ή Ιστορικότητα αυτής της παράδο-

26. Βλ. Σοφία Πατούρα, Το Βυζάντιο καί ό έκχριστιανισμος των λαών τοϋ 
Καυκάσου και της Κριμαίας (6ος αι.), Σύμμεικτα 8 (1989), σελ. 432-433. 

27. Βλ. πιο πάνω, σελ. 22-23, σημ. 18. 
28. Βλ. L. Bréhier, Les institutions de l'Empire byzantin, Παρίσι 1949, (ανατ. 1970), 

σελ. 229-250. Tò Χριστιανισμό καί τήν ελληνική παιδεία διδάχθηκε στή βυζαντινή 
πρωτεύουσα κατά τήν παραμονή του σ' αυτή ώς όμηρος καί ό γιος τοϋ Βόριδος, ό 
μετέπειτα τσάρος Συμεών (βλ. Browning, ο.π., σελ. 57). Το Ιδιο είχε συμβεί μερικούς 
αιώνες νωρίτερα, όταν όμηρος στή βυζαντινή βασιλική αυλή ήταν ένας άλλος γιος 
"βάρβαρου" ηγεμόνα, ό Θεοδώριχος Άμαλός. Ή ελληνική παιδεία πού απέκτησε 
κατά τήν παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη απέβη επωφελής για τή Δύση, άφοΰ 
ό Θεοδώριχος κατόρθωσε να συμβιβάσει καί να συνενώσει το ρωμαϊκό μέ τό γοτθικό 
στοιχείο. 

29. Ρουφίνος, Historia Ecclesiastica (έκδ. Mommsen), σελ. 973-976. 
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σης,30 άφοΰ ή πληροφορία δέν επιβεβαιώνεται άπο άλλες πηγές της 
εποχής άλλα και δέν διασώζονται ϊχνη της στην γεωργιανή γραμματεία, 
εν τούτοις αξίζει ν ' αναφερθούμε στο περιεχόμενο της και να το δοϋμε, 
υπό το πρίσμα της εποχής,31 σάν απεικόνιση της δράσης καί της συμ
βολής ορισμένων αιχμαλώτων στή διάδοση τής χριστιανικής Ιδεολογίας. 

Οί "Ιβηρες λοιπόν, έθνος τοϋτο βάρβαρον μέγα τε καί μαχιμώτα-
τον,32 άπό θεία πρόνοια, κατά το συγγραφέα, συνέλαβαν αιχμάλωτο κά
ποια χριστιανή βίον σεμνον καί σώφρονα μετερχομένη. Ή διδασκαλία 
τής χριστιανικής φιλοσοφίας καί ό τρόπος τής ζωής της απολύτως σύμ
φωνος μέ αυτήν, προκάλεσαν τον ξενισμόν καί τό θαυμασμό των "βαρ
βάρων" ανάμεσα στους οποίους ή χριστιανή αιχμάλωτος υποχρεώθηκε 
να ζήσει.33 Στή συνέχεια τής αφήγησης, οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς μι
λούν για τή δράση καί τά θαύματα τής ανώνυμης χριστιανής αιχμαλώ
του, ενώ μέ ιδιαίτερη έμφαση προβάλλουν τίς χριστιανικές αρετές της 
καί τήν προσπάθεια πού κατέβαλε να πείσει τους αλλοεθνείς γιά τίς 
αξίες καί τά 'ιδεώδη τοΰ Χριστιανισμού. Πράγματι, ή πιστή αιχμάλωτος, 
σύμφωνα πάντοτε μέ τήν συγκεκριμένη παράδοση, κατόρθωσε να μετα
στρέψει στο Χριστιανισμό οχι μόνο απλούς πολίτες άλλα καί τή βασί
λισσα τους στην αρχή καί αργότερα τον βασιλιά τους ό όποιος μετεπέμ-
ψατο τήν αιχμάλωτον καί τίνα τρόπον προσήκει τον Χριστον θρησκεύ-
ειν εκέλευσε διδάσκειν. Καί άφοϋ μυήθηκαν εκείνοι στά περί τοϋ δόγμα
τος, έπεισαν στή συνέχεια τό λαό τους ν ' ασπασθεί τό Χριστιανισμό, 
αναλαμβάνοντας ό Ιδιος να μυήσει τους άνδρες καί ή βασίλισσα μέ τήν 
αιχμάλωτο τίς γυναίκες.34 

Ή δράση όμως τής χριστιανής αιχμαλώτου δέν σταμάτησε στον 
προσηλυτισμό* έπεισε, στή συνέχεια, τον Ίβηρα ηγέτη για τήν ανάγκη 

30. Γιά τή φιλολογία γύρω από αύτη τήν παράδοση καί τίς απαρχές τοΰ 
Χριστιανισμού στην 'Ιβηρία βλ. P. Peeters, Les débuts du christianisme en Géorgie d'après 
les sources hagiographiques, An. Boll. 50 (1932), σελ. 5-58. 

31. Τήν εποχή εκείνη, α' μισό τοΰ 4ου αιώνα, οί χριστιανοί αιχμάλωτοι, άλλα 
καί όλοι όσοι εργάζονταν γιά τή διάδοση τοΰ Χριστιανισμού, λειτουργούσαν 
αυτόνομα, μέ πίστη καί πάθος γιά τό έργο τους, το όποιο τότε δέν είχε τεθεί στην 
υπηρεσία πολιτικών σκοπιμοτήτων καί επιδιώξεων, όπως συνέβη αργότερα. 'Έμμεσα 
βέβαια, στις περιπτώσεις πού τά αποτελέσματα τοΰ έργου αυτού ήταν θετικά, 
προέκυπταν καί πολιτικά οφέλη. 

32. Σωζόμενος, σελ. 59. Θά χρησιμοποιηθούν οί ελληνικές μόνο πηγές, στις 
όποιες ή πληροφορία παραδίδεται μέ μικρές παραλλαγές. 

33. Σωκράτης, 'Εκκλησιαστική 'Ιστορία, σελ. 118. 
34. Σωζόμενος, σελ. 60. —Πρβλ. Σωκράτης, σελ. 121. 
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ανέγερσης Εκκλησίας35 και για την αποστολή πρέσβεων στον αυτοκρά
τορα των "Ρωμαίων" Κωνσταντίνο, σνμμαχίαν καί σπονδάς φέροντας, 
αντί δέ τούτων ιερέας τφ εθνει άποσταλήναι δεομένονς. Και ή σχετική 
μυθιστορηματική αφήγηση τελειώνει μέ τήν πληροφορία οτι ό Κωνστα
ντίνος δέχθηκε, πράγματι, τήν πρεσβεία των 'Ιβήρων και μέ μεγάλη προ
θυμία ικανοποίησε τα αιτήματα τους.36 

'Ανεξάρτητα άπο το αν οί "Ιβηρες εκχριστιανίστηκαν μέσω της βυζα
ντινής αιχμαλώτου,37 όπως παραδίδεται άπο τους εκκλησιαστικούς συγ
γραφείς, ή αν αυτό ήταν ενα απλό περιστατικό στα πλαίσια τοϋ έκχρι-
στιανισμοΰ τους, γεγονός είναι οτι είχαν, πράγματι, ασπασθεί το Χρι
στιανισμό άπο πολύ νωρίς, μολονότι πολιτικά ήταν υποτελείς των Περ
σών.38 Ή θρησκευτικο-ίδεολογική τους προσέγγιση μέ το Βυζάντιο απο
δυνάμωνε τήν πολιτική τους εξάρτηση από τους Πέρσες, προς τους 
οποίους ή στάση τους ήταν πάντοτε ασταθής και αμφιλεγόμενη.39 

Μία παρόμοια ιστορία μέ αυτή τοϋ έκχριστιανισμοϋ των 'Ιβήρων 
έχει διασωθεί, επίσης, γιά τον έκχριστιανισμό των Όμηριτών της Νότιας 
'Αραβίας. 'Αποτελεί μία άπο τις πολλές και ασύμπτωτες μεταξύ τους 
παραδόσεις σχετικά μέ τις απαρχές τοϋ Χριστιανισμού στή χώρα πού 
εκτεινόταν στα όρια της σημερινής 'Υεμένης και διασώζεται στο έργο 

35. Μαθών δέ παρά της αιχμαλώτου το σχήμα τών παρά Ψωμαίοις εκκλησιών, 
εύκτήριον οίκον έκέλευσε γενέσθαι- ευθύς τε τάς προς οίκοδομήν προσέταξεν 
εύτρεπίζεσθαι- και ό οίκος ήγείρετο (Σωκράτης, σελ. 121). 

36. ...σπουδή δέ τής εκκλησίας οίκοδομηθείσης, ύποθεμένης τής αιχμαλώτου 
πέμπουσι πρέσβεις προς Κωνσταντΐνον τον βασιλέα 'Ρωμαίων συμμαχίαν και 
σπονδάς φέροντας, αντί δέ τούτων Ιερέας τφ έθνει άποσταλήναι δεομένους. 
διεξελθόντων δέ τών πρέσβεων, οία παρ' αύτοΐς, συνέβη, και ως το πάν έθνος εν 
επιμέλεια πολλή σέβει τον Χριστό ν, ήσθη τή πρεσβεία ό 'Ρωμαίων βασιλεύς, καί 
πάντα κατά γνώμην πράξαντας τους πρέσβεις άπέπεμψεν, ώδε μέν 'Ίβηρες τον 
Χριστον έπέγνωσαν, και εισέτι νυν επιμελώς σέβουσιν (Σωζόμενος, σελ. 61). 

37. Μολονότι δεν προσδιορίζονται γεωγραφικά καί Ιστορικά ό τόπος καί τά 
πρόσωπα πού αναφέρονται στην παράδοση τοΰ Ρουφίνου -διανθισμένη μέ πολλά 
ποιητικά στοιχεία- πιστεύουμε πώς δέν αποτελεί στο σύνολο της αποκύημα τής 
φαντασίας τοΰ συγγραφέα αλλ' απεικονίζει μία πτυχή τών δραστηριοτήτων πού 
ανέπτυσσαν οί βυζαντινοί αιχμάλωτοι, κυρίως κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. 

38. 'Ίβηρες, οϊ εν τή Ασία οίκοϋσι, προς αϋταΐς που ταίς Κασπίαις ιδρυνται 
πύλαις, αϊπερ αύτοις είτε προς βορράν άνεμον, καί αυτών εν αριστερά μέν εχομένη 
προς τάς ηλίου δυσμάς Ααζικη εστίν, έν δεξιζί δέ προς άνίσχοντα ήλιον, τά Περσών 
έθνη, ούτος ό λεώς Χριστιανοί τε είσι και τά νόμιμα τής δόξης φυλάσσουσι ταύτης 
πάντων μάλιστα ανθρώπων ών ημείς Ισμεν, κατήκοοι μέντοι εκ παλαιού τοϋ Περσών 
βασιλέως τυγχάνουσιν οντες (Προκόπιος 1, σελ. 56). 

39. Βλ. Πατούρα, Το Βυζάντιο... σελ. 413-415. 
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τοϋ μονοφυσίτη 'Ιωάννη Νικίου (7ος αι.).40 'Εξιστορώντας τα γεγονότα 
τοϋ β' μισοϋ τοϋ 4ου αιώνα, ό Ίωάνης Νικίου αναφέρει οτι ό λαός της 
Νότιας 'Αραβίας γνώρισε το Χριστιανισμό από τη μοναχή Θεογνώστη, ή 
οποία συνελήφθη αιχμάλωτος σέ πόλεμο πού διεξήχθη στα σύνορα της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οδηγήθηκε στή χώρα τών Όμηριτών και πα
ραδόθηκε ώς δώρο στο βασιλιά τους. Ή μοναχή αιχμάλωτος, κατά τή 
διήγηση τοϋ 'Ιωάννη, μύησε στο Χριστιανισμό τό βασιλιά της 'Υεμένης 
καί ολόκληρο σχεδόν τό λαό του. Είχε τόσο μεγάλη απήχηση τό Ιεραπο
στολικό της έργο ώστε ò ηγέτης τών Όμηριτών ζήτησε άπό τον αυτο
κράτορα Όνώριο νά στείλει επίσκοπο για τό λαό του. Ό ρωμαίος αυτο
κράτορας, όπως άλλοτε ό Μ. Κωνσταντίνος, ανταποκρίθηκε πρόθυμα 
στο αίτημα του και απέστειλε έναν επίσκοπο, ονομαζόμενο Θεώνιο, ό 
όποιος συνέχισε καί ολοκλήρωσε τό έργο της Θεογνώστης.41 

Χριστιανή αιχμάλωτος, ρωμαίφ τφ γένει, υπήρξε κατά τή μαρτυρία 
τοϋ χρονογράφου Θεοφάνη καί ή μετέπειτα βασίλισσα τών Σαρακηνών 
Μαυΐα.42 Ό ρόλος της στή διάδοση τοϋ Χριστιανισμού άλλα καί στην 
παγίωση τών ειρηνικών σχέσεων τής νέας της πατρίδας με τό Βυζάντιο 
υπήρξε αποφασιστικός. 

Στή Μαυΐα καί τίς σχέσεις της με τό Βυζάντιο αναφέρονται εκτενώς 
οί εκκλησιαστικοί συγγραφείς τοϋ 5ου αί. Σωκράτης καί Σωζόμενος.43 

Κατά τήν εποχή τοϋ αυτοκράτορα Ούάλη καί μάλιστα μετά τήν αποχώ
ρηση του από τήν 'Αντιόχεια (376), οί Σαρακηνοί, μολονότι σύμμαχοι 
μέχρι τότε τών Βυζαντινών, άρχισαν νά παρενοχλούν με επιδρομές τίς 
ανατολικές επαρχίες τής Αυτοκρατορίας Φοινίκη, Παλαιστίνη καί Αίγυ
πτο. Τήν ευκαιρία γι' αποκατάσταση τών σχέσεων έδωσε στους Βυζαντι
νούς ή ίδια ή Μαυΐα, όταν τους εξέφρασε τήν επιθυμία της ν' αποστεί
λουν ώς επίσκοπο τοϋ έθνους της τον Σαρακηνό στην καταγωγή, μοναχό 
Μωϋσή. Οί πολιτικές καί εκκλησιαστικές αρχές τής Αυτοκρατορίας 
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα τής Μαυΐας - τό είχε, εξάλλου, θέσει ώς 
όρο για τήν κατάπαυση τών εχθροπραξιών - καί απέστειλαν τό Μωϋσή, 

40. R. Η. Charles, The chronicle of John, Bishop of Nikiu, translation from Zotenberg's 
ethiopic text, 'Οξφόρδη 1916, σελ. 69 

41. Στο ίδιο. Για τις παραδόσεις πού έχουν διασωθεί γύρω άπό τον έκχριστια-
νισμό τών Όμηριτών βλ. Άθ . Παπαθανασίου, ΟΙ "Νόμοι τών Όμηριτών", 
ιεραποστολική προσέγγιση καί ίστορική-νομική συμβολή, 'Αθήνα 1991, σελ. 24-28. 

42. ...φασί δέ, οτι καί αυτή χριστιανή ήν, 'Ρωμαία τφ γένει, καί ληφθείσα 
αιχμάλωτος ηρεσε δια κάλλος τφ βασιλεΐ τών Σαρακηνών καί οϋτω τής βασιλείας 
έκράτησεν (Θεοφάνης, Χρονογραφία τ. 1, σελ. 64). 

43. Σωκράτης, σελ. 564-566 και Σωζόμενος, σελ. 297-298. 
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ό όποιος μάλιστα, παρά την επίσημη τότε επικράτηση τοϋ αρειανισμού 
στην Κωνσταντινούπολη, χειροτονήθηκε άπό εξόριστο ορθόδοξο επίσκο
πο καί στή συνέχεια μετέβη στή χώρα τών Σαρακηνών, οπού πολλούς 
χριστιανίσαι παρεσκεύασε κομιδίί ολίγους εύρων τοϋ δόγματος μετασχό-
ντας.44 'Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, άπό τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς ή 
πληροφορία τοϋ Θεοφάνη ότι ή Μαυΐα ήταν χριστιανή. Ό Σωκράτης 
μας παρέχει μία ακόμη πληροφορία σύμφωνα με τήν οποία, μετά τήν 
αποστολή τοϋ επισκόπου Μωϋσή και τήν αποκατάσταση τών σχέσεων 
της με τό Βυζάντιο, ή Μαυΐα πάντρεψε τήν κόρη της μέ τό βυζαντινό 
στρατηγό Βίκτορα.45 

Τα παραδείγματα στα όποια αναφερθήκαμε46 δείχνουν οτι ή δραστη
ριότητα επωνύμων άλλα καί ανωνύμων χριστιανών βυζαντινών αιχμα
λώτων στον τομέα της διάδοσης τοϋ χριστιανισμού καί της πολιτικο-ίδε-
ολογικής προσέγγισης καί επιρροής ξένων λαών καί τών ηγεσιών τους, 
υπήρξε έντονη. Οί προσπάθειες τους για δημιουργία προϋποθέσεων επι
κοινωνίας καί ή αγωνία τους για τήν πληροφόρηση τών "βαρβαρικών" 
λαών δέν περιορίζονταν στά κατώτερα μόνο στρώματα, άλλα, όταν αυτό 
ήταν δυνατόν, επεκτείνονταν καί στις ανώτερες τάξεις, αγγίζοντας σέ 
ορισμένες περιπτώσεις τήν κορυφή της πυραμίδας της εξουσίας τους. 
Πολλές φορές οί χριστιανοί αιχμάλωτοι, εκτός από τή διάδοση τοϋ Χρι
στιανισμού, τήν οποία επιχειρούσαν σέ κάθε περίπτωση, έπειθαν ξένους 
ηγέτες για τήν ανάγκη ανέγερσης εκκλησιών μέ σκοπό τήν παγίωση τοϋ 
έργου τους καί για τήν αποστολή πρεσβειών στο Βυζάντιο, συμβάλλο
ντας μέ τον τρόπο αυτό στή δημιουργία ή τήν αποκατάσταση φιλικών 
διμερών σχέσεων. 

44. Σωζόμενος, σελ. 298. 
45. Σωκράτης, σελ. 566. —Πρβλ. Α.Α Vasiliev, Notes on some Episodes concerning 

the Relations between the Arabs and the Byzantine Empire from the fourth to the sixth century, 
DOP 9-10 (1956), σελ. 307 καί Σοφίας Πατούρα, Ή διάδοση τοϋ Χριστιανισμού στά 
πλαίσια της εξωτερικής πολιτικής τοϋ βυζαντινού κράτους (4ος-5ος αι.), Σύμμεικτα 7 
(1987), σελ. 220-221. 

46. Ό αριθμός τών παραδειγμάτων πού παρατέθηκαν είναι περιορισμένος, 
δεδομένου οτι είναι δύσκολο να εντοπισθούν περισσότερα στά εκτενή κείμενα τών 
βυζαντινών συγγραφέων. Οί ίδιοι, εξάλλου, αναφέρονται στους χριστιανούς 
αιχμαλώτους καί στή δράση τους συχνά κατά τρόπο εντελώς περιστασιακό. Το ίδιο 
συμβαίνει καί μέ τις άλλες κατηγορίες αιχμαλώτων στις οποίες θ' αναφερθούμε στά 
επόμενα κεφάλαια. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΓΑΜΙΩΝ 

Λαβών (Γιζέριχος) τήν Ευδοξιαν συν ταΐς δύο θυγατράσιν (Πλακι
δίαν και Εύδοκίαν) εις τούπίσω τήν ελασιν ποιείται. Και κατά τήν Λι-
βύην άπιών φχετο. Kai τήν μεν πρεσβυτέραν της Ευδοξίας θυγατέρων 
Εύδοκίαν Όνωρίχφ συνάπτεται.1 Το Ιδιο γεγονός περιγράφεται με πα
ρόμοιο τρόπο και από άλλες προγενέστερες, σύγχρονες και μεταγενέστε
ρες τού Εύάγριου πηγές.2 

Εΐναι γνωστό ότι ò Γιζέριχος τό 455, μετά τήν άλωση της Ρώμης, 
κατά τήν επιστροφή του στην 'Αφρική, μαζί με τα λάφυρα και τους καλ
λιτεχνικούς θησαυρούς της αιωνίας πόλης, μετέφερε ώς αιχμαλώτους 
τήν αυτοκράτειρα Ευδοξία και τις κόρες της Ευδοκία και Πλακίδια τίς 
όποιες στή συνέχεια κράτησε ώς ομήρους στην αυλή του.3 Μέ τήν ενέρ
γεια αυτή, τήν ομηρία δηλ. τών βασιλικών γυναικών, ό Γιζέριχος ήλπιζε 
στή δημιουργία ισχυρού δεσμού μέ τό θεοδοσιανό οίκο, μια και αυτή 
τήν εποχή, μετά τή δολοφονία τοΰ δυτικού αυτοκράτορα Βαλεντινιανού 
Γ ' και τήν πολιτική αστάθεια πού ακολούθησε στή Δύση, κύρος καί νο
μιμότητα διέθετε μόνο ô αυτοκράτορας της Λνατολής. Για να πραγμα
τοποιήσει τα σχέδια του καί ν' αποκτήσει τή δυνατότητα ειρηνικής πρό
σβασης στα πράγματα της Αυτοκρατορίας, αποφάσισε να νυμφεύσει τό 
γιό του Όνώριχο μέ τή νεώτερη κόρη της Ευδοξίας, τήν αιχμάλωτο 
Ευδοκία. 

1. Εύάγριος, Έκκλ. 'Ιστορία (εκδ. Bidez-Parmentier), σελ. 54. 
2. Γεζέριχος δέ... τήν πρεσβυτέραν τών Βαλεντινιανού θυγατέρων (Ευδοκία δέ 

ή~ν δνομα αυτή) Όνωρίχφ τφ εαυτού παιδί κατενεγύησεν (Πρίσκος, σελ. 453). 
-'Όστις Ζινζίριχος ευθέως έξέδωκε τφ ίδίω αύτοϋ υΐφ Όνωρίχφ τήν θυγατέρα 
Ευδοξίας τής δεσποίνης τήν παρθένον, Εύδοκίαν τήν μικράν καί είχεν έν τιμή μεθ' 
έαυτοϋ (Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 366). -Εύδοκίαν μεν οϋν Γιζέριχος Όνωρίχω 
τφ τών παίδων πρεσβυτέρφ ξυνφκισε... (Προκόπιος 1, σελ. 332). -Καί τήν μεν 
Εύδοκίαν Όνωρίχω, τφ πρωτοτόκφ υίφ αύτοϋ συνέζευξεν... (Θεοφάνης, σελ. 109). 

3. ...όστις [Γινζίριχος] εξαίφνης ήλθεν έν τή 'Ρώμη πόλει μετά πλήθους καί 
παρέλαβε τήν 'Ρώμην, καί έφόνευσε τον Μάξιμον βασιλέα καί πάντας απώλεσε, 
πραιδεύσας πάντα τα τοΰ παλατιού εως τών χαλκουργημάτων, λαβών αιχμαλώτους 
τους περιλειφθέντας συγκλητικούς καί τάς γυναίκας αυτών, έν οίς έκλαβε καί τήν 
προτρεψαμένην αυτόν τήν δέσποιναν Ευδοξιαν καί τήν θυγατέρα αυτής Πλακιδίαν 
τήν γυναίκα τοΰ πατρικίου Όλυβρίου, αύτοϋ διάγοντος έν Κωνσταντινουπόλει, καί 
Εύδοκίαν δέ τήν παρθένον αιχμαλώτους (Μαλάλας, σελ. 365-366). 
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Την επιθυμία του γι' ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μέ την Αυτοκρατο
ρία είχε εκδηλώσει ό Γιζέριχος πολύ νωρίτερα, όταν, μετά τη συνθήκη 
ειρήνης τοϋ 442, απέστειλε ώς όμηρο στη δυτική αυτοκρατορική αυλή το 
γιο του Όνώριχο.4 'Από τήν πλευρά της ή δυτική εξουσία, πού επίσης 
επιθυμούσε τή διαφύλαξη της ειρήνης, είχε προχωρήσει για το σκοπό 
αυτό ακόμη περισσότερο. Τό 445 ό αυτοκράτορας της Δύσης Βαλεντι-
νιανός Γ' πραγματοποίησε στή Ρώμη τους αρραβώνες τοϋ Όνώριχου μέ 
τήν Ευδοκία, τή μετέπειτα σύζυγο του, εξι χρόνων τότε, ένώ άπό εκείνη 
τή στιγμή ό Όνώριχος έπαψε να θεωρείται ώς όμηρος.5 Οί φιλικές σχέ
σεις Βανδάλων και δυτικής αυτοκρατορίας, μετά άπό αυτές τις πολι
τικές πράξεις, διατηρήθηκαν πράγματι σταθερές μέχρι τή δολοφονία τού 
Βαλεντινιανοϋ Γ ' , οπότε ό Γιζέριχος μέ τήν ανοχή της Ευδοξίας, εκ
πόρθησε τή Ρώμη.6 

Ή απόφαση, λοιπόν, τού βάνδαλου ηγεμόνα να προχωρήσει στο γά
μο Όνώριχου-Εύδοκίας δέν αποτελούσε παρά τήν ολοκλήρωση τών πο
λιτικών του σχεδίων, ή πραγματοποίηση τών οποίων είχε για λίγα χρό
νια ανασταλεί λόγω της αιφνίδιας διακοπής τών ειρηνικών του σχέσεων 
μέ τη Δύση. Σ' αυτή τή σκοπιμότητα θα πρέπει, ίσως, ν' αποδοθεί ή 
αιχμαλωσία τών βασιλικών γυναικών, θέση πού ενισχύεται καί άπό το 
γεγονός δτι μόνο μετά το γάμο ό Γιζέριχος ελευθέρωσε τις άλλες δύο 
αιχμαλώτους Ευδοξία καί Πλακίδια καί τις απέστειλε στην Κωνσταντι
νούπολη.7 Ή Ιδέα του βέβαια να δημιουργήσει συγγενικούς δεσμούς μέ 

4. Γιζέριχος δέ τότε 'Άσπαρά τε καί Βονιφάτιον μάχη νικήσας πρόνοιάν τε 
έπιδειξάμενος άφηγήσεως άξίαν, τήν εύτυχίαν ώς μάλιστα έκρατύνατο. δείσας γάρ, 
ην και αύθις εκ τε 'Ρώμης και Βυζαντίου στρατός έπ' αυτόν loi, μη ούχ οίοι τε ώσιν 
οί Βανδίλοι τη τε όώμη και τή τύχη όμοία χρήσθαι, έπ'ι τα ανθρώπεια τοις τε θείοις 
σφάλλεσθαι καί τοις σώμασι φιλεί έλασσοϋσθαι, ούχ οίς εύημέρησεν επηρμένος, άλλ' 
οΐς έδεισε μέτριος γεγονώς, σπονδάς προς βασιλέα Βαλεντινιανόν ποιείται έφ' φ ες 
έκαστον έτος δασμούς εκ Λιβύης βασιλεϊ φέρειν, ενα τε τών παίδων Όνώριχον εν 
όμηρου μοίρα επί ταύτη δή τή ομολογία παρέδωκε. Γιζέριχος μέν οΰν εν τε τή μάχη 
έγένετο ανήρ αγαθός καί τήν νίκην ώς ασφαλέστατα διεφύλαξε καί Όνώριχον τον 
παΐδα τής φιλίας αύτοϊς έπί μέγα χωρούσης άπέλαβεν (Προκόπιος 1, σελ. 326). — 
Πρβλ. C. Courtois, Les Vandales et Γ Afrique, Παρίσι-'Αλγέρι 1955, σελ. 173 καί Stein, 
ο.π., τ.2, σελ. 325. 

5. Βλ. στο Ιδιο, σελ. 326. 
6. Έν αύτφ δέ τφ καιρφ έν τή 'Ρώμη διάγουσα ή δέσποινα Ευδοξία, γενομένη 

χήρα, γυνή Βαλεντινιανοϋ βασιλέως, θυγάτηρ δέ Θεοδοσίου καί Ευδοκίας, λυπουμένη 
κατά Μαξίμου τοϋ τυράννου τοϋ φονεύσαντος τον άνδρα αυτής καί βασιλεύσαντος, 
προετρέψατο δέ Ζινζίριχον τον Ούάλανδον, τον ρήγα τής Αφρικής, έλθείν κατά 
Μαξίμου, βασιλέως τής 'Ρώμης (Μαλάλας, σελ. 365). 

7. Ό Ιστορικός Πρίσκος είναι ώς προς αυτό κατηγορηματικός: Γεζέριχος δέ 
πολλών προς αυτόν πρεσβευτών κατά διαφόρους σταλέντων χρόνους, τάς γυναίκας 
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τήν Αυτοκρατορία δεν ήταν καινούργια· το Ιδιο είχε επιχειρήσει νωρίτε
ρα ό γότθος Άλάριχος, όταν μετά τήν εκπόρθηση της Ρώμης (410) και 
τήν αποχώρηση του από το παλάτι, μαζί μέ τους θησαυρούς πήρε ώς 
αιχμάλωτο και τήν αδελφή τού Όνωρίου Γάλλα Πλακίδια, τήν οποία, 
λίγο αργότερα, έδωσε ώς σύζυγο στο συγγενή του καί μετέπειτα βασιλιά 
Άταοΰλφο.8 Ό 'Αττίλας επίσης, ό παντοδύναμος ηγέτης της ούννικής 
συνομοσπονδίας, επεδίωξε για τόν ίδιο λόγο νά παντρευτεί τήν Όνωρία, 
αδελφή τοϋ Βαλεντίνιανοϋ Γ' .9 Καί όπως ό 'Αττίλας απέβλεπε στο μοί
ρασμα της εξουσίας καί της βασιλικής περιουσίας μέ τόν Βαλεντινιανό, 
αυτοκράτορα τότε τής Δύσης,10 έτσι καί ό Γιζέριχος μετά το γάμο Όνώ-
ριχου-Εύδοκίας διεκδίκησε καί πήρε, κατά τήν μαρτυρία τοϋ Πρίσκου, 
από τήν ανατολική πλέον αυτοκρατορία μοΐραν τής Βαλεντίνιανοϋ περι
ουσίας ονόματι Ευδοκίας τής τφ Όνορίχψ γεγαμημένης.11 

Το 474-5 ò αυτοκράτορας τής 'Ανατολής Ζήνων υπέγραψε συνθήκη 
ειρήνης μέ τόν Γιζέριχο πού έμεινε σέ ισχύ μέχρι σχεδόν τήν εποχή του 
'Ιουστινιανού, ό όποιος στα πλαίσια τής Reconquista αποφάσισε τή διά
λυση τοϋ βανδαλικοϋ βασιλείου. 'Ένας από τους όρους πού επέβαλε στο 
βάνδαλο ηγεμόνα ô αυτοκρατορικός απεσταλμένος ήταν ή άνευ λύτρων 
απελευθέρωση τών αΙχμαλώτων πού προέρχονταν από τό αυτοκρατορικό 

ού πρότερον διαφήκε πριν η τήν πρεσβυτέραν τών Βαλεντίνιανοϋ θυγατέραν 
(Ευδοκία δέ ήν δνομα αυτή) Όνωρίχω τφ έαυτοϋ παιδί κατενεγύησεν (σελ. 453). — 
Πρβλ. Μαρκελλϊνος Κόμις, (MGH ΑΑ XI), σελ. 86 καί Προκόπιος 1, σελ. 332. Άς 
επισημανθεί οτι ή Ιδια ή ομηρία τών βασιλικών γυναικών στην αυλή τής Καρχηδόνας 
δημιούργησε τήν ανάγκη συνεχούς επικοινωνίας σέ επίπεδο πρεσβευτών καί υψηλών 
αξιωματούχων μέ σκοπό τή διαπραγμάτευση της απελευθέρωσης τους. 

8. Βλ. Μαρκελλινος Κόμις, σελ. 70. -Μαλάλας, σελ. 349. -Θεοφάνης, σελ. 76. — 
Πρβλ V.A Sirago, Galla Placidia e la transformazione politica dell'Occidente, Louvain 1961. 

9. Oi απροκάλυπτες προθέσεις τοϋ 'Αττίλα, μέσω τοϋ γάμου πού επεδίωκε νά 
συνάψει μέ τήν Όνωρία, επικεντρώνονταν, κατά τή μαρτυρία τοϋ Πρίσκου, στο 
μοίρασμα τής εξουσίας τής δυτικής αυτοκρατορίας μέ τον Βαλεντινιανό Γ ' . Προς 
μέν τόν κρατοϋντα τών εσπερίων 'Ρωμαίων έστελλε τους διαλεξομένους μηδέν 
Όνωρίαν πλημμελείσθαι, ην έαυτω προς γάμον κατενεγύησεν τιμωρήσειεν γάρ αυτή, 
εί μη καί τα τής βασιλείας απολαβή σκήπτρα (Πρίσκος, σελ. 582). 

10. Τούτων ένεκα ό Άττήλας τήν έκστρατείαν ποιούμενος αύθις τών άμφ' αυτόν 
άνδρας ές τήν Ίταλίαν έπεμπεν ώστε τήν Όνωρίαν έκδιδόναι- είναι γάρ αϋτφ 
ήρμοσμένην προς γάμον, τεκμήριον ποιούμενος τόν παρ' αυτής πεμφθέντα δακτύ-
λιον, δν καί έπιδειχθησόμενον έστάλκει- παραχωρεϊν δέ αύτφ τον Βαλεντινιανον καί 
τοϋ ημίσεως τής βασιλείας μέρους, ώς καί τής Όνωρίας διαδεξαμένης μέν παρά 
πατρός τήν αρχήν, ταύτης δέ τή τοϋ άδελφοϋ άφαιρεθεΐσαν πλεονεξία (Πρίσκος, σελ. 
583). 

11. Στο ίδιο, σελ. 585. 
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περιβάλλον και υπηρετούσαν στην αυλή του ή στην οικογένεια του και ή 
εξαγορά άλλων μέ τη σύμφωνη γνώμη των κατόχων τους.12 

Οί σχέσεις Βανδάλων-Βυζαντινών βελτιώθηκαν ακόμη περισσότερο 
κατά την περίοδο της βασιλείας τοϋ αυτοκρατορικού "γαμβρού" Όνώρι-
χου, διαδόχου τοϋ Γιζέριχου (477-484). Μολονότι ή σύζυγος του Ευδο
κία τόν είχε εγκαταλείψει από το 471 καί είχε διαφύγει στα 'Ιεροσόλυ
μα,13 ό Όνώριχος δχι μόνο εξακολούθησε να διάκειται φιλικά προς τό 
Βυζάντιο αλλά προχώρησε και σέ νέες παραχωρήσεις προς τό βυζαντινό 
αυτοκράτορα. Κατά τήν επιστροφή τους άπό τήν Καρχηδόνα τό 481, oi 
βυζαντινοί πρέσβεις μετέφεραν στον αυτοκράτορα τό φιλικό κλίμα της 
συνάντησης τους μέ τόν βάνδαλο ηγεμόνα και τόν διαβεβαίωσαν οτι 
Όνώριχος φίλος τε τφ βασιλεΐ καθεστήκοι άδόλως, καί στέργοι τα 'Ρω
μαίων, καί άφίησι πάντα, ä πρόσθεν ένεκάλει περί τε των προσόδων καί 
των άλλων χρημάτων, ä της αύτοϋ γυναικός προειλήφει ό Λέων, καί 
όσα των έμπορων των εκ της Καρχηδόνος άρτι καθισταμένου τοϋ πολέ
μου ελήφθη καί ει τι άλλο πάλαι ô πατήρ προς 'Ρωμαίους όπωσοϋν 
εσχεν αίτίαν τήν τε είρήνην εχειν άξιοίη βεβαίαν, καί μηδέν είναι λοιπόν 
τοις 'Ρωμαίοις ύποπτος τφ μη ουχί γνησίως τάς σπονδάς έμπεδώσειν, 
καί δσα ήδη συνέκειτο.14 Έπί πλέον γιά πρώτη φορά ό Όνώριχος, ενδί
δοντας στο αίτημα της γυναικαδέλφης του Πλακιδίας καί τοϋ βυζαντι
νού αυτοκράτορα, επέτρεψε τήν εγκατάσταση "καθολικού" επισκόπου 
στην επισκοπική Ιδρα της Καρχηδόνας.15 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφερθήκαμε εκτενώς στις πρωτοβου
λίες της Μαυΐας γιά τή διάδοση τοϋ Χριστιανισμού στή χώρα των Σα-

12. Βλ. Stein, ο.π., σελ. 366-367. 'Υπενθυμίζουμε οτι ό Γιζέριχος, μετά τήν 
κατάληψη της Καρχηδόνας, διέταξε τή μεταφορά, από τις φυλακές στο παλάτι του, 
επιφανών βυζαντινών καί ρωμαίων αιχμαλώτων, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν 
καί ό μετέπειτα βυζαντινός αυτοκράτορας Μαρκιανός (βλ. πιο πάνω, σελ. 31-32 σημ. 
48). 

13. ... ή νήπιος Ευδοκία καί Θεοδοσίου εγγονή δέκα εξ χρόνους έν τή 'Αφρική 
ποιήσασα μετά τοϋ άνδρας αυτής Όνωρίχου καί παΐδα εξ αϋτοΰ Ίλδέριχον 
γεννήσασα, δυσφορούσα κατά τοϋ ανδρός ώς άρειανοϋ δντος, αδειαν εύροϋσα καί 
φυγή χρησαμένη ήλθεν εις 'Ιεροσόλυμα... (Θεοφάνης, σελ. 118). 'Ενώ ό γάμος 
Όνωρίχου-Εύδοκίας συνέβαλε ουσιαστικά στή βελτίωση τών σχέσεων της Αυτο
κρατορίας μέ τό βανδαλικό βασίλειο, ή ίδια ή Ευδοκία πού ήταν "καθολική" 
εγκατέλειψε τό σύζυγο της, απογοητευμένη άπό τήν έμμονη του στον αρειανισμό, 
χάριν τοϋ οποίου μάλιστα εκείνος στράφηκε εναντίον τών ορθοδόξων της Λιβύης, 
εξαπολύοντας άγριους διωγμούς (γέγονε δέ Όνώριχος ές τους έν Λιβύη Χριστιανούς 
ωμότατος τε καί άδικώτατος ανθρώπων απάντων, Προκόπιος 1, σελ. 345). 

14. Μάλχος, Βυζαντιακά, (FHGIV), άπ. 13, σελ. 120-121. 
15. Βλ. Stein, ο.π., τ.2, σελ. 60. 
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ρακηνών.16 Ή Μαυΐα, κατά τή μαρτυρία τοϋ Θεοφάνη Χριστιανή ήν, 
'Ρωμαία τω γένει, και ληφθείσα αιχμάλωτος ήρεσε δια κάλλος τφ βασι-
λεϊ των Σαρακηνών και οντω της βασιλείας έκράτησεν.11 'Όταν ή ϊδια 
παρέλαβε τα ηνία της εξουσίας μετά το θάνατο τοϋ συζύγου της, οί σχέ
σεις Βυζαντινών-Σαρακηνών γνώρισαν μια πρόσκαιρη όξυνση μέ επίκε
ντρο τις ανατολικές επαρχίες της Αυτοκρατορίας Φοινίκη, Αίγυπτο και 
Παλαιστίνη. Ήν δε οϋχ οίος νομίζεσθαι ρόδιος ό πόλεμος ως παρά γυ
ναικός παρασκευαζόμενος επισημαίνει ό Σωζόμενος και θεωρεί επιτα
κτική τήν ανάγκη για το Βυζάντιο περί ειρήνης πρεσβεύεσθαι προς 
Μαυΐαν.18 Τήν ευκαιρία για τήν αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα 
στις δύο πλευρές έδωσε στους Βυζαντινούς ή ίδια ή Μαυΐα, οταν εξέ
φρασε τήν επιθυμία να σταλεί ώς επίσκοπος τοϋ έθνους της ό σαρα-
κηνος μοναχός Μωϋσής. Ή κοινή της καταγωγή μέ τους Βυζαντινούς 
και ή χριστιανική της πίστη θα καθορίσουν στο έξης τή στάση της προς 
τήν Αυτοκρατορία και θα συμβάλουν στή διαμόρφωση φιλικών σχέσεων, 
τις όποιες θά ενισχύσει ακόμη περισσότερο μέσω τοϋ γάμου της θυγατέ
ρας της μέ τό βυζαντινό στρατηλάτη Βίκτορα.19 

Άπό τόν Προκόπιο έχει καταγραφεί ένας ακόμη γάμος ξένου ηγέτη 
μέ βυζαντινή αιχμάλωτο. Πρόκειται γιά τόν μεγάλο πέρση βασιλιά Χοσ-
ρόη ό όποιος, μετά τήν κατάληψη τών Σούρων, οδήγησε πλήθος αιχμα
λώτων στην Περσία, ανάμεσα στους όποιους και τήν Ευφημία, μία κοινή 
θνητή, τήν οποία όμως γαμετήν εποιήσατο, έρωτα έξαίσιον αυτής έρα-
σθείς. 'Αμέσως μετά τό γάμο του μέ τή βυζαντινή αιχμάλωτο, ή οποία 
κατά τή μαρτυρία τοϋ Προκοπίου ήν τήν όψιν ευπρεπής μάλιστα, ό 
Χοσρόης αποφάσισε να κάνει κάτι καλό (δραν τι αγαθόν) γιά τους Σου-
ρηνούς αιχμαλώτους.20 Ειδοποίησε τόν Κάνδιδο, επίσκοπο της βυζα
ντινής Σεργιουπόλεως, να εξαγοράσει τους αιχμαλώτους. Μετά άπό 
ένορκες και γραπτές διαβεβαιώσεις τοϋ επισκόπου ότι θά καταβάλει 
αργότερα τό αντίτιμο της εξαγοράς τους, δεδομένου ότι εκείνη τή στιγμή 
έστερεΐτο αυτής της δυνατότητας, ό πέρσης βασιλιάς ελευθέρωσε όλους 
τους αίχμαλωτισθέντες κατοίκους τών Σούρων.21 Ό ίδιος ό συγγραφέας 
πού μνημονεύει τό περιστατικό αποδίδει τή χειρονομία τοϋ Χοσρόη σέ 

16. Βλ. πιο πάνω, σελ. 48-49. 
17. Θεοφάνης, σελ. 64. 
18. Σωζόμενος, σελ. 298. 
19. Σωκράτης, σελ. 557. 
20. Προκόπιος 1, σελ. 171-172. 
21. Στο ίδιο, σελ. 172. —Πρβλ. Stein, ο.π., τ.2, σελ. 486-487. 
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τρεις πιθανούς λόγους: είτε φιλανθρωπία είτε φιλοχρηματία εχόμενος η 
γυναικί χαριζόμενος.22 Το γεγονός όμως οτι την απελευθέρωση τους 
αποφάσισε αμέσως μετά τό γάμο του μέ την Ευφημία και μάλιστα χωρίς 
να προηγηθεί ανάλογο αίτημα άπό τις βυζαντινές αρχές, συνηγορεί μέ 
την εκτίμηση οτι καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του πρέπει να έπαιξε 
ή βυζαντινή συμβία του. 

Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος στο Προς τόν Ιδιον υίόν 'Ρωμα-
νόν έργο του κάνει μακρά μνεία στο γάμο της εγγονής τοϋ συναυτοκρά-
τορά του Ρωμανού Α ' Λεκαπηνού μέ τόν τσάρο τής Βουλγαρίας Πέτρο 
(927). Επικρίνει τό Ρωμανό γιά τήν ενέργεια αυτή και τοϋ καταλογίζει 
έλλειψη σεβασμού προς τα πατροπαράδοτα ήθη καί τους κανόνες τής 
Εκκλησίας.23 Στο Ιδιο απόσπασμα όμως δέν παραλείπει να παραθέσει 
και τήν "πρόφαση" πού πρόβαλε ό Ιδιος ό Ρωμανός γιά να δικαιολογή
σει τήν πράξη του, διατυπωμένη ώς εξής: ταύτην μόνην εϋλογον δηλο
νότι προβαλλόμενος πρόφασιν, τοσούτον πλήθος αιχμαλώτων Χρι
στιανών δια τής τοιαύτης πράξεως άναρρύεσθαι, καί τό Χριστιανούς 
είναι καί τους Βουλγάρους (καί) όμοπίστους ημών, άλλως τε καί οτι 
ουδέ αύτοκράτορος καί ένθέσμου βασιλέως θυγάτηρ ή εκδιδομένη έτύγ-
χανεν, αλλά τρίτου καί έσχατου καί ετι υποχειρίου καί μηδεμίαν έξου-
σίαν έν τοις τής αρχής μετέχοντος πράγμασι.24 

Είναι προφανές ότι οι λόγοι πού οδήγησαν τό Ρωμανό να παντρέ
ψει τήν εγγονή του πριγκήπισσα Μαρία μέ τόν τσάρο τής Βουλγαρίας 
Πέτρο δέν ήταν μόνο αυτοί πού ò Ιδιος πρόβαλε στους συγχρόνους του. 
Ήταν κυρίως ή άσκηση επιρροής καί ό έλεγχος τής βουλγαρικής αυλής 
άπό τό Βυζάντιο, ένώ ή απελευθέρωση των αιχμαλώτων θά περιλαμβα
νόταν οπωσδήποτε στους όρους πού έθεσαν οι βυζαντινοί αξιωματούχοι 
κατά τις διαπραγματεύσεις τους μέ τους Βούλγαρους μέ τήν ευκαιρία 
αύτοϋ τοϋ γεγονότος.25 

22. Προκόπιος 1, σελ. 171. 
23. Πορφυρογέννητος, Προς τον ÏÔLOV υίόν 'Ρωμανον τ. 1. έκδ. Gy. Moravcsik-

R.J.H. Jenkins, Ουάσιγκτον 1967 (CFHB), σελ. 72. 
24. Στο Ιδιο, σελ. 74. 
25. Μετά τό γάμο τής βυζαντινής πριγκήπισσας μέ τον Πέτρο, στή βουλγαρική 

αυλή κυριαρχούσε πράγματι τό βυζαντινό στοιχείο άφοΰ οί άνθρωποι πού περι
έβαλαν τή Μαρία Λεκαπηνή προέρχονταν άπό τήν Κωνσταντινούπολη. Ή 
απελευθέρωση των βυζαντινών αιχμαλώτων, ήταν ενα άπό τα βασικά αιτήματα τών 
αρχών τής Κωνσταντινουπόλεως, οί οποίες από τήν πλευρά τους αναγνώρισαν στον 
Πέτρο τόν τίτλο τοΰ "βασιλέως τών Βουλγάρων" καί τήν ανεξαρτησία τοϋ 
βουλγαρικού πατριαρχείου· συμφώνησαν ακόμη στην καταβολή ετησίων επιδομάτων 
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Έκτος ομως από τις περιπτώσεις των επωνύμων, στις πηγές μνημο
νεύονται περιστασιακά και έπιγαμίες ανωνύμων αιχμαλώτων μέ ξένους, 
μέσω των οποίων προέκυψαν νέες μικτές οικογένειες και οι αιχμάλωτοι 
εντάχθηκαν ευκολότερα στις νέες κοινωνίες. 

'Από μιά μαρτυρία πού περιέχεται στο Περί της Βασιλείου Τάξεως 
έργο τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου φαίνεται πώς, σύμφωνα μέ 
το βυζαντινό Δίκαιο, λαμβανόταν ειδική μέριμνα για έκχριστιανισθέντες 
ξένους αιχμαλώτους πού νυμφεύονταν Βυζαντινές. Συγκεκριμένα αναφέ
ρεται ότι οι σαρακηνοί αιχμάλωτοι πού βαπτίζονταν χριστιανοί και νυμ
φεύονταν βυζαντινές γυναίκες απολάμβαναν ειδικών φορολογικών προ
νομίων πού αφορούσαν τις γαίες.26 

'Από την άλλη πλευρά οί βυζαντινοί αιχμάλωτοι τών Άβαροσλάβων 
πού παντρεύτηκαν στίς χώρες της αιχμαλωσίας τους καί δημιούργησαν 
νέες οικογένειες όχι μόνο δεν άλλαξοπίστησαν άλλα, όπως μαρτυρεί ò 
βιογράφος τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, διατήρησαν φλογερή τήν πίστη τους 
στο Χριστό, τήν οποία μάλιστα εμφύσησαν καί στα παιδιά τους.27 

Τόν 9ο αΙώνα, όταν oi άγαρηνοί στρατιώτες, υποχρεωμένοι να πα
ραμείνουν στην Κρήτη μετά τήν κατάληψη της καί τήν εγκαθίδρυση τοΰ 
εκεί αραβικού εμιράτου, στασίασαν, διαμαρτυρόμενοι για τήν εγκατάλει
ψη τών οικογενειών τους, ò ηγεμόνας τους Άπόχαψ τους προέτρεψε νά 
νυμφευθούν γυναίκες αιχμαλώτους καί νά δημιουργήσουν νέες οικογέ
νειες: ϊστε, ότι αιχμαλωσίαν έαντοϊς πλείστην ηνέγκατε· εκ ταύτης οϋν 
ημϊν γυναίκας άρμόσασθε.28 Στην περίπτωση αυτή βέβαια, οί επιμιξίες 
πού προέκυψαν άπο τις ομαδικές έπιγαμίες απέβησαν εις βάρος τοΰ βυ-
ζαντινού-χριστιανικοϋ στοιχείου, δεδομένου ότι οί τρομεροί κατακτητές 
τού νησιού, πού το κράτησαν στα χέρια τους για ένάμισυ περίπου αιώ
να, προέβαιναν ούτως ή άλλως σέ βίαιους εξισλαμισμούς τών κατοίκων 

(βλ. Browning, ο.π., σελ. 69). Για τους γάμους Βυζαντινών μέ ξένους στο πλαίσιο της 
εξωτερικής πολιτικής τοΰ Βυζαντίου βλ. τήν πρόσφατη μελέτη τοΰ F. Tinnefeid, 
Byzantinische auswärtige Heiratspolitik vom 9. zum 12. Jahrhundert, Bsl 54 (1993) 1, σελ. 
21-23. 

26. Πορφυρογέννητος, I3 'Έκθεσις περί της Βασιλείου Τάξεως, σελ. 694. 
27. Βλ. πιο πάνω, σελ. 33 σημ. 53. 'Υπενθυμίζουμε τη μαρτυρία τοΰ 

Στρατηγικού τοΰ Μαυρικίου, κατά τήν οποία όσοι αιχμάλωτοι τών Σλάβων καί 
Άντών δέν εξαγοράζονταν, μποροΰσαν να παραμείνουν ελεύθεροι καί νά ένταχθοΰν 
ομαλά στο νέο περιβάλλον. 

28. Γενεσίου, Βασιλειών Β' (CHB 14), σελ. 33. —Πρβλ. V. Christides, The 
Conquest of Crete by the Arabs c.824. A turning point in the Struggle between Byzantium and 
Islam, 'Αθήνα 1984, σελ. 98 καί 105. 
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του.29 

Στα κείμενα των βυζαντινών συγγραφέων συναντούμε επίσης σπορα
δικές μαρτυρίες για έπιγαμίες μεμονωμένων ανωνύμων αιχμαλώτων μέ 
ξεχωριστό ενδιαφέρον για το θέμα μας. Χαρακτηριστική στην κατηγορία 
αυτή είναι ή περίπτωση τοϋ έλληνα αιχμαλώτου, τόν όποιο ό Πρίσκος 
συνάντησε στην αυλή τοϋ Όνηγήσιου, αξιωματούχου τών Οϋννων, κατά 
τή βυζαντινή διπλωματική αποστολή τοϋ 448. 'Όπως αναφέρθηκε ήδη 
στο εισαγωγικό κεφάλαιο, ό γραικός αΙχμάλωτος τών Οϋννων πέρασε 
στή μερίδα τών λαφύρων τοϋ Όνηγήσιου διά τόν ύπάρξαντα πλοϋτον 
αύτφ.30 Κατά τή μακρά συνομιλία του μέ τό βυζαντινό διπλωμάτη, στην 
οποία ανταλλάσσουν απόψεις και καταθέτουν τις προσωπικές τους εκτι
μήσεις γύρω από τό ζήτημα της αΙχμαλωσίας και τών κανόνων πού τή 
διέπουν στή βυζαντινή αυτοκρατορία και στο ούννικό βασίλειο,31 ό 
έλληνας αΙχμάλωτος αναφερόμενος στην προσωπική του περιπέτεια επι
θυμεί να δικαιολογήσει στο συνομιλητή του τήν προνομιούχο θέση πού 
κατέχει στην ούννική αυλή, προβάλλοντας τους παρακάτω ισχυρισμούς. 

29. Παραλαβών γάρ τη νήσω, άρτι μεν της τών Άγαρηνών χειρός άποσπασθείση 
και τή 'Ρωμαϊκή έπιστρατεία έπανασωθείση υπό Νικηφόρου... έτι δέ λείψανα φερούση 
της μακράς τών Άγαρηνών κακοπιστίας, επειδή οί ταύτης οίκήτορες τω χρόνω και 
τή μακρφ τών Σαρακηνών ξυναυλία οϊμοι, συναπαχθέντες τοις εκείνων ήθεσι και 
όργίοις τοις μυσαροίς καί βεβήλοις έπείθοντο (βλ. Σπ. Λάμπρου, Ό Βίος τοϋ 
Νίκωνος τοϋ Μετανοείτε, Νέος Έλληνομνήμων 3 [1906], σελ. 150-151). -Καί πρώτα 
μεν τάς περίφημους τών νήσων (τι γάρ τάς άλλας δει λέγειν;) Κρήτην τε καί 
Σικελίαν κραταιοτατα παρεστησαντο [οί Σαρακηνοί] καί το γε βαρυτατον συχνούς 
τών ζωγρηθέντων, τούτο μεν τή εκ της σφετέρας αυτών ευτυχίας άπατη, τούτο δέ τή 
εκ τής αιχμαλωσίας ανάγκη προς τήν ιδίαν φεϋ θρησκείαν μετέστησαν.... (Κωνστ. 
Άκροπολίτης, Λόγος εις άγιον Βάρβαρον, έκδ. Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως, 
'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας τ.1, Πετρούπολις 1891, σελ. 408). —Πρβλ. 
Ν. Β. Τωμαδάκη, Προβλήματα τής εν Κρήτη άραβοκρατίας (826-961μ.χ), ΕΕΒΣ 30 
(1960-61), σελ. 27, καί Β.Ι. Καλαϊτζάκη, Ή Κρήτη καί οί Σαρακηνοί, 'Αθήνα 1984, 
σελ. 165-187 δπου ό συγγραφέας, μέ σειρά επιχειρημάτων πού παραθέτει στις σελίδες 
177-187, διατείνεται δτι τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ πληθυσμού τής Κρήτης δέν 
άλλαξοπίστησε κατά τήν περίοδο τής κατάκτησης τής νήσου άπό τους Σαρακηνούς 
άλλα "διέσωσεν αλώβητα τήν εθνική, γλωσσική, ηθική και θρησκευτική συνείδηση του 
καί τον εθνολογικό καί φυλετικό του χαρακτήρα" (σελ. 177). 

30. Βλ. πιο πάνω, σελ. 30. Σέ αντίθεση μέ τους Οΰννους, οί 'Άραβες, κατά τους 
δύο πρώτους αιώνες τών κατακτήσεων τους, μοίραζαν τους αιχμαλώτους σέ όλους 
τους μαχητές ανεξάρτητα άπό τήν κοινωνική τους προέλευση ή τήν οικονομική τους 
κατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής τής πρακτικής πού εφάρμοζαν οί 
Άραβες αποτελεί ή αιχμαλωσία τής κόρης τοϋ Γρηγορίου, στρατηγού τής βόρειας 
Αφρικής, ή οποία μετά τήν ήττα τοΰ πατέρα της το 646 περιήλθε στην κατοχή 
κάποιου ανώνυμου καί ασήμαντου νομάδα (βλ. Khouri al Odetallah, ο.π., σελ. 57-58). 

31. Πρίσκος, σελ. 136-138. 
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Πέραν τοϋ γεγονότος ότι ήταν πλούσιος, άρίστευσε στους πολέμους ενα
ντίον των "Ρωμαίων" και τοϋ έθνους των Άκατίρων και επί πλέον πα
ρέδωσε στο βάρβαρο ηγεμόνα τα κατά τόν πόλεμο αποκτηθέντα λάφυρα 
υπακούοντας στο σχετικό "σκυθικό" νόμο. Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις 
τόν διευκόλυναν ν' αποκτήσει την ελευθερία του, να νυμφευθεί γυναίκα 
"βάρβαρον" και να ενταχθεί στο περιβάλλον τοϋ Όνηγήσιου.32 

Μολονότι στο Βιμινάκιο, άπ' όπου προερχόταν, ήταν παντρεμένος 
με γυναίκα ζάπλουτον, όπως ό ίδιος εξιστορεί στον Πρίσκο, δεν διστά
ζει μετά τήν αΙχμαλωσία του -αξιοποιώντας όσες δυνατότητες τοϋ πα
ρείχε ή ούννική νομοθεσία πού προέβλεπε ειδική μεταχείριση των ευπό
ρων αιχμαλώτων- νά νυμφευθεί εκ νέου, γυναίκα βάρβαρον αυτή τή φο
ρά, και ν' αποκτήσει μαζί της παιδιά, γεγονός πού, όπως αφήνει νά 
εννοηθεί, τόν διευκόλυνε νά τεθεί στην υπηρεσία της ηγετικής τάξης των 
Οϋννων. Αξιοσημείωτο εΐναι οτι ό έλληνας αιχμάλωτος μετά τήν ένταξη 
του στή νέα "βαρβαρική" κοινωνία, πού ήταν επιλογή ανάγκης για επι
βίωση, δεν απαρνήθηκε τό παρελθόν του για τό όποιο με τόση θέρμη μί
λησε στο βυζαντινό συγγραφέα, άλλ' αντίθετα, όπως εμφαίνεται άπό τό 
διάλογο, κατέστη εκούσια ή ακούσια φορέας πληροφόρησης ανάμεσα 
στην παλαιά και τή νέα του πατρίδα. 

Μία ανάλογη περίπτωση ανωνύμου αιχμαλώτου πού μετά άπό γάμο 
εντάχθηκε στή βυζαντινή κοινωνία αυτή τή φορά, καταγράφεται τυχαία 
από κάποια αραβική πηγή. Στή διάρκεια μιας αραβικής διπλωματικής 
αποστολής στην Κωνσταντινούπολη ένας άραβας πρεσβευτής συνάντησε 
-προφανώς στο περιβάλλον των ανακτόρων- κάποιον ομοεθνή του πρώ
ην αιχμάλωτο. Στην πρόταση τοϋ άραβα επισήμου νά φροντίσει για τήν 
επάνοδο στή χώρα του, εκείνος αρνήθηκε με τό επιχείρημα οτι ήταν ήδη 
παντρεμένος με γυναίκα βυζαντινή.33 

Ή επάνοδος ενός αιχμαλώτου στή γενέτειρα του με τήν οικογένεια 
πού είχε δημιουργήσει στή χώρα τής αΙχμαλωσίας του συνεπαγόταν 
πράγματι πολλά νομικά καί ηθικά προβλήματα στην περίπτωση πού 
εκείνος ήταν ήδη παντρεμένος κατά τόν προ τής αιχμαλωσίας χρόνο. 
Ενδεικτική είναι ή περίπτωση πού περιγράφεται άπό μία μεταγενέστερη 
πηγή, τό Νικηφόρο Γρήγορα (ΙΔ' αι.) στή Ρωμαϊκή 'Ιστορία καί αναφέ
ρεται στο γάμο ενός βυζαντινού αιχμαλώτου από τή Θράκη καί μιας 
"ΣκιΜΚδος γυναικός".34 Στή μυθιστορηματική αφήγηση τοϋ γεγονότος 

32. Στο ίδιο, σελ. 136. 
33. Βλ. Khouri al Odetallah, ο.π., σελ. 54, όπου και ή πηγή. 
34. Νικηφόρος Γρηγοράς, 'Ρωμαϊκή 'Ιστορία 13, Λόγος ΙΑ' (CSHB), σελ. 542-
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αποκαλύπτεται ή ηθική και νομική πτυχή τοϋ προβλήματος πού ανέκυψε 
μετά τήν επιστροφή τοϋ βυζαντινού αιχμαλώτου με τή νέα του οικογέ
νεια στην Κωνσταντινούπολη. Ή πρώτη του γυναίκα, διεκδικώντας το 
σύζυγο της πού της τόν είχαν αποσπάσει βίαια λόγω τοϋ πολέμου, προ
σέφυγε για υποστήριξη στον Πατριάρχη, στον όποιο εβόα και εστερνοτυ-
πεΐτο και άδικεΐσθαί εφασκε παρά της Σκυθίδος άφελομένης τόν άνδρα 
αυτής. Ό Πατριάρχης όμως, στον όποιο προσέφυγε επίσης και ή χρι
στιανή πλέον "Σκυθίς" και τά τοϋ πράγματος ώς εϊχεν, ακριβώς διεξήλ-
θεν, ουκ εϊχεν ουδέν από δικαίου προφέρειν έγκλημα κατ' αυτής. Στην 
αδυναμία και τό αδιέξοδο της Εκκλησίας να δώσει λύση στο πρόβλημα, 
φαίνεται πώς προστέθηκε και εκείνη της πολιτείας· σιωπώντων απάντων 
και μηδέν εχόντων προφέρειν έγκλημα κατ' αυτής, ή ίδια ή "Σκυθίς" 
έδωσε τελικά τή λύση αφού, κατά τήν αφήγηση, αποφάσισε να παραχω
ρήσει τό σύζυγο της στην πρώτη του γυναίκα.35 

'Ολοκληρώνοντας πρέπει να τονιστεί ότι οί γάμοι μεταξύ αιχμαλώ
των και κατακτητών ήταν συνήθως επιλογή ανάγκης για τους πρώτους· 
μέσω αυτών εντάσσονταν ευκολότερα και προσαρμόζονταν λιγότερο 
επώδυνα στίς ξένες και εχθρικές απέναντι τους κοινωνίες. Ή ένταξη, 
ωστόσο, αυτή δέν σήμαινε κατά κανένα τρόπο τήν πλήρη αφομοίωση 
τους άπό τό νέο περιβάλλον και τήν άπάρνηση τοϋ παρελθόντος τους. 
Οί βυζαντινοί Ιδιαίτερα αιχμάλωτοι, παρά τή δημιουργία νέων συν
θηκών στή ζωή τους, εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν τή μητρική 
τους γλώσσα, τηρούσαν τά ήθη καί τά έθιμα της πατρίδας τους, συνή
θως παρέμεναν πιστοί στή θρησκεία τους και ασκούσαν τά χριστιανικά 
τους καθήκοντα όταν oi συνθήκες τους τό επέτρεπαν. Καθίσταντο δια
μεσολαβητές δύο διαφορετικών εχθρικών κόσμων, ενώ στο μέτρο των 
δυνατοτήτων τους καί άπό τή θέση πού ò καθένας άπό αυτούς κατείχε 
στή νέα κοινωνία, συνέβαλαν στή μεταξύ τους επικοινωνία. 01 επώνυμες 
για παράδειγμα γυναίκες αιχμάλωτοι, οί όποιες μέσω των επιγαμιών 
μπήκαν σε ηγετικούς κύκλους ξένων λαών, άσκησαν σημαντική επιρροή 
σ' αυτούς καί έπαιξαν σπουδαίο ρόλο ακόμη καί σε διμερή πολιτικά ή 
στρατιωτικά ζητήματα. 

544. 
35. Στο ίδιο, σελ. 543-544. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ, 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Ό Ιστορικός Ζώσιμος, ανατρέχοντας στα γεγονότα τοϋ 3ου αιώνα, 
κατά τήν περιγραφή των λαών πού ζούσαν στην περιοχή τοϋ Δούναβη 
(Βορανοί, Γότθοι, Κάρποι, Ούρουγοϋνδοι κ.ά.), ξεχωρίζει τους Βορα-
νούς γιά το λόγο ότι, πέραν τών άλλων δραστηριοτήτων τους, ήταν 
γνώστες της ναυσιπλοΐας μέσω της οποίας περνούσαν με τά πλοία τους 
στην ασιατική ακτή απ' οπού αποκόμιζαν μεγάλα πλούτη. 01 γείτονες 
τους Γότθοι -ό συγγραφέας τους ονομάζει "Σκΰθες"- βλέποντας τον 
πλούτο πού απέφερε στους Βορανούς ή ναυσιπλοΐα αποφάσισαν να τους 
μιμηθούν. Επειδή όμως οι Ιδιοι αγνοούσαν τή ναυπηγική τέχνη, γιά τήν 
κατασκευή τών πλοίων προσέφυγαν σέ ρωμαίους αιχμαλώτους και εμπό
ρους πού ζούσαν ανάμεσα τους (τών συνόντων αϋτοίς αιχμαλώτων η 
άλλως κατ' εμπορίαν επιμειγνυμένων ϋπουργησάντων εις τήν τούτων 
δημιουργίαν).1 Πράγματι, οι Γότθοι κοντά στους αιχμαλώτους τεχνίτες 
και τους εμπόρους διδάχθηκαν τήν τέχνη της ναυπηγικής και της ναυσι
πλοΐας και, δέκα χρόνια αργότερα, κατείχαν οι Ιδιοι εξι χιλιάδες πλοία 
μέ τά όποια προσπάθησαν νά διασχίσουν τά στενά της Προποντίδας.2 

Ή μετάδοση της ναυπηγικής τέχνης και της ναυσιπλοΐας στους Γότθους 
από τους "συνόντες αύτοις αιχμαλώτους" πού ήλπιζαν ίσως και στην 
απόκτηση της ελευθερίας τους, απέβη εις βάρος της Αυτοκρατορίας, ή 
οποία στο έξης και ιδιαίτερα κατά τον 4ο αιώνα όφειλε πλέον ν' αντι
μετωπίσει και τις ναυτικές δυνάμεις τών Γότθων. 

Οι Βάνδαλοι, επίσης, οί όποιοι τον 5ο αιώνα εξελίχθηκαν σέ ισχυρή 
ναυτική δύναμη, απέκτησαν τις πρώτες τους γνώσεις γύρω από τή θά
λασσα και τίς θαλάσσιες επιχειρήσεις άπό τά ρωμαϊκά αιχμαλωτισθέντα 
πληρώματα τών πλοίων πού κατέλαβαν στά λιμάνια της Μεσογείου 
κατά το πέρασμα τους άπό τήν 'Ισπανία στην Αφρική.3 

1. Ζώσιμος, 'Ιστορία Νέα, (Mendelssohn), σελ. 24-25. 
2. Στο ίδιο, σελ. 30. 
3. Τ. Λουγγή, Το ανατολικό χριστιανικό κράτος, 'Ιστορία τοϋ Έλληνικοΰ 

"Εθνους, τ.7, 'Αθήνα (1978), σελ. 115-117. 
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Στο β ' μισό τοϋ 6ου αιώνα, οί Άβαροι -ό μεγαλύτερος εκείνη την 
εποχή εχθρός της Αυτοκρατορίας- γίνονται γνώστες και χρήστες της πο
λιορκητικής μηχανής. Μ' ένα εμβόλιμο μακροσκελή του λόγο στην περι
γραφή τής πολιορκίας πόλεων και φρουρίων τής Θράκης, ό Θεοφύλα
κτος Σιμοκάττης μας επεξηγεί μέ ποιο τρόπο οί άβαρικές δυνάμεις κα
τέλαβαν τό φρούριο Άππιάρεια.4 Κατά τήν πολιορκία του συνέλαβαν 
αιχμάλωτο κάποιο βυζαντινό στρατιώτη μέ τό όνομα Βουσας, τήν ώρα 
πού εκείνος έκανε ιππασία εις τους πέλας τοϋ φρουρίου λειμώνας. Τον 
οδήγησαν στο φρούριο και ζήτησαν άπό τις στρατιωτικές του αρχές να 
τον ανταλλάξουν μέ πλούσια δώρα. Εκείνες αρνήθηκαν να υποκύψουν 
στίς πιέσεις τών Άβάρων, μολονότι και ό ίδιος ό αιχμάλωτος, ευρισκό
μενος εν μεταιχμίφ τινί τή πλάστιγγι σωτηρίας και θανάτου, τους παρε-
κάλεσε να τον βοηθήσουν, υπενθυμίζοντας όλες τΙς γενναίες του πράξεις 
στους εναντίον τών "βαρβάρων" πολέμους. Μπροστά στον κίνδυνο πού 
διαγραφόταν για τή ζωή του, ό αιχμάλωτος Βουσας εκλιπαρεί τους 
"βαρβάρους" ν' αναβάλουν για λίγο τή θανάτωση του μέ αντάλλαγμα 
τήν παράδοση τοΰ φρουρίου.5 Ενόψει μιας τόσο δελεαστικής προο
πτικής οί "βάρβαροι" διαβεβαίωσαν τον αιχμάλωτο ότι θα τοϋ χαρίσουν 
τή ζωή εάν εκείνος πραγματοποιήσει τήν υπόσχεση του. Πράγματι μέ 
τήν ελπίδα για σωτηρία και ελευθερία και τιμωρώντας παράλληλα τους 
επιλήσμονος συντρόφους του, ό Βουσας τους Άβάρους έδίδασκε συμπή-
γνυσθαι πολιορκητικον τι μηχάνημα ετι των τοιούτων οργάνων αμαθέ
στατους υπάρχοντας, άκροβολίζειν τε παρεσκεύαζε τήν ελέπολιν και μετ' 
ου πολύ το φρούριον κατεβέβλητο και δίκας ô Βουσάς απανθρωπιάς 
εισέπραττε δεινον τι διδάξας τους βαρβάρους προς πολιορκίαν τεχνούρ
γημα.6 Ή οίκειοποίηση τής λειτουργίας τής πολιορκητικής μηχανής από 
τους αμαθέστατους ώς τότε 'Αβάρους απέβη μοιραία για πολλές πόλεις 
και φρούρια τής περιοχής, γιατί, όπως αναφέρει παρακάτω ό Ιδιος συγ
γραφέας, εντεύθεν γάρ πλείστας λοιπόν τών 'Ρωμαϊκών πόλεων άμογητί 
το πολέμιον παρεστήσατο τφ άρχετύπω σοφίσματι προσχρησάμενον? 

Για τήν επιλογή καί τήν αξιοποίηση βυζαντινών αιχμαλώτων μέ 
υψηλές τεχνολογικές καί γραμματικές γνώσεις, ενδιαφέρουσες πληροφο-

4. Σιμοκάττης, σελ. 101-103. 
5. Στοϊδιο, σελ. 102. 
6. Στο ίδιο, σελ. 102-103. Για τα είδη τών πολιορκητικών μηχανών στο 

Βυζάντιο βλ. Ν. Καλομενοπουλου, Ή στρατιωτική οργάνωσις τής 'Ελληνικής 
αυτοκρατορίας τοϋ Βυζαντίου, 'Αθήνα 1937, σελ. 137-145. 

7. Σιμοκάττης, σελ. 103. 
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ρίες εμπεριέχονται στην '"Ιστορία" τού Πρίσκου, ό όποιος, όπως ήδη 
αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο, ώς μέλος της βυζαντινής απο
στολής τού 448 στην ούννική αυλή, είχε τήν ευκαιρία να καταγράψει λε
πτομερώς τίς προσωπικές του παρατηρήσεις και εντυπώσεις. 

Κατά τήν περιγραφή τών "οικημάτων" τού 'Αττίλα και τών αξιωμα
τούχων του κάνει ιδιαίτερη μνεία για τό βαλανεΐον τού Όνηγήσιου, τό 
όποιο, ό δεύτερος σέ Ισχύ μετά τον 'Αττίλα ούννος αξιωματούχος, είχε 
ανεγείρει με "λίθους" άπό τήν Παννονία. 'Επεξηγεί ακόμη ότι, επειδή σ' 
εκείνα τα μέρη δέν υπήρχαν ξύλα και "λίθοι" (μάρμαρα), χρησιμοποι
ούσαν είσαγόμενα υλικά. 'Αρχιτέκτων τού "βαλανείου" ήταν ένας "ρω
μαίος" αιχμάλωτος άπό τό Σίρμιο, ό όποιος ανέλαβε τήν κατασκευή του 
προσδοκώντας σε αντάλλαγμα τήν ελευθερία του πού τελικά δέν απέκτη
σε, αλλ' αντίθετα, κατά τήν ρήση τού συγγραφέα, κατέστη "βαλανέας" 
τού Όνηγήσιου καί της οίκογενείας του.8 Μέσ' άπό αυτή τή μαρτυρία 
διαφαίνεται ή τάση τών ηγετικών κύκλων της ούννικής συνομοσπονδίας 
για εξέλιξη και πρόοδο της κοινωνίας τους με τήν αξιοποίηση όλων τών 
δυνατοτήτων πού διέθεταν, στις όποιες κατά κύριο λόγο, συμπεριλαμβα
νόταν ή ενεργοποίηση προς τήν κατεύθυνση αυτή ρωμαίων καί βυζα
ντινών αΙχμαλώτων.9 

'Όσον άφορα τή συγκεκριμένη περίπτωση, τό γεγονός ότι τα υλικά 
για τήν κατασκευή τού βαλανείου είχαν εισαχθεί άπό τή γειτονική χώρα 
τών Παιόνων, κατέστησε μάλλον επιβεβλημένη τήν ανάθεση τού έργου 
στον αΙχμάλωτο αρχιτέκτονα, γιατί εκείνος θα γνώριζε προφανώς καί τή 
σωστή τους χρήση. Ή τελευταία πληροφορία πού περιέχεται στο σχετικό 
χωρίο σχετικά με τ ì δουλεία στην οποία τελικά περιέπεσε ό αρχιτέκτων, 
παρά τις πολύτιμες υπηρεσίες πού πρόσφερε, υποδηλώνει τήν παρέκκλι
ση άπό τον κώδικα ευνοϊκής συμπεριφοράς προς διακεκριμμένους επαγ
γελματικά καί κοινωνικά αιχμαλώτους, όπως αυτός, κατά κανόνα, Ισχυε 
εκείνη τήν εποχή στην ούννική αυλή. 

ΑΙχμάλωτοι αρχιτέκτονες, αρμενικής καταγωγής, εργάστηκαν για τήν 
άνέργεση τών ανακτόρων τών βουλγάρων χάνων Κρούμου καί Όμουρ-
τάγ στην Πλίσκα καί τήν Πρεσθλάβα. Στους αιχμαλώτους τού Κρούμου 
συγκαταλέγονταν δραστήριοι έμποροι καί χειροτέχνες, οί όποιοι συνέβα
λαν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τού εμπορίου καί της βιοτεχνίας δχι μό
νο της Θράκης άλλα καί τών γειτονικών περιοχών.10 

8. Πρίσκος, σελ. 134. 
9. Βλ. πιο πάνω, σελ. 29. 
10. Χρ. Μπαρτικιάν, 'Ελληνισμός καί 'Αρμενία, 'Αθήνα 1991, σελ. 55. 
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Ό Χοσρόης, όπως ήδη έχει αναφερθεί,11 μετέφερε άπό τή βυζαντινή 
'Αντιόχεια καΐ από άλλες πόλεις πού κατέλαβε, ώς αιχμαλώτους "ρω
μαίους" ηνιόχους και μουσικούς για τήν πραγματοποίηση ιππικών και 
μουσικών αγώνων στον νεοανεγερθέντα 'Ιππόδρομο τής περσικής 
'Αντιόχειας, τήν οποία ό ίδιος ίδρυσε αμέσως μετά τήν κατάληψη τής 
ομώνυμης της βυζαντινής.12 Ό άραβας ιστορικός Masûdi αναφέρει ρητά 
ότι στους τόπους εξορίας βυζαντινών αιχμαλώτων, στην περσική αυτο
κρατορία, είχαν αναπτυχθεί βιοτεχνικές μονάδες, τις όποιες, κατά κύριο 
λόγο, είχαν στελεχώσει επιλεγμένοι από τους αιχμαλώτους εξειδικευμέ
νοι τεχνίτες.13 Ή διαδικασία τής επιλογής τεχνιτών καί επαγγελματιών 
άπό τα πλήθη τών βυζαντινών αιχμαλώτων πού μεταφέρθηκαν στην περ
σική επικράτεια, εφαρμόσθηκε, όπως μαρτυρούν πηγές τής περσικής 
Ιστορίας, σέ όλη τή διάρκεια τής σασσανιδικής περιόδου. Ρωμαίοι 
γλύπτες, κατά τις εκτιμήσεις τών αρχαιολόγων, εργάστηκαν για τήν 
εκτέλεση τών γιγαντιαίων παραστάσεων τών μνημείων τοϋ Sâpûr, οί 
όποιες απεικόνιζαν τήν ταπεινωτική υποταγή τού ρωμαίου αυτοκράτορα 
Βαλεριανοϋ μπροστά στον Σαπώρη Α ' . Παρόμοιες παρατηρήσεις έγιναν 
επίσης για τα μνημεία τής Περσεπόλεως καί τοϋ Naq§-i Rustam.14 Ό 
Χοσρόης Β ' , μετά τήν εκπόρθηση τών 'Ιεροσολύμων τό 614, οδήγησε 
τους κατοίκους τής πόλης στην Περσία ώς αιχμαλώτους, όπου τους δια
χώρισε ανάλογα με τό επάγγελμα τους προκειμένου να τους χρησιμοποι
ήσει στή βιοτεχνική παραγωγή τής χώρας του ή στην άσκηση καί τήν 
ενίσχυση επαγγελμάτων τα όποια παρουσίαζαν κενά καί αδυναμίες.15 Ό 
Σαπώρης Γ ' , έξαλλου, όπως μνημονεύθηκε ήδη στην εισαγωγή, απελευ
θέρωνε κατά καιρούς βυζαντινούς αιχμαλώτους καί ιούς επέτρεπε ν' 
άσκοϋν ελεύθερα τα επαγγέλματα τους μέ σκοπό τήν είσπραξη φόρων 
άπό τό Δημόσιο.16 

Ό ρόλος, πάντως, τών αιχμαλώτων Ιδιαίτερα στον τομέα τής έπι-

11. Βλ. πιο πάνω, σελ. 28. 
12. Ό δέ Χοσρόης πόλιν εν Άσσνρίοις δειμάμενος εν χώρω Κτησιφώντος 

πόλεως διέχοντι ημέρας όδώ Άντιόχειάν τε τήν Χοσρόον αυτήν έπωνόμασε καί 
Άντιοχέων τους αιχμαλώτους ενταύθα ξυνώκισεν απαντάς, οίς δή βαλανεΐόν τε καί 
Ιπποδρόμων κατεσκεύαζε καί ταΐς άλλαις τρυφαϊς άνεΐσθαι έποίει, τους τε γάρ 
ηνιόχους καί τους τών μουσικών έργων τεχνίτας εκ τε 'Αντιοχείας καί τών άλλων 
'Ρωμαϊκών πόλεων ξΰν αϋτώ ήγεν (Προκόπιος 1, σελ. 213-214). 

13. Βλ. Peeters, δ.π., σελ. 308. 
14. Στο Ιδιο, σελ. 299 καί 308. 
15. Στο Ιδιο, σελ. 307. 
16. Βλ. πιο πάνω, σελ. 27. 
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κοινωνίας των ηγετικών κύκλων δύο κατεξοχήν εχθρικών λαών -όπως 
ήταν οί Βυζαντινοί και οί λαοί της ούννικής συνομοσπονδίας- προβάλ
λεται μέ ενάργεια, καθώς επισημάνθηκε λίγο πρίν, στην '"Ιστορία" τοϋ 
Πρίσκου μέ αναφορές και πληροφορίες τοϋ συγγραφέα για συγκεκριμένα 
πρόσωπα και για τις θέσεις πού τους εμπιστεύθηκε ή ηγεσία της 
ούννικής αυτοκρατορίας. Στην υπηρεσία της αυλής τοϋ 'Αττίλα είχαν τε
θεί, στα μέσα τοϋ 5ου αιώνα, ρωμαίοι και βυζαντινοί αιχμάλωτοι, πρώ
ην αξιωματούχοι τής δυτικής και ανατολικής αυτοκρατορίας μέ υψηλές 
γραμματικές γνώσεις και διοικητικές - οργανωτικές Ικανότητες. 'Ανά
μεσα τους ήταν ό Κωνσταντίολος,17 ό Τατοϋλος18 καί ό γιος του 'Ορέ
στης,19 αιχμάλωτοι άπό τήν Παννονία, ό Ρουστίκιος20 από τήν Άνω 
Μυσία καί ò Κωνστάντιος,21 όμηρος από τήν 'Ιταλία, οί όποιοι πρόσφε-

17. Έμοί δέ έπεκδεχομένω τον Όνηγήσιον 'Ρωμύλος καί Προμοντος καί 
'Ρωμανός οί έξ' Ιταλίας έλθόντες παρά τον Άττήλαν πρέσβεις των φιαλών ένεκα 
των χρυσών, σνμπαρόντος αϋτοϊς καί 'Ρονστικίου τον κατά Κωνστάντιον, καί 
Κωνσταντιόλου ανδρός εκ τής Παιάνων χώρας τής υπό Άττήλα ταττομένης, ές 
λόγους ήλθον καί άνηρώτων πότερον διηφείθημεν ή έπιμένειν άναγκαζόμεθα 
(Πρίσκος, σελ. 140). 'Ότι ό Κωνσταντίολος υπήρξε αιχμάλωτος, προκύπτει έμμεσα 
από τήν υπόμνηση τοϋ συγγραφέα ότι ή ιδιαίτερη πατρίδα του είχε ήδη υποταχθεί 
στον 'Αττίλα. 

18. J.R. Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire, τ.2, Καΐμπριτζ 
1980, σελ. 1055. 

19. Στο Ιδιο, σελ. 811-812. Τήν εποχή κατά τήν οποία ό 'Ορέστης υπηρετούσε 
στην αυλή τοϋ 'Αττίλα, ή επαρχία απ' όπου καταγόταν είχε περιέλθει στην κατοχή 
των Οΰννων καί ό ίδιος είχε τεθεί στην υπηρεσία τοϋ οΰννου ηγεμόνα, προφανώς, 
λόγω τοϋ αξιώματος πού κατείχε καί τής κοινωνικής του θέσης (ότι καί αϋθις 
Έδέκων ή~κε πρέσβις, .... συν 'Ορέστη, δς τοϋ 'Ρωμαϊκού γένους ων φκει τήν προς 
τφ Σάω ποταμφ Παιάνων χώραν τφ βαρβάρω κατά τάς Άετίον στρατηγού των 
έσπερίων 'Ρωμαίων συνθήκας ϋπακούουσαν, Πρίσκος, σελ. 579). 

20. Martindale, ο.π., σελ. 961-962. 
21. Στο Ιδιο, σελ. 319. Στο κείμενο τοϋ Πρίσκου μνημονεύονται δύο "υπο

γραφείς" μέ το όνομα Κωνστάντιος, καί οί δύο όμηροι από τή Δύση, σταλμένοι άπό 
τον στρατηγό 'Αέτιο στην αυλή τοϋ 'Αττίλα άλλα σέ διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. Ό ένας καταγόταν άπό τή Γαλατία καί απεστάλη τό 441 στους συμ-
βασιλεΐς των Οΰννων 'Αττίλα καί Βλήδα (άπέσταλτο δέ καί αυτός παρά Άττήλαν τε 
καί Βλήδαν, ώσπερ ό μετ' αυτόν Κωνστάντιος, ύπογραφέως χάριν, Πρίσκος σελ. 
132-133). Ό δεύτερος καταγόταν άπό τήν 'Ιταλία και απεστάλη επίσης άπό τό 
στρατηγό τής Δύσης 'Αέτιο τό 448 (... συνήν δέ αύτοΐς Κωνστάντιος, δν άπεστάλκει 
Άέτιος παρά τον Άττήλαν ύπογραφέως χάριν ... Πρίσκος, σελ. 132). Καί οί δύο 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στίς σχέσεις ούννικής συνομοσπονδίας - Δύσης, συμμε
τέχοντας σέ επίσημες διμερείς διαπραγματεύσεις. 'Ωστόσο ô πρώτος, επειδή 
θεωρήθηκε ύποπτος σέ μια υπόθεση σχετικά μέ τά ιερά σκεύη πού τοϋ εμπιστεύτηκε 
ό επίσκοπος τοϋ Σιρμίου, κατά τήν πολιορκία και τήν κατάληψη τής πόλης άπό τους 
Οΰννους, θανατώθηκε μέ εντολή τών οΰννων ηγεμόνων. Ό δεύτερος αντίθετα, 
απέκτησε μεγάλη δύναμη στην ούννική αυλή καί τήν εύνοια τοϋ 'Αττίλα, ό οποίος 
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ραν τις υπηρεσίες τους ώς γραμματείς και διερμηνείς αλλ' ακόμη και ώς 
πρεσβευτές. Παρίσταντο στίς επίσημες συνομιλίες δυτικών και ανατο
λικών απεσταλμένων με αξιωματούχους της ούννικης συνομοσπονδίας 
ώς γραφείς και διερμηνείς, συμμετείχαν σε διπλωματικές αποστολές τών 
Οΰννων στην Κωνσταντινούπολη και διευκόλυναν με τις δυναμικές τους 
παρεμβάσεις την επίλυση διμερών ζητημάτων. 

Ό 'Ορέστης, για παράδειγμα, μετά την υποταγή της χώρας του, τέ
θηκε στην υπηρεσία τοϋ 'Αττίλα ώς διερμηνέας και γραμματέας {οπάονά 
τε και ύπογραφέα είναι Άττήλα),22 καί ορίστηκε άπό τον ούννο ηγεμόνα 
ώς μέλος δύο σημαντικών διπλωματικών αποστολών στην Κωνσταντι
νούπολη μαζί μέ εξέχουσες προσωπικότητες της αυλής της ούννικης συ
νομοσπονδίας.23 Στην πρώτη συνόδευσε τον Έδέκωνα,24 υψηλό αξιωμα
τούχο (λογάς) και παρέστη στίς επίσημες διαπραγματεύσεις πού έλαβαν 
χώρα στη βυζαντινή πρωτεύουσα ώς ισότιμο μέλος της πρεσβείας άλλα 
καί μέ τήν ιδιότητα τοϋ διερμηνέως. Στή δεύτερη πού πραγματοποιήθηκε 
μετά τήν αποκάλυψη της συνωμοσίας τοϋ Χρυσαφιού εις βάρος τοϋ 
'Αττίλα, συνόδευε έναν άλλο ούννο αξιωματούχο, τον Ήσλα, τακτικό 
μέλος διπλωματικών αποστολών τοϋ 'Αττίλα στην αυλή τοϋ Βυζαντί
ου.25 Έάν λάβουμε υπόψη τό γεγονός ότι είκοσι πέντε χρόνια αργότερα 
ό 'Ορέστης κατέλαβε τα υψηλότερα αξιώματα στή στρατιωτική καί πολι
τική Διοίκηση της Δύσης ("πατρίκιος" καί "στρατηλάτης" 475-6),26 υπο
θέτουμε ότι τήν εποχή πού ό 'Αττίλας τον επέλεξε ώς γραμματέα του 
καί τον συμπεριέλαβε στους "λογάδες" της αυλής του (Έδέκωνκαί 'Ορέ
στης καί Σκόττας καί έτεροι τών εν αύτοΐς λογάδων ήκον άνερω-

άπαιτοϋσε μέσω τών απεσταλμένων του στή βυζαντινή πρωτεύουσα, πλούσια σύζυγο 
για τον ρωμαίο γραμματέα του. Ό Ιδιος ό Κωνστάντιος μάλιστα συμμετείχε σε μία 
ούννική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη καί υποσχέθηκε στον αυτοκράτορα 
Θεοδόσιο Β ' ότι τήν είρήνην 'Ρωμαίοις καί Σκύθαις... επί μακρόν φυλάττεσθαι 
χρόνον παραοκευάσειν, αν αϋτφ γυναίκα εϋπορον δοίη (Πρίσκος, σελ. 146). 

22. Πρίσκος, σελ. 124. 
23. 'Ότι καί αύθις Έδέκων ή~κε πρέσβις, άνήρ Σκύθης μέγιστα κατά πόλεμον 

έργα διαπραξάμενος... (Πρίσκος, σελ. 579). —Πρβλ. O.J. Maenchen-Helfen, Die Welt der 
Hunnen, Βιέννη 1978, σελ. 79, 141, 143, 147, 263 καί 295 καί Martindale, ο.π., σελ. 
385-386. 

24. Πρίσκος, σελ. 123 καί 579. 
25. ...έπεμπε δε καί Όρέστην καί Ήσλαν ό Άττήλας ες τήν Κωνσταντίνου 

(Πρίσκος, σελ. 149). —Πρβλ. Maenchen-Helfen, ο.π., σελ. 258, 280 καί Martindale, 
ο.π., σελ. 402. 

26. Βλ. Martindale, ο.π. σελ. 811. Σημειώνουμε οτι ô 'Ορέστης ήταν πατέρας τοϋ 
τελευταίου δυτικού αυτοκράτορα Ρωμύλου Αύγουστύλου. 
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τώντες),21 θα κατείχε υψηλή, επίσης, θέση, περιφερειακής έστω εμβέλειας. 
'Επίσης, ό πατέρας του ό Τατοϋλος βρισκόταν κατά την Ιδια εποχή 

στο ούννικό βασίλειο καί, όπως ο Πρίσκος αφήνει να εννοηθεί μέ δύο 
αναφορές του, πρόσφερε και εκείνος τις πολύτιμες υπηρεσίες του στην 
ούννική αυλή ώς διαμεσολαβητής ανάμεσα στις ξένες διπλωματικές απο
στολές και τους ούννους αξιωματούχους. Ό βυζαντινός πρέσβυς και 
συγγραφέας είχε τήν ευκαιρία να τον δει δύο φορές κατά τήν παραμονή 
του στο ούννικό βασίλειο· τήν πρώτη, κατά τή συνάντηση του μέ μία 
πρεσβεία της Δύσης τήν οποία συνόδευε ό Τατοϋλος μαζί μέ τό γραμμα
τέα τοΰ 'Αττίλα Κωνστάντιο στην πορεία τους προς το βασιλικό παλά
τι28 και τή δεύτερη, όταν ό ίδιος προσκάλεσε σέ δείπνο, κατ' έντολήν 
τοΰ 'Αττίλα, τους βυζαντινούς πρέσβεις.29 

Σαφέστερη τών δύο προηγουμένων είναι ή περίπτωση της αιχμαλω
σίας τοΰ Ρουστίκιου, τον όποιο τα μέλη της βυζαντινής αποστολής συ
νάντησαν στή διάρκεια τών συνομιλιών τους μέ τον Όνηγήσιο για τήν 
επίτευξη τής υποδοχής τους εκ μέρους τοΰ 'Αττίλα. Για τήν καταγωγή 
του καί τή θέση πού κατέλαβε μετά τήν αιχμαλωσία του στην υπηρεσία 
τοΰ δεύτερου μετά τον 'Αττίλα ούννου αξιωματούχου ό συγγραφέας 
αναφέρει τα έξης: 'Ημέρας δέ γενομένης επί τον Όνηγήσιον ηλθομεν... 
καί μικρόν διαλιπών άμα τα βασιλεΐ άποδοθησόμενα σννέταττε γράμμα
τα, υπογραφέων αϋτφ παρόντων καί 'Ρουστικίου ανδρός ορμώμενου μεν 
έκ της άνω Μνσίας άλόντος δέ εν τφ πολέμω καί δια λόγων άρετήν τφ 
βαρβάρω επί τχί τών γραμμάτων διαπονονμένον συντάξει.30 

Ό Ρουστίκιος, λοιπόν, επελέγη από τον Όνηγήσιο δια λόγων άρε-

27. Πρίσκος, σελ. 125. Σχετικά μέ το αξίωμα τοΰ "λογάδος"πού κατείχε ô 
'Ορέστης καί γενικά περί τών "λογάδων" στην ούννική αυτοκρατορία βλ. Maenchen-
Helfen, δ.π., σελ. 147-149. 

28. ένθα δή ένετυγχάνομεν άνδράσι τών έσπερίων 'Ρωμαίων καί αϋτοίς παρά 
τον Άττήλαν πρεσβενομένοις· ών 'Ρωμύλος... καί Προμοϋτος... καί 'Ρωμανός... 
ήγεμών σννήν δέ αντοΐς Κωνστάντιος, ...καί Τατοϋλος ô Όρέστου πατήρ τον μετά 
Έδέκωνος, ου τής πρεσβείας ένεκα, άλλα οίκειότητος χάριν άμα σφίσιν αντοις τήν 
πορείαν ποιούμενοι... (Πρίσκος, σελ. 132). 

29. έπανελθόντων δέ ημών ες τήν σκηνήν, Τατοϋλος ό τοϋ Όρέστου πατήρ ήκε 
λέγων ώς αμφότερους υμάς Άττήλας επί το συμπόσιον παρακαλεί (Πρίσκος, σελ. 
143). Παρατηρούμε ότι καί στις δύο περιπτώσεις ό ρόλος τοΰ Τατούλου περιορίζεται 
στην εξυπηρέτηση τών δυτικών καί ανατολικών διπλωματικών αποστολών. 

30. Πρίσκος, σελ. 145. Διευκρινίζουμε ότι στην 'Ιστορία τοΰ Πρίσκου 
μνημονεύονται δύο διαφορετικά πρόσωπα μέ τό όνομα "Ρουστίκιος". Τό ενα 
ταυτίζεται μέ τον έκ τής 'Άνω Μυσίας αιχμάλωτο καί τό άλλο μέ κάποιον βυζαντινό 
άξιωματοΰχο-διερμηνέα, ό όποιος συνοδεύει τή διπλωματική αποστολή τοΰ 448 στο 
ούννικό βασίλειο, όχι όμως ώς μέλος της άλλα γιά τή διευθέτηση κάποιας άλλης 
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τήν, ό γραικός έμπορος από το Βιμινάκιο δια τον ύπάρξαντα πλοϋτον 
αύτφ καί ό αρχιτέκτων από το Σίρμιο για τις τεχνολογικές - επιστημο
νικές του γνώσεις. 'Οπωσδήποτε στην υπηρεσία τοΰ 'Αττίλα καί των 
"αυλικών" του, πέραν τών προαναφερθέντων επωνύμων, θα είχε τεθεί 
καί σημαντικός αριθμός άλλων αιχμαλώτων σέ κατώτερες θέσεις, τους 
οποίους οί βυζαντινοί απεσταλμένοι δέν είχαν, προφανώς, τήν ευκαιρία 
να συναντήσουν. Ή είκόνα, εξάλλου, της αυλής τοΰ 'Αττίλα με τήν αρί
στη οργάνωση τών υπηρεσιών της καί τή λειτουργία μιας αυστηρής εθι
μοτυπίας, κατά τα αυτοκρατορικά πρότυπα, μαρτυρεί τή συμβολή στή 
δημιουργία της ανθρώπινου δυναμικοϋ μέ εξειδικευμένες γνώσεις καί 
εμπειρίες, στο όποιο θα συμπεριλαμβάνονταν, κατά κύριο λόγο, πολλοί 
αίχμάλωτοι. Το γεγονός δτι όλοι αυτοί, επώνυμοι καί ανώνυμοι, ήταν 
αναγκασμένοι να λειτουργήσουν ανάμεσα στους ανθρώπους της 
ούννικής συνομοσπονδίας (Γότθους, Οΰννους, Γεπίδες, Σκίρους, κ.ά.) 
κατέστησε απαραίτητη τή συνεργασία καί επικοινωνία μαζί τους, της 
οποίας τα αποτελέσματα υπήρξαν καταλυτικά για τήν εξέλιξη της κοι
νωνίας τών τελευταίων. 

Ή εκμάθηση της ελληνικής καί λατινικής γλώσσας από τους "βαρβά
ρους"31 καί τανάπαλιν, ή υιοθέτηση στοιχείων τοΰ ρωμαϊκού καί τοΰ βυ
ζαντινού πολιτισμού από τήν "άλλη πλευρά",32 ή οργάνωση τών υπηρε
σιών της ούννικής διπλωματίας κατά τα πρότυπα της δυτικής καί της 

υπόθεσης πού αφορούσε τον Κωνστάντιο, τον εξ 'Ιταλίας γραμματέα τοΰ 'Αττίλα. 
Πέραν της συνωνυμίας, κοινό τους χαρακτηριστικό ήταν ή γνώση τών βαρβαρικών 
γλωσσών, άφοΰ καί ό δεύτερος αναφέρεται ώς διερμηνέας, ό οποίος μάλιστα 
εξυπηρετεί, συγκυριακά, τους βυζαντινούς πρέσβεις κατά τίς συναντήσεις τους μέ 
τους αυλικούς τοΰ 'Αττίλα (εν πολλή δέ κατηφεία τον ΜαξιμΙνον Ιδών, παραλαβών 
'Ρουστίκιον έξεπιστάμενον τήν βαρβάρων φωνήν [δς συν ήμϊν έπί τήν Σκνθικήν 
έληλνθει ού τής πρεσβείας ένεκα, άλλα κατά πράξιν τίνα προς Κωνστάντιον, δν, 
Ίταλιώτην δντα ϋπογραφέα Άττήλα άπεστάλκει Άέτιος ό τών έσπερίων 'Ρωμαίων 
στρατηγός] παρά τον Σκότταν άφικνούμενος... καί αυτόν προσειπών υπό έρμηνεϊ τφ 
'Ρουστικίω... Πρίσκος, σελ. 127). —Πρβλ. Martindale, δ.π., σελ. 962. 

31. Ή γνώση τής λατινικής γλώσσας άπό "βαρβάρους" τής ούννικής αυλής 
μαρτυρείται δύο φορές άπό τον Πρίσκο: α) τότε δέ δια τον τής ευωχίας καιρόν 
παρελθών [Ζέρκων ό Μαυρούσιος] τφ τε εΐδει καί τοις έσθήμασι καί τή φωνή καί 
τοις συγκεχυμένως παρ' αύτοϋ προφερομένοις φήμασι (τή γάρ Αϋσονίων τήν τών 
Οϋννων καί τήν τών Γότθων παραμιγνύς γλώτταν) άώρτας διέχεε... (σελ. 145) καί β) 
έμοϋ δέ θαυμάζοντος, δπως τών μέν άλλων παίδων όλιγωροίη, προς δέ εκείνον Ιχει 
τον νουν, ô παρακαθήμενος βάρβαρος συνιείς τής Αϋσονίων φωνής καί τών παρ' 
αύτοϋ μοι ρ~ηθησομένων μηδέν εκλέγειν προσειπών εφασκε τους μάντεις τφ Άττηλα 
προηγορευκέναι τό μέν αύτοϋ πεσεϊσθαι γένος, υπό δέ τοΰ παιδός άναστήσεσθαι 
τούτου (σελ. 145). 

32. Κατά τήν περιγραφή τοΰ εσωτερικού τού "οικήματος" τού 'Αττίλα, ό 
Πρίσκος αναφέρει για τήν κλίνη του τα έξης: ... μεθ' ην βαθμοί τίνες έπί τήν αύτοϋ 
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ανατολικής και ή πολιτική προσέγγιση πού επεχείρησε ο ίδιος ό 'Αττί
λας στο ιδεολογικό πεδίο, διεκδικώντας ισότητα με τους βυζαντινούς 
αυτοκράτορες,33 ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς και συστηματικής 
διεργασίας σχέσεων πού καλλιεργήθηκαν ανάμεσα στην Αυτοκρατορία 
και τήν ούννική συνομοσπονδία σε όλα τα επίπεδα.34 Δέν θα ήταν υπερ
βολή να υποστηριχθεί ότι ή συμβολή των αιχμαλώτων στή συγκεκριμένη 
περίπτωση υπήρξε το Ιδιο σημαντική μ* εκείνη τών διπλωματών35 καί 
των έμπορων,36 οί όποιοι κατά τήν Ιδια χρονική περίοδο είχαν αναπτύ
ξει, επίσης, μεγάλη δράση. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να θυμίσουμε τήν πληροφορία πού ήδη έχει 
καταγραφεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο,37 σύμφωνα με τήν οποία καί ό 
Γιζέριχος, μετά τήν κατάληψη της Καρχηδόνας, Εδωσε εντολή να μετα
φερθούν στο παλάτι του οί βυζαντινοί αιχμάλωτοι -προφανώς όχι δλοι-
δπως οί εΐδέναι σκοπουμένφ έξη δτφ αν δεσπότη, αυτών έκαστος ουκ 
από της αντοϋ αξίας δουλενοι.38 Τό γεγονός ότι ανάμεσα σ' αυτούς πού 
μεταφέρθηκαν ήταν καί ό Μαρκιανός, τότε δομέστικος τοΰ Άσπαρα καί 
αργότερα αυτοκράτορας, καθιστά προφανή τα κριτήρια επιλογής τών 
αιχμαλώτων πού επρόκειτο να τεθούν στην υπηρεσία τοΰ βάνδαλου ήγε-

άνήγον εύνήν, καλυπτομένων όθόναις καί ποικίλοις παραπετάσμασι κόσμου χάριν, 
καθάπερ έπί τών γαμούντων 'Έλληνες τε καί 'Ρωμαίοι κατασκευάζουσιν (σελ. 143). 
—Πρβλ. Vàmos, Attilas Hauptlager und Holzpaläste, Seminarium Kondakovianum 5 (1932), 
σελ. 145-146. 

33. fjv ο' <ή> αξία, fjç ό Κωνσταντίολος έπεμνήσθη στρατηγού 'Ρωμαίων, ής 
χάριν ό Άττήλας παρά βασιλέως έδέδεκτο το τοΰ φόρου επικαλύπτοντος όνομα, 
ώστε αύτφ σιτηρεσίου προφάσει τοΰ τοις στρατηγοΐς χορηγουμένου τάς συντάξεις 
έκπέμπεσθαι. Ιλεγεν οΰν μετά Μήδους καί Πάρθους καί Πέρσας τούτο τό όνομα, 
όπερ αυτόν βούλονται 'Ρωμαίοι καλεϊν, καί την άξίαν, fi αυτόν τετιμηκέναι 
νομίζουσιν, αποσεισάμενον άναγκάσειν σφάς αντί στρατηγού βασιλέα προσαγορεύειν, 
ήδη γάρ καί χαλεπαίνοντα ειπείν ως έκείνω μέν οί αυτού θεράποντες είσι στρατηγοί, 
αύτφ δε οί τοις βασιλεύουσι 'Ρωμαίων ομότιμοι (Πρίσκος, σελ. 142). 

34. Γενικά για τις επιδράσεις πού άσκησε ή ανατολική, κυρίως, αυτοκρατορία 
στο ούννικο βασίλειο, βλ. Sophie Patoura, Influences culturelles du Bas-Empire sur les 
peuples du Bas-Danube aux IVe-Ves. Proceedings of the Byzantinological Symposium in the 
16th International Eirene Conference, From Late Antiquity to Early Byzantium, Πράγα 
(1985), σελ. 151-153. 

35. Βλ. Σοφία Πατούρα, Οί διπλωματικές αποστολές καί ή ειρηνική προσέγγιση 
Βυζαντινών καί Οΰννων:ή μαρτυρία τοΰ Πρίσκου, Πρακτικά τοΰ Β' Διεθνούς 
Συμποσίου, Ή επικοινωνία στο Βυζάντιο, 'Αθήνα, 1993, σελ. 409-418. 

36. Της Ιδιας, Ή βυζαντινή αυτοκρατορία καί οί λαοί τοϋ Κάτω Δούναβη. 
Συμβολή στή μελέτη τών εμπορικών τους σχέσεων (4ος-6ος al.). Φιλολογικές πηγές, 
Σύμμεικτα 5 (1983), σελ. 345-354. 

37. Βλ. πιο πάνω, σελ. 32. 
38. Προκόπιος 1, σελ. 324. 
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μόνα και των αξιωματούχων του. 
'Αραβικές πηγές αναφέρουν οτι βυζαντινούς αιχμαλώτους και Ιδιαί

τερα γυναίκες, χρησιμοποιούσαν στα παλάτια τους και οί χαλίφες. Σύμ
φωνα με όσα προέβλεπε τό Κοράνι, ό χαλίφης έπαιρνε το 1/5 των 
αιχμαλώτων και το διέθετε όπως επιθυμούσε, κρατώντας όμως ένα μέ
ρος άπό αυτούς για τις ανάγκες τοΰ παλατιού του. Ό Tabarî, στην εξι
στόρηση μιας ανταλλαγής βυζαντινών και αράβων αιχμαλώτων, αναφέ
ρει οτι ό χαλίφης Wathiq αναγκάστηκε να επιστρέψει πολλούς βυζαντι
νούς αιχμαλώτους πού χρησιμοποιούσε στο παλάτι του επειδή δέν είχαν 
συγκεντρωθεί αρκετοί άπό εκείνους πού είχαν διανεμηθεί στην επικρά
τεια τής Βαγδάτης και της 'Έδεσσας.39 Σ' ένα άπό τα συμπόσια τού χα
λίφη Mamûn (813-833), όπως αναφέρει ό άραβας ιστορικός τού 10ου αι. 
Isfahani,40 παραβρέθηκαν είκοσι ωραίες βυζαντινές αιχμάλωτοι. Δυ
στυχώς δέν έχουμε πληροφορίες σχετικές μέ τίς θέσεις πού έπαιρναν καί 
τό ρόλο πού έπαιζαν οί βυζαντινοί αιχμάλωτοι κατά τήν περίοδο τής 
διαμονής τους στα παλάτια τών χαλιφών. Βέβαιο πάντως είναι πώς κά
ποιοι άπό αυτούς χρησιμοποιούνταν ώς δούλοι όπως συνηθιζόταν εκεί
νη τήν εποχή τόσο στους Άραβες όσο καί στους Βυζαντινούς. 

Πολλοί άπό τους βυζαντινούς αίχμαλώτους πού έζησαν στα αραβικά 
χαλιφάτα διδάχθηκαν τήν αραβική γλώσσα καί, μετά τήν επάνοδο τους 
στο Βυζάντιο, χρησιμοποιήθηκαν ώς διερμηνείς κατά τίς βυζαντινο-άρα-
βικές διαπραγματεύσεις. Ό Tabarî, περιγράφοντας τήν επίσκεψη στην 
Κωνσταντινούπολη τοΰ διακεκριμένου άραβα πρεσβευτή Na§ir, αναφέρει 
οτι στίς διαπραγματεύσεις παρίσταντο τρεις βυζαντινοί διερμηνείς πού 
γνώριζαν άριστα τήν αραβική γλώσσα. Καί οί τρεις, κατά τήν Ιδια πηγή, 
ήταν πρώην αιχμάλωτοι τών 'Αράβων, έκ τών οποίων μάλιστα ό ένας 
υπηρέτησε κατά τήν περίοδο τής αιχμαλωσίας του ώς άρχιθαλαμηπόλος 
κάποιου άραβα αρχηγού.41 

Οί άραβες ηγέτες χρησιμοποιούσαν σπάνια βυζαντινούς αίχμαλώ
τους στην προσωπική τους φρουρά. Στο Συνεχιστή τού Θεοφάνους, μό
νο, συναντάται ή πληροφορία οτι έπί αύτοκράτορος Θεοφίλου στή διάρ
κεια μιας βυζαντινής πρεσβείας, ό ηγεμόνας τών Σαρακηνών πρόσφερε 
στον απεσταλμένο τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα εκατό αίχμαλώτους τής 

39. Βλ. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 79-80 όπου καί ή πηγή. 
40. Στοϊδιο, σελ. 58. 
41. Στο Ιδιο, σελ. 75. 
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φρουράς του, εύπρεπώς ένδεδυμένους.42 'Αναφερόμενη σε μεταγενέστερη 
εποχή (12ος αι.), αραβική πηγή παραδίδει οτι ό χαλίφης Muqtafi στρατο
λόγησε στή σωματοφυλακή του βυζαντινούς αιχμαλώτους.43 

Δέν μπορούμε, ωστόσο, ν' αγνοήσουμε και εκείνη τήν κατηγορία των 
βυζαντινών αιχμαλώτων οί όποιοι σέ νεαρή κυρίως ηλικία άλλαξοπίστη-
σαν εκούσια ή βίαια και εντάχθηκαν στην αραβική κοινωνία, ενώ στή 
συνέχεια αναδείχθηκαν σ' αυτή, καταλαμβάνοντας υψηλές θέσεις και 
αξιώματα τόσο στή στρατιωτική οσο και στην πολιτική διοίκηση τών 
αραβικών χαλιφάτων. Μερικοί από αυτούς όπως ò Λέων ό Τριπολίτης, 
ό έκπορθητής της Θεσσαλονίκης, καί ό Δαμιανός, αρχηγός τοϋ αραβικού 
στόλου, υπηρέτησαν πιστά τή νέα τους πατρίδα, στρεφόμενοι μέ μένος 
εναντίον της γενέτειρας τους· άλλοι πάλι όπως ό Nasr Qushüri, θαλαμη
πόλος τοΰ χαλίφη Muqtadir, καί ò Falaq, αυλικός τού Μωαβία, διατήρη
σαν ζωντανή τή μνήμη της πρώτης τους πατρίδας. Ό πρώτος, για παρά
δειγμα, κάλεσε τό 922 τον αδελφό του κοντά του, ενώ ô δεύτερος χρησι
μοποιήθηκε πολλές φορές ώς διαπραγματευτής τού χαλίφη μέ τους Βυ
ζαντινούς.44 

Στή βυζαντινή αυλή, εκτός ολίγων εξαιρέσεων στις όποιες θ' ανα
φερθούμε παρακάτω, ξένοι αιχμάλωτοι μνημονεύονται κυρίως ώς 
δούλοι καί σπανίως ώς φρουροί τών ανακτόρων. Ή βυζαντινή κοινωνία 
πού ήταν κατ' αρχήν αντιρατσιστική καί ανοικτή προς όλους,45 έκτος 

42. ...καί έπεδίδου αιχμαλώτους εκατόν άρτι τής φρουράς έξαγαγών καί 
άμφιάσεσι κοσμήσας εϋπρεπέσι, τά τής αιχμαλωσίας περιελόμενος φάκια (Θεοφάνους 
Συνεχιστής, σελ. 98). 

43. Βλ. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 55, σημ. 68. 
44. Μ. Canard, Quelques "à-côté" de l'histoire des relations entre Byzance et les Arabes, 

"Studi medievali in onore di Giorgio Levi Della Vida", Roma 1956, σελ. 111 [= Variorum 
Reprints, Byzance et les Musulmans du Proche Orient, XV). 

45. 'Έλληνες καί λατίνοι συγγραφείς τής πρώιμης βυζαντινής περιόδου μιλούν 
μέ έμφαση για τήν αντίθεση Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως στό ζήτημα τής αντιμε
τώπισης τών ξένων. Στή Ρώμη κυριαρχούσε ή αντίληψη τής απώθησης τών 
αλλοεθνών, ενώ αντίθετα στην Κωνσταντινούπολη, υπό τήν επήρεια κυρίως τού 
χριστιανικού πνεύματος, διαμορφώθηκε ένα κλίμα τελείως διαφορετικό· οί άνθρωποι 
ήταν ανοικτοί προς όλους τους ξένους πού συνέρρεαν άπό κάθε γωνιά τής γής καί 
έγκαθίσταντο στή βυζαντινή πρωτεύουσα προσωρινά ή μόνιμα. Χαρακτηριστική για 
τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού τής Κωνσταντινουπόλεως -"explosion démographique", 
όπως τήν ονομάζει ό G. Dagron- είναι ή περιγραφή τοΰ ίστορικοΰ τοΰ 5ου αιώνα 
Ζώσιμου: ... ηϋξησε [Κωνσταντίνος] τήν Κωνσταντινούπολη εις μέγεθος πόλεως 
σφόδρα μεγίστης, ώστε καί τών μετ' αυτών αυτοκρατόρων τους πολλούς τήν οϊκησιν 
έλομένους τήν έν αυτή πλήθος υπέρ τήν χρείαν συναγαγείν, τών απανταχού γής ή 
στρατείας ή εμπορίας ένεκεν ή άλλων επιτηδευμάτων εις ταύτην άγειρομένων διό 
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από λίγους επωνύμους πού εντάχθηκαν σ' αύτη, δέν μπορούσε ν' αφο
μοιώσει τα πλήθη των αΙχμαλώτων πού μεταφέρονταν στην Κωνσταντι
νούπολη και στα μεγάλα κέντρα της με αποτέλεσμα τή φυλάκιση, τή 
δουλεία ή τή δουλεμπορία τους. Μία πληροφορία πού παραδίδει ό Σκυ-
λίτζης είναι χαρακτηριστική του φαινομένου της μεγάλης αύξησης τοϋ 
αριθμού των έκ της αΙχμαλωσίας προερχομένων δούλων κατά τή μέση 
βυζαντινή εποχή. Ό βυζαντινός χρονογράφος αναφέρει ότι μετά τήν 
ήττα τοϋ Sayf al Dawlah από τον Λέοντα Φωκά στην Άδρασσό, οί βυζα
ντινοί συνέλαβαν και υποδούλωσαν τόσους πολλούς "Αραβες ώστε 
πληρώσαι δούλων καί τάς άστικάς οΙκίας και τους αγρούς.46 Χαρακτη
ριστικότερη ακόμη τοϋ φαινομένου πού μόλις περιγράψαμε είναι ή πλη
ροφορία πού μας παραδίδεται από το Συνεχιστή τοϋ Θεοφάνους, κατά 
τήν οποία ò βυζαντινός αυτοκράτορας Βασίλειος Α ' , επιστρέφοντας 
από μία εκστρατεία στην 'Ασία με πλήθος λαφύρων, έδωσε εντολή να 
θανατώσουν μεγάλο αριθμό κούρδων αΙχμαλώτων επειδή είς ουδέν 
σχεδόν έτύγχανον χρήσιμοι, και προκαταπεπλησμένον υπάρχον το στρά
τευμα ούκ έβούλετο και τούτους έχειν δύσχρηστον παρενόχλημα.41 

'Ωστόσο, σποραδικές αναφορές σε βυζαντινές καί αραβικές πηγές 
μαρτυρούν τήν παρουσία στή βυζαντινή αυλή καί στα παλάτια των 
αξιωματούχων τής βυζαντινής πρωτεύουσας αράβων πρώην αΙχμαλώ
των, εντεταγμένων σχεδόν στή βυζαντινή κοινωνία. Συγκεκριμένες πλη
ροφορίες διασώζονται για τους σαρακηνούς αΙχμαλώτους, μερικοί από 
τους οποίους μετά τήν αΙχμαλωσία τους εκχριστιανίστηκαν καί παντρεύ
τηκαν βυζαντινές γυναίκες. Ό Κωνσταντίνος Προφυρογέννητος έχει κα
ταχωρήσει στο Περί της Βασιλείου Τάξεως εΙδικό κεφάλαιο γι' αυτούς, 
έπιγραφόμενο Περί των αΙχμαλώτων Σαρακηνών τών έπί θέματι βαπτι-
ζομένων, στο όποιο καταγράφονται τα εΙδικά προνόμια πού τους παρα
χώρησε ή Πολιτεία μέχρι τήν πλήρη ένταξη τους στή βυζαντινή κοινω-

καί τείχεσιν έτέροις, πολλφ μείζοσιν ών Κωνσταντίνος έποίησεν αυτήν περιέβαλον 
καί τάς οικήσεις οΰτως είναι σννεχώρησαν συνεχείς ώστε καί οίκουροϋντας καί έν 
ταϊς άγοραΐς οντάς στενοχωρεϊσθαι τους ταύτης οΐκήτορας καί μετά κινδύνου 
βαδίζειν δια τήν των ανθρώπων καί ζώων πολυπλήθειαν ('Ιστορία Νέα, σελ. 92). Βλ. 
επίσης, Θεμίστιος, Λόγοι XVIII, (Ικδ. W. Dindorf) σελ. 270. —Πρβλ. G. Dagron, 
Naissance d'une Capitale, Constantinople et ses institutions de 330 à 451, Παρίσι 1974, 
σελ. 522-523. 

46. Σκυλίτζης, σελ. 250. 
47. θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 283. —Πρβλ. Hadjinicolaou-Marava, δ.π., σελ. 40-

41. 
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νία.48 Σε σαρακηνούς αιχμαλώτους επίσης, μη έκχριστιανισθέντες όμως, 
αναφέρεται σ' επιστολή του προς τον χαλίφη της Βαγδάτης al Muqtadir ô 
πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαος ό Μυστικός.49 Στην επι
στολή του ό βυζαντινός ιεράρχης εκθέτει τις συνθήκες κάτω από τις 
όποιες ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη οί αιχμάλωτοι Σαρακηνοί, οί 
όποιοι, σύμφωνα μέ τον αποστολέα της, αντιμετωπίζονταν με τόση φι
λανθρωπία ώστε μέ εξαίρεση τό γεγονός ότι στερούνταν των οικογε
νειών τους, ζοϋσαν κατά τα λοιπά όπως και στην πατρίδα τους.50 Οί 
Βυζαντινοί αντιμετώπιζαν μέ σεβασμό τή θρησκεία τους, τους επέτρεπαν 
να προσεύχονται στα τζαμιά τους και τους παρείχαν όλα τα απαραίτητα 
για τή ζωή.51 Ή επιστολή συσχετίζεται κατά τον Μ. Canard, μέ τήν απο
στολή στην Κωνσταντινούπολη κατ' έντολήν τοΰ βεζύρη Αΐϊ Β. Isa τών 
πατριαρχών 'Αντιοχείας και 'Ιεροσολύμων μέ σκοπό τήν έρευνα για τήν 
τύχη και τις συνθήκες κάτω από τις όποιες ζούσαν οί άραβες αιχμάλω
τοι.52 Τό γεγονός ότι οί απεσταλμένοι τοΰ Βεζύρη δέν ήταν Σαρακηνοί ή 
μουσουλμάνοι επιβεβαιώνεται από μία φράση τοΰ πατριάρχη Νικολάου 
στο τέλος της επιστολής. Ό βυζαντινός ιεράρχης επισημαίνει στο χαλίφη 
ότι μαζί μέ τους απεσταλμένους τοΰ Βεζύρη Αΐϊ Β. Isä στέλνει και άνδρες 
της δικής του εθνότητας και θρησκείας προκειμένου να τοΰ εκθέσουν τις 
προσωπικές τους εμπειρίες άπό τήν αιχμαλωσία τους.53 

Ή αποστολή άπό τό Βυζάντιο σέ ξένους ηγεμόνες μικροΰ άριθμοΰ 
αιχμαλώτων, μέ τήν ευκαιρία βυζαντινών πρεσβειών ή κατά τήν αποχώ
ρηση αλλοεθνών επισήμων άπό τή βυζαντινή πρωτεύουσα, άποτελοΰσε 

48. Χρή εΐδέναι, δτι οφείλουσι λαμβάνειν παρά τοϋ πρωτονοτάριου τοϋ θέματος 
είς έκαστος αυτών άνά νομισμάτων γ', ... Ίστέον περί τών διδομένων αιχμαλώτων 
γαμβρών εις οίκους, καν τε στρατιωτικός, καν τε πολιτικός ό οίκος είς δν εισέρχεται 
ό Σαρακηνός γαμβρός, οφείλει έξκουσεύεσθαι, έπί τρισί χρόνοις τήν τε συνονήν και 
τό καπνικόν... (Πορφυρογέννητος 13, Περί της Βασιλείου Τάξεως, σελ. 694-695). 

49. R.J.H. Jenkins-L.G. Westerink, Nicholas I Partiarch of Constantinople, Dumbarton 
Oaks (1973), [CFHB VI], Επιστολή 102, σελ. 372-383. 

50. Στο ίδιο, σελ. 376. 
51. Στο ίδιο, σελ. 380. 
52. Βλ. Μ. Canard, Deux épisodes des relations diplomatiques arabo-byzantines au Xe 

siècle, Bulletin d' Études Orientales de l'Institut français de Damas 13 (1949-1950), σελ. 69 
[= Variorum Reprints, ο.π., XII]. - Ό Jenkins στηριζόμενος στην αραβική πηγή (Tanûkhi) 
πού παραδίδει τήν πληροφορία για τή συγκεκριμένη αποστολή, διατείνεται ότι δέν 
συμμετείχαν σ' αύτη οί ίδιοι οί πατριάρχες 'Αντιοχείας και 'Ιεροσολύμων αλλά 
κάποιοι χριστιανοί εκπρόσωποι τους (R.J. Jenkins, The Emperor Alexander and the 
Saracen Prisoners, Atti dello VHI Congresso Internationale di Studi Bizantini, [Palermo 3-10 
Aprilie 1951], Ρώμη 1953 τ.1, σελ. 390). 

53. Jenkins - Westerink, δ.π., σελ. 383. 
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συνήθη πρακτική της βυζαντινής διπλωματίας σάν χειρονομία καλής θε
λήσεως, πρακτική πού εφαρμοζόταν επίσης από τήν διπλωματία και των 
άλλων λαών της εποχής. Ό Λέων Στ' , για παράδειγμα, απέστειλε ώς 
δώρο στο χαλίφη τής Βαγδάτης δέκα αιχμαλώτους με τήν ευκαιρία της 
πρεσβείας τοΰ 906-907, επικεφαλής τής οποίας είχε τεθεί ο έμπειρος δι
πλωμάτης Λέων ό Χοιροσφάκτης.54 Ό ϊδιος αυτοκράτορας χρησιμοποι
ούσε άραβες αιχμαλώτους γιά τή μεταφορά σέ αραβικό έδαφος εμπιστευ
τικών επιστολών.55 "Αραβες αιχμάλωτοι υπηρετούσαν σπανίως στή 
φρουρά τών αυτοκρατόρων ή τών αξιωματούχων τοΰ Βυζαντίου όπως 
συνέβαινε στην περίπτωση τοΰ Βασιλείου Α '56 και τοϋ ευνούχου Βρίγ-
γα.57 Ώς φρουροί στην αυτοκρατορική αυλή υπηρετούσαν, προφανώς, 
και άνδρες άλλων εθνικοτήτων όπως Νεγροαφρικανοί χριστιανοί, Χάζα-
ροι και διάφοροι Τουρκόφωνοι,58 πολλοί από τους οποίους θα επιλέγο
νταν, πιθανότατα, άπό στρατόπεδα αιχμαλώτων. Ή παρουσία αίχμαλώ-
των-δούλων έχει διαπιστωθεί, ακόμη, σέ εργαστήρια βιοτεχνικής παρα
γωγής πού λειτουργούσαν μέσα στο μεγάλο παλάτι τής βυζαντινής πρω-
τεύρουσας. Σέ αυτά oi πρώην αιχμάλωτοι καί μετέπειτα δούλοι εργάζο
νταν κοντά στους Κωνσταντινουπολιτες είτε ώς απλοί εργάτες είτε ώς 
εξειδικευμένοι τεχνίτες, ιδιαίτερα σ' εκείνα τά εϊδη πού γνώριζαν άνθηση 
στις Ιδιαίτερες πατρίδες τους.59 

Μία έμμεση πληροφορία άπό το Περί της Βασιλείου Τάξεως τού 
Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου σχετικά με τήν πρόσκληση καί τή συμ
μετοχή αιχμαλώτων σ' επίσημα γεύματα στή διάρκεια τής υποδοχής καί 

54. Canard, Deux épisodes..., σελ. 59. 
55. Στο Ιδιο, σελ. 57-58. 
56. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 303. —Πρβλ. R. Guilland, Contribution à /' histoire 

administrative de l'Empire byzantin. Le Drongaire et le Grand Drongaire de la Veille, Β Ζ 
43/2 (1950), σελ. 343. 

57. Πορφυρογέννητος h , 'Έκθεσις περί της Βασιλείου Τάξεως, σελ. 436-437. 
58. Βλ. Kizobo O'Bweng-Okwess, Ή παρουσία τών Νεγροαφρικανών στην 

Κωνσταντινούπολη από μερικές φιλολογικές μαρτυρίες 324-1453, Βυζαντινός Δόμος 
1 (1987), σελ. 92, 94. 

59. Judith Herrin, Byzance: le palais et la Ville, Byzantion 61/1 (1991), σελ. 223-224. 
- Ό άραβας γεωγράφος Muqaddasi, αναφερόμενος στους απλούς μουσουλμάνους 
αιχμαλώτους τής Κωνσταντινουπόλεως, επισημαίνει: "Les autres prisonniers musulmans, 
gens du commun, sont réduits en esclavage et employés dans les manufactures. Les hommes 
prudents sont ceux qui, quand on leur demande quel est leur métier, ne l'avouent pas" (A.A. 
Vasiliev, Byzance et les Arabes, τ.2, μέρος Β ' [Extraits de sources arabes μτφ. M. Canard], 
Βρυξέλλες 1950, σελ. 423). —Πρβλ. A. Grabar, Le succès des arts orientaux à la cour 
byzantine sous les Macédoniens, Münchener Jahrbuch der bildenten Kunst, Dritte Folge, 2 
(1951), σελ. 32-60. 
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της παραμονής στή βυζαντινή πρωτεύουσα ομοεθνών τους διπλωμα
τικών αποστολών, είναι Ιδιαίτερα σημαντική. 'Αναφερόμενος ό συγγρα
φέας στην επίσκεψη και παραμονή στην Κωνσταντινούπολη φίλων Σα
ρακηνών, δια την είρήνην και το άλλάγιον, κατά τήν περίοδο της συμ-
βασιλείας του με τον Ρωμανό Λεκαπηνό, περιγράφει τήν παράθεση ενός 
γεύματος στους ξένους επισήμους στο βασιλικό παλάτι. Στο γεϋμα, 
έκτος άπό τους δύο "φίλους Ταρσϊτες" και τους συνοδούς τους, είχαν 
επίσης προσκληθεί και δέσμιοι από τον πραιτωρίου Ταρσϊται μ ', στους 
οποίους μάλιστα προσφέρθηκαν κατά τήν αποχώρηση τους μιλιαρήσια, 
όπως και στους υπόλοιπους ξένους επισήμους.60 

Ή μνεία πού περιέχεται στή σχετική πληροφορία ότι οι προσκεκλη
μένοι άραβες "δέσμιοι" προέρχονταν από το Πραιτώριο, μας επιτρέπει 
να συσχετίσουμε τήν πληροφορία τοϋ Κωνσταντίνου Προφυρογέννητου 
μ' εκείνη τοϋ άραβα γεωγράφου τοϋ 10ου αίώνα Muqaddasi, κατά τήν 
οποία μπροστά άπο το αυτοκρατορικό ανάκτορο, από τήν άλλη πλευρά 
τοϋ 'Ιπποδρόμου είχε ανεγερθεί ενα οίκημα στο όποιο εγκαθιστούσαν 
τους επιφανείς άραβες αιχμαλώτους.61 Ό Πορφυρογέννητος, άπο τήν 
πλευρά του, θεωρεί αυτό το κατάλυμα ώς το πρώτο τζαμί πού κτίστηκε 
στην Κωνσταντινούπολη κατ' απαίτηση τοϋ Μάσαλμαρ, εγγονού τοΰ 
Μαυΐου και αρχιστρατήγου τοϋ σαρακηνοΰ ηγεμόνα Σουλεϊμάν, στή 
διάρκεια μιας εκστρατείας του εναντίον της βυζαντινής πρωτεύουσας.62 

Ή μία πληροφορία δέν αναιρεί απαραίτητα τήν άλλη, αλλά μάλλον τή 
συμπληρώνει, άφοϋ, καθώς υποστηρίζει καί ò R. Janin, στο κατάλυμα 
τοϋ Muqaddasi θα υπήρχε καί τζαμί ή τουλάχιστον "une salle de prière".63 

60. Πορφυρογέννητος 13, 'Έκθεσις περί της Βασιλείου Τάξεως, σελ. 592. 
61. Ό Muqaddasi στην περιγραφή της Κωνσταντινουπόλεως αναφέρει τή σχετική 

πληροφορία ώς έξης: "il faut savoir que Muslama b. 'Abd al -Malik, quand il fit campagne 
contre l'empire byzantin et pénétra dans cette capitale, stipula pour le "chien" des Rûm, 
l'obligation de construire une maison (dar), en face de son palais dans l'Hippodrome, où 
seraient logés les Musulmans notables et membres de grande famille, quand ils seraient 
prisonniers, afin qu'ils fussent sous la protection et sa garantie. Il accepta et construisit le Dar 
al-Balat, étant (un endroit situé) derrière l'Hippodrome, où l'on fabrique le dîbâg (διβητήσιον) 
royal" (Vasiliev, Byzance et les Arabes, 2, Β ' , ο.π., σελ. 422-423). —Πρβλ. R. Janin, 
Constantinople byzantine, développement urbain et répertoire topographique, Παρίσι 1964, 
σελ. 258. 

62. 'Έκγονος δέ τοϋ Μανίου ύπήρχεν ό Μάσαλμας ό κατά Κωνσταντι
νουπόλεως έκστρατεύσας, ούτινος καί δι' αιτήσεως έκτίσθη το των Σαρακηνών 
μαγισδιον εν τφ βασιλικφ πραιτωριφ (Πορφυρογέννητος, Προς τον ϊδιον υίον 
Ψωμανον τ .1, σελ. 92). 

63. Βλ. Janin ο.π., σελ. 258. 
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Οί δεκατρείς "δέσμιοι" από τον πραιτωρίου προσκεκλημένοι στο 
αυτοκρατορικό παλάτι θα πρέπει να είχαν επιλεγεί άπό τους επιφανείς 
άραβες αίχμαλώτους τοϋ Muqaddasi, υπόθεση πού ενισχύεται από την 
επεξήγηση δτι διέμεναν στο "Πραιτώριον". 'Αραβικές, ωστόσο, πηγές 
αναφέρουν δτι οί Βυζαντινοί προσκαλούσαν σ' επίσημα γεύματα στο 
παλάτι και απλούς στρατιώτες αίχμαλώτους, πού κατά χιλιάδες φυλάκι
ζαν σε διάφορα κρατητήρια της πρωτεύουσας και άλλων θεμάτων.64 Ό 
λόγος, για τον όποιο οί επιφανείς ξένοι αιχμάλωτοι στεγάζονταν τόσο 
κοντά στο αυτοκρατορικό παλάτι και στον 'Ιππόδρομο είναι προφανής. 
Μία από τις στρατηγικές της βυζαντινής διπλωματίας ήταν να προβάλει 
μέ κάθε τρόπο στα μάτια τών ξένων -πρεσβευτών, εμπόρων, αιχμαλώ
των- τό μεγαλείο της πρωτεύουσας και τή δύναμη τοϋ αυτοκράτορα. 
Άπό βυζαντινές και αραβικές πηγές είναι γνωστό επίσης, δτι τις τελετές 
και τις γιορτές τοϋ Ιπποδρόμου παρακολουθούσαν και οί απλοί αιχμά
λωτοι65 και ειδικότερα οί μουσουλμάνοι, οί όποιοι σέ μία ενδεχόμενη 
ανταλλαγή τους66 και επιστροφή στην πατρίδα θα μετέφεραν τίς εντυ
πώσεις τους για τή δύναμη και τή δόξα τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα 
και για τον πλούτο της πρωτεύουσας του. 

Ό βυζαντινός δμως κόσμος, και ιδιαίτερα εκείνος τού 9ου και τοϋ 
10ου αιώνα δέν επεδίωκε να επιδείξει προς τα έξω μόνο τον υλικό του 
πολιτισμό, τον πλούτο και τό μεγαλείο της πρωτεύουσας του, τίς τεχνο
λογικές του προόδους, τήν οικονομική και διοικητική εξέλιξη της κοινω
νίας του. Ή ακτινοβολία τοϋ Έλληνισμοΰ πού αναβίωσε κατά τήν πε
ρίοδο της εικονομαχίας67 και αγκάλιασε προοδευτικά όλους τους τομείς 
τών αρχαίων γραμμάτων - ποίηση, θέατρο, ρητορική, Ιστορία, θετικές 
επιστήμες και φιλοσοφία - δέν έλαμψε μόνο στο εσωτερικό της Αύτο-

64. Khourì al Odetallah, δ.π., σελ. 81-82 και M. Canard, Les relations politiques et 
sociales entre Byzance et les Arabes, DOP 18 (1964), σελ. 45-46 [= Variorum Reprints, δ.π., 
XIX]. 

65. Η. Hunger, Der Kaiserpalast zu Konstantinopel. Seine Funktionen in der Byzanti
nischen Aussen-und Innenpolitik, JOB 36 (1986), σελ. 7-8. 'Επίσης, Herrin, δ.π., σελ. 228-
229. 

66. Οί περισσότερες επίσημες ανταλλαγές αΙχμαλώτων κατά τή μέση βυζαντινή 
εποχή έγιναν ανάμεσα στο Βυζάντιο και στους 'Άραβες, τών οποίων οί αρχές 
επέδειξαν πράγματι ξεχωριστό ενδιαφέρον για τήν επιστροφή τών αΙχμαλώτων τους, 
(βλ. A.A. Vasiliev, Byzance et les Arabes, 1., Βρυξέλλες, 1935, σελ. 198-204 και 222-240. 
-Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 67-68). 

67. Βλ. P. Lemerle, Le premier Humanisme byzantin, Παρίσι 1971, σελ. 29-30 (="Ό 
πρώτος βυζαντινός Ουμανισμός", 'Αθήνα 19852, μτφ. Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, 
σελ. 35). 
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κρατορίας άλλα επεκτάθηκε και εξω άπο τα σύνορα της με ξεχωριστή 
επίδραση στον Ισλαμικό κόσμο καί, κυρίως, στις ηγετικές του τάξεις.68 

Ζωηρό ενδιαφέρον για τήν υιοθέτηση της βυζαντινής ελληνικής παι
δείας είχε εκδηλώσει έμπρακτα ό χαλίφης τής Βαγδάτης Mamûn (813-
833), ό όποιος είχε ιδρύσει στην πρωτεύουσα του τον "Οίκο τής Σο
φίας" (La maison de Sagesse) πού περιλάμβανε μία ανώτερη σχολή, ένα 
κέντρο μεταφράσεων, μία βιβλιοθήκη καί ένα αστεροσκοπείο.69 Τίς γνώ
σεις τοΰ Mamûn καί των πνευματικών ανθρώπων τοΰ περιβάλλοντος του 
για τήν άνθηση πού εκείνη τήν εποχή γνώριζαν στή βυζαντινή πρωτεύου
σα οι επιστήμες καί ή φιλοσοφία, πλούτισε ή παρουσία στο αραβικό χα
λιφάτο ενός έλληνα αιχμαλώτου άπό τήν Κωνσταντινούπολη, άλλοτε 
μαθητή τοΰ Λέοντος τοΰ Φιλόσοφου ή Μαθηματικού.70 

Στο 4ο βιβλίο τής Συνέχειας τοΰ Θεοφάνους, τήν οποία ακολουθεί 
πιστά σχεδόν ό Κεδρηνός, διασώζεται ή παράδοση πού αναφέρεται στή 
ζωή και τή διδασκαλία τοΰ Λέοντος τοΰ Μαθηματικού, στην αιχμαλωσία 
τοΰ μαθητή του άπό τους Άραβες καί στή συνάντηση τοΰ τελευταίου με 
τον ίδιο τον χαλίφη Mamûn.71 Τό απόσπασμα πού μας ενδιαφέρει αποτε
λεί μια μακρά παρέκβαση, μέ τήν οποία ό συγγραφέας επεξηγεί μέσω 
ποίας όδοΰ ό αυτοκράτορας τοΰ Βυζαντίου Θεόφιλος γνώρισε τον Λέο
ντα τό Μαθηματικό τον όποιο, στή συνέχεια, ανέδειξε σέ μητροπολίτη 

68. Άπό τα τέλη τοΰ 8ου αιώνα στην αυλή των Άββασιδων είχε αναπτυχθεί 
μεγάλη μεταφραστική δραστηριότητα γύρω άπό τα ελληνικά συγγράμματα, τά όποια 
απέδιδαν, μέσω τής συριακής, στην αραβική γλώσσα (Βλ. Β. Hemmerdinger, Une 
mission scientifique arabe à l'origine de la renaissance iconoclaste, BZ 55 [1962], σελ. 66). 
Βλέπε επίσης τήν πρόσφατη μελέτη τοΰ Ι. Shahîd, Byzantium, and the Islamic World, 
στον τόμο: Byzantium, A World Civilization, Ουάσινγκτον 1992, σελ. 49-60. 

69. Βλ. Lemerle, δ.π., (ελλ. μτφ.), σελ. 35, σημ. 9, δπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία- 'Επίσης, Shahîd, ο.π., σελ. 51-52. Σχετικά μέ τους τύπους των 
μεσαιωνικών μεταφράσεων άπό τήν ελληνική στην αραβική γλώσσα καί τή 
μεταφραστική δραστηριότητα πού είχε αναπτυχθεί στην αυλή τοΰ Mamûn βλ. Ν. 
Serikoff, Ancient Greece and Byzantium through Arabic Eyes, Usi 54 (1993) 1, σελ. 198-
201. 

70. Βλ. The Oxford Dictionary of Byzantium, τ.2, 'Οξφόρδη 1991, σελ. 1217 όπου 
καί ή τελευταία βιβλιογραφία. 

71. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 185-191 καί Κεδρηνος 2, σελ. 166-169. 
'Αναφορικά μέ τον τρόπο πληροφόρησης τοΰ χαλίφη Manûm για τήν ύπαρξη τοΰ 
Λέοντος τοΰ Μαθηματικού καί τίς φιλοσοφικές καί επιστημονικές του επιδόσεις, 
έχουν διασωθεί δύο παραδόσεις: ή πρώτη άπό τον Συνεχιστή τοΰ Θεοφάνους καί τον 
Γεώργιο Κεδρηνό, καί ή δεύτερη, αρκετά διαφοροποιημένη άπό τήν πρώτη, άπό τον 
Ψευδοσυμεών καί τον Γεώργιο Μοναχό. Ό Lemerle (ο.π. έλλ. μτφ, σελ. 130-134), μέ 
σειρά επιχειρημάτων, θεωρεί ως αξιόπιστη τήν πρώτη παράδοση, τήν οποία θ' 
ακολουθήσουμε στην παρούσα εργασία. 
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Θεσσαλονίκης (840-843). 
Ό Λέων, βαθύς γνώστης της φιλοσοφίας και των "αδελφών" της 

επιστημών -της αριθμητικής, της γεωμετρίας, της αστρονομίας και της 
πολυθρύλητου μουσικής- άλλα φτωχός και άγνωστος στους υψηλούς 
πνευματικούς και πολιτικούς κύκλους της βυζαντινής πρωτεύουσας, για 
να επιβιώσει παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα στο "ευτελές του κατάλυμα", 
για κάθε είδους επιστήμη. 'Ένας άπό τους μαθητές του, στον όποιο είχε 
διδάξει γεωμετρία και στη διάρκεια τοϋ πολέμου υπηρετούσε ώς γραμ
ματέας κάποιου βυζαντινού στρατηγού, συνελήφθη αιχμάλωτος από τους 
Άραβες επί της χαλιφίας τοϋ Mamûn και δια το νέον της ηλικίας δόθη
κε ώς δούλος σε κάποιον επιφανή άνδρα τοΰ αραβικού χαλιφάτου. 
'Όταν ό διανοούμενος βυζαντινός αιχμάλωτος πληροφορήθηκε ότι ό 
Ιδιος ό Mamûn ενδιαφερόταν για τις ελληνικές επιστήμες και ιδιαίτερα 
για τήν γεωμετρία, απεκάλυψε την Ιδιότητα του καί επεδίωξε να συνα
ντηθεί μέ τον άραβα ηγέτη καί τους επιστήμονες τοϋ περιβάλλοντος του. 
Ό χαλίφης ανταποκρίθηκε αμέσως καί, όπως αναφέρει ό Συνεχιστής, 
μετά περιχαρείας εισκαλείται πολλής, καί τον αιχμάλωτον έπυνθάνετο εΐ 
γνώσιν τής τοιαύτης κέκτηται επιστήμης. Στή συνέχεια, τον έφερε σέ 
αντιπαράθεση μέ τους γεωμέτρες του, οί όποιοι γνώριζαν να σχεδιάζουν, 
να ονομάζουν τα σχήματα καί να διατυπώνουν τους κανόνες, αδυνα
τούσαν όμως νά δώσουν επεξηγήσεις καί αποδείξεις. Καί συνεχίζει ό 
συγγραφέας μέ τό παρακάτω πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα πού το παρα
θέτουμε αυτούσιο: ώς οϋν τούτους γαυρουμένους έώρα καί μέγα φρο-
νοϋντας έπί τή των σχημάτων ό νεανίας καταγραφή, "τί" φησίν "ώ 
οϋτοι, έπί παντός λόγου καί πράγματος τής αιτίας το κράτος έχούσης 
καί τοϋ διότι, ϋμεϊς τήν ϋπαρξιν μόνον λέγοντες τους τούτων παρατρέ-
χετε λόγους ώς ουκ αναγκαίους; καί εις ταύτόν τον διδασκόμενον άγετε 
όπου καί τον μηδέν παιδευόμενον μηδέ τι περί τούτων διαγινώσκοντα; " 
τών δέ διαπορησάντων καί τάς αιτίας τούτων διευκρινεϊν καί διδάσκειν 
παρακελευομένων, έπεί διερμηνεύοντα καί σαφώς λέγοντα ταύτας διή-
κουον, ώς τούτο μέν δια τόδε καί τούτο δια τόδε τήν είρημένην έχει 
κλήσιν τε καί γραφήν, καί άμα αυτών ό νους διηνοίγετο καί τών λεγο
μένων συνίεσαν, θάμβει λοιπόν συσχεθέντες ήρώτων όπόσους τό Βυζά-
ντιον τοιούτους τρέφει άνδρας επιστήμονας- ώς δέ πολλούς οϋτος ελε-
γεν καί εαυτόν τφ τών μαθητιώντων χορφ αλλ ' ου τών διδασκόντων 
κατέλεγεν, περί τοϋ διδασκάλου τούτον έπανηρώτων, ει ζώσιν ετι ήρίθ-
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μηται και υπεράνω πέφυκε γης. Ό δέ "εστί τε" εφησεν "υπέρ γης", και 
την αύτοϋ αρετήν έξεθείασεν, ακτήμονα βίον διάγειν λέγων αυτόν και 
τοις πολλοίς άγνωστον, έπί σοφία διαλάμποντα.72 

'Ένας ανώνυμος, λοιπόν, αιχμάλωτος, πρώην γραμματέας άλλα και 
διανοούμενος μετέφερε ζωντανά στους άραβες επιστήμονες την εικόνα 
της πνευματικής ζωής τοϋ Βυζαντίου και προκάλεσε το έντονο ενδιαφέ
ρον τους γιά περισσότερη πληροφόρηση γύρω άπό τις επιστήμες και 
τους φωτισμένους ανθρώπους τής Αυτοκρατορίας. Ό Ιδιος ό χαλίφης, 
εντυπωσιασμένος άπό το βάθος τής γνώσης πού κατείχε ό Λέων, ό δά
σκαλος του, τοϋ απέστειλε, μέσω τοϋ νεαροϋ αιχμαλώτου μαθητή του, 
επιστολή με τήν οποία τον προσκαλούσε στη Βαγδάτη γιά να μεταδώσει 
τις γνώσεις του στους Άραβες αντί πλούτου και δωρεών.73 Ό Λέων πα
ρέλαβε πράγματι τήν επιστολή τοϋ χαλίφη άπό τον πρώην μαθητή του 
και κρίνοντας ότι θά ήταν επικίνδυνο ν' ανταποκριθεί θετικά στο αίτη
μα τοϋ Mamûn, τήν έδειξε στο λογοθέτη Θεόκτιστο, ό όποιος μέ τή σειρά 
του πληροφόρησε γιά το περιεχόμενο της τον αυτοκράτορα Θεόφιλο. Ό 
βυζαντινός αυτοκράτορας, πού μέχρι εκείνη τή στιγμή αγνοούσε τήν 
ύπαρξη τοϋ σπουδαίου λογίου τής εποχής του, τον προσκάλεσε κοντά 
του, τοϋ πρόσφερε ενα χρηματικό ποσό και τοϋ ανέθεσε τήν παράδοση 
μαθημάτων στο ευρύ κοινό (διδάσκειν δημοσία), στην 'Εκκλησία των 
'Αγίων Σαράντα.74 

Μέσω αυτής τής όδοϋ, κατά τήν παράδοση τοϋ Συνεχιστή, ô Λέων ò 
Φιλόσοφος ή Μαθηματικός βγήκε άπό τήν αφάνεια και τή μετριότητα 
και έγινε ευρύτερα γνωστός. Συνεχίζοντας ό συγγραφέας μας τή διήγηση 
του, επανέρχεται στο χαλίφη Mamûn και τό αϊτημά του. 'Όταν ô τελευ
ταίος κατάλαβε ότι ό βυζαντινός Φιλόσοφος δέν επιθυμούσε τής οικείας 
τήν άλλοτρίαν άλλάξασθαι, τοϋ έστειλε νέα επιστολή μέ τήν οποία τοϋ 
ζητούσε να δώσει απαντήσεις σε μιά σειρά άπό δύσκολα ερωτήματα σχε
τικά μέ τή γεωμετρία, τήν αστρονομία και άλλες επιστήμες. Οί προσή
κουσες απαντήσεις και ερμηνείες τοϋ Λέοντος ενδυνάμωσαν τό ενδιαφέ
ρον τοϋ άμερουμνή να τον φέρει κοντά του.75 'Έγραψε καί τρίτη επι
στολή, τή φορά αυτή προς τον αυτοκράτορα Θεόφιλο, μέ τήν οποία τον 
παρακαλούσε να στείλει τό Λέοντα γιά λίγο κοντά του, τρόπω διδασκα
λίας τής αύτοϋ επιστήμης μεταδίδοντα καί αρετής τφ ούτως εχοντι εμοί 

72. Θεοφάνους συνεχιστής, σελ. 187-188. —Πρβλ. Κεδρηνος 2, σελ. 167-168. 
73. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 188. —Πρβλ. Κεδρηνος 2, σελ. 168. 
74. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 189. —Πρβλ. Κεδρηνος 2, σελ. 168. 
75. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 189. —Πρβλ. Κεδρηνος 2, σελ. 169. 
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προς εκείνας ερωτικώς. Σημείωνε, μάλιστα, ότι δεν θα έπρεπε να τοΰ το 
αρνηθεί επειδή δέν ήταν όμόγλωσσος και ομόθρησκος αλλά να τον αντι
μετωπίσει σάν φίλος επιεικής, και εκείνος, σε αντάλλαγμα, θα τοΰ πρό
σφερε είκοσι κεντηνάρια χρυσού καΐ μία συνθήκη αιώνιας είρήνης. Ό 
Θεόφιλος αρνήθηκε ν' ανταποκριθεί στο αίτημα τοΰ χαλίφη με τό επι
χείρημα ότι θα ήταν παράλογο το οίκεϊον δοϋναι έτέροις καλόν και την 
των όντων γνώσιν εκδοτον ποιήσαι τοις εθνεσι δι' ής το των 'Ρωμαίων 
γένος θαυμάζεται τε και τιμάται παρά πασιν...76 Για να τιμήσει όμως 
τον Λέοντα ζήτησε άπό τον Πατριάρχη 'Ιωάννη Γραμματικό, πού ήταν 
και συγγενής του, να τον χειροτονήσει μητροπολίτη Θεσσαλονίκης.77 

Ή αίχμαλωσία, λοιπόν, τοΰ βυζαντινού διανοούμενου καί ή επαφή 
πού ό Ιδιος επεδίωξε να κάνει με τους πνευματικούς κύκλους τής Βα
γδάτης, έγιναν ή αιτία να γνωρίσει ό αραβικός κόσμος καί μέσω αυτού 
ό βυζαντινός Ινα σημαίνοντα εκπρόσωπο τού βυζαντινού ουμανισμού, 
γνωστό αργότερα με τή διπλή επωνυμία "Λέων ò φιλόσοφος ή Μαθημα
τικός". 'Αξιοσημείωτη είναι ή άρνηση τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα στή 
διάδοση τής κλασικής φιλοσοφικής γνώσης εξω άπό τά σύνορα τής 
Αυτοκρατορίας (rr)v των όντων γνώσιν εκδοτον ποιήσαι τοις εθνεσιν), 
σε αντίθεση μέ τήν μέχρι τότε υφιστάμενη στρατηγική τής αυτοκρατο
ρικής εξωτερικής πολιτικής ή οποία υπαγόρευε τήν κατά τό δυνατόν 
ευρύτερη διάδοση τής χριστιανικής καί πολιτικής Ιδεολογίας, των τε
χνών καί γενικότερα τοΰ υλικού πολιτισμού.78 Ή αρνητική θέση τού Θε-

76. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 190. —Πρβλ. Κεδρηνός 2, σελ. 169. 
77. θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 190-191. —Πρβλ. Κεδρηνός 2, σελ. 169-170. Για 

τον 'Ιωάννη Γραμματικό καί τήν πολύ ενδιαφέρουσα καί πολύπλευρη προσωπικότητα 
του βλ. Lemerle, δ.π., (έλλ. μτφ.) σελ. 120-128 καί The Oxford Dictionary of Byzantium 
2, σελ. 1052. 

78. Πολύ νωρίτερα, όπως αναφέρει ό Σιμοκάττης, (σελ. 200) ό ίδιος ό 
'Ιουστινιανός απέστειλε στο Χοσρόη, για τήν κατασκευή των βασιλικών οικημάτων 
του στην Κτησιφώντα, λίθον έλληνικήν (προφανώς μάρμαρο) καί βυζαντινούς 
αρχιτέκτονες, οί όποιοι έκτισαν καί διακόσμησαν τό παλάτι τοΰ πέρση μονάρχη μέ 
τέχνη ρωμαϊκή. 'Εξάλλου, ευρείας κλίμακας ανταλλαγές πολιτιστικές καί αλ
ληλεπιδράσεις είχαν αναπτυχθεί εκείνη τήν εποχή ανάμεσα στους Βυζαντινούς καί 
τους Άραβες. Καί οί δύο πλευρές επιθυμούσαν να δέχονται ώς πρέσβεις 
σημαίνουσες προσωπικότητες καί πολύτιμα αντικείμενα ώς δώρα. Τά παλάτια τους 
περιείχαν στο στυλ καί τό διάκοσμο στοιχεία αμοιβαίας απομίμησης καί ή 
εθιμοτυπία στο Χαλιφάτο, κυρίως τών Φατιμιδών, λειτουργούσε (δπως άλλοτε τών 
Οΰννων) κατά τα βυζαντινά πρότυπα. 'Ιδιαίτερο ρόλο στή διαμόρφωση της έπαιξαν 
άνθρωποι πού προέρχονταν άπό διάφορα μέρη τής βυζαντινής αυτοκρατορίας καί 
υπηρετούσαν στην αυλή τού χαλίφη. Πέρσης περιηγητής αναφέρει ότι τήν εποχή τών 
Φατιμιδών οί κορυφαίες υπηρεσίες τοΰ Χαλιφάτου είχαν ανατεθεί σέ 'Έλληνες. 
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όφιλου στο αίτημα τοΰ χαλίφη εκφράζει τή στροφή τής βυζαντινής παι
δείας προς τήν κλασική φιλοσοφία και τις αξίες της, ή οποία ξεκίνησε 
τον 8ο αιώνα μέσ' από ατομικές και μεμονωμένες περιπτώσεις και ολο
κληρώθηκε κατά τους δύο επόμενους με τήν αποδοχή και υίοθέτησή της 
και από τή βυζαντινή εξουσία (πολιτική και εκκλησιαστική). Πολύ πε
ρισσότερο όμως αντανακλά τήν ξεχωριστή θέση πού κατέλαβε ή "θύρα
θεν παιδεία" στή συνείδηση τοΰ τότε βυζαντινοΰ κόσμου, δι' ής το των 
'Ρωμαίων γένος θαυμάζεται και τιμάται παρά πασιν.19 

Έξαλλου, βυζαντινοί αυτοκράτορες έστελναν συχνά πολύτιμα δώρα στους χαλίφες 
μεταξύ τών οποίων σπάνια βιβλία, καί ελληνικά χειρόγραφα. Ό Θεόφιλος, για 
παράδειγμα, μετά τήν άρνηση του ν' αποστείλει στο χαλίφη Mamûn τον Λέοντα τον 
Φιλόσοφο, τοΰ έστειλε μία συλλογή ελληνικών επιστημονικών βιβλίων, τα όποια 
επέλεξε αντιπροσωπεία χριστιανών καί μουσουλμάνων διανοουμένων. Ό Κωνστα
ντίνος Πορφυρογέννητος, επίσης, έστειλε στο χαλίφη τής Cordova χειρόγραφα τών 
Διοσκουρίδων καί τοΰ Όρόσιου μαζί με μαρμάρινες κολόνες καί άλλα πολύτιμα 
δώρα (βλ. Μ. Canard, Byzantium and the Muslim world to the Middle of the Eleventh Century, 
The Cambridge Medieval History, τ.4 [The Byzantine Empire, μέρος A ' ], Καϊμπριτζ 1966, 
σελ. 734-735. -Τοΰ Ιδιου, Le cérémonial fâtimite et le cérémonial byzantin, Essai de 
comparaison, Byzantion 21 (1951), σελ. 355-420 [=Variorum Reprints, δ.π., XIV]). 

79. Βλ. πιο πάνω, σελ. 80. —Πρβλ. I.E. 'Αναστασίου, Ή κατάστασις τής 
παιδείας εις το Βνζάντιον κατά τήν διάρκεια τοΰ Θ ' αιώνος, "Κυρίλλω καί 
Μεθοδίω, Τόμος Έόρτιος έπί τή χιλιοστή καί εκατοστή έτηρίδι" 1, Θεσσαλονίκη 
1966, σελ. 31-77. 





ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ 

Ή κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μικρό αριθμό αΙχμαλώτων (ένα Βυ
ζαντινό καί τρεις Άραβες) των οποίων οι προσωπικές μαρτυρίες από τή 
ζωή καί τις εμπειρίες τους κατά τήν περίοδο της αΙχμαλωσίας έφθασαν 
ώς τις μέρες μας είτε μέσ' από τα έργα πού οί Ιδιοι συνέγραψαν εϊτε 
μέσ' από τις προσωπικές τους αφηγήσεις πού καταγράφηκαν άπό 
άλλους καί ενσωματώθηκαν σέ έργα μεταγενεστέρων. Οί πληροφορίες 
πού μετέφεραν οί εν λόγω αιχμάλωτοι στους συγχρόνους τους καί κατέ-
λιπαν στις επόμενες γενιές είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες γιά τήν μερι
κή, ίσως, γνώση της "εικόνας τοϋ άλλου" (l'image de l'autre), δεδομένου 
ότι άφοροϋν κυρίως τον άντίπαλο-κατακτητή, τή συμπεριφορά του απέ
ναντι τους, τον χαρακτήρα του καί τον πολιτισμό του. Οί αφηγήσεις 
τους χαρακτηρίζονται γιά τή ζωντάνια καί τήν αμεσότητα τοϋ λόγου καί 
περιέχουν μοναδικές καί αξιόπιστες Ιστορικές μαρτυρίες οί όποιες είτε 
επιβεβαιώνουν είτε συμπληρώνουν άλλες, προερχόμενες άπό σύγχρονες 
ή μεταγενέστερες τους πηγές. 

α) 'Ιωάννης Καμινιάτης 

'Ένα άπό τα σημαντικότερα χρονικά της μεσοβυζαντινής περιόδου 
τό Χρονικό της αλώσεως της Θεσσαλονίκης τό 904,ι τό όποιο αποτελεί 
καί τή μοναδική αυθεντική πηγή γιά το μεγάλο αυτό γεγονός, συνέγραψε 
κατά τήν περίοδο της αΙχμαλωσίας του ό 'Ιωάννης Καμινιάτης. Στοιχεία 
καί πληροφορίες γιά τή ζωή του εμπεριέχονται μόνο στο έργο του, ένώ 
μέχρι τότε φαίνεται πώς ήταν άγνωστος, παρά τό γεγονός ότι, όπως ό 
Ιδιος τό μαρτυρεί, προερχόταν άπό πλούσια οίκογένεια της μεγάλης βυ
ζαντινής πόλης. Κατά τή διήγηση του λοιπόν καταγόταν άπό αρχοντική 
οίκογένεια της Θεσσαλονίκης, καί υπηρετούσε ώς κληρικός στο τάγμα 
των αναγνωστών τοϋ παλατιού τοΰ στρατηγού,2 όταν τό 904, μαζί με 

1. Ιωάννης Καμινιάτης, De expugnatione Thessalonicae, (εκδ. Gert. Böhlig). — 
Πρβλ. Γ. Τσάρα, 'Ιωάννου Καμενιάτου στην άλωση της Θεσσαλονίκης (904 μ.χ), 
θεσσαλονίκη 1987 με εισαγωγή, μετάφραση καί σχόλια. 

2. Κάμινιάτης, σελ. 4 καί 39. 
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την οικογένεια του και χιλιάδες συμπολίτες του συνελήφθη αΙχμάλωτος 
από τους άραβες Σαρακηνούς τοϋ Λέοντος Τριπολίτη.3 Το έργο του, πού 
αποτελεί Ινα είδος προσωπικού ημερολογίου, έγραψε ό Καμινιάτης κατά 
την παραμονή του στις φυλακές της Ταρσού και έν αναμονή, μαζί μέ 
διακόσιους άλλους συμπολίτες του, τής ανταλλαγής τους μέ άραβες 
αΙχμαλώτους. 'Αφορμή για τή συγγραφή του, όπως ό Ιδιος αναφέρει, 
αποτέλεσε ή γνωριμία του στην Τρίπολη τής Συρίας μέ κάποιον Γρηγό-
ριο Καππαδόκη, ò όποιος τού ζήτησε ν' αποτυπώσει εγγράφως όλα όσα 
προφορικά τού διηγήθηκε για τα παθήματα και τΙς περιπέτειες του κατά 
τήν άλωση τής γενέτειρας του καί τήν περίοδο τής αιχμαλωσίας του.4 

Θεματολογικά τό Χρονικό τοϋ Καμινιάτη αποτελείται άπό τρεις 
ενότητες έκ των οποίων ή δεύτερη, πού αναφέρεται στην πολιορκία καί 
τήν άλωση τής Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνει τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ 
έργου. Στην πρώτη (κεφ. 1-15)5 περιέχεται ή περιγραφή τής πόλης καί 
τής ζωής των κατοίκων της μέχρι τήν άφιξη των Σαρακηνών, μέ εξαιρε
τικά σημαντικές πληροφορίες για τήν οχύρωση της, τή θρησκευτική, 
οίκονομική και πολιτιστική της ζωή καί ακόμη μέ πολλά τοπογραφικά 
και γεωγραφικά στοιχεία πού συμβάλλουν στή διαμόρφωση τοϋ πολιτι-

3. Βλ. καί τή μετάφραση τής Gert Böhlig, Die Einnahme Thessalonikes durch die 
Araber im Jahre 904 (Übersetzt, Eingelaitet und Erklärt), Βιέννη 1975. 

4. Καμινιάτης, σελ. 4. Ό Τσάρας (δ.π., σελ. 27-28) πιστεύει ότι ό Γρηγόριος 
Καππαδόκης, στον όποιο ό Καμινιάτης αφιερώνει τό έργο του, είναι πρόσωπο 
φανταστικό πού τό έπλασε ό συγγραφέας για ν' απευθυνθεί ουσιαστικά σέ "κάθε 
άλλον Καππαδόκη-άναγνώστη του" καί τήν οδυνηράν έκείνην πολιορκίαν παραστή-
σαι τφ λόγω, ώς είναι ττ}ς μετέπειτα νουθεσίας ύπόθεσιν καί εναργούς διδασκαλίας 
παραίνεσιν (Καμινιάτης, σελ. 15-16). 'Υπενθυμίζουμε δτι σύγχρονοι Ιστορικοί 
ερευνητές έχουν θέσει ύπό αμφισβήτηση τήν αυθεντικότητα τοϋ έργου τοϋ Καμινιάτη 
καί τή χρονολόγηση του, τήν οποία ανάγουν στον 15ο καί 16ο αΙώνα λόγω τής 
χρονολόγησης των κωδίκων πού τό παραδίδουν (βλ. Α.Ρ. Kazhdan, Some Questions 
addressed to the Scholars who believe in the Authenticity of Kaminiates' "Capture of 
Thessalonica", BZ 71 [1978], σελ. 301-314 καί V. Christides, Once again Caminiates' 
Capture of Thessaloniki, BZ 74 [1981], σελ. 8, ό όποιος, μολονότι διαφοροποιείται από 
τον πρώτο σέ ορισμένα σημεία, τον ακολουθεί, ωστόσο, στην ουσία των θέσεων του). 
Τις θέσεις των παραπάνω ερευνητών αντικρούει μέ Ιστορικά στοιχεία καί σοβαρά 
επιχειρήματα δ Γ. Τσάρας στην τελευταία του μελέτη, "Ή αυθεντικότητα τοϋ 
Χρονικοϋ τοϋ 'Ιωάννη Καμενιάτη", Βυζαντιακά 8 (1988), σελ. 43-58, στην οποία, 
πιστεύουμε πώς αποδεικνύει πράγματι καί τήν αυθεντικότητα τοϋ έργου τοϋ 
Καμινιάτη καί τή σωστή χρονολόγηση του στο 10ο αίώνα. —Πρβλ. Α. Grégoire, Le 
communiqué arabe sur la prise de Thessalonique (904), Byzantion 22 (1953), σελ. 373-378, 
όπου ό συγγραφέας μνημονεύει μία σύγχρονη μέ τον Καμινιάτη πηγή ή οποία 
αναφέρεται στο Ιδιο γεγονός· είναι ή επιστολή ενός άραβα κουρσάρου, τοϋ Abu 
Màdan, ό όποιος συμμετείχε στην άλωση τής θεσσαλονίκης. 

5. Καμινιάτης, σελ. 3-15. —Πρβλ. Τσάρα, 'Ιωάννου Καμενιάτου... σελ. 31-49. 
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στικοΰ και γεωγραφικού της χάρτη στα τέλη τοϋ 9ου και τις αρχές τοΰ 
10ου αιώνα. Τη δεύτερη ενότητα (κεφ. 16-65)6 αφιερώνει ό συγγραφέας 
σέ αυτό καθεαυτό τό γεγονός μέ τό όποιο επιγράφεται τό έργο του και 
αποτέλεσε, ίσως, τό βασικότερο λόγο για τη συγγραφή του, και στην τε
λευταία (κεφ. 66-79)7 ό Καμινιάτης αναφέρεται στις περιπέτειες της 
αΙχμαλωσίας του, στή διάρκεια της οποίας ασχολήθηκε μέ την κατα
γραφή όλων των δραματικών γεγονότων πού έζησε.8 

Θ' άντιπαρέλθουμε τό πρώτο μέρος τοϋ Χρονικού, μολονότι περιέ
χει πολύτιμα στοιχεία για τήν τοπογραφία, τήν οίκονομία, τον πολιτι
σμό και τή στρατιωτική οχύρωση της πόλης, δεδομένου ότι πληροφορίες 
για τήν εΙκόνα της Θεσσαλονίκης της εποχής εκείνης υπάρχουν καί σέ 
άλλες Ιστορικές πηγές, τις όποιες ό Καμινιάτης απλώς επιβεβαιώνει ή 
σέ ορισμένα σημεία συμπληρώνει. Μέ Ιδιαίτερη προσοχή όμως θα στα
θούμε στο περιεχόμενο της δεύτερης καί τρίτης ενότητας, όπου, άπό τήν 
περιγραφή τών γεγονότων της πολιορκίας της πόλης καί της αΙχμαλω
σίας τών κατοίκων της αντλούμε πολύτιμες καί μοναδικές Ιστορικές 
πληροφορίες. Στή διήγηση τοϋ Καμινιάτη, στην οποία κυριαρχεί τό δρα
ματικό καί συγκινησιακό στοιχείο μπορεί κανείς να εντοπίσει ενδιαφέ
ρουσες μαρτυρίες πού αφορούν τους αντιπάλους καί έχουν σχέση μέ τήν 
εθνική σύνθεση τοΰ στρατού τους, τα πολεμικά τους τεχνάσματα καί τίς 
μεθόδους πού εφάρμοζαν για τήν κατάληψη μιας πόλης· ακόμη μέ κά
ποιες συνήθειες πού ακολουθούσαν κατά τή διάρκεια της μάχης καί κυ
ρίως μέ τή συμπεριφορά τους απέναντι στους αΙχμαλώτους. 

Οί Σαρακηνοί -ό συγγραφέας τους ονομάζει "Άγαρηνούς"- έχοντας 
επικεφαλής τον Λέοντα Τριπολίτη9 έφθασαν στο λιμάνι της Θεσσαλονί
κης μέ πενήντα τέσσερα καράβια πάνω στα όποια υπήρχε παμμιγής τις 

6. Καμινιάτης, σελ. 15-56. —Πρβλ. Τσάρα, 'Ιωάννου Καμενιάτου..., σελ. 49-113. 
7. Καμινιάτης, σελ. 56-58. —Πρβλ. Τσάρα, 'Ιωάννου Καμενιάτου... σελ. 113-130. 
8. Ή μακρά Ισως παραμονή του στίς φυλακές τής Ταρσού, έδωσε στον 

Καμινιάτη τήν ευκαιρία να αύτοσυγκεντρωθεί καί να συγγράψει το Χρονικό του. Το 
άν επέστρεψε στή Θεσσαλονίκη στα πλαίσια κάποιας ανταλλαγής δέν αναφέρεται άπό 
καμμία Ιστορική πηγή. Ό ίδιος μάλιστα στο προτελευταίο κεφάλαιο (σελ. 67) 
διατυπώνει τήν αγωνία του για τήν πραγματοποίηση ή οχι τής ανταλλαγής (βλ. πιο 
πάνω σελ. 58). Είναι, κατά συνέπεια, αυθαίρετη ή άποψη τοΰ Khouri al Odetallah 
(δ.π., σελ. 108) δτι ή οικογένεια τοϋ Καμινιάτη κρατήθηκε για λίγο καιρό στίς 
φυλακές τής Ταρσοϋ καί "μετά ανταλλάχθηκε καί επέστρεψε στο Βυζάντιο". 

9. Ό Λέων Τριπολίτης, δπως παραδίδεται το δνομά του στίς ελληνικές πηγές, ή 
Rasiq al Wardâmi ή Ghulâm Zurâfa, στίς αραβικές (βλ. The Oxford Dictionary of 
Byzantium 2, σελ. 1216), ήταν, δπως το βεβαιώνουν πολλές πηγές, Ιλληνας άπό τήν 
Άττάλεια και συνελήφθη αιχμάλωτος από τους Άραβες σέ νεαρή ηλικία. Μετά τήν 
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όχλος απονενοημένων καί μανιωδών, των τε την Συρίαν οίκούντων 
Ίσμαηλιτών καί των όμορούντων Αίγυπτίοις Αιθιόπων...10 Οί Σύριοι 
τοΰ Λέοντος Τριπολίτη συνεργάστηκαν, σύμφωνα μέ αύτη την αυθεντική 
μαρτυρία, μέ τους Αιγυπτίους και τους "ομοροϋντες" Αιθίοπες, ή δράση 
των οποίων κατά την πολιορκία καί την άλωση θα πρέπει να ήταν κα
θοριστική, όπως συνάγεται από τίς συχνές αναφορές τοΰ συγγραφέα σέ 
αυτούς.11 Τή συμμετοχή των Αιγυπτίων στην πολιορκία της Θεσσαλονί
κης αναφέρει καί ô πατριάρχης Νικόλαος ό Μυστικός,12 σέ αντίθεση μέ 
τους μουσουλμάνους της Κρήτης πού δέν συμμετείχαν καθόλου, δπως 
έμμεσα αφήνει ό συγγραφέας να εννοηθεί, περιγράφοντας τήν έκπληξη 
τους κατά τήν άφιξη των συριακών πλοίων μέ τα λάφυρα καί τους 
αιχμαλώτους στο Ζωντάρι της Κρήτης.13 

'Από τήν άλλη πλευρά, αναφερόμενος στην άμυνα της Θεσσαλονίκης 
μιλάει για τη συμμετοχή των πλησιοχώρων Σκλαβήνων των ύφ' ημάς τε
λούντων... της τοξικής εμπείρων,14 οί οποίοι πήραν μέρος τελικά στην 

αιχμαλωσία του άλλαξοπίστησε καί έγινε γρήγορα αρχηγός τοΰ αραβικού στόλου, 
στις τάξεις τοΰ οποίου υπηρέτησε πολεμώντας μέ πάθος εναντίον βυζαντινών 
πόλεων καί κτήσεων (έπιστήσαντες στρατηγον Τριπολίτην Λέοντα, 'Αττάλου μεν 
έξωρμημένον της πόλεως της δε Χριστιανών ευσέβειας άποστήσαντα, Συνεχιστής 
Θεοφάνους, σελ. 366). Στον Κεδρηνό (2, σελ. 261), τον βρίσκουμε ώς Λέοντα τον 
Άτταλέα. Ό Ιδιος ό Καμινιάτης (σελ. 23-24) για τήν αιχμαλωσία καί τήν 
άρνησιθρησκεία τοΰ Λέοντος αναφέρει τα έξης: τούτο γάρ καί αυτός ών ποτέ καί τη 
τοΰ σωτηρίου βαπτίσματος άναγενήσει μεμορφωμένος τήν τε ήμετέραν θρησκείαν 
δεδιδαγμένος, υπ' αυτών χειρωθείς των βαρβάρων τήν εκείνων δυσσέβειαν της 
ευσεβούς άντηλλάξατο πίστεως, καί πλέον ουδέν αύτοΐς αεί δια σπουδής έχει 
χαρίσασθαι ή τήν κλήσιν κυρώσαι ταΐς πράξεσι καί παραβάτου καί ληστοϋ δράματα 
ένδεικνύμενος έκ τούτων καί φιλοτιμείσθαι καί ύπεραίρεσθαι. Ό Vasiliev διατυπώνει 
τήν άποψη ότι οί Άραβες τής Συρίας ανέθεσαν τήν ηγεσία τοΰ στόλου στον 
άρνησίθρησκο Λέοντα επειδή είχε μεγάλη ναυτική εμπειρία λόγω τής καταγωγής του 
άπό τό μεγάλο ναυτικό κέντρο τής εποχής, τήν Άττάλεια (Byzance et les Arabes, τ.2 
A ' , σελ. 163). —Πρβλ. Α.Γ.Κ. Σαββίδης Ή Άττάλεια ώς έδρα τοΰ βυζαντινού 
ναυτικού θέματος Καραβησιάνων/Κιβυρραιωτών, Βυζαντινός Δόμος 4 (1990), σελ. 
139-166. 

10. Καμινιάτης, σελ. 18 καί 55. 
11. Στο ίδιο, σελ. 18, 32, 40, 41, 42, 43. Ή άσκηση ψυχολογικής βίας άπό τους 

Άραβες είναι γνωστό πώς έπαιζε σπουδαίο ρόλο στην κάμψη τοΰ ήθικοΰ τοΰ 
αντιπάλου. Στην προκειμένη περίπτωση ό Λέων Τριπολίτης εξαπέλυσε τους άγριους 
Αιθίοπες σ' ολόκληρη τήν πόλη καί τους τοποθέτησε σ' εμφανή σημεία τών 
πολεμικών του πλοίων αποσκοπώντας στή δημιουργία πανικοΰ καί στην ψυχολογική, 
κατ' αρχήν, ήττα τών πολεμιστών καί τών κατοίκων τής Θεσσαλονίκης. 

12. Γ. Τσάρας, "Νικολάου Πατριάρχου ομιλία εις τήν άλωσιν τής Θεσσα
λονίκης", Μακεδόνικα 1 (1940), σελ. 244. 

13. Καμινιάτης, σελ. 59. —Πρβλ. Christides, δ.π., σελ. 8. 
14. Καμινιάτης, σελ. 20. Για τήν καταγωγή τών Σκλαβήνων καί τή σχέση τους 
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υπεράσπιση της πόλης μετά από τις αυστηρές προς αυτούς εντολές τοϋ 
στρατηγού Νικήτα. Ό Καμινιάτης στηλιτεύοντας την απροθυμία τους να 
συμμετάσχουν στην άμυνα της πόλης, τους χαρακτηρίζει δόλιους, πονη
ρούς και άτομικιστές.15 

Κατά την περιγραφή της πολιορκίας, ò συγγραφέας αφιερώνει τέσ
σερα κεφάλαια (31-34) στα πολεμικά μέσα και τεχνάσματα πού χρησιμο
ποίησαν οι Άραβες μέχρι τήν τελική πτώση της πόλης και τού κάστρου 
της. Ή φωτιά αποτελούσε τό βασικό τους όπλο αφού στή θέα της όλοι 
πανικοβάλονταν, κάτοικοι καί στρατιώτες -υπερασπιστές της πόλης. Για 
τή μεταφορά της ώς τις καστρόπορτες επινόησαν ένα τέχνασμα, τήν 
εφαρμογή τού οποίου περιγράφει λεπτομερώς ώς έξης: άμαξας έφευρό-
ντες έπέθηκαν έν αϋταϊς πρηνεΐς τάς βραχυτάτας νήας, αϊς προς τήν θή-
ραν των ιχθύων οί καθ' ημάς αλιείς εκέχρηντο, έτι δέ καί τίνων άλλων 
ξύλων πληθύν καί φρύγανων σωρείαν άτινα πίσση καί θεάφω καταρρά-
ναντες καί τάς άμαξας ϋποδύντες εστρεφον τους άξονας, άγοντες αύτάς 
ταΐς χερσίν, έως έφθασαν μέχρις αυτών των πυλών. Είτα τήν ϋλην έκεί-
νην ύφάψαντες, καί όπισθόποδες ταϊς άσπίσι φραξάμενοι προς τους το-
ξότας χωρήσαντες, έλαθον το βεβουλευμένον εις έργον άγαγεϊν. Τό πϋρ 
γάρ τής ϋλης λαβόμενον καί τοις ϋπεκκαύμασι προς μείζονα φλόγα διε-
γερθέν τήν μέν έξω τών πυλών έπιφάνειαν, ήτις fjv άπασα σεσιδηρωμέ-
νη, πυρακτωθήναι πεποίηκε, τήν λαμπάδα δέ καί προς τό εϊσω μετοχε-
τεϋσαν έξαφθήναι δι' όλου τάς πύλας ήνάγκασεν, ώς μετά βραχύ ταύτας 
καταπεσείν και δειλίαν ου τήν τυχοϋσαν άπασιν έμβαλεΐν.™ 'Ανάλογο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, ή περιγραφή ενός ακόμη ευφυούς πολε
μικού σχεδίου τών σαρακηνών πολιορκητών (ποικίλου καί πολυειδοϋς... 
μηχανήματος), τό όποιο τους οδήγησε τελικά στην οριστική κατάληψη 
τού κάστρου. Πρόκειται γιά τήν ανύψωση ξύλινων πύργων πάνω σέ κα
ράβια δεμένα ανά δύο μεταξύ τους, έν οΐς ένοπλους τινάς βαρβάρους 
έπανεβίβασαν, όώμη σωμάτων και τολμηρία φύσεως άνεσταλμένους, τήν 
καθ' ημών ύστάτην καί τελευταίαν έπιβουλήν ένεργήσανταςΧ1 

Τις πληροφορίες τού αυτόπτη μάρτυρα Καμινιάτη γιά τήν εφαρμογή 
άπό τους Άραβες συγκεκριμένων πολεμικών σχεδίων καί τήν ταχεία 

μέ τή Θεσσαλονίκη βλ. Τσάρα, 'Ιωάννου Καμενιάτου... σελ. 56-57 καί σημ. 43. 
15. Καμινιάτης, σελ. 38. 
16. Στο Ιδιο, σελ. 29. 
17. Λεπτομερή περιγραφή τοΰ εύφυοΰς αύτοΰ πολεμικού τεχνάσματος βλ. 

Καμινιάτης σελ. 30-31, οπού ô συγγραφέας κάνει λόγο για χρήση "τόξων λιθοβόλων" 
καί τεχνητής φωτιάς. 
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εκτέλεση τους, επιβεβαιώνει μία μοναδική στο είδος της αραβική πηγή 
(ναυτικό έγγραφο κάποιου χαλίφη τοϋ 10ου αίώνα) πού χρονολογείται 
στην Ιδια περίπου εποχή με τά Ναυμαχικά τοΰ Λέοντος Στ ' τοΰ Σο
φού.18 Άπό τή σύγκριση των δύο παραλλήλων ναυτικών οδηγών, δια
γράφεται το υψηλό επίπεδο τοϋ αραβικού ναυτικού τό 10ο αίώνα, εφά
μιλλο πράγματι τού βυζαντινού, τόσο στον τεχνολογικό εξοπλισμό δσο 
καί στα πολεμικά μέσα.19 Έξαλλου, τά κριτήρια στρατολόγησης όσων θά 
έπαιρναν μέρος σέ ναυτικές επιχειρήσεις ήταν πολύ αυστηρά με στόχο 
τήν επιλογή τών αρίστων πού θα διακρίνονταν, κυρίως, για τον άψογο 
χαρακτήρα, τό θάρρος και τήν τεχνική τους κατάρτιση.20 01 επιτυχίες 
τών αραβικών ναυτικών δυνάμεων μόλις πριν άπό τήν άλωση τής Θεσ
σαλονίκης, κατά τις πολεμικές τους επιχειρήσεις στα νησιά τού ΑΙγαίου 
καί τά παράλια τής ηπειρωτικής Ελλάδας, επαληθεύουν τήν ετοιμότητα 
καί τήν άρτια επάνδρωση τού αραβικού στόλου.21 Ό ίδιος, μάλιστα, ό 
Καμινιάτης κάνει μνεία για προσφυγή στή Θεσσαλονίκη πολλών κατοί
κων τών νήσων πού είχαν κυριευθεί άπό τους "δυσώνυμους Άγαρη-
νούς".22 

Μετά τήν κατάληψη τοΰ κάστρου οί σαρακηνοί πολιορκητές μοιρά
στηκαν κατά ομάδες τήν πόλη με βάση τους δρόμους της και μέ προ
φανή σκοπό τήν ταχύτερη διεκπεραίωση τοΰ καταστροφικού τους 
έργου.23 Ό Ιδιος ό Καμινιάτης καί μερικοί άπό τους στενούς συγγενείς 
του γλύτωσαν άπό βέβαιο θάνατο χάρη στα χρήματα πού πρόσφεραν 
στους κατακτητές κατά τήν σύλληψη τους. Ή παράδοση, στή συνέχεια, 

18. V. Christides, Two parallel Naval Guides of the Thenth Century: Qudâma's 
Document and Leo VI's Naumachica: A Study on Byzantine and Moslem Naval Preparedness, 
Graeco-Arabica 1 (1982), σελ. 52-100. 

19. Στο Ιδιο, σελ. 92. 
20. Στο Ιδιο, σελ. 82-83. —Πρβλ. T.G. Kolias, The Taktica of Leo VI the Wise and the 

Arabs, Graeco-Arabica 3 (1984), σελ. 129-135. 
21. Έκτος άπό τά παράλια τής Πελοποννήσου πού ύφίσταντο συνεχείς 

επιδρομές άπό τους Άραβες τής Κρήτης, τήν Ιδια εποχή είχαν καταληφθεί άπό το 
στόλο τών Σαρακηνών τής Συρίας καί τής Κρήτης τά νησιά τοϋ ΑΙγαίου Λήμνος, 
Πάρος, Σάμος καί Νάξος καθώς καί ή παραθαλάσσια πόλη τής Θεσσαλίας Δημητριάς 
(βλ. Vasiliev, Byzance... 2, A ' σελ. 157-162 μέ λεπτομερείς αναφορές στις πηγές). 

22. ... καί μάλισθ' όσοι ταϊς ήδη προαλωθείσαις νήσοις έκ τής τών δυσωννμων 
Άγαρηνών επιδρομής ύπελείφθησαν, επί τήνδε προσέφευγον μηδεμίαν, ώς 
ύπελάμβανον, έν αυτή πολεμίων φροντίδα τοϋ λοιπόν ποιησόμενοι (Καμινιάτης, σελ. 
13). 

23. ... τούτους το τάχος άνείλον, εΐθ' οϋτω ταΐς λεωφόροις κατεμερίσθησανν- τό 
δέ πλήθος τής πόλεως εις πολλά μέρη τμηθέν (σελ. 33), καί σέ άλλο σημείο: ώς γάρ 
κατά πάσαν είσελθόντες διεμερίσθησαν τήν πόλιν οί βάρβαροι... (σελ. 36). Οί 
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κρυμμένων θησαυρών τους εξασφάλισε ευνοϊκότερη μεταχείριση και κα
λύτερη τύχη από το πλήθος των υπολοίπων αιχμαλώτων, αφού συμπερι
λήφθηκαν στους διακόσιους αιχμαλώτους, τους οποίους οί Σαρακηνοί 
προόριζαν γι' ανταλλαγή.24 Ό Λέων ό Τριπολίτης μάλιστα, κατά την 
προσαγωγή τους σ' αυτόν, γιά νά τους πείσει γιά τίς ειλικρινείς του 
προθέσεις τους είπε ελληνιστί, τα έξης: πάσης υμάς πονηράς υποψίας 
εκτός είναι βούλομαι· το τε γαρ αόπλους τοις ειληφόσιν έντυχεΐν και το 
νϋν εν οψεσι ταΐς εμαΐς προτεθεν χρημάτων πλήθος την ζωήν ϋμίν, ήτις 
δυσέλπιστός έστι τοϊς πολλοίς, εχαρίσαντο, και ουκ εστίν ϋμϊν υπόνοια 
του λοιπού θανάτου εξ επιβουλής, ουδέ τις άλλη επήρεια παρά των 
εμών υπηκόων... οϋτω γάρ ημάς φθάσαι την Συρίαν γενήσεται, και προς 
την Ταρσόν ευθέως πόλιν τής Κιλικίας υμάς διαπέμψω τηρηθησομένους 
συν τοις εκεί φρουρουμένοις μέχρι τής προσδοκώμενης καταλλαγής, 
άντίλυτρον έχοντας τους υπό των 'Ρωμαίων καιροϊς ουκ ολίγοις έαλω-
κότας ομοεθνείς ημών Άγαρηνούς25... Μολονότι ό συγγραφέας μας δεν 
προβάλλει στο λόγο του κανένα θετικό στοιχείο για τους άραβες κατα
κτητές, προκύπτει έμμεσα, έν τούτοις, ότι οί τελευταίοι υπήρξαν τουλά
χιστον συνεπείς με την υπόσχεση τους, εφόσον πράγματι οί διακόσιοι 
αιχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων καί ό Καμινιάτης, οδηγήθηκαν τελικά 
στίς φυλακές τής Ταρσού, όπου εκείνος έν αναμονή τής ανταλλαγής 
τους συνέγραψε τό Χρονικό του. 

Οί σαφείς εξηγήσεις τοΰ αιχμαλώτου συγγραφέα γιά τήν εξαγορά 
τής ζωής του με προσφορά χρημάτων μας φέρνει στο νού τήν αφήγηση 
τοΰ βυζαντινού συγγραφέα Πρίσκου γιά τίς περιπέτειες τοΰ άλλοτε 

"βάρβαροι" πού ξεχύθηκαν στους δρόμους μετά τήν πτώση τοΰ κάστρου ήταν γυμνοί, 
συγκαλύπτοντες μόνο τα κατά τήν αιδώ, καί κρατούσαν μαχαίρας (Καμινιάτης, σελ. 
33). 

24. ... καί τίνα χρύσεα κόσμια τό τάχος έξενεγκών καί τη παλάμη τούτου 
ενθεμένος, "εστωσαν σοι ταϋτα "εφην" ενέχυρα τής ζωής τής έμής. εΐπερ δέ πολύ 
πλείονα τούτων ενπορήσαι βούλει, ... το μή θανείν κατεγγύησας και παρέξομαί σοι 
χρήσιμα δώρα, τη προσδοκία υμών ëv τισιν άφανέσι τόποις προαποτεθειμένα, οϋς 
ημείς τε μόνοι διαγινώσκομεν καί ϋμϊν προθύμως σωτηρίας τυγχάνοντες ύποδείξομεν 
(Καμινιάτης, σελ. 42). Στο κεφάλαιο 53 (σελ. 99-100) περιγράφει τον τρόπο μέ τον 
οποίο τον οδήγησαν οί "βάρβαροι" μαζί μέ τους άλλους στον κρυψώνα μέ τα 
χρήματα. Στα κεφάλαια 62 καί 63 (σελ. 53-54) αναφέρεται στή συμφωνία τοΰ Συμεών 
μέ τον Λέοντα Τριπολίτη για τήν ανταλλαγή τών 200 ελλήνων αιχμαλώτων μέ 
αντίστοιχο αριθμό "Άγαρηνών". 

25. Καμινιάτης, σελ. 48. Ή χρήση τής ελληνικής γλώσσας άπό τον Τριπολίτη 
στο διάλογο πού είχε μέ τους θεσσαλονικείς αίχμαλώτους υπονοείται άπό τήν 
αμέσως επόμενη φράση τοΰ Καμινιατη: οϋτως εφη, καί προς τους υφ εαυτόν πάλιν 
υποστραφείς τά περί ημών διεξήει, βαρβαρίζων τα πλείστα (σελ. 48) 
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πλουσίου εμπόρου από τό Βιμινάκιο, αιχμαλώτου στη συνέχεια των 
Οΰννων, ò όποιος όχι μόνο δέν έτυχε κακής μεταχείρισης, αλλ' αντίθετα 
επελέγη να υπηρετήσει στην αυλή τοϋ Όνηγήσιου δια τον ύπάρξαντα 
αύτφ πλοντον.26 Στην προκειμένη περίπτωση, ό τύραννος των Σαρα
κηνών έδωσε τήν ευκαιρία για διάσωση και σε άλλους αιχμαλώτους, 
όταν σέ κάποια συνάθροιση τους τους απηύθυνε τα έξης: ει τις των συλ
ληφθέντων χρήματα που ταμιευσάμενος έχει, παρελθών εν μέσω τούτοις 
ώνησάσθω τήν σωτηρίαν.21 

'Αξιοσημείωτο είναι ότι, κατά τή συγκέντρωση και τήν επιβίβαση 
των αΙχμαλώτων στα εχθρικά καράβια, οί συγγενείς χωρίστηκαν, παρά 
τή σαφή σχετική θέση τοϋ μουσουλμανικού δικαίου περί τοϋ αντιθέ
του28 ...οπότε συμμιγής τις και σφορδρός άνήγερτο θρήνος διχοτομουμέ-
νης της φύσεως αλλήλους τους άγχιστεΐς ανακαλούμενους και τόνχωρι-
σμόν δυσχεραίνοντας... αναφέρει ό Καμινιάτης, περιγράφοντας το 
δράμα τοϋ αποχωρισμού.29 'Ακόμη καί ή θερμή παράκκληση τοϋ πατέρα 
του προς τον αρχηγό τοϋ πλοίου να φέρουν κοντά τους καί τους λοι
πούς συγγενείς τους, δέν εισακούστηκε λόγω, κυρίως, της οκνηρίας των 
σωματοφυλάκων του.30 Τήν ευκαιρία για ενα πρόσκαιρο άντάμωμα 
βρήκαν οί αιχμάλωτοι συγγενείς, μόνο κατά τήν αποβίβαση τους στο 
Ζωντάρι της Κρήτης.31 Στή συνέχεια με νέα εντολή οί κατακτητές τους 
ζήτησαν να χωρίσουν ξανά με εξαίρεση ει πού τις μήτηρ..., èv αύτοίς νή-
πιον ϊχουσα τοϋ γάλακτος προσδεόμενον, τούτο μόνον προς τήν τε-
κοϋσαν μένειν... ώς μηδέν τυχόν δυνάμενον έαυτφ προς τήν ζωήν συντε-
λεΐν....32 

26. Βλ. πιο πάνω, σελ. 68. Είναι γεγονός ότι οί πλούσιοι καί επώνυμοι 
αιχμάλωτοι είχαν πάντοτε καλύτερη τύχη άπό το πλήθος των ανωνύμων πού 
έπεφταν στα χέρια των οποιωνδήποτε έχθρων (Ούννοι, Βάνδαλοι, Σαρακηνοί κ.α.). 

27. Καμινιάτης, σελ. 50. 
28. Τοϊς δε των νηών αρχηγοίς προοέττατε σκευάζεσθαι προς τον απόπλουν, τήν 

νεάγουσαν κήραν τοϋ πλήθους αρρένων τε καί θηλειών πρώτον ταΐς ναυσίν 
είσενεγκότας, μή κατά συγγένειαν αλλά διακεκριμμένως... (Καμινιάτης, σελ. 52). — 
Πρβλ. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 108. 

29. Καμινιάτης, σελ. 52. 
30. Στο ίδιο, σελ. 55. 
31. ... τοϋτο πρώτον εδοξε τοις βαρβάροις, άναμιχθήναι τών δυστυχών τον 

δήμον, όπως τον άναγνωρισμόν καί αύθις οί συγγενείας τίνος μετέχοντες εν 
άλλήλοις ποιήσωνται ..., καί συνεχίζει ό Καμινιάτης, προσδίδοντας στο λόγο του τον 
πλέον δραματικό τόνο, μέ τήν περιγραφή σκηνών άπο τήν αναζήτηση καί άπο τή 
συνάντηση αγαπημένων προσώπων (σελ. 60-61). 

32. Καμινιάτης, σελ. 62. Μολονότι ό αιχμάλωτος συγγραφέας δέν είναι 
διατεθειμένος ν' αναγνωρίσει κανένα θετικό στοιχείο στή συμπεριφορά τών 'Αράβων 
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Οι περισσότεροι επιζώντες αιχμάλωτοι και ιδιαίτερα οι νέοι προορί
ζονταν για δουλεμπόριο. Ό Καμινιάτης έχει καταγράψει λεπτομερείς 
πληροφορίες γύρω άπό τους τόπους και τις διαδικασίες πού ακολούθη
σαν οί άραβες κατακτητές γιά τη διεξαγωγή του. Ή πρώτη πράξη πώλη
σης α'ιχμαλώτων -και δη γυναικών- έγινε σύντομα μετά τον απόπλου 
άπό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σ' ένα σημείο πού έφερε το όνομα 
"Βολβός", όπου εμφανίστηκαν κάποιοι ιππείς και ζήτησαν ν' αγοράσουν 
γυναίκες αιχμαλώτους προσφέροντας στους κατόχους τους πολλά χρή
ματα.33 

'Ιδιαίτερα παραστατικός είναι ό λόγος του στην περιγραφή της αγο
ραπωλησίας αιχμαλώτων πού έλαβε χώρα στο Ζωντάρι της Κρήτης, 
στον όποιο εμπεριέχεται ή πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία σχετικά με 
το έθιμο τών 'Αράβων της Κρήτης ν' αγοράζουν αΙχμαλώτους ώς δού
λους καταβάλλοντας μάλιστα υψηλό τίμημα, με σκοπό να εισπράξουν 
πολύ υψηλότερο κατά τήν ανταλλαγή τους μέ ομοφύλους τους, αΙχμα
λώτους τών Βυζαντινών. Και παρακάτω επεξηγεί: ουδέ γάρ ώς εν τοϊς 
κατά Σνρίαν, οϋτω καί τούτοις ή τών αιχμαλώτων άπολύτρωσις εκτε
λείται, αλλ'έπεκράτησενέν τούτοιςπαλαιονεθος, χρόνωβεβαιωθέν, ίνα 
και τον βάρβαρον, όστις ποτέ ήν, χάριν τον κατεχομένου κομίζωνται, 
και τήν υπέρ αύτοϋ δοθεϊσαν τιμήν άπαιτώσιν εις το διπλάσιον. δια τοι 
τούτο πολλούς οί Κρήτες τών αιχμαλώτων ώνήσαντο, τήν καθ' ημάς 
συμφοράν κέρδους συνεισφοράν έαυτοίς έφευράμενοι.34 

Στή συνέχεια περιγράφει τίς τελευταίες περιπέτειες τών αιχμαλώτων 
συντρόφων του και κάνει λόγο γιά τό εκτενές δουλεμπόριο πού διεξήχθη 
στα παράλια της Συρίας. Έκει άραβες έμποροι αγόραζαν καί μεταπω
λούσαν αιχμαλώτους σέ άλλους, οί όποιοι τους προόριζαν γιά μακρι
νούς τόπους, όπως γιά παράδειγμα, τήν Αιθιοπία ή τήν Δαμασκό.35 Καί 
τελειώνει τήν αφήγηση του ό συγγραφέας μέ τήν υπόμνηση ότι μαζί μέ 

προς τους αΙχμαλώτους, ή αναφορά ωστόσο καί μόνο στην εξαίρεση πού εκείνοι 
έκαναν για τον μή αποχωρισμό τών μητέρων από τα βρέφη τους, υποδηλώνει ότι οί 
"βάρβαροι" Σαρακηνοί δεν ήταν εντελώς απογυμνωμένοι άπό ανθρώπινα συναισ
θήματα. 

33. Καμινιάτης, σελ. 56-57. —Πρβλ. Τσάρα, 'Ιωάννου Καμενιάτου... σελ. 114, 
σημ. 56. 

34. Καμινιάτης, σελ. 63. 
35. Οί δε γ' έν Κρήτη εξ ημών διαιρεθέντες εν ταΐς άλλαις ναυσί ταΐς αφ' 

έκαστου τόπου διεσπάρησαν καθ' όλης της παραλίας Συρίας· οϋς καί ώνούμενοι 
πολλοί τών έμπορων καί πάλιν μεταπιπράοκοντες κατά διαφόρους τόπους έν 
άλλήλοις μέχρι καί νΰν αυτούς άνταμείβουσιν, ώς καί αυτήν φθάσαι τήν Αιθιοπίαν 
τινας έξ αυτών καί τους τήν άκροτάτην μεσημβρίαν κατοικοϋντας βαρβάρους 
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τούς διακόσιους συμπολίτες του βρίσκονται στις φυλακές της Ταρσοΰ... 
εν μεθορίω δύο πραγμάτων έλπιζομένων, η τοϋ τυχεΐν της πάλαι θρυλ-
λονμένης δια της σωτηρίου καταλλαγής άπολυτρώσεως ή τφ θανάτω πα-
ραπεμφθήναι καθ' έκάστην έφεστώτι ταΐς συχναΐς άρρωστίαις και άλλως 
τοις έν τη φρουρφ πλησίον συνωκισμένω.36 

Ό αιχμάλωτος Καμινιάτης σέ ολόκληρο το λόγο του, πού εμφανώς 
κυριαρχείται άπό το δραματικό και συγκινησιακό στοιχείο, δεν αναφέρει 
κανένα θετικό σημείο για τούς άραβες Σαρακηνούς καί τον πολιτισμό 
τους, για τούς οποίους νοιώθει προφανώς απέχθεια καί μίσος· ακόμη 
δεν έχει καμμία διάθεση να περιγράψει τίς αραβικές πόλεις Τρίπολη καί 
Ταρσό, όπου έζησε έστω για λίγο, διότι τίς θεωρεί, Ισως, προσωρινούς 
σταθμούς διαμονής μέχρι την απελευθέρωση του. Είναι γεγονός ότι την 
Ιδια αρνητική εικόνα για τούς Σαρακηνούς παραδίδουν καί άλλοι, σύγ
χρονοι τοϋ Καμινιάτη, βυζαντινοί συγγραφείς με πιο αντιπροσωπευτική 
την περίπτωση τοϋ Λέοντος Στ ' τοϋ Σοφοϋ. Ό τελευταίος στην δέκατη 
ογδόη διάταξη τών Τακτικών του, Περί μελέτης διαφόρων εθνικών τε 
καί όωμαϊκών παρατάξεων, στην οποία μνημονεύει ονομαστικά τούς 
Τούρκους (Ούγγρους), τούς Βούλγαρους, τούς Φράγγους, τούς Λογγο-
βάρδους, τούς Σλάβους καί τούς Σαρακηνούς, παίρνει σαφή θέση για 
τούς τελευταίους· τούς θεωρεί βάρβαρους, άπιστους, επικίνδυνους καί 
εχθρούς της Αυτοκρατορίας σέ αντίθεση με τούς υπόλοιπους λαούς για 
τούς οποίους αναφέρει καί θετικά στοιχεία στον χαρακτήρα ή τον πολι
τισμό τους.37 Ή διάκριση πού κάνουν οί συγγραφείς της εποχής για 
τούς Σαρακηνούς μπορεί ν' αποδοθεί στο γεγονός ότι οί τελευταίοι όχι 
μόνο κυριαρχούσαν εκείνη τήν εποχή σέ ολόκληρη τή Μεσόγειο καί 
είχαν καταστεί πολύ επικίνδυνοι για τήν Αυτοκρατορία άλλα κυρίως 
γιατί παρέμεναν αλλόθρησκοι (μουσουλμάνοι), τή στιγμή κατά τήν οποία 
όλοι οί άλλοι πού προαναφέρθηκαν είχαν ήδη εκχριστιανιστεί.38 

Ή διαφορετικότητα της θρησκείας σάν σημείο αναφοράς της επικρι
τικής του στάσης απέναντι στους Σαρακηνούς κυριαρχεί καί στο Χρο
νικό τοϋ Καμινιάτη. Χαρακτηριστική είναι ή μακρά αναφορά του στην 
προσευχή πού απηύθυναν οί κάτοικοι της Θεσσαλονίκης στον Άγιο Δη
μήτριο με τα λόγια πού ακολουθούν: ... δεϊξον καί νϋν, συμπαθέστατε, 
τήν άμετρον σου περί ημάς κηδεμονίαν καί μη καυχήσωνται καθ' ημών 

(Καμινιάτης, σελ. 67). 
36. 'Ιωάννης Καμινιάτης, σελ. 67. 
37. Βλ. Kolias, δ.π., σελ. 129-135, όπου ή πηγή καί ή σχετική βιβλιογραφία. 
38. Στο Ιδιο, σελ. 130. 
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έθνη βάρβαρα και αλλόφυλα, μή είδότα θεόν μηδέ δφς βεβηλωθήναί σου 
τοϋτον τον οίκον, öv πάσα ή οικουμένη κοινον ιατρεΐον και προφύγιον 
κέκτηται, υπό εναγών και άθεων ανθρώπων.39 Ή συσχέτιση, βέβαια, των 
γεγονότων μέ τη θεϊκή θέληση η" με την απιστία και την αθεΐα των μου
σουλμάνων Σαρακηνών πού προβάλλει ό Καμινιάτης στο Ιργο του, 
ερμηνεύεται από το γεγονός ότι, όντας ό ίδιος κληρικός, διακατεχόταν 
από μία κατεξοχήν θεοκρατική αντίληψη περί των πραγμάτων. 'Οπωσδή
ποτε όμως τό Χρονικό τής αλώσεως τής Θεσσαλονίκης, πού Ινας άγνω
στος §ως τότε κληρικός συνέγραψε μέ αφορμή τήν αΙχμαλωσία του,40 

αποτελεί έργο μεγάλης Ιστορικής αξίας για τήν αυθεντικότητα καί τήν 
αξιοπιστία του αφενός καί αφετέρου για τήν αμεσότητα καί τή ζωντάνια 
μέ τήν οποία ό συγγραφέας του περιγράφει τα γεγονότα.41 

β) Abu -Firâs 

Λίγες δεκαετίες μετά τήν αΙχμαλωσία τοϋ Καμινιάτη από τους Άρα
βες, Ινας ομόφυλος τους διανοούμενος συλλαμβάνεται αιχμάλωτος από 
τους Βυζαντινούς. Πρόκειται για τον ποιητή τού 10ου αίώνα Abu - Firâs, 
γνωστό στους πνευματικούς καί πολιτικούς κύκλους τής Συρο-Μεσοπο-
ταμίας άπό τό πνευματικό του έργο καί τήν καταγωγή του, από τήν 
οίκογένεια των Χαμδανιδών.42 Γεννήθηκε στή Μοσούλη άπό μητέρα 
ελληνίδα, όπως ό ίδιος αναφέρει στα ποιήματα του, καί έπαιξε ενεργό 
πολιτικό ρόλο στή χώρα του άφοϋ ό εξάδελφος του εμίρης Sayf al 
Dawlah τοϋ είχε εμπιστευθεί τή διακυβέρνηση τής πόλης Manbiji (αρχαία 
Ίεράπολις). Κατά τήν lôCa περίοδο συνόδευσε πολλές φορές τον εξάδελ
φο του εμίρη στις εκστρατείες του εναντίον επαναστατημένων αραβικών 
φύλων καί εναντίον τών βυζαντινών στρατευμάτων. Το 962 σε μία άπό 

39. Καμινιάτης, σελ. 21. 
40. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό δτι, πράγματι, ή αΙχμαλωσία καί ή 

κράτηση του στις φυλακές τής Ταρσοϋ έδωσαν την ευκαιρία στον 'Ιωάννη Καμινιάτη 
να καταγράψει τίς νωπές του ακόμη μνήμες άπό τήν άλωση της γενέτειρας του καί 
τήν αΙχμαλωσία τών κατοίκων της. 

41. Ό Ιδιος ό συγγραφέας κλείνοντας το λόγο του καί απευθυνόμενος προς τον 
υποτιθέμενο αποδέκτη του Γρηγόριο τον παρακαλεί να μή δώσει σημασία στο 
απλοϊκό του γράψιμο καί να μήν περιφρονήσει τά γραφόμενα του... άλλα μή τή 
Ιδωτεία προσεχών τής συγγραφής τών έν αυτή προσόντων τήν ώφέλειαν διαπτνσης, 
τφ άτεχνεΐ δέ μάλλον καί άνεπιτηδεύτω τών λεγομένων το πιστόν συνακολουθεΐν 
εννοούμενος... (Καμινιάτης, σελ. 68). 

42. First Entyclopaedia of Islam 1913-1936 (Ικδ. E.J. Brill's), τ. 1 (ανατ. 1987), σελ. 
86. 
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τις πολεμικές επιχειρήσεις των Βυζαντινών στή Συρο-Μεσοποταμία, συ
νελήφθη αΙχμάλωτος στην πόλη πού ô Ιδιος διοικούσε, στή Manbiji. 
'Οδηγήθηκε κατ' αρχήν στο Χαρσιανόν, στο όποιο κρατήθηκε για λίγο 
χρόνο καί στή συνέχεια μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη μαζί μέ 
άλλους ομοφύλους του αΙχμαλώτους.43 Ό Sayf al Dawlah αρνήθηκε να 
τον ανταλλάξει μέ τό βυζαντινό αΙχμάλωτο Κωνσταντίνο, ανεψιό τού 
Νικηφόρου Φωκά, παρά τις συνεχείς παρακλήσεις της μητέρας του, μέ 
τό επιχείρημα ότι μια τέτοια ενέργεια θ' αδικούσε τους υπόλοιπους άρα
βες αιχμαλώτους. Τελικά απελευθερώθηκε τέσσερα χρόνια αργότερα 
(966), στα πλαίσια μιας ομαδικής ανταλλαγής βυζαντινών καί αράβων 
αιχμαλώτων, πού έγινε, όπως συνηθιζόταν τότε, στον ποταμό Λάμο.44 

Τις εντυπώσεις πού αποκόμισε καί τις εμπειρίες πού έζησε κατά τήν 
περίοδο της αιχμαλωσίας του στην Κωνσταντινούπολη κατέγραψε, όπως 
άλλοτε ό Καμινιάτης, σέ μία συλλογή ποιημάτων, μέ τον τίτλο Rumiyat 
("ol Ρωμιοί"),45 στην οποία έχει αποτυπώσει όλη τή θλίψη καί τον πόνο 
πού προκαλούσε ή αιχμαλωσία, μολονότι στην περ·'πτωσή του δέν 
υπήρξε Ιδιαίτερα σκληρή. Ή συλλογή αυτή έχει συμπεριληφθεί στο 
Diwân τού Abo - Firâs, τό όποιο έχει χαρακτηριστεί από τους μελετητές 
του σάν ένα είδος προσωπικού ημερολογίου μέ έμφαση στην περίοδο 
της βασιλείας τού Sayf al-Dawlah καί κυρίως των πολεμικών του επιχει
ρήσεων εναντίον τού Βυζαντίου, στις όποιες καί ό Ιδιος ό ποιητής πήρε 
πολλές φορές ενεργό μέρος.46 Στα ποιήματα πού συνέθεσε ό Abu - Firâs, 
κατά τήν παραμονή του ώς αιχμάλωτος στή βυζαντινή πρωτεύουσα, πε
ριέχονται εξαιρετικές πληροφορίες για τήν αντιμετώπιση τών μουσουλ
μάνων αιχμαλώτων από τους Βυζαντινούς καί για τήν ιδιαίτερα ευνοϊκή 
μεταχείριση τών ευγενών ξένων πού όδηγοΰνταν αίχμάλωτοι στην Κων
σταντινούπολη. 'Ακόμη ενυπάρχουν πληροφορίες Ιστορικού ενδιαφέρο
ντος ot όποιες είτε επιβεβαιώνουν, είτε συμπληρώνουν άλλες πηγές ή 
ακόμη αναπληρώνουν κάποια κενά τους. 

Για τήν παραμονή του στον πρώτο σταθμό της αΙχμαλωσίας του, 
στο Χαρσιανόν, ό Abu - Firâs αναφέρει ότι στην αρχή τού συμπερκρέρθη-

43. Βλ. Vasiliev, Byzance ... τ.2, β' (Extraits...), σελ. 349-350. Στις σελίδες 353-370 
περιλαμβάνονται τα μεταφρασμένα αποσπάσματα από το Diwân τοϋ &ραβα ποιητή, 
από ποιήματα του όμως πού αναφέρονται σέ γεγονότα μέχρι το 959. -

44. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 103 καί 106. 
45. Vasiliev, Byzance... 2, β ' (Extraits...), σελ. 350. 
46. Στο ίδιο, σελ. 350. Ό Ιβή Hälawaifa, σύγχρονος καί φίλος τοΰ Abû-Firâs, 

συνέλεξε το έργο τού άραβα ποιητή ^αί πρόσθεσε οέ ορισμένα τμήματα του Ιστορική * 
εισαγωγή καί σχόλια, στοιχεία πολύτιμα για τή μετέπειτα μίλέτβ τους. ' 
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καν καλά, ενώ στη συνέχεια, όταν οί αρχές της πόλης πληροφορήθηκαν 
ότι οί Άραβες επέβαλαν στους βυζαντινούς ευγενείς αΙχμαλώτους τή 
χρήση χειροπεδών, ζήτησαν το Ιδιο και άπο εκείνον, γεγονός πού ενέτει
νε τή θλίψη και τον πόνο του τόσο, ώστε να περιγράψει τις εμπειρίες 
πού έζησε έκει με τα πιό μελανά χρώματα, διατηρώντας όμως και τήν 
ελπίδα ότι, ίσως, αυτή ή πόλη να περιέλθει κάποια μέρα ξανά στην κα
τοχή των 'Αράβων.47 

'Ακόμη πιο ενδιαφέροντα είναι τα όσα περιγράφει για τήν τετράχρο
νη παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη, τελευταίο σταθμό της πορεί
ας του στην αΙχμαλωσία, όπου μεταφέρθηκε μαζί με άλλους ομοεθνείς 
του. 'Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι "έτυχε λαμπρότατης υποδοχής" από 
τό βυζαντινό αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά, ό όποιος εκτός των άλλων 
παραχωρήσεων, τον εξαίρεσε και άπο τήν ταπεινωτική calcatio στην 
οποία ύποβάλονταν όλοι οί άλλοι αιχμάλωτοι. Ό αιχμάλωτος ποιητής 
επιβεβαιώνει τήν επιβίωση ως τον 10ο αιώνα αύτοϋ τοϋ παλαιού βυζα
ντινού εθίμου, σύμφωνα μέ τό όποιο όλοι οί αιχμάλωτοι, συγκεντρώνο
νταν στον 'Ιππόδρομο (Batûm), παρήλαυναν στή συνέχεια μπροστά στον 
αυτοκράτορα και τον προσκυνούσαν τρεις φορές, ένώ εκείνος τοποθε
τούσε τό πόδι του πάνω στα κεφάλια τους (calcatio). Έπί πλέον, σύμ
φωνα μέ όσα ό ίδιος αναφέρει, οί αρμόδιες αρχές αφαιρούσαν από τους 
αΙχμαλώτους τις στρατιωτικές τους στολές, τους έντυναν μέ ράκη και 
τους οδηγούσαν σέ είδικά κρατητήρια. 'Αντίθετα, οί Ιδιες αρχές επέτρε
ψαν σ' εκείνον να κρατήσει τή στρατιωτική του στολή, τοΰ παρεχώρη-
σαν ξεχωριστό σπίτι, Ιθεσαν στην υπηρεσία του θαλαμηπόλο και παράλ
ληλα τοϋ έδωσαν - ή δυνατότητα να επιλέξει γιά συμβίωση όποιους ομο
εθνείς του αΙχμαλώτους επιθυμούσε.48 

Εξαιρετικό Ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιάζει εκείνο τό ποίημα, στο 
όποιο ό Abü-Firas κάνει λόγο γιά τις κατ' Ιδίαν συναντήσεις του μέ τό 
βυζαντινό αυτοκράτορα και γιά τον "υποτιθέμενο" διάλογο πού είχε 

47. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 103-104. 
48. Μ. Canard, Les relations politiques-et sociales entre Byzahce et les Arabes, DOP 18 

(1964), σελ. 45-46 [=Variorum Reprints, δ.π;, XIX). -Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 104. 
Στή σημείωση 21 ό Khouri al Odetallah παραθέτει το σχετικό απόσπασμα από το έργο 
τοΰ Ιβη Hâlawaih μεταφρασμένο οτά ίλληνικά, to όποιο αντιγράφουμε κατά λέξη: 
"δταν έφθασα στην Κωνσταντινούπολη μέ-έτίμησε ό βασιλιάς τοΰ Βυζαντίου μέ 
τέτοιο τρόπο πού ποτέ δεν τιμήθηκε Ιαλλος αΙχμάλωτος. Δέν αποτελεί Ινα από τα 
έθιμα στην πρωτεύουσα τοΰ βασιλείου »τους να :άφήνουν §ναν άΙχμάλώτο να Ιππεύει 
πριν άπο τή συνάντηση του μέ τό βασιλιά και να περπατά στο γήπεδο πού είναι 
γνωστό ώς Ιππόδρομος (bätüm), πρέριει να Εχει καλυμμένο ΐφ κεφάλι του καΐ να 
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μαζί του. Σ' αυτόν ol δύο συνομιλητές επιδίδονται σέ αλληλοκατηγο
ρίες, συνοδευόμενες από ειρωνικά σχόλια και διαφορετικά επιχειρήματα, 
μέσ' από τα όποια ό καθένας προσπαθεί ν' αποδείξει τήν πολεμική ανω
τερότητα του λαοϋ του έναντι τοΰ λαοϋ τοΰ άλλου.49 Ό Νικηφόρος 
Φωκάς, για παράδειγμα, γνωρίζοντας τήν αγάπη τοΰ Sayf al Dawlah και 
τοΰ περιβάλλοντος του για τήν ποίηση και τή λογοτεχνία, καταλογίζει 
στους Άραβες ανικανότητα για πόλεμο προκαλώντας έτσι τήν οργισμένη 
απάντηση τοΰ αιχμαλώτου ποιητή, ò όποιος τοΰ υπενθυμίζει τις πολε
μικές επιτυχίες των 'Αράβων, τήν αιχμαλωσία επωνύμων βυζαντινών 
αξιωματούχων και τό χειρότερο, τήν εγκατάλειψη μιας μάχης από τον 
Ιδιο τό συνομιλητή του.50 Πολύ σημαντικές για τήν ιστορία της εποχής 
είναι οί αναφορές πού περιέχονται στο συγκεκριμένο διάλογο, σέ ονό
ματα βυζαντινών προσωπικοτήτων,51 κυρίως στρατιωτικών αξιωματού
χων τοΰ αυτοκρατορικού περιβάλλοντος πού συμμετείχαν σέ βυζαντινο-
αραβικές πολεμικές επιχειρήσεις. Τό ενδιαφέρον έγκειται στο ότι ol 
μνείες αυτών τών ονομάτων στα ποιήματα τοΰ άραβα λογίου είτε επιβε
βαιώνουν άλλες σύγχρονες βυζαντινές πηγές είτε ακόμη αποτελούν μο
ναδικές μαρτυρίες για τή συμμετοχή κάποιων επωνύμων βυζαντινών 
αξιωματούχων στους βυζαντινο-αραβικούς πολέμους. Οί άραβολόγοι 
Ιστορικοί Μ. Canard και Ν. Adontz επιχείρησαν τήν ταύτιση τών παρε-
φθαρμένων στο ποίημα ονομάτων μέ τους αξιωματούχους της εποχής: 
Νικηφόρο Παστιλά, Κουρκούα, Τσιμισκή, Λέοντα Μαλεϊνό, Μανουήλ 
Φωκά και Μοναστηριώτη.52 Μέ τήν υπενθύμιση αυτών τών έξεχουσών 
προσωπικοτήτων της Ιστορίας τών άραβο-βυζαντινών πολέμων ό Abü-
Firâs προσπάθησε να πείσει τό βυζαντινό αυτοκράτορα, στο διάλογο πού 
είχε μαζί του, για τήν πολεμική αξία τών 'Αράβων. 

Για τή ζωή τών μουσουλμάνων αιχμαλώτων ό Abü-Firas μιλάει μέ 

προσκυνά τρεις φορές περίπου και μετά να πατά μέ το πόδι ό βασιλιάς το κεφάλι 
του σ' Ινα μέρος πού ονομάζεται "miri". Μέ απάλλαξε άπ' όλα αυτά και μέ μετέφερε 
αμέσως σ' Ινα σπίτι και έθεσε στην υπηρεσία μου ένα θαλαμηπόλο (burdsana) καί 
διέταξε να μέ σέβονται. Κι έφερε κοντά μου όσους ήθελα άπό τους συναιχμαλώτους 
μου, και μοϋ πρότεινε να μέ ανταλλάξει προσωπικά και αρνήθηκα, λόγω της καλής 
μου υγείας πού μου έδωσε ό θεός (μετά τήν ανάρρωση άπό τον τραυματισμό του) 
και τήν αξιοπρέπεια πού μοϋ είχε παραχωρήσει ό Θεός, ώστε να μή δεχθώ να 
ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τους άλλους μουσουλμάνους αιχμαλώτους". 

49. Canard, Les relations... σελ. 46. -Khouri al Odetallah, ο.π., σελ. 105. 
50. Canard, Les relations... σελ. 46. -Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 105. 
51. M. Canard-N. Adontz, Quelques noms des personnages byzantins dans une pièce du 

poète Abû-Firâs, Byzantion 11 (1936) σελ. 451-460 [=Variorum Reprints, δ.π., IX]. 
52. Στο ϊδιο, σελ. 454-459. 
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γενικότητες, οτι δηλαδή ζούσαν μαρτυρικά μέ χειροπέδες, χωρίς ν' ανα
φέρει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, μέ εξαίρεση τήν πληροφορία οτι κάθε 
Σάββατο είχαν τήν δυνατότητα ν' άνταλλάσουν επισκέψεις.53 Οί στίχοι 
του στο Rumiyat, μέ πολλές ποιητικές εξάρσεις, προδίδουν τήν έντονη 
συναισθηματική του φόρτιση άπό τήν αιχμαλωσία. Παρά τό γεγονός οτι 
ό ίδιος είχε εξασφαλίσει ιδιαίτερα προνόμια κατά τήν παραμονή του 
στο Βυζάντιο, δέν εκφράζεται καθόλου κολακευτικά για τους Βυζαντι
νούς, όπως δέν εκφραζόταν καί ô Καμινιάτης για τους Άραβες· τους θε
ωρεί και τους ονομάζει "άπιστους" όπως χαρακτήριζε καί ό Καμινιάτης 
τους μουσουλμάνους Σαρακηνούς καί δέν διστάζει ν' αποκαλέσει τον 
Ιδιο τό βυζαντινό αυτοκράτορα "σκύλο" παρά τήν ευμενή συμπεριφορά 
τοϋ τελευταίου απέναντι του.54 Προσπαθεί δηλαδή, από τήν μειονεκτική 
θέση στην οποία βρίσκεται έναντι των συνομιλητών του, να προβάλει μέ 
κάθε τρόπο τίς αξίες της θρησκείας καί τοϋ πολιτισμού του, αλλά και 
τήν πολεμική ανωτερότητα των ομοφύλων του. 

Ό ζωντανός, λοιπόν, διάλογος μεταξύ τοΰ βυζαντινού αυτοκράτορα 
Νικηφόρου Φωκά καί τού άραβα αιχμαλώτου ποιητή, έτσι όπως παρατί
θεται άπό τον τελευταίο στα ποιήματα του, αποκαλύπτει οτι, κοντά 
στους εμπόρους, τους πρεσβευτές, τους Ιεραποστόλους καί τους ταξιδευ
τές, ή συμβολή τών αΙχμαλώτων στην επικοινωνία τών λαών καί στή 
διάδοση τών Ιδεών δια μέσου τών συνόρων, υπήρξε εξίσου σημαντική. 
Στην προκειμένη βέβαια περίπτωση, μια βαθειά καί πλατιά άλληλογνω-
ριμία καί αλληλοκατανόηση μεταξύ τών δύο κόσμων (βυζαντινού καί 
άραβικοϋ) δέν ήταν εύκολο νά επιτευχθεί, λόγω τών συνεχών αμοιβαίων 
εχθροτήτων αλλά κυρίως εξαιτίας της διαφορετικότητας της θρησκείας 
πού συνεπαγόταν καί διαφορετικό τρόπο ζωής καί σκέψης. 

γ) Quabâth bn-Razïn 

Σ' ένα άπό τα έργα τοΰ επιφανούς άραβα συγγραφέα τοΰ 10ου αιώ
να Tanûkhi μέ τον τίτλο Al-Faradj bad Ash-Shidda (= La délivrance après Γ 
angoisse), πού περιέχει τή συλλογή ανέκδοτων Ιστοριών παρελθόντων 
αιώνων, περιλαμβάνεται καί ή μυθιστορηματική αφήγηση τών περιπε
τειών της αιχμαλωσίας τοΰ άραβα Quabâth bn-Razïn, όπως ό ίδιος τίς 
κατέγραψε κατά τήν παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα 

53. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 105. 
54. Canard, Les relations... σελ. 46. -Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 106. 
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μέ τα ιστορικά στοιχεία πού περιέχονται σ' αύτη, ό άραβας αΙχμάλωτος 
απελευθερώθηκε στα τέλη τοϋ 7ου - αρχές του 8ου αιώνα, την εποχή δη
λαδή, τοϋ χαλίφη Abd-al-Malik.55 

'Αξιοσημείωτο είναι οτι στο πλαίσιο της μυθιστορηματικής αφήγη
σης τοϋ άραβα Quabäth έχει ενσωματωθεί και μία άλλη ρομαντική αφή
γηση πού αναφέρεται στις περιπέτειες της αΙχμαλωσίας κάποιου βυζα
ντινού πατρικίου στή "χώρα των Βουλγάρων" (Burdjân).56 Ή σύνδεση 
των δύο αφηγήσεων οφείλεται στο γεγονός οτι, σύμφωνα μέ όσα ό 
Quabäth αναφέρει, ό Ιδιος μαζί μέ άλλους συντρόφους του, κατά τήν πα
ραμονή τους στή βυζαντινή πρωτεύουσα, κληρώθηκαν να υπηρετήσουν 
τον πατρίκιο, ô όποιος είχε στο μεταξύ απελευθερωθεί. Στις δύο αφηγή
σεις έχουν εντοπισθεί στοιχεία παράλληλα σχετικά μέ τίς συνθήκες της 
απελευθέρωσης τους.57 Μολονότι είναι διανθισμένες από πολλά μυθικά 
και φολκλορικά στοιχεία, ωστόσο, επειδή παραδίδονται άπό αυτόπτη 
μάρτυρα, ενέχουν κάποια Ιστορική αξία, τήν οποία ò Μ. Canard επιχεί
ρησε να προσδιορίσει μέσ' άπό τά σχόλια τοϋ κειμένου πού εξέδωσε, 
επισημαίνοντας τά γεγονότα πού αναφέρονται στην Ιστορία των σχέσε
ων Βυζαντινών-Άράβων και Βυζαντινών-Βουλγάρων. 

Στις δύο αφηγήσεις υπάρχουν πληροφορίες πού σχετίζονται μέ τό 
θέμα μας και ανταποκρίνονται στην ιστορική πραγματικότητα της 
εποχής, δεδομένου δτι τό περιεχόμενο τους προσεγγίζει παρόμοιες μαρ
τυρίες, προερχόμενες άπό άλλες, σύγχρονες ή μεταγενέστερες αραβικές 
και βυζαντινές πηγές. Άν και ή Ιδια ή Ιστορία τής σχέσης τοϋ Quabäth 
μέ τό βυζαντινό πατρίκιο μοιάζει να είναι φανταστική -μία άπό τις 
πολλές πού περιέχονται στίς συλλογές τών αραβικών μυθιστορημάτων-
ώστόσο ή επινόηση της δέν είναι εντελώς άσχετη μέ τήν πραγματικότη-

55. 'Όλες τίς πληροφορίες για τον αιχμάλωτο Quabäth bn-Razïn καί τήν αφήγηση 
τών περιπετειών του, ενσωματωμένη στο έργο τοΰ Tanûkhï, τίς οφείλουμε στή μελέτη 
τοΰ M. Canard, Les aventures d'un prisonnier arabe et d'un patrice byzantin à l'époque des 
guerres bulgaro-byzantines, Récit tiré de Tanûkhï (Xe siècle), al Farad} ba' d ash-shidda, la 
délivrance après l'angoisse, DOP 11 (1956), σελ. 51-72 καί σέ μία σύντομη αναφορά 
τοΰ Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 114. Ό Canard στίς σελίδες 53-62 παρουσιάζει σέ 
γαλλική μετάφραση τή σχετική διήγηση τοΰ Tanûkhï καί στή συνέχεια στίς σελίδες 62-
72 επιχειρεί Ινα λεπτομερή ιστορικό σχολιασμό σχετικά μέ τό ζήτημα τής μετάδοσης 
τής διήγησης, τήν Ιστορικότητα τοϋ ήρωα, τό χρονολογικό πλαίσιο στο όποιο 
εντάσσονται τά γεγονότα καί τά ιστορικά στοιχεία πού ή αφήγηση περιέχει. 

56. Βλ. Canard, Les aventures... σελ. 51. Στον Canard οφείλεται καί ή ταύτιση τής 
λέξης Burdjân μέ τους Βούλγαρους. 

57. Στο ίδιο, σελ. 51 καί 53. 
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τα, εάν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στο Βυζάντιο υπήρχαν, πράγματι, 
άνθρωποι -αξιωματούχοι και απλοί πολίτες- πού συμπαθούσαν τους 
μουσουλμάνους και μάλιστα τους διανοούμενους, Ινας εκ των οποίων 
φαίνεται πώς ήταν και ό αιχμάλωτος Quabâth bn-Razïn.58 

'Αφηγούμενος, λοιπόν, ό άραβας αιχμάλωτος τα όσα εκείνος και οί 
σύντροφοι του έζησαν κατά τήν περίοδο της "φιλοξενίας" τους στο σπί
τι του πατρικίου δεν παραλείπει νά μνημονεύσει τή ρητή εντολή τοΰ βυ
ζαντινού αξιωματούχου προς τους υπηρέτες του νά μήν παραθέσουν 
στους μουσουλμάνους κρασί και φαγητά απαγορευμένα άπό το Κορά
νι.59 Ή μνεία αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική άφοϋ υπαινίσσεται το σε
βασμό των Βυζαντινών προς τή θρησκεία τών μουσουλμάνων αιχμαλώ
των και προς ο,τι αυτή υπαγόρευε άπό πολύ νωρίς (7ος αιώνας), πλη
ροφορία πού για τους μεταγενέστερους αιώνες επιβεβαιώνεται άπό αρα
βικές και ελληνικές πηγές.60 Σε άλλο σημείο τοΰ λόγου του ô Quabâth 
φέρεται νά περιγράφει τις εξαιρετικές συνθήκες κάτω άπό τις όποιες 
έζησαν για ëva διάστημα ò Ιδιος και oi σύντροφοι του και τις καθημε
ρινές τους συνήθειες, τις όποιες συνοψίζει στα έξης: συνάντηση τών 

58. Κατά τον Canard (Les aventures... σελ. 63-64), ò Quabâth είναι πρόσωπο 
Ιστορικά γνωστό· αναφέρεται στους "suivants", δηλαδή στους άνδρες τής γεννιάς πού 
ακολουθεί εκείνη τών "compagnes" τοΰ προφήτη. Τήν άποψη αυτή ενισχύει, έξαλλου, 
και ή ΐδια ή αφήγηση, στην αρχή τής οποίας ό ήρωας μας αναφέρεται στο διάλογο 
πού είχε με τον πατρίκιο γύρω άπό το Κοράνι καί τήν ποίηση: "Puis il me dit: <Quelle 
connaissance as-tu de votre Livre?> Je lui appris que je le savais par coeur et il me demanda de 
lui réciter la sourate de la Famille d'Imrâm. je lui en récitai environ cinquante versets et il me 
dit que j ' étais un éloquent récitateur. Puis, il me demanda si je pouvais rapporter de poèmes. Je 
lui répondis que j'étais un bon transmetteur de vers et il me demanda de lui réciter des vers de 
divers poètes, ce que je fis, et il me dit que j'étais un excellent rapporteur de poèmes" (Canard, 
Les aventures...dû.. 54). 

59. Στο Ιδιο, σελ. 54. 
60. Ά ς θυμίσουμε έδώ τήν επιστολή τοΰ πατριάρχη Νικολάου τοΰ Μυστικού 

προς τον χαλίφη τής Βαγδάτης Al Muqtadir, στην οποία εκθέτει τις συνθήκες κάτω 
άπό τις όποιες ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη οί σαρακηνοί αιχμάλωτοι. Παρα
θέτουμε ορισμένα ενδεικτικά αποσπάσματα: .... επειδάν δέ λάβωσιν υπό χείρα τους 
πολεμοϋντας, ώς υπεξουσίων κήδεσθαι και πρόνοιαν έπιδείκνυσθαι τής αυτών 
αταλαιπώρου ζωής, και ώστε μηδέν αϋτοίς λυπηρον έτερον έπιτρέχειν ή μόνην τήν 
άποστέρησιν τής πατρίδος καί τών οικείων καί φίλων και συγγενών. Δια τοϋτο και 
οΙκήσεις απέμειναν άστενοχωρήτους καί αέρος καθαρωτάτου άπόλαυσιν και τών 
άλλων δσα προς τήν άνθρωπίνην ζωήν συντελεί ola τοίς όμογενέσιν και όμοπίστοις 
καί τοις τής υμετέρας θρησκείας άφωρισμένον εύκτήριον... 'Αλλ' οϋτε Σαρακηνός 
ήναγκάσθη τήν ιδίαν έξαρνήσασθαι πίστιν έκ βασιλικής προστάξεως ή έξ έπηρείας 
τών μεγιστάνων καί αρχόντων... (βλ. Jenkins- Westerink, ο.π., σελ. 376 καί 380). 
'Επ ίσης βλ. π ιο π ά ν ω , σελ. 73 σημ. 5 1 . 'Αραβικές πηγές τοΰ 10ου α ιώνα 
επιβεβαιώνουν τα όσα ό Quabâth αφηγείται καί ό Νικόλαος Μυστικός αναφέρει στην 
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αδελφών μουσουλμάνων, θεολογικές συζητήσεις και ανάγνωση τοϋ κορα
νίου, κοινές προσευχές, άλληλοϋπενθύμιση τών θρησκευτικών τους υπο
χρεώσεων και άπο κοινοϋ αναπόληση τών προφητικών και άλλων παρα
δόσεων.61 

Οι πληροφορίες αυτές ωστόσο, χωρίς να είναι αναληθείς, δέν απει
κονίζουν τή ζωή όλων τών μουσουλμάνων αιχμαλώτων αλλ' άφοροϋν 
συγκεκριμένες μόνο ομάδες πού συγκυριακά και για ειδικούς λόγους 
έχαιραν ειδικών προνομίων, όπως συνέβη, ενδεχομένως, στην ομάδα τών 
αΙχμαλώτων πού ακολούθησαν τον Quabâth ή στους ομοφύλους συντρό
φους τοϋ ποιητή Abü-Firas, στον όποιον εκτενώς αναφερθήκαμε λίγο πιο 
πάνω.62 Άς μή λησμονούμε, έξαλλου, ότι ol επιφανείς μουσουλμάνοι 
αΙχμάλωτοι, κατά τον άραβα γεωγράφο Muqaddasi στεγάζονταν σε οίκη
μα αξιοπρεπές κοντά στο παλάτι και είχαν, προφανώς, ευνοϊκότερη με
ταχείριση σέ σχέση μέ τό πλήθος τών ανωνύμων ομοφύλων τους.63 Ή 
άνιση μεταχείριση τών αράβων αΙχμαλώτων μαρτυρεϊται και άπό τον 
ίδιο τον Quabäth σέ άλλο σημείο τής αφήγησης του στο όποιο περιγρά
φει τή θλίψη καί τον πόνο πού ένοιωσε όταν πληροφορήθηκε τήν απο
μάκρυνση τών συντρόφων του άπό κοντά του. Στις έμμονες παρακλή
σεις του να τού επιτραπεί να τους ακολουθήσει στο νέο τους κατάλυμα, 
ό πατρίκιος τού αντέτεινε: "il n'y a non plus aucune possibilité à cela....parce 
que je ne peux pas me permettre de te faire passer du bien-être à la misère, d'un 
traitement honorable à l'humiliation, du bonheur au malheur". M 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, εκείνο τό τμήμα τής αφήγησης στο 
όποιο ό Quabäth κάνει λόγο για τή συνάντηση πού είχε στο παλάτι μέ 
τον μεγάλο Πατριάρχη, μέ πρωτοβουλία τοϋ αυτοκράτορα καί μέ σκοπό 
τή διεξαγωγή διαλόγου, θεολογικού περιεχομένου. Στο σύντομο διάλογο 
πού φέρεται πώς έγινε μεταξύ τών δύο προσώπων, ό άραβας διανοούμε
νος αμφισβήτησε τήν ορθότητα τής χριστιανικής πίστης, θέτοντας είρω-

έπιστολή του σχετικά μέ το σεβασμό τών Βυζαντινών στη θρησκεία και τα Ιθιμα τών 
μουσουλμάνων αιχμαλώτων, οπως εμφαίνεται από τήν "Περιγραφή" τοϋ Harun bn-
Yahyâ, ενσωματωμένη στο έργο τού άραβα γεωγράφου τού 10ου αΙώνα Ibn Rosten 
(Vasiliev, Byzance.,2, β' extraits ...σελ. 388). 'Ένας άλλος άραβας επίσης γεωγράφος, 
ό Muqaddasi, πού έ-*ραψε και αυτός τό 10ο αιώνα, αναφέρει ρητά οτι οί Βυζαντινοί 
δέν υποχρέωναν κανένα άπό τους μουσουλμάνους αίχμαλώτους να φάει χοιρινό 
κρέας (Vasiliev, Byzance... 2, β ' extraits... σελ. 423). 

61. Canard, Les aventures ... σελ. 55. 
62. Βλ. πιο πάνω, σελ. 95 σημ. 48. 
63. Βλ. πιο πάνω, σελ. 75 σημ. 61. 
64. Canard, Les a ventures... σελ. 55. 
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νικά προς τον συνομιλητή του το ερώτημα γιατί σ' Ινα άπό τα δημιουρ
γήματα τού Θεού (εννοεί τον πατριάρχη) δεν επιτρέπεται ν' αποκτήσει 
παιδιά ενώ ô Ιδιος ò Δημιουργός έχει Ινα γιο ("il n'est pas permis à une 
des créatures de Dieu d'avoir un fils, et il est permis à Dieu - que son nom soit 
exalté! le Créateur de toutes les créatures d'avoir un fils").65 Οί απόψεις πού 
διατύπωσε ό άραβας αΙχμάλωτος στή σύντομη θεολογικού χαρακτήρα 
συζήτηση, για τή μη ορθότητα τών κανόνων και επιταγών της χριστια
νικής θρησκείας, προκάλεσαν, κατά τήν αφήγηση τού Ιδιου, τήν οργή τού 
πατριάρχη, ό όποιος ζήτησε από τον αυτοκράτορα να τον απομακρύνει 
αμέσως από τήν βυζαντινή επικράτεια για να μή διαφθείρει τό πνεύμα 
τών κατοίκων της.66 

Οι αναφορές τών αραβικών πηγών σέ διάλογους θεολογικού περιε
χομένου μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων -όπως το είδαμε και 
στην περίπτωση τού Abü-Firas- μαρτυρούν πώς οί λόγιοι, τουλάχιστον 
άραβες είχαν προσλάβει βασικές γνώσεις γύρω άπο το Χριστιανισμό καί 
τις αρχές του, τις όποιες όμως αδυνατούσαν να κατανοήσουν. 

'Όλα τα στοιχεία πού επισημάνθηκαν στή συγκεκριμένη αφήγηση, ή 
φιλοξενία, δηλαδή, άπό τον πατρίκιο και ή άψογη συμπεριφορά του 
προς τον ξένο αιχμάλωτο, ή παρουσία τού τελευταίου στο βασιλικό πα
λάτι καί ή συζήτηση πού είχε μέ τον πατριάρχη -στο βαθμό, βέβαια, πού 
απηχούν τήν αλήθεια- οδηγούν στή διαπίστωση ότι ό αιχμάλωτος 
Quabäth δεν ήταν ένας απλός στρατιώτης, αλλά επιφανής διανοούμενος 
της εποχής, στον όποιο οί βυζαντινές αρχές επέδειξαν, προφανώς, εκεί
νη τή συμπεριφορά πού κατά κανόνα επεδείκνυαν σέ ανάλογες περιπτώ
σεις.67 'Όπως ήδη τονίστηκε, ή μεταφορά σέ ξένες χώρες εντυπώσεων θε
τικών για τό επίπεδο της κοινωνίας καί τού πολιτισμού τους, απασχο
λούσε ιδιαίτερα τους Βυζαντινούς καί τή διπλωματία τους καί τήν επε
δίωκαν μέ κάθε τρόπο. Προς τήν κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούσαν καί 
τους αιχμαλώτους καί δή τους επιφανείς, τών οποίων ή ανταλλαγή καί 
επιστροφή στην πατρίδα ήταν, συνήθως, πολύ πιθανή. 

'Αναφορικά μέ τή δεύτερη αφήγηση πού περιλαμβάνεται στο ίδιο 
έργο καί αποδίδεται άπό τον Quabäth στο βυζαντινό πατρίκιο, ό όποιος 
φέρεται νά περιγράφει τις περιπέτειες του στή χώρα τών Burdjân (Βουλ
γάρων), ό M. Canard πιστεύει ότι πρέπει νά συσχετισθεί μέ τήν Ιστορία 
τών σχέσεων Βυζαντινών-Βουλγάρων. 'Ενυπάρχουν σ' αυτήν πληροφο-

65. Στο Ιδιο, σελ. 62. 
66. Στο ίδιο, σελ. 62. 
67. Βλ. πιο πάνω, σελ. 23 σημ. 18. 
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ρίες περισσότερο ή λιγότερο φανταστικές, προερχόμενες από ανθρώπους 
ol όποιοι, προφανώς, έζησαν ώς αιχμάλωτοι στη χώρα τών Βουλγάρων. 
Αυτές οί πληροφορίες περιήλθαν, μάλλον, σέ γνώση κάποιων αράβων 
αιχμαλώτων στη βυζαντινή επικράτεια, οί όποιοι μέ τή σειρά τους τις 
μετέφεραν στην πατρίδα τους λίγο ή πολύ παραποιημένες.68 Ή ερμηνεία 
αυτή για τή σχέση τών δύο αφηγήσεων όπως τήν επιχειρεί ό Canard απο
καλύπτει νομίζουμε και μία άλλη πτυχή της επικοινωνίας τών λαών μέ
σω τών αιχμαλώτων εκείνη της κυκλοφορίας ειδήσεων πού αφορούσαν 
τρίτες χώρες, πέραν εκείνης της αιχμαλωσίας τους. 

Είναι ενδιαφέρουσα, για παράδειγμα, ή πληροφορία πού ήρθε σέ 
γνώση τών 'Αράβων ότι οί 'Έλληνες χρησιμοποιούνταν σέ ορισμένες πε
ριπτώσεις ώς δάσκαλοι στους ηγετικούς κύκλους τών Βουλγάρων. Τέ
τοιες ειδήσεις εξύψωναν στα μάτια τών ξένων τό κύρος της Αυτοκρατο
ρίας για τήν ανωτερότητα της παιδείας της και τού πολιτισμού της. Πε
ριγράφοντας ό πατρίκιος στην "υποτιθέμενη" αφήγηση του τήν αιχμαλω
σία του από τους Βούλγαρους καί τήν καλή συμπεριφορά τού βασιλιά 
τους απέναντι του, όταν οδηγήθηκε στο παλάτι του, μεταξύ τών άλλων 
αναφέρει: "Puis il avait dit (le roi des Burdjân) à un groupe de ses patrices: Qui 
d'entre vous ira trouver le roi des Rûm et me ramènera un scribe de son pays qui 
puisse apprendre à ma fille l'art de l'écriture? Je lui fis savoir que son messager 
ne pourrait lui ramener un meilleur scribe que moi. Il m'ordonna d'écrire devant 
lui, ce que je fis, et il admira mon écriture; il -la compara avec celle des lettres 
qu'il avait reçues de mon père et il vit que mon écriture était meilleure. Il me 
confia sa fille et m'ordonna de lui apprendre l'art de l'écriture".69 Τό συγκεκρι
μένο περιστατικό πού φέρεται ν' αφηγείται ό βυζαντινός πατρίκιος είναι 
πολύ ενδιαφέρον διότι απηχεί τήν ιστορική πραγματικότητα της εποχής 
για τό επίπεδο τού πολιτισμού καί της παιδείας τών Βουλγάρων αλλά 
καί τών δυνατοτήτων καί επιδιώξεων της ηγετικής τους τάξης. 'Ανεξάρ
τητα άπό τό χρονολογικό πλαίσιο της αφήγησης μας -δέν μπορεί να ξε
περνά τον 9ο αίώνα-,70 είναι γεγονός ότι στή Βουλγαρία μέχρι τό β' 
μισό τού 9ου αίώνα έλειπε ή γραπτή εθνική γλώσσα καί ή βουλγαρική 
βασιλική αυλή χρησιμοποιούσε άπό πολύ νωρίς έλληνες γραφείς (αιχμα
λώτους, φυγάδες, εμπόρους), πού είχαν τεθεί στην υπηρεσία τού χαγά-

68. Canard, Les aventures ... σελ. 67. 
69. Στο ίδιο, σελ. 57. 
70. Ό Canard (Les aventures ... σελ. 68-70), επιχειρώντας να προσδιορίσει το 

χρονολογικό πλαίσιο της σχετικής αφήγησης, το αποσυνδέει από εκείνο της αφήγησης 
τού άραβα αιχμαλώτου Quabâth, υποστηρίζοντας οτι πρόκειται για δύο ανεξάρτητες 
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νου και τών αξιωματούχων του.71 Σε περιόδους ειρήνης, ιδιαίτερα μετά 
τον έκχριστιανισμο τους, οι βούλγαροι ηγεμόνες επεδίωκαν με κάθε τρό
πο νά δώσουν στα παιδιά καί τους συγγενείς τους παιδεία έλληνική-βυ-
ζαντινή. Ή αδελφή, για παράδειγμα, τοϋ Βόριδος Μαρία, πού κατά τις 
πηγές υπήρξε αιχμάλωτος στή βυζαντινή αυλή, υιοθέτησε κατά τήν εκεί 
παραμονή της τό Χριστιανισμό καί τήν ελληνική παιδεία.72 Ό Ιδιος ό 
Βόρις, αργότερα, μετά τον έκχριστιανισμό του, έστειλε στην Κωνσταντι
νούπολη το γιο του Συμεών για ν' αποκτήσει χριστιανική-βυζαντινή παι
δεία.73 Ήταν λοιπόν φυσικό Ιδιαίτερα μετά τον επίσημο έκχριστιανισμό 
τών Βουλγάρων, οί βασιλείς τους ν' απευθύνονται στο Βυζάντιο γι' 
αναζήτηση παιδαγωγών καί δασκάλων. 

Μολονότι οί δύο αφηγήσεις στις όποιες αναφερθήκαμε βρίθουν μυ
θικών καί φολκλορικών στοιχείων, έν τούτοις εμπεριέχουν σημαντικές 
πληροφορίες ιστορικού ενδιαφέροντος μέσ' από τις όποιες εμφαίνεται ό 
ρόλος τών αιχμαλώτων στην κυκλοφορία εΙδήσεων μέ τήν άμεση ή έμμε
ση μετάδοση τους άπό τή μία χώρα στην άλλη. 

δ) Härünbn Yahyä 

Στην παρουσίαση τών αιχμαλώτων πού κατέλιπαν γραπτές μαρτυ
ρίες γιά τήν περίοδο της αΙχμαλωσίας τους αφήσαμε τελευταίο τον άρα
βα Härün bn Yahyä, ό όποιος μολονότι άγνωστος μέχρι τότε, όπως άλλο
τε ό βυζαντινός Καμινιάτης, σύντομα μετά τήν αιχμαλωσία του, μπήκε 
στους αραβικούς Ιστοριογραφικούς κύκλους, χάρη στή γραπτή κατάθεση 
τών προσωπικών του μαρτυριών άπό τή ζωή του στην Κωνσταντινού
πολη, κατάθεση πού αποτέλεσε αργότερα άλλα καί σήμερα μία πολύ 
ενδιαφέρουσα πηγή γιά όσους ασχολήθηκαν ή ασχολούνται μέ τήν Ιστο-

άφηγήσεις, τών όποιων το μόνο κοινό στοιχείο είναι τό Ιδιο θέμα, όπως επιγράφεται 
στο έργο τοΰ Tanûkhi "la délivrance après l'angoisse". 

71. Βλ. V. Beäevliev, Die Anfänge der bulgarischen Literatur, International journal of 
Slavic Linguistics and Poetics 4 (1961), σελ. 116-145 [= Variorum Reprints, Bulgarisch-
Byzantinische Auf saetze, Λονδίνο 1978, VIII] καί Browning, δ.π., σελ. 174. 

72. Βλ. πιο πάνω, σελ. 44. 
73. Browning, δ.π., σελ. 176. Ό D. Obolensky (The Byzantine Commonwealth, 

Λονδίνο 1971, σελ. 288) αναφερόμενος στις ηγετικές τάξεις τών κρατών της 
'Ανατολικής Ευρώπης, αμέσως μετά τήν είσοδο τους στή "Χριστιανική Οικουμένη" 
προσδιορίζει τήν επιθυμία τους να μιμηθούν τή βυζαντινή ηγετική τάξη ώς έξης: 
"The craving for beauty and learning and for the prestige attendant on their possession 
provided,..., the strongest of incentives for the acquisition of Byzantine literature, law and art". 



104 Ol αιχμάλωτοι ώς παράγοντες επικοινωνίας και πληροφόρησης (4ος-10ος αι.) 

ρία και την Ιστορική γεωγραφία της βυζαντινής πρωτεύουσας τοϋ 10ου 
αιώνα.74 Ό Härün bn Yahyä αρχίζει τήν αφήγηση του με τή στιγμή της 
σύλληψης του άπο τους Βυζαντινούς στην Άσκάλωνα της παλαιστι
νιακής ακτής, απ' όπου μεταφέρθηκε δια θαλάσσης στην Άττάλεια, και 
στή συνέχεια δια ξηράς στην Κωνσταντινούπολη. Τίς εμπειρίες του και 
τις προσωπικές του παρατηρήσεις κατά τήν παραμονή του στή βυζα
ντινή πρωτεύουσα αποτύπωσε σ' Ινα κείμενο, γνωστό με τον τίτλο Πε
ριγραφή της Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο διέσωσε ό ομοεθνής και 
σύγχρονος του γεωγράφος Ibn Rosteh, συμπεριλαμβάνοντας το στο έργο 
του Kitab al-a laq al nafìsa (=Livre des choses précieuses).75 'H Περιγραφή 
της Κωνσταντινουπόλεως ενσωματωμένη στο έργο τοϋ Ibn Rosteh συνο
δεύεται άπο èva έλλειπες οδοιπορικό τοϋ άραβα αιχμαλώτου άπο τήν 
Κωνσταντινούπολη στή Ρώμη και άπο τήν περιγραφή ορισμένων μνημεί
ων της άλλοτε αιωνίας πόλης.76 

Το πρώτο μέρος, δηλαδή ή περιγραφή της βυζαντινής Πρωτεύουσας 
πού αποτελεί τον κορμό τοϋ έργου και θα μας απασχολήσει στην πα
ρούσα εργασία είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους παρακάτω λόγους: α) 
αποτελεί μία άπο τις βασικές πηγές πληροφοριών πού άφησαν για τήν 

74. Σχετικά μέ το χρόνο της αιχμαλωσίας του καί τή συγγραφή τοΰ έργου έχουν 
προταθεί από τους ίστορικούς-έρευνητές διαφορετικές χρονολογήσεις. Ό Α.Α Vasiliev 
(Härün-ibn Yahya and his description of Constantinople, Seminarium Kondakovianum 5 
[1932], σελ. 149-153), τοποθετεί τήν παραμονή τοϋ Härün στην Κωνσταντινούπολη 
στή δεκαετία 880-890. Ό G. Ostrogorsky (Zum Reisebericht des Härün-ibn Jahjä, 
Seminarium Kondakovianum 5 [1932], σελ. 251-257), πιστεύει οτι ό άραβας αιχμάλωτος 
Härün Ιζησε στην Κωνσταντινούπολη κατά τήν περίοδο της σύντομης βασιλείας τοΰ 
'Αλεξάνδρου, διαδόχου τοΰ Λέοντος Στ' τοΰ Σοφοΰ, (912-913). Μέ τον Ostrogorsky 
συμφωνεί καί ό Η. Grégoire σέ μία κριτική παρουσίαση των μελετών των 
προαναφερομένων 'Ιστορικών (Un captif arabe à la cour de l'Empereur Alexandre, 
Byzantion 7 [1932], σελ. 666-673), προσθέτοντας μάλιστα δτι ό Härün θα πρέπει νά 
είχε συλληφθεί κατά τήν περίοδο των ναυτικών επιχειρήσεων τοϋ Ίμερίου, καί 
οπωσδήποτε μετά το 910. 

75. Το τμήμα τοϋ έργου τοΰ Ibn Rosteh πού περιέχει τήν "Περιγραφή της 
Κωνσταντινουπόλεως" τοΰ Härün έχει μεταφραστεί καί μελετηθεί από τρεις μεγάλους 
ερευνητές της αραβικής ιστορίας. Στις αρχές τοΰ αιώνα άπο τον J. Marquât στο έργο 
του Osteuropäische und Östasiatische Streifzüge, Λιψία 1903, σελ. 207-270· αργότερα 
από τον Vasiliev, στην μόλις πριν μνημονευθείσα μελέτη Härün ibn-Yahya and his 
description of Constantinople ... σελ. 149-263 καί άπό τον άραβολόγο Μ. Canard στον 
τόμο A.A. Vasiliev, Byzance ... 2 β, extraits... σελ. 379-394. Στην παροΰσα μελέτη θ' 
ακολουθήσουμε τή νεώτερη μετάφραση, λαμβάνοντας όμως ύπ' οψιν καί τίς 
παλαιότερες. 

76. Vasiliev, Härün ... σελ. 153. 
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Κωνσταντινούπολη, το μεγάλο παλάτι και τις αυτοκρατορικές τελετές 
ξένοι περιηγητές της εποχής-77 β) αν και πολλές από τις πληροφορίες 
του ταυτίζονται ή επικαλύπτονται άπό αντίστοιχες άλλων κειμένων βυ
ζαντινών και μη,78 περιέχει ωστόσο στοιχεία και λεπτομέρειες για ορι
σμένα έθιμα της βυζαντινής αυτοκρατορικής αυλής πού δέν αναφέρονται 
άπο άλλες πηγές και κατά συνέπεια αποτελούν μοναδικές ιστορικές 
μαρτυρίες, καί γ) το γεγονός ότι συντάχθηκε άπο έναν αιχμάλωτο έστω 
και αν άνηκε, πιθανώς, στην κατηγορία εκείνων πού έχαιραν ευνοϊκής 
μεταχείρισης άπο τις βυζαντινές αρχές, το καθιστά γιά λόγους προφα
νείς αξιόπιστο και αντικειμενικό. 

Μετά άπο μία σύντομη αναφορά στο οδοιπορικό του άπό την 
Άσκάλωνα στην Κωνσταντινούπολη, ô αιχμάλωτος Härün περνά στην 
περιγραφή της βυζαντινής πρωτεύουσας, στην οποία καταγράφει γεω
γραφικά καί τοπογραφικά στοιχεία καί επισημαίνει την εξαιρετική της 
οχύρωση μέ ισχυρά τείχη, πύργους καί πύλες.79 'Εκείνο, όμως, τό τμήμα 
της πόλης, πού όπως διαπιστώνει κανείς άπό τήν συνέχεια του κειμένου, 
φαίνεται πώς εντυπωσίασε ιδιαίτερα τον άραβα αιχμάλωτο είναι το ονο
μαζόμενο "μεγάλο παλάτι",80 τό κτιριακό δηλαδή συγκρότημα πού περι
λάμβανε όλα τά συνδεδεμένα μέ τό παλάτι τού αυτοκράτορα μνημεία. 
Άπό τή λεπτομερή περιγραφή τών κτισμάτων τού παλατιού καί τών λει
τουργιών τους, πού -άς σημειωθεί- συμφωνεί σέ γενικές γραμμές μέ τις 
περιγραφές τών άλλων πηγών, θά σταθούμε μόνο σέ ορισμένες πληρο-

77. Ό Α. Vasiliev στο άρθρο του, Quelques remarques sur les voyageurs du moyen 
âge à Constantinople, Mélanges Charles Diehl, 1 (1930), σελ. 293, επισημαίνει ö u ó ibn 
Yahyä είναι ό παλαιότερος "περιηγητής" στην Κωνσταντινούπολη πού άφησε 
περιγραφή τής βυζαντινής πρωτεύουσας. —Πρβλ. τού ίδιου, Härün-ibn-Yahya..., σελ. 
153. 

78. Το Περί τής βασιλείου Τάξεως τον Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου 
αποτελεί, βέβαια, τή βασική πηγή πληροφοριών για το μεγάλο παλάτι καί τις τελετές 
του καί γράφτηκε τήν ίδια περίπου εποχή μέ τήν "Περιγραφή τής Κωνσταντι
νουπόλεως" τοϋ Härün, τήν εποχή δηλαδή πού το βασιλικό παλάτι τής βυζαντινής 
πρωτεύουσας γνώριζε τή μεγαλύτερη δόξα του. Για τό Ιδιο θέμα υπάρχουν 
πληροφορίες, οχι ασήμαντες, καί σέ άλλες πηγές, όπως στους χρονογράφους, 
ειδικότερα στους Συνεχιστές τοϋ Θεοφάνους, σέ εκκλησιαστικά κείμενα, σέ κείμενα 
ρώσων καί δυτικών προσκυνητών καί σε περιγραφές δυτικών καί ανατολικών 
περιηγητών τής εποχής (βλ. Janin, δ.π., σελ. 108-109). 

79. Vasiliev, Byzance... 2, β ' (extraits des sources... σελ. 382-384). —Πρβλ. Vasiliev, 
Härün ... σελ. 154-155. 

80. Γιά τό μεγάλο παλάτι βλέπε: J. Ebersolt, Le Grand Palais de Constantinople, 
Παρίσι 1910. -J. Β. Bury, The Great Palace, BZ21 (1912), σελ. 210-225. -Janin, δ.π., στο 
8ο κεφάλαιο, (Le Grand Palais), σελ. 106-122. 
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φορίες, οί όποιες είτε είναι μοναδικές είτε παρουσιάζουν ξεχωριστό 
ενδιαφέρον για το θέμα μας. Έκτος των άλλων, λοιπόν, κτισμάτων, στο 
εσωτερικό τοϋ περιβόλου τοϋ "μεγάλου παλατιοϋ" και ειδικότερα "dans 
le vestibule" υπήρχαν τέσσερις φυλακές, τον προορισμό των οποίων απο
δίδει ò Härün ώς έξης: "l'une pour les Musulmans, l'autre pour les gens de 
Tarse, une autre pour le peuple et une quatrième à la disposition du chef des 
gardes."81 Ή μνεία στην ειδική για τους αιχμαλώτους της Ταρσοϋ φυ
λακή πρέπει να συσχετισθεί με τήν ήδη μνημονευθείσα πληροφορία τοϋ 
Κωνσταντίνου Προφυρογέννητου για τήν πρόσκληση των σαράντα ταρ-
σιτών αιχμαλώτων από τοϋ Πραιτωρίου στο επίσημο γεϋμα πού δόθηκε 
στο παλάτι προς τιμήν των μουσουλμάνων πρεσβευτών τό έτος 946.82 

Συνεχίζοντας τήν παρουσίαση των κτισμάτων,83 ό Härün φθάνει στο 
Ιδιο τό αυτοκρατορικό ανάκτορο. Με αφορμή τήν περιγραφή της μεγά
λης αίθουσας τών τελετών, σε μια παρέκβαση τοϋ λόγου του, κάνει μα
κρά αναφορά στο έθιμο τοϋ συμποσίου τών Χριστουγέννων στην οποία 
δίνει ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικές μέ τήν τέλεση του. Τήν ημέρα, 
λοιπόν, τών Χριστουγέννων ô βυζαντινός αυτοκράτορας μετά τό πέρας 
της λειτουργίας στην Εκκλησία, εισήλθε στή μεγάλη αίθουσα τοϋ παλα
τιοϋ στην οποία έλαβε χώρα τό καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο συμπό
σιο.84 Μέ εντολή τοϋ Ιδιου προσκλήθηκαν και πήραν μέρος σ' αυτό και 
μουσουλμάνοι αιχμάλωτοι,85 οί όποιοι μετά τήν προσαγωγή τους στην 

81. Vasiliev, Byzance... 2, β' (extraitsde sources ... σελ. 385). 
82. Βλ. πιο πάνω, σελ. 75 σημ. 60. —Πρβλ. Α. Vogt, Constantin VII Porphy-

rogénète, Le Livre des Cérémonies, Commentaire Παρίσι 1935, σελ. 57. Πληροφορίες για 
τίς φυλακές τοΰ παλατιού αναφέρει και ένας άλλος γεωγράφος άραβας, ό Ibn Hauqal 
(βλ. Vasiliev, Byzance... 2, β' extraits..., σελ. 412) για τίς όποιες μάλιστα κάνει τη 
διευκρίνηση ότι οί δύο "celles des Thracésiens et de l'Opsikion sont les plus douces, car les 
prisonniers n'y ont pas de chaînes", ενώ οί άλλες δύο "celles des Bucellaires et Nouméra 
sont rigoureuses". 

83. Vasiliev,Byzance... 2, β' (extraits... σελ. 385-387). 
84. Στο Ιδιο, σελ. 387. Tò συμπόσιο τών Χριστουγέννων διαρκοΰσε δώδεκα 

μέρες, μέχρι δηλαδή τη γιορτή τών Θεοφανείων, και ελάμβανε χώρα στο "Τρίκλινον", 
άπ' δπου περνούσαν όλοι οί δημόσιοι λειτουργοί και οί εξέχουσες προσωπικότητες 
της πόλης- τό αντίστοιχο τοΰ Πάσχα γινόταν στο "Χρυσοτρίκλινον" (εν τφ 
περφλέπτψ χρυσέφ τρικλίνω). Λεπτομερή περιγραφή καί για τίς δύο τελετές κάνει ό 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος στο Εκθεσις περί της Βασιλείου Τάξεως h, σελ. 
741-759 καί 765-775. —Πρβλ. Ebersolt, δ.π., σελ. 59-60 καί 88-89. 

85. Ό Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος προσδιορίζει το συνήθη αριθμό τους σέ 
είκοσι τέσσερις για τό γεύμα τών Χριστουγέννων ... Άγαρηνών τον Πραιτωρίου κδ 
καί σέ δεκαοκτώ για τό γεύμα τοΰ Πάσχα Άγαρηνούς δέσμιους εκ τοϋ μεγάλου 
πραιτωρίου τον αριθμόν ιη ' ('Έκθεσις περί της Βασιλείου Τάξεως h, σελ. 743 καί 
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αίθουσα, κάθισαν γύρω από το δικό τους τραπέζι, πάνω στο όποιο 
υπήρχαν πολλά φαγητά ζεστά και κρϋα, σερβιρισμένα σε χρυσά και αση
μένια πιάτα. Ό αυτοκρατορικός κήρυκας βεβαίωσε τους αιχμαλώτους 
καλεσμένους, προτοϋ εκείνοι αγγίξουν τα φαγητά, ότι μέσα σ' αυτά δεν 
υπήρχε καθόλου χοιρινό κρέας ("Sur la tête de l'empereur il n'y a dans aucun 
de ces mets de viande de porc!").86 Κατά τή διάρκεια τοϋ συμποσίου παιζό
ταν ή καθιερωμένη για τήν περίσταση μουσική, με όργανα, των οποίων 
ή περιγραφή, όπως παραδίδεται στον Ibn Rosteh, αντιστοιχεί σε γενικές 
γραμμές μ' εκείνη τοΰ Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου στο Περί Βασι
λείου Τάξεως έργο του.87 'Ολοκληρώνοντας τήν περιγραφή τοΰ συμποσί
ου, ο Härün σημειώνει ότι τήν τελευταία μέρα, κατά τήν αποχώρηση τους 
άπό τό παλάτι "chaque prisonnier musulman reçoit deux dinars et trois 
dîrhems",88 πληροφορία πού μας φέρνει στο νοϋ τα "μιλιαρήσια" τά 
όποια κατά τον Πορφυρογέννητο, χάρισε ό αυτοκράτορας τό 946 στους 
μουσουλμάνους αιχμαλώτους πού συμμετείχαν στο επίσημο γεύμα προς 
τιμήν των ομοφύλων τους πρεσβευτών.89 

Ξεχωριστού ενδιαφέροντος είναι και τό δεύτερο μέρος της περι-

767). Έπ ί πλέον αναφέρει δτι οί "Άγαρηνοί" αιχμάλωτοι έπαιρναν θέσεις κατέναντι 
της όψεως τών βασιλέων έπί της έκτης και έβδομης τραπέζης, και ως προς τήν 
εξωτερική εμφάνιση και τήν ενδυμασία ότι εισέρχονταν στή μεγάλη αίθουσα 
λευκοφόροι άζωνοι ϋποδεδεμένοι (σελ. 743). 'Ωστόσο παραλείπει πληροφορίες όπως 
αυτές πού παραδίδονται άπό τον Härün σχετικά μέ τα φαγητά και τά σκεύη πού 
χρησιμοποιούσαν για το σερβίρισμα τους, καθώς καί για τήν προαναγγελία τοΰ 
κήρυκα ότι δέν υπήρχε σ' αυτά χοιρινό κρέας, (Vasiliev, Byzance... 2 β ' extraits... σελ. 
388). 

86. Στο ίδιο, σελ. 388. Ή αναφορά αυτή αποτελεί μία ακόμη μαρτυρία τών 
αραβικών πηγών σχετικά μέ τό σεβασμό τών Βυζαντινών στή θρησκεία καί τά έθιμα 
τών αράβων αιχμαλώτων (βλ. πιο πάνω, σελ. 73 σημ. 51.). 

87. Vasiliev, Byzance... 2, β ' (extraits... σελ. 388) —Πρβλ. Πορφυρογέννητος 13, 
'Έκθεσις περί της Βασιλείου Τάξεως, σελ. 758 καί 768. 

88. Vasiliev, Byzance... 2, β ' (extraits... σελ. 389). 
89. ...εφαγον δέ έν τφ αύτώ κλητωρίω οί δύο φίλοι Ταρσΐται καί οί άνθρωποι 

αυτών, καί δέσμιοι άπό τοϋ πραιτωρίου Ταρσΐται μ', έλαβον δέ έν χρυσοίς 
σκουτελλίοις οί μέν δύο φίλοι ανά μιλιαρησίων φ', οί δέ λοιποί άνθρωποι αυτών 
μιλ. γ . οί δέ μ' δέσμιοι μιλ. α', απεστάλησαν δέ καί τοις έν τώ πραιτωρίω 
έναπομείνασιν δεσμίοις μιλ... (Πορφυρογέννητος 13, 'Έκθεσις περί της Βασιλείου 
Τάξεως, σελ. 592). -Μία ανάλογη μαρτυρία σχετική μέ προσφορά χρημάτων σέ 
φυλακισμένους αιχμαλώτους άπό τον αυτοκράτορα συναντούμε καί στον Συνεχιστή 
τοΰ Θεοφάνους, αυτή όμως φαίνεται πώς άφορα όλους τους αιχμαλώτους καί δχι 
μόνο τους μουσουλμάνους (... καί τετράδην καί παρασκευήν ίνα δίδωται εις τό 
πραιτώριον καί εις τήν χαλκήν καί εις τά Νούμερα ενα εκαστον άνθρωπον ανά 
φωλέας δεκαπέντε, καί τη μεγάλη παρασκευή πάντας τους φυλακίτας ανά νομίσματος 
ενός, Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 430). 
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γραφής πού αναφέρεται στην πομπή τοϋ αυτοκράτορα προς τή Μεγάλη 
Εκκλησία.90 Με εξαίρεση μικρές μόνο παρανοήσεις σχετικές μέ τους τίτ
λους των αξιωματούχων πού πήραν μέρος στην πομπή,91 ή περιγραφή 
τοϋ αιχμαλώτου άραβα δέν απέχει πολύ άπό τήν αντίστοιχη εκτενή τοΰ 
Κωνσταντίνου Προφυρογέννητου,92 ενώ περιέχει και μία ενδιαφέρουσα 
πληροφορία πού δέν μαρτυρειται άπό εκείνον. Άφορα τή συμμετοχή 
στην πομπή και μουσουλμάνων αιχμαλώτων οί όποιοι, κατόπιν εντολής 
τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα, εισέρχονται στην Εκκλησία, παρατηρούν 
τή διακόσμηση της και θαυμάζουν το μεγαλείο της, ενώ απευθύνουν στο 
Θεό τρεις φορές τήν παράκληση να παρατείνει τή ζωή τοϋ αυτοκράτορα 
για πολλά χρόνια.93 Ή μαρτυρία αυτή είναι, άπ' όσο γνωρίζουμε, μονα
δική για το συγκεκριμένο γεγονός εφόσον δέν περιέχεται σε άλλες πηγές 
ελληνικές ή αραβικές. 

Στην πομπή θά συμμετείχε, προφανώς, ό Ιδιος ò Härün γεγονός πού 
τοΰ έδωσε τήν ευκαιρία να καταγράψει τις παρατηρήσεις του γιά τήν τε
λετή, περίπου, όπως αυτή περιγράφεται και άπό τον Πορφυρογέννητο. 
Επίσης, θά παραβρέθηκε ό Ιδιος και στο χριστουγεννιάτικο γεύμα, τό 
όποιο περιγράφει μέ τόσες λεπτομέρειες, γιατί μόνο ένας αυτόπτης μάρ
τυρας θά μπορούσε να δώσει μία εΙκόνα τόσο ευκρινή και προσεγγίζου
σα τήν πραγματικότητα. 

Μετά τήν περιγραφή της πομπής ό αιχμάλωτος - περιηγητής περνά 
στην περιγραφή μεμονωμένων μνημείων της πόλης και κάνει εκτενή ή 
σύντομη αναφορά σέ έθιμα καί δοξασίες τών Βυζαντινών.94 'Αξιοσημεί
ωτη είναι ή περιγραφή τής στήλης τοϋ 'Ιουστινιανού ή οποία θά εντυ
πωσιάσει αργότερα καί άλλους άραβες συγγραφείς (12ος καί 13ος αι.)·95 

ακόμη ή αναφορά του στα δύο είδωλα τοϋ Forum τής πόλης καί ή επι
σήμανση τών μαγικών τους λειτουργιών σέ σχέση μέ τους ξένους αίχμα-
λώτους, δοξασία ανάλογη μ' εκείνη πού θά περιγράψει αργότερα στην 
'Αλεξιάδατχ\ς ή Άννα Κομνηνή.96 Τέλος κάνει μία σύντομη αναφορά 

90. Vasiliev, Byzance... 2, β' σελ. 389-391. Μεγάλη Εκκλησία ονόμαζαν εκείνη 
τήν εποχή οί συγγραφείς τήν εκκλησία τής 'Αγίας Σοφίας. 

91. Στο Ιδιο, σελ. 390, σημ. 5. 
92. Πορφυρογέννητος, Ιι 'Έκθεσις της Βασιλείου Τάξεως, σελ. 5-35. 
93. Βλ. Vasiliev, Byzance... 2, β ' , (extraits... σελ. 391). Μετά τήν είσοδο τους στην 

εκκλησία καί τις ευχές τους στο Θεό για τον αυτοκράτορα, ό τελευταίος έδωσε 
εντολή να τους ντύσουν μέ γιορτινά ενδύματα. 

94. Στο ίδιο, σελ. 392-394. 
95. Στο Ιδιο, σελ. 392 καί Vasiliev, Härün ibn Yahyä... σελ. 160 καί σημ. 57. 
96. Vasiliev, Byzance... 2, β' (extraits... σελ. 393). —Πρβλ. Άννας Κομνηνής, 
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στο 'Υδραγωγείο της πόλης και στην ύδρευση της και κλείνει την περι
γραφή της βυζαντινής πρωτεύουσας μέ τήν παρουσίαση κάποιων μονα
στηριών της καί τήν απαρίθμηση των μοναχών πού είχαν αφιερωθεί σ' 
αυτά,97 πληροφορίες πού ήρθαν σέ γνώση του μάλλον μέ έμμεσο τρόπο. 

'Ολοκληρώνοντας τήν παρουσίαση τού αιχμαλώτου Härün bn Yahyä 
καί τού συγγραφικού του έργου, επισημαίνουμε ότι ή συμβολή του μέ 
αυτό στην πληροφόρηση τών ομοεθνών του -συγχρόνων καί μεταγενε
στέρων- γύρω από τό Βυζάντιο καί τήν πρωτεύουσα του υπήρξε πολύ 
σημαντική για δύο κυρίως λόγους: α) Τα όσα περιγράφει αναφέρονται 
σέ μια εποχή πού ή βυζαντινή πρωτεύουσα καί ό αυτοκράτορας της 
είχαν φθάσει στο απόγειο τού μεγαλείου καί της δόξας τους καί β) ή 
"Περιγραφή" αυτή, γραμμένη άπό έναν αιχμάλωτο πού δέν είχε, προ
φανώς, κανένα λόγο να ωραιοποιήσει τα πράγματα καί να τ' αποδώσει 
διαφορετικά άπ' ο,τι στην πραγματικότητα ήταν, μπορεί να θεωρηθεί πε
ρισσότερο αντικειμενική καί αξιόπιστη άπό άλλες πού άφησαν σύγχρο
νοι του περιηγητές καί γεωγράφοι, άποψη πού ενισχύεται καί άπό τό γε
γονός ότι αυτή συμπίπτει μέ μικρές μόνο παρεκκλίσεις, μέ τήν πιο αυθε
ντική μαρτυρία της εποχής, τήν περιγραφή τού Πορφυρογέννητου. 

Ειδικότερα, επισημαίνουμε τίς πληροφορίες του για τή συμμετοχή 
μουσουλμάνων αιχμαλώτων στίς μεγάλες τελετές της βυζαντινής πρω
τεύουσας ύστερα μάλιστα άπό πρόσκληση τού ίδιου τού αυτοκράτορα. 
Ή ενέργεια αυτή, όπως έχει ήδη τονιστεί, εντάσσεται απόλυτα στο πλαί
σιο της βυζαντινής διπλωματίας, ή όποια επεδίωκε μέ κάθε δυνατό τρό
πο τή διάδοση τών ιδεών της χριστιανικής αυτοκρατορίας καί τήν προ
βολή προς τα έξω τού μεγαλείου της καί τού πολιτισμού της. Για τό 
σκοπό αυτό, έξαλλου, είχαν ανεγερθεί ειδικά κτίσματα για τή στέγαση 
αίχμαλώτων μέσα στο μεγάλο παλάτι, άπ' δπου οί τελευταίοι είχαν τή 
δυνατότητα της άμεσης γνώσης τών όσων εκεί συντελούνταν καί Ιδιαίτε
ρα εκείνοι πού σκόπιμα προσκαλούνταν να συμμετάσχουν ή να παρακο
λουθήσουν τα δρώμενα στή βυζαντινή αυλή. Οί αναφορές τών πηγών 
-βυζαντινών καί αραβικών- σέ μουσουλμάνους κυρίως, αιχμαλώτους, 
τους οποίους οί μηχανισμοί της βυζαντινής διπλωματίας έθεταν συχνά 
στην υπηρεσία της, οφείλονται αφενός στον "πόλεμο" εντυπώσεων καί 
τήν "επίθεση" ιδεολογικής επίδρασης πού είχε εξαπολύσει ή Αύτοκρατο-

Άλεξιάς2 (έκδ. Βόννης [CSHB]), σελ. 160-161. 
97. Vasiliev, Byzance... 2, β ' (extraits... σελ. 394). —Πρβλ. Vasiliev, Härün ibn-

Yahyä... σελ. 161-162. 
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ρία εναντίον του Ισχυρότατου τότε αραβικού έθνους98 και αφετέρου στο 
γεγονός ότι πολλοί από αυτούς θα επέστρεφαν σίγουρα στον τόπο τους 
λόγω των συνήθων, εκείνη την εποχή, ανταλλαγών." Άς σημειωθεί τέ
λος ότι πέραν τών ελαχίστων επωνύμων διανοουμένων στους οποίους 
εκτενώς αναφερθήκαμε στο κεφάλαιο αυτό, εξαιρετικές οδούς επικοινω
νίας ανάμεσα στους δύο κόσμους δημιουργούσαν, επίσης, με τήν προφο
ρική μετάδοση εΙδήσεων και τα πλήθη τών ανωνύμων αιχμαλώτων, πού 
συχνά ανταλλάσσονταν στα σύντομα διαλείμματα τών άραβο-βυζαντινών 
πολέμων. 

98. Βλ. ενδεικτικά: Μ. Canard, Le cérémonial fâtimite et le cérémonial byzantin. Essai 
de comparaison, Byzantion 21 (1951), σελ. 355-420. Τοΰ Ιδιου, Quelques "à côté"... σελ. 
98-119 [=Variorum Reprints, ο.π., XIV και XV]. 

99. Γιά τις ανταλλαγές βυζαντινών και μουσουλμάνων αιχμαλώτων βλ. Vasiliev, 
Byzance et les Arabes, τ.1 σελ. 198-204, 222-240 και τ.2, σελ. 181-196. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ 

Στις πηγές έχουν καταγραφεί οί περιπέτειες πολλών επωνύμων 
αιχμαλώτων,1 τών οποίων ή ίδια ή κατάσταση της αιχμαλωσίας λειτούρ
γησε σέ κάποια στιγμή σαν μοχλός αναγκαστικής προσέγγισης τών αντι
τιθεμένων. Ή προσέγγιση αυτή έπεχειρειτο, κατά κανόνα, σέ υψηλά πο-
λιτικο-στρατιωτικά επίπεδα και υπαγορευόταν από μία, χωρίς θεσμοθε
τημένους κανόνες, σιωπηρή διεθνή πολιτικο-διπλωματική δεοντολογία 
τής εποχής, ή οποία συνιστούσε οχι μόνο καλή συμπεριφορά προς εκεί
νους άλλα και τήν ανάγκη απελευθέρωσης τους. Ό Λέων Στ ' , όπως το 
αναφέραμε ήδη στο εισαγωγικό κεφάλαιο, σέ μία περί αιχμαλώτων διά
ταξη τών Τακτικών του, συμπεριέλαβε Ιδιαίτερη μνεία για τους επιφα
νείς, ορίζοντας τά εξής: τους αιχμαλώτους προ τοϋ τελείως καταπαϋσαι 
τον πόλεμον μη κτεϊνε, και μάλιστα τους ένδοξους και μεγάλους παρά 
τοις πολεμίοις οντάς ένθυμούμενοι το άδηλον τής τύχης και το παλί-
ντροπον ως επί το πολύ τής νίκης.2 Τήν πρακτική εφαρμογή αυτού τοΰ 
κώδικα άπό τις βυζαντινές αρχές, αποδεικνύει ή ύπαρξη στην Κωνστα
ντινούπολη ειδικών κρατητηρίων ή ή παραχώρηση αξιοπρεπών καταλυ
μάτων σέ επωνύμους μουσουλμάνους αιχμαλώτους, μερικοί εκ τών 
οποίων έχουν ήδη μνημονευθεί.3 Τήν ίδια όμως πρακτική, τής καλής δη
λαδή συμπεριφοράς προς επιφανείς αιχμαλώτους, φαίνεται πώς κατά 
κανόνα ακολουθούσαν και τά σύγχρονα με το Βυζάντιο "έθνη". 

Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται πολιτικοί και στρατιωτι
κοί αξιωματούχοι -βυζαντινοί και ξένοι- ευγενείς και οί συγγενείς τους 
πολλές φορές, πού οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία είτε κατευθείαν άπό τά 
πεδία τών μαχών είτε μετά άπό καταλήψεις κάστρων και πόλεων. Για 
τήν απελευθέρωση ή τήν ανταλλαγή τους ακολουθούνταν άλλοτε οί δια
δικασίες πού αφορούσαν όλους τους αιχμαλώτους με ιδιαίτερη έμφαση 
στους επωνύμους και άλλοτε -πρακτική πιο συνηθισμένη- διεξάγονταν 

1. 'Αναφερθήκαμε ήδη σέ επωνύμους αιχμαλώτους, άλλα τους εντάξαμε στις 
ειδικές κατηγορίες πού παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια. 

2. Βλ. στην Είσαγωγή, σελ. 23 σημ. 18. 
3. Βλ. πιο πάνω, σελ. 75-76 σημ. 61. 
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ειδικές γι' αυτούς διαπραγματεύσεις, κατά τις όποιες, έκτος τών άλλων, 
καταβάλονταν, συνήθως από την πλευρά τών Βυζαντινών, μεγάλα χρη
ματικά ποσά για την εξαγορά τους. 'Ακόμη ανταλλάσσονταν επιστολές 
και γινόταν προσπάθεια μέσω τών διπλωματικών αποστολών -επιφορτι
σμένων καί μέ άλλα ζητήματα- να δευθετηθεϊ το πρόβλημα της επι
στροφής αξιωματούχων καί ευγενών αιχμαλώτων.4 

Στα μέσα τοϋ 5ου αιώνα, στο σύνολο τών αιτημάτων της βυζαντινής 
διπλωματικής αποστολής τοϋ 448 είχε συμπεριληφθεί καί το ζήτημα τής 
απελευθέρωσης τής συζύγου καί τών παιδιών τοϋ Σύλλου,5 πού είχαν 
συλληφθεί αιχμάλωτοι άπό τά ούννικά στρατεύματα κατά την άλωση τής 
Ρατιαρίας. Στις διαπραγματεύσεις τους μέ τον Όνηγήσιο οί βυζαντινοί 
πρέσβεις έθεσαν καί αυτό το ζήτημα μέ τήν παράκληση ν' αναλογισθεί 
τήν προτέραν αυτών ενδαιμονίαν. Ό ούννος αξιωματούχος ανταποκρί
θηκε θετικά κατ' αρχήν στο αίτημα τους καί δέν αρνήθηκε τήν απελευθέ
ρωση τους έναντι τής όποιας, όμως, ζήτησε πολλά χρήματα. "Οταν μετέ
φερε το αίτημα τών βυζαντινών απεσταλμένων στον 'Αττίλα, εκείνος 
απελευθέρωσε τήν γυναίκα αντί πεντακοσίων χρυσών νομισμάτων, τους 
δέ παΐδας δώρον έπεμπε τφ βασιλεϊ.6 Χειριζόμενος μέ τον τρόπο αυτό 
το ζήτημα τής απελευθέρωσης τών ευγενών βυζαντινών αΙχμαλώτων, ό 
ούννος ηγεμόνας πέτυχε δύο στόχους: ν' αποσπάσει χρήματα από τό βυ
ζαντινό αυτοκράτορα -κάτι πού επεδίωκε, άλλωστε, σέ όλη τή διάρκεια 
τής βασιλείας του- καί ταυτόχρονα να τον κολακεύσει στέλνοντας του 
ώς δώρο "δήθεν" τά αίχμαλωτισθέντα παιδιά. 

Τό Ιδιο θα συμβεί λίγα χρόνια αργότερα, όταν ό βάνδαλος Γιζέριχος 
θα ελευθερώσει ύστερα άπό συνεχείς διπλωματικές οχλήσεις, προσφέρο
ντας στο βυζαντινό αυτοκράτορα ώς δώρο τις αΙχμαλώτους βασιλικές 
γυναίκες τής Ρώμης Πλακίδια καί Ευδοξία, αλλά κρατώντας τήν τρίτη 
αιχμάλωτο Ευδοκία ώς σύζυγο τοϋ γιου του καί απαιτώντας γι' αυτή 
μερίδιο τής βασιλικής περιουσίας τής Δύσης.7 "Ας θυμίσουμε επίσης ότι 
ό Γιζέριχος πάλι, λίγα χρόνια πρίν, μετά τήν κατάληψη τής Καρχηδό
νας, απελευθέρωσε αμέσως τον μετέπειτα αυτοκράτορα τοϋ Βυζαντίου 

4. Στο κεφάλαιο αυτό, έκτος άπό μία σύντομη υπενθύμιση τών επωνύμων 
αιχμαλώτων στους οποίους έχουμε ήδη αναφερθεί, θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά και 
άλλες περιπτώσεις επιφανών αιχμαλώτων πού εντοπίστηκαν κατά τή μελέτη τών 
πηγών καί τής βιβλιογραφίας. 

5. Πρόκειται, προφανώς, για κάποιον υψηλό αξιωματούχο τής πόλης, για τον 
όποιον δυστυχώς δέν εντοπίσαμε στις πηγές άλλες πληροφορίες. 

6. Πρίσκος, σελ. 145-146. 
7. Βλ. πιο πάνω, σελ. 52-53 σημ. 11. 
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Μαρκιανό, όταν πληροφορήθηκε ότι εκείνος κατείχε στη βυζαντινή αυλή 
υψηλή θέση πριν από τήν αιχμαλωσία του.8 

Κατά τήν περίοδο των πρώτων βουλγαρικών εισβολών στα εδάφη 
της Αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα το έτος 528, συνελήφθησαν αιχμά
λωτοι οι στρατηλάτες της Μυσίας και τοϋ 'Ιλλυρικού Κωνσταντίολος 
και Άσκούμ από μία ομάδα Βουλγάρων, κατά τήν επιστροφή τους άπό 
κάποια νικηφόρο εκστρατεία. Ό 'Ιουστινιανός κατέβαλε για τήν απελευ
θέρωση τοϋ Κωνσταντίολου το ποσό τών 10.000 χρυσών νομισμάτων 
ενώ δέν επέδειξε το Ιδιο ενδιαφέρον για τον Άσκούμ ό όποιος οδηγήθη
κε τελικά μέ πλήθος ανωνύμων αιχμαλώτων βόρεια τοϋ Δούναβη.9 'Επί 
'Ιουστινιανού επίσης, ό ηγεμόνας τών Σαρακηνών της Περσίας Άλα-
μούνδαρος, στή διάρκεια αιφνιδιαστικής εφόδου του εναντίον βυζα
ντινών κτήσεων της Μεσοποταμίας, συνέλαβε αιχμαλώτους τους στρατη
γούς Τιμόστρατο και 'Ιωάννη μαζί μέ μεγάλο αριθμό στρατιωτών. Για 
τήν απελευθέρωση τών στρατιωτικών ηγετών ό βυζαντινός αυτοκράτο
ρας κατέβαλε στο σαρακηνό ηγέτη μεγάλο χρηματικό ποσό (πλοϋτον 
αυτών ου φαϋλον ουδέ τον τυχόντα).10 

Έπί Μαυρικίου, κατά τήν πρώτη φάση τών άβαρο-βυζαντινών πολέ
μων,11 σε μία από τις επιδρομές τοϋ Χαγάνου στή Θράκη συνελήφθησαν 
αιχμάλωτοι δύο επιφανείς στρατιωτικοί αρχηγοί: ό Κάστος, ένας εκ τών 
τριών στρατηλάτων της Θράκης, στους οποίους ό βυζαντινός αυτοκρά
τορας είχε εμπιστευθεί τήν προστασία τών βορείων συνόρων από τις 
σλαβο-αβαρικές επιδρομές, και ό ταξίαρχος Άνσιμούθ για τον οποίο ό 
Θεοφύλακτος Σιμοκάττης αναφέρει ότι ήγεΐτο πεζικού στρατεύματος 
περί τήν Θράκην ενδιατρίβοντος.12 Ή είδηση της αιχμαλωσίας τών δύο 
επιφανών προσώπων προκάλεσε τήν οργή τοϋ λαοϋ της Κωνσταντινου-

8. Βλ. πιο πάνω, σελ. 32 σημ. 49. 
9. Μαλάλας, Χρονογραφία, σελ. 438. -Θεοφάνους, Χρονογραφία, σελ. 218. 

-Πρβλ. Stein, ο.π., τ.2, σελ. 306-307. 
10. Προκόπιος 1, σελ. 89. 
11. Γενικά γιά τις σχέσεις Βυζαντινών και Άβαροσλάβων κατά το β' μισό τοϋ 

6ου αιώνα βλ.: L. Hauptmann, Les rapports des Byzantins avec les Slaves et les Avares 
pendant la seconde moitié du VIe siècle, Byzantion 4 (1927-1928), σελ. 137-170.. -G. 
Labuda, Chronologie des guerres de Byzance contre les Avars et les Slaves à la fin du VIe 

siècle, Bsl 11 (1950), σελ. 166-173. -P. Lemerle, Invasions et migrations dans les Balkans 
depuis la fin de l'époque romaine jusq'au VIIIe siècle, Revue Historique 211/2 (1954), σελ. 
287-295 και Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Συμβολή εις τήν χρονολόγησιν τών 
άβαρικών και σλαβικών επιδρομών έπί Μαυρικίου (582-602), Σύμμεικτα 2 (1970), 
σελ. 145-182. 

12. Σιμοκάττης, σελ. 93-94. 
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πόλεως και τη λοιδορία του εις βάρος του αυτοκράτορα, ο όποιος ανα
γκάστηκε τελικά νά διαπραγματευθεί μέ τό Χαγάνο την απελευθέρωση 
τοϋ Κάστου -ή πηγή αποσιωπά τον Άνσιμούθ- τον οποίον απέδοντο oi 
πολέμιοι χρηματισθέντες λίαν δαψιλώς.13 

Στο πλαίσιο των διπλωματικών και φιλικών προσεγγίσεων Περσίας-
Βυζαντίου, κατά την περίοδο της εσωτερικής κρίσης τής πρώτης,14 ό 
Μαυρίκιος απέστειλε στό νόμιμο βασιλιά τών Περσών Χοσρόη ώς δώρο 
δύο επωνύμους πέρσες αιχμαλώτους, τον Σαμεν και τον Χοσροπερόζην. 
Τήν πληροφορία έχει διασώσει ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, ό όποιος, 
περιγράφοντας τήν άφιξη καί παραμονή μιας περσικής πρεσβείας στή 
βυζαντινή αυλή, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι κατά τήν αποχώρηση της, 
μαζί μέ τά βασιλικά δώρα και τά γράμματα, επί τούτοις τε τον τε Σαμεν 
καί Χοσροπερόζην τους τε άλλους, ους ήδη πρότερον κατά τον τοϋ πο
λέμου καιρόν ηρηκει τό Ρωμαϊκόν, ό αυτοκράτωρ ες Χοσρόην άμα τοις 
πρέσβεσιν έξαπέστειλεν.15 

Κατά τήν εξιστόρηση τών γεγονότων τών άραβο-βυζαντινών πολέ
μων, ελληνικές καί αραβικές πηγές αναφέρουν αρκετές περιπτώσεις συγ
χώρησης καί απελευθέρωσης επωνύμων αιχμαλώτων, από τήν περιγραφή 
τών οποίων διαπιστώνεται ή κατά κανόνα τήρηση τοϋ κώδικα καλής συ
μπεριφοράς καί ευνοϊκής μεταχείρισης τών επιφανών αιχμαλώτων καί 
άπό τις δύο πλευρές. Λειτουργώντας σ' αυτό τό πλαίσιο οι Βυζαντινοί 
απελευθέρωσαν σχεδόν αμέσως τον άραβα ναύαρχο Khalil-bn-Kisan, 
αιχμάλωτο τοϋ βυζαντινού στόλου κατά τή διάρκεια τής χαλιφίας τοϋ 
Walid (705-715).16 Τον επόμενο αιώνα, κατά τήν περίοδο τών αραβικών 
επιχειρήσεων στά βυζαντινο-αραβικά σύνορα τής Μ. 'Ασίας17 καί συγκε
κριμένα κατά τήν πολιορκία τοϋ φρουρίου Λοϋλον (832),18 συνελήφθη 
αιχμάλωτος άπό τά βυζαντινά στρατεύματα ό άραβας αρχιστράτηγος 

13. Στο Ιδιο, σελ. 103-104. 
14. Για τον εμφύλιο πόλεμο τών Περσών κατά τήν τελευταία δεκαετία τοϋ 6ου 

αιώνα καί τήν εξομάλυνση τών σχέσεων τους μέ τους Βυζαντινούς βλ. Νυστα-
ζοπούλου-Πελεκίδου, ο.π., (Έπίμετρον), σελ. 183-193. 

15. Σιμοκάττης, σελ. 178-179. 
16. Βλ. Khouri al Odetallah, ο.π., σελ. 52. 
17. Για τις επιδρομές τών 'Αράβων στή Μικρά 'Ασία βλ. Hélène Ahrweiler, L Asie 

Mineure et les invasions arabes (VIIe-IXe siècles), Revue Historique 227/1 (1962), σελ. 1-32. 
18. Σχετικά μέ τήν αραβική εκστρατεία τοϋ 832 καί τήν πολιορκία τοΰ φρουρίου 

Λοϋλον βλ. Vasiliev, Byzance et les Arabes, τ.1, σελ. 114-121. Ειδικότερα για τή 
σημασία τοϋ φρουρίου, βλ. Ι. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους, 
τ.2, Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 245. 
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Ugaif-ibn-Anbasa, στον όποιο ο χαλίφης Mamûn είχε αναθέσει την πο
λιορκία τοϋ βυζαντινοϋ φρουρίου.19 Οι βυζαντινές αρχές αναλογιζόμε
νες το αδηλον τής τύχης καί το παλίντροπον ώς επί το πολύ της νίκης, 
κατά τη μεταγενέστερη ρήση τοϋ Λέοντος Στ ' τοϋ Σοφοϋ,20 οχι μόνο 
προστάτευσαν τον επιφανή αΙχμάλωτο, αλλά Ινα μήνα αργότερα, όταν ή 
κατάσταση στην περιοχή είχε ανατραπεί υπέρ των 'Αράβων, τον χρησι
μοποίησαν ώς διαπραγματευτικό ατού υπέρ τής δικής τους σωτηρίας. 
"Οταν ò διοικητής τοϋ φρουρίου πληροφορήθηκε τήν ήττα τοϋ αυτοκρά
τορα Θεόφιλου άπό τά αραβικά στρατεύματα στην πορεία του προς τό 
Λοϋλον, πεπεισμένος πλέον για τήν αδυναμία των Βυζαντινών να κρα
τήσουν τό φρούριο, κάλεσε τον αιχμάλωτο Ugaif και τοϋ υποσχέθηκε ότι 
θά τον ελευθερώσει έάν εκείνος παρέμβει στον Mamûn υπέρ των πολιορ-
κουμένων, ενόψει τής επικείμενης κατάληψης τοϋ φρουρίου άπό τους 
"Αραβες.21 

Άπό τήν πλευρά τών 'Αράβων, εντυπωσιακή και ιδιαίτερα ενδει
κτική για τή συμπεριφορά τους πρόςΓέπιφανεϊς βυζαντινούς αιχμαλώ
τους είναι ή περίπτωση πού μνημονεύεται άπό τον ομοεθνή τους ιστο
ριογράφο τοϋ 9ου αιώνα Tabarï. Πρόκειται για τήν αιχμαλωσία τής μνη
στής τοϋ γιου τοϋ αυτοκράτορα Νικηφόρου Α' (802 - 811), γιά τήν 
οποία ενδιαφέρθηκε ό ίδιος ό βυζαντινός αυτοκράτορας μ' επιστολή του 
προς τον χαλίφη Harun al Rashid. Ό τελευταίος ανταποκρίθηκε αμέσως 
στο αίτημα τοϋ Νικηφόρου Α ' , ελευθέρωσε τήν ευγενή του αιχμάλωτο 
καί τήν απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη μέ τή συνοδεία θεραπαινίδων 
και μέ πλήθος άπό δώρα.22 

Μία ιδιόμορφη περίπτωση αιχμαλωσίας βυζαντινών αξιωματούχων 
μνημονεύεται άπό τό Θεοφάνη κατά τήν εξιστόρηση τών γεγονότων τοϋ 
έτους 783.23 'Αναφέρει ό βυζαντινός χρονογράφος ότι μετά τό αμφίβολο 
καί γιά τις δύο πλευρές αποτέλεσμα τών άραβο-βυζαντινών συγκρούσε
ων στή Μ. 'Ασία, οι "Αραβες ζήτησαν άπό τήν αυτοκράτειρα τοϋ Βυζα
ντίου Ειρήνη τήν έναρξη διαπραγματεύσεων, κατόπιν προτροπής τοϋ 
αύτομολήσαντος σ' αυτούς στρατηγού τών Βουκελλαρίων Τατζατίου. Ή 
Ειρήνη ανέθεσε τή διεξαγωγή τών διαπραγματεύσεων σε τρεις εξέχοντες 
στρατηγούς: στον Σταυράκιο, στον Πέτρο μάγιστρο καί στον δομέστικο 

19. Vasiliev, Byzance et les Arabes, τ.1, σελ. 118. 
20. Βλ. πιο πάνω, σελ. 23. 
21. Vasiliev, Byzance et les Arabes, τ. 1, σελ. 118. 
22. Βλ. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 53. 
23. Θεοφάνους Χρονογραφία, σελ. 455-456. 
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'Αντώνιο. 01 τρεις βυζαντινοί αξιωματούχοι όμως, ουκ ήκρφολογήσα-
ντο λόγον λαβείν και τέκνα των πρωτευόντων, άλλα ασκόπως εξελθό
ντες^ κατά την παρατήρηση τοΰ Θεοφάνη, συνελήφθησαν αιχμάλωτοι 
άπο τους Άραβες -προφανώς κατά παράβαση τοΰ παραδοσιακού jus 
gentium πού προέβλεπε την ασυλία τών αντιπροσώπων- γεγονός πού 
ανάγκασε τήν ΕΙρήνη να δεχθεί αμέσως τους όρους τών αντιπάλων της 
προκειμένου ν' άφεθοΰν ελεύθεροι οί τρεις επιφανείς αιχμάλωτοι.25 

Ή συμπεριφορά τών νικητών απέναντι σ' επιφανείς αιχμαλώτους 
και ή τύχη τών τελευταίων κατά τήν περίοδο της αιχμαλωσίας τους επη
ρέαζε σημαντικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τήν πορεία τών σχέσεων 
τών εμπολέμων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της παραμέτρου 
αποτελεί ή αιχμαλωσία τοΰ Κωνσταντίνου, γιου τοΰ δομέστικου Βάρδα 
Φωκά καί ανεψιού τού αυτοκράτορα Νικηφόρου άπο τον εμίρη Sayf al-
Daulah.26 Ό θάνατος του πού επήλθε αμέσως μετά τήν αιχμαλωσία και 
τή μεταφορά του στο Χαλέπι, προκάλεσε μεγάλο θόρυβο στους βυζαντι
νούς και αραβικούς ηγετικούς κύκλους και σοβαρό ρήγμα στις σχέσεις 
τους.27 "Οταν οί Βυζαντινοί πληροφορήθηκαν τό θάνατο τού επιφανούς 
βυζαντινού προέβησαν αμέσως, κατά τό Γεώργιο Κεδρηνό,28 σε αντίποι
να εις βάρος επιφανών μουσουλμάνων αιχμαλώτων τής Κωνσταντινου
πόλεως. Τό γεγονός αυτό ανέκοψε τήν προσπάθεια βελτίωσης τών σχέσε
ων πού επεχείρησε ό βυζαντινός αυτοκράτορας μέσω τής πρεσβείας τοΰ 
954, τής οποίας τ' αποτελέσματα υπήρξαν, εξαιτίας αυτών τών γεγονό
των, εντελώς αρνητικά.29 Ή αναφορά, εξάλλου, αυτή καθεαυτή στο γε-

24. Στο ίδιο, σελ. 456. Μέ τή φράση ουκ ήκρφολογήσαντο λόγον λαβείν καί 
τέκνα τών πρωτευόντων, ό συγγραφέας υπονοεί τήν προσφορά σε ομηρία αξιω
ματούχων ή τών παιδιών τους σε ξένους πρέσβεις κατά τή διάρκεια τών διαπραγ
ματεύσεων. Ό θεσμός αυτός απέβλεπε στην ασφάλεια καί προστασία τών 
απεσταλμένων καί ύφίστατο άπο πολύ παλαιότερα (Πρβλ. Προκόπιος 1, σελ. 114, 
197-198 και 247). 

25. ... καί έβιάσθησαν αμφότερα τα μέρη τοΰ ποιησαι είρήνην καί έδωρήσαντο 
άλλήλοις ή τε Αϋγούστα καί ό 'Ααρών ξένια πολλά, στοιχήσαντες καί φόρους κατά 
καιρόν τελεϊν αύτοϊς (Θεοφάνους Χρονογραφία, σελ. 456). —Πρβλ. Καραγιαν-
νόπουλος, 'Ιστορία τοϋ Βυζαντινού Κράτους 2, σελ. 165-166. 

26. Βλ. Vasiliev, Byzance... τ.2 Α, σελ. 350-351. -Canard, Quelques "à côté" ...σελ. 
113. 

27. Οί αραβικές πηγές αναφέρουν ότι ό Sayf al Daulah παρέδωσε τό σώμα τοϋ 
νεκρού αιχμαλώτου στους χριστιανούς τοΰ Χαλεπιοΰ καί έστειλε προσωπικό γράμμα 
συλλυπητηρίων στον πατέρα του Βάρδα Φωκά (βλ. Vasiliev, Byzance... τ.2, σελ. 351, 
σημ. 1 καί 2). 

28. ... τη ακοή δέ ταύτη περιαλγής γενόμενος ό Βάρδας πάντας ους κατεϊχεν 
αιχμαλώτους συγγενείς τοϋ Χαβδάν ξίφει κατέκοψε (Κεδρηνός, τ.2, σελ. 331). 

29. Στο Ιδιο, σελ. 331. —Πρβλ. Vasiliev, Byzance... τ.2, σελ. 352. 
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γονός άπό πολλούς άραβες συγγραφείς και ή προσπάθεια τους ν' απο
δώσουν το θάνατο τοϋ αιχμαλώτου σέ φυσικά αίτια και οχι σέ δηλητη-
ριασμό, όπως σέ αντιδιαστολή υποστηρίζουν οί βυζαντινοί συγγραφείς,30 

αντανακλά τη σοβαρότητα μέ την οποία αντιμετώπιζε ή αραβική κοινω
νία τοϋ 10ου αΙώνα τους επιφανείς ξένους αιχμαλώτους. 

Παρόμοια στην εξέλιξη της μέ αυτή τοϋ Κωνσταντίνου Φωκά 
υπήρξε, κατά τις πληροφορίες των πηγών, ή υπόθεση της αιχμαλωσίας 
τοϋ βυζαντινού στρατηγού Μελία.31 Για τή δράση και τήν αίχμαλωσία 
τοϋ Μελία μιλούν μόνο οί αρμενικές καί οί αραβικές πηγές σέ αντίθεση 
μέ τις ελληνικές πού τήν αποσιωπούν. Ό αρμένιος χρονογράφος Ματ
θαίος 'Εδέσσης32 είναι πιο κατατοπιστικός μολονότι συγχέει τα γεγονότα 
καί προσθέτει στην εξιστόρηση του μυθολογικά καί έσχατολογικά στοι
χεία. Πιο συνοπτικά περιγράφουν τα πριν καί τά μετά τήν αίχμαλωσία 
τοΰ Μελία γεγονότα οί άραβες ιστορικοί της εποχής καί ειδικότερα ό 
Ibn al- Athir.33 Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τις μαρτυρίες τών πηγών πού προ
αναφέρθηκαν προς το τέλος τοΰ 972, ô αυτοκράτορας 'Ιωάννης Τσιμι-
σκής, μετά τις επιτυχείς στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον τών 
'Αράβων, ανέθεσε τή διοίκηση τών βυζαντινών στρατευμάτων του της 
Μεσοποταμίας στο στρατηγό Μελία, άφοϋ στο μεταξύ είχε κλείσει συν
θήκη ειρήνης μέ τον εμίρη Abü-Taghlib.34 Κατά τον Ibn al-Athir, ό εμίρης 
της Μεσοποταμίας, προδίδοντας τή συνθήκη πού είχε συνάψει μέ τό βυ
ζαντινό αυτοκράτορα καί σέ συνεργασία μέ τον Abi Hayia, επιτέθηκε 
εναντίον τοΰ Μελία καί τών στρατευμάτων του στην "Αμιδα, τον νίκησε 
καί συνέλαβε μεγάλο αριθμό αιχμαλώτων, μεταξύ τών όποιων καί τον 
ίδιο τό βυζαντινό στρατηγό.35 Για τά μετά τήν αίχμαλωσία γεγονότα καί 
τήν τύχη τοϋ Μελία καί τών συντρόφων του οί δύο βασικές πηγές πού 
μνημονεύουν τό γεγονός δέν συμφωνούν. Ό Ματθαίος 'Εδέσσης προσθέ-

30. Ό Κεδρηνος (σελ. 331), αναφερόμενος στην αιχμαλωσία τοϋ Κωνσταντίνου 
Φωκά άπό τον Χαβδάν (Sayf al Daulah), ισχυρίζεται δτι ό τελευταίος δηλητηρίασε τον 
βυζαντινό αιχμάλωτο μετά τήν άρνηση του ν' άλλαξοπιστήσει καί να υιοθετήσει την 
μνσαράν αντοϋ θρησκείαν. 

31. Για τον μάνιστρο Μελία καί τήν ταύτιση του βλ. Η. Grégoire, Notes épigra-
phiques (κεφ. 7 Melias le Magistre), Byzantion 8 (1933), σελ. 79-88. 

32. Ματθαίος 'Εδέσσης, Χρονικόν, (μετάφρασις Ε. Dulaurier, Bibliothèque hist. 
arménienne), Παρίσι 1858. 

33. Βλ. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 112, όπου καί ή πηγή. 
34. Βλ. Ματθαίος Εδέσσης, σελ. 12-13. —Πρβλ. Khouri al Odetallah δ.π., σελ. 112 

καί Καραγιαννόπουλος, 'Ιστορία ... τ.2, σελ. 427. 
35. Στο Ιδιο, σελ. 427. 
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τει μάλιστα και την πληροφορία πού λείπει άπό τον άραβα Ιστορικό, ότι 
μαζί με τον Μελία είχαν συλληφθεί καΐ άλλοι σαράντα "principaux 
officiers", τους οποίους οί νικητές "Αραβες, παρά την αρχική τους από
φαση, δέν ελευθέρωσαν αλλά τους οδήγησαν στή Βαγδάτη όπου απεβίω
σαν όλοι. 'Ακόμη, ό αρμένιος Ιστορικός αναφέρει ότι ό Μελίας προτού 
πεθάνει έστειλε στο βυζαντινό αυτοκράτορα επιστολή στην όποια διεκ
τραγωδούσε τήν κατάσταση των αιχμαλώτων συντρόφων του καί ενόψει 
τού επικείμενου τέλους τους ζητούσε εκδίκηση.36 'Αντίθετα ό Ibn al-Athir 
ισχυρίζεται ότι ό Μελίας πέθανε μεν στή Βαγδάτη κατά τήν περίοδο της 
αιχμαλωσίας του, άπό φυσικά όμως αίτια καί ύστερα άπό ασθένεια. 
Προσθέτει δε ότι οί αραβικές αρχές κάλεσαν τους καλύτερους γιατρούς 
για να τον θεραπεύσουν.37 

'Ανεξάρτητα άπό το ποια άπό τις δύο πηγές μαρτυρεί τήν αλήθεια 
για τό τέλος τού στρατηγού Μελία, στο περιεχόμενο της σχετικής τους 
είδησης διαγράφεται μέ σαφήνεια ή ιδιαιτερότητα της συμπεριφοράς των 
'Αράβων απέναντι στους επιφανείς βυζαντινούς αιχμαλώτους. Ό Ματ
θαίος 'Εδέσσης, προτού αναφερθεί στον ομαδικό θάνατο των αιχμαλώ
των, κάνει λόγο για σύσκεψη των μουσουλμάνων ηγετών στην οποία 
αποφασίστηκε κατ' αρχήν ή συμφιλίωση μέ τον Μελία καί τους αιχμα
λώτους στρατηγούς του καί ή απελευθέρωση τους, απόφαση πού δέν 
πραγματοποιήθηκε όμως εξαιτίας της είδησης της δολοφονίας τού αυτο
κράτορα Νικηφόρου.38 Άπό τήν άλλη πλευρά, ή μνεία τού άραβα ιστο
ρικού στο ίδιο το γεγονός τού θανάτου τού βυζαντινού αξιωματούχου 
καί στα αϊτια πού τον προκάλεσαν καθώς καί ή αναφορά του στην προ
σπάθεια τών 'Αράβων να τον διασώσουν, υποδηλώνουν ότι ενα τέτοιο 
γεγονός δέν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο άπό τό βυζαντινό καί 
αραβικό κόσμο, δεδομένου ότι μπορούσε να οδηγήσει σέ μεγαλύτερη 
όξυνση ή καί σέ οριστική ρήξη τών σχέσεων τους, όπως τήν υπαινίσσε
ται εξάλλου ό Ματθαίος, αναφερόμενος στην υποτιθέμενη επιστολή πού 
έστειλε ό Μελίας στο βυζαντινό αυτοκράτορα, μέσω της οποίας τού ζη
τούσε "une vengeance éclatante".39 

36. Ματθαίος Εδέσσης, σελ. 13. Σχετικά μέ τήν απόφαση πού oi μουσουλμάνοι 
ηγέτες είχαν αρχικά πάρει, ό Ματθαίος τους αποδίδει τα παρακάτω λόγια: "Eh bien! 
faisons amitié et alliance avec le général et les officiers qui sont tombés entre nos mains, et 
après avoir reçu leur serment, nous les renverrons en paix chez eux". 

37. Khouri al Odetallah, δ.π., σελ. 113. 
38. Στο σημείο αυτό ή αναφορά τοΰ συγγραφέα στή δολοφονία τού Νικηφόρου 

Φωκά είναι ανακριβής άφοϋ τό γεγονός αυτό είχε συμβεί τρία χρόνια νωρίτερα. 
39. Ματθαίος 'Εδέσσης, σελ. 14. 
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Λίγα χρόνια πρίν, επί της βασιλείας τοϋ μεγάλου βυζαντινού αυτο
κράτορα Νικηφόρου Φωκά, Ινας άλλος εξέχων βυζαντινός αξιωμα
τούχος είχε συλληφθεί άπό τους "Αραβες. Το περιστατικό αυτό καταγρά
φεται άπό ελληνικές και αραβικές πηγές40 στην εξιστόρηση των γεγονό
των πού έλαβαν χώρα στη Σικελία τό 964. Κατά τη βυζαντινή εκστρα
τεία εναντίον των 'Αράβων της Σικελίας, την οποία ò Νικηφόρος είχε 
αναθέσει στό Μανουήλ και στό ναύαρχο καί πατρίκιο Νικήτα, παρά τις 
αρχικές τους επιτυχίες, oi Βυζαντινοί υπέστησαν βαρεία ήττα, έχασαν 
πολλά καράβια καί πολλοί έξ αυτών πιάστηκαν αιχμάλωτοι.41 Μαζί 
τους έάλφ ζωγρίας καί Νικήτας πατρίκιος καί τοϋ στόλου δρουγγάριος 
ό ευνούχος καί εις Άφρικήν δέσμιος πέμπεται.42 Μολονότι οί πηγές δεν 
αναφέρουν τίποτα για τήν τύχη τοϋ Νικήτα μετά τή σύλληψη καί τή με
ταφορά του στην 'Αφρική, ό ίδιος ευτυχώς στό τέλος ενός πολυσέλιδου 
χειρογράφου του, πού διασώθηκε καί βρίσκεται σήμερα στην 'Εθνική Βι
βλιοθήκη τών Παρισίων, σημειώνει τα έξης: « Έγράφη ή παρούσα βίβλος 
οικεία χειρί Νικήτα, Πρωτοσπαθαρίου καί γεγονότος δρουγγαρίου τοϋ 
πλωΐμου, οντος αύτοϋ εν τφ δεσμωτηρίω 'Αφρικής, μηνί Σεπτεμβρίφ 
ίνδ. ι '».43 Τό χειρόγραφο αποτελείται άπό 500 σελίδες καί περιέχει 
αντιγραφή τών ομιλιών τοϋ 'Αγίου Βασιλείου καί τών Ιερών κειμένων 
τών άλλων δύο Πατέρων της 'Εκκλησίας, Γρηγορίου τοϋ Θεολόγου καί 
'Ιωάννου τοϋ Χρυσοστόμου.44 

Ή ανεύρεση αύτοϋ τοϋ χειρογράφου καί ή απόδοση του στό δρουγ-
γάριο Νικήτα έχει ιδιαίτερη σημασία για τό θέμα μας, γιατί στην προ
κειμένη περίπτωση διακρίνει κανείς τήν ανεκτική συμπεριφορά τών αρα
βικών άρχων απέναντι στον επιφανή αΙχμάλωτο. Ή μνεία τοϋ Ιδιου ότι 
τό χειρόγραφο τό έγραψε κατά τήν περίοδο της αιχμαλωσίας του στό 
δεσμωτήριο της 'Αφρικής υποδηλώνει ταυτόχρονα καί τήν παροχή σχε
τικής ελευθερίας έκ μέρους τών 'Αράβων, στά πλαίσια τής οποίας, είχε 
προφανώς τή δυνατότητα ν' ασχοληθεί μέ τήν αντιγραφή τών Ιερών κει-

40. Βλ. Λέων Διάκονος (εκδ. Βόννης), σελ. 66-67 καί Ι. Σκυλίτζης (I. Thurn), σελ. 
267. Άπό αραβικής πλευράς διεξοδικά στα γεγονότα τής Σικελίας καί τής Νότιας 
'Ιταλίας αναφέρεται ό Ibn al -Athir (βλ. Vasiliev, Byzance... 2, β ' extraits... σελ. 130). 

41. Λέων Διάκονος, σελ. 66-67. —Πρβλ. Καραγιαννόπουλος, 'Ιστορία... τ.2 σελ. 
394-395. 

42. Σκυλίτζης, σελ. 267. 
43. Βλ. Καραγιαννόπουλος, Ιστορία... σελ. 395, σημ. 535. —Πρβλ. G. 

Schlumberger, Ό αυτοκράτωρ Νικηφόρος Φωκάς καί ή Βυζαντινή Έποποΐα, τ.1 
(μτφρ. Λαμπρίδου, 'Αθήνα 1905), φωτ. ανατ. 'Αθήνα 1977, σελ. 532-533. 

44. Στο Ιδιο, σελ. 532. 
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μένων. 
Άπο την κατηγορία των επιφανών αιχμαλώτων δέν μπορούν να 

εξαιρεθούν εκείνοι πού για διαφόρους λόγους εγκαταστάθηκαν στις 
χώρες των κατακτητών τους και εντάχθηκαν στην κοινωνία τους, στην 
οποία μάλιστα μερικοί από αυτούς αναδείχθηκαν και διέπρεψαν σε διά
φορους τομείς. 

Ό τελευταίος βασιλιάς τών Βανδάλων Γελίμέρος έζησε τά τελευταία 
χρόνια της ζωής του και πέθανε στο έδαφος της βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας.45 Το 534, μετά τήν ανακατάληψη τής 'Αφρικής από τους Βυζαντι
νούς, οδηγήθηκε αΙχμάλωτος στην Κωνσταντινούπολη άπό τον Βελισά
ριο μαζί μέ τήν οικογένεια του, όπου, παρά τήν ταπεινωτική υποδοχή 
πού τοΰ επεφύλαξαν οί βυζαντινές αρχές, έτυχε, στή συνέχεια, ιδιαίτερα 
ευνοϊκής μεταχείρισης εκ μέρους τοΰ αυτοκρατορικού ζεύγους. Βασιλεύς 
τε 'Ιουστινιανός και ή Βασιλίς Θεοδώρα τους Ίλδερίχου παϊδας τε και 
εγγονούς πάντας τε τους έκ τής Βαλεντινιανοϋ βασιλέως ξυγγενείας χρή-
μασιν Ικανοϊς εδωρήσαντο, και Γελίμερι χωρία ουκ ευκαταφρόνητα έν 
Γαλατία δόντες όμοϋ τοις ξυγγενέσιν ένταϋθα οίκειν συνεχώρησαν. 
'Αξιοσημείωτη είναι ή παρατήρηση τοΰ Προκοπίου στο τέλος τοΰ απο
σπάσματος ότι ό βασιλιάς αιχμάλωτος δέν έγινε πατρίκιος έπεί ου με-
θίεσθάι τής 'Αρείου δόξης ήθελεν.46 

ΟΙ Βυζαντινοί λοιπόν τηρούσαν άπό πολύ νωρίς τον κώδικα καλής 
συμπεριφοράς προς τους επιφανείς ξένους αΙχμαλώτους ακόμη κι δταν 
εξέλιπε το άντίπαλον δέος. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά τήν οποία 
το έθνος τών Βανδάλων είχε καταστραφεί και ή αυτοκρατορία τους είχε 
διαλυθεί, στην απόφαση τοΰ βυζαντινοΰ αυτοκρατορικού ζεύγους για 
προνομιακή μεταχείριση τοΰ εξέχοντος βάνδαλου αιχμαλώτου δέν υπο
κρύπτεται καμμία σκοπιμότητα σχετική μέ τυχόν πρόληψη ή αποφυγή 
αντιποίνων και αντεκδικήσεων. Μέσ' άπό αυτή τή συμπεριφορά, οί Βυ
ζαντινοί επεδίωκαν να προβάλουν προς τά έξω τή μεγαθυμία και τά φι
λανθρωπικά συναισθήματα τοΰ αυτοκράτορα αφενός,47 και αφετέρου τή 
δυνατότητα προστασίας και ασφάλειας πού παρείχε το κράτος τους ακό
μη και στους ηττημένους αντιπάλους, στοιχεία πού συνέθεταν μια εΐκό-

45. Βλ. Courtois, ο.π., σελ. 269-271 και 353-355. -Stein, Histoire... τ.2, σελ. 314-
.18. 

46. Προκόπιος 1, σελ. 458. 
47. "Philanthropia, compassion, mildness and Kindliness were basic attributes of the 

emperor" (J. Shepard, Information, Disinformation and Delay.in Byzantine Diplomacy, 
Byzantinische Forschungen 10 [1985], σελ. 238). 
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να για τη βυζαντινή κοινωνία διαφορετική άπό εκείνη τών άλλων λαών. 
Ή αρχή της ευγενούς φιλοξενίας τών επιφανών αιχμαλώτων και ή 

παραχώρηση σ' αυτούς ειδικών προνομίων και σχετικής ελευθερίας επι
βίωσε στο Βυζάντιο και κατά τους επόμενους αιώνες, απορρέουσα πά
ντοτε άπό τήν ανάγκη προβολής τοϋ μεγαλείου τής Αυτοκρατορίας και 
τής ανωτερότητας τοΰ πολιτισμού της. Στην αιχμαλωσία τού εμίρη τής 
Κρήτης Abd al-Aziz (Κουρουπά) τό 961, κατά τήν ανακατάληψη τής 
Κρήτης άπό τον Νικηφόρο Φωκά,48 ακολουθήθηκαν οι ίδιες ακριβώς 
διαδικασίες μ' εκείνες πού μόλις καταγράφηκαν για τό βάνδαλο ηγεμόνα 
Γελίμερο. Ό Νικηφόρος Φωκάς, αφήνοντας στα χέρια τού στρατού του 
τό πλήθος τών απλών μουσουλμάνων αιχμαλώτων, συνόδευσε ô ίδιος 
στην Κωνσταντινούπολη, όπως άλλοτε ό Βελισάριος, τον εμίρη Κου-
ρουπά με τήν οικογένεια του και με μία ομάδα ευγενών μουσουλμάνων, 
τους οποίους προόριζε να παραστούν στον καθιερωμένο θρίαμβο τού 
'Ιπποδρόμου. Οί επιφανείς αιχμάλωτοι πράγματι παρέστησαν σε 
αυτόν,49 τηροΰντες, όπως λέει ό Schlumberger, «ύπέρφρονα και ευγενή 
άξιοπρέπειαν εν τή εσχάτη ταύτη κακοδαιμονία».50 

Και σ' αυτή τήν περίπτωση, μετά τή θεσμοθετημένη ταπεινωτική 
υποδοχή,51 οι βυζαντινές αρχές επεφύλαξαν στον εμίρη τής Κρήτης εξαι
ρετική συμπεριφορά, συνισταμένη στην απονομή είδικών προνομίων καί 
στην προσφορά γαιών καί χρημάτων, με τά όποια έζησε τό υπόλοιπο 
τής ζωής του στην Αυτοκρατορία «άπηλλαγμένος τουλάχιστον τού ονεί
δους καί τών αθλιοτήτων τής δουλείας, εν γλυκύτατη οιονεί αιχμαλω
σία».52 'Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ή μαρτυρία τοΰ Ψευδο-Συμεών κατά 
τήν οποία οί Βυζαντινοί δέν τον ανακήρυξαν συγκλητικό επειδή αρνήθη
κε να βαπτισθεί χριστιανός.53 'Αντίθετα, ό γιος του an-Numan -ό γνω
στός στο Βυζάντιο Άνεμάς- εγκατέλειψε τό Μωαμεθανισμό καί μετα-

48. Για τήν εκστρατεία τοϋ Νικηφόρου Φωκά καί τήν ανακατάληψη τής Κρήτης 
βλ. Schlumberger, ο.π., σελ. 100-137, Christides, "The Conquest of Crete..." σελ. 156 κ.ε. 
και D. Tsougarakis, Byzantine Crete, From the 5th century to the Venetian Conquest, 'Αθήνα 
1988, σελ. 58-74, όπου αναφέρονται ολες οί σχετικές πηγές. 

49. Λέων Διάκονος, σελ. 28. Για τους έπινίκιους θριάμβους στο Βυζάντιο βλ. 
Προφυρογέννητος, 12 'Έκθεσις περί τής Βασιλείου Τάξεως, σελ. 332-333 στο 
κεφάλαιο πού επιγράφεται 'Άκτα επινικίων θριαμβευομένων έπί τοϋ Ιπποδρομίου. 

50. Schlumberger, ο.π., σελ. 133. 
51. Κατά τήν τέλεση τοΰ θριάμβου οί επίσημοι αιχμάλωτοι υποχρεώνονταν να 

προσκυνήσουν "ασκεπείς" τον βυζαντινό αυτοκράτορα ένώ μερικοί εξ αυτών 
ύφίσταντο καί τήν ταπείνωση τής calcatio (βλ. πιο πάνω, σελ. 95). 

52. Βλ. Schlumberger, ο.π., σελ. 134-135 καί Tsougarakis, ο.π., σελ. 74. 
53. Ψευδο-Συμεών, Χρονογραφία, (εκδ. I.Bekker, CB) σελ. 759-760. 
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στράφηκε στο Χριστιανισμό, γεγονός πού τοΰ έδωσε τη δυνατότητα να 
ενταχθεί κατ' αρχήν στην αυτοκρατορική φρουρά, και αργότερα να στα
διοδρομήσει στο βυζαντινό στρατό, στις τάξεις τοΰ οποίου πέθανε τό 
972, πολεμώντας ηρωικά σε μιά εκστρατεία τών Βυζαντινών εναντίον 
τών Ρώσων τοΰ Σβιατοσλάβου.54 

Ήταν πράγματι ή βυζαντινή κοινωνία κατά τήν περίοδο της μεγά
λης ακμής της (9ος-10ος αι.) τόσο ανεκτική και ανοικτή ώστε όχι μόνο 
μπορούσε νά δεχθεί στους κόλπους της οποιονδήποτε ξένο (αιχμάλωτο, 
έμπορο, διπλωμάτη ή φυγάδα) άλλα και νά παράσχει τή δυνατότητα σ' 
εκείνους πού εγκατέλειπαν τή θρησκεία τους και ασπάζονταν τό Χρι
στιανισμό ν' αναδειχθούν σε υψηλές κρατικές ή στρατιωτικές θέσεις.55 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλελεύθερης αντίληψης πού κυ
ριαρχούσε στο Βυζάντιο στις αρχές τού 10ου αίώνα, αποτελεί ή περί
πτωση τοΰ Σαμωνα.56 Ό τελευταίος, άραβας στην καταγωγή, είναι γνω
στός σάν ένα άπό τα σπουδαιότερα πρόσωπα της αυλής της Κωνσταντι
νουπόλεως στην οποία διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο κατά τό 
β ' μισό τής βασιλείας τοΰ Λέοντος Στ ' (886-912). Στή διάρκεια οκτώ μό
νο ετών κατέλαβε τα αξιώματα τοΰ κουβικουλαρίου, τοΰ πρωτοσπαθαρί-
ου, τοΰ πατρικίου και τοΰ παρακοιμωμένου.57 Οί πηγές -αγιολογικά και 
Ιστορικά κείμενα- αναφέρονται εκτενώς στή δράση του στή βυζαντινή 
πολιτική σκηνή και στον αμφιλεγόμενο ρόλο του, δέν αναφέρουν δμως 
τίποτα για τό πώς βρέθηκε ό Σαμωνάς στην Κωνσταντινούπολη. Θα 
μνημονεύσουμε τήν παλαιότερη από αυτές, ένα αγιολογικό κείμενο τοΰ 
10ου αί. πού γράφτηκε γύρω στο 920 και περιέχει τό Βίο τοΰ 'Αγίου 
Ευθυμίου, πατριάρχη τής Κωνσταντινουπόλεως.58 Ό άγνωστος συγγρα
φέας τοΰ κειμένου εμφανίζει τό Σαμωνα στα τέλη τοΰ 9ου αίώνα στην 
υπηρεσία τοΰ Στυλιανοΰ Ζαούτζη, πατέρα τής αυτοκράτειρας Ζωής και 
δεύτερου σέ δύναμη άνδρα τής βυζαντινής αυτοκρατορίας.59 Άπό τήν 

54. Λέων Διάκονος, σελ. 142. —Πρβλ. Schlumberger, ο.π., σελ. 134 και 
Tsougarakis δ.π., σελ. 74. 

55. Βλ. Lemerle, Ό πρώτος βυζαντινός Ουμανισμός... σελ. 267-310. 
56. Βλ. R.R. Janin, Un arabe ministre à Byzance aux IXe-Xe-siècles, Echos d' Orient 34 

(1935), σελ. 307-318. -J.H. Jenkins, The "Flight" of Samonas, Speculum 23 (1948), σελ. 
217-235. Πιο σημαντική είναι ή πρόσφατη μελέτη τοΰ L. Rydén, The Portrait of the Arab 
Samonas in Byzantine Literature, Graeco-Arabica 3 (1984), σελ. 101-108, στην όποια ό 
συγγραφέας χρησιμοποιεί όλες τΙς σχετικές πηγές. 

57. Στο Ιδιο, σελ. 101. 
58. Βλ. Ρ. Karlin-Hauter, Vita S. Euthymii, Byzantion 25-27 (1955-57), σελ. 1-172. 
59. Στο ίδιο, σελ. 54. 
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άλλη πλευρά έχουμε τήν πληροφορία τών Ιστορικών πηγών οτι, λίγα 
χρόνια αργότερα, έφθασε στην Κωνσταντινούπολη μέ εντολή τοΰ χαλίφη 
σε διπλωματική αποστολή, ô πατέρας τοΰ Σαμωνα, τή στιγμή πού 
εκείνος βρισκόταν στο αποκορύφωμα της πολιτικής του καρριέρας.60 Ή 
μαρτυρία για τή συμμετοχή τοΰ πατέρα τοΰ Σαμωνα σ' επίσημη διπλω
ματική αποστολή υποδηλώνει ταυτόχρονα και τή θέση πού εκείνος κα
τείχε στην αραβική πολιτεία ή στην ευρύτερη αραβική κοινωνία. Δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός οτι ό Σαμωνάς επελέγη να υπηρετήσει στην 
αυλή τοΰ δεύτερου ισχυρού άνδρα της βυζαντινής αυλής, έστω και ώς 
ευτελέστατος μειραχίσκος, όπως τον χαρακτηρίζει ό βιογράφος τοϋ 
Ευθυμίου. Στο ερώτημα πώς έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, στο όποιο 
οι πηγές δεν δίνουν απάντηση, θεωρούμε πολύ πιθανή τήν εκδοχή της 
αιχμαλωσίας του και της μεταφοράς του στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
ή ευγενής καταγωγή του σε συνδυασμό μέ τις ικανότητες του και τήν 
άρνησιθρησκεία του τοΰ επεφύλαξαν τήν καλύτερη δυνατή τύχη. 

'Από τήν άλλη πλευρά, δυνατότητες και ευκαιρίες γι' ανάδειξη σέ ξέ
νες κοινωνίες καΐ ιδιαίτερα στην αραβική, φαίνεται πώς υπήρχαν και 
για τους βυζαντινούς αιχμαλώτους μέ τήν ίδια πάντως προϋπόθεση πού 
ετίθετο στο Βυζάντιο, εκείνη, δηλαδή, της άρνησιθρησκείας. Ό Λέων ό 
Τριπολίτης, στον όποιον ήδη αναφερθήκαμε,61 αποτελεί Ισως τό πιο 
γνωστό παράδειγμα βυζαντινού άρνησίθρησκου αιχμαλώτου πού διακρί
θηκε στους κόλπους της αραβικής κοινωνίας, εγγράφοντας μία λαμπρή 
σταδιοδρομία στο αραβικό ναυτικό.62 Καταγόταν από τήν Άττάλεια και 
σέ νεαρή ηλικία συνελήφθη αιχμάλωτος άπό τους "Αραβες και μεταφέρ
θηκε στή Συρία. Γρήγορα εντάχθηκε στο αραβικό ναυτικό, στις τάξεις 
τοΰ οποίου κατέλαβε ξεχωριστή θέση, όταν τό 904 τοΰ ανέθεσαν τήν 
αρχηγία τοΰ στόλου στή ναυτική εκστρατεία κατά της Θεσσαλονίκης, τήν 
οποία ώς γνωστόν σύντομα κατέλαβε.63 Ενδιαφέρουσα είναι ή άποψη 

60. Λέων Γραμματικός, σελ. 283. Οί πηγές αναφέρουν δτι ό πατέρας του 
εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ άπό τή λαμπρή καρριέρα του γιου του Σαμωνα και άπό 
τό μεγαλείο της βυζαντινής πρωτεύουσας ώστε εξέφρασε τήν επιθυμία να μείνει και 
ό Ιδιος στην Κωνσταντινούπολη· τον αποθάρρυνε όμως ό Σαμωνάς μέ τήν υπόσχεση 
πώς, δταν μπορέσει, θα επιστρέψει και εκείνος στην πατρίδα (Πρβλ. Rydén, ο.π., σελ. 
104). 

61. Βλ. πιο πάνω, σελ. 85, σημ. 9. 
62. ...έπιστήσαντες στρατηγον Τριπολίτην Λέοντα, 'Αττάλου μεν έξωρμημένον 

της πόλεως της δέ Χριστιανών ευσέβειας άποστήσαντα... (Θεοφάνους Συνεχιστής, 
σελ. 366). 

63. Βλ. πιο πάνω, σελ. 83-84. 
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τοϋ A.A. Vasiliev σύμφωνα με την όποια οι "Αραβες τοϋ ανέθεσαν την 
ηγεσία τοϋ στόλου επειδή καταγόταν από την Άττάλεια, μεγάλο ναυτικό 
κέντρο της εποχής, και ώς εκ τούτου θα είχε αποκτήσει μεγάλη ναυτική 
εμπειρία.64 Τήν ίδια περίπου εποχή ανάλογη υπήρξε ή εξέλιξη της στα
διοδρομίας ενός ακόμη άρνησίθρησκου βυζαντινού, πιθανώς αιχμαλώ
του, τοϋ Δαμιανού,65 ò όποιος, επίσης ώς αρχηγός τοϋ αραβικού στό
λου, κατέλαβε τό 911 τήν Κύπρο και οδήγησε μεγάλο τμήμα τοϋ χρι
στιανικού πληθυσμού της με επικεφαλής τον επίσκοπο Κίτρους Δημη-
τριανό66 στην αιχμαλωσία. 

Είναι προφανές πώς αυτοί οί άρνησίθρησκοι -Βυζαντινοί και "Αρα
βες- εγκατέλειψαν βέβαια τή "θρησκεία τους και υιοθέτησαν με πάθος τήν 
καινούργια, δεν άπέβαλαν όμως τις γνώσεις και τις εμπειρίες πού είχαν 
μέχρι τότε αποκτήσει στή γενέτειρα τους, άλλα τις μετέφεραν στή νέα 
τους πατρίδα και τις μετέδωσαν στο νέο περιβάλλον, στα πλαίσια τοϋ 
όποιου αναδείχθηκαν και σταδιοδρόμησαν. 

64. Vasiliev,Byzance... τ.2, α' σελ. 163. 
65. Ό Κεδρηνός (τ.2, σελ. 273 καί 284), τον αναφέρει ώς εμίρη της Τύρου, 

αξίωμα πού δεν τοϋ αποδίδουν οί αραβικές πηγές (βλ. Vasiliev, Byzance... 2, β' 
extraits... σελ. 16, 22). 

66. Στο Βίο τοϋ 'Αγίου Δημητριανοϋ αναφέρεται οτι ό επίσκοπος αιχμάλωτος 
συνάντησε προσωπικά τον χαλίφη της Βαγδάτης καί τον έπεισε να ελευθερώσει τους 
κυπρίους αιχμαλώτους, οί όποιοι τελικά επέστρεψαν μαζί του στην πατρίδα τους 
(βλ. Canard, Deux épisodes... σελ. 63-64). 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ 

Προτοϋ ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση τοΰ θέματος της συμ
βολής των αιχμαλώτων στον τομέα της επικοινωνίας και της πληροφό
ρησης των λαών θεωρήσαμε σκόπιμο να θίξουμε και μία άλλη ιδιόμορφη 
πτυχή του· εκείνη πού καλύπτει το ρόλο ορισμένων αιχμαλώτων -εκού
σιο ή ακούσιο- στην πληροφόρηση ή την παραπληροφόρηση τοΰ αντιπά
λου κατά τήν προετοιμασία ή κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Τήν 
αποκάλυψη τών δραστηριοτήτων των αιχμαλώτων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας -στρατιωτών ή πολιτών ή ακόμη αιχμαλώτων κατασκόπων-
κάνουν σε θεωρητικό, τουλάχιστον, επίπεδο οί επώνυμοι καΐ οι ανώνυ
μοι συγγραφείς τών στρατιωτικών πραγματειών της εποχής στα περί κα
τασκοπείας κεφάλαια τους, στα όποια τονίζουν ταυτόχρονα τήν ανα
γκαιότητα της άσκησης της (άνευ γαρ κατασκόπων αδύνατον ποιήσαι 
δονλείαν).1 Θεωρούν τήν κατασκοπεία ώς απαραίτητη πολεμική πρα
κτική και προτείνουν συγκεκριμένες οδηγίες για τή σωστή άσκηση της.2 

Τήν πρακτική της κατασκοπείας εφάρμοζαν εξίσου καλά, όπως φαίνεται, 
και οί εχθροί τοΰ Βυζαντίου, γεγονός πού ώθησε τον συγγραφέα τοΰ 
Στρατηγικοϋ τοΰ Μαυρικίου να προσθέσει στίς οδηγίες του προς τους 
βυζαντινούς στρατηγούς και αυτή: έάν συλληφθεί αιχμάλωτος ξένος κα
τάσκοπος, γνώστης της κατάστασης πού επικρατεί σ' εμάς μπορούμε ν' 

1. Κεκαυμένου Στρατηγικον, εκδ. Β. Wassiliewsky-V. Jernstedt, σελ. 9. 
2. Ό συγγραφέας τοϋ Στρατηγικού τοΰ Μαυρικίου αφιερώνει ειδικά κεφάλαια 

στους κατασκόπους, τους οποίους ονομάζει επίσης σκουλκάτορες καί έξπλοράτορες 
(Μαυρικίου Στρατηγικον ο.π., σελ. 326-334). Προσδιορίζει το προφίλ τοΰ αρχηγού 
τους ώς εξής: Γόν δέ άρχοντα της σκούλκας άγρυπνον καί φρόνιμον και εμπειρον 
εκλέγεσθαι, καί μη τον τυχόντα- ουδέ γάρ τοσούτον ανδρείας, όσον φρονήσεως καί 
αγρυπνίας δειται η τοιαύτη χρεία (σελ. 330). Καί λίγο πιο πάνω· τους δέ γε 
σκουλκάτορας πιστούς είναι, καί εϊδει σώματος καί ψυχή και οπλίσει άνδρείοις τε 
καί τών λοιπών στρατιωτικών διαφέρειν, ώστε η δράσαντάς τι γενναΐον κατά τών 
έχθρων έπανελθεϊν, η ζωγρηθέντας παρ' έκείνοις θαυμάζεσθαι (σελ. 328 καί 330). 
'Επίσης στο Στρατηγικον τοΰ Κεκαυμένου, (ο.π., σελ. 9): οί δέ κατάσκοποι σου μη 
γνωρίζωσιν αλλήλους- Ισως γάρ κρατείται τις έξ αυτών καί φανεροί καί τους 
λοιπούς- καί σε άλλο σημείο: καί όμίλει μετ' αυτών πολλά, περιεργάζου δέ αυτούς εν 
ταίς όμιλίαις, ποίος έχει απλούν φρόνημα καί ποίος ποικίλον, ποίος ψεύδεται καί 
ποιος αληθεύει. Χρή δέ γινώσκειν ποίος έξ αυτών εστί γοργός ή αργός, ή τολμηρός 
ή δειλός. Πλην μή γινώσκωσι τήν βουλήν σου μήτε οί κατάσκοποι μήτε άλλος τις. 
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αντιδράσουμε μέ δύο τρόπους: ει μεν ασφαλή τε καί ισχυρά τα παρ' 
ήμΐν fi, να τον ελευθερώσουμε για να επιστρέψει στην πατρίδα του και 
να μεταφέρει τίς εντυπώσεις του στους πολεμίους ώστε να κατάπληξη 
τα τούτων φρονήματα· εΐ δε τι παρ' ήμΐν ασθενές, κολάζειν τε δεϊ 
τοϋτον και έξειπόντα τα των πολεμίων μυστήρια τελευταϊον ή άναιρεΐν 
ή ασφαλώς αλλαχόσε πέμπειν} 

Στα στρατιωτικά εγχειρίδια τοϋ 10ου αίώνα οι κανόνες της κατα
σκοπείας έγιναν σαφέστεροι· προστέθηκαν σ' αυτούς και νέες οδηγίες, 
όπως εκείνη πού προέτρεπε τη σύλληψη άπό βυζαντινούς κατασκόπους 
και τη μεταφορά στο στρατόπεδο τους αιχμαλώτων, μέ σκοπό την δια 
της βίας αποκάλυψη των πολεμικών σχεδίων τοϋ εχθρού. Στην Περί πα
ραδρομής τοϋ Κυροϋ Νικηφόρου τοϋ βασιλέως στρατιωτική πραγματεία4 

ό ανώνυμος συγγραφέας της αφιερώνει το δεύτερο κεφάλαιο στην ωφε
λιμότητα των φρουρών και τών κατασκόπων. 'Αναφερόμενος στους δεύ
τερους τονίζει τήν ανάγκη οργανωμένων και συνεχών αποστολών τους 
στην επικράτεια τών 'Αράβων μέ σκοπό, πέρα άπό τη διερεύνηση τών 
κινήσεων τοϋ εχθρού, τή σύλληψη αιχμαλώτων άπό τό εχθρικό στρατό
πεδο καί τή μεταφορά τους στο βυζαντινό στρατηγό, στον όποιο θα 
υποχρεώνονταν στή συνέχεια να δώσουν λεπτομερείς πληροφορίες για 
τίς κινήσεις καί τα σχέδια τών ομοεθνών τους (καί ει που δυνηθώσι τι-
νάς κατασχεΐν τών πολεμίων, καί προς τον τήν αρχήν διέποντα στρα-
τηγον άποκομίζειν, όπως δι'αυτών τάς τών έχθρων κινήσεις καί βουλάς 
άναμανθάνη).5 Τήν υποχρέωση τών "Τραπεζιτών" κατασκόπων νά πεί
σουν ή νά εξαναγκάσουν, μέ οποιοδήποτε τρόπο, τους αΙχμαλώτους 
τους ν' αποκαλύψουν τίς κινήσεις τοϋ εχθρού, αναφέρουν καί άλλες πη
γές -στρατιωτικές πραγματείες καί μή- μέ τή χαρακτηριστική μάλιστα 
ελλειπτική έκφραση κρατήσαι γλώσσας.6 

3. Μαυρικίου Στρατηγικόν, ο.π., σελ. 284. 
4. G. Dennis, Three Byzantine Military Treatises (Text, Translation and Notes) 

Ουάσιγκτον 1985, σελ. 144-239. —Πρβλ. G. Dagron-H. Mihàescu, Le traité sur la Guérilla 
de l'empereur Nicéphore Phocas, Παρίσι 1986, σελ. 29-135 μέ εισαγωγή, μετάφραση καί 
σχόλια. 

5. Dennis, δ.π., σελ. 152. 
6. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 475-476 (...έμπροσθεν δέ ό συνετός ταχυδρόμους 

γαλέας άποστείλας κατασκοπήσαι καί κρατήσαι γλώσσαν προσέταξεν). -Κεκαυμένου 
Στρατηγικόν σελ. 9 (συνοδικοί δέ είσιν οΐτινες καί οκτώ και εννέα καί δέκα καί 
πλείονες αποστέλλονται παρά σου εις τό κρατήσαι γλώσσαν). -Νικηφόρου Ούρανοϋ, 
Τακτικά, στή μελέτη τοϋ J. -Α. De Foucault, Douze chapitres inédits de la Tactique de 
Nicéphore Ouranos, Travaux et Mémoires 5 (1973), σελ. 289 (... έξ αναγκαίου εστί τό 
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Ό Ιδιος κανόνας άλλα περισσότερο σαφής περιέχεται και σ' ενα 
άλλο στρατιωτικό εγχειρίδιο της εποχής, στο 'Ανωνύμου Βιβλίον Τακτι-
κόν,Ί το όποιο αναφέρεται κυρίως στίς σχέσεις των Βυζαντινών με τους 
Βούλγαρους και τους άλλους βόρειους λαούς (Πετσενέγους, Ρώσους, 
Τούρκους). Στο δέκατο όγδοο κεφάλαιο Περί δουκατόρων και κατασκό
πων,8 ό συγγραφέας του τονίζει μεν τη σπουδαιότητα της κατασκοπείας 
και τό ρόλο τών κατασκόπων, επισημαίνει όμως, προσδίδοντας σ' αυτό 
ιδιαίτερη έμφαση, τη χρησιμότητα τών αιχμαλώτων πού οί κατάσκοποι 
οφείλουν να συλλάβουν κατά τη διάρκεια της αποστολής τους. 'Όσον 
άφορα τίς υπηρεσίες πού θα μπορούσαν να προσφέρουν οί εν λόγω 
αιχμάλωτοι, ό συγγραφέας αυτού τού εγχειριδίου προχωρεί περισσότερο. 
Δεν περιορίζεται μόνο στην αποκάλυψη μυστικών τής πατρίδας τους, 
πού ούτως ή άλλως θά υποχρεώνονταν να κάνουν εκείνοι, άλλα προτεί
νει καί κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: πίστεις γαρ λαμβάνοντες παρά τών 
στρατηγών ελευθερίας τυχείν συν γυναιξί καί παιδίοις καί αυτοί προς 
κατασκοπήν αποστέλλονται, καί μετά το κατανοήσαι ώς έχει τά τών 
ομοφύλων άπαντα άποστρέφοντες το αληθές άπαγγέλλουσι.9 Θά μπο
ρούσαν, λοιπόν, οί αιχμάλωτοι τών βυζαντινών κατασκόπων να χρησι
μοποιηθούν καί εκείνοι ώς κατάσκοποι, υπό ορισμένες βέβαια προϋπο
θέσεις,10 καί να λειτουργήσουν στα πλαίσια αυτής τής εντεταλμένης υπη
ρεσίας καλύτερα άπό τους βυζαντινούς, μέ δεδομένη τή γνώση τής γλώσ
σας καί τών ιδιαιτεροτήτων τών "ομοφύλων" τους. 

Για τήν εφαρμογή ορισμένων άπό τους προαναφερθέντες κανόνες, 
πού περιλαμβάνονται στα πολεμικά εγχειρίδια, θά περιορισθούμε στην 
καταγραφή κάποι ον μαρτυριών πού περιέχονται στην Ιστορία τού Θεο
φύλακτου Σιμοκάττη καί αναφέρονται σε γεγονότα τής εποχής του. Στή 
διάρκεια μιας οπισθοχώρησης τού βυζαντινού στρατού στην περιοχή τού 
Δούναβη κατά τους άβαρο-βυζαντινούς πολέμους τού β ' μισού τού 6ου 
αιώνα, Ινας "βάρβαρος" αιχμάλωτος έσωσε τους βυζαντινούς στρατιώτες 
άπό βέβαιο θάνατο πού θά τον προκαλούσε ή έλλειψη νερού. Ό αίχμά-

κρατείν γλώσσας καί δι' αυτών μανθάνειν τά περί τής χώρας τών πολεμίων). — 
Πρβλ. Dagron-H. Mihäescu, ο.π., σελ. 251. 

7. Βλ. Dennis, ο.π., σελ. 246-327. 
8. Στο Ιδιο, σελ. 290 καί 292. 
9. Στο Ιδιο, σελ. 292. 
10. Βασική προϋπόθεση, στην περίπτωση αποστολής αΙχμαλώτων ώς κατα

σκόπων στην Ιδιαίτερη πατρίδα τους ήταν, προφανώς, ή ομηρία τών συγγενών τους, 
συζύγων και παιδιών μέχρι τήν επάνοδο τών πρώτων (βλ. Dagron-H. Mihäescu ο.π., 
σελ. 252. —Πρβλ. Shepard, ο.π., σελ. 270). 
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λωτός πού γνώριζε καλύτερα την περιοχή, ελπίζοντας προφανώς, στη 
σωτηρία του, τους υπέδειξε τον Ήλιβακίαν ποταμό Οπου οί 'Ρωμαίοι εξ 
έωθινον περιτυγχάνουσιν ϋδαη.η Άς θυμίσουμε ακόμη ότι οί βυζαντι
νοί κατακτητές της Άρζανηνής εξανάγκασαν κάποιους αιχμαλώτους 
Πέρσες, κατοίκους της πόλης, νά τους αποκαλύψουν τα κρησφύγετα τοϋ 
πληθυσμού της και τίς υπόγειες αποθήκες πού ήταν γεμάτες με τρόφιμα, 
απαραίτητα γιά τή συντήρηση και επιβίωση τοϋ βυζαντινού στρατού.12 

Πολύτιμες πληροφορίες γιά τίς προσπάθειες τού Χαγάνου νά συνε
νώσει υπό τήν ηγεσία του όλα τα βόρεια τού Δούναβη βαρβαρικά φύλα 
καί γιά τα σχέδια του νά στρέψει τους εθνάρχες τους εναντίον της 
Αυτοκρατορίας, έδωσαν στο βυζαντινό αυτοκράτορα τρεις Σκλαβηνοί 
πού συνελήφθησαν αιχμάλωτοι, περιπλανώμενοι άοπλοι στην περιοχή 
της Θράκης. Ή απάντηση πού εκείνοι έδωσαν κατά τή σύλληψη τους γιά 
το πώς βρέθηκαν στή βυζαντινή επικράτεια, όπως περιγράφεται άπό τον 
Σιμοκάττη, αποτελεί μάλλον μια προσχεδιασμένη πρόφαση.13 Τό πιθανό
τερο είναι ότι στους τρεις Σκλαβηνούς περιπλανώμενους14 "μουσικούς" 
είχε ανατεθεί άπό τον Χαγάνο ειδική αποστολή κατασκοπείας καί διε
ρεύνησης τών προθέσεων τού αντιπάλου, πρακτική πού εφαρμοζόταν 
κατά τίς εμπόλεμες περιόδους άπ' όλες τίς πλευρές. Ό βυζαντινός 
αυτοκράτορας μετά τήν μακρά απάντηση τών σκλαβηνών αιχμαλώτων-

11. ... καί αν ή στρατιά διόλωλεν απασα, ει μή βάρβαρος τις άλούς τον 
Ήλιβακίαν αύτοΐς εξέλεξε ποταμόν, τέτταρας παρασάγας απέχοντα... (Σιμοκάττης, 
σελ. 254). 'Άς θυμίσουμε εδώ τήν οδηγία τοϋ συγγραφέα τοϋ Στρατηγικού, Χρή επί 
της πολέμιας... μόνον δια τών αιχμαλώτων καί αυτομόλων ασφαλώς άνερευνάν τήν 
τών τόπων ποιότητα (Στρατηγικόν, σελ. 318). 

12. τοιγαροϋν àvà ταύτας δή τάς υπογείους καταγωγάς ή σωτηρία τέως σφίσιν 
αϋτοϊς άπεθησαυρίζετο. μενοϋνγε καί άρτους καί μάζας εν τοις κοιλώμασιν 
άπεταμιεύοντο φυλακής εν καλώ είναι οί τής Άρζανηνής ταϋτα διανοούμενοι, μετ' 
ου πολύ δε κατάφωροι 'Ρωμαίοις εγίνοντο προς τι βραχύ τήν αϊσθησιν παρακ-
λέ'ψαντες, τών έαλωκότων τά υπό γήν έξειπόντων μυστήρια καί επιδειξαμένων εις τό 
εναργές το απόρρητον (Σιμοκάττης, σελ. 82). 

13. Στο Ιδιο, σελ. 223-224. 
14. ...τρεις Σκλαυηνοί τό γένος μηδέν τι σιδήρου περιβαλλόμενοι ή οργάνων 

πολεμικών έάλωσαν υπό τών τοϋ βασιλέως υπασπιστών [κιθάραι δέ αϋτοϊς τά 
φορτία, καί άλλο τι, ουδέν έπεφέροντο] (Σιμοκάττης, σελ. 223) καί σε άλλο σημείο 
τοϋ σχετικοΰ αποσπάσματος: Κιθάρας τε έπιφέρεσθαι δια τό μή έξησκήσθαι όπλα 
τοις σώμασι περιβάλλεσθαι, τής χώρας αυτής αγνοούσης τόν σίδηρον... λύραις τε 
καταψάλλεσθαι περιλαλείν ουκ είδότας ταίς σάλπιγξιν (σελ. 224). Παρατηρούμε ότι 
ή Ιδια ή εμφάνιση τών τριών Σκλαβηνών, χωρίς δπλα άλλα μέ μουσικά οργανα καί ή 
δικαιολογία πού προβάλλουν γι' αύτη, δτι δηλαδή προέρχονται άπό λαό ειρηνικό 
πού αγνοεί τά όπλα καί τον πόλεμο, αποκαλύπτουν τό ρόλο πού τους είχαν 
αναθέσει νά παίξουν, δεδομένου δτι βασική αρχή τής άσκησης τής κατασκοπείας 
ήταν καί παραμένει ή παραπλάνηση τού αντιπάλου. 
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κατασκόπων μέ την οποία προσπάθησαν να δικαιολογήσουν την παρου
σία τους στη βυζαντινή επικράτεια, επί τοις φηθεΐσι το φϋλον αγόμενοι 
φιλοξενίας ήξίου εκείνους., θανμάσας τε τούτων των σωμάτων το μέγε
θος... ες την Ήράκλειαν τούτους παρεπέμπετο.15 Στην απόφαση τοϋ 
αυτοκράτορα ν' αποστείλει τους τρεις Σκλαβηνούς στην πόλη 'Ηράκλεια 
απεικονίζεται ή εφαρμογή της οδηγίας τοϋ Στρατηγικού τοϋ Μαυρικίου 
ασφαλώς άλλαχόσε πέμπειν πού λίγο πριν μνημονεύθηκε16 καί άφορα 
στην αντιμετώπιση κατασκόπου-αίχμαλώτου σε ρωμαϊκό έδαφος. 

Κατά τή μακρά περίοδο των επιχειρήσεων της Θράκης, ό στρατηγός 
των βυζαντινών στρατευμάτων της περιοχής Πέτρος απέστειλε είκοσι 
άνδρες κατασκόπους βόρεια τοϋ Δούναβη μέ σκοπό να μελετήσουν τίς 
κινήσεις των Άβάρων (καί είκοσι συλλεξάμενος άνδρας έπεπόμφει δια-
περαιοϋσθαι τον ποταμον καί διανοήσαι τα των πολεμίων κινήματα).11 

ΟΙ βυζαντινοί κατάσκοποι, παραβιάζοντας τους κανόνες σωστής άσκη
σης της κατασκοπείας18 καί εκθέτοντας ριψοκίνδυνα τους εαυτούς τους, 
συνελήφθησαν αιχμάλωτοι από Ιππείς Σκλαβηνούς, οί όποιοι τους υπο
χρέωσαν ν' αποκαλύψουν τα σχέδια των "Ρωμαίων". Μία παρόμοια 
αποστολή βυζαντινής κατασκοπείας στην επικράτεια τών Άβάρων στέ
φθηκε μέ επιτυχία, λίγους μήνες αργότερα. Τριάντα άνδρες, κατάσκοποι 
τοϋ βυζαντινού στρατηγού Γούδουϊ στή διάρκεια τής αποστολής τους 
συνέλαβαν αιχμαλώτους τρεις "βαρβάρους", ευρισκόμενους σέ κατάστα
ση μέθης.19 Άπό τους συλληφθέντες, τους οποίους οδήγησαν αμέσως 
στον στρατηγό τους, τάς τών πολεμίων επιβολάς απάσας διέγνωσαν?0 

Πολύ ενδιαφέρουσα είναι επίσης ή καταγραφή από τον Σιμοκάττη 
ενός επεισοδίου άλληλοκατασκοπείας βυζαντινών καί περσών στρα
τιωτών, ή κατάληξη τοϋ οποίου απέβη εις βάρος τών πρώτων. Σύμφωνα 

15. Σιμοκάττης, σελ. 224. 
16. Βλ. πιο πάνω, σελ. 126 σημ. 3. 
17. Σιμοκάττης, σελ. 252. 
18. Ό ίδιος ο Σιμοκάττης λέει: είθισται τοϊς επί κατασκοπή συνταττομένοις αεί 

τάς νύκτας ποιείσθαι την βάδισιν, ημέρας δέ λαμπούσης ϋπνοις προσομιλεϊν (σελ. 
252). Οί συγκεκριμένοι ομως κατάσκοποι παραβίασαν άύτή την αρχή καί κοιμήθηκαν 
τή νύκτα, γεγονός πού απέβη γι' αυτούς μοιραίο. 'Αξίζει να θυμίσουμε στο σημείο 
αυτό πώς περιγράφει ό συγγραφέας τοΰ Στρατηγικού τον Μαυρικίου τον αρχηγό 
μιας αποστολής κατασκοπείας: Τον δέ άρχοντα τής σκονλκας αγρνπνον καί φρόνιμον 
καί εμπειρον έπιλέγεσθαι, καί μή τον τνχόντα- ονδέ γάρ τοσούτον ανδρείας, οσον 
φρονήσεως καί αγρυπνίας δεΐται ή τοιαύτη χρεία (σελ. 330). 

19. Σιμοκάττης, σελ. 265-266 (άποστείλας τοίννν πεζούς άνδρας τριάκοντα 
παρακελεύεται ίχνηλατεϊν το πολέμιον) 

20. Στο Ιδιο, σελ. 265. 
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λοιπόν μέ τήν αφήγηση, πενήντα βυζαντινοί κατάσκοποι τους οποίους 
απέστειλε ό στρατηγός της Λαζικής Ρωμανός για διερεύνηση τών κινή
σεων τοϋ περσικού στρατού (άνερευνασθαι τα τών πολεμίων κινήματα) 
συναντούν δύο πέρσες κατασκόπους 'Ρωμαϊκήν περιβαλλόμενους 
εσθήτα. Οί τελευταίοι αφού εξαπάτησαν τους έλόντας και τους έπεισαν 
ότι είναι Ρωμαίοι, στή συνέχεια τους παραπλάνησαν και δια ξένης τινός 
ατραπού τους οδήγησαν στο εχθρικό στρατόπεδο. Έκεϊ κρατήθηκαν ώς 
αιχμάλωτοι άπό τον Βαράμ, στον όποιον κατάδηλα πάντα έποιήσαντο.21 

Τίς Ιδιες, συνεπώς, μεθόδους πού προτείνουν οί συγγραφείς τών στρα
τιωτικών πραγματειών για τήν αποτελεσματικότερη άσκηση της κατα
σκοπείας, χρησιμοποιούσαν επίσης οί Πέρσες και άλλοι λαοί της εποχής 
άλλοτε μ' επιτυχία και άλλοτε όχι. 

Ή στρατηγική, ωστόσο, τών βυζαντινών αυτοκρατόρων και τών επι
τελείων τους στην άσκηση της κατασκοπείας δεν περιοριζόταν στην ανί
χνευση μόνο τών προθέσεων τού αντιπάλου· απέβλεπε επίσης στην πα
ραπληροφόρηση του γιά τήν οποία δοκίμαζε, προφανώς, πολλές μεθό
δους. Μία έξ αυτών ήταν ή χρήση "επίπλαστων" αιχμαλώτων, στρα
τιωτών δηλαδή ή στρατιωτικών αξιωματούχων, οί όποιοι εκτελώντας 
εντεταλμένη υπηρεσία, "προκαλούσαν" τή σύλληψη τους άπό τόν εχθρό 
μέ σκοπό να τον παραπλανήσουν. 'Ένα σχετικό περιστατικό περιγράφε
ται άπό τόν Σιμοκάττη σε κάποιο σημείο της αφήγησης του όπου ανα
φέρεται στή μεγάλη οξύτητα και στην κρισιμότητα τών σχέσεων Βυζα
ντινών-'Αβάρων.22 Πρόκειται γιά τήν ανάθεση άπό τόν αυτοκράτορα 
Μαυρίκιο σ' Ιναν άπό τους σωματοφυλακές του μιας επικίνδυνης απο
στολής παραπληροφόρησης τού άβαρου ηγεμόνα. 'Αξίζει να παρατεθεί 
εκείνο τό τμήμα άπό τό σχετικό χωρίο στο όποιο περιγράφεται μέ πολύ 
καθαρότητα τόσο ή μέθοδος στην εκτέλεση της αποστολής όσο κυρίως ή 
σκοπιμότητα τής παραπληροφόρησης τού αντιπάλου. Τετάρτη δέ ημέρα, 
και άγχινοίας άκόλουθον βουλήν προηνέγκατο- τών γαρ σωματοφυλά
κων τινά μετάκλητον ποιησάμενος έκοντί άλώναι αυτόν υπό τών βαρβά
ρων έκέλευε φάσκειν τε αυτοκρατορικός ώς τον Πρΐσκον έπιστολάς επι-
φέρεσθαι, όπως οί βάρβαροι καθά πού τι ερμαιον ταύτας άναλεξάμενοι 
τής τών εγγεγραμμένων δυνάμεως αύτήκοοι γένοιντο κάντεϋθεν έκδειμα-

21. Στο Ιδιο, σελ. 123. 
22. το δέ βάρβαρον το άστυ περικαθήμενον γενικώς επολιόρκει τον Πρίσκον. 

τούτων γοϋν ό αυτοκράτωρ άκηκοώς ήδημόνει τε και έδεδίει τήν εκβασιν, και 
μέγιστον τάραχον έσπασε τή αγγελία τοϋ σνγκυρήσαντος (Σιμοκάττης σελ. 229). 
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τούμενοι την προς τα οίκοι άνάζευξιν φενακισθέντες ποιήσωνται.23 Στη 
συνέχεια παρατίθεται το παραπλανητικό περιεχόμενο της επιστολής και 
ή περιγραφή τής εκτέλεσης της συγκεκριμένης αποστολής κατά τήν 
οποία, σύμφωνα μέ το προδιαγεγραμμένο σχέδιο, ό σωματοφύλακας τοϋ 
Μαυρικίου "συνελήφθη" αιχμάλωτος από τους Άβάρους καί παρέδωσε 
εκών το γράμμα τοϋ Αυτοκράτορα, το όποιο προοριζόταν δήθεν για τό 
βυζαντινό στρατηγό τής Θράκης Πρίσκο. Ή αποστολή στέφθηκε μέ από
λυτη επιτυχία άφοϋ ό Χαγάνος, μετά τήν ανάγνωση τής παραπλανητικής 
επιστολής... περιδεής γεγονός, συνθήκας προς τον Πρίσκον διαθεμένος, 
έπ' όλιγίστω χρυσίω ές τήν έαυτοϋ ώς τάχιστα επανέζευξεν.24 

Προτού, λοιπόν, οί Βυζαντινοί φθάσουν στή χρήση τής βίας καί τής 
στρατιωτικής αναμέτρησης μέ τον αντίπαλο, χρησιμοποιούσαν οποιοδή
ποτε άλλο μέσο για τήν αποφυγή της. Ή δόλοις ή έφόδοις ή λιμφ τους 
πολεμίους βλάπτειν καλόν ουχί πάντως προς πόλεμον έκκαλεΐσθαι δη
μόσιον, ένθα πλέον τής τύχης ή τής ανδρείας εστίν ή έπίδειξις,25 τονίζει 
ό συγγραφέας τοΰ Στρατηγικού τού Μαυρικίου, αναδεικνύοντας τήν τέ
χνη τοΰ πολέμου σέ υψηλή πνευματική δραστηριότητα. Αυτή, ή θεμελιώ
δης αρχή τής στρατιωτικής πολιτικής πού ακολούθησε ή ανατολική 
αυτοκρατορία στους πρώτους αιώνες τής ζωής της, παρέμεινε σέ Ισχύ 
καί κατά τους επόμενους, διατυπωμένη εγγράφως στή 12η διάταξη τών 
Τακτικών του, από τον Λέοντα Στ ' τό Σοφό, (... δια τέχνης καί φρονη
μάτων στρατηγικών...κατορθοϋται ô πόλεμος...ήγουν δι' εγκρυμμάτων ή 
στενωμάτων, καί δι' αιφνιδιασμού ή δια πολλών άλλων καί διαφόρων 
τόπων ίνα άπατζϊς τους εχθρούς ώστε χωρίς δημοσίου πολέμου κατορ-
θώσαι τήν νίκην κατ' αυτών).26 

23. Στο Ιδιο, σελ. 229. 
24. Στο ίδιο, σελ. 229-230. 'Ανάλογη ήταν ή προσπάθεια παραπληροφόρησης πού 

επιχειρήθηκε αρκετούς αιώνες αργότερα άπό τον 'Αλέξιο Κομνηνό, όταν ό τελευταίος 
φρόντισε να περιέλθουν στην κατοχή τοΰ Βοημούνδου επιστολές μέ πλαστό 
περιεχόμενο μέ σκοπό να προκαλέσει ρήξη στις σχέσεις του μέ τους πιστούς του 
συμμάχους (βλ. Shepard, ο.π., σελ. 287, όπου καί ή πηγή). 

25. Μαυρικίου Στρατηγικόνσελ. 278. 
26. Λέοντος Στ' Τακτικά (PG 107), στ. 806 καί 808. Για τήν προσπάθεια 

αποφυγής τοΰ πολέμου καί τήν επίτευξη νίκης μέ άλλα μέσα, αναφέρει ακόμη: Τούτο 
γάρ εστί καί σωτήριον, κάι πάνυ άναγκαΐον, ϊνα δια τής σης συνέσεως καί 
φρονήσεως καί ανδρείας καί τέχνης νικφς τους εχθρούς (στ. 808). —Πρβλ. Α. 
Toynbee, Constantine Porphyrogenitus and his World, Λονδίνο 1973, σελ. 290-291. 





ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στή διάρκεια της μακράς Ιστορικής περιόδου - πρώϊμη καί μέση βυ
ζαντινή εποχή - οι σχέσεις της κυρίαρχης τότε δύναμης, της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας, μέ τους λαούς πού τήν περιέβαλαν υπήρξαν κατά κανό
να εχθρικές. Μέσα σ' αυτή τή σκληρή πραγματικότητα των συνεχών συ
γκρούσεων καί ανταγωνισμών, πού ξεκινούσαν από τήν ανάγκη τής επι
βίωσης ή τής εδαφικής επέκτασης τών "εθνών" τής εποχής, οί δυνατότη
τες για τήν προσέγγιση τους ήταν περιορισμένες άλλα οχι ανύπαρκτες. 
Πέρα άπό τις σύντομες, συνήθως, ειρηνικές περιόδους στις όποιες ή πο
λιτική καί κοινωνική προσέγγιση ήταν εύκολο να επιτευχθεί, ή ανάγκη 
για επικοινωνία τών αντιμαχομένων γινόταν πιο επιτακτική κατά τή 
διάρκεια τών παρατεταμένων εχθρικών τους σχέσεων. Ένας άπό τους 
λόγους πού τήν επέβαλαν ήταν ή ύπαρξη τών αιχμαλώτων στή μία ή τήν 
άλλη πλευρά καί ή επιθυμία τών ενδιαφερομένων για τήν απελευθέρωση 
τους ή τουλάχιστον τήν επιβίωση τους. 

'Ωστόσο, ή συμβολή τών αιχμαλώτων στο ζήτημα τής επικοινωνίας 
τών λαών δεν ήταν μονοσήμαντη. Δέν συνίστατο μόνο στην κατά τρόπο 
έμμεσο παρέμβαση τους, τήν οποία προκαλούσε ή Ιδια ή αιχμαλωσία 
τους καί απαιτούσε τήν προσέγγιση τών επισήμων πολιτικών καί στρα
τιωτικών φορέων τών αντιτιθεμένων. Είναι γεγονός ότι ò ρόλος πολλών 
έξ αυτών υπήρξε πολυδιάστατος καί ή συμβολή τους άμεση καί πολύ
πλευρη. Άπό τή γενική παρουσίαση τοΰ προβλήματος τών αίχμαλώτων 
στο εισαγωγικό κεφάλαιο καί τήν κριτική ανάλυση τών επί μέρους κατη
γοριών στα επόμενα, διαπιστώσαμε τήν ύπαρξη δύο εξίσου σημαντικών 
επιπέδων επικοινωνίας πού διαμορφώθηκαν μέσω αυτών ενός επισήμου, 
στή δημιουργία τοΰ οποίου οί αιχμάλωτοι σε συνδυασμό μέ άλλους πα
ράγοντες αποτέλεσαν τήν αίτια ή απλώς τήν αφορμή, καί ενός ανεπισή
μου, στα πλαίσια τού οποίου τον κύριο ρόλο έπαιξαν οί Ιδιοι οί αίχμά-
λωτοι. 

Στην πρώτη περίπτωση, ή αίχμαλωσία πλήθους ανωνύμων ανθρώ
πων, μεμονωμένων αξιωματούχων καί επωνύμων ευγενών οδηγούσε τήν 
ενδιαφερόμενη πλευρά στην ανάγκη προσέγγισης τοΰ αντιπάλου. Τό 
πρόβλημα τών αίχμαλώτων σέ συνδυασμό μέ άλλες δυσμενείς έπιπτώ-
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σεις πού ενδεχομένως είχε επιφέρει μία ή αλλεπάλληλες ήττες, όπως για 
παράδειγμα ή απώλεια εδαφών, ένας επικείμενος λιμός ή ίσως ακόμη 
σοβαρή μείωση τοϋ ανθρώπινου δυναμικού του, ωθούσαν αναπότρεπτα 
τον ηττημένο σε επιζήτηση ανακωχής κατά τήν οποία επιχειρούσε δια
πραγματεύσεις με τον αντίπαλο για τήν επίλυση όλων αυτών τών ζητη
μάτων, πού ενδεχομένως ν' απασχολούσαν ταυτόχρονα και τήν άλλη 
πλευρά. Κατά τους πρώτους αιώνες, στίς διαπραγματεύσεις τών αντιμα
χομένων το αίτημα της απελευθέρωσης ή της ανταλλαγής αιχμαλώτων 
-κυρίως τού ανωνύμου πλήθους- εντασσόταν κατά κανόνα σ' ενα πλαί
σιο γενικότερων ενδιαφερόντων τών εμπολέμων πού θα μπορούσαν να 
είναι ή επιστροφή ή ή παραχώρηση εδαφών, ή καταβολή ετησίων επιδο
μάτων, ή απονομή τιμητικών τίτλων κ.ά. Στην περίοδο όμως τών άραβο-
βυζαντινών πολέμων και Ιδιαίτερα άπό τα τέλη τού 8ου - αρχές τοϋ 9ου 
αΙώνα, τό ζήτημα της ανταλλαγής τών αΙχμαλώτων κατέλαβε πρωτεύου
σα θέση στίς διαπραγματεύσεις τών ενδιαφερομένων μερών και πολλές 
φορές αποτέλεσε το μοναδικό λόγο για τή διεξαγωγή τους. 

Οί διαδικασίες πού εφαρμόζονταν για τήν προετοιμασία και τή διε
ξαγωγή τών διαπραγματεύσεων ήταν άπ' όλες τις πλευρές σχεδόν ταυτό
σημες: ανταλλαγή επιστολών και παράδοση τους στον επίσημο "παραλή
πτη" δια διερμηνέων, αποστολή πρεσβευτών εντεταλμένων γι' αυτό τό 
σκοπό ή ακόμη διαμήνυση τοϋ αΐτήματος της απελευθέρωσης τών αΙχμα
λώτων μέσω ανεπισήμων απεσταλμένων -συνήθως στρατιωτικών 
ηγετών- προσφορά και ανταπόδοση πολυτίμων καί σπανίων δώρων και 
τέλος λαμπρή υποδοχή καί εξαιρετική φιλοξενία τών επισήμων απεσταλ
μένων στίς πρωτεύουσες τών συνομιλητών τους. 

Στίς αφηγηματικές πηγές τής εποχής εντοπίσαμε πολλές μνείες ανα
φερόμενες στο αίτημα τού ενός ή τού άλλου γι' απελευθέρωση ή ανταλ
λαγή αΙχμαλώτων καί στίς διαδικασίες πού συνεπάγονταν τήν πραγμα
τοποίηση του. Μερικές εξ αυτών περιορίζονται σε άπλες αναφορές τού 
γεγονότος ένώ άλλες περιγράφουν εκτενέστερα τους τρόπους προσέγγι
σης τών αντιπάλων καί επισημαίνουν τον επίσημο διακρατικό χαρακτή
ρα πού συχνά προσλάμβαναν οί σχετικές συνομιλίες. Σέ άλλες πληροφο
ρίες διαγράφεται ή έντονη ανησυχία επισήμων φορέων για τό επίπεδο 
διαβίωσης τών αΙχμαλώτων, ανησυχία πού εκφραζόταν μ' επιστολές ή 
μέσω είδικών απεσταλμένων. 
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Τον 5ο αιώνα, κατά την περίοδο της ακμής της ούννικής συνομο
σπονδίας, τό αίτημα της εξαγοράς αιχμαλώτων εκ μέρους τών Βυζα
ντινών και ή απαίτηση τών ούννικών άρχων γι' απελευθέρωση τών ομο
εθνών τους πού είχαν οδηγηθεί στο Βυζάντιο, αποτελούσαν πάγια ζητή
ματα τών διαπραγματεύσεων πού διεξάγονταν σε πολύ υψηλό επίπεδο 
κατά τις αλλεπάλληλες αμφίδρομες πρεσβείες εκείνης της εποχής. Ό 
Πρίσκος μάλιστα κάνει Ιδιαίτερη μνεία για τό αντίτιμο της εξαγοράς βυ
ζαντινών αιχμαλώτων, τό όποιο φαίνεται πώς αναπροσαρμοζόταν συχνά 
στα πλαίσια τών συνθηκών και τών αναγκών πού ανέκυπταν κάθε φο
ρά.1 Ή αναλυτική περιγραφή από τον ίδιο συγγραφέα τών όσων έλαβαν 
χώρα στή διάρκεια τών διπλωματικών αποστολών -στο Βυζάντιο και 
στο ούννικό βασίλειο- δίνει τό μέτρο της προσέγγισης και επικοινωνίας 
δύο κατεξοχήν εχθρικών λαών όπως αυτή επιτεύχθηκε μέσω τών αίχμα-
λώτων.2 Οί μέθοδοι πού εφαρμόστηκαν για τήν επιτυχία τών προαναφε
ρομένων διπλωματικών συναντήσεων υπήρξαν τό ίδιο εντυπωσιακές και 
από τις δύο πλευρές. 

Τήν πρακτική της "απλόχερης" φιλοξενίας ακολούθησε τό Βυζάντιο 
και αργότερα, στην περίοδο τών πολέμων του μέ τους Άβάρους, όταν ό 
Χαγάνος, όπως άλλοτε ό 'Αττίλας, έστελνε αλλεπάλληλες πρεσβείες στή 
βυζαντινή πρωτεύουσα οχι μόνο για τήν απελευθέρωση αιχμαλώτων 
-πού αποτελούσε πάντοτε πάγιο αίτημα τών δύο πλευρών- άλλα και για 
τήν προμήθεια πολυτελών βυζαντινών εμπορευμάτων και τροφίμων πού 
έλειπαν από τις αγορές τών "βαρβάρων".3 Ό Θεοφύλακτος Σιμοκάττης 
αναφέρεται πάντως και ειδικότερα σε διαπραγματεύσεις Άβάρων και 
Βυζαντινών μέ μόνο αντικείμενο τήν επιστροφή άβαρο-σλάβων αιχμαλώ
των. Σε κάποιο σημείο τοΰ λόγου του μιλάει για τή συνάντηση του Χα-
γάνου μ' έναν εκπρόσωπο τοϋ στρατηγού της Θράκης Πρίσκου, ονομα
ζόμενο Θεόδωρο -ικανό κι' ευέλικτο διπλωμάτη- όπως τον εμφανίζει ô 
συγγραφέας μας4, ô όποιος μέ τή ρητορική του δεινότητα εντυπωσίασε 

1. ...τους από της Σκυθικής καταφεύγοντας αλλά και τους ήδη πεφενγότας συν 
και τοις αίχμαλώτοις 'Ρωμαίοις τοις άνευ λύτρων ές τα σφέτερα άφιγμένοις 
έκδίδοσθαι, ει μη γε υπέρ έκαστου πεφευγότος τοις κατά πόλεμον κτησαμένοις οκτώ 
δοθεΐεν χρυσοί:., και σε άλλο σημείο: ... γράμματα παρά τους Άσημουντίους 
εστελλον ή έκδιδόναι τους παρ' αυτούς καταφυγόντας αιχμαλώτους 'Ρωμαίους, ή 
υπέρ έκαστου δώδεκα τιθέναι χρυσούς, διαφεθήναι δέ και τους αιχμαλώτους 
Οϋννους- (Πρίσκος, σελ. 122 και 578). 

2. 'Αναλυτικά, βλ. Πατούρα, ΟΙ διπλωματικές αποστολές... σελ. 413-414. 
3. Της ίδιας, Ή βυζαντινή αυτοκρατορία... σελ. 357-358. 
4. Σιμοκάττης, σελ. 242-245. Ό συγγραφέας αιτιολογώντας τήν επιλογή πού 

έκανε ô στρατηγός Πρίσκος στο πρόσωπο τοΰ Θεοδώρου, ώς διαπραγματευτοΰ μέ 
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τον Χαγάνο και τον έπεισε για τήν ανάγκη ειρήνης στην περιοχή με τήν 
υπόσχεση της άμεσης απελευθέρωσης των στρατιωτών αΙχμαλώτων του. 
Μία άλλη μαρτυρία αναφέρεται στην αποστολή άβάρων πρεσβευτών στή 
βυζαντινή πρωτεύουσα καί στις διαπραγματεύσεις πού ακολούθησαν με 
τον Ιδιο το βυζαντινό αυτοκράτορα μέ αντικείμενο τήν απελευθέρωση 
αΙχμαλώτων.5 'Αξιοσημείωτο είναι ότι καί στις δύο περιπτώσεις οί Βυ
ζαντινοί απελευθέρωσαν καί απέδωσαν στον άβαρο ηγεμόνα χιλιάδες 
"βαρβάρων" σ' ένδειξη καλής θελήσεως καί χωρίς ανταλλάγματα. Είναι 
γνωστό ότι ή Αυτοκρατορία σε όλη τή διάρκεια της μακραίωνης Ιστο
ρίας της είχε ν' αντιμετωπίσει ταυτόχρονα περισσότερους τοϋ ενός εξω
τερικούς εχθρούς· κατά συνέπεια, ή μέ οποιοδήποτε τρόπο κάμψη τών 
επιθετικών διαθέσεων τοϋ ενός της έδινε τή δυνατότητα ν' αντιπαλέψει 
τον άλλο. 

Επίσης, κατά τους βυζαντινο-περσικούς πολέμους, τό ζήτημα τών 
αιχμαλώτων αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς στις διαπραγματεύσεις 
Βυζαντινών-Περσών καί πολλές φορές ή επιστροφή ή ή ανταλλαγή τους 
διευκόλυνε σημαντικά τις σχέσεις τους. Τόσο οί βυζαντινοί αυτοκράτο
ρες όσο καί οί πέρσες βασιλείς στα πλαίσια τών επαφών τους απελευθέ
ρωναν, συνήθως σ' ένδειξη καλής θελήσεως, σημαντικό αριθμό αιχμαλώ
των.6 Ή ανταλλαγή επιστολών τό έτος 628 μεταξύ τοϋ πέρση βασιλιά 
Καβάδη-Σιρόη καί τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα 'Ηρακλείου μέ κύριο 
αίτημα στο φιλικό τους περιεχόμενο, τήν εκατέρωθεν απελευθέρωση τών 

τον Χαγάνο, αναφέρει τα έξης: μεγαλοφρόνως τοίνυν ό Πρίσκος πρέσβιν ώς τον 
Χαγάνον έξέπεμψεν (Θεόδωρος όνομα αύτφ), τήν φύσιν άνδρα δεξιον τε και 
εϋεπίβολον, τήν τέχνην ίατρόν, τήν γλώτταν ελεύθερον (σελ. 242-243). Παρακάτω 
επαληθεύοντας τις ικανότητες του λέγει· δια τοι τούτο δ πρέσβις Ιστορίας πολλής 
γενόμενος κάτοχος βαρβαρικά παραδείγμασιν έταπείνου φρυάγματα (σελ. 243)· καί 
συνεχίζει μέ τήν παράθεση της ιστορίας πού διηγήθηκε ό Θεόδωρος στο βάρβαρο 
ηγεμόνα προκειμένου να κάμψει το φρόνημα του και νά τον οδηγήσει σέ διαλλακτική 
συμπεριφορά προς τους Βυζαντινούς. Ή προσπάθεια τοΰ βυζαντινού πρεσβευτή 
απέδωσε καί το αποτέλεσμα της αποτυπώνεται από τον Σιμοκάττη στην παρακάτω 
φράση: ό μεν ούν Χαγάνος άποθαυμάσας τήν έπιείκειαν τοϋ ανδρός κολάζει τον 
τϋφον, καταπαύει τό θράσος, μεταβάλλει προς είρηναίαν σχέσιν τά πράγματα (σελ. 
244). 

5. ... ό δε Χαγάνος, πριν τι τον αυτοκράτορα τών γεγενημένων έν είδήσει 
γενέσθαι, πρέσβεις ές Μαυρίκιον έπεμψεν, άναλαβείν τους ζωγρηθέντας πειρώμενος. 
ό δε Μαυρίκιος ταΐς άπειλαίς τοϋ βαρβάρου καταπλαγείς καί τοις λόγοις άποβου-
κολούμενος δι' έπιστολέως τφ Πρίσκφ προσέταξεν άποδοϋναι τους ζωγρηθέντας τφ 
Χαγάνφ 'Αβάρους (Σιμοκάττης, σελ. 289). 

6. Βλ. πιο πάνω, σελ. 114 σημ. 15. 
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αιχμαλώτων και τή σύναψη συνθήκης ειρήνης7 επιβεβαιώνει το έντονο 
ενδιαφέρον τών δύο πλευρών για τήν επίλυση τοϋ προβλήματος τών 
αιχμαλώτων. Προσπάθειες επικοινωνίας μέ τον αντίπαλο, μέ σκοπό τήν 
απελευθέρωση αιχμαλώτων, καταβάλονταν συχνά και άπό εκκλησιαστι
κούς παράγοντες. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση τοϋ επισκόπου 
Σεργιουπόλεως Κάνδιδου, ô όποιος κατά τή συνάντηση του μέ τον Χοσ-
ρόη, μέ υποσχέσεις μόνο και χωρίς άμεσα ανταλλάγματα τον έπεισε νά 
ελευθερώσει όλους τους Σουρηνούς αιχμαλώτους.8 

Τό πρόβλημα όμως τών αιχμαλώτων προσέλαβε άλλες διαστάσεις 
και απέκτησε νέο περιεχόμενο κατά τή μακρά χρονική περίοδο της αρα
βικής εξάπλωσης και τών σκληρών άραβο-βυζαντινών πολέμων. 'Αποτέ
λεσε τήν αιχμή τοϋ δόρατος στίς μεταξύ τους επαφές, ενώ οι διαδικα
σίες πού ακολουθούνταν για τήν επίλυση του δημιουργούσαν συχνά 
εξαιρετικές συνθήκες επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα. 'Αξίζει νά σημει
ωθεί ότι άπό τα τέλη τού 8ου αιώνα, στο πλαίσιο τών άραβο-βυζα
ντινών σχέσεων προστέθηκε ένας νέος θεσμός· εκείνος τών επισήμων 
ομαδικών ανταλλαγών αιχμαλώτων.9 Πριν άπό τήν καθιέρωση του 
πραγματοποιούνταν ανεπίσημες ανταλλαγές περιορισμένου αριθμού 
αιχμαλώτων ή μεμονωμένων περιπτώσεων.10 Είναι αλήθεια ότι κατά τήν 
εποχή τού σκληρού ανταγωνισμού Βυζαντινών-'Αράβων (9ος και 10ος 
αι.) ό αριθμός τών αιχμαλώτων αυξήθηκε σημαντικά, γεγονός πού ανά
γκασε τους ενδιαφερομένους νά προχωρήσουν στις επίσημες ανταλλαγές 
τους, μία κατάσταση πού διαμορφώθηκε βαθμιαία και έγινε de facto απο
δεκτή και άπό τις δύο πλευρές. 

Τό περιεχόμε Ό τού νέου status πού αφορούσε τους αιχμαλώτους δέν 

7. Βλ. F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, τ .1, 
Μόναχο-Βερολίνο 1924, άρ. 187 και 193, σελ. 20 και 22 αντίστοιχα. 'Επίσης νεώτερη 
έκδοση τοϋ "Ύπομνηστ ικοϋ" τού Σιρόη καί αποσπάσματος της απαντητικής 
επιστολής τοϋ 'Ηρακλείου μέ σχολιασμό και παράθεση χωρίων από τις αφηγηματικές 
πηγές πού αναφέρονται στο γεγονός βλ. Ν. Oikonomides, Correspondence between 
Heraclius and Kavàdh-Siroe in the Paschal Chronicle (628), Byzantion 41 (1971), σελ. 269-
281. 

8. Βλ. πιο πάνω, σελ. 55 σημ. 21. 
9. Βλ. Toynbee, ο.π., σελ. 388-389. Στις σελίδες 390-393 ό Toynbee προσθέτει ενα 

χρονολογικό κατάλογο τών επισήμων ανταλλαγών αιχμαλώτων Βυζαντινών καί 
μουσουλμάνων της 'Ανατολής, παραθέτοντας για κάθε μία άπό αυτές τις πηγές καί 
τή βιβλιογραφία. 

10. Βλ. στην πρόσφατη μελέτη τοϋ R.A Khouri al-Odetallah, 'Ανεπίσημες 
ανταλλαγές, εξαγορές καί απελευθερώσεις Βυζαντινών καί 'Αράβων αΙχμαλώτων, 
Graeco-Arabica 4 (1991), σελ. 109-113. 
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μεταβλήθηκε σημαντικά· προστέθηκαν όμως στις ήδη γνωστές διαδικα
σίες και ορισμένες ακόμη.11 Έκτος άπό τήν επιστολογραφία και τήν 
αποστολή πρεσβευτών, οριζόταν άπό πριν συγκεκριμένος τόπος για τή 
συγκέντρωση τών αιχμαλώτων,12 ανταλλάσσονταν συνήθως όμηροι, και 
τή διαδικασία αυτής καθεαυτής τής ανταλλαγής παρακολουθούσε, εκτός 
άπό τίς επίσημες αρχές, καί πλήθος κόσμου -ισλαμικού καί χριστιανι
κού- πού συνέρεε έκει άπό τίς πλησιέστερες συνοριακές περιοχές. Ή 
εφαρμογή αυτών τών διαδικασιών συνεπαγόταν αυτονόητα καί μία πο-
λυεπίπεδη επικοινωνία τών εμπολέμων. Οι ηγέτες τους αντάλλασσαν 
επιστολές σέ ύφος συγκαταβατικό καί με περιεχόμενο κολακευτικό για 
τον "παραλήπτη", οι πρέσβεις συνδιαλέγονταν με υψηλούς αξιωματού
χους τής αντιμαχόμενης πλευράς, ή οποία κατά κανόνα τους επεφύλασ
σε μεγαλοπρεπή υποδοχή καί άψογη φιλοξενία στά πλαίσια τής 
αυστηρής εθιμοτυπίας πού ακολουθούσαν καί οι δύο αυλές, οι στρατιω
τικές καί πολιτικές αρχές τών επαρχιών στις όποιες ελάμβανε χώρα ή 
ανταλλαγή διαπραγματεύονταν τους όρους καί καθόριζαν τίς λεπτομέ
ρειες για τον τρόπο τής διεξαγωγής της, ενώ οί απλοί άνθρωποι -χρι
στιανοί καί μουσουλμάνοι- πού τήν παρακολουθούσαν, είχαν τήν ευκαι
ρία μιας οπτικής, τουλάχιστον, μεταξύ τους επαφής. 

Ή αγωνιώδης, μερικές φορές, προσπάθεια προσέγγισης τοϋ εχθρού 
μέ αφορμή τήν ανταλλαγή αιχμαλώτων διαγράφεται θαυμάσια στην επι
στολή πού έστειλε τον 'Ιούλιο τοΰ 938 ό βυζαντινός αυτοκράτορας Ρω
μανός Α' προς τον χαλίφη τής Βαγδάτης al-Radï13 Στά αποσπάσματα 
πού έχουν διασωθεί άπό τήν αρχή καί τό τέλος της διατυπώνεται άπό 
τον αυτοκράτορα ή ευχή καί ή επιθυμία, μετά τήν ανταλλαγή τών αιχμα
λώτων, να προχωρήσουν στή σύσφιξη τών σχέσεων καί στή συμφιλίωση 
καί συναδέλφωση τών λαών τους. Στο τέλος·τής επιστολής απαριθ
μούνται τα πολύτιμα δώρα πού πάντοτε σχεδόν πρόσφεραν οί απεσταλ
μένοι τού αυτοκράτορα σέ ξένους ηγέτες. Τήν έντονη ανησυχία του για 
τήν κατάσταση τών κυπρίων αιχμαλώτων καί τήν αγωνία του για τήν 

11. Σχετικά μέ τις διαδικασίες πού οί ενδιαφερόμενοι ακολουθούσαν κατά τίς 
επίσημες ανταλλαγές βλ. αναλυτικά, Khouri al Odetallah, 'Άραβες καί Βυζαντινοί σελ. 
68-87. 

12. Συνήθης τόπος τών επισήμων ανταλλαγών αιχμαλώτων υπήρξε ό ποταμός 
Λάμος, κοντά στην Ταρσό, (βλ. Vasiliev, Byzance... τόμ. 2, α' σελ. 125, 182, 193-4, 
243, 254, 281, Toynbee, ο.π. σελ. 388, καί Khouri al Odetallah, Άραβες καί Βυζαντι
νοί... σελ. 78-79). 

13. Στο ίδιο, σελ. 69-70, καί Vasiliev, Byzance... τ.2, α' σελ. 425-430. 
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κακομεταχείριση τους από τους Άραβες, εξέφρασε μέ δύο επιστολές του 
προς τον εμίρη της Κρήτης καΐ ένας πνευματικός ηγέτης της βυζαντινής 
πρωτεύουσας, ο πατριάρχης Νικόλαος ό Μυστικός.14 Στο φιλικότατο 
γράμμα πού απηύθυνε στο μουσουλμάνο ηγέτη εξέφραζε κι εκείνος την 
επιθυμία του για συμφιλίωση τών δύο κόσμων, ταυτόχρονα όμως ανα
γνώριζε και τις τεράστιες διαφορές πού τους χώριζαν: τοις βίοις καί 
τοις έπιτηδεύμασιν και τφ σεβάσματι κεχωρίσμεθα.15 Είναι αλήθεια πώς 
οί δύο θρησκείες -Χριστιανισμός καί Μωαμεθανισμός- δεν βοηθούσαν 
σέ μία ουσιαστική προσέγγιση τών δύο κόσμων. Βαθύτατα θρησκευόμε
νοι τόσο οί Βυζαντινοί όσο καί οί Άραβες, δυσκολεύονταν νά επικοι
νωνήσουν Ιδεολογικά καί νά κατανοήσουν αλλήλους στον καθημερινό 
τρόπο ζωής, τον όποιο εν πολλοίς υπαγόρευε καί στις δύο πλευρές ή 
αντίστοιχη θρησκεία. Στην ίδια επιστολή ô Νικόλαος Μυστικός, επιθυ
μώντας νά κολακεύσει τό χαλίφη, αναγνωρίζει ότι οί σπουδαιότερες δυ
νάμεις εκείνη τήν εποχή ήταν οί Βυζαντινοί καί οί Άραβες: οτι δύο κυ
ριότητες πάσης της εν γη κυριότητος η τε τών Σαρακηνών καί η τών 
'Ρωμαίων, ύπερανέχουσι καί διαλάμπουσιν, ώσπερ οί δύο μεγάλοι εν τφ 
στερεώματι φωστήρες.16 

Ανάλογο ενδιαφέρον εκδήλωναν κατά καιρούς καί οί αραβικές 
αρχές γιά τήν τύχη τών μουσουλμάνων αιχμαλώτων στή βυζαντινή πρω
τεύουσα. Κατά τή βασιλεία του αυτοκράτορα 'Αλεξάνδρου (911-912), 
όταν ή συμπεριφορά τών βυζαντινών αρχών προς τους άραβες αιχμαλώ
τους άλλαξε καί έγινε σκληρή καί βάναυση, ô βεζύρης τοΰ χαλίφη 
Muqtadir, Alï bn-Isâ απέστειλε στην Κωνσταντινούπολη επικεφαλής πρε
σβείας τους πατριάρχες 'Ιεροσολύμων καί Αντιοχείας μέ σκοπό τή διε
ρεύνηση τών συνθηκών κάτω από τις όποιες ζούσαν τότε οί μουσουλμά
νοι αιχμάλωτοι.17 Μέ τήν ευκαιρία αυτής της αποστολής ό πατριάρχης 

14. Jenkins-Westerink, ο.π., σελ. 2-16. Πρόκειται για τις επιστολές, άρ. 1 καί 2. 
15. Στοϊδιο, σελ. 2. 
16. Ό βυζαντινός Ιεράρχης επισημαίνει στον εμίρη τή σπουδαιότητα τής 

ανταλλαγής επιστολών γιά τή μεταξύ τους επικοινωνία: ποιείσθαι τήν προς αλλήλους 
κοινωνίαν, καί διά γραμμάτων καί δι' αποστόλων τών εξυπηρετούντων τοις 
πράγμασιν καί πιο κάτω: ... καί δει κατ' αυτό γε τούτο μόνον κοινωνικώς εχειν καί 
άδελφικώς, καί μή διότι τοις βίοις καί τοις έπιτηδεύμασιν καί τώ σεβάσματι 
κεχωρίσμεθα, παντάπασιν άλλοτρίως διακεΐσθαι καί άποστερεΐν εαυτούς τής διά τών 
γραμμάτων [συνομιλίας] παρά μέρος εντυχίας (Jenkins-Westerink, ο.π., σελ. 2). 

17. Βλ. Vasiliev, Byzance... τ.2, β' extraits... σελ. 286-291. Το γεγονός αυτό 
μνημονεύεται από τον άραβα ιστορικό Tanûkhi, ό όποιος, αναφερόμενος στην 
αποστολή τών πατριαρχών γιά τή διερεύνηση τών συνθηκών διαβίωσης τών 
μουσουλμάνων αιχμαλώτων, λέει τά εξής: "que le vizir ordonne qu'on écrive aux 
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Νικόλαος ό Μυστικός έστειλε στο χαλίφη Muqtadir επιστολή μέ την 
οποία παρακαλούσε να μην προβούν ot αραβικές αρχές σέ αντίποινα είς 
βάρος των χριστιανών αιχμαλώτων, αφού ή συμπεριφορά τών Βυζα
ντινών προς τους μουσουλμάνους υπήρξε, γενικά, σωστή και φιλάνθρω-
πη.18 Στην Ιδια επιστολή, όπως το σημειώσαμε ήδη, αναφέρει λεπτομέ
ρειες για τις συνθήκες διαβίωσης τών αράβων αιχμαλώτων στά κρατητή
ρια της Κωνσταντινουπόλεως, τις όποιες παρουσιάζει, καθ' ύπερβολήν 
βέβαια, ως Ιδανικές.19 Ή σπουδαιότερη πάντως πληροφορία, πού εμπε
ριέχεται σ' αυτή, είναι εκείνη πού αναφέρεται στην ύπαρξη "ευκτήριου" 
-Ιερού χώρου τών μουσουλμάνων αΙχμαλώτων- πού, όπως έχει ήδη επι
σημανθεί, επιβεβαιώνεται και από άλλες ελληνικές και αραβικές πηγές.20 

Στή διεκπεραίωση τού αιτήματος της ανταλλαγής τών αιχμαλώτων 
και στις διαπραγματεύσεις πού διεξάγονταν γιά τήν πραγματοποίηση 
του, κυρίαρχο ρόλο έπαιζαν οί πρεσβευτές. Κατά τή μακρά χρονική πε
ρίοδο τών επισήμων άραβο-βυζαντινών ανταλλαγών21 απεστάλησαν και 
από τις δύο πλευρές πολλές πρεσβείες, στις όποιες συμμετείχαν Ικανοί 
καί ευέλικτοι διπλωμάτες. 'Από τήν πλευρά τών Βυζαντινών μνημονεύ
ουμε τον Μεθόδιο -γνωστό γιά τό Ιεραποστολικό του έργο στον έκχρι-
στιανισμό τών Σλάβων22- τον Λέοντα Χοιροσφάκτη23 καί τον 'Ιωάννη 

gouverneurs de ces deux villes pour qu'il convoque ces deux personnages et les informe de ce 
que l'on a fait aux prisonniers et qui est contraire à la religion: s'ils ne font pas cesser cette 
situation, on les rendra responsables de ces crimes" (σελ. 287). —Πρβλ. Jenkins, The 
Emperor Alexander... σελ. 389-393. 

18. Jenkins-Westerink, ο.π., σελ. 372-383. 
19. Στο ίδιο, σελ. 376. 'Επίσης, βλ. πιο πάνω, σελ. 73. 
20. Στο ίδιο, σελ. 372, ... ön τών Σαρακηνών εύκτήριον δπερ ένταϋθα εστίν... 

βλ. πιο πάνω, σελ. 73, 79. 
21. Βλ. Toynbee, δ.π., σελ. 390-393. 
22. Τήν πληροφορία για τήν αποστολή βυζαντινής πρεσβείας στή Βαγδάτη το 

851, επικεφαλής τής οποίας είχε τεθεί ό Μεθόδιος, παραδίδει ό σλαβονικός Βίος τών 
Ιεραποστόλων αδελφών Κυρίλλου καί Μεθοδίου (βλ. Fr. Dvornik, Les légendes de 
Constantin et de Methode vues de Byzance, Πράγα 19692, σελ. 69 κέ.). 

23. Ό άραβας ιστορικός Tabarî αναφέρει δτι ό Λέων Χοιροσφάκτης, πού ήταν 
επικεφαλής τής πρεσβείας τού 908, επέδωσε στο χαλίφη τής Βαγδάτης Ιδιόγραφη 
επιστολή τοϋ Λέοντος Στ ' , μέσω τής οποίας ό βυζαντινός αυτοκράτορας τοϋ 
πρότεινε ανταλλαγή αΙχμαλώτων καί τον παρακαλούσε ν' αποστείλει στο Βυζάντιο 
Ιναν πρεσβευτή για να συγκεντρώσει τους μουσουλμάνους αιχμαλώτους. Κατά τον 
ίδ ιο Ιστορικό υπήρξε άμεση ανταπόκριση τοϋ χαλίφη, τήν οποία ουσιαστικά 
προκάλεσαν ή ευελιξία καί οί ικανότητες τοϋ βυζαντινού πρεσβευτή (Vasiliev, 
Byzance... τ.2, σελ. 132-139). Γενικά γιά τον Λέοντα Χοιροσφάκτη βλ. G. Kolias, Leo 
Choerosphactes, magister, proconsul et patrice, 'Αθήνα 1939. 
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Κουρκούα.24 Έκ μέρους των 'Αράβων, όπου τήν τελική ευθύνη για την 
επιλογή πρεσβευτών είχε ό ίδιος ό χαλίφης, ό πιο γνωστός ήταν ό Na§ir 
bn al-Azhar -έμπειρος και επιτυχημένος διπλωμάτης- πού συμμετείχε σε 
περισσότερες τής μίας πρεσβείες.25 Οί σκληρές συνθήκες τής εποχής 
άλλα και οί χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες πού προέβλεπε ή 
αυστηρή εθιμοτυπία και των δύο αυλών, επέβαλαν συχνά τή μακρά πα
ραμονή τών ξένων πρεσβευτών στις πρωτεύουσες τών συνομιλητών 
τους. Ή καθυστέρηση αυτή τους παρείχε τή δυνατότητα οχι μόνο μιας 
απλής και άμεσης επικοινωνίας μέ ανθρώπους τής "άλλης πλευράς" 
άλλα και τήν ευκαιρία μιας βαθύτερης γνώσης τής κοινωνίας και του 
πολιτισμού τους. 

Ή υποδοχή τών πρεσβευτών τόσο στή βυζαντινή πρωτεύουσα όσο 
και στό αραβικό χαλιφάτο ήταν μεγαλοπρεπής καί ιδιαίτερα πομπώδης. 
Οί διοργανωτές της, ακολουθώντας το αυστηρό πρωτόκολλο τής διπλω
ματίας τους, επεδίωκαν μέ κάθε τρόπο να εντυπωσιάσουν τους ξένους 
επισήμους για τον πλούτο τής πρωτεύουσας τους καί το μεγαλείο τοΰ 
αυτοκράτορα ή τοΰ χαλίφη. Τον τρόπο υποδοχής τών ξένων καί ειδικό
τερα τών 'Αράβων στην Κωνσταντινούπολη καί τήν εθιμοτυπία πού 
ακολουθούσαν στή βασιλική αυλή περιγράφει διεξοδικά ό Κωνσταντίνος 
Πορφυρογέννητος στο Περί τής Βασιλείου Τάξεως έργο του.26 Προσθέ
τει μάλιστα ότι οί Βυζαντινοί υποδέχονταν τους ξένους πρεσβευτές αμέ
σως μετά τό πέρασμα τών συνόρων (... δει δέ τους άρχοντας αυτούς 
μετά τών στρατιωτών έν τοις μεθορίοις δέξασθαι...).27 'Ανώτατοι αξιω
ματούχοι τους παρελάμβαναν καί τους μετέφεραν στην Κωνσταντινού-

24. Βλ. Vasiliev, Byzance... τ.2 α' σελ. 316. 
25. Ό Tabarî στην περιγραφή τής πρεσβείας τοΰ Naçir στην Κωνσταντινούπολη 

το 860-1, για τή διαπραγμάτευση μιας ανταλλαγής αιχμαλώτων, αναφέρει èva 
ενδιαφέρον επεισόδιο μεταξύ τοΰ άραβα πρεσβευτή καί τών αυλικών τοΰ βυζαντινοΰ 
αυτοκράτορα. Το επεισόδιο προκλήθηκε υστέρα άπό τήν άρνηση τοΰ ξένου επισήμου 
ν' ακολουθήσει τό πρωτόκολλο τής βυζ. αυλής πού προέβλεπε αλλαγή τής 
ενδυμασίας του καί προσκύνηση τοΰ αυτοκράτορα (βλ. τό σχετικό απόσπασμα σέ 
μετάφραση στον Vasiliev, Byzance τ.1, σελ. 320). 

26. Ό Πορφυρογέννητος, στο Περί Βασιλείου Τάξεως έργο του (13, σελ. 570-
592), περιγράφει λεπτομερώς τήν υποδοχή στην Κωνσταντινούπολη τής αραβικής 
πρεσβείας τοΰ έτους 946: Περί τής γενομένης δοχής èv τφ περφλέπτφ καί μεγάλφ 
Τρικλίνφ τής μανναύρας έπί Κωνσταντίνου καί 'Ρωμανού τών Πορφυρογέννητων έν 
Χριστφ βασιλέων 'Ρωμαίων έπί τή παρουσία τών παρά τοϋ 'Αμέριμνη άπό τής 
Ταρσοϋ έλθόντων πρέσβεων περί τον άλλαγίου καί τής ειρήνης, μηνί Μαΐφ λα ' 
ημέρα α ' ίνδικτ. δ ' (=946), καί συνεχίζει μέ τήν περιγραφή τής υποδοχής. 

27. Πορφυρογέννητος 12, 77ερί Βασιλείου Τάξεως, σελ. 399. 
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πολη, όπου, μέχρις ότου γίνουν δεκτοί από τον Ιδιο τον αυτοκράτορα, 
στεγάζονταν σ' èva πολυτελές οίκημα, το γνωστό από τον Πορφυρογέν
νητο μητάτον18 και συμμετείχαν σ' επίσημες κοινωνικές ή αυλικές εκδη
λώσεις. 'Υπενθυμίζουμε την υποδοχή τών "φίλων Σαρακηνών", για τους 
οποίους διοργανώθηκαν ειδικές παραστάσεις στον 'Ιππόδρομο και τε
λετές στην εκκλησία της 'Αγίας Σοφίας, καθώς και επίσημα δείπνα στα 
όποια προσκλήθηκαν και άραβες αιχμάλωτοι.29 Είναι αξιοσημείωτο ότι 
στα έπίσημα^ δείπνα οί σαρακηνοί πρεσβευτές κατελάμβαναν καλύτερη 
θέση άπο τους Βούλγαρους και τους άλλους επισήμους ξένους πού τύ
χαινε να βρίσκονται στή βυζαντινή αυλή κατά τήν Ιδια χρονική περίο
δο.30 

Στους επιφορτισμένους μέ το αίτημα της ανταλλαγής αιχμαλώτων 
άραβες πρεσβευτές αναφέρονται και άραβες Ιστορικοί όπως ό Masûdi 
και ό Tabarî.31 Ό τελευταίος, μνημονεύοντας τήν επίσκεψη στην Κων
σταντινούπολη τοΰ πολύ γνωστού στους αραβικούς κύκλους πρεσβευτή 
Na§ir για τή διαπραγμάτευση της πέμπτης ανταλλαγής αιχμαλώτων, ση
μειώνει ότι φιλοξενήθηκε σέ οίκημα πού ανήκε στο Ιδιο το παλάτι τοΰ 
αυτοκράτορα.32 Ό Ιδιος ό Na§ir ανέφερε στον Tabarî καί μία άλλη ενδια
φέρουσα πληροφορία τήν οποία ό τελευταίος συμπεριέλαβε στην ιστορία 
του· πρόκειται για τήν παρουσία, κατά τις επίσημες διαπραγματεύσεις, 
βυζαντινών διερμηνέων οί όποιοι γνώριζαν άριστα τήν αραβική γλώσσα. 
Μερικοί εξ αυτών είχαν τήν ευκαιρία να τή διδαχθούν κατά τήν περίοδο 
τής αιχμαλωσίας τους σέ διάφορες αραβικές πόλεις.33 Διερμηνείς χρησι-

28. Στο Ιδιο, σελ. 401. 
29. Βλ. πιο πάνω, σελ. 75. "The attempt to restrict accès to sensitive information 

constitutes the negative side of a filtering process, of whose other side PDP [πώς δει 
πρεσβευεσθαι] is also conscious-namely, trying to expose foreign envoys to sights and 
experiences which will serve to increase their respect for Byzantine power" (L. Douglas-J. 
Shepard, A Double Life: Placing the Peri Presbeon, Bsl 52 [1991], σελ. 34-35). 

30. Ol δέ έξ' Άγάρων φίλοι τή τών πατρικίων καί στρατηγών ϋποπίπτουσι 
τάξει εν ταΐς καθέδραις, οί μεν ανατολικοί προκρινόμενοι τών έσπερίων... προς το 
αυτούς έν τφ δευτέρω μίνσω τής τραπέζης τυγχάνειν. Οί δε από τών Οϋννων, ήτοι 
Βουλγάρων, εισερχόμενοι φίλοι έν μέν τή κλήσει τών κοινών κλητορίων τέταρτοι ή 
πέμπτοι έν τή εύωνύμφ θέσει κληθήσονται, δηλονότι ύποπίπτοντες καί αυτοί τή τών 
πατρικίων καί στρατηγών καί πάντων τών έν τφ βήλφ πατρικίων τεταγμένων 
αρχόντων... (βλ. Ν. Oikonomidès, Les listes de préséance byzantines des IXe- et Xe- siècles, 
[Κείμ. II-Le traité de Philothée], Παρίσι 1972, σελ. 163-165). 

31. Khouri al Odetallah, Άραβες καί Βυζαντινοί... σελ. 73. 
32. Vasiliev, Byzance... τ.1, σελ. 321. 
33. Στο Ιδιο, σελ. 321: "il avait devant lui trois interprètes, un esclave valet de chambre 

qui avait appartenu à l'eunuque Masrûr, un esclave ayant appartenu à Άββάς ibn Saïd al 
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μοποιοΰσαν βέβαια και ol βυζαντινοί απεσταλμένοι, οι περισσότεροι 
από τους οποίους προέρχονταν από τα άραβο-βυζαντινά σύνορα.34 

Ή υποδοχή των βυζανινών πρεσβευτών στο αραβικό χαλιφάτο ήταν 
εξίσου λαμπρή μ' εκείνη των 'Αράβων στην Κωνσταντινούπολη μια και 
ό στόχος ήταν κοινός· να παρουσιάσουν στους βυζαντινούς αξιωματού
χους τήν εικόνα μιας πλούσιας και πολιτισμένης πρωτεύουσας, ενός πα
ντοδύναμου και αδιαμφισβήτητου ηγέτη. Ή σπουδαιότητα πού απέδιδαν 
οι αραβικές αρχές στην υποδοχή των βυζαντινών πρεσβευτών αντανα
κλάται στην περιγραφή της άφιξης τών απεσταλμένων του βυζαντινού 
αυτοκράτορα για τήν προετοιμασία της ένατης ανταλλαγής αιχμαλώτων. 
ΟΙ αραβικές πηγές πού μνημονεύουν το γεγονός αναφέρουν χαρακτηρι
στικά ότι οί αρχές της Βαγδάτης κράτησαν τους βυζαντινούς επισήμους 
έξω από τήν αραβική πρωτεύουσα έπί δύο ολόκληρους μήνες προκειμέ
νου νά προετοιμάσουν τήν υποδοχή τους.35 Οί πρεσβευτές -Άραβες και 
Βυζαντινοί- κατά τήν παραμονή τους στις πρωτεύουσες τών συνομι
λητών τους προστατεύονταν από τις επίσημες αρχές και έχαιραν ασυ
λίας,36 ενώ, όπως συνέβαινε και κατά τους προγενέστερους αιώνες,37 

ασκούσαν ελεύθερο εμπόριο, δια του όποιου προμηθεύονταν σπάνια στίς 
πατρίδες τους αγαθά.38 

'Ολοκληρώνοντας το πρώτο μέρος τών συμπερασμάτων μας, επιση
μαίνουμε τήν ύπαρξη μιας διαχρονικής πολυεπίπεδης επαφής ανάμεσα 
στην Αυτοκρατορία και τα αντίπαλα της "έθνη", στην όποια οδηγούσε 
συχνά τα δύο μέρη ή ανάγκη απελευθέρωσης, εξαγοράς καΐ ανταλλαγής 

Gawharî et un vieil interprète à lui appelé Surhûn". 
34. Βλ. Khouri al Odetallah, 'Άραβες καί Βυζαντινοί... σελ. 78. 
35. Στο Ιδιο, σελ. 76. 
36. Βλ. Ν. Καλομενόπουλου, Ή Διπλωματία της ελληνικής αυτοκρατορίας του 

Βυζαντίου, 'Αθήναι 1938, σελ. 15-16. 
37. Θυμίζουμε έδώ ότι στο εμπόριο επιδίδονταν τον 5ο και 6ο αιώνα οί οΰννοι 

και οί άβαροι πρέσβεις, κατά τήν παραμονή τους στην Κωνσταντινούπολη (βλ. 
Πατούρα, Ή βυζαντινή αυτοκρατορία... σελ. 349 και 357-358). 

38. Βλ. Khouri al Odetallah, Άραβες και Βυζαντινοί... σελ. 78. Για τις εμπορικές 
συναλλαγές Βυζαντινών-'Αράβων, βλ. R. L. Lopez, The Silk Industry in the Byzantine 
Empire, ειδικότερα στο κεφάλαιο, "Commercial Treaties, with the Moslems", Speculum 20 
(1945), σελ. 28-31. 'Ας σημειωθεί οτι, όπως ή βυζαντινή νομοθεσία, έτσι και ή 
αραβική απαγόρευε στους ξένους πρεσβευτές ν' αγοράζουν όπλα, δούλους και άλογα. 
Ό Πρίσκος μας πληροφορεί δτι τα Ιδια περίπου ίσχυαν καί στή νομοθεσία τής 
ούννικής συνομοσπονδίας τον 5ο αιώνα: παραγενόμενοί τίνες τοΰ Άττήλα ελεγον 
μήτε Βιγίλαν μήτε ημάς Ψωμαΐον αιχμάλωτον ή βάρβαρον άνδράποδον ή ίππους ή 
ετερόν τι πλην τών εις τροφήν ώνεΐσθαι, άχρις ότου τά μεταξύ 'Ρωμαίων καί 
Οϋννων αμφίβολα διακριθεί η... (σελ. 129-130). 
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των αιχμαλώτων ή ακόμη το έντονο ενδιαφέρον τους για βελτίωση των 
συνθηκών της διαβίωσης τους. 'Αποτελούσε, δηλαδή, το πρόβλημα τών 
αιχμαλώτων στην ολότητα του έναν από τους κύριους αξονες επικοινω
νίας τών επισήμων, κυρίως, αρχών τών λαών εκείνης της εποχής. 

'Όσον άφορα το ανεπίσημο επίπεδο επικοινωνίας, τό οποίο διαμόρ
φωσαν οί ίδιοι οί αιχμάλωτοι με τήν προσωπική τους συμβολή, δεν 
έχουμε παρά να συνοψίσουμε τις διαπιστώσεις πού καταγράφηκαν σε 
ορισμένα από τα επί μέρους κεφάλαια, κατά τήν ανάλυση τών οποίων 
αναφερθήκαμε εκτενώς στή δράση τους καΐ τα αποτελέσματα της. 

Ή συμβολή τών βυζαντινών αιχμαλώτων στή διάδοση τοϋ Χριστια
νισμού και τή συνακόλουθη Ιδεολογική προσέγγιση και επιρροή ξένων 
λαών -τών απλών ανθρώπων και τών ηγεσιών τους κάποτε- υπήρξε ιδι
αίτερα σημαντική εάν λάβει κανείς υπόψη του τήν εξέλιξη τών σχέσεων 
της Αυτοκρατορίας με αυτούς μετά τον έκχριστιανισμό τους39, σε αντι
διαστολή με τις σχέσεις πού διαμόρφωσε με όσους παρέμειναν αλλόθρη
σκοι, όπως οί Άραβες. Το έργο τών χριστιανών αιχμαλώτων υπήρξε τό 
Ιδιο σημαντικό μ' εκείνο των Ιεραποστόλων40 και τών έμπορων, μέ πιο 
ουσιαστικά και μόνιμα, ίσως, αποτελέσματα. Ή μακρά, συνήθως, παρα
μονή τους στις χώρες τών κατακτητών τους και ή υποχρεωτική τους 
συμβίωση μέ τό εκεί τοπικό στοιχείο, έναντι τοϋ οποίου υπερείχαν 
πνευματικά και πολιτιστικά, τους παρείχε τήν δυνατότητα μιας αργής 
άλλα συστηματικής μετάδοσης τών ιδεών τους σε επίπεδο άλλοτε συλλο
γικό καί άλλοτε προσωπικό. 'Αρκεί νά θυμίσουμε εδώ τήν ομαδική δρά
ση τών πρώτων ρωμαίων χριστιανών αιχμαλώτων στή "Γοτθία", ανάμε
σα σε πληθυσμούς "βαρβαρικούς", οί όποιοι όμως κατά τή ρήση τοϋ Σω
ζόμενου, μετάσχοντες της εις Χριστον πίστεως επί το ημερωτερον και 
λογικον μεθηρμόσαντοΜ Τήν Ιδια έντονη ιεραποστολική δράση ανέπτυ
ξαν, αρκετούς αΙώνες αργότερα, καί οί χριστιανοί αιχμάλωτοι της 
Άδριανουπόλεως στους κόλπους τών Βουλγάρων, τους οποίους ...προς 
τήν ορθόδοξον πίστιν μετήγαγον καί ...πολλαχοϋ της βουλγαρικής γής 

39. Βλ. Π. Πολάκη, Ή 'Ελληνική 'Εκκλησία καί ό κόσμος τών βαρβάρων, 
Επιστημονική 'Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης (1953), σελ. 455-537. 

40. Για τό ευρύ πρόγραμμα ιεραποστολών πού εφαρμόστηκε τον 6ο αίώνα στην 
'Αφρική καί Νότια 'Αραβία από τους αυτοκράτορες Ίουστινο καί 'Ιουστινιανό βλ. Ι. 
Engelhardt, Mission und Politik in Byzanz. Ein Beitrag zur Strukturanalyse Byzantinischer 
Mission zur Zeit Justins und Justinians, Miscellanea Byzantina Monacensia 19, Μόναχο 
1974. 

41. Βλ. πιο πάνω, σελ. 37. 
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χριστιανικής διδασκαλίας κατεβέβληντο σπέρματα.42 

Στο επίπεδο τής ατομικής προσπάθειας, ή συμβολή μεμονωμένων 
χριστιανών αιχμαλώτων στή χριστιανική - ιδεολογική προσέγγιση ξένων 
λαών προς το Βυζάντιο υπήρξε, όπως διαπιστώθηκε από τις σχετικές 
αναφορές τών πηγών, ιδιαίτερα σημαντική. Ή δράση τοϋ επισκόπου τών 
Γότθων Ούλφίλα -απογόνου ρωμαίων αιχμαλώτων-, τής ανώνυμης χρι
στιανής αιχμαλώτου στή χώρα τών 'Ιβήρων, τοϋ μονάχου Θεοδώρου 
Κουφαρά στην αυλή τοϋ Βόριδος, τής μοναχής Θεογνώστης στή Νότια 
'Αραβία και τής α'ιχμαλώτου Μαυΐας στή χώρα τών Σαρακηνών τοϋ 4ου 
α'ιώνα, απέδωσε καρπούς και συνέβαλε ουσιαστικά στην εξομάλυνση και 
τών πολιτικών τους σχέσεων. 

'Επώνυμοι αΙχμάλωτοι άλλα και σημαντικός αριθμός ανωνύμων 
-βυζαντινών και αλλοφύλων- συνήψαν κατά τήν περίοδο τής αιχμαλω
σίας τους γάμους από τους οποίους προέκυψαν μικτές οικογένειες. Μέ
σω αυτών τών έπιγαμιών (εκούσιων ή ακούσιων) πολλοί εξ αυτών εντά
χθηκαν ευκολότερα στή νέα κοινωνία και προσαρμόσθηκαν σ' Ινα modus 
vivendi μέ άγνωστα σ' εκείνους ήθη και έθιμα. 'Ωστόσο, ή ένταξη αυτή 
δέν επέφερε κατ' ανάγκη και τήν πλήρη αφομοίωση τους άπό τό νέο πε
ριβάλλον ή τήν άπάρνηση τοϋ παρελθόντος τους. 'Αντίθετα οί μικτοί γά
μοι διευκόλυναν τή δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης επιρροής, δεδο
μένου ότι οί πρώην αιχμάλωτοι προσλάμβαναν μέν στοιχεία από τό νέο 
τους περιβάλλον άλλα ταυτόχρονα μετέφεραν καί διέδιδαν σ' αυτό τον 
πολιτισμό καί τα ήθη τής πατρίδας τους, τις εμπειρίες και τίς γνώσεις 
τους, Ιδιαίτερα μάλιστα εκείνοι πού προέρχονταν άπό τα ανώτερα κοι
νωνικά στρώματα τής γενέτειρας τους. Οί βυζαντινοί αιχμάλωτοι πού 
δημιουργούσαν νέες οικογένειες στις χώρες τής αιχμαλωσίας τους προ
σπαθούσαν να διατηρήσουν τα ήθη καί τα έθιμα τής πατρίδας τους, χρη
σιμοποιούσαν τή μητρική τους γλώσσα καί παρέμεναν πιστοί στή θρη
σκεία τους καί στα χριστιανικά τους καθήκοντα, τα όποια ασκούσαν 
όταν οί συνθήκες τους τό επέτρεπαν. 'Ενδεικτική προς τούτο είναι ή 
μαρτυρία τοϋ βιογράφου τοϋ 'Αγίου Δημητρίου ό όποιος αναφέρεται 
στις έπιγαμίες άβαρο-σλάβων κατακτητών καί βυζαντινών αίχμαλώτων 
άπό τίς όποιες προέκυψαν οικογένειες πού επέδειξαν σεβασμό στα ήθη 
καί τίς παραδόσεις τής πατρίδας τών τελευταίων. 

Οί έπιγαμίες αυτές, κατά συνέπεια, δέν λειτουργούσαν οπωσδήποτε 
ένατρεπτικά καί εις βάρος τών αίχμαλώτων, αλλ' αντίθετα, εκείνοι καθί-

42. Βλ. πιο πάνω, σελ. 40-41. 
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σταντο μέσω αυτών στις νέες τους πατρίδες συνδετικοί κρίκοι δύο δια
φορετικών - εχθρικών κόσμων, και στο μέτρο τών δυνατοτήτων τους 
συνέβαλαν στή μεταξύ τους επικοινωνία. Άς σημειωθεί ακόμη πώς επώ
νυμες αΙχμάλωτοι (Ευδοκία, Ευφημία, Μαυΐα) πέτυχαν, μέσα άπό τό γά
μο τους με ξένους ηγέτες, ν' ασκήσουν σημαντική πολιτική επιρροή και 
να παίξουν εξέχοντα ρόλο σέ διμερή πολιτικά ή στρατιωτικά ζητήματα. 

Οί δυνατότητες επικοινωνίας και αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφο
ριών τών λαών, μέσω τών αιχμαλώτων, υπήρξαν πράγματι απεριόρι
στες. Πολλοί άπό αυτούς —ιδιαίτερα άπό τήν πλευρά τών Βυζαντινών-
μετέδωσαν κατά τήν περίοδο της αιχμαλωσίας τους -μερικές φορές 
παρά τή θέληση τους- επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και διέ
δωσαν στοιχεία τοϋ πολιτισμού της πατρίδας τους. Πολλοί χρησιμοποι
ήθηκαν άπό τους κατακτητές - αντιπάλους για τις γραμματικές τους 
γνώσεις ή για τις διοικητικές και οργανωτικές εμπειρίες τους. Θ' αρκε
στούμε να θυμίσουμε σύντομα μερικά άπό τα παραδείγματα πού φωτί
ζουν αυτή τήν πτυχή τοϋ ζητήματος. Κατά τήν ύστερη ρωμαϊκή εποχή 
και τους πρώτους αΙώνες τοϋ Βυζαντίου ρωμαίοι και βυζαντινοί αΙχμά
λωτοι υποχρεώθηκαν να διδάξουν στους Γότθους τοΰ Δούναβη και τους 
Βάνδαλους της 'Αφρικής τήν τέχνη της ναυπηγικής και τήν άσκηση της 
ναυσιπλοΐας. 

Λίγο αργότερα, κατά τους άβαρο-βυζαντινούς πολέμους, αιχμάλωτος 
άπό τη Θράκη εξαναγκάστηκε για λόγους επιβίωσης ν' αποκαλύψει 
στους 'Αβάρους τα μυστικά της λειτουργίας της πολιορκητικής μηχανής, 
ετι τών τοιούτων οργάνων αμαθέστατους υπάρχοντας.43 Στην περίοδο 
της ακμής της ούννικής συνομοσπονδίας, για τήν οργάνωση τής αυλής 
τού 'Αττίλα και τή λειτουργία τών υπηρεσιών της, επιστρατεύθηκαν ρω
μαίοι και βυζαντινοί αιχμάλωτοι με διοικητικές Ικανότητες και οργανω
τικές εμπειρίες και άλλοι μέ υψηλές γραμματικές και τεχνολογικές-έπι-
στημονικές γνώσεις. 'Ανάλογη επιλογή και αξιοποίηση αΙχμαλώτων έγινε 
και άπό τον Γιζέριχο για τήν οργάνωση τής αυλής του στο νεοσύστατο 
βασίλειο τών Βανδάλων. 

Οί άραβες ηγέτες, επίσης, χρησιμοποιούσαν στα χαλιφάτα τους βυ
ζαντινούς αΙχμαλώτους -δέν γνωρίζουμε σέ ποιες συγκεκριμένες θέσεις-
ol όποιοι χωρίς αμφιβολία πρόσφεραν τις γνώσεις και τις εμπειρίες 
τους στο νέο περιβάλλον ένώ ταυτόχρονα οί ίδιοι διδάσκονταν τήν αρα
βική γλώσσα και προσλάμβαναν στοιχεία από τον πολιτισμό τών κατα
κτητών τους, τα όποια μετέφεραν και διέδιδαν κατά τήν επιστροφή τους 
στο Βυζάντιο. Άπό τήν άλλη πλευρά, οί άραβες αιχμάλωτοι τής Κων-

43. Βλ. πιο πάνω, σελ. 62. 
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σταντινουπόλεως -τόσο οί επιφανείς πού ζοϋσαν κοντά στο παλάτι όσο 
και το ανώνυμο πλήθος πού συχνά παρακολουθούσε τίς αυλικές τελετές 
και τίς εκδηλώσεις τοϋ 'Ιπποδρόμου- καθίσταντο μάρτυρες τοΰ βυζαντι
νού πολιτισμού καί υιοθετούσαν στοιχεία του, τα όποια μετέφεραν στις 
'ιδιαίτερες πατρίδες τους μαζί με τίς εντυπώσεις τους, συμβάλλοντας 
έτσι ενεργά στην πληροφόρηση των ομοεθνών τους για ο,τι υπήρχε ή συ-
ντελεϊτο έξω από τα σύνορα τους. Πολλοί άπό αυτούς μέ ειδικές τε
χνικές γνώσεις χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο της αιχμαλωσίας 
τους σέ εργαστήρια βιοτεχνικής παραγωγής διαφόρων προϊόντων, όπου 
μετέδωσαν τίς γνώσεις τους στους ντόπιους τεχνίτες γύρω άπό εϊδη πού 
γνώριζαν άνθηση στίς γενέτειρες του, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό 
τού υλικού πολιτισμού των Βυζαντινών μέ νέα στοιχεία. Μέσω των 
αιχμαλώτων μπορούσαν ακόμη νά μεταφερθούν άπό τή μία χώρα στην 
άλλη καί καθαρά επιστημονικές γνώσεις, όπως τό καταδεικνύει ή περί
πτωση τού μαθητή τού μεγάλου βυζαντινού φιλόσοφου Λέοντος τού 
Μαθηματικού, αιχμαλώτου των 'Αράβων. Ή παρουσία του στο αραβικό 
χαλιφάτο κινητοποίησε τους πνευματικούς κύκλους τής Βαγδάτης καί 
"αναστάτωσε" τον ίδιο τό χαλίφη Mamflh, ô όποιος ενδιαφέρθηκε μέ πά
θος, θα λέγαμε, νά πληροφορηθεί για τήν πρόοδο των επιστημών στο 
Βυζάντιο καί επεδίωξε επίμονα τή μετάδοση τους στον αραβικό κόσμο. 

Ή διάσωση ως τίς μέρες μας των λογοτεχνικών έργων πού συνέγρα
ψαν κατά τήν περίοδο τής αιχμαλωσίας τους επώνυμοι διανοούμενοι 
-συγγραφείς καί ποιητές- αποτελεί τήν πιό ζωντανή απόδειξη τής συμ
βολής τών αιχμαλώτων στή μετάδοση Ιδεών καί πληροφοριών, οί 
όποιες, στην προκειμένη περίπτωση, αποτυπωμένες στο χαρτί, παρέμει
ναν αναλλοίωτες μέσα στο χρόνο καί εξαιρετικά πολύτιμες γιά τήν Ιστο
ρική πληροφόρηση τών μεταγενεστέρων. Στο Χρονικό τής αλώσεως τής 
"Θεσσαλονίκης τοΰ Καμινιάτη, στο Rumiyat τού Abü-Firas, στή μυθιστο
ρηματική αφήγηση τών περιπετειών τής αιχμαλωσίας τού Quabäth bn 
Razïn καί στην Περιγραφή τής Κωνσταντινουπόλεως τού Härün bn 
Yahyä, περιέχονται πληροφορίες πού αφορούν τήν "άλλη πλευρά" μονα
δικές και αυθεντικές, οί όποιες, ανεξάρτητα άπό τό άν ήρθαν άμεσα ή 
όχι σέ γνώση τών συγχρόνων τους, παρέμειναν ωστόσο πολύτιμες καί 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες γιά τήν πληροφόρηση τών γενεών πού ακολού
θησαν. 

Ειδικότερα όμως, μέσ' άπό τό περιεχόμενο αυτό καθεαυτό τών 
έργων τών αράβων διανοουμένων αΙχμαλώτων προβάλλουν κάποιες 
ενδιαφέρουσες όψεις τής βυζαντινής διπλωματίας. Οί αφηγήσεις τους 
καθιστούν στον αναγνώστη σαφές τό γεγονός τής ξεχωριστής, ευνοϊκής 
μεταχείρισης τους άπό τίς βυζαντινές αρχές τής Κωνσταντινουπόλεως 
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πού συνίστατο στα έξης: εξαίρεση από την ταπεινωτική υποδοχή που 
κατά κανόνα έπεφύλασαν στους αιχμαλώτους, "φιλοξενία" σε αξιοπρεπή 
οΙκήματα και παροχή είδικών διευκολύνσεων για άνετη διαβίωση, συμμε
τοχή σε εκδηλώσεις και τελετές τοϋ 'Ιπποδρόμου και της Εκκλησίας, 
πρόσκληση σ' επίσημα γεύματα -ακόμη μάλιστα καί σέ πολυπρόσωπα 
παραδοσιακά της βασιλικής αυλής κατά τις μεγάλες γιορτές της Χρι
στιανοσύνης-, επαφές μέ τήν πολιτική καί εκκλησιαστική ηγεσία της βυ
ζαντινής πρωτεύουσας και τέλος επιστροφή μέ οποιοδήποτε τρόπο στην 
πατρίδα τους. 

Ό τελευταίος στόχος, ή επάνοδος δηλαδή των ευγενών αίχμαλώτων 
στην πατρίδα, αποτελούσε για τους επιτελείς τής μυστικής διπλωματίας 
της βυζαντινής βασιλικής αυλής το επιστέγασμα όλων τών άλλων προ
σπαθειών. Οί επιφανείς αΙχμάλωτοι -διανοούμενοι ή μη-44 θά μετέφεραν 
στους πολιτικούς καί πνευματικούς κύκλους τής χώρας τους τό κλίμα 
στο όποιο έζησαν κατά τήν περίοδο τής αΙχμαλωσία τους· θά μετέδιδαν 
εντυπώσεις καί είκόνες για τήν ευγένεια τών ανθρώπων τοϋ Βυζαντίου, 
για τή μεγαλοψυχία τοϋ βυζαντινού αυτοκράτορα, για τό επίπεδο τοΰ 
βυζαντινού πολιτισμού, για τή λάμψη καί τή μεγαλωσύνη τοΰ Χριστιανι
σμού. Δεν θά μπορούσαν ν1 αποκρύψουν άπό τό στενό τους, τουλάχι
στον, περιβάλλον τό θαυμασμό τους για τον πλούτο καί τό μεγαλείο τής 
βυζαντινής πρωτεύουσας καί τής βασιλικής αυλής, γιά τή δύναμη καί τή 
δόξα τού αυτοκράτορα. Είναι γεγονός πώς ή ευφυής καί ευέλικτη βυζα
ντινή διπλωματία είχε συμπεριλάβει σέ συνεπικουρία τού πολυσύνθετου 
έργου της πολλούς παράγοντες, τους οποίους αξιοποιούσε κατάλληλα 
καί έθετε στην υπηρεσία της προκειμένου να προωθήσει καί να προβάλει 
προς τα εξω τήν καλύτερη δυνατή εΙκόνα γιά τήν εξουσία, τήν κοινωνία 
καί τον πολιτισμό τής Αυτοκρατορίας. Στόχος της δέν ήταν μόνο να 
εντυπωσιάσει να τρομοκρατήσει τους αντιπάλους γιά τή δύναμη καί 
τό "άτρτητο" τής Αυτοκρατορίας· επεδίωκε επιπρόσθετα να καταστήσει 
τήν πρωτεύουσα καί τον πολιτισμό της πρότυπα γιά μίμηση, να μετα
στρέψει δηλαδή τό ενδιαφέρον τών απολίτιστων ακόμη λαών καί τών 
πολεμοκάπηλων ηγεσιών τους άπό τις πολεμικές ενέργειες καί τις έδα-

44. Πρέπει να διευκρινιστεί στο σημείο αυτό ότι οί τρεις διανοούμενοι άραβες 
αΙχμάλωτοι άνηκαν στην κατηγορία τών επιφανών η ευγενών ξένων αίχμαλώτων πού 
ή στρατιωτική διπλωματία τοϋ Βυζαντίου σέ συνεργασία μέ τήν πολιτική, φρόντιζε 
έγκαιρα να ξεχωρίσει καί να θέσει στην υπηρεσία τής εξωτερικής του πολιτικής. Τό 
γεγονός, κατά συνέπεια, δτι οί συγκεκριμένοι αΙχμάλωτοι κατέγραψαν τίς εμπειρίες 
καί τίς εντυπώσεις τους καί τίς κατέλιπαν στους μεταγενέστερους, μέσω τών οποίων 
διασώθηκαν μέχρι σήμερα, αποτελεί ευτύχημα καί γιά ενα πρόσθετο λόγο: άπό τήν 
ανάγνωση καί τή μελέτη τών κειμένων τους μπορεί ή σύγχρονη έρευνα ν' ανιχνεύσει 
κάποιες περιθωρειακές πτυχές τής βυζαντινής διπλωματίας, να προσδιορίσει τή 
σημασία τους καί νά εντοπίσει τή συμβολή τους στο μεγάλο έργο τής εξωτερικής 
πολιτικής τής Αυτοκρατορίας. 
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,φικές διεκδικήσεις σε έργα είρηνικά πού θα βοηθούσαν στην πολιτική 
και κοινωνική τους ανέλιξη. 

Δέν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι τέτοιες περιθωριακές μεθό
δους χρησιμοποίησε ή βυζαντινή διπλωματία για να επηρεάσει, κυρίως, 
λαούς και "έθνη" πού δέν μπορούσε να προσεγγίσει μέ αμεσότερους τρό
πους.45 Τά παραδείγματα της μεγάλης ούννικής συνομοσπονδίας τοϋ 
5ου αιώνα και τοϋ πανίσχυρου αραβικού έθνους τού 9ου και 10ου αιώ
να είναι ώς προς αυτό άκρως διαφωτιστικά. Και στις δύο περιπτώσεις 
ή εκρηκτική αύξηση της δύναμης τους, ή ραγδαία εδαφική τους εξάπλω
ση καί ή βαθειά τους πίστη και προσήλωση στις θρησκείες και τά πα
τροπαράδοτα ήθη τους δέν άφηναν μεγάλα περιθώρια στην Αυτοκρατο
ρία γι' ανάκαμψη τών επεκτατικών τους διαθέσεων καί στρατιωτική 
υποταγή ή για οποιαδήποτε προσπάθεια θρησκευτικο-ιδεολογικής επικοι
νωνίας.46 "Οφειλαν, κατά συνέπεια, οί Ιθύνοντες της βυζαντινής εξωτε
ρικής πολιτικής να δοκιμάσουν ή να επινοήσουν, ακόμη, άλλες μεθόδους 
για τήν προσέγγιση τους. Είναι ευτυχής συγκυρία ότι από τή μια ή ζω
ντανή μαρτυρία τοϋ Πρίσκου καί άπό τήν άλλη οί γλαφυρές αφηγήσεις 
τών επιφανών αράβων αΙχμαλώτων αποκαλύπτουν στον αναγνώστη μέ 
πολλή σαφήνεια ορισμένες άπό αυτές τις μεθόδους. Τή συμμετοχή, για 
παράδειγμα, καί τή δράση τών ρωμαίων καί βυζαντινών αΙχμαλώτων 
στο πολιτικό καί κοινωνικό "γίγνεσθαι" τού ούννικού βασιλείου όχι μό
νο δέν αγνοούσε ή βυζαντινή διπλωματία, άλλ* αντίθετα τήν ενθάρρυνε 
καί τήν "υπέθαλπε", θα λέγαμε, μέσω τών συχνών αμφίδρομων πρε
σβειών της εποχής, στις όποιες μάλιστα, κατά τήν μαρτυρία τού Πρί
σκου, συμμετείχαν ορισμένες φορές άπό τήν πλευρά τών Οϋννων, καί 
πρώην αΙχμάλωτοι. 

Ή παρουσία, εξάλλου, καί ή δράση τού αΙχμαλώτου μοναχού Θεο
δώρου Κουφαρά στή βουλγαρική βασιλική αυλή, όταν τό βουλγαρικό 
"έθνος" παρέμενε ακόμη εξω άπό τά όρια της χριστιανικής Οίκουμένης 
καί ή ταυτόχρονη ομηρία τής αΙχμαλώτου αδελφής τοϋ Βόριδος στή βα
σιλική αυλή τοϋ Βυζαντίου, όπου εκείνη ασπάσθηκε τό Χριστιανισμό 

45. Ή παρασκηνιακή διπλωματία εφαρμόσθηκε λιγότερο σε λαούς και έθνη μέ 
θεσμούς καί πολιτισμό δπως για παράδειγμα στους Πέρσες ή σέ άλλους πού 
εντάχθηκαν στή χριστιανική Οικουμένη, δπως ήταν οί Γότθοι καί τά κράτη τής 
Δύσης παλαιότερα καί αργότερα οί Ρώσοι καί οί λαοί τής Βαλκανικής. Μέ αυτούς 
τό διπλωματικό παιγνίδι παιζόταν πιο ανοικτά ένώ οί κανόνες του είχαν περιληφθεί 
σέ θεσμοθετημένα πλαίσια πού καθόριζαν grosso modo τις μεταξύ τους σχέσεις. 

46. 'Αντίθετα, μικρότερους λαούς καί φϋλα ή μεγαλύτερα έθνη τά όποια, όμως, 
είχαν αποκτήσει ένα στοιχειώδες, έστω, ελληνοχριστιανικό Ιδεολογικό υπόβαθρο, ή 
βυζαντινή εξωτερική πολιτική επεδίωξε καί πέτυχε να προσεγγίσει μέσω τής 
'Εκκλησίας καί τών Ιεραποστολών, επισήμων ή ανεπισήμων (βλ. για τήν πρώϊμη 
βυζαντινή περίοδο, Πατούρα, Ή διάδοση τοϋ Χριστιανισμού... σελ. 215-236 καί τής 
Ιδιας, Το Βυζάντιο καί ό έχχριστιανισμός... σελ. 405-434). 
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και υιοθέτησε την ελληνική βυζαντινή παιδεία -στο βαθμό βέβαια πού 
αυτές οί μοναδικές μαρτυρίες αντανακλούν τήν ιστορική πραγματικότη
τα- αποτελούν γεγονότα πού επαληθεύουν τή λειτουργία ενός "πολυδαί
δαλου" άλλα συστηματικού διπλωματικού παρασκηνίου στην αυλή της 
βυζαντινής πρωτεύουσας. Στο πλαίσιο αυτής τής πολυσύνθετης πρα
κτικής τής βυζαντινής διπλωματίας μπορεί να ενταχθεί και ή δαψιλής 
φιλοξενία πού παρέσχον οί βυζαντινοί αυτοκράτορες στους ηττημένους 
ηγέτες Γελίμερο και Κουρουπα, όταν οδηγήθηκαν αιχμάλωτοι στην Κων
σταντινούπολη και μάλιστα σε μάκρυνες μεταξύ τους χρονικές στιγμές. 
Οί ειδήσεις για τήν τύχη τόσο υψηλών προσώπων θα ξεπερνούσαν γρή
γορα τα σύνορα τής Αυτοκρατορίας και ό απόηχος τους θα δημιουρ
γούσε στον Ιξω κόσμο τις ανάλογες εντυπώσεις. 

'Ωστόσο, οί μηχανισμοί τής βυζαντινής διπλωματίας δέν λειτουρ
γούσαν για τον εντυπωσιασμό και τον επηρεασμό τών υψηλών μόνο ξέ
νων πολιτικών καί πνευματικών κύκλων υπηρετούσαν καί άλλες σκοπι
μότητες πού αφορούσαν στην άσκηση πολιτιστικής καί Ιδεολογικής επί
δρασης πάνω σ' ευρύτερες μάζες ξένων "εθνών". Στην εξυπηρέτηση 
αυτής τής λογικής πρέπει ν' αποδοθεί ή πρόσκληση από τίς επίσημες 
αρχές τού Βυζαντίου καί ή συμμετοχή σε θρησκευτικές, κρατικές ή κοι
νωνικές εκδηλώσεις απλών αιχμαλώτων -Ιδιαίτερα μουσουλμάνων- πολ
λοί άπό τους οποίους θα επέστρεφαν στην πατρίδα τους καί θα μετέφε
ραν αναμφισβήτητα στους οικείους τους εικόνες άπό τή βυζαντινή κοι
νωνία. Βέβαια, ή χρησιμοποίηση τών αΙχμαλώτων -βυζαντινών καί ξέ
νων- για τό σκοπό πού προαναφέρθηκε, εντασσόταν σ' ενα γενικότερο 
πλαίσιο τής βυζαντινής διπλωματίας, πού περιελάμβανε καί άλλους πα
ράγοντες, τής Πολιτείας, τής 'Εκκλησίας, τού στρατού, τού δημοσίου καί 
Ιδιωτικού βίου (π.χ. απεσταλμένους, έμπορους, Ιεραποστόλους, μισθοφό
ρους, προσκυνητές κ.ά.), τους οποίους συχνά οί μηχανισμοί της κατηύ-
θυναν περίτεχνα προς τον ίδιο σκοπό. 

Ή συνδρομή τών αΙχμαλώτων σ' αυτή τήν προσπάθεια υπήρξε -κα
θώς τό διαπιστώσαμε στή διαπραγμάτευση τού παρόντος θέματος- εντυ
πωσιακή. Συνέβαλαν σημαντικά στή διάδοση τού Χριστιανισμού, καί τού 
βυζαντινού πολιτισμού, στή μεταφορά καί μετάδοση επιστημονικών καί 
τεχνικών γνώσεων, αλλά καί στή διαμόρφωση καί τή δημιουργία θεσμών 
σε νεοσύστατα "κράτη" τής εποχής. Άπό τήν άλλη πλευρά οί βυζαντινοί 
αΙχμάλωτοι πού επέστρεφαν στην πατρίδα, μετέφεραν εΙκόνες άπό τίς 
χώρες τής αΙχμαλωσίας τους καί γνώσεις γύρω άπό τον πολιτισμό καί 
τήν κοινωνία τους, στοιχεία πολύτιμα γιά τήν πληροφόρηση τών Βυζα
ντινών καί τών επισήμων άρχων τους, οί όποιες άπό πολύ νωρίς (6ος 
αϊ.) είχαν συμπεριλάβει στις υπηρεσίες εξωτερικών υποθέσεων τής βυζα-
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ντινής αυλής το Scrìnium Barbarorum, το έργο τοΰ οποίου συνίστατο στή 
συλλογή πληροφοριών σχετικών μέ τα ήθη καί έθιμα, τίς παραδόσεις και 
τους θεσμούς ξένων λαών καί "εθνών".47 Σημαντική, αναμφισβήτητα, 
πηγή για τήν τροφοδοσία αυτής τής υπηρεσίας μέ νέα στοιχεία καί πλη
ροφορίες αποτελούσαν οί ξένοι αιχμάλωτοι, τους οποίους μετέφεραν καί 
εγκαθιστούσαν στή βυζαντινή πρωτεύουσα για μακρά ή σύντομα χρονικά 
διαστήματα. 

Μέσ' από τή γενική θεώρηση τοΰ ζητήματος καί τήν καταγραφή τών 
ειδικών περιπτώσεων πού εντοπίστηκαν, προβάλλεται, πιστεύουμε, το 
έργο πού οί αιχμάλωτοι επιτελούσαν ηθελημένα ή οχι, καταδεικνύεται ή 
συμβολή τους στην επικοινωνία καί τήν προσέγγιση τών λαών τής 
εποχής, αλλά κυρίως αναδεικνύεται ό ρόλος τους στην "τεχνική" τής βυ
ζαντινής διπλωματίας, ή οποία επεδίωκε διαρκώς καί μέσω αυτών -βυ
ζαντινών και αλλοεθνών- τήν ενίσχυση καί προώθηση τών στόχων τής 
εξωτερικής πολιτικής τής Αυτοκρατορίας. 

47. Βλ. L. Bréhier, ο.π., σελ. 233-234. 
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RESUME 

LES PRISONNIERS DE GUERRE EN TANT QUE FACTEURS 
DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION 

Au cours de la longue période historique (IVe - Xe siècles), à laquelle se 
rapporte cette Étude, les rapports qu' entretenait la force alors dominante, Γ 
Empire byzantin, avec les peuples qui 1' entouraient, étaient en règle 
générale hostiles. Les moyens d' approche dont disposaient ces peuples et 
leurs chefs étaient infimes et se limitaient principalement au niveau de la 
correspondance et des missions (commerciales, diplomatiques et religieu
ses). Au-delà des périodes de paix, habituellement courtes, la nécessité de 
communiquer se faisait plus pressante pour les adversaires au cours de leurs 
longs rapports d' hostilité. L' une des raisons qui imposait cette commu
nication était en effet Γ existence de prisonniers de guerre d1 un côté ou de Γ 
autre et le désir des intéressés d' être libérés ou, du moins, de survivre. 

Cependant, la contribution de ces prisonniers à la question de la 
communication entre les peuples fut importante à plus d' un titre. Elle ne 
consistait pas uniquement en leur intervention, de façon indirecte, dictée par 
la captivité-même; elle exigeait que Γ on approchât les organes officiels 
politiques et militaires des adversaires. Beaucoup d' entre ces prisonniers 
jouèrent un rôle multidimensionnel et leur contribution fut immédiate et 
multiple. 

La présentation générale du problème des prisonniers de guerre tel qu' 
on a tenté de le définir dans le chapitre d'introduction, Γ analyse critique des 
catégories particulières dans les suivants, ont permis de constater Γ existence 
de deux niveaux de communication d'importance égale qui se sont formés à 
partir d1 eux. L1 un, officiel: les prisonniers en combinaison avec d' autres 
facteurs, ont constitué la cause ou simplement le prétexte de sa création; Γ 
autre, non officiel: les prisonniers y ont joué en personne le rôle principal. 

Dans le premier cas, les rencontres bipartites et les négociations organi
sées pour le retour ou Γ échange des captifs se tenaient au niveau des hautes 
autorités militaires ou politiques ou même des chefs d' état. Mais comme la 
procédure de libération par rançon ou échange était habituellement malaisée 
et longue, un grand nombre de prisonniers demeuraient pendant de longues 
périodes ou même s'installaient de façon permanente dans les pays de leurs 
ennemis. Durant Γ époque byzantine à laquelle nous nous rapportons, il n' e-
xistait pas comme de nos jours une législation internationale de protection 
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des prisonniers de guerre. Ce qui permettait aux états et aux sociétés d1 alors 
d' appliquer sur ce point leurs propres lois écrites ou orales. C était donc el
les, qui, en ligne générale et avec, naturellement, de nombreuses variations 
dans leur mise en pratique, déterminaient le comportement et les obligations 
des vainqueurs envers ceux qui avaient été capturés sur les champs de ba
taille. 

La législation de Byzance contient des dispositions relatives aux problè
mes des prisonniers de guerre, que complètent des informations éparses et 
fragmentaires provenant des sources narratives, des écrits des Pères de Γ Eg
lise et des manuels militaires. De Γ autre côté, à Γ exception du cas des Ara
bes pour lesquels il existe des témoignages dans les sources également ara
bes, nos informations en ce qui concerne la législation ou la coutume qui dé
terminaient le sort des prisonniers de guerre chez les peuples contemporains 
de Byzance sont fragmentaires et proviennent également de sources byzanti
nes. 

Durant les premiers siècles de Byzance, dans les négociations entre 
adversaires, la question de la libération ou de Γ échange des prisonniers était 
presque toujours intégrée à un cadre d'intérêts plus généraux concernant les 
parties en guerre. Plus tard en revanche, en particulier au cours des guerres 
arabo-byzantines, elle prit une place de premier ordre dans les négociations 
des parties intéressées, constituant souvent Γ unique raison de leur ouver
ture. 

Les procédures appliquées pour la préparation et la tenue des négocia
tions étaient de tous les côtés presque identiques: échange de lettres remises 
par un interprète au destinataire "officier', envoi d' une mission d1 ambassa
deurs mandatés à cet effet, ou transmission de la demande de libération des 
prisonniers par Γ intermédiaire d' envoyés non officiels - en général des 
officiers supérieurs de 1 ' armée - , échange de cadeaux précieux et, enfin, 
réception brillante et accueil extraordinaire des envoyés officiels dans les 
capitales de leurs interlocuteurs. 

Au cours de la période de Γ expansion arabe et des dures guerres arabo-
byzantines, le problème des prisonniers acquit d' autres dimensions et un 
nouveau contenu, tandis que les procédures mises en oeuvre pour sa solu
tion créaient souvent des conditions extraordinaires de communication à 
tous les niveaux. A la fin du Ville siècle s' ajoutèrent, dans le cadre des rela
tions arabo-byzantines, les échanges officiels de groupes entiers de prison
niers. Cette nouvelle institution se forma progressivement et fut de facto 
considérée comme acceptable par les deux côtés en raison de Γ ac-
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croissement important du nombre des captifs. Le contenu du nouveau sta
tus qui concernait les otages ne subit pas de modification sensible. Cepen
dant, aux démarches déjà connues et bien définies s' en ajoutèrent d* autres. 
On fixait d1 avance un lieu précis pour le regroupement des prisonniers, des 
otages étaient échangés et les étapes de cet échange étaient suivies, en de
hors des autorités officielles, par une foule - musulmans et chrétiens - qui 
arrivait là des régions frontalières les plus proches. La mise en oeuvre de ces 
procédures supposait évidemment aussi une communication des parties en 
guerre à de nombreux niveaux, renforcée également par la correspondance 
échangée entre empereurs byzantins et chefs arabes et les lettres des chefs 
religieux de Constantinopole adressées au Calife ou à ses représentants. 

Dans Γ aboutissement de la demande d' échange des prisonniers et dans 
les négociations menées à cet effet, les ambassadeurs, pendant toute la durée 
de Γ époque proto - et meso - byzantine, jouèrent un rôle de premier plan. 

Pendant leur séjour, prolongé en général, dans les capitales et à la cour 
de leurs interlocuteurs, ils n' avaient pas simplement Γ occasion de com
muniquer avec des gens "de Γ autre côté", mais aussi celle de connaître de 
façon approfondie la société et de la civilisation de ceux-ci. 

En ce qui concerne le niveau officiel de communication dont nous 
avons parlé jusqu' ici, nous remarquons Γ existence d* un contact diachro-
nique à de nombreux niveaux entre Γ Empire et les "nations" adversaires. 
Les deux parties y étaient souvent conduites par la nécessité de libérer, de 
racheter ou d' échanger les prisonniers ou encore par le profond désir d' a-
méliorer les conditions de vie de ces derniers. Ainsi le problème des pri
sonniers dans son ensemble constituait-il Γ un des principaux axes de com
munication des autorités, surtout officielles, des "nations" de cette époque. 

Quant au niveau officieux de communication créé par la contribution 
personnelle des prisonniers eux-mêmes, en glanant quelques rapports oc
casionnels ou des renseignements particuliers et, dans certains cas, détaillés, 
fournis par nos sources, nous avons pu relever des catégories particulières 
de prisonniers, byzantins ou autres, qui, par leur action de groupe ou indivi
duelle, ont fourni, d' une manière ou d' une autre, une contribution au do
maine de la communication et de Γ information des peuples. 

La contribution des prisonniers byzantins à la diffusion du Chri
stianisme et à Γ approche idéologique consécutive des "nations" éntrangères 
fut particulièrement importante si Γ on prend en considération Γ évolution 
des rapports de Γ Empire avec elles après leur christianisation. L' oeuvre des 
prisonniers chrétiens fut aussi importante que celle des missionnaires et des 
commerçants, avec des résultats peut-être plus essentiels et plus permanents. 
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Leur séjour, long en général, dans les pays de leurs conquérants et la vie qu' 
ils devaient obligatoirement y partager avec Γ élément local, qu' ils domi
naient tant du point de vue intellectuel que culturel, leur donnaient la pos
sibilité de transmettre leurs idées de façon lente mais systématique, à un ni
veau tantôt collectif, tantôt personnel. 

Des prisonniers connus, mais également un nombre important d1 ano
nymes, byzantins ou autres, contractèrent pendant la durée de leur captivité 
des mariages dont résultèrent des foyers mixtes. Par le biais de ces mariages 
(volontaires ou non), un grand nombre d' entre eux s'intégra plus facilement 
à sa nouvelle société et s' adapta à un nouveau mode de vie, sans cependant 
que cette intégration amenât de façon indispensable leur complète assimi
lation à leur nouvel environnement ou le reniement de leur passé. Au con
traire, les mariages mixtes facilitaient, en général, la création d' une relation 
d'influence en général réciproque, étant donné que les ex-prisonniers, s'ils 
intégraient des éléments de leur nouvel environnement, y transportaient et y 
diffusaient en même temps la civilisation et les moeurs de leur patrie, leur 
expériences et leurs connaissances, en particulier ceux qui provenaient des 
classes sociales supérieures du lieu où ils étaient nés. Les mariages entre pri
sonniers et conquérants ne fonctionnaient pas obligatoirement de façon né
gative à Γ égard des premiers, mais, dans certains cas, leur permettaient de 
devenir, dans leurs nouvelles patries, des maillons liant deux mondes diffé
rents et ennemis, et dans la mesure de leurs possibilités, de contribuer à la 
communication entre eux. 

Les possibilités de communication et d' information mutuelle des peu
ples à travers les prisonniers furent ilimitées. Du côté des Byzantins, un 
grand nombre d' entre eux transmirent, durant leur captivité, parfois contre 
leur gré, des connaissances scientifiques et technologiques et diffusèrent des 
éléments appartenant à la civilisation de leur patrie. Un grand nombre fut é-
galement utilisé par les conquérants-ennemis pour leurs connaissances dans 
le domaine des lettres ou pour leur expérience d' administrateurs ou d' orga
nisateurs. 

Au cours de Γ époque romaine tardive et des premiers siècles de By-
zance, des prisonniers romains et byzantins furent contraints d1 enseigner 
aux Goths du Danube et aux Vandales d' Afrique Γ art de la construction na
vale et la pratique de la navigation. Pendant la période de prospérité de la 
confédération des Huns, pour organiser la cour d' Attila et le fonctionnement 
de ses services, on mobilisa des prisonniers romains et byzantins pour leur 
capacité et leur expérience administrative et organisatrice et d' autres pour 
leur haut niveau de connaissances dans le domaine des lettres, de la techno-
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logie et des sciences. Un choix et une exploitation semblables furent réalisés 
par Geiséric pour Γ organisation de sa cour et du royaume nouvellement 
constitué des Vandales. De Γ autre côté, des prisonniers arabes avec des 
connaissances techniques particulières furent employés durant la période de 
leur captivité dans des ateliers de production artisanale de divers produits, 
où ils transmirent aux ouvriers locaux leurs connaissances quant à des pro
duits florissants dans leurs patries, contribuant ainsi par des éléments nou
veaux à Γ enrichissement de 1' aspect matériel de la civilisation des By
zantins. Mais par Γ intermédiaire des prisonniers pouvaient également se 
transmettre des connaissances purement scientifiques ou philosophiques, 
comme en témoigne de façon caractéristique le cas d' élève du grand philo
sophe byzantin Léon le Mathématicien, prisonnier des Arabes. 

Des traités militaires et des sources narratives révèlent également un rô
le particulier que jouaient ou étaient obligés de jouer certains captifs lors de 
la préparation ou pendant la durée des hostilités, dans le cadre du fonction
nement de Γ espionnage, tant du côté des Byzantins que de celui des autres 
"nations" contemporaines. Des manuels militaires byzantins renferment des 
règles relatives à Γ espionnage et à sa juste pratique, contenant aussi des 
instructions pour Γ arrestation de prisonniers du camp adverse et la manière 
de les obliger à révéler des secrets de Γ ennemi. Selon d' autres instructions, 
les prisonniers-mêmes des espions pouvaient éventuellement être également 
utilisés comme espions au détriment de leur patrie, à certaines conditions 
bien sûr. Egalement, des sources narratives décrivent comment on employait 
de "faux" prisonniers chargés de la dangereuse mission de donner de faux 
renseignements à Γ ennemi. Ainsi le rôle des prisonniers dans le cadre de Γ 
espionnage et, de façon plus générale, de la politique militaire, fut-il particu
lièrement important au cours de Γ époque byzantine: les fréquentes réfé
rences des sources à Γ application pratique des règles des "Stratégies" rela
tives à ce sujet le confirment. 

La diffusion jusqu' à nos jours des oeuvres littéraires que des intel
lectuels de renom - écrivains et poètes - composèrent en captivité repré
sente le "maximum" de Γ apport d' un prisonnier au domaine de la transmis
sion d'idées et d'informations. En effet, imprimées, dans le cas présent, sur 
le papier, elles ont été protégées du temps et donc extraordinairement pré
cieuses pour Γ information historique des générations suivantes. La "Chro
nique de la prise de Thessalonique" de Cameniatès, le "Rumiyat" d' Abü-
Firâs, les récits romanesques des aventures de la captivité de Quabäth ßn 
Razïn et la "Description de Constantinople" de Harun bn Yahyâ, con-
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tiennent des renseignements uniques et authentiques sur "Γ autre côté", qui, 
indépendamment du fait que ces oeuvres aient été connues ou non des con
temporains, sont demeurés précieux et particulièrement intéressants pour Γ 
information des générations qui ont suivi. Le contenu des oeuvres cidessus 
révèle quelques aspects captivants de la diplomatie byzantine, qui cherchait 
de façon systématique à promouvoir à Γ étranger la meilleure image possible 
du pouvoir, de la société et de la civilisation de Γ Empire. 

A travers une manière globale d' envisager le problème et Γ enregistre
ment des cas particuliers détectés, nous avons tenté de mettre en valeur Γ oe
uvre que les prisonniers ont réalisée, de leur gré ou non, de signaler claire
ment leur importante contribution à la communication et à Γ approche des 
peuples de Γ époque, et surtout de montrer leur rôle dans la "technique" de la 
diplomatie byzantine, qui a cherché par tous les moyens à renforcer et à pro
mouvoir, même par leur intermédiaire, byzantins et autres, les buts de la po
litique étrangère de Γ Empire. 
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