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ευΓενια αΔαΜ

ενΤΟΠιΣΜΟΣ νεΩν ΘεΣεΩν εΠΟΧΗΣ ΤΟυ ΛιΘΟυ
ΣΤΟν νΟΜΟ ιΩαννινΩν

Εισαγωγή                

Ονομός ιωαννίνων διαθέτει εκατοντάδες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος
ιστορικών χρόνων, οι οποίες έχουν εντοπιστεί και σχολιαστεί  ήδη από το 19ο

αι. Η έρευνα εντάθηκε κατά τις δεκαετίες 1940 και 19501. Ο εντοπισμός των θέσε-
ων αυτών, στην πλειονότητά τους αρχιτεκτονικά λείψανα πόλεων και ιερών, οχυ-
ρώσεις ή τάφοι, έγινε αρχικά από περιηγητές και ιδιώτες, και τεκμηριώθηκε αργό-
τερα από την αρχαιολογική υπηρεσία. 

Οι θέσεις των ιστορικών και ύστερων προϊστορικών χρόνων ήταν ευδιάκριτες
στο πεδίο, λόγω ακριβώς της φύσης των λειψάνων τους.  αντίθετα, οι προϊστορικές
θέσεις, ιδίως αυτές της εποχής του Λίθου,  λόγω της έλλειψης κατασκευών,  της
ευκολίας με την οποία διασπείρονται και επαναποτίθενται τα ευρήματα,  της αλ-
λοίωσης της τοπογραφίας, αλλά και της ίδιας της φύσης των ευρημάτων είναι δυ-
σεύρετες. Για τον συστηματικό εντοπισμό τους απαιτείται εξειδικευμένο προσωπι-
κό, το οποίο ακόμα και σήμερα αποφεύγει να απασχολήσει η Δημόσια αρχαιολο-
γική υπηρεσία, αλλά κατά καιρούς και χάρη σε ευτυχείς συγκυρίες διέθεταν οι ξέ-
νες αρχαιολογικές σχολές που δραστηριοποιούνται στην ελλάδα.  

Ιστορικό Ερευνών
Συστηματικές έρευνες πεδίου για τον εντοπισμό θέσεων εποχής του Λίθου

στην  Ήπειρο ξεκίνησαν κατά τη δεκαετία του 1960, με την ομάδα του καθηγητή
του Πανεπιστημίου του Cambridge E.S. Higgs. Μέχρι τότε τα ευρήματα της περιό-
δου αυτής από το σύνολο του ελλαδικού χώρου παρέμεναν σποραδικά και μεμο-
νωμένα. Το πρόγραμμα αυτό κατέληξε στον εντοπισμό περίπου 150 θέσεων  στους
νομούς Πρέβεζας, Άρτας, Θεσπρωτίας και στη Δ. Μακεδονία, και μόνο περίπου 30

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 1-15  



θέσεων στο νομό ιωαννίνων2. Τον εντοπισμό των θέσεων ακολούθησαν ανασκα-
φές στην υπαίθρια θέση Κοκκινόπηλος Πρέβεζας, στις βραχοσκεπές ασπροχάλικο
Πρέβεζας και Καστρίτσα ιωαννίνων, καθώς και διερευνητικές τομές σε διάφορα
σπήλαια/βραχοσκεπές στο νομό Πρέβεζας.

Στα τέλη της δεκαετίας 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τα πρώτα
ευρήματα των επιφανειακών ερευνών επανεξετάστηκαν και διεξήχθηκαν νέες έρευ-
νες πεδίου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Bailey (Cambridge University), οι οποί-
ες εστίασαν σε συγκεκριμένες περιοχές και συνδυάστηκαν με γεωλογικές και πα-
λαιογεωγραφικές μελέτες.  

Για τις ανάγκες της έρευνάς τους ορίστηκε ως «θέση» κάθε σημείο εντοπισμού
έστω και ενός μοναδικού τεχνέργου επειδή έστω και αυτό αποτελεί μαρτυρία αν-
θρώπινης δραστηριότητας. Με βάση τον αριθμό των τεχνέργων από κάθε θέση,
ορίστηκαν τρεις κατηγορίες: 1. Κύριες θέσεις (με μεγάλο αριθμό ευρημάτων), 2. Εν-
διάμεσες θέσεις (με αριθμό ευρημάτων που μαρτυρά επαναλαμβανόμενη χρήση ή
δραστηριότητα), και  3. Μεμονωμένες θέσεις (ένα ή ελάχιστα ευρήματα).

Μετά την  αξιολόγηση του συνόλου των ευρημάτων οι ερευνητές κατέληξαν
στον αριθμό των 95 θέσεων με ευρήματα Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής εποχής
στην Ήπειρο, συμπεριλαμβανομένης της Κέρκυρας3 (εικ. 1).

Τα ευρήματα της έρευνας τεκμηρίωσαν την ύπαρξη και στην ενδοχώρα της
Ηπείρου θέσεων της ανώτερης ΠΛ περιόδου, αλλά και της Μέσης ΠΛ, αποδει-
κνύοντας ότι η περιοχή ήταν εξίσου αξιοποιήσιμη με τις θερμότερες, παράλιες πε-
ριοχές, οι οποίες είχαν αποτελέσει το κύριο πεδίο έρευνας μέχρι τότε. Η ίδια έρευνα
έδειξε, επίσης, την περιορισμένη εκπροσώπηση ΜΛ θέσεων στην ηπειρωτική εν-
δοχώρα, κατάσταση η οποία δεν έχει αλλάξει μέχρι σήμερα (με εξαίρεση μέρος της
στρωματογραφικής ακολουθίας της βραχοσκεπής Μποΐλα4, στην έξοδο της χαρά-
δρας Βοϊδομάτη προς την κοιλάδα της Κόνιτσας). 

Μία άλλη διαπίστωση είναι αυτή της αδύναμης εκπροσώπησης θέσεων της νε-
ολιθικής ή της εποχής του Χαλκού στην έκταση του νομού ιωαννίνων.  αυτό ακρι-
βώς το ερώτημα προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα «ΣυνερΓαΣια»5, το
οποίο εστίασε σε περιοχές για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μετα–Παλαιολιθικής
προϊστορικής παρουσίας και συγκεκριμένα, στις περιοχές  ασφάκας–Πρωτόπαππα
και Παρακαλάμου–Μαζαρακίου. Παρά την περιορισμένη ορατότητα λόγω της πυ-

2. Higgs 1965.
3. Bailey κ.ά. 1997, σσ. 527-536.
4. Kotjabopoulou κ.ά. 1997, σσ. 427-437.
5. Το πρόγραμμα έγινε με τη συνεργασία των δρ. ε. αδάμ, Π. Γιούνη, Δ. Κοντογιώργου και Μ. ντίνου.
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κνής βλάστησης εντοπίστηκαν φυσικές τομές με στρωματογραφημένα ευρήματα
και δείγματα κατάλληλα για ραδιοχρονολόγηση. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν
χρήση των εν λόγω περιοχών κατά την προϊστορική περίοδο και ιδιαίτερα κατά το
τέλος της Χαλκοκρατίας6, αλλά και κατά τις ιστορικές περιόδους.

Ο εντοπισμός νέων θέσεων (εικ. 2) από τη γράφουσα7 συντάσσεται ερευνητικά
με τα προηγούμενα προγράμματα και προσφέρει νέα στοιχεία, κυρίως σχετικά με
την ανθρώπινη δραστηριότητα κατά τη Μέση Παλαιολιθική Περίοδο.

• Στο ΒΔ άκρο του νομού (Ορεινό–Ξηρόβαλτο–Ποντικάτες) εντοπίστηκαν λί-
θινα τέχνεργα στη διάρκεια παρακολούθησης  εργασιών αναδασμού8, τα οποία πε-
ριλαμβάνουν τέχνεργα κυρίως της Παλαιολιθικής και δευτερευόντως της εποχής
Χαλκού. 

• Στην περιοχή επισκοπικού Σερβιανών ανασκάφτηκαν9 λείψανα νεκροταφείου
ρωμαϊκών χρόνων και εγκατάστασης ελληνιστικών χρόνων. Στο χώρο του νεκρο-
ταφείου εντοπίστηκαν λάκκοι  προϊστορικών χρόνων, με κεραμική και τέχνεργα,
τα οποία αποδίδονται στη νεολιθική περίοδο. 

• Στην περιοχή Γραμμενοχωρίων (Γραμμένο, Πετράλωνα, ανάργυροι) εντοπί-
στηκαν τέχνεργα κυρίως Μέσης Παλαιολιθικής περιόδου.

• Στις περιοχές αρτοπούλας, νεγράδων και Πρωτόπαππα, εντοπίστηκαν επίσης
λίθινα τέχνεργα Παλαιολιθικών χρόνων.

• Τέλος, στην περιοχή ραψαίων εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός επιφανειακών
ευρημάτων, για τον οποίο θα γίνει εκτενής αναφορά στη συνέχεια. 

Τοποθεσία
Η Τ.Κ. κοινότητα ραψαίων (Δήμος Δωδώνης), βρίσκεται 3.5 χιλμ. νοτιοανα-

τολικά του Τερόβου και 35χλμ. νοτιοανατολικά των ιωαννίνων και της λίμνης
Παμβώτιδας. 

Ο οικισμός βρίσκεται σε ημι-ορεινή περιοχή υψομέτρου 700-800 μέτρων,  στο
ανατολικό τμήμα της λεκάνης του Άνω Λούρου, και στο νότιο τμήμα της διαδρο-
μής του εντός ορίων του νομού ιωαννίνων. Το γεωλογικό υπόβαθρο αποτελείται

6. Adametal 2011.
7. Οι θέσεις εντοπίστηκαν από τη γράφουσα στη διάρκεια των υπηρεσιακών της υποχρεώσεων ως

μόνιμης αρχαιολόγου της τότε ιΒ΄ εΠΚα και στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Το σύνολο των
ευρημάτων αποτελεί αντικείμενο μελέτης η οποία χρηματοδοτήθηκε μερικά από το  Ίδρυμα Ψύχα και
πρόκειται να εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Archaeopress.

8. Γιούνη κ.ά. 2006.
9. Πλιάκου 2008.
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από ασβεστολίθους Βιγλών και Σινιών/Παντοκράτορος. Στην περιοχή σήμερα επι-
κρατεί ενιαία ζώνης βλάστησης όπου αναπτύσσεται το πουρνάρι10. Σήμερα η πε-
ριοχή προσφέρεται για καλοκαιρινή βόσκηση, αλλά η εγκατάλειψη των καλλιερ-
γειών και της βόσκησης έχει οδηγήσει σε υπερ-βλάστηση (εικ. 3), γεγονός που κα-
θιστά την  επιφανειακή έρευνα σχεδόν αδύνατη. 

από την περιοχή αυτή, καθώς και από τη γειτονική λεκάνη του Δυτικού Ξερο-
βουνίου, διέρχονται δρόμοι επικοινωνίας του λεκανοπεδίου ιωαννίνων  με τις νό-
τιες ακτές του ιονίου πελάγους και του αμβρακικού Κόλπου, ενώ ο γειτονικός αυ-
χένας των Πέντε Πηγαδιών ελέγχει το μοναδικό πέρασμα από τις βόρειες ορεινές
περιοχές της Ηπείρου προς τις πεδινές εκτάσεις των εκβολών του αράχθου και του
Λούρου11. 

Τα φυσικά αυτά περάσματα λειτουργούσαν και κατά μεγάλο μέρος της απώτε-
ρης προϊστορίας.  αυτό, σε συνδυασμό με την παρατήρηση ότι η φυσική θέση της
κοινότητας βρίσκεται ανάμεσα στο λεκανοπέδιο ιωαννίνων (βλ. Καστρίτσα) και
στη Λεκάνη του Κάτω Λούρου (βλ. ασπροχάλικο, Κοκκινόπηλος και νοτιότερα
Γραμμενίτσα στην περιοχή Άρτας), εντείνει τη σημασία των πρόσφατων ευρημά-
των.

Ο συνδυασμός παλυνολογικών και γεωλογικών παρατηρήσεων δείχνει ότι η
Ήπειρος κατά το μεγαλύτερο μέρος των τελευταίων 2 εκατομμυρίων ετών καλύ-
πτονταν από ανοιχτή βλάστηση τύπου στέπας, με λίγες προνομιακές περιοχές δεν-
δροβλάστησης12. Η διάβρωση των ασταθών πλειστοκαινικών τοπίων ήταν συνε-
χής. Δεν υπάρχουν ειδικές μελέτες για την περιοχή που μας αφορά, αλλά είναι πι-
θανόν ότι ο ρους του Λούρου και η ύπαρξη λεκανών συγκέντρωσης υδάτων στην
περιοχή θα προσείλκυαν τους Παλαιολιθικούς κυνηγούς–τροφοσυλλέκτες. εξάλ-
λου, οι παγετώδεις φάσεις της Πίνδου13, που επηρέαζαν το ποσοστό υγρασίας και
βροχοπτώσεων στο νομό ιωαννίνων, θα διαμόρφωναν και τις κινήσεις των ομά-
δων στην προσπάθεια τους να προσαρμοστούν στις κλιματολογικές και περιβαλ-
λοντικές διακυμάνσεις. 

Περιγραφή της θέσης – Μέθοδος έρευνας
Η θέση εντοπίστηκε το 2008, στη διάρκεια αυτοψίας. Πρόκειται για τέσσερεις

ιδιοκτησίες (χωράφια) νοτιοανατολικά του οικισμού, συνολικής έκτασης 41.000

10. νιτσιάκος 1998, σ. 349.
11. νιτσιάκος 1998, σσ. 346-47.
12. Turner & Goni 1997, σ. 583.
13. Hughes κ.ά. 2006.

4 ευΓενια αΔαΜ



ενΤΟΠιΣΜΟΣ νεΩν ΘεΣεΩν εΠΟΧΗΣ ΤΟυ ΛιΘΟυ ΣΤΟν νΟΜΟ ιΩαννινΩν 5

τ.μ., οι οποίες είχαν επιλεγεί για την εγκατάσταση εργοταξίου για τις ανάγκες χά-
ραξης της ιόνιας Οδού. Ο υπό κατασκευή οδικός άξονας διέρχεται σε απόσταση 3
χλμ. βορειοανατολικά της θέσης.

Τα αγροτεμάχια παρουσιάζουν ελαφρά κλίση από βορρά προς νότο και περι-
βάλλονται από χαμηλά ασβεστολιθικά εξάρματα πυκνά δασωμένα από πουρνάρι,
γεγονός που καθιστά αδύνατη τη διενέργεια αυτοψίας. Τα δύο βορειότερα αγρο-
τεμάχια δεν απέδωσαν ευρήματα, σε αντίθεση με τα δύο νότια (εικ. 4).

Ο εντοπισμός των πρώτων τεχνέργων οδήγησε στη συστηματική σάρωση των
ιδιοκτησιών και στη συγκέντρωση όσο το δυνατόν  περισσότερων ευρημάτων. Η
στρατηγική αυτή συνοδεύτηκε από τη διάνοιξη δοκιμαστικών τομών σε επιλεγμέ-
να τμήματα των χωραφιών μέχρι βάθους 4 μέτρων, οι οποίες δεν απέδωσαν ευρή-
ματα, παρά μόνον στα επιφανειακά λίγα εκατοστά. Διανοίχτηκαν και τομές με ερ-
γατικά χέρια για να ελεγχθεί η πιθανότητα εντοπισμού στρωματογραφημένου ευ-
ρηματοφόρου ορίζοντα, χωρίς αποτέλεσμα. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου,
θεωρήθηκε ότι τα ευρήματα ήταν μόνον επιφανειακά και ότι δεν υπήρχε λόγος να
διεξαχθεί σωστική ανασκαφική έρευνα.

Συγκεντρώθηκαν14 όσα τέχνεργα ήταν ορατά και οι ιδιοκτησίες αποδόθηκαν
υπό όρους (παρακολούθηση εργασιών διαμόρφωσης και εγκατάστασης του εργο-
ταξίου) στον εργολάβο. Το εργοτάξιο, τελικά, δεν κατασκευάστηκε, για λόγους
άσχετους με την αρχαιολογική νομοθεσία.  

Το σύνολο
υπό το κράτος του φόβου απώλειας πληροφοριών, συγκεντρώθηκαν συνολικά

πάνω από 6000 θραύσματα λίθων. Μετά την προκαταρκτική εκκαθάριση από τη
γράφουσα, κρατήθηκαν 3325 τέχνεργα. Τα υπόλοιπα απορρίφτηκαν15. Η σύνθεση
του συνόλου παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

14. Στη σωστική έρευνα συμμετείχαν  oι συμβασιούχοι αρχαιολόγοι της ιΒ΄ εΠΚα Κ. Σκόνδρας,
ε. Μωϋσειάδη και  Γ. Σαμπούρ οι οποίοι, ξεπερνώντας τις αρχικές αναστολές που τους επέβαλε η έλ-
λειψη εκπαίδευσης στον τομέα των λιθοτεχνιών, ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην πρόκληση και
αφομοίωσαν ταχύτατα τις πληροφορίες που έλαβαν σε ένα «ιδιαίτερο–αστραπή» από πλευράς μου.
Τους ευχαριστώ ανεπιφύλακτα και εύχομαι η εμπειρία αυτή να τους συνοδεύει ευχάριστα και παραγω-
γικά. 

15. Πρόκειται για «φυσικά απορρίμματα» (“D/N, Adam 1989, 49), δηλαδή μάζες πυριτόλιθου που
έχουν σπάσει ή ανοίξει λόγω φυσικών παραγόντων ή άροσης λόγω καλλιέργειας, και όχι λόγω σκόπι-
μης ανθρώπινης επέμβασης.



Πίνακας 1. Ποσοτική σύσταση του συνόλου ραψαίων

Χαρακτηριστική είναι η απουσία κεραμικής: εντοπίστηκαν 12 μόνον άμορφα
αποτμήματα κεράμων ή χονδρών αγγείων πορτοκαλόχρωμου πηλού, κυλισμένα
και διαβρωμένα.

Προφανώς πρόκειται για αστρωματογράφητο σύνολο, το οποίο δημιουργήθηκε
σε βάθος χρόνου, ένα παλίμψηστο τεχνέργων16 που η χρησιμότητά του έγκειται
κυρίως στο ότι αποτελεί απόδειξη δραστηριότητας στην περιοχή ανθρώπινων ομά-
δων, κατά τη διάρκεια της Παλαιολιθικής, της νεολιθικής / εποχής Χαλκού, και
κατά τους ιστορικούς χρόνους. 

Τα τέχνεργα είναι κατασκευασμένα κυρίως σε πλακέτες πρώτης ύλης (κυρίως
πυριτόλιθοι διαφόρων χρωμάτων). Κροκάλες (βότσαλα) χρησιμοποιούνται σε μι-
κρότερο βαθμό.  Έλεγχος της ευρύτερης περιοχής έδειξε ότι πυριτόλιθος σε μορφή
πλακετών είναι διαθέσιμος σε ικανές ποσότητες,  παρατήρηση που υποδηλώνει ότι
η  αφθονία πρώτης ύλης ήταν ένας από τους λόγους προτίμησής της από τους προ-
ϊστορικούς πληθυσμούς. Το ίδιο έχει παρατηρηθεί και στη θέση «Παληάμπελα»
Γραμμενίτσας Άρτας17. 

Στο σύνολο κυριαρχούν οι φολίδες χωρίς δευτερογενή επεξεργασία, και ακο-
λουθεί η ομάδα των εργαλείων και οι πυρήνες και τα θραύσματα τους. 

16. ντάρλας & Παπακωνσταντίνου 2004, σσ. 72-73.
17. αδάμ 2001, σ. 393.
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ειΔΟΣ αριΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ % 
ΠυρΗνεΣ 290 8.7
ΘραυΣΜαΤα ΠυρΗνΩν 243 7.3
ΦΟΛιΔεΣ 1413 42.5
ΛεΠιΔεΣ 2 0.2
ΜιΚρΟΛεΠιΔεΣ 18 0.7
ΜιΚρΟαΠΟΚρΟυΣΜαΤα 37 1.1
αΠΟρριΜΜαΤα
(ΤεΧνιΚα & ΚαΜΜενα)

251 7.6

ερΓαΛεια 627 18.9
ΔιαΦΟρα 433 13.0
ΣυνΟΛΟ 3325 100.0 
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Χαρακτηριστικός είναι ομικρός αριθμός λεπίδων και μικρολεπίδων, τόσο σε
μορφή αποκρουσμάτων ή εργαλείων, όσο και σε μορφή πυρήνων / θραυσμάτων πυ-
ρήνων ή και τεχνικών κομματιών που σχετίζονται με την παραγωγή τους. απου-
σιάζουν, επίσης, και τα αρνητικά αφαίρεσης λεπίδων από τις ράχες των αποκρου-
σμάτων. Ο συνδυασμός των ανωτέρω παρατηρήσεων, υποστηρίζει την απόδοση
των ευρημάτων κυρίως στη Μέση Παλαιολιθική περίοδο.

Στα διαγνωστικά τέχνεργα της Μέσης Παλαιολιθικής περιλαμβάνονται πυρή-
νες Λεβαλλουά και Μουστέριοι δισκοειδείς (εικ. 5-6), πολυεδρικοί πυρήνες φολί-
δων («globular flake cores»), ατυπικοί πυρήνες, και πυρήνες με μία μόνη αφαίρεση.
Πολλοί πυρήνες είναι αποκεκρουσμένοι μέχρις εξαντλήσεως.

Η ισχυρή παρουσία πρωτογενών φολίδων (π. 50% επί του συνόλου) δηλώνει
ότι σημαντικό μέρος της κατάτμησης γινόταν κοντά στην ευρύτερη περιοχή εντο-
πισμού των τεχνέργων. 

Οι εργαλειακοί τύποι περιλαμβάνουν εγκοπές, οδοντωτά, κολοβώσεις,  πλευ-
ρικά ξέστρα, τερματικά ξέστρα, γλυφίδες, οπείς, κ.ά. (εικ. 7-8).

Πολλά τέχνεργα, όλων των κατηγοριών, είναι εξαλλοιωμένα και ξαναδουλεμέ-
να σε δεύτερη χρήση, μετά το σχηματισμό της εξαλλοίωσης («patina»), όπως και
στην περίπτωση τη Γραμμενίτσας και άλλων υπαίθριων θέσεων αυτής της περιό-
δου.  Η παρατήρηση αυτή δηλώνει ότι η θέση ήταν χώρος δραστηριότητας σε επα-
ναλαμβανόμενες περιόδους σε βάθος χρόνου, στη διάρκεια της Παλαιολιθικής. 

Άλλες περίοδοι
Οι ελάχιστοι πρισματικοί πυρήνες μικρολεπίδων, λίγες λεπίδες και μικρολεπίδες

(0,9% του συνόλου), λίγες μικρολεπίδες με ράχη (θραύσματα), τερματικά ξέστρα-
και γλυφίδες και τεχνικά αποτμήματα γλυφίδων, αποτελούν αντιπροσωπευτικά πα-
ραδείγματα ανώτερων Παλαιολιθικών τεχνέργων. 

Οι περίοδοι  του Ολόκαινου (νεολιθική/εποχή Χαλκού)  εκπροσωπούνται από
ελάχιστα τέχνεργα με στίλβη και κάποια με αμφίπλευρη δευτερογενή επεξεργασία.

Συμπεράσματα
Σε γενικές γραμμές τα επιφανειακά τέχνεργα κατατάσσονται στη Μέση Παλαι-

ολιθική περίοδο, αλλά στερούνται του έντονου χαρακτήρα εφαρμογής της τεχνι-
κής Λεβαλλουά, ο οποίος είναι εμφανής σε άλλες επιφανειακές θέσεις της Ηπείρου
(π.χ. Κοκκινόπηλος, Μόρφη, Καρβουνάρι)18.

18. Ligovanlis 2011, σ. 164· Papoulia 2011, σ. 152· Mellars 1964· Papagianni 2000.



Η αναλυτικότερη μελέτη των ευρημάτων θα δώσει πληροφορίες για συγκεκρι-
μένες τεχνικές που μαρτυρούνται έμμεσα με βάση την παρουσία τεχνικών απο-
κρουσμάτων, όπως για παράδειγμα η επεξεργασία πυρήνων λεπίδων (μέσα από την
παρουσία φολίδων ανανέωσης επιπέδου επίκρουσης –«core tablets»), η κατασκευή
αμφίπλευρων τεχνέργων (μέσα από την παρουσία ειδικών φολίδων), η παρουσία
γλυφίδων (μέσα από τα ίδια τα εργαλεία) και η κατασκευή τους στο πεδίο (όπως
μαρτυρείται από τα ειδικά τεχνικά αποκρούσματα – «burin spalls»).

Στο στάδιο που βρίσκεται η μελέτη, αρκεί να αναφέρουμε ότι η παρουσία τε-
χνέργων Μέσης Παλαιολιθικής τεχνικής στο σύνολο των ραψαίων συμπληρώνει
κενά στο χάρτη και προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη δραστηριότητα του
νεάντερταλ ο οποίος θεωρείται ο βιολογικός φορέας της τεχνικής αυτής, στον νο-
μό ιωαννίνων, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες από τους γειτονικούς νομούς και
τους προς βορρά ορεινούς όγκους της Πίνδου19.

Με βάση την αξιολόγηση της διασποράς των θέσεων από τους Bailey κ.ά.20, η
περιοχή των ραψαίων, σε υψόμετρο άνω των 600 μέτρων, ανήκει σε αυτές που προσ -
φέρονταν για χρήση μόνο κατά τους θερινούς μήνες ή μόνο για συγκεκριμένες
δραστηριότητες. Στον παλαιογεωγραφικό χάρτη της Ηπείρου η περιοχή των ρα-
ψαίων εντάσσεται στο ασβεστολιθικό υψίπεδο των Πεστών, ακριβώς επάνω στη
διαδρομή εποχιακής μετανάστευσης των μεγάλων φυτοφάγων (ελάφια, βοοειδή,
άλογα)21.

Χάρη στα ανωτέρω στοιχεία, και σε συνδυασμό με την έρευνα στις κορυφο-
γραμμές της Πίνδου (Σαμαρίνα22), μπορούμε πλέον να  υποστηρίξουμε ότι οι ορει-
νοί όγκοι και η ενδοχώρα της Ηπείρου δεν αποτελούσαν φράγματα για την ανθρώ-
πινη κινητικότητα κατά την Παλαιολιθική, όπως θεωρούνταν μέχρι πρότινος23.

Σίγουρα, μπορούμε πια να λέμε ότι οι υπαίθριες ΠΛ θέσεις δεν περιορίζονται
μόνο στις παράκτιες, χαμηλού υψομέτρου περιοχές στην κοιλάδα του Λούρου, αλ-
λά εντοπίζονται και σε μεγαλύτερα υψόμετρα στον Άνω ρου του Λούρου, ακόμα
και στα υψίπεδα  της Πίνδου, όπως δηλώνεται από τα ευρήματα στη Σαμαρίνα
στην περιοχή Γρεβενών24.

Η τεχνολογική διαφοροποίηση των Μεσο–παλαιολιθικών συνόλων που παρα-

19. ευστρατίου 2008· Ligkovanlis 2011· Papoulia 2011· Tourloukis 2009· ρήγινος 2004.
20. Bailey κ.ά, 1997, σ. 527.
21. Sturdy κ.ά. 1997, σσ. 598, 610.
22. ευστρατίου 2008.
23. Gamble 1993· Sturdy κ.ά. 1997· Bailey κ.ά. 1983.
24. Efstratiou κ.ά. 2014.
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τηρείται από διάφορες θέσεις της Ηπείρου έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο συζή-
τησης25. Χρηστικοί, αλλά και χρονολογικοί λόγοι προτείνονται ως ερμηνείες, αλλά
η έλλειψη στρωματογραφημένων και χρονολογημένων συνόλων δυσχεραίνει την
επιχειρηματολογία.  

Παρατηρήσεις πεδίου, όπως το παράδειγμα των ραψαίων, έχουν διττή σημασία,
επιστημονική και πρακτική. επιστημονικά εμπλουτίζεται η υφιστάμενη τράπεζα
πληροφοριών με νέα στοιχεία. Πρακτικά φωτίζεται το θέμα της διάσωσης παρό-
μοιας φύσης επιφανειακών ευρημάτων και θέσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δη-
μόσιων ή ιδιωτικών έργων: ο εντοπισμός επιφανειακών ευρημάτων τόσο μικρού
μεγέθους, μη συσχετιζόμενων με εύκολα αντιληπτές κατασκευές είναι αδύνατος,
αν ο/η επιβλέπων/ουσα αρχαιολόγος δεν είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο.

Η εκπαίδευση φοιτητών αρχαιολογίας στην αναγνώριση λίθινων τεχνέργων
υστερεί ακόμα και σήμερα, με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο ο εντοπισμός και
η διάσωση παρόμοιων θέσεων στη διάρκεια της διαχείρισης τους από την αρχαιο -
λογική νομοθεσία, και αυτό υπογραμμίζεται έντονα από το παράδειγμα των θέσε-
ων που προαναφέρθηκαν. 

25. Gowlett & Carter 1997· Papaconstantinou & Vassilopoulou 1997. 
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NEW EVIDENCE ON STONE AGE ACTIVITY IN THE DISTRICT 
OF IOANNINA: FINDSPOTS AND SITES

ABSTRACT

Hundreds of important archaeological sites of prehistoric and historic periods have been lo-
cated in the district of Ioannina since the 19th century, bearing witness to the use of the re-

gion from the Stone Age to Late Antiquity.
Still, the early phases of this long and dynamic archaeological record are not without gaps.

Prehistoric material remains are more prone to decay and re-deposition than the solid structures
of the historical periods. 

This is especially true for the earlier phases of the Palaeolithic and for the Neolithic, periods
feebly represented in the archaeological record of the area.

Fortunately, inspections, surveys and excavations in the past decade have located new find-
spots and sites providing substantial evidence both on the earlier Palaeolithic phases and the Early
Holocene period in the region.

This article reports on the five new areas with important finds and gives a preliminary ac-
count of the Rapsaioi Middle Palaeolithic open-air location.
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1. η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε με τον τίτλο: «ο Sir Arthur Evans πριν την κρήτη: η αρχαιογνω-
στική δραστηριότητά του στα Βαλκάνια», στο Ια΄ κρητολογικό συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στο
Ρέθυμνο, στις 21-27 οκτωβρίου 2011, και εδώ δημοσιεύεται εμπλουτισμένη και αναμορφωμένη.

2. Brown & Bennett 2001. MacGillivray 2000, όπου και η σχετική βιβλιογραφία για τις διαστάσεις
της σχέσης του Evans με την κρήτη.

ακησ τσωνοσ

ΠΡΙν την ΜΙνωΙκη κΡητη:
το οΔοΙΠοΡΙκο τοΥ SIR ARTHUR EVANS στα ΒαΛκανΙα

Εισαγωγή1

τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος ερευνητών της αι-
γαιακής προϊστορίας, και ιδιαίτερα της μινωϊκής αρχαιολογίας, για την πολυσχιδή

προσωπικότητα και το παρελθόν του Sir Arthur Evans (1851–1941), του ανθρώπου
που στις αρχές του 20ου αι. έθεσε τα θεμέλια για την ανάπτυξη της μινωικής αρχαιολο-
γίας και έκανε την κρήτη επίκεντρο του διεθνούς αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. ως
εκ τούτου, ενδιαφέρουσες πληροφορίες έχουν έρθει στην επιφάνεια σχετικά με τη ζωή
του, την εν γένει αντίληψή του για την έρευνα του παρελθόντος, το κοινωνικό και πο-
λιτιστικό πλαίσιο εντός του οποίου ανέπτυξε την προσωπικότητά του και, κατά συ-
νέπεια, τους λόγους που τον ώθησαν στην πολύπλευρη και μακροχρόνια εντρύφησή
του στους αρχαίους πολιτισμούς της Μεσογείου2. 

ωστόσο, λόγω της αρχαιολογικής βαρύτητας που φέρει ο μινωικός πολιτισμός
και της μελέτης των ποικίλων εκφάνσεών του, το όνομα του Arthur Evans συνδέ-
θηκε άρρηκτα με την κρήτη και, σε επίπεδο ερευνητικό, ουσιαστικά, ταυτίστηκε με
αυτή.  Έτσι, όλες οι σχετικές με την προσωπικότητα του Evans θεωρητικές έρευνες
τον προσέγγιζαν μέσα από μια ‘μινωική’ ματιά. αποτέλεσμα της παραπάνω προ-
σέγγισης ήταν να παραγνωριστούν ή να μην τύχουν της δέουσας προσοχής και ευ-
ρείας μελέτης οι σημαντικές, καθοριστικές για την περαιτέρω ερευνητική πορεία
και διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσής του, δραστηριότητες στα Βαλκάνια, αρκετά
χρόνια πριν από την άφιξή του στην κρήτη.

η περιγραφή και η σημασία της βαλκανικής εμπειρίας του Evans, ο απόηχος

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 17-43  



των ταξιδιών του μέσα από την καταγραφή και τη δημοσίευσή τους, καθώς και η
επίδραση που άσκησε στον ίδιο η παραμονή του στα Βαλκάνια αποτελούν το επί-
κεντρο αυτής της μελέτης, η οποία στοχεύει στην ανάδειξη άγνωστων πτυχών της
πολυσχιδούς προσωπικότητάς του. Για έναν ερευνητή που ασχολείται με τον απο-
μακρυσμένο από τη μινωική κρήτη γεωγραφικό χώρο των Δυτικών Βαλκανίων,
αποτελεί πραγματική αποκάλυψη η εμπλοκή μίας εμβληματικής μορφής της αιγαι-
ακής προϊστορίας με την περιοχή αυτή. η αδρομερής περιγραφή του έντονου βαλ-
κανικού παρελθόντος του Evans, η οποία δεν φιλοδοξεί να περιβληθεί τον χαρα-
κτήρα μίας εξειδικευμένης «βιογραφίας» ή μίας αγιογραφίας, συμβάλλει στην κα-
λύτερη γνωριμία με τη σπουδαία αυτή προσωπικότητα και αποσκοπεί να υπομνή-
σει ότι, όσο και αν τα φώτα της αρχαιολογικής διασημότητας πέφτουν επάνω σε
κάποια πρόσωπα, πάντοτε υπάρχουν υποφώσκουσες πτυχές τους, τις οποίες η
ιστορία της έρευνας καλείται να ανασύρει μέσα από την μελέτη.

Τα πρώτα ταξίδια στα Βαλκάνια και οι πρώτες εκδόσεις

ο αrthur Evans (εικ. 1) περιηγείται την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, συγ-
κεκριμένα την Βοσνία–Ερζεγοβίνη και τις δαλματικές ακτές της κροατίας, κατά
τα έτη 1871-1882. η περίοδος αυτή φέρει ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο, καθώς σημα-
τοδοτείται από τις αποφάσεις του συνεδρίου του Βερολίνου, το 1878. σύμφωνα με
αυτές η περιοχή της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης υπάγεται στην αψβουργική αυτοκρα-
τορία της αυστροουγγαρίας ως απότοκο της αδυναμίας της παραπαίουσας οθω-
μανικής αυτοκρατορίας να συγκρατήσει τα ευρωπαϊκά εδάφη της και της επακό-
λουθης προσπάθειας των Μεγάλων Δυνάμεων για την υπέρ των συμφερόντων
τους διευθέτηση αυτών των εδαφών, αναδεικνύοντας έτσι το περίπλοκο –εν πολ-
λοίς άλυτο μέχρι και σήμερα– Ανατολικό Ζήτημα. Παράλληλα, οι βαλκανικοί πλη-
θυσμοί, απαλλαγμένοι σταδιακά από την ήδη αδυνατισμένη κυριαρχία των οθω-
μανών, αρχίζουν δειλά να εκδηλώνουν τα τοπικά εθνικά τους κινήματα με απώτερο
στόχο τη δημιουργία έθνους–κράτους3.

3. κολιόπουλος 1998, σσ. 193-233. το 1878 αποτελεί έτος–ορόσημο για την Ανατολική Κρίση, κα-
θώς κορυφώνεται η κρίση στα ευρωπαϊκά εδάφη της οθωμανικής αυτοκρατορίας και η Ρωσία σπεύδει
μονομερώς να αποκομίσει τα μεγαλύτερα δυνατά εδαφικά οφέλη χρησιμοποιώντας και το επιχείρημα
του ορθόδοξου προστάτη. Με τη Ρωσία να πιέζει τους οθωμανούς υπογράφεται η συνθήκη του αγίου
στεφάνου (3 Μαρτίου 1878), η οποία δημιουργούσε την αυτόνομη Μεγάλη Βουλγαρία με εδάφη που
περιελάμβαναν ολόκληρη την Μακεδονία (πλην Θεσσαλονίκης) και την Θράκη, ενώ αναγνωρίζονταν
ως ανεξάρτητα κράτη το Μαυροβούνιο, η σερβία με μειωμένα εδάφη υπέρ της Βουλγαρίας και η Ρου-
μανία. στη συνέχεια, οι Μεγάλες Δυνάμεις, ως άμεση απάντηση κατά της Ρωσίας, υπογράφουν την
συνθήκη του Βερολίνου (13 Ιουνίου-13 Ιουλίου 1878), η οποία αντικαθιστά την Μεγάλη Βουλγαρία

18 ακησ τσωνοσ
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σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, προερχόμενος από μία εντελώς διαφορετική αστι-
κή δυτική κουλτούρα, εμφανίζεται ο α. Evans στα Βαλκάνια. η πρώτη του επαφή
με την περιοχή γίνεται το θέρος του 1871, όντας ακόμη φοιτητής στο Brasenose
College της οξφόρδης. στο πλαίσιο διακοπών μαζί με τον αδελφό του Lewis, ο
Evans ταξιδεύει στην περιοχή της κεντρικής αυστρίας, όπου επισκέπτεται τη μεί-
ζονα θέση Hallstatt, γνωστή για τον πολιτισμό της Πρώιμης Εποχής σιδήρου και
κυρίως για τη μεταλλουργική της παραγωγή και τις σχέσεις με τον αιγαιακό κόσμο,
την καρινθία και την σλοβενία, ενώ πηγαίνει και νοτιότερα περνώντας από το
Ζάγκρεμπ και την πόλη Sizsek, από όπου, μετά από επτάωρο ταξίδι, καταλήγει
στην πόλη Kostainica αντικρίζοντας για πρώτη φορά στη ζωή του οθωμανούς4

(εικ. 2).
Ένα χρόνο αργότερα, τo θέρος του 1872, με τον έτερο μικρότερο αδελφό του

Norman ταξιδεύουν στην Ρουμανία και κυρίως στην περιοχή των καρπαθίων και
της νότιας τρανσυλβανίας, χωρίς μάλιστα να διαθέτουν διαβατήριο και τα απα-
ραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα, με αποτέλεσμα να αναζητούν ορεινές οδούς, προ-
κειμένου να αποφύγουν τους συνοριακούς ελέγχους και να επιστρέψουν στην πα-
τρίδα τους μέσω Βουκουρεστίου και Βελιγραδίου. σκοπός του ταξιδιού τους, όπως
αποδεικνύεται από μία σύντομη, ιδιαίτερα ζωντανή, αναφορά του Μαΐου του 1873
στο περιοδικό Fraser’s Magazine με τίτλο “Over the Marches of Civilised Europe”
(= Πέρα από τα σύνορα της Πολιτισμένης Ευρώπης), είναι να περιηγηθούν την πε-
ριοχή και κυρίως να γνωρίσουν τους τοπικούς αγροτικούς και κτηνοτροφικούς
πληθυσμούς και τα έθιμά τους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον τρόπο ένδυσης
των βοσκών, με έμφαση στα διακοσμητικά στοιχεία των κοστουμιών τους. Μάλι-
στα, ο Evans εντυπωσιάζεται τόσο από τη γνησιότητα των τοπίων και των εθίμων,
αλλά και από την τέχνη και τις περίπλοκες λεπτομέρειες των αντικειμένων, που
συγκρίνει μία δερμάτινη ζώνη με σπειροειδή διακόσμηση ενός ντόπιου κατοίκου
με τις ορειχάλκινες ζώνες που είδε στο προϊστορικό νεκροταφείο του Hallstatt. η
περισυλλογή και σύγκριση αρχαίων και σύγχρονων κοσμημάτων και αντικειμένων

με τρεις εδαφικές ενότητες, την Μακεδονία υπό οθωμανική κυριαρχία, την ανατολική Ρωμυλία υπό
Χριστιανό διοικητή και οθωμανική επικυριαρχία και την αυτόνομη, αλλά υποτελή στον σουλτάνο,
Βουλγαρική ηγεμονία βόρεια του αίμου. Επιπλέον, η Ελλάδα παίρνει την Θεσσαλία και μέρος της
ηπείρου, αναγνωρίζονται ως ανεξάρτητα κράτη η σερβία με αυξημένα ελαφρώς εδάφη, η Ρουμανία
και το Μαυροβούνιο, η Βρετανία παραλαμβάνει την κύπρο ως αποικία και η Ρωσία εδάφη στην ανα-
τολική Μ. ασία. η συνθήκη αυτή αποτελεί και τη θρυαλλίδα εξελίξεων ως προς τη σταδιακή εκδήλω-
ση των βαλκανικών εθνικιστικών κινήσεων, καθώς οι περισσότεροι βαλκανικοί λαοί δεν έμειναν ευ-
χαριστημένοι από τη διανομή των εδαφών.                 

4. Brown 1993, σ. 13. Wilkes 1976, σ. 27.
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και η μελέτη των εθίμων των τοπικών πληθυσμών αποτελεί από την αρχή των τα-
ξιδιών του βασικό στόχο, τον οποίο συνοδεύει και με προσωπικά σχέδια5. 

αυτά τα πρώτα ταξίδια χαρακτηρίζονται από έντονο ρίσκο και μεγάλο ενθου-
σιασμό και δεν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συγκροτημένου ερευνητικού σχε-
δίου. Είναι απότοκο της παλαιότερης συνήθειας των Grand Tour, δηλαδή των τα-
ξιδιών που πραγματοποιούσαν στην απομακρυσμένη νότια και ηπειρωτική Ευρώπη
οι γόνοι των αριστοκρατικών οικογενειών της αγγλίας, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης
των σπουδών τους στα ιδιωτικά κολλέγια, αλλά και απόρροια τόσο της νεαρής ηλι-
κίας του, όσο και του φιλέρευνου πνεύματός του και της τάσης να μελετά αρχαίους
πολιτισμούς, η οποία προφανώς σχετίζεται και με το οικογενειακό περιβάλλον και
την ιδιότητα του πατέρα του, John Evans (1823-1908), ως αρχαιολόγου, νομισμα-
τολόγου και συλλέκτη αρχαιοτήτων. από μικρός o Evans ασχολούνταν με τις συλ-
λογές όπλων, εργαλείων και νομισμάτων του πατέρα του αποκτώντας εξοικείωση
με την περισυλλογή και μελέτη αρχαιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και ευρημά-
των από ρωμαϊκά ερείπια ή από μεσαιωνικές θέσεις της αγγλικής επαρχίας, δεί-
χνοντας, παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο την άπωσή του από τις τυπικές συνήθει-
ες των μεγαλοαστών της αγγλίας και τη διαφοροποίηση από τις τρέχουσες αστικές
συμπεριφορές συνομηλίκων του6. 

Παράλληλα, η διάδοση των ιδεών του Charles Darwin (κάρολου Δαρβίνου,
1809-1882) και η έκδοση, το 1859, του έργου του περί της φυσικής επιλογής και
της εξέλιξης των ειδών (On the Origin of Species = Περί της καταγωγής των ειδών),
αλλά και η επίδραση των ιδεών αυτών στην νεοαναδυόμενη τότε επιστήμη της αρ-
χαιολογίας –μέσω της ανάπτυξης της τυπολογικής μελέτης των εργαλείων–, σε
συνδυασμό με τη συναναστροφή του μικρού Evans με εξέχουσες μορφές των κλα-
σικών ερευνών, όπως τον Sir John Lubbock (1834-1913)7, αλλά και τον ίδιο τον
Δαρβίνο, που ανήκαν στο στενό ακαδημαϊκό κύκλο του πατέρα του, αποτέλεσαν
την παιδαγωγική και ιδεολογική χοάνη, μέσα στην οποία ανδρώθηκε8. ωστόσο, αν

5. Brown 1993, σσ. 13-4. Wilkes 1976, σ. 27.
6. Wilkes 1976, σ. 26. Επίσης, σύντομο και περιεκτικό βιογραφικό του A. Evans υπάρχει στον ιστό-

τοπο http://sirarthurevans.ashmus.ox.ac.uk., όπου παρουσιάζονται συνοπτικά οι δραστηριότητές του
(τελευταία επίσκεψη: 20 Ιανουαρίου 2015). σημειώνεται ότι η πληρέστατη βιογραφία του έχει εκδοθεί
από την αδελφή του, Joan Evans, με τίτλο Time and Chance, the Story of Arthur Evans and his Forebears,
στο Λονδίνο, το 1943. οι πληροφορίες της μελέτης αυτής που σχετίζονται με τη βαλκανική περίοδο
του A. Evans έχουν χρησιμοποιηθεί στη συγκρότηση του παρόντος άρθρου, το οποίο, ωστόσο, στηρί-
ζεται, κυρίως, στο ίδιο το πολύτομο βαλκανικό εκδοτικό έργο του Εvans.                  

7. σχετικά με τη θεωρητική συμβολή του J. Lubbock στην αρχαιολογία, βλ. Trigger 2005, σσ. 118-23.
8. Brown 1993, σσ. 11-2.
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και το συγκεκριμένο περιβάλλον τού παρείχε τη δυνατότητα να εισχωρήσει στην
ακαδημαϊκή κοινότητα και να κινηθεί με εξαιρετική άνεση στον ευρύτερο κύκλο
της μορφωμένης ελίτ του Λονδίνου, εκείνος προτίμησε τα ταξίδια σε περιοχές
άγνωστες, αλλά με μεγάλο πολιτιστικό εκτόπισμα και ιστορικό αποτύπωμα, ικα-
νοποιώντας τόσο τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, όσο και τον περιπετειώδη
και έντονα ανήσυχο χαρακτήρα του.

ακόμη και αυτή η πρώτη επιλογή των ταξιδιών, αν και όχι οργανωμένη, δείχνει
ότι εξαρχής ο Evans ενδιαφερόταν για τις περιοχές που φημίζονταν για την αρχαι-
ότητα του πολιτισμού τους και διατηρούσαν ακόμη έναν αγροτικό κοινωνικό χα-
ρακτήρα, τον οποίο προφανώς ο ίδιος ήθελε να γνωρίσει λόγω και της ανατροφής
του σε ένα εκ διαμέτρου αντίθετο περιβάλλον, μεγαλοαστικό και κοινωνικά ομοι-
ογενές. Παράλληλα, ο απόηχος της επιρροής του ρομαντικής προέλευσης κινήμα-
τος του Οριενταλισμού και του Περιηγητισμού μέσω των επαναλαμβανόμενων εκ-
δόσεων ταξιδιών γνωστών περιηγητών του 18ου και 19ου αι. σε περιοχές της οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, όπως στα ελληνικά και βαλκανικά εδάφη και στη μικρα-
σιατική ακτή9, καθώς και η τριβή του με τις αρχαιοσυλλεκτικές δραστηριότητες του
πατέρα του και τις πρωτοπόρες για την εποχή εκδόσεις αρχαιολογικών θεωριών,
ιδιαίτερα για τη χρονολογική ταξινόμηση της προϊστορικής περιόδου, αποτελούν
δύο επιπλέον παράγοντες που επιδρούν στο χαρακτήρα του νεαρού Evans ωθών-
τας τον προς τη μελέτη των αρχαίων πολιτισμών της Μεσογείου, αλλά και προς
την τυπολογική έρευνα αρχαίων αντικειμένων10. η καταγραφή και η εξαιρετικής
ποιότητας ζωγραφική απόδοση σε ημερολόγια και σημειωματάρια λεπτομερειών
των ταξιδιών του, καθώς και η περιγραφή αντικειμένων και μνημείων συνοδευό-

9. Μεγάλη επιρροή άσκησε το έργο του Martin Leake (1777-1860), ο οποίος περιηγήθηκε για πολ-
λά χρόνια την Βόρεια Ελλάδα και την νότια Βαλκανική, κατέγραψε μνημεία και επισκέφθηκε ερείπια
αρχαίων πόλεων και μεσαιωνικών κάστρων, ενώ ενδιαφέρθηκε έντονα και για τους σύγχρονους κα-
τοίκους και τα έθιμά τους. το 1835, στο Λονδίνο, δημοσιεύθηκαν σε τέσσερις τόμους τα αποτελέσματα
των ταξιδιών του με τίτλο Travels in Northern Greece, έργο το οποίο έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές στους
κύκλους των κλασικών σπουδών και γοήτευσε με τις εναργείς περιγραφές τους επηρεασμένους από
το ρεύμα του νεοκλασικισμού και του ρομαντισμού ερευνητές. ανάλογη επίδραση είχε και το έργο του
πολυπράγμονος Γάλλου Προξένου στα Ιωάννινα F. Pouqevilles με τίτλο Voyage en Morée, à Constan-
tinople, en Albanie, et dans plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, το οποίο εκδόθηκε στο Λον-
δίνο, το 1805. Για την επιρροή όλων αυτών των περιηγητικών εκδόσεων στο φιλελληνικό πνεύμα του
19ου αι. και στην εξοικείωση των μορφωμένων ελίτ της Ευρώπης με τα Βαλκάνια, βλ. τσώνος 2009,
σσ. 33-41.

10. MacGillivray 2000, σσ. 19-66, όπου αναφέρεται η ιδιαίτερη έλξη που ασκεί στο νεαρό Evans το
μυθολογικό υπόβαθρο των πολιτισμών της Μεσογείου.



μενων από υψηλής ποιότητας σκαριφήματα συμπληρώνουν τις μελέτες του.           
Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα τριών ετών, οπότε ο Εvans περιηγείται με το

ίδιο σκεπτικό την Βόρεια Ευρώπη και την σκανδιναβία μελετώντας τη ζωή των Λα-
πώνων ψαράδων11, το 1875, και μετά από την αποτυχημένη προσπάθειά του να
κερδίσει υποτροφία για την οξφόρδη, επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη-
μίου του Göttingen συμμετέχοντας ενδιάμεσα σε μια ανασκαφή ρωμαϊκού νεκρο-
ταφείου στην τεργέστη ως σχεδιαστής ευρημάτων και ιδιαίτερα ρωμαϊκών λυχνα-
ριών12. την ίδια χρονιά, συναντά τον αδελφό του Lewis στο Ζάγκρεμπ έχοντας
πλέον σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο ταξίδι στις οθωμανικές επαρχίες της Βοσνίας-
Ερζεγοβίνης και στις ακτές της Δαλματίας, αυτή τη φορά εφοδιασμένος με όλα τα
απαραίτητα έγγραφα διέλευσης των συνόρων. Πρώτα φθάνουν στην πόλη Tesanj,
όπου ο Evans βρίσκει την ευκαιρία να περιηγηθεί στην αγορά και να αποτυπώσει
σχεδιαστικά ένα τουρκικό καφενείο με τις παραδοσιακές στολές των θαμώνων και
τα παραδοσιακά χρηστικά αντικείμενα του χώρου, και στη συνέχεια κατευθύνονται
προς το σεράγεβο13, την πρωτεύουσα της Βοσνίας (εικ. 2, 8), όπου τα δύο αδέλφια
πληροφορούνται ότι οι χριστιανοί χωρικοί των περιοχών της Ερζεγοβίνης ξεκίνη-
σαν ένοπλο αγώνα κατά των μουσουλμάνων μπέηδων, τους οποίους ενίσχυε ο τα-
κτικός οθωμανικός στρατός αλλά και πολλοί άτακτοι. ο αγώνας αυτός γρήγορα
θα μετατραπεί σε επανάσταση που θα διαδοθεί στις δύο επαρχίες επηρεάζοντας
άμεσα τα σχέδια των Μεγάλων Δυνάμεων στην περιοχή, ειδικότερα της Βρετανίας
που επεδίωκε τη διατήρηση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, της Ρωσίας ως προ-
στάτη των χριστιανικών βαλκανικών πληθυσμών και της αυστροουγγαρίας, που
απευχόταν επέκταση των Ρώσων ορθόδοξων στους καθολικούς πληθυσμούς της
περιοχής φοβούμενη, παράλληλα, τη διεύρυνση των κεντρόφυγων τάσεων στις
μειονοτικές εθνικές ομάδες των εδαφών της14.  

οι αδελφοί Evans, λίγο πριν από την αναχώρησή τους από την Βοσνία, αναζη-
τούν στην παλαιά αγορά του σεράγεβου περίαπτα και σφραγιδόλιθους και απο-
κτούν έναν από κορναλίνη του 1ου αι. π.Χ., τον οποίο ο A. Evans καταγράφει και
σχεδιάζει στα ημερολόγιά του. στη συνέχεια, φεύγουν για την πρωτεύουσα της Ερ-
ζεγοβίνης, το Mostar, και από εκεί, μέσω καραβανιού, καταλήγουν στην πόλη
Metković, στα σύνορα με την Δαλματία, από όπου νοικιάζουν ένα πλοιάριο με προ-
ορισμό την Ραγούζα (σημερινό Dubrovnik). στην πόλη αυτή ο A. Evans θα εγκα-

11. Brown 1993, σσ. 14-5.
12. Brown 1993, σ. 17.
13. Brown 1993, σ. 18, Fig. 14
14. Wilkes 1976, σσ. 29-30. Wilkes 1999, σσ. 28-9. κολιόπουλος 1998, σσ. 218-26.
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τασταθεί αργότερα, στο πλαίσιο των εκτεταμένων αρχαιογνωστικών και δημοσιο-
γραφικών δραστηριοτήτων του15 (εικ. 3). 

Ύστερα από ένα μήνα ταξιδιωτικών περιπετειών, στις οποίες περιλαμβάνεται
και η ολιγοήμερη σύλληψη και κράτησή τους ως Ρώσων κατασκόπων από τις αυ-
στριακές αρχές16, οι αδελφοί Evans επιστρέφουν στην αγγλία. ο Arthur στο «ανια-
ρό» Λονδίνο αποφασίζει να γράψει τις εντυπώσεις του σε ένα βιβλίο με τίτλο
Through Bosnia and the Herzegovina on Foot during the Insurrection, August and
September 1875, with an Historical Review of Bosnia and a glimpse at the Croats,
Slavonians and the Ancient Republic of Ragusa17. το βιβλίο αυτό αποτελείται από
εννέα κεφάλαια, στα οποία ο ίδιος περιγράφει το ταξίδι του από Β προς ν ξεκινών-
τας από το Ζάγκρεμπ και την κροατία, συνεχίζοντας προς την Βοσνία και συγκε-
κριμένα την περιοχή της Banja Luka (εικ. 4: 1-2), καταλήγοντας στο σεράγεβο. το
ταξίδι συνεχίζεται προς την Ερζεγοβίνη και τη δαλματική ακτή, μέσω του Mostar
και της κοιλάδας του Neretva, με προορισμό την Ραγούζα. από τη μια, το βιβλίο
είναι ιδανικός συνδυασμός ταξιδιωτικών εμπειριών και εναργούς, δοσμένης με έν-
τονο βρετανικό φλέγμα, περιγραφής φυσικού τοπίου, αναφοράς σε ντόπιους πλη-
θυσμούς, σε τοπικά έθιμα, δοξασίες, οικισμούς, αγροτικά και κτηνοτροφικά εργα-
λεία, ενδυμασία, άγρια ζωή, πανίδα και χλωρίδα· από την άλλη, αποτελεί σοβαρή,
αναλυτική αναφορά, για πρώτη φορά, στα προϊστορικά και κλασικά λείψανα της
περιοχής, στα έθιμα των σύγχρονων σλάβων και στην, κατά τον ίδιο τον Evans,
ομοιότητά τους με τα έθιμα των αρχαίων Ιλλυριών. Mέσα από το βιβλίο ο Evans
προσπαθεί να αφυπνίσει τους συμπατριώτες του θέλοντας να τονίσει την οπισθο-
δρόμηση που έφεραν οι πέντε αιώνες οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή και την
υποχρέωση της Βρετανίας να υπερασπιστεί τον σημαντικό αρχαίο λαό των Ιλλυ-
ριών και να επαναφέρει τη δόξα του. Μάλιστα, προτείνει και πολιτική λύση του ζη-
τήματος επιχειρηματολογώντας υπέρ μίας φιλελεύθερης δημοκρατίας, που θα στη-
ρίζεται στην ανεξιθρησκεία, ή ενός πριγκιπάτου, που θα συνδυάζει την κοινοβου-
λευτική αντιπροσώπευση με τη μοναρχία. ταυτόχρονα, περιγράφει τις πλούσιες
φυσικές πηγές της Βοσνίας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν το επίκεντρο
της ανάπτυξής της ως ανεξάρτητου κράτους18.

ακόμη και με μία πρόχειρη ματιά στα περιεχόμενα του βιβλίου αυτού, διαπιστώ-
νει κανείς την άνεση με την οποία κινείται ο Evans ανάμεσα σε πληθώρα λαογρα-

15. Brown 1993, σ. 19.
16. Brown 1993, σ. 18.
17. Εvans 2006.
18. Wilkes 1976, σσ. 30-1.



φικών, ιστορικών, αρχαιολογικών, επιγραφικών και φιλολογικών πληροφοριών,
όπως είναι η περιγραφή καθημερινών ασχολιών των κατοίκων, π.χ. του τρόπου με
τον οποίο χορεύουν οι τούρκοι ή παντρεύονται οι Χριστιανοί, η παρουσίαση των
επικών ύμνων των σλάβων χωρικών, των εθίμων της χριστιανικής αίρεσης των Βο-
γόμιλων, η περιγραφή αρχαιολογικών ερειπίων, όπως του κάστρου της Ραγούζας
και του Tesanj, ορεινών χριστιανικών ιερών, αρχαιολογικών ευρημάτων, σύγχρο-
νων αντικειμένων των σλαβικών πληθυσμών, της γεωγραφίας της περιοχής, της
ιστορίας των Βόσνιων ευγενών ή της χιουμοριστικής αφήγησης της σύλληψής του
από τους αυστριακούς ως Ρώσου κατάσκοπου στην πόλη Broοd στις όχθες του πο-
ταμού σάβου· και όλα αυτά διαπλεκόμενα με τις πολιτικές εξελίξεις, τον ξεσηκωμό
των σλάβων, την αναλυτική περιγραφή της ιστορίας και των μνημείων του σερά-
γεβου, την εντυπωσιακή, καρστικής προέλευσης, γεωμορφολογία της Ερζεγοβί-
νης, τις πλούσιες κοιλάδες του ποταμού Neretva, τις ρωμαϊκές αρχαιότητες του
Mostar, το συσχετισμό σλαβονικών ηρώων με χριστιανούς αγίους, την παρουσία
και την επιρροή των Ισπανοεβραίων, καθώς και τις αρνητικές αναφορές στους Βρε-
τανούς προξένους. το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην Ραγούζα, όπου
περιγράφει με ακρίβεια τις αρχαιότητές της, τις μεσαιωνικές επιβιώσεις στα σύγ-
χρονα έθιμα, τη διαχρονική εμπορική της σημασία, τις τοπικές παγανιστικές λα-
τρείες κτλ. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό μωσαϊκό πληροφοριών, απομακρυσμέ-
νο από τον στείρο ακαδημαϊσμό, κατάλληλο να ικανοποιήσει τα ενδιαφέροντα μιας
πληθώρας επιστημονικών ειδικοτήτων, από περιβαλλοντολόγους έως γεωλόγους
και ιστορικούς. 

η απήχηση του βιβλίου αυτού στους Άγγλους θα είναι τέτοια, που θα προκα-
λέσει και δεύτερη έκδοση και η εφημερίδα Manchester Guardian θα το εξυμνήσει
ως συμβολή στη γεωγραφία, στα έθιμα και στην ιστορία μίας περιοχής που βγαίνει
από την αφάνεια και αποτελεί επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. ο Evans
θα αναδειχθεί σε ειδήμονα της περιοχής της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης, παρά το γεγο-
νός ότι η παραμονή του σε αυτή δεν διήρκεσε περισσότερο από έναν μήνα, στοιχείο
που δείχνει πόσο προετοιμασμένος ήταν για την έρευνά του, αλλά και πόσο παρα-
γωγικός. Επιπλέον, το βιβλίο θα αποτελέσει εργαλείο πολιτικής διαμάχης σχετικά
με τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει η Βρετανία στο θέμα του ξεσηκωμού των
βαλκανικών πληθυσμών19. τα γραπτά του Evans θα χρησιμοποιηθούν κατά κόρον
από την πλευρά του φιλελεύθερου πρώην Πρωθυπουργού Gladstone20 στην προ-

19. τσώνος 2009, σσ. 42-5.
20. William Edward Gladstone (1809-1898): κορυφαία πολιτική προσωπικότητα του βρετανικού

Φιλελεύθερου κόμματος, Πρωθυπουργός της Βρετανίας κατά τις περιόδους 1868-1874, 1880-1885,
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σπάθειά του να αλλάξει την τουρκόφιλη πολιτική των συντηρητικών και του τότε
Πρωθυπουργού Disraeli21 και να αναδείξει την καταπίεση που υφίστανται οι χρι-
στιανικοί πληθυσμοί από τους οθωμανούς, συμπεριφορά την οποία απέκρυπταν
οι Βρετανοί πρέσβεις και πρόξενοι της περιοχής. το γεγονός αυτό θα μετατρέψει
τον Εvans σε σφοδρό πολέμιο της βρετανικής διπλωματικής αποστολής στα Βαλ-
κάνια, αλλά και σε πιστό οπαδό και προπαγανδιστή των απόψεων του φιλελεύθε-
ρου κόμματος22. 

Η παραμονή του Α. Evans στα Βαλκάνια

στα Βαλκάνια o Evans επανέρχεται το 1877 ως μόνιμος ανταποκριτής της εφη-
μερίδας Manchester Guardian, η οποία ακολουθούσε πολιτική υποστήριξης των
σλαβικών πληθυσμών και ουσιαστικά ήταν μέσο έκφρασης των φιλελεύθερων ιδε-
ών του Gladstone. Εγκαθίσταται με μεγάλη ευχαρίστηση στην Ραγούζα και σπεύδει
στην πόλη κnin, όπου η γνωστή Βρετανή ακτιβίστρια και εθελόντρια Miss Irby έχει
δημιουργήσει έναν καταυλισμό υποδοχής και στήριξης Βόσνιων προσφύγων, με
σκοπό να βοηθήσει και να μεταφέρει τη στήριξη του αγγλικού Γραφείου προσφύ-
γων, οργάνου ουσιαστικά της πολιτικής του Gladstone23. συμμετέχοντας εθελον-
τικά ο Evans αποδεικνύει ότι πραγματικά πιστεύει στην ορθότητα της εξέγερσης
των σλαβικών πληθυσμών. Θα μείνει στην περιοχή έως το 1881 και θα στέλνει συ-
χνότατα ανταποκρίσεις για τα γεγονότα τόσο στην Βοσνία, όσο και στο Μαυρο-
βούνιο και την αλβανία. τα γραπτά του δίνουν έμφαση στη σκληρότητα των τούρ-

1886, 1892-1894. Ευνοούσε γενικώς τις αντιδράσεις των βαλκανικών πληθυσμών εναντίον της οθω-
μανικής διοίκησης και τη δημιουργία μικρών και ελεγχόμενων εθνικών κρατών.

21. Benjamin Disraeli (1804-1881): το αντίπαλο πολιτικό δέος του Gladstone, μέλος του συντη-
ρητικού κόμματος, ο πρώτος εβραϊκής καταγωγής Πρωθυπουργός της Βρετανίας κατά τις περιόδους
1868, 1874-1880. στόχευε στη διατήρηση του εδαφικού status quo της οθωμανικής αυτοκρατορίας,
φοβούμενος την επιρροή των υπόλοιπων Μεγάλων Δυνάμεων, και ιδιαίτερα της Ρωσίας, στις κεντρό-
φυγες τάσεις των ξεσηκωμένων λαών.

22. Wilkes 1976, σσ. 32-4.
23. Brown 1993, σ. 26. Ήταν σύνηθες την περίοδο αυτή άτομα από την Ευρώπη με σχετική οικο-

νομική επιφάνεια να περιηγούνται περιοχές που βρίσκονταν σε αναβρασμό, ιδιαίτερα στην νότια Ευ-
ρώπη, και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ευπαθείς ομάδες, όπως στους πρόσφυγες, παρέχον-
τας κατάλυμα και υπηρεσίες υγιεινής και διατροφής. Φυσικά, οι ενέργειες αυτές καλύπτονταν, επίσημα
ή ανεπίσημα, από τη βρετανική πολιτική και από ειδικά γραφεία του Υπουργείου Εξωτερικών, τα οποία
ενδύονταν τον μανδύα της φιλανθρωπικής συνεισφοράς, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην πηγή
των γεγονότων και στον έλεγχο των εξελίξεων μέσα από πληροφορίες που μετέφεραν αυτά τα άτομα,
δρώντας παράλληλα και ως κατά τόπους «κατάσκοποι», πολλές φορές συμπληρωματικά ή και υπονο-
μευτικά ως προς τους επίσημους Προξένους.                              



κων στρατιωτών και ιδιαίτερα στις θηριωδίες και τις μαζικές εκτελέσεις που δια-
πράττουν οι επικεφαλής μπέηδες, τους οποίους διαχωρίζει από τον υπόλοιπο μου-
σουλμανικό πληθυσμό, ενώ ευδιάκριτη είναι η αντίθεσή του στη φιλοτουρκική πο-
λιτική των Βρετανών προξένων, οι οποίοι επιμένουν να χαρακτηρίζουν τον ξεση-
κωμό ως περιθωριακό αντάρτικο. αρθρογραφεί ανοιχτά τονίζοντας ότι η βρετανική
διπλωματία ενισχύει τους τοπικούς άρχοντες στέλνοντας στρατιωτική βοήθεια,
ωθώντας έτσι τους χριστιανούς σλάβους σε αναγκαστική μετακίνηση στην αυ-
στρία. 

οι δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις του Evans θα έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυ-
πο στην Βρετανία και θα ξεσηκώσουν κύμα συμπάθειας προς τους σλάβους Χρι-
στιανούς της Βαλκανικής24. η συμπεριφορά του θα τον κάνει εξαιρετικά αγαπητό
στους ντόπιους πληθυσμούς, με τους οποίους θα αποκτήσει οικειότητα, και θα εν-
ταχθεί ομαλότατα στις συνήθειες του εγχώριου πληθυσμού, αν και πολλοί ενδό-
μυχα θα συνεχίζουν να πιστεύουν ότι παίζει το ρόλο μυστικού πράκτορα του Glad-
stone25. Χαρακτηριστικό γεγονός της εμπλοκής του με τα γεγονότα θα είναι η επι-
λογή, με κίνδυνο της ζωής του, να συναντηθεί με τους επικεφαλής μπέηδες της
απόμακρης και δύσβατης ΒΔ Βοσνίας, ώστε να διευκολύνει την προσέγγιση με
τους επαναστάτες. Μάλιστα, η επίσκεψή του θα πραγματοποιηθεί με ιδιαίτερες τι-
μές, αφού θα είναι ο πρώτος Δυτικός που επιδιώκει αυτό το ταξίδι, γι’ αυτό και οι
μπέηδες θα του παραχωρήσουν, με την αποδοχή του σουλτάνου, ειδική γραπτή
άδεια στην παλαιοκυριλλική επίσημη βοσνιακή γραφή, καθώς θα τον θεωρήσουν
ως επίσημο εκπρόσωπο–πρεσβευτή των Μεγάλων Δυνάμεων και θα του εξασφα-
λίσουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μετακίνησης, ώστε να μην κινδυνεύσει η
ζωή του26. 

το 1878, ύστερα από τις αποφάσεις του συνεδρίου του Βερολίνου, σύμφωνα με
τις οποίες η Βοσνία–Ερζεγοβίνη εντάσσεται στην αυτοκρατορία της αυστροουγ-
γαρίας, ο Evans, αφού έχει ήδη νυμφευθεί την Margaret Freeman (1848–1893)27 και

26 ακησ τσωνοσ

24. τσώνος 2009, σσ. 44-5. Wilkes 1976, σ. 32. Wilkes 1999, σ. 30.
25. Wilkes 1976, σ. 32.
26. Wilkes 1976, σσ. 34-6. Brown 1993, σ. 20.
27. κόρη του Augustus Freeman (1823-1892), ιστορικού και σημαίνοντος καθηγητή σύγχρονης

Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της οξφόρδης, συγγραφέα των βιβλίων The History of the Norman Con-
quest of England, its Causes and its Results (= H Ιστορία της νορμανδικής κατάκτησης της αγγλίας, οι
αιτίες και τα αποτελέσματά της) και History of Sicily (=Ιστορία της σικελίας), το οποίο συνέγραψε με
τη συμβολή του Evans. ο Freeman μαζί με τις δύο κόρες του βρισκόταν στα Δυτικά Βαλκάνια το 1877,
συμβάλλοντας στην προσφορά της Miss Irby και στο πλαίσιο αυτό συνάντησαν τον α. Evans. τον σε-
πτέμβριο του 1878 έγινε ο γάμος του με τη μεγαλύτερη κόρη του Freeman στην αγγλία, ύστερα από
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έχουν από κοινού εγκατασταθεί στην Ραγούζα, σε ένα παλαιό παραλιακό πολυτε-
λές σπίτι στο Casa San Lazzaro, μέσα από τις ανταποκρίσεις του, καταφέρεται
εναντίον του αυστριακού καθεστώτος και της αυταρχικότητας που το διακρίνει,
χωρίς να διστάσει να το χαρακτηρίσει ως χειρότερο του προϋπάρχοντος οθωμανι-
κού, λαμβάνοντας συνεχώς θέση υπέρ της ανεξαρτητοποίησης των σλάβων. Επί-
σης, επισκέπτεται το Μαυροβούνιο και την Βόρεια αλβανία για να καλύψει τα γε-
γονότα και τις αντιδράσεις των πληθυσμών τους. ωστόσο, αυτή τη φορά δεν πε-
τυχαίνει ιδιαίτερα η επίθεσή του στο αυστριακό καθεστώς με αποτέλεσμα να γίνε-
ται σταδιακά ανεπιθύμητος στις περιοχές των Δυτικών Βαλκανίων που καταλαμ-
βάνει η αυστρία. αποκορύφωμα αυτής της καχυποψίας θα θεωρηθεί ένα ιδιαίτερα
λάβρο δημοσίευμά του το 1881 υπέρ των σλάβων, καθώς και οι ποικίλες συναντή-
σεις του με στελέχη των επαναστατημένων πληθυσμών. τα γεγονότα αυτά, μάλι-
στα, θα σταθούν αφορμή για την προσωρινή φυλάκισή του και την επακόλουθη
απέλασή του, τον απρίλιο του 1882, από οποιοδήποτε αυστριακό έδαφος με την
κατηγορία της κατασκοπείας. Έτσι απότομα τελειώνει η περιπετειώδης και άκρως
ενδιαφέρουσα περιήγηση του Evans στα Βαλκάνια28.  

Το συγγραφικό του έργο

κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ραγούζα και πέραν των πολιτικών
του ενδιαφερόντων και θέσεων, ο Evans πραγματοποιεί, χωρίς επίσημη άδεια, ανα-
σκαφές, περισυλλέγει ευρήματα και μελετά με συστηματικό τρόπο τη ρωμαϊκή, ιδι-
αίτερα, περίοδο των Δυτικών Βαλκανίων. το 1884, από την οξφόρδη πλέον, ως
Έφορος του Ashmolean Museum, όπου θα διαγράψει λαμπρή πορεία για περισσό-
τερο από 25 χρόνια και θα αποκτήσει διεθνές επιστημονικό κύρος, αρχίζει να γρά-
φει και να εκδίδει τις εμπειρίες του από τα Βαλκάνια σε τέσσερις συνέχειες στο βρε-
τανικό περιοδικό Archaeologia με τίτλο Antiquarian Researches in Illyricum, ενώ οι
δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις του με πολιτικά σχόλια θα εκδοθούν αργότερα με
τον τίτλο Illyrian Letters: a revised selection of correspondence from the Illyrian
provinces of Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Albania, Dalmatia, Croatia and
Slavonia29. από τον τίτλο και μόνο γίνεται φανερό ότι επιδίωξη του Evans είναι η

αμοιβαία εκτίμηση και των δύο οικογενειών, τις οποίες ένωναν και οι κοινές φιλελεύθερες απόψεις.
Brown 1993, σσ. 25-6.      

28. τσώνος 2009, σ. 43. Brown 1993, σσ. 26-7, Fig. 20-2. Wilkes 1976, σσ. 34, 36, 40-1. η σύλληψη του
Evans είχε μεγάλο αντίκτυπο στην Βρετανία και ο αγγλικός τύπος την προέβαλε ιδιαίτερα μέσα από αν-
ταποκρίσεις πολλών εφημερίδων από την Βιέννη, όπως η Manchester Guardian και η Daily News.

29. Evans 2006.



ανάδειξη και η ανάσυρση από την ιστορική λήθη της περιοχής των Δυτικών Βαλ-
κανίων, η οποία, κατά την  Ύστερη αρχαιότητα και τους παλαιοχριστιανικούς Χρό-
νους, ήταν ταυτισμένη με τον πολιτισμό των αρχαίων Ιλλυριών και διοικητικά απο-
τελούσε μέρος της ευρύτερης ρωμαϊκής Υπαρχίας του Ιλλυρικού. η χρήση του όρου
Υπαρχία του Ιλλυρικού από τον Evans δεν είναι τυχαία, καθώς αποδίδει συγκεκρι-
μένα πολιτιστικά χαρακτηριστικά στην περιοχή και εντάσσεται στην προσπάθειά
του να συμβάλει στη δημιουργία ενός ιστορικού υπόβαθρου, επάνω στο οποίο θα
μπορούσε να στηριχθεί η προσπάθεια εθνικής χειραφέτησης των λαών των Δυτι-
κών Βαλκανίων. η προώθηση της εθνικής ιδέας εκ μέρους των σλάβων και η δη-
μιουργία έθνους–κράτους χρειαζόταν μία απαραίτητη αναφορά στο ιστορικό πα-
ρελθόν, προκειμένου να αναπτυχθεί αίσθηση συνέχειας ύστερα από τη διακοπή της
μακραίωνης οθωμανικής κατάκτησης και να αποτελέσει το εφαλτήριο και το ση-
μείο εθνικής αναφοράς για τους λαούς αυτούς. ο Ιλλυρισμός, ο οποίος στη συνέ-
χεια μετατράπηκε σε Πανιλλυρισμό για να επεκταθεί ως εθνική αναφορά σε ολό-
κληρη τη Βαλκανική Χερσόνησο και να συμπεριλάβει και μη σλαβικούς πληθυ-
σμούς στην προοπτική μίας ευρύτερης «εθνικής» ενοποίησης πολλών βαλκανικών
λαών, αποτέλεσε σημείο αιχμής της εθνικής προσπάθειας των Δυτικών Βαλκανίων
και η ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής αυτής από τον Εvans συνέβαλε τα μέ-
γιστα στη φαρέτρα των επιχειρημάτων των σλάβων για εθνική χειραφέτηση, στο
πλαίσιο και πολιτικών παιχνιδιών επιρροής των Μεγάλων Δυνάμεων30.                       

ο πρώτος τόμος του βιβλίου εστιάζει στην ιστορία και αρχαιολογία της παρά-
κτιας περιοχής της Ραγούζας (εικ. 3, 4: 6-7). συγκεκριμένα, ο Evans ταυτίζει την
παλιά πόλη της Ραγούζας με τη γνωστή ρωμαϊκή αποικία Epidaurum (εικ. 4: 6) και
όχι με την πόλη Prevlaka νοτιότερα, όπως πιστευόταν μέχρι τότε. Επίσης, δημοσι-
εύει σχέδια και περιγραφές του εντυπωσιακού ρωμαϊκού υδραγωγείου, των λου-
τρών της πόλης και πολλών δημόσιων κτηρίων, καθώς και ελληνικών επιγραφών
και σφραγιδολίθων, ενώ δίνει έμφαση σε στοιχεία λατρείας του Μίθρα, σε χριστια-
νικούς σφραγιδόλιθους με το όραμα του Μεγάλου κωνσταντίνου, αλλά και στην
καταστροφή της πόλης. στη συνέχεια, αναφέρεται στις έρευνές του νοτιότερα,
στην περιοχή του κόλπου του Kotor. στη θέση αυτή ο Evans εντοπίζει και αναδει-
κνύει την ρωμαϊκή πόλη Risinium (εικ. 4: 7), επίκεντρο και του ιλλυρικού πολιτι-
σμού, περιγράφοντας την ακρόπολη, το υδραγωγείο και τη δεξαμενή και δημοσι-
εύοντας ρωμαϊκές επιγραφές. Επίσης, δίνει ιδιαίτερο βάρος στις ελληνικές επιρροές
στην τέχνη και στην κεραμική θέλοντας να προβάλει την εμπορική ανάπτυξη της
περιοχής. Με μεγάλη σπουδή αναφέρεται και στα ίχνη του ρωμαϊκού οδικού δι-

30. Wilkes 1999, σσ. 25-36, 52-5.
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κτύου από την Epidaurum προς το Risinium, ενώ αξιοπρόσεκτη είναι η εμμονή του
σε ζητήματα λατρείας και ιδιαίτερα στις περσικές επιρροές και στη μεταφορά τους
στην πρώιμη χριστιανική λατρεία31.

ο δεύτερος τόμος του βιβλίου είναι αφιερωμένος στο παράκτιο και ηπειρωτικό
οδικό δίκτυο της ρωμαϊκής κυρίως περιόδου (εικ. 4) με αναλυτική αναφορά σε όλες
τις πιθανές διαβάσεις διαμέσου των οροσειρών και της κοιλάδας του ποταμού σά-
βου, οι οποίες οδηγούσαν από το Siszek της κροατίας προς την ακτή της Δαλμα-
τίας και συγκεκριμένα προς το λιμάνι Salona, κοντά στο σημερινό Split (εικ. 4:1).
από την αρχαία Ραγούζα και την Salona, που αποτελούσε κομβικό και πλούσιο λι-
μάνι της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας στην ανατολική ακτή της αδριατικής, ο ίδιος πε-
ρισυλλέγει μεγάλη ομάδα σφραγιδολίθων και περιάπτων του 2ου-1ου αι. π.Χ. από
κορναλίνη και αμέθυστο, ορισμένα από τα οποία βρίσκονται σήμερα στο Ash-
molean Museum32. Δίνει έμφαση στις αρχαιότητες της περιοχής της κράινας (εικ.
4: 2) και αναφέρεται στις επιβιώσεις της ταταρικής επέλασης, ιδίως στο Split και
στην Salona, ενώ δεν παραλείπει να περιγράψει τα ρωμαϊκά κατάλοιπα στην πόλη
Knin και τα μνημεία γοτθικών επιδράσεων στην πόλη Verlika (εικ. 4:3). κατόπιν,
στρέφεται προς ν παραλιακώς και ακολουθεί το ρωμαϊκό οδικό δίκτυο από την Sa-
lona έως την Narona και το δέλτα του ποταμού Neretva (εικ. 4:4), παρουσιάζοντας
σχέδια από διάφορα μνημεία και επιγραφές των ρωμαϊκών χρόνων33.

στη συνέχεια, ο Evans αναφέρεται σε μέρος του ταξιδιού του στο ακρωτήριο
τράπανο και στην κομβική για την εμπορική εξάπλωση των Ρωμαίων θέση του
συνδέοντάς το και με τις ελληνικές αποικίες τις ιλλυρικής ακτής (εικ. 4:5). Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον δείχνει για το ηπειρωτικό δίκτυο που συνδέει την Narona με την σκό-
δρα της Βόρειας αλβανίας μέσω του Stolaç και κυρίως μέσω της πόλης Niksiç του
Μαυροβουνίου, της αρχαίας Διόκλειας, γενέτειρας του αυτοκράτορα Διοκλητια-
νού. Δεν παραλείπει να τονίσει τις διακλαδώσεις που υπάρχουν για να οδηγηθεί
κανείς από το Epidaurum στην κοιλάδα του Δρίνου στην Βόρεια αλβανία, ανακα-
λύπτοντας ουσιαστικά το παράλληλο και σύγχρονο με την Εγνατία οδικό και εμ-
πορικό δίκτυο της ρωμαϊκής περιόδου. από την Selçë της σκόδρας θα συλλέξει και
έναν θησαυρό 37 ιλλυρικών και αρχαίων ελληνικών νομισμάτων του 4ου-2ου αι. π.Χ.

31. Εvans 2006. Wilkes 1976, σσ. 41-3.
32. Δυστυχώς τα ευρήματα αυτά δεν προέρχονται, όπως είναι φυσικό, από στρωματογραφημένα

ανασκαφικά συμφραζόμενα, αλλά αποτελούν είτε προϊόντα αγοραπωλησίας είτε παραδόσεις χωρικών
που ο Evans μίσθωνε για να κάνουν «ανασκαφές». Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Middleton 1991,
σσ. 8-13, όπου δημοσιεύονται αναλυτικά τα ευρήματα αυτά, αλλά και ολόκληρο το χρονικό της από-
κτησής τους από τον Εvans.     

33. Evans 2006. Wilkes 1976, σσ. 43-8.



που προέρχονται από την σκόδρα, την Λισσό και το Risinium, και τον οποίο θα δη-
μοσιεύσει στο περιοδικό Numismatical Chronicles 20, το 1882 με τίτλο “On some
recent discoveries of Illyrian coins” (= σχετικά με πρόσφατες ανακαλύψεις Ιλλυρι-
κών νομισμάτων)34. 

σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως ο Evans είναι, επίσης, ο πρώτος ερευ-
νητής που κάνει αναφορά στην παρουσία ορειχάλκινων ταλάντων στην αδριατική
ακτή. Πρόκειται για ένα μικροσκοπικό τάλαντο σε σχήμα δέρματος του βοδιού
(του τύπου 3 κατά Buchholz), του κλασικού τύπου ταλάντου που σε μεγαλύτερο
μέγεθος χρησιμοποιόνταν ως βασική ανταλλακτική ύλη στις θαλάσσιες εμπορικές
επικοινωνίες στη Μεσόγειο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. το δημοσιεύει ως μέ-
ρος ενός ευρύτερου θησαυρού χάλκινων αντικειμένων (εργαλείων, πελέκεων, σμι-
λών κτλ.), τα οποία, όπως ο ίδιος αναφέρει, ήρθαν στα χέρια του από τον πατέρα
του, τον John Evans, όταν εκείνος περιηγούνταν την δαλματική ακτή, το 1881. Χω-
ρίς περαιτέρω πληροφορίες, ως πηγή αυτού του ταλάντου και του θησαυρού προ-
βάλλεται η θέση Makarska της κροατίας, ενώ παρέχει και σχέδια των ευρημάτων,
τα οποία στο σύνολό τους μεταφέρθηκαν στο Ashmolean Museum. αν και δεν
προερχόταν από συγκεκριμένο ανασκαφικό πλαίσιο, τοποθέτησε γενικά τη χρο-
νολόγηση του ταλάντου στα προϊστορικά χρόνια, το συνέδεσε με την μινωική εμ-
πορική εξάπλωση και το ερμήνευσε ήδη ως μία πρώιμη μορφή νομίσματος, γεγονός
που αποδεικνύει την οξύνοιά του και την έμφυτη ικανότητά του στην ανάλυση του
αρχαιολογικού υλικού35.                                 

στον τρίτο τόμο του βιβλίου ο Evans καταγίνεται με τον εντοπισμό όλων των
φυσικών πηγών πρώτων υλών, και κυρίως μετάλλων, της περιοχής ανάμεσα στην
Salona και τα σκόπια, εξετάζοντας παράλληλα τη χάραξη των ηπειρωτικών οδών
που οδηγούν από το σεράγεβο στην καρδιά των Βαλκανίων, δηλαδή στα σκόπια,
και κατ’ επέκταση στην Θεσσαλονίκη και το αιγαίο. καταρχήν, θεωρεί την πόλη
Salona ως το βασικό επαρχιακό αυτοκρατορικό κέντρο διαχείρισης του ορυκτού
πλούτου, ερμηνεύοντας έτσι, μέσω της εκμετάλλευσης και της αναζήτησης πρώτων
υλών, τους λόγους επέκτασης των Ρωμαίων στην ευρύτερη περιοχή, και, επιπλέον,
εντοπίζει ολόκληρο το ρωμαϊκό δίκτυο που από την ακτή οδηγούσε στα ορυχεία
χρυσού και αργύρου της Βοσνίας. στη συνέχεια, ταυτίζει μία πολύ σημαντική ρω-

34. ανατύπωση του άρθρου στο Evans 2006, σσ. 273-96.
35. Evans 1906, σ. 360. Για την παρουσία και τη σημασία των ταλάντων στην δαλματική ακτή, αλ-

λά και το ιστορικό εντοπισμού του «θησαυρού» της Makarska, βλ. Forenbaher 1995, σσ. 272-3, Fig. 2.
Sherratt 2012, σσ. 153-6, Fig. 13. Tomas 2010, σσ. 201-2, Fig. 8.8. Kaiser 2013, σσ. 7, 29, 82, Tab. 11,
Map 7-8.   
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μαϊκή θέση, άγνωστη έως τότε, την πόλη Blazui, στις όχθες του ποταμού Bosna.
Tην πόλη αυτή, μάλιστα, θα ανασκάψουν λίγο αργότερα οι Aυστριακοί, στα 1890,
για να αναγείρουν θερμά λουτρά (spa), όχι τυχαία, αφού ήδη ο Evans είχε εντοπίσει
εκτεταμένες ρωμαϊκές θέρμες. 

στη συνέχεια, προχωρώντας προς την σερβία και το κοσσυφοπέδιο, ο Evans
ταυτίζει μία ρωμαϊκή πόλη κοντά στην πόλη Plevlje και στην πόλη Prijepolje (εικ.
5: 1-2), στις όχθες του ποταμού Lin. ακολουθώντας το ρωμαϊκό δίκτυο στο σύνολό
του και τις αρχαίες γέφυρες, θα περάσει νοτιότερα στην περιοχή του Novi Pazar,
του Μετοχίου και του κοσσυφοπεδίου ανακαλύπτοντας θέρμες στην πόλη Banja
(εικ. 5: 3), σημαντικά ορυχεία αργύρου και πολλές επιγραφές και λατρευτικούς χώ-
ρους (εικ. 5: 4). Θα περιγράψει αναλυτικά τα αρχαία κατάλοιπα της ρωμαϊκής πό-
λης Ulpiana και της Πρίστινας (εικ. 5: 5), πρωτεύουσας του κοσσυφοπεδίου, ενώ
δεν θα παραλείψει να διαγράψει και την έτερη ηπειρωτική οδό από την Λισσό της
Βόρειας αλβανίας έως την Ulpiana, μέσω του Δρίνου ποταμού, κατά μήκος της
οποίας θα περιγράψει όλα τα κατάλοιπα και τα ορυχεία της περιοχής του Ιπεκίου
και της Πριζρένης (εικ 5: 6-7)36.     

ο τέταρτος και τελευταίος, αλλά εξαιρετικά λεπτομερής, τόμος του βιβλίου
αναφέρεται κυρίως στην περιοχή της πόλης των σκοπίων. ο Evans είναι ο πρώτος
ερευνητής που περιγράφει αναλυτικά τα αρχαία, βυζαντινά και οθωμανικά λείψανα
της πόλης, αλλά και της ευρύτερης περιοχής (εικ. 6), εντοπίζει κυρίως κατάλοιπα
της ρωμαϊκής περιόδου, ενώ αποκαλύπτει και ίχνη της καταστροφής της πόλης από
τον μεγάλο σεισμό του 518 μ.Χ., οπότε και η αρχαία πρωτεύουσα της Δαρδανίας,
η οποία βρισκόταν στη θέση Zlokuceni, μεταφέρθηκε στα σκόπια. η αναφορά του
είναι ιδιαίτερη στα ορυχεία σιδήρου και χαλκού αλλά και στα πολλά ρωμαϊκά νε-
κροταφεία, από όπου δημοσιεύει και επιγραφές, καθώς, επίσης, και στα βυζαντινά
μοναστήρια της περιοχής των σκοπίων, της αχρίδας και του κοσσυφοπεδίου, όπως
στην Μονή αγίου Παντελεήμονος στο Nerezi (1164) με της υστεροκομνήνειας τέ-
χνης τοιχογραφίες37. ασχολείται ιδιαίτερα και με το συγκρητισμό στοιχείων θρακι-
κών, ιλλυρικών, ρωμαϊκών, περσικών και βυζαντινών, ενώ δεν παραλείπει να ανα-
φερθεί στο ζήτημα της γενέτειρας του Ιουστινιανού, την οποία και ταυτίζει, μάλλον
λανθασμένα, με τα σκόπια παίρνοντας αφορμή και από τον εντοπισμό νομισμάτων
της περιόδου του Ιουστινιανού. Παράλληλα, επισημαίνει την παρουσία βουλγαρι-
κών επιγραφών στην πόλη, πολλών οθωμανικών μνημείων, όπως της μεγάλης αγο-
ράς και του χαμάμ, και κάνει ιδιαίτερη μνεία στο αρχαίο υδραγωγείο. ο τόμος ολο-

36. Εvans 2006. Wilkes 1976, σ. 48.
37. Miljković-Pepek 1966. 



κληρώνεται με ένα μικρό κεφάλαιο σχετικό με το ρωμαϊκό οδικό δίκτυο που οδη-
γούσε από τα σκόπια στην να σερβία, μέσω της ναϊσσού (Nis). ο Evans καταλή-
γει την περιήγησή του με την περιγραφή των σωζόμενων ρωμαϊκών και βυζαντινών
μνημείων, επιγραφών και ερειπίων από τις πόλεις του Πρέσεβου και του κουμάνο-
βου38 (εικ. 7). 

οι τέσσερις τόμοι του Antiquarian Research in Illyricum αποτελούν το επιστέ-
γασμα της πολύχρονης παρουσίας του Evans στα Δυτικά Βαλκάνια. η επίδραση
του έργου του σε ολόκληρη την Ευρώπη και ιδίως στην Βρετανία θα είναι μεγάλη,
καθώς θα είναι ο πρώτος ουσιαστικά ερευνητής που θα εξοικειώσει με τόση ενάρ-
γεια, με τόσο ζήλο και με κίνδυνο της ζωής του την μορφωμένη αρχαιόφιλη τάξη
με τα Δυτικά Βαλκάνια, συμμετέχοντας ηθελημένα και σε ένα έντονο πολιτικό παι-
χνίδι επιρροής και υποστήριξης της ανεξαρτησίας των πληθυσμών της περιοχής κάτω
από τη συγκολλητική ουσία του Ιλλυρισμού. Επιπλέον, θα είναι ο πρώτος που θα ανα-
φερθεί με σαφήνεια σε λείψανα προϊστορικών και υστερότερων ιστορικών φάσεων
διευρύνοντας στα βάθη της προϊστορίας τις πληροφορίες για την περιοχή39.

Επίλογος

η απήχηση του έργου του Evans στα Βαλκάνια υπήρξε μεγάλη, ώστε αρκετά
χρόνια αργότερα, και ενώ ο ίδιος αναγνωριζόταν διεθνώς για τις έρευνές του στην
κρήτη, το 1912-13, κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων, η Βαλκανική Επι-
τροπή (ή Βαλκανικό κομιτάτο) που είχε συγκροτηθεί από επιφανείς Ευρωπαίους
υποστηρικτές των εθνικών δικαίων των βαλκανικών κρατών, μέσω του Evans, που
ήταν μέλος της, θα στείλει επίσημα ψηφίσματα προς τους Πληρεξουσίους των βαλ-
κανικών πληθυσμών, υποστηρίζοντας ευθέως και σαφώς την ανεξαρτησία τους,
προτείνοντας συγκεκριμένη πολιτική λύση σχετικά με τη διευθέτηση των συνόρων.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η Εφημερίδα Ἀκρόπολις, στο φύλλο της 11ης  Ιανουαρίου
1913, λίγο μετά την πρώτη νικηφόρα προέλαση των συμμαχικών βαλκανικών δυ-
νάμεων (Ελλάδας, σερβίας, Μαυροβουνίου, Βουλγαρίας) στα ευρωπαϊκά οθωμα-
νικά εδάφη θα αναδημοσιεύσει «… ψήφισμα ὑποβληθὲν παρὰ τοῦ κ. Ἀρθούρου
Ἔβανς εἰς τὴν ψῆφον τοῦ Βαλκανικοῦ Κομιτάτου …», στο οποίο ο Evans εκφράζει
τη θερμή υποστήριξη του κομιτάτου στους αγώνες της βαλκανικής συμμαχίας, επι-
χειρηματολογεί υπέρ της ανεξαρτησίας των τεσσάρων συμμάχων, της δημιουργίας
κοινής βαλκανικής ομοσπονδίας, της άποψης για έξοδο της σερβίας στην αδρια-
τική και για ταυτόχρονη ανεξαρτητοποίηση της αλβανίας «… κατὰ τρόπον ὥστε

38. Εvans 2006. Wilkes 1976, σ. 48.
39. τσώνος 2009, σσ. 44-5.
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νὰ ἱκανοποιηθῶσι πληρέστατα τὰ δικαιότατα αἰτήματα τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἐν Ἠπείρῳ
καὶ τῆς Σερβίας εἰς τὸ Κόσσοβον …», ενώ κατακρίνει «έξωθεν» προσπάθειες διά-
σπασης της βαλκανικής ενότητας και εκφράζει τη συμπαράσταση του αγγλικού
λαού. οι παρεμβάσεις αυτές του Evans θα συνεχιστούν και κατά την συνδιάσκεψη
του Λονδίνου, στην οποία θα διευθετηθεί το επίπονο έργο της χάραξης των συνό-
ρων των βαλκανικών κρατών και θα υπογραφεί συνθήκη, λίγο πριν από τη διάρ-
ρηξη, εκ μέρους της Βουλγαρίας, της βαλκανικής συμμαχίας και την έναρξη του Β΄
Βαλκανικού Πολέμου. Μάλιστα, το Βαλκανικό κομιτάτο θα ζητήσει από τον Evans
τη σχεδίαση ενός χάρτη της περιοχής με τα πληθυσμιακά, θρησκευτικά και εθνικά
χαρακτηριστικά (εικ. 8), προκειμένου να υποβληθεί στις Μεγάλες Δυνάμεις και να
χρησιμοποιηθεί στις διεθνείς διαβουλεύσεις. η δραστηριότητά του αυτή θα σημα-
τοδοτήσει την εγγραφή του στο επιστημονικό και πολιτικό ευρωπαϊκό υποσυνεί-
δητο ως ειδήμονος των Βαλκανίων, δείχνοντας ότι, παρόλο που είχε διαγράψει ήδη
μεγάλη διεθνή πορεία με τις ανακαλύψεις του στην κρήτη και είχε «αποβαλκανι-
κοποιήσει» την επιστημονική του ιδιότητα, οι εμπλεκόμενες με τα ζητήματα της
χάραξης των βαλκανικών συνόρων δυνάμεις αναζητούσαν σε αυτόν μία έγκυρη
φωνή, προφανώς αναγνωρίζοντας την επιρροή του αλλά και την εμπειρία του στη
βαλκανική περιπέτεια. 

το ενδιαφέρον του Evans, όμως, για τα Βαλκάνια δεν σταματά εδώ, αφού στο
συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων, το 1919, μετά τη λήξη του α΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, για τη διευθέτηση των εδαφών των ηττημένων ανάμεσα στους νικητές της Εγ-
κάρδιας Συνεννόησης και στους συμμάχους τους, θα είναι παρών εκπροσωπώντας
τα συμφέροντα του τότε ενιαίου βασιλείου των σέρβων, κροατών και σλοβένων,
αποδεικνύοντας το έμπρακτο και διαχρονικό ενδιαφέρον του για την περιοχή, το
οποίο κάλυπτε μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων, από την ενασχόληση με την
ιστορία και την αρχαιολογία της περιοχής και το πολιτικό και εθνικό μέλλον της,
έως την προστασία, κατά τη διάρκεια των πολέμων, των σλάβων προσφύγων στο
σπίτι του στην Ραγούζα και την παραστατική και πληρέστατη δημοσίευση των
ερευνών του40. η εκτίμηση που έτρεφαν στο πρόσωπό του οι τοπικές κοινωνίες για
τη συνολική προσφορά του θα είναι τέτοια που στην εξόδιο ακολουθία του το 1941
στο Λονδίνο η τότε ενωμένη, χάρη και στις δικές του προσπάθειες, Γιουγκοσλαβία
θα αποστείλει ευρεία τιμητική αντιπροσωπεία.      

ολοκληρώνοντας αυτό το συναρπαστικό ταξίδι του A. Evans στα Βαλκάνια,
είναι ενδιαφέρον να τεθεί το ερώτημα τί μπορεί να διδάξει αυτή η πολυπράγμων
δραστηριότητα μίας εμβληματικής φυσιογνωμίας του αρχαιολογικού παρελθόντος

40. Brown 1993, σ. 27.



του αιγαιακού κόσμου σε αρχαιολόγους της νεώτερης γενιάς και για ποιό λόγο αξί-
ζει η ενασχόληση με την προσωπική βαλκανική περιπέτεια ενός Άγγλου μορφωμέ-
νου μεγαλοαστού. στον 21ο αιώνα η αρχαιολογική και ερευνητική δραστηριότητα
αποτελεί προϊόν εξαντλητικών διεπιστημονικών –πολλές φορές με έντονο τεχνο-
κρατικό χαρακτήρα– προσεγγίσεων, λεπτομερών εξειδικευμένων τεχνικών και ποι-
κίλων θεωρητικών ζυμώσεων, με αποτέλεσμα το οδοιπορικό του Evans και η ερευ-
νητική του παραγωγικότητα να αναδύουν περισσότερο μία «ρομαντική» και ξεπε-
ρασμένη προσέγγιση του παρελθόντος, η οποία φαινομενικά απέχει παρά πολύ, ως
προς το σκεπτικό και το έναυσμά της, από τα ερευνητικά κίνητρα της σημερινής
εποχής. ακριβώς αυτή η διαφορά, ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και
την αφορμή ενός περαιτέρω αναστοχασμού που μπορεί να φέρει πιο κοντά τον
«ερασιτεχνισμό» του 19ου αιώνα με τον άκρατο επιστημονισμό του 21ου αιώνα. 

H βαλκανική εκδοχή του α. Evans εκπροσωπεί ένα πρότυπο ερευνητή, το οποίο
ορίζεται αφενός από το ενδιαφέρον και την αγάπη για το ιστορικό εκτόπισμα μίας
άγνωστης περιοχής με εντελώς αρχαϊκά –μη νεωτερικά– κοινωνικά χαρακτηριστι-
κά σε σχέση με την αστικά οργανωμένη βρετανική κοινωνία και αφετέρου από την
δυνατότητα να κινείται με ευχέρεια σε πολλά ερευνητικά πεδία, μερικά από τα
οποία, όπως τα προϊστορικά κατάλοιπα, δεν είχαν καν επιστημονικά στοιχειοθετη-
θεί. Χωρίς καμία διάθεση εξιδανίκευσης, καθώς δεν πρέπει να παραλείπεται το γε-
γονός ότι ο Evans είχε την οικονομική δυνατότητα και την πολιτική στήριξη να ορ-
γανώσει την παρουσία του στα Βαλκάνια, η οποία δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο προ-
σωπικής ρομαντικής πρωτοβουλίας, ο σύγχρονος ερευνητής εντυπωσιάζεται από
την ευρύτητα των γνώσεων του, την αστείρευτη διάθεση αναλυτικής καταγραφής
του συνόλου των εμπειριών του και την περίτεχνη διαπλοκή επιστήμης, περιηγη-
τικού πάθους και πολιτικής οξύνοιας. τα στοιχεία αυτά, όπως και και η γνώση των
λεπτών τοπικών πολιτικών ισορροπιών, τον καθιστούν υπόδειγμα ολοκληρωμένου
επιστημονικού και πολιτικού όντος. Βασική προϋπόθεση της αρχαιογνωστικής
δραστηριότητάς του αποτελεί η πολύ καλή προετοιμασία και γνώση των ιστορικών
τεκταινομένων της περιοχής. αποτέλεσμα είναι η ανάδειξη, μέσα από τις αρχαιότη-
τες, της κοινωνικής και ιστορικής συγκρότησης των Βαλκανίων. Με όχημα την
ιστορία θα «χτίσει» μεθοδικά και την πολιτική προπαγάνδα της φιλελεύθερης άπο-
ψης, την οποία επισήμως εκπροσωπούσε και στη συνέχεια θα την μεταφέρει και
στο κοινό που απευθυνόταν. 

το πλαίσιο αυτό δράσης του βαλκάνιου Evans αντιτίθεται στο σημερινό πρό-
τυπο του αρχαιολόγου–ερευνητή, ο οποίος, ιδιαίτερα μετά το ευτυχές και ελπιδο-
φόρο συναπάντημα της αρχαιολογίας με τις θετικές επιστήμες, έχει μετατραπεί σε
ένα απολύτως εξειδικευμένο ον, που σε πολλές περιπτώσεις, ἑκὼν ή ἄκων, αντιμε-
τωπίζει τα ευρήματά του με λιγότερο πάθος και συναίσθημα και με περισσότερη
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τεχνοκρατική αντίληψη, αναζητώντας το δέντρο της λεπτομερούς τυπολογικής
ανάλυσης και χάνοντας το δάσος της ένταξης του ευρήματος στο πολιτιστικό πλαί-
σιο παραγωγής του. Πιθανώς, ο συνδυασμός του ακάματου πάθους του Evans και
της κομβικής σημασίας της τεχνολογίας και της διεπιστημονικότητας να μπορεί να
αποτελέσει το υπόδειγμα μίας μετανεωτερικής σύγχρονης αντίληψης επιστημοσύ-
νης. ο κύριος μοχλός της θα είναι η θεώρηση της αρχαιολογίας ως μίας κατεξοχήν
κοινωνικής επιστήμης και του επιστήμονα αρχαιολόγου ως ενός κοινωνικού και
πολιτικού όντος, που μέσα από την εξειδίκευσή του και τις γνώσεις του, οφείλει να
συμμετέχει στα δρώμενα της εποχής του, έτσι ακριβώς, όπως μέσα από μία ομάδα
ευρημάτων μπορεί να αναδείξει ένα ολόκληρο πολιτισμό. Έτσι, το χάσμα ανάμεσα
στον ρομαντικό 19ο αιώνα και στον τεχνολογικά εκλογικευμένο 21ο είναι εφικτό
να γεφυρωθεί και ο βαλκάνιος A. Evans μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυ-
τή.                                 

Ριψοκίνδυνος, φιλοπερίεργος, δραστήριος, φιλάρχαιος, συλλέκτης, επιγραφο-
λόγος, αρχαιολόγος, αρχαιοσυλλέκτης, δεινός σχεδιαστής, οξύνους και ευρύνους,
φιλελεύθερος, λίγο κατάσκοπος, θαρραλέος, περιηγητής, οριενταλιστής και πάνω
από όλα ολοκληρωμένος ερευνητής, συγκροτημένος νους και πρωτοπόρος είναι
μερικές ιδιότητες που ένας ερευνητής των Βαλκανίων μπορεί να αποδώσει στον Sir
Arthur Evans. το πολύπλευρο «βαλκανικό» έργο του Evans σφραγίζει τον χαρα-
κτήρα του και εν πολλοίς συμβάλλει στην επιστημονική του ωριμότητα, όταν εκεί-
νος, λίγο καιρό μετά, βρεθεί στην κρήτη, αναζητώντας τα ίχνη του Λαβύρινθου
του μύθου. η άφιξή του στο οθωμανικό ηράκλειο, τον Μάρτιο του 1894, γίνεται
ύστερα από έναν 24ωρο πλου που του προκάλεσε ναυτία και ζαλάδα. Λίγα μόλις
χρόνια μετά από αυτό, όμως, ήταν οι μεγάλες ανακαλύψεις του στην κνωσό που
θα ζάλιζαν, πλέον, την επιστημονική κοινότητα.                                             

4
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BEFORE MINOAN CRETE: SIR ARTHUR EVANS’ TRAVELLING 
ACROSS THE BALKANS

ABSTRACT

The aim of this article is to unfold a half-lightened side of Sir Arthur Evans’ plethoric multidimen-
sional personality, which is connected to his travels in the Balkans before his arrival to Crete and

his “noisy” pioneering work concerning the discovery and the archaeological definition of the Minoan
civilization. Inspired by the mythological “gravity” of the Mediterranean World, influenced by the ar-
chaeological family past, lived and educated within an intellectual urban environment, urged by the
passion of knowledge and adventure, and following the “fashion” of Orientalism and Romanticism,
he is travelling across the Western and Southern Balkans during the sensitive years 1871-1884, a period
of dense political events, due to the Berlin Treaty (1878), which resettled the European territory of the
Ottoman Empire based on the interests of the Great Powers by recognizing the independency of Ser-
bia, Montenegro and Bulgaria and the annexation of Bosnia–Herzegovina to the Austrian-Hungarian
Empire. As official correspondent of The Manchester Guardian and loyal follower of the liberal policy
of Gladstone, Sir Arthur Evans supported the Slav independency, fact that led him to imprisonment
by the Austrian authorities. Using his journalistic quality, he settled in Ragusa and he is revealing his
interest in studying the remains of many ancient and Roman cities, in locating the continental and
maritime network of Roman routes, in collecting seals and coins, in describing the customs and the
clothes of the local mountainous populations, in negotiating between the tough Turkish beys and the
Slav rebellions and in offering help and accommodation to the Bosnian refugees. The sides of this rich
political, antiquarian and scientific activity were published during his keepership in the Ashmolean
Museum. His books are a combination of a vivid description, accompanied always with his personal
drawings, and of a precise, detailed research on many aspects of the Roman period of unknown cities
and villages, from the important Adriatic ports to the center of the Balkans. His narrations are enriched
with specific reports on the natural sources of the region, on the new proposed regime of administra-
tion, on the character of the local people, on the religious syncretism, on the importance of the Illyrian
culture and on the support of the national Slav issue without hesitating to oppose to the anti–Slav policy
of the British Consulates. His published work had a very serious impact, since it was a synthesis of cul-
tural information and of specific propositions about the future of the Balkans, which familiarized the
European audience and political elites to the details of the difficult Eastern Issue. Arthur Evans
was stained by his presence in the Balkans, even after his Minoan adventure, and he never stopped in-
teresting in the future of the region, as proved by his official participation in the Balkan Committee
(1912-1919) concerning the redefinition of the borders between the new born States. “Travelling” with
Arthur Evans across the Balkans is really a fascinating experience for any scholar.     
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Εικ. 1. ο Sir Arthur Evans το 1878 (Brown 1993)
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Εικ. 2. το ταξίδι του A. Evans στα Βαλκάνια το 1871 (Brown 1993, Pl. C) 
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Εικ. 3. η περιοχή της Ραγούζας με βάση σχέδιο του α. Evans (Wilkes 1976, Fig. 4)
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Εικ.  4. η πορεία του α. Evans στα  Δυτικά Βαλκάνια (Brown 1993, Pl. C)

Εικ. 5. η πορεία του A. Evans στην ενδοχώρα των νΔ Βαλκανίων (Wilkes 1976, Fig. 5)
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Εικ. 6. η περιοχή της πόλης των σκοπίων σύμφωνα με τις έρευνες του Evans 
(Wilkes 1976, Fig. 7)

Εικ. 7. H πορεία του A. Evans  προς τη ν σερβία (Wilkes 1976, Fig. 7)
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Εικ. 8. το ταξίδι του α. Evans στα Βαλκάνια το 1875-1877 (Brown 1993, Pl. C)
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curgus’ periods in office during his twelve years of financial administration.
3. Bernardakis 1893, 842 f, p. 175.6-19.

ioannis a. vartsos

Lycurgus the athenian and his programme for athens

the most obvious place to begin a description of Lycurgus’ programme is in the
area of financial administration, for the one government office he is known to

have held himself and to have continued to influence, was concerned with the fis-
cus, and one may guess that it was in large part through the control of funds that
Lycurgus was able to put his stamp on the many several projects and programmes.
he was also famous for increasing the state revenues, but unfortunately no more is
known about how he spent money than how he raised it1– or indeed about what the
official powers of his office may have been2. 

What does seem clear is that the athenians, in the critical period before the bat-
tle of chaironea, created a special, super-office with extraordinary powers and
tenure for a man in whose ability and integrity they had unusual confidence. Lycur-
gus probably took office as administrator of the revenue (ὁ ἐπὶ τὴν διοίκησιν) at
the time of the great panathenaia, just weeks before the battle, and at the same time
the regular office of treasure of the military fund (ταμίας τῶν στρατιωτικῶν) was
assumed by Lycurgus’ brother-in-law, Kallias of Bate3. it is probable, but less certain,
that demosthenes was elected as one of the ten directors of the festival fund (οἱ
ἐπὶ τῶν θεωρικῶν). it seems that the whole financial administration had thus passed
into the hands of men who favoured the militant policy then being pursued.

this policy was completely reversed by the battle, but at the same time the men
remained in office for the rest of the quadrennium. and Lycurgus, although his of-
fice was not renewable, nevertheless managed to have friends elected to succeed
him, so that he actually administrated the city’s finances for a period of twelve years,
338–326. from an inscription honouring Xenocles of sphetos, one of Lycurgus’

Δωδώνη (Ἱστορία--Ἀρχαιολογία), v. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), pp. 45-64



friends who succeeded him in office, one learns that the office itself was probably
concerned chiefly with the merismos (the allocation of funds to those agencies au-
thorized by law to spend it) and probably concerned also with the disposal of the
surplus (τὰ περιόντα) either for distributions or for projects. it seems likely that the
administrator’s authority placed him above the military treasurer and the festival
Board, but it was helpful to have in these positions men who would be sympathetic
and cooperative. What other prerogatives the administrator may have enjoyed one
cannot say, for aristotle does not even mention the office, but it is safe to assume
that he had eisodos in the council (with the right to make proposals) and that he
sat ex officio on the several boards, both regular and special, which disbursed state
funds.

although the title was new, the idea of concentrating the administration of all
public resources into the hands of a single individual was not. in the decade or so
prior to and just after the peace of philokrates (346), the athenians had allowed eu-
boulos of probalinthos, a man who like Lycurgus enjoyed a special reputation for
honesty and ability, to control the public finances by channelling the surplus
through the festival Board, and not to squander them on distributions, but to re-
serve them for many useful projects of defence and improvement4. the only differ-
ence was that euboulos had spent money to make athens strong in the face of
macedonian aggression but apparently had tried to avoid using this strength in a
showdown, whereas in Lycurgus those who thought that philip must be stopped,
now or never found a man who was euboulos’ equal in integrity and ability and,
furthermore was willing to expend all his own energies and all the resources of the
state in a decisive struggle against macedon. But the mere fact that the state had re-
sources for war, and that in the panic which followed the news of the defeat, the a-
thenians judged their city able to withstand a siege, shows that Lycurgus’ predeces-
sors had been active in repairing walls, building ships, and even in securing the wa-
ter supply which, despite demosthenes’ sneers, was surely a sine qua non for a be-
leaguered city. 

it is ironic that Lycurgus, the advocate of a military action (as distinct from mere
preparedness), should so soon have been forced by the course of events to adopt the
more passive policy of his predecessor, and that by pursuing it successfully he
should have achieved his lasting fame, while euboulos should have been held re-
sponsible for the defeat at chaironea because of his ill-advised strategy of meeting
the macedonian menace only in greece  and because he allegedly squandered re-

4. dilts 1997, iii, 25, pp. 199.1-200.9; cf. cawkwell 1963, pp. 47-67.
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sources and corrupted the citizens with festival distributions while philip’s victory
must be credited to his own military genius and to the strength of his new-style
army, rather than blamed on the pacifists. furthermore, the soundness of euboulos’
projects (specifically those which had been suspended with the outbreak of the war)
receives the highest vindication from the fact that Lycurgus included in his more
extensive programme, i.e. when he resumed the repair and modernization of the c-
ity’s defences, the storing up weapons, the construction of triremes, and the work
on the naval arsenal and shipsheds in peiraeus and the telesterion in eleusis. 

if Lycurgus achieved a more noteworthy success in increasing the state revenues,
it is to be explained by the fact that he was operating in a period of enforced and
uninterrupted peace, while the smaller financial recovery under euboulos’ admin-
istration was achieved in a period when peace, even after 346, was only relative and
hard to maintain. at any rate it must be remembered that peace, with all its promo-
tion of agriculture, industry and commerce, was the essential ingredient of financial
recovery, no matter who was administrating the fiscus, and that the task of keeping
peace it was as much of a concern for Lycurgus in the years after chaeronea as it
ever had been for euboulos in the years before peace, was the basic element of a-
thens’ recovery, which also received a significant boost from the “stimulus of hard
knocks”. nor should one omit to mention the benefits which still accrued to athens
from the excellent harbour, docking facilities and market buildings which had been
built in the preceding century with the tribute of empire and from the trading and
banking customs which had been established in those happier days and still con-
tinued to swell the income of athens’ new tributes  fiscus. But a great share of the
credit goes to Lycurgus himself for his skilful economic and political exploitation
of the peace through exercising the powers of his administrative position and of his
own personal prestige. for the growth of the annual revenue to an average of 1200
t. over the twelve-year period did not just happen; and the differences between Ly-
curgus’ administration and that of euboulos were not just quantitative, but quali-
tative. 

the first goal in the programme of financial recovery was to conserve what rev-
enue there was and to see that it did not evaporate through inefficiency and useless
distributions. the festival Board did not after chaironea recover the important
functions it had performed. at any rate the festival Board was officially divested of
its broad powers by the Law of hegemon (probably in 336/5), which may have gone
further and regularized all the Lycurgan changes in the financial administration,
which till then had been on a de facto basis. the efficient, centralized administra-
tion, planning on a quadrennial basis, eliminated the losses due to the inexperience



of annually changing boards, and Lycurgus indictments against wrongdoers, writ-
ten “with a pen dipped not in ink but in death”, put an end to graft5,6,7,8.

the second goal would have been to stimulate the growth of the peace-time e-
conomy. Lycurgus got the ball rolling by borrowing in his own name, but on behalf
of the state, the sum of 250t. one should note the startling implication that the s-
tock of Lycurgus and friends. was higher than that of athens herself. to ensure a
steady grain supply it was necessary to have a care for the happiness and well-being
of foreign corn dealers, and so one finds Lycurgus moving decrees to grant enktesis
to egyptian and cypriot merchants so that they might build temples to and worship
their native gods in athens. note how closely the economic motives are related to
his abiding interest in religion. the founding of a colony on the adriatic some ten
years later is in line with the other commercial goals; the decree authorizing the ex-
pedition is typically Lycurgan in tone and was moved by one of Lycurgus’ chief sup-
porters, Kepisopon of cholargos; the name of the founder, miltiades of Lakiadai, is
significant in that it allows one to suggest that athens was trying to replace the lost
territories in the thracian chersonesos which had been colonized in the sixth cen-
tury by a like-named oikistes. not surviving are the poletai lists which might have
shown the dip and recovery in mining activity which is attested by the “new cut-
tings” and “restored confidence” to which hypereides refers in his defence of eux-
enippos9. the imposition of “tribute” on the mining magnates, which hypereides
mentions in the very next paragraph, may have been nothing more than a tempo-
rary change in the law which would require mining lessees to include their mine-
holdings in their assessment (τίμημα) for the surtax (εἰσφορά)10. could it be that
Lycurgus was struggling with that seemingly ageless problem – how to increase the
tax without stifling the growth of economic activity? he could (and did) continue

5. dilts 2002-2009, vol. i, iii, 29, p. 30.3-11 with scholia (dindorf, viii, 133); cf. dilts 2002-2009,
vol. i, Xiii, 30, p. 164.18-p. 165.2. Likewise d’s snide reference to τὰς ἐπάλξεις ἃς ἐκονιῶμεν tries to be-
lieve very worthwhile work on the walls. 

6. cf. french 1964, p. 175.
7. cf. Ziegler 1927, Pericles Xii, 5, p. 15.17, -7, p. 16.6.
8. cf. tod 1948, no. 189, pp. 250-252 and  pečirka 1966, pp. 59-61.
9. hypereides (Jensen 1963, 36.54) indicates that there was considerable activity ca. 330, but the

poletai lists that chance has preserved suggest rather that there was a drop in mine leases under Lycur-
gus after a sharp increase under euboulos; crosby 1950, pp. 189-312, esp. 190.

10. cf. thomsen 1964, pp. 243-245; the mines were state property and untaxable, but the lessee’s
mills and workshops were private property and, although they were usually exempt, could have been
taxed.  
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the special ten talents eisphora levied on resident aliens and paid annually between
347/6 and 323/2 to help with the construction of the naval arsenal and ship sheds11,
but he could not increase and extend such taxes indefinitely without running into
trouble.

recourse was had to a cleverer method which went beyond pure economic pol-
icy and involved other access in the overall programme, such as the revitalization
of civic pride, patriotism and religious feeling. the method was to persuade a
wealthy man to assume responsibility for a specific project. he would act as super-
visor and “angel” for the project, and, when the funds provided by the state proved
insufficient to finish the job in a fashion commensurate with the new standards of
excellence, he would make up the difference from his own pocket and of course re-
ceive public recognition for his generosity (epidosis as distinct from leitourgia).

this plan can be seen in operation in the great rebuilding of the walls which got
under way on the motion of demosthenes at the end of 338/712 and continued at
least into the next year13. the fortifications were divided into ten sections and each
section was made the responsibility of a single tribe. the tribe in turn elected its
own supervisor who received ten talents from the state and became responsible for
the finances of the project. demosthenes provided 100 mnaia of his own14, and we
may safely assume that he was not the only member of pandionis who contributed
either money or services and that pandionis was not the only tribe to conduct its
business in this way. By exploiting the recent fear, playing upon patriotic feelings
and introducing the spirit of competition, Lycurgus (who appropriated the money)
and demosthenes (who introduced the bill and set the patriotic example) were able
to finish considerably more wall than would have been possible under a typical pub-
lic works project. 

other public projects which were carried out partially at private expense include
the panathenaic stadium and the temple of apollo patroos in the agora. in the first
case Lycurgus persuaded a certain deinias to donate the property, a steep and use-
less ravine south of the ilissos river and west of the ardettos hill, and got the job
done in time for the celebration of the panathenaia of 330 through the generosity

11. IG II2, 505, pars i, p. 214.1-30.
12. dilts 1997, iii, 27, p. 200.1-31, p. 203.12.
13. IG II2, 244, pars i, pp. 112-115 concerns the walls of mounichia and hetioneia. the date 337/6

is based historically on the known activity at this time and epigraphically on the “litterai aetatis Lycurgae
propriae”. the date is accepted by maier 1959, p. 40, but needlessly questioned by cawkwell.

14. dilts 1997, iii, 17, p. 195.1-9.



of eudemos of plataia, who provided a thousand yoke of draft animals for the work
of levelling the ravine and bringing in the stone for the retaining wall (krepis)
around the race course and possibly for the semicircular southern end, or the-
atron15. and in the second case when word came from the delphic god, that the al-
tar, which was to stand in front of Lycurgus’ new temple of apollo patroos, then a
building in the agora, had to be covered with gold, neoptolemos of melite prom-
ised to do it16.

We now know that this wealthy and public spirited individual, in addition to his
other well-known public services, was mainly responsible for the reconstruction,
in his home domain, of the temple of artemis aristoboule, which had been built by
themistokles after the battle of salamis  to commemorate his victory17. the renewal
of this little shrine in the third quarter of the fourth century fitted with Lycurgus’
aims – it was a matter of great national pride. the private contributions of men like
eudemos and neoptolemos were obviously an important factor in the success of
Lycurgus’ financial administration, and they were also an expression of faith in Ly-
curgus’ integrity and programme, and one assumes that he had more than money
on his mind when he came forward himself to move the decrees in their honour.
the list of private contributors could be greatly expanded if time permitted. 

a series of laws regulating religious expenditures, the primary purpose of which
was presumably to insure that the sacrifices and cult practices could be carried out
according to ancestral custom, made for more efficient, long-range budgeting of
the central fiscus. By earmarking specific festivals, it was also guaranteed that the
funds which had previously been frittered away through lack of regulation, would
be carefully administrated and used for public functions. Lycurgus’ own law which
dealt with regulations for the festivals, the fund from the sale of the victims’ hides,
and the making of suitable cult vessels for the processions is well known, but the
law concerning the Lesser panathenaia deserves mention at this point because of
the important new fragment which tells how the festival was financed18. athens had
recently acquired the territory and harbour of oropos, including the shrine of am-

15. tod 1948, no. 198, pp. 278-281. further economies were affected by transferring surplus arma-
ments from philon’s arsenal to the board in charge of the stadium; IG II2, 1627, pars ii, p. 236.382-384.

16. Bernardakis 1893, 843 f, p. 178.5-17. for the temple see thompson 1937, pp. 77-115; for an il-
lustration and discussion of the altar, see esp. pp. 110-111; for the date of the temple, pp. 102-104.

17. threpsiades–vanderpool 1964, pp. 26-36.
18.  Lewis 1959, pp. 239-247. this fragment is the upper part of IG II2 334, pars i, pp. 138-139, IG

I³ 271, pp. 258-260. schweigert 1938, p. 295, no. 20 is also concerned with the management of a major
festival; the mention of musical contest makes the greater panathenaia a possibility. 
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phiaraos, and the lands had been parcelled out among the ten tribes. But a certain
area called Nea (new Land) was reserved for leasing, and the income (amounting
to 47 mnai was specifically set then aside for the Lesser panathenaia19. the mover
of the law, aristonikos of marathon, was a supporter of the Lycurgan programme
both now and later when he was executed along with the other antimacedonians af-
ter the Lamian war. his father aristoteles had moved the so-called “charter” of the
second athenian League in 378/7. 

one last financial reform is worthy of mention in this brief survey. athens was
one of the latest mints on the mainland to strike a regular bronze coinage, and it
was Lycurgus who at this time led the city to adopt a mature monetary system (and
thus to conserve silver) by issuing a fiduciary coinage. contemporary with the first
series of athenian bronze is a series with eleusinian types and legend which reflects
Lycurgus’ personal interest in the mysteries, and they were struck to focus attention
on athens’ one great panhellenic festival and particularly on the celebration of 335,
the first during Lycurgus’ administration20. perhaps used as a “festival coinage”
these little bronze tokens helped bring home again some of the silver athens was
spending abroad. 

the conduct of the athenian troops at chaironea must have suggested that the
typical hoplite was in need of “repair” as much as any wall. toward this end, and at
the level where the effort would be most effective, an annual outlay of some 40 tal-
ents21 was budgeted for the ephebic corps to pay the expense of the ephebes, their
leaders, trainers and equipment. the spate of ephebic honoury decrees and monu-
ments belonging to the Lycurgan period (in contrast to the one decree definitely
known have been passed in all the years prior to chaironea22), surely indicates a
new approach to the existing practices, whatever they may have been, concerned
with the training of the eighteen and nineteen year-old youths for military service
and citizenship. in order that they might learn to stand firm in the battle line and
be obedient to their officers, they were not only taught the skills of handling
weapons and drilled in hoplite warfare, but were also subjected to a programme of
intensive indoctrination in patriotism. they were introduced to the religious festi-

19. cf. robert 1960, pp. 189-203.
20. shear 1933, p. 246. 
21. the amount, suggested by ferguson 1911, p. 10, is a likely approximation derived by multiply-

ing the estimated annual enrolment of cadets and officials by the per capita allotments mentioned by
aristotle (Kenyon 1920, 42. 3, p. XLii.13-23).

22. in 361/0; cf.  mitsos 1965a, pp. 131-136.
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vals, many of which served to remind them of athens’ glorious past. the taking of
the ancestral oath was made over into an impressive ceremony. the ephebic tribes
were modelled on the actual tribes, with elected officers called taxiarchs and
lochagoi, not just in imitation of the regular army organization but as a preparation
for that part of the civil life and responsibility which centred in the tribe. it is pos-
sible that those who had held cadet offices constituted a kind of reserve from which
to draw experienced candidates for the annually elected or appointed tribal officers;
and they met together and voted tribal decrees to honour their officers and others
who had been helpful.

although the ephebes seem to have spent most of their first year in peiraeus and
most of the second in the frontier forts, it is tempting to associate the contemporary
refurbishing of the theseion in the sW portion of the agora with some intent to
provide an appropriate ephebic centre near the administrative heart of the city. this
suggestion is based not only on theseus’ reputation as founder of democracy and
as the athenian youth par excellence but also on the close association of the the-
seion with the building complex now identified as the Library of the gymnasium
of ptolemy –a known centre of ephebic training in later centuries23. But perhaps one
should wait for the archaeological dust to settle before one conjectures too much.

the Lyceion had been the traditional muster point and athletic field for at least
two centuries and possibly already had a gymnasium of sorts, but the Lycurgan
buildings, with their landscaping and trees, must have transformed the old drill
field and dromos into a beautiful park24, and it is no wonder that aristotle (who re-
turned to athens in 335) chose, probably with Lycurgus’ encouragement25, to open
the school there. certainly Lycurgus himself took special pride in these buildings,
for it was in front of the palaistra that he set up a stele recording all his official acts
to be an example to the young men who trained there26. 

23. cf. thompson 1965, p. 177;  thompson 1966, pp. 40-48. the building has also been identified
as heliaia; cf. Wycherley 1957, pp. 145-146. 

24. travlos 1960, pp. 90-92. cf. also vanderpool 1953-1954.
25. the facilities of the Lykeion are the only real link between aristotle and Lycurgus. the latter

was merely interested in education and was not enough of a philosopher himself to have been caught
up in rivalries between plato and isocrates (he studied with both, Bernardakis 1893, 841 B, p. 170.12-
24) or between Xenokrates and aristotle; although he was a friend and supporter of the former
(Bernardakis 1893, 842 B, p. 173.10- 842 c, p. 174.7), it was peripatetic demokles who defended his
son when they were accused after his death (Bernardakis 1893, 842 e, p. 174.17-p. 175.5).

26. Bernardakis 1893, 843 f, p. 178.5-17.
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the efforts to renew political faith in the polis and to revive patriotism and civic
pride did not stop with the training of the ephebes. Lycurgus took punitive action
against their elders who were guilty, at least in his eyes, of unpatriotic conduct: he
condemned Lysikles, one of the generals at chaironea, for his part in the disaster,
and autolykos the areiopagite for having so despaired of the city’s ability to with-
stand siege that he had sent his family away into safety; his speech against Leokrates,
a citizen who had fled the city after chaironea and had returned after eight years,
in a sermon of patriotism whic preserves, no doubt- the sincere convictions of the
speaker, but it is a bit frightening to learn that he failed only by a tie vote to secure
conviction. on the brighter side of the ledger one finds that Lycurgus himself and
his supporters were generous in proposing honours to those whose actions showed
them to have been public benefactors. they began appropriately with those who
had given their lives in chaironea and whose ashes were buried in Kerameikos be-
neath an imposing monument of fifth-century type by the tomb of the heroes of the
fifth-century disaster at Koroneia27 –in a ceremony for which demosthenes spoke
the epitaphios28. thereafter the athenians proudly offered the sanctuary and special
privileges, even as they had done earlier in their struggle against sparta, to those al-
lies and friends who had become victims of a promacedonian reaction in their na-
tive states29. they commonly voted honours not only to donors of large sums, but
to public officers and priests who had carried out their jobs in honesty. such public
spirited recognition of patriotic actions was as beneficial to the bestowers as to the
receivers.

one of the major problems faced by a conservative democratic leadership which
hoped to revive public spirit and patriotism was to encourage broad participation
in the government while avoiding the excesses of radical democracy. the people
had to have some stake in the polity (other than the distributions and pay for at-
tending courts and assemblies) if they were to become willing to support it and to
make sacrifices for it. aristotles’ account of the athenian policy during the Lycur-
gan period describes just such a broad based democracy;30 and the many contrasts
he draws between former and contemporary practices show that he knew of many

27. Bradeen 1964, pp. 55-58, n. 16. for the epigram see tod 1948, no. 176, p. 223.
28. dilts 2002-2009, vol. i, Xvii, 285, p. 306.4-289, p. 307.26. the preserved Epitaphios (dilts 2002-

2009, vol. iv, LX, pp. 339-350) has been despised since antiquity, but its authenticity has been defended
in modern times; cf. Lesky 1966, p. 605.

29. cf. tod 1948, no. 178, pp. 231-234.
30. Kenyon 1920, 42, p. XLi,.24-69, p. LXviii.23.



changes which had taken place since the restoration of democracy in 403, some of
which were surely Lycurgan. Without knowing why aristotle failed to identify the
reforms he mentions and failed even to mention still others, attention may be called
to certain minor changes in governmental procedures, the purpose of which seems
to have been to broaden participation –and hence to increase interest and to share
honour and responsibility– in the operations of the government. the shift from ex-
pensive bronze dicastes tickets (pinakia) to cheap ones of boxwood, which took
place ca. 33031, was probably a move to make it easier for citizens to participate in
jury service. 

the most common place of assembly during the Lycurgan period was probably
the theatre of dionysus on the south slope of the akropolis, and Lycurgus himself
is generally given the credit for extending and building the stone auditorium, much
of which remains in place32. the front row of thrones, if they are not Lycurgan, are
at least faithful copies of fourth-century originals. the stone stage building doubled
as a platform for orators, and aischines, at least, must have felt at home. Behind and
below the stage building appeared a stoa for the comfort of assemblymen and the-
atre-goers alike. the theatre was also the scene of the impressive ceremony in which
the ephebes, at the end of their first year of training, passed in review and received
their “sacred arms”. it is difficult to think of a better example of the interlocking pur-
pose of the several facets of the overall programme encouraging the citizens to par-
ticipate in political, religious and cultural activities, providing an impressive spec-
tacle which involved the youngest year class and furnishing gainful employment for
the building trades.

But this was not the end of Lycurgus’ plans to encourage the active participation
of all the citizens in making public decisions. archaeology has disclosed a grandiose
scheme, begun late and never finished, to remodel and enlarge the pnyx. the audi-
torium itself was extended to seat more people more comfortably; two large stoas
were started on the terrace above the auditorium and faced it; they would have pro-
vided shelter from the sun and rain, and shops to sell food and drink; thus they
would have been a great convenience to those who came in from some distance to
attend the meetings. these stoas were the first of such great size to be started in
athens and may have expressed a competitive response to the great south stoa built
in Korinth by philip and alexander for meetings of their League. the whole com-
plex was centrered on a large altar directly above and behind the speaker; platform
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31. dow 1963, pp. 653-687; cf. Kenyon 1920, 63.4, p. LXii.24-28. see also Kroll 1968.
32. pickard-cambridge 1946, pp. 134-174.
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(bema), so that the meetings would be under the protection of the god33.
a few years later it appeared that what Lycurgus had done or begun for the ben-

efit of those who attended the assembly he had also tried to do for the jurors who
sat all day in the law courts. the building complex at the sW corner of the agora
was labelled heliaia and the cloister-like building known as the square peristyle was
associated with the law courts on the basis of the bronze ballots found amid the ru-
ins of the peristyle’s predecessor on the same site. Both these structures had under-
gone enlargement and remodelling which was dated archaeologically to the second
half of the fourth century and associated with the Lycurgan building programme.
the heliaia has been replaced by the theseum and the square peristyle is being i-
dentified as the Leokorion, a shrine to the legendary daughters of Leos who gave
their lives to save the city in a time of peril. their sacrifice was a popular subject in
Lycurgan athens and was referred to at least twice in speeches34. their shrine was
surely one of those holy places visited by the ephebes as they began their two-year
tour of duty, and its refurbishing at this time is added to the programme to revive
civic pride and patriotism.

closely related to the programme of civic regeneration was a programme of re-
ligious reforms. it is hardly surprising that one of plato’s pupils should have believed
that faith in the gods was basic to good citizenship or that, finding himself in a po-
sition of influence, he should have sought to bind men to their polis by making it a
gain of their spiritual lives. Lycurgus’ own deep religious involvement was insepa-
rable from his devotion to the state and can be detected in his speeches, in his fi-
nancial administration of specific cults, in his building programme and his personal
participation. the material for discussion is exceedingly rich, but there is time to
mention only the most important, that which is concerned with ancestral worship. 

the most important cult, of course, was that of athens polias, whose priestess
belonged always to the clan of eteoboutadai, as did the hereditary priest of posei-
don-erechtheus, which office was held by Lycurgus himself35. mention has already
been made of the laws which regulated and earmarked funds for the panathenaic
festivals, so that they might be celebrated with time–honoured pomp and ceremony;
and of the special commission elected to be in charge of making gold and silver pro-
cessional vessels also saw to the restoration of the golden nikai, and another board

33. thompson–scranton 1943, pp. 291-301.
34. phokion, as reported in diodorus (vogel 1890, Xviii, 15.2, p. 340.18-24), and in demosthenes,

in his Epitaphios (dilts 2002-2009, vol. i, LX, 29, p. 347.17-25).
35. Bernardakis 1893, 843 a, p. 175.19-843 c, p. 177.2 and 843 e, p. 177.13-843 f, p. 178.17. 



made a recommendation concerning the restoration of a statue of athina nike
which had been dedicated to commemorate naval victories ca. 42536. Lycurgus him-
self was largely responsible for the construction of the panathenaic stadium, which
greatly increased the possibilities of spectator participation at contests. it was prob-
ably at this time that the small sanctuary and the altar, identified as belonging to
Zeus phratrios and athena phratria, was built just south of the royal stoa in the
agora (emphasizing with cult worship the goddess’ role as guardian of the purity
of the citizenship)37 and also that the newly cleared water-moat was designated a-
thena’s own, thus placing the whole city under divine protection.

in a cave on the northwest slope of the acropolis pythian apollo had seized ion,
the eponymous father of all ionians, and hence the pythian god was called apollon
patroos by all the athenians38. his worship was re-emphasized by Lycurgus not only
because he was counted an ancestor, but because his help was needed in deciding
fine points in the religious reforms. his new temple, cult image and gilded altar in
the agora have already been mentioned and Lycurgus’ special interest in the cult is
attested by his going as one of the hieropoioi who led the pythiastic procession to
delphi sometime after 33039. it has been convincingly argued that the famous akan-
thos column in the delphi museum is an athenian dedication of about the same
time and that the three dancing maidens are daughters of Kekrops and aglauros40.
their roles in athenian mythology and ritual are peculiarly appropriate both to Ly-
curgus’ family interest in the cult of erechtheus and to the Kreousa-ion story. the
emphasis on paternal apollo, poseidon–erechtheus and other cult places associated
with the old aristocracy on the north side of the acropolis may have been some-
thing of a counterweight to that great building on the south side which was a mon-
ument to the ideals of periclean democracy. 

another religious innovation of the time was the establishment of the cult of
demokratia. perhaps since 403 the athenians had annually celebrated the liberation
of athens and the restoration of democracy with sacrifices on the 12th of Boe-
dromion41, but in 333/2 the council of the five hundred, on leaving office, dedi-
cated what must have been a cult image of demokratia in the agora –and in the

36. cf. IG II2, 403, pars i, p. 168, which is probably Lycurgan.
37. thompson 1937, pp. 104-107.
38. dilts 2002-2009, vol. i, Xviii, 141, p. 260.21-p. 261.7. 
39. SIG3, no. 296.
40. Bousquet 1964, pp. 655-675.
41. deubner 1932, p. 39.
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following two years the goddess received sacrificial offerings42. the deification of
demokratia was literally an expression of faith in a political ideal and at the same
time a graphic illustration of the way in which Lycurgus thought that religious belief
should be basic to the life in the polis. although the cult was new, demokratia her-
self was ancestral, since she had been introduced to athens by theseus.

Lycurgus’s policies toward the sanctuaries of eleusis and oropos had more prac-
tical bent, which is not to say they were less sincere. the former was the centre of
one of the oldest and most revered cults in all greece, and the one athenian festival
which attracted throngs of people from beyond the borders. the sanctuary was
spruced up, and the walls were repaired43 and work was pushed forward on philon’s
portico on the west side of the telesterion44. these projects made the sanctuary
more beautiful for the goddesses as well as for the visitors, and the latter were
doubtless pleased by the addition of a horse race to the customary contests of the
festival45. this ancestral custom of collecting first fruits for the goddesses was re-
vived in time for the collection to take place for 329/8 and a tower was repaired to
receive the offerings. this revival may have been partially a return to ancestral cus-
tom for its own sake, but it was also a religious reaction to the growing grain short-
age and the income from the sale helped the expenses of the sanctuary during a very
active year.

in the same year the ploutonion, a small temple built in a cave to the right of the
sacred Way when one has entered the sanctuary, was given its finishing touches and
marks a revival of the god’s role not only in the enactment of the mysteries46 but as
a signal of agricultural wealth. at the eleusinion in athens plouton was feasted as
he reclined on a couch, by a committee of wealthy citizens chosen by the hiero-
phant. Both the sacred feast and the renewal of the temple are probably to be con-
nected with an oracular response to a question about the famine.

the cult of amphiaraos at oropos posed a problem not of restoration but of as-
similation. hypereides’ defence of euxenippos preserves an amusing picture of the
complicated mess which resulted from athenian efforts to integrate the land of
oropos by distributing parts of it among the tribes47. here it must suffice to point

42. IG II2, 1496, pars ii, p. 97.131-132 and 140-141.
43. IG II2, 1672, pars ii, p. 305.23-28.
44. IG II2, 1675, pars ii, p. 319.
45. IG II2, 1672, pars ii, p. 309.258-261.
46. mylonas 1961, pp. 146-149.
47. Jensen 1963, 16, pp. 44-45



out that the god’s reputation as an oracle was the basic cause of the trouble. the an-
cestral custom of collecting first fruits for the goddesses was revived in time for the
collection to take place for 329/8 and a tower was repaired that could not afford to
affront amphiaraos by enquiring at delphi about the ownership of the disputed ter-
ritory48, but recourse to divination by dream in amphiaraos’ own sanctuary only
laid euxenippos open to charges of impiety and bribery.

But in the affairs of the sanctuary itself the athenians fared better. in 333/2 they
crowned pytheas of alopeke for repairing the sacred spring and for furnishing it
with a proper inlet and underground drains49. in the following year they crowned
the god for the care he had shown for the health and safety of the athenians and
others who had come to his shrine, and on the same day they honoured the noted
antiquarian, phanodemos of thymaitidai, and those who had served that year as
epimeletai who were to lead a sacred procession to oropos and conduct a festival
which included horse racing, stunt-riding and the usual athletic contests. phan-
odemos himself served with Lycurgus and others on the board when four years later
(329/8) this festival was actually celebrated50. he had also legislated the sacrifices to
be offered to amphiaraos and to the other gods in the sanctuary51, and further had
found funds, just as Lycurgus had done in other cases, to carry out the sacrifices.
unfortunately none of the extensive remains can be definitely labelled Lycurgan, in
spite of the epigraphical evidence of building activity, and it must suffice to men-
tion, as a measure of athenian interest in the site, that at least one ephebic tribe
spent enough time there to set up their class dedication in the sanctuary52, and that,
sometime between 338 ca. 330, meidias and thrasylochos of anagyrous, dedicated
statues there53. the use of the demotic rather than the ethnic on these dedications
shows that the subsequent erasure after 322 is eloquent testimony of the oropian
reaction to this latter-day athenian imperialism. the athenian occupation lasted
fifteen years, but it was undoubtedly the most brilliant period in the history of the
sanctuary thanks to Lycurgus’ leadership.

finally one comes to the most famous festival of all –that of dionysos– and to
what is, –for us at any rate– Lycurgus’ most important revival. more important than

48. cf. hypereides’ suggestion after the fact (Jensen 1963, 15, p. 44).
49. SIG3, no. 281.
50. SIG3, no. 298.
51. cf. rocha-pereira 1973, i, 34.2, p. 81.6-34.5, p. 82.21 for a description of the cult practices and

a list of the other gods.
52. Leonardos 1918-1920, pp. 73-100.
53. mitsos 1965b.
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the rebuilding of the theatre itself was Lycurgus’ decision to preserve athens’ rich
dramatic heritage by having definitive copies made of the works of three great
tragedies and by requiring the actors to use these canonical texts54. the athenians
were further reminded of their heritage by the bronze statue of aischylos, sophocles
and euripides which Lycurgus had set up in the theatre55. he also put new life into
the performances of comedy with a law which increased the number of actors eli-
gible for the leading roles, while the institution of a choral completion the feast of
poseidon in peiraeus must have stimulated an improvement in choral performances
generally56. the success of the policy of official encouragement may be measured
by the number and magnificence of the choreagic monuments which were set up
at this time and immediately afterwards, beginning with monument of Lysicrates
(335/4) on the street of the tripods57 and ending with those of nikias and thrasyl-
los (320/19) in the sanctuary of dionysos58.

next to his financial administration Lycurgus was most famous in antiquity for
his building programme, and in modern times he has been considered the only a-
thenian worthy, from the point of view of the city with stately buildings, to be com-
pared with pericles. and yet, as we have seen, the programme did not exist merely for
its own sake, as each project was undertaken for a specific purpose and was connected
in some way with the defence of the city, its frontiers and harbour; the establishment
of new cults and festivals or the revival of the old; the encouragement of attendance
at public meetings and ceremonies; the training of the youth and so on.

the continual activity did, however, produce some general results. it created a
need for all sorts of materials and services, and hence many jobs for the poorer
classe; artisans and unskilled labourers, and it must have rectified the conditions to
which Xenophon refers when he urges the restoration of temples, the walls and
docks59, and the sensible use of vacant areas within the city. the project on the pnyx
cleared away the slums which had encroached on that area by the mid-forties60 and
to some extent the programme removed the contrast of which demosthenes had

54. Bernardakis 1893, 841 f, p. 172.10-22.
55.the famous Lateran sophocles is considered a copy of the Lycurgan original. the statues of ais-

chylos and euripides are discussed by richter 1962, pp. 24-29. Lysippos’ statue of socrates which stood
in the pompeion was probably commissioned during the Lycurgan period.

56. Bernardakis 1893, 842 a, p. 172.24-p. 173.8.
57. IG II2, 3042, pars iii, p. 46.
58. IG II2, 3055, pars iii, p. 47 and 3056, pars iii, p. 47 respectively.
59. marchant 1925, vi. i, pp. 228-230.
60. dilts 1997, i, 81, p. 42.1-82, p. 43.8.



earlier complained61 between the lavish splendour of private dwellings and the
drabness of public. under such an ambitious programme the athenians must have
felt that they were emulating their ancestors, of whom they were envious as well as
proud competing with the macedonian building of corinth and olympia, and sim-
ply catching up with other cities where stone theatres and large stadia had existed
for a long time. only if we stop to consider that athens had completed no signifi-
cant building since the erechtheion and the temple of athina nike, can one duly
appreciate the Lycurgan building programme; only by viewing the achievement of
all the programmes combined can one appreciate the honour with which later ages,
not just the next generation62 but well into roman times, regarded the man who was
mainly responsible.

in all this activity there is nothing to indicate that athens was deliberately
preparing to initiate a war of revenge against macedon to recover her lost posses-
sions. there is much, on the other hand, to suggest that under the strong and skillful
guidance of Lycurgus she made the most of the unprecedented peace to recover her
strength and pride and to renew those manifestations of vigorous public life which
had in the past made athens great, famous and admired. military strength was only
a part of the great tradition, and under Lycurgus’ military preparedness was only a
part of the overall programme, the other parts being pursued for their own worth.
it was in part only incidental that all elements of his programme contributed toward
military prepararedness, in that they stimulated the patriotism and devotion to the
state which made men again willing to make the personal sacrifices which were
necessary if athens was to hold on to what she had and resist further interference
in her internal affairs. 

in 323/2 the war started because of just such interference. as far as the atheni-
ans were concerned their possession of samos was an internal affair, and it had re-
ceived macedonian confirmation63. alexander’s exiles decree was precisely the kind
of thing they were prepared to resist if negotiations failed64. they had been angered
by the harpalos affair which had shown their inability to grant sanctuary to a citi-
zen and benefactor, and had blasted the political association, now benefiting from
Lycurgus’ steadying influence, which had been so effective in keeping the peace.

But the outbreak of war was by no means precipitous; they sought to negotiate

61. dilts 2002-2009, vol. i, iii, 29, p. 30.3-11 and Xiii, 28, p. 164.7-30, p. 165.2.
62. IG II2, 457, pars i, p. 189-190 and IG II², 3776, pars iii, p. 179.
63. cf. vogel 1890, Xviii, 56.7, p. 400.14-20; Beloch 1967, p. 572.
64. vogel 1890, Xviii, 8.6, p. 331.14-8.7, p. 332.1; michel 1964, pp. 13-17.
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and stalled for time while they looked about the allies who like themselves had
grievances, and they watched with interest the deteriorating relations between
alexander and his officers, particularly antipater. and as they inventoried the ships
in peiraeus, counted the money and arms of the acropolis, and reviewed the year-
classes which had matured since 338 and had been trained and indoctrinated more
thoroughly than any classes before, it is no wonder that they felt confident of their
own strength. the sudden death of alexander only clinched the matter.

history has condemned the hellenic war as a forlorn effort and taken athens’
humiliation as an excuse to characterize the Lycurgan reformation as an unsuccess-
ful attempt to turn the clock back. But many an underdog has come out on top; and
the greek defeat at Krannon was not inevitable, but can be prescribed to specific
errors in planning and strategy. the fact that athens had once again stood at the
head of a coalition of greek states fighting against a foreign domination was far
more important than the fact that they lost. the defeat at Krannon left no glorious
tradition as had the victory at marathon, but the subsequent characteristic readiness
to strike a blow in the name of freedom, without carefully weighing the odds be-
forehand, and the tradition, even in the face of repeated devastations and penalties,
of persistently supporting the weaker and therefore losing, side in resistance to im-
perial aggrandizement are not without a certain nobility. one need only recall the
third century struggles of athens against antigonos gonatas and philip v; the city’s
support of rome against macedon, of mithridates against rome; its lucky choice of
Brutus over octavian and antony over octavian. for its resistance to the demands
of the Byzantine emperor was punished by viking mercenaries who left their runish
marks upon the lion guarding the harbour65; and modern parallels may be found
in the greek war of independence of 1821.

as for the overall programme, it cannot be discounted as ineffectual simply be-
cause of the military defeat or on the grounds that the reforms were not lasting. al-
though many changes were either wrought by later governments or imported from
the hellenistic east or roman west, although many of the buildings were left unfin-
ished or suffered alterations or destruction in later times, still the men of the Lycur-
gan period left a definite stamp both on athens and on classical antiquity. it was
they who first canonized not only the texts of the tragedians, but also the historical
tradition of the preceding centuries, including such items as the ephebic oath, the
oath of plataia and the decrees of miltiades and themistokles, which modern schol-

65. the lion now guards the customs house in venice; cf. arbman 1961, pl. 67.



ars find so difficult to reconcile with earlier documents. their version of the latter
are not without influence on the political theory of the roman empire, where it
passed into the western tradition66. 

reference has already been made to the vitality of the ephebeia, and with it must
be mentioned the philosophical schools which had equal vitality with semi-official
encouragement and enjoyed an equally long run. one can not dismiss as a hopeless
rearguard action Lycurgus’ attempt to restore the democratic spirit and the worship
of the ancestral gods, not if we consider that athens longer than any other greek c-
ity preserved her democratic forms, even under the late empire, and remained a
bastion of paganism in an increasingly christian world until finally her schools and
her cults had to be destroyed by the imperial decree of Justinians.

Lycurgus was not only a builder, but restorer and in the best sense, a classicizer.
he looked for what was good in athens’ past and sought to preserve it. for athens
he was the founder of the classical tradition, and if the tradition had not begun to
crystallize under Lycurgus in the 330’s and 320’s, one may well ask when and under
whom it would have had its start? one concludes the ready modern acceptance of
thoukydides’ prophecy, concerning the fame which would accrue to athens in later
times because of her ruins, rests in good part on Lycurgan activity. But Lycurgus’
values were not those of the materialistic historian; thanks to his efforts more was
preserved than thoukydides had imagined, and athens is remembered for other
reasons and her fame rests on foundations even more solid than those of her archi-
tectural wonders. 

66. cf. olivier 1960, p. 164; raubitschek 1964, p. 337.
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PIERRE CABANES

LES NAIA CÉLÉBRÉS À AMBRACIE? 

Une inscription publiée par G. Zimmer et K. Bairami1 fait connaître le catalogue
des victoires remportées par un pugiliste, Pythiôn fils de Kléophanès, qui a

triomphé à Olympie, à l’Isthme, à Némée et très probablement à Delphes (donc pro-
bablement périodonique), mais aussi dans d’autres concours stéphanites. 

Πυθίων Κ<λ>ευφάνευς νικέων Ἁλίεια ἄνδρας πυγ[μὰν—-]
[ἄ]νδρας δὶς ταῖς αὐταῖς Ἁλίασι πρᾶτος, Ὀλύμπια [ἄνδρας πυγμάν, Πύθια
ἄνδρας]
[π]υγμάν,  Ἴσθμια ἄνδρας πυγμὰν τρίς, Νέμεα ἄνδρ[ας πυγμὰν δίς(;), πάλαν—]
[ἄνδ]ρας τᾶι αὐτᾶι Νέμεα δίπρατος, Νέμεα ἀγενεί[ους]

5     [—]ἄνδρας πυγμάν,  Ἡραῖα ἐν Ἄργει ἄνδρας πυγμ[άν,—-]
[—-]πυγμάν, Ὀλύμπια ἐν Δίωι ἄνδρας πυγμάν, ἄ[νδρας]
[—-]τρὶς καὶ παγκράτιον τρίς, Ἀμφιάρεια ἐ<ν> [Ὠρω]ποῖ[—-]
[—παγκ]ράτιον δίς, ἐπὶ Δάλια ἐμ Βοιωτοῖς πάλαν δίς, πυγ[μὰν]
[—--]δίς, Ἀμαρίεια ἐν Αἰγίωι πάλαν πυγμὰν τρίς, παγ[κράτιον]

10   [--—-]ωνι πάλαν, πυγμὰν τρίς, παγκράτιον δίς, Νᾶα ἐν Ἀμ[—]
[———-]ς, παγκράτιον, Νικαφόρια ἐμ Περγάμωι πυγμὰν καὶ π[άλαν]
[Ἀσκλαπίεια ἐ]γ Κῶι πάλαν, πυγμὰν δίς, παγκράτιον δίς, Δωρίεια ἐ[ν Κνίδωι]
[……….πυγ]μὰν δεκάκις, παγκράτιον πεντάκις

C’est la fin de la ligne 10 et le début de la ligne 11, qui retiennent l’attention ici,
puisqu’y figure la mention des Nâa ou Naia, qui sont uniquement connus comme
les concours célébrés à Dodone en l’honneur de Zeus Naios et de sa parèdre Dionè.
Les éditeurs se bornent à énumérer les noms de sept villes dont le nom commence
par les deux lettres Ἀμ-, d’après M. Cary2: Ἀμάσεια, Ἀμβρακία, Ἀμισός, Ἀμύκλαι,
Ἀμφιλοχία, Ἀμφίπολις, Ἄμφισσα, sans chercher du tout à identifier le lieu où excep-

Δωδώνη (Ἱστορία--Ἀρχαιολογία), v. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), pp. 65-70  



tionnellement les Naia avaient été célébrés en dehors du sanctuaire de Dodone. Il
en va de même pour le SEG 58, 816. D. Knoepfler3 a proposé une solution possible
en restituant Νᾶα ἐμ Ἀμ[βρακίαι πυγμὰν δί]ς, παγκράτιον. Ce transfert des Naia de
Dodone à Ambracie peut s’expliquer par la destruction du sanctuaire de Dodone
par les légions romaines de Paul-Émile dans l’été 167 et les ravages provoqués en
Molossie: soixante-dix oppida détruits et 150.000 habitants réduits en esclavage4.
Ces Molosses ont été massivement transférés en Italie du Sud et les explications dé-
veloppées par A. Ziolkowski5 paraissent très convaincantes. Les effets de ces ravages
sont encoe très sensibles à l’époque d’Auguste, un siècle et demi plus tard, comme
en témoigne Strabon, VII, 7, 9 c.327.

Comme les concours des Naia étaient célébrés la deuxième année de l’olym-
piade, l’année qui suivait la célébration des Olympia (comme le montre l’inscription
gravée sur le Mécanisme d’Anticythère)6, cela veut dire que les victoires de Pythion
fils de Kléophanès remportées aux Naia devaient se situer en 167 et en 163, puisqu’il
remporte, d’après les restitutions proposées par D. Knoepfler, la victoire au pugilat
deux fois au moins, peut-être trois (la restitution [δὶ]ς pouvant être [τρί]ς). En réa-
lité, il est très probable que les Naia de l’automne 167 furent purement et simple-
ment annulés en raison des opérations militaires menées par les Romains de Paul-
Émile quelques mois plus tôt; en effet, les Naia, qui avaient lieu au mois Apellaios
(octobre-novembre), étaient précédés par la trêve de plusieurs mois, permettant au
sanctuaire d’envoyer des théores à travers le monde grec pour annoncer la date des
Naia et inviter tous les États grecs à y participer et permettant aussi aux concurrents
de se rendre à Dodone et d’y affiner leur préparation sous la surveillance de juges
qualifiés à Olympie d’hellanodikes; en situant dans l’été l’exécution de la décision du
Sénat romain par Paul–Émile, il est très probable que la trêve n’a en rien été respec-
tée, que les Romains l’ont violée sans aucun scrupule et que les concurrents ont re-
noncé à se rendre en Molossie si bien que les épreuves des concours n’ont pu avoir
lieu après la catastrophe infligée à la Molossie par les légions de Paul–Émile. Il fau-
drait très certainement, si l’on suit ces restitutions, situer les deux victoires de Py-

3. Knoepfler, Bulletin Épigraphique 2014, p. 213. 
4. D’après Polybe XXX, fragment 15 (Strabon, VII, 7, 3 c.322), suivi par Tite-Live XLV, 34, qui em-

ploie avec raison le terme d’oppida, par Plutarque, Vie de Paul-Émile, 29, 4, par Appien, Illyrikè, 9, 28,
qui situe en Illyrie les destructions faites en Épire, par Pline l’Ancien, N.H., IV, 39, qui compte 72 villes
détruites au lieu de 70, et par Eutrope, Abrégé d’Histoire romaine, IV, 8, 1. 

5. Ziolkowski 1986, pp. 69-80. 
6. Freeth, Jones, Steele & Bitsakis 2008, 614-617 et les Supplementary Notes sur internet (www.na-

ture.com/nature) de 42 pages; voir aussi Cabanes 2011, pp. 249-260.
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thion aux Naia de 163 et de 159. C’est dire que de la fin de l’automne de 171 à l’au-
tomne de 155, Dodone n’aurait pas connu de concours gymniques, hippiques et
dramatiques. On ignorait, avant la publication de ce document, que les Naia avaient
été célébrés au moins deux fois hors de Dodone. 

Le choix d’Ambracie peut, à première vue, surprendre puisque la grande ville
qui fut la capitale du roi Pyrrhos dans le premier tiers du IIIe siècle, puis celle de son
fils Alexandre II, n’appartenait plus à l’Épire, dont elle s’était séparée à la chute de la
dynastie éacide en 232. On aurait pu imaginer que Charops le Jeune, le tyran de la
partie septentrionale de l’Épire regroupée autour de Phoinikè, ait revendiqué le
transfert des concours de Dodone à Phoinikè en Chaonie. Mais Phoinikè ne dispo-
sait certainement pas des infrastructures indispensables pour la célébration de tels
concours, malgré son vaste théâtre et surtout, les Molosses qui avaient pu échapper
au désastre imposé par Rome ne souhaitaient sûrement pas voir le tyran tirer cet
honneur vers le koinon de l’Épire réunis autour de Phoinikè (selon l’expression qui
figure dans deux inscriptions qui font connaître le catalogue des couronnes attri-
buées à Cassandre fils de Ménesthès, la première à Alexandrie de Troade (Syll3.653
A, 4), la seconde à Delphes, sur le trésor de Siphnos (Syll3.653 B, 22; FD III, I, 218):
τὸ κοινὸν τῶν Ἠπειρωτῶν [τῶν] περὶ Φοινίκην. Dans ces conditions, Ambracie était
effectivement la grande cité la plus proche de Dodone, hors de la Molossie et les re-
lations entre Dodone et Ambracie avaient survécu à la sortie d’Ambracie de l’État
épirote. Déjà, Énée et ses compagnons avaient débarqué à Ambracie pour se diriger
en deux jours de marche vers Dodone, selon le récit de Denys d’Halicarnasse7, tan-
dis qu’Anchise gagnait par mer le port de Bouthrôtos où Énée le rejoignait, après
avoir rencontré Andromaque. Il reste que la situation d’Ambracie en dehors de l’État
épirote peut faire hésiter à adopter cette hypothèse du transfert des Naia de Dodone
détruite vers Ambracie.

Après la mort de Charops le Jeune, l’Épire a retrouvé son unité, comme en té-
moignent les inscriptions de Delphes (Syll3.654 A; FD III 2, 135) et d’Oropos8 en
l’honneur d’Hégésandros d’Athènes, où figure la formule τὸ κοινὸν τῶν Ἠπειρωτῶν
à une date proche de 155, même si la partie molosse demeure très affaiblie. Il est
très probable que dès 155, Dodone a retrouvé son activité oraculaire et que les Naia
ont été à nouveau organisés près du sanctuaire. Grâce à cette inscription provenant
de Rhodes, une nouvelle péripétie de l’histoire des Naia peut avoir été révélée.

Mais une autre possibilité d’explication de l’inscription de Rhodes peut être re-

7. Les Antiquités romaines I, 51, 1. 
8. Leonardos 1925-1926, p. 13, nο. 129, reprise par Petrakos 1997, p. 433, §4. 
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tenue. Elle a été présentée par J.–Y. Strasser9. Il propose de restituer, à la fin de la
ligne 10 et au début de la ligne suivante, ἐν ἁμ[έρᾳ μιᾷ————-ἄνδρα]ς παγκρά-
τιον, ce qui signifierait que Pythion a été vainqueur, dans la même journée, à
l’épreuve du pancrace dans deux catégories d’âge, celle des adultes et celle qui la pré-
cède, sans qu’on puisse assurer qu’à Dodone il s’agisse de la catégorie des paides ou
de celle des ageneioi. Rien ne permet d’affirmer l’existence aux Naia de cette catégo-
rie des adolescents, intermédiaire entre les paides et les andres. Si on retient cette
restitution, cela signifie que Pythion, fils de Kléophanès, au moment où se déroule
ce concours des Naia, est juste à la charnière des deux catégories d’âge, c’est-à-dire
qu’il a 20 ans; cela signifie aussi qu’au cours des Naia, le concours de pancrace se dé-
roulait le même jour pour les deux catégories d’âge. Or, le catalogue des victoires
remportées par Pythion est très copieux, surtout dans la catégorie des andres et
J. –Y. Strasser pense que ses victoires, notamment en Béotie, se situent avant 171.
Dans ces conditions, les victoires de Pythion aux Naia ont dû se situer avant le pil-
lage de la Molossie par les légions de Paul–Émile en 167; elles peuvent remonter aux
Naia de 171, voire même aux concours de 175.

On se retrouve, finalement, devant deux lectures différentes de la même inscrip-
tion. Il semble que la deuxième interprétation soit à préférer pour cadrer avec la car-
rière de Pythion, car il est difficile de penser qu’il puisse être vainqueur avant 171
en Béotie par exemple et qu’il soit encore le meilleur dans le concours du pancrace
huit ou d’onze ans plus tard. De plus, comme le remarque J.–Y. Strasser, en quoi Py-
thion aurait-il intérêt à souligner dans cette inscription à sa gloire que le concours
des Naia s’est déroulé en dehors du sanctuaire de Dodone, dans la cité d’Ambracie?
L’important pour lui était de faire savoir ses victoires aux différents concours et no-
tamment à ceux de Dodone. Il est donc très probable que les Naia ont dû connaître
les deux victoires remportées au pancrace par Pythion, dans deux catégories d’âge
différentes, dès 175 ou 171. Il est certain que les concours de 167 n’ont pas pu se dé-
rouler normalement, compte tenu des destructions effectuées par les Romains dans
l’été 167, deux ou trois mois avant la date normale des concours de Dodone. Si l’on
adopte, finalement, la deuxième restitution, le nom d’Ambracie n’a plus lieu d’être
ici et les Naia sont bien célébrés, tous les quatre ans (sauf en 167), dans le sanctuaire
de Zeus Naios à Dodone.

9. Strasser 2015, pp. 57-76. 
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Postscriptum: Alors que cet article était déjà déposé en vue de sa publication, N.
Badoud, M. Fincker & J.–Che. Moretti reviennent sur le sujet en appendice de leur
article «Les monuments érigés à Délos et à Athènes en l’honneur de Ménodôros,
pancratiaste et lutteur», BCH 139-140 (2015-2016), 414-416, se rangent à l’avis de
D. Knoepfler, et rejettent donc la restitution proposée par J.–Y. Strasser. Leur prin-
cipal argument tient à ce que, dans la présente inscription, le lieu d’organisation des
concours est systématiquement indiqué et ils estiment que la mention des Naia doit
être, elle aussi, accompagnée par le nom du lieu où ces concours se sont déroulés,
en l’occurrence Ambracie. Si on retient cette délocalisation, qui est intervenue au
moins deux fois, ce serait dire que les concours des Naia n’ont pu se dérouler à Do-
done, mais à Ambracie, en 167 et 163, ou 163 et 159, les concours de 167 étant an-
nulés au dernier moment en raison de l’intervention romaine durant la trêve sacrée
qui précèdait la date des concours à l’automne 167. 
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WERE NAIA CELEBRATED AT AMBRACIA? 

ABSTRACT

An inscription from Rhodes (Zimmer & Bairami 2008, 149-153, fig. 134, SEG 58, 816) refers
to the boxer Πυθίων son of Κλευφάνευς, who was victorious in the games of Olympia, Isth-

mia, Pythia, Nemea and some more periodic games (Alieia, Heraia, Amphiareia, Dalia, Amarieia,
Nikaforia, Asklapieia, Dorieia) all over Greece. The interesting part lies at the 10th line of the in-
scription, which is restored as Νᾶα ἐν Ἀμ[——-]. Naia are Pan-Hellenic games, celebrated every
four years in the Sanctuary of Zeus at Dodona of Epirus, also mentioned on the Antikythera
Mechanism among other famous games of the antiquity. More interesting is the assumption that
sometime after the Roman conquest of Epirus (168-167 BC), the Naia games were possibly trans-
ferred in ancient Ambracia (capital of the Μolossian kingdom during the reign of Pyrrhus). 



* Το παρόν άρθρο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στην Β΄ Επιστημονική Διημερίδα του Τομέα  Αρ-
χαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(14-15/5/2010).

1. Από το ιρανικό mgws, magu, λατιν. magus (Boyce 2007, σσ. 48, 49). Η ετυμολογία της λέξης συν-
δέεται με την αρχαία ρίζα moyu- που σημαίνει φυλή και μέλος φυλής, (De Jong 1997, σ. 387). Ελληνικά
και Μαγὼγ και Μαγουσαίοι. Μαγώγ: ὁ Πέρσης, ὅτι μαγεία καὶ ἀστρολογία ἀπὸ Μαγουσαίων ἤρξατο.
Οἱ γὰρ τοι Πέρσαι Μαγώγ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ὀνομάζονται καὶ Μαγουσαῖοι οἱ αὐτοὶ (Λεξικόν Σουίδα:
Μάγοι, Μαγώγ).

2. Ghirshman 2009 σσ. 313, 314· Daryaee 2009, σ. 14. Δύο από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του κρά-
τους των Σασανιδών ήταν η κληρονομική αριστοκρατία και ο κλήρος (Bury 1958 τ. Ι, σσ. 90, 91). Η σύγ-
χρονη έρευνα επεσήμανε ότι η εύνοια του Μεγάλου Κωνσταντίνου προς τον Xριστιανισμό και η ανάδειξη
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βΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡaφΙΑ (4ος-6ος αι.)*

Οι ιερείς των Ζωροαστρών, γνωστοί ως Μάγοι στον ελληνορωμαϊκό κόσμο1,
έπαιξαν έναν πρωταγωνιστικό θρησκευτικό αλλά και πολιτικό ρόλο στις βυ-

ζαντινοπερσικές σχέσεις, κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Σασανιδών στο Ιράν
(224-651). Τούτο μαρτυρεί η πληθώρα των αναφορών των αφηγηματικών βυζαν-
τινών πηγών, στις αρμοδιότητες και στις δραστηριότητες των Μάγων κατά τη Σα-
σανιδική περίοδο. Οι πληροφορίες που οι βυζαντινοί ιστοριογράφοι ενσωματώ-
νουν στις αφηγήσεις τους για τους Μάγους, τονίζουν τον καθοριστικό ρόλο των
τελευταίων στην εσωτερική συνοχή του περσικού βασιλείου και βοηθούν στην κα-
τανόηση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του και πολιτικής του ιδεολογίας.

Οι πρώτοι Σασανίδες βασιλείς στην προσπάθειά τους να νομιμοποιήσουν  και
να σταθεροποιήσουν  το θρόνο τους, μετά την αρπαγή της εξουσίας από τους Πάρ-
θους, στράφηκαν  προς το ιερατείο, ανέδειξαν τον Mαζδαϊσμό ως κρατική θρησκεία
και αντικατέστησαν την ανοχή των Πάρθων με μια συνεχώς εντεινόμενη θρησκευ-
τική αδιαλλαξία, κυρίως επί βασιλείας βάραμ β΄ (274-291), Σαπώρ β΄ (309-379),
και Ισδιγέρδη β΄(430-457)2. Παράλληλα συνέδεσαν τη δυναστεία τους μ’ αυτήν
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* Το παρόν άρθρο παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στην Β΄ Επιστημονική Διημερίδα του Τομέα  Αρ-
χαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
(14-15/5/2010).

1. Από το ιρανικό mgws, magu, λατιν. magus (Boyce 2007, σσ. 48, 49). Η ετυμολογία της λέξης συν-
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Οἱ γὰρ τοι Πέρσαι Μαγώγ ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων ὀνομάζονται καὶ Μαγουσαῖοι οἱ αὐτοὶ (Λεξικόν Σουίδα:
Μάγοι, Μαγώγ).

2. Ghirshman 2009 σσ. 313, 314· Daryaee 2009, σ. 14. Δύο από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του κρά-
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των Αχαιμενιδών, αλλά και των μυθικών Καγιανιδών και πρόβαλαν τους εαυτούς
τους ως εκλεκτούς του θεού. Ανάγλυφη παράσταση σε βράχο στη νεκρόπολη του
Naqsh-e Rustam στο νότιο Ιράν, όπου και οι τάφοι των Αχαιμενιδών, που χρονο-
λογείται στις αρχές του τρίτου αιώνα, παριστάνει τον πρώτο βασιλιά της δυναστεί-
ας Αρδασίρ Α΄(224-239) να παίρνει τα σύμβολα της εξουσίας από τον ίδιο τον θεό
Αχούρα Μάζδα. Η παράσταση σαφώς υποδηλώνει ότι η άνοδός του Αρδασίρ στο
θρόνο ήταν προϊόν θείας επιλογής και ο ίδιος κατείχε πλέον το θεϊκό χάρισμα3. Ότι
ο Αρδασίρ κατέστησε τον Μαζδαϊσμό μια κρατική πλέον θρησκεία, μαρτυρούν και
τα νομίσματα των Σασανιδών στην οπίσθια όψη των οποίων εμφανίζεται η ιερή
άσβεστη φλόγα σε κλιμακωτό βάθρο4.

Κυρίαρχη φιγούρα της μαζδαϊκής θρησκείας οι Μάγοι, ήταν γνωστοί στους
΄Ελληνες της Μικράς Ασίας και ειδικά της Καππαδοκίας και της Ιωνίας από την
εποχή των Αχαιμενιδών, αλλά μετά την άνοδο στο θρόνο του Ιράν του πρώτου Σα-
σανίδη βασιλιά Αρδασίρ Α΄(Αρταξέρξη), που ήταν και ο ίδιος Μάγος5, ο ρόλος και
η θέση τους αναβαθμίστηκε. Σύμφωνα με τον Αγαθία «τὸ μαγικὸν φύλον ἐγκρατὲς
γέγονε καὶ ἀγέρωχον» και έκτοτε τίποτα δεν μπορούσε να θεωρηθεί δίκαιο και σω-
στό, αν προηγουμένως δεν είχε εγκριθεί από τους Μάγους: «καὶ οὐδὲν ὁτιοῦν παρὰ
Πέρσαις δόξειεν ἄν ἔννομόν τε εἶναι καὶ δίκαιον, ὅ γε μὴ ὑπὸ μάγου ἐμπεδωθείη»6. 

Από την εποχή αυτή και μετά (τρίτη δεκαετία τρίτου αιώνα) οι Μάγοι απέκτη-
σαν πρόσθετες εξουσίες και κατέστησαν πυλώνας του θρόνου και του κράτους,
όπως μαρτυρούν οι συμβουλές που ο ιδρυτής της δυναστείας Αρδασίρ Α΄ έδωσε
στο διάδοχο και γιό του Σαπώρ Α΄(240-270): «Θρησκεία και βασιλεία είναι αχώρι-
στες και αλληλοεξαρτώμενες σαν αδέρφια. Γιατί η θρησκεία είναι το θεμέλιο της βα-
σιλείας και η βασιλεία ο προστάτης της θρησκείας. Ό,τι στερείται θεμελίου προορί-
ζεται να καταστραφεί και ό,τι δεν προστατεύεται εξαφανίζεται»7. Ανάλογες αναφο-
ρές για τη σχέση θρησκείας και βασιλείας απαντώνται και στο γράμμα του Αρχι-

του κλήρου σε πυλώνα της βασιλείας, παράλληλα με την  ανάθεση σ’ αυτόν σημαντικών κοσμικών καθη-
κόντων, φανερώνουν έναν επηρεασμό, καθ’ όσον σχεδόν ταυτίζονται με τα γεγονότα στο Ιράν κατά τον
προηγούμενο αιώνα, βλ. Wisehöfer 2010, σ. 211· Fowden 1993, σ. 81· Vryonis 1967, σ. 15.

3. Herrmann 2000, σσ. 35-45· Daryaee 2008, σ. 10· Frye 1964, σσ. 36-55.
4. Göbl 2006, σσ. 322-336· Gariboldi 2010, σσ. 96-109.
5. «Ἦν δέ γε οὗτος τῇ μαγικῇ κάτοχος ἱερουργίᾳ καὶ αὐτουργὸς τῶν ἀπορρήτων» (Αγαθίας, β.26.3).

O πρώτος βασιλιάς των Σασανιδών ήταν ιερέας στο ναό της Αναχίτα στην πόλη Ιstakhr  της Περσίδος
(Fars), καθώς και ο πατέρας του Πάπακ (Babak) το ίδιο και ο ιδρυτής της δυναστείας και πάππος του,
Σάσαν.(Tabari, σ. 4). βλ. επίσης, Chaumont 1958, σσ. 154-175· Daryaee 2008, σ.11

6. Αγαθίας, β.26.3, β.26.5. Για τoυς Μάγους στον Αγαθία βλ. Cameron 1969/1970, σσ. 67-183.
7. Masudi, σ. 162· Frye 2006, σ. 134. 
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μάγου Tansar, πνευματικού ηγέτη κατά την εποχή του πρώτου Σασανίδη βασιλιά,
προς τον βασιλιά του Ταμπαριστάν8. 

Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν ότι οι Μάγοι δεν περιορίστηκαν στην
εκτέλεση των ιερατικών τους καθηκόντων αλλά εμφανίζονται στις πηγές και ως
πολιτικοί σύμβουλοι του ηγεμόνα, με συνεχή παρουσία στη βασιλική αυλή, θεμα-
τοφύλακες των θρησκευτικών εθίμων και εισπράκτορες φόρων. Είχαν δικαστικές
και ανακριτικές αρμοδιότητες, συμμετείχαν στην εκπαίδευση αλλά και στις εκ-
στρατείες, και έστεφαν τον Μέγα βασιλέα9. 

Ο Προκόπιος στους Περσικούς Πολέμους αναφέρεται συχνά στους Μάγους λέ-
γοντας πως ακολουθούν τον βασιλιά στις εκστρατείες και δίνουν συμβουλές: Ο βα-
σιλιάς Περόζης (459-484) ζητά την συμβουλή των Μάγων για το πώς πρέπει ν’ αν-
τιμετωπίσει τους Ευθαλίτες Ούννους και ο Χοσρόης Α΄(531-579) δεν αποφασίζει
επίθεση κατά της ΄Εδεσσας αν δεν πάρει την έγκριση των Μάγων. Οι Μάγοι απο-
φασίζουν μετά από αίτημα του Σαπώρ β΄(309-379) για την ποινή που θα επιβληθεί
στον βασιλιά της Αρμενίας Αρσάκη για την προδοσία του, αλλά συγχρόνως υπεν-
θυμίζουν και τα θρησκευτικά καθήκοντα του βασιλιά: «εἶναι γὰρ νόμον τὰς τοῦ
ἡλίου ἀνατολὰς προσκυνεῖν ἡμέρα ἑκάστη»10. Η μεγάλη πολιτική δύναμη των Μά-
γων προκύπτει και από το γεγονός ότι μπορούσαν να επηρεάζουν, συμμαχώντας
με τους ευγενείς, τόσο την εκλογή και στέψη όσο και την καθαίρεση και απομά -
κρυν ση του βασιλέα των βασιλέων11.

Σύμφωνα με την σωζόμενη επιγραφή του Αρχιμάγου Καρτίρ12, χαραγμένη στον

8. Boyce (1968)· της ιδίας (2007) σσ. 102, 103· Pourshariati 2008, σ. 324· Wiesehöfer 2010, σ. 211.
H σύγχρονη έρευνα τοποθετεί χρονικά την επιστολή του Tansar περίπου στο τέλος της σασανιδικής
περιόδου, στα πλαίσια της κρατικής προπαγάνδας για την ενίσχυση του θρόνου. 

9. Duchesne–Guillemin 2008, σσ. 886-888· Wiesehöfer 2010, σσ. 101, 176. Κατά την παρθική πε-
ρίοδο το δικαίωμα της στέψης του Μεγάλου βασιλιά ανήκε στην οικογένεια των Σουρήνα, ενώ οι Μά-
γοι συμμετείχαν στο λεγόμενο συμβούλιο των σοφών που αποφάσιζε την εκλογή του βασιλιά (Wiese-
höfer 2010, σ. 139). Για τις διάφορες αρμοδιότητες των Μάγων όπως αυτές προκύπτουν και από το
μαρτυρολόγια βλ.Wiesehöfer, στο ίδιο, σ. 176. Δεν υπάρχουν αναφορές για τη συμμετοχή Μάγων σε
διπλωματικές αποστολές. Η παρουσία τους όμως στη σασανιδική αυλή και η πολιτική τους επιρροή
κατά τις διαπραγματεύσεις είναι αναμφισβήτητη (Venetis 2003, σ. 77).

10. Προκόπιος, Πόλεμοι, Α.3.22, β.13.9, Α.5.19, Α.3.20. Για τους Μάγους στον Προκόπιο βλ. Börm
2007, σσ. 189-192.

11. «Οἱ δὲ Μάγοι Περσῶν, λυπηθέντες ἐπὶ τῷ συμβάντι (ελεύθερα να θρησκεύονται οι Μανιχαίοι
κατά το δόγμα αυτών) βουλευσάμενοι μετὰ τῶν συγκλητικῶν ἠβουλή θη σαν ἐκβαλεῖν αὐτὸν [τον Χοσ-
ρόη Α΄] τῆς βασιλείας καὶ ποιῆσαι ἀντ’αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ», (Ιωάννης Μαλάλας,18.69).  

12. Gignoux 2008, σσ. 1205-1211 και 1973, σσ. 193-216· Boyce 2007, σσ. 109-111. 



Κύβο του Ζωροάστρη στη νεκρόπολη του Νaqsh-e-Rustam13, όπου και η περίφημη
επιγραφή του βασιλιά Σαπώρ Α΄, η ζωροαστρική θρησκεία κυριαρχούσε σε όλους
τους λαούς του Ιράν (Eran), επιβλήθηκε όμως και κατέστη υποχρεωτική και στους
μη Ιρανούς (Aneran) που κατοικούσαν στα κατακτηθέντα από τους Πέρσες εδά-
φη14. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την προαναφερθείσα επιγραφή, σ’ αυτές τις
κατακτηθείσες περιοχές ιδρύθηκαν πολλά ιερά του πυρός (πυρεία), ενώ διατάχθη -
κε η καταστροφή των ειδώλων και η εξαφάνιση θρησκευτικών ομάδων, όπως Χρι-
στιανών, Γνωστικών, βραχμάνων, βουδιστών κλπ. που κατά τον Καρτίρ διέπονταν
από διαβολικές δυνάμεις. Είναι φανερό πως οι Σασανίδες με την βοήθεια των Μά-
γων επιχείρησαν να μεταστρέψουν δια της βίας τους κατακτηθέντες λαούς στη Ζω-
ροαστρική θρησκεία και πάντως η θρησκεία φαίνεται πως κατέστη θεμέλιος λίθος
της σασανιδικής εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής15. Ιδιαίτερα διαφωτιστικές
πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι οι μαρτυρίες των Αρμενίων ιστορικών. Σύμφωνα με
τον Αρμένιο ιστορικό Ελισαίο: «Οι Σασανίδες κυβέρνησαν την αυτοκρατορία με την
βοή θεια των Μάγων και της θρησκείας τους και πολέμησαν όλους όσους δεν ήθελαν
ν’ ασπασθούν αυτή την θρησκεία»16. Οι Αρμένιοι ιστορικοί λάζαρος και Ελισαίος,
καθώς και ο Ιωάννης Εφέσου δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τις δραστηριό-
τητες των Μάγων στην Περσαρμενία, την Ιβηρία και τη λαζική. Συγκεκριμένα ανα-
φέρεται ότι ο Πέρσης βασιλιάς Ισδιγέρδης β΄(439-457) μετά από εισήγηση των

13. Συνολικά σώζονται τέσσερις επιγραφές του Μάγου Καρτίρ χαραγμένες σε βράχους σε διάφορες πε-
ριοχές του Ιράν. Οι επιγραφές είναι γραμμένες στον τύπο των επιγραφών των Μεγάλων βασιλέων των
Αχαιμενιδών σε γλώσσα Pahlavi (μεσαιωνικά Περσικά) και χρονολογούνται στον 3ο αιώνα. To κείμενο της
επιγραφής στο Naqsh-e-Rustam σε αγγλική μετάφραση στον ιστότοπο: www.avesta.org/mp/kz.html.

14. Ως τέτοιες περιοχές στην επιγραφή του Καρτίρ, αναφέρονται  η Κιλικία, η περιοχή της Καισά-
ρειας, η Καππαδοκία, η Γαλατία, η Αρμενία, η Γεωργία και η Αλβανία. Οι περιοχές αυτές ανήκουν στις
εκτός Ιράν περιοχές και οι κάτοικοί τους χαρακτηρίζονται μη Άριοι=Aneran, σύμφωνα και με την επι-
γραφή του βασιλιά Σαπώρ Ά (Wiesehöfer 2010, σ. 165). βλέπε πάνω στο θέμα αυτό: Chaumont 1973,
σσ. 664-710. Στα νομίσματα των Σασανιδών εμφανίζονται επιγραφές δηλωτικές της εθνικής ταυτότη-
τας των λαών του Ιράν: «Ardashir sahan sah eran» και «Wharam sahan sah eran ud aneran» (Gariboldi,
2010 σσ. 69, 71).

15. “Sasanian Iran was zoroastrianized to a greater extent than ever before in the country’s previous
history … Religious authorities were present at many places, … to watch over divine service, execution
of rites and preservation of religious traditions” (Wiesehöfer 2010, σ. 200). Σύμφωνα με τον Ιωάννη
Μαλάλα (18.30) οι Μάγοι ως θεματοφύλακες της πατρώας θρησκείας δεν στρέφονταν μόνο κατά των
χριστιανών  αλλά γενικώς των αλλοθρήσκων και κυρίως κατά των Μανιχαίων, προσπάθησαν μάλιστα
να ανατρέψουν τον βασιλέα Χοσρόη Ά  όταν δια διατάγματος ο τελευταίος επέτρεψε στους Μανιχαί-
ους να ασκούν ελεύθερα τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. (βλ. παραπάνω υποσημείωση 11).

16. Venetis 2003, σ. 49. 
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Μάγων, εξέδωσε έδικτο σύμφωνα με το οποίο όλοι οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας
του έπρεπε να λατρέψουν τον ήλιο και το πυρ17. Kατά τον Αρμένιο ιστορικό λάζα-
ρο, ο ίδιος βασιλεύς Ισδιγέρδης β΄ απευθύνθηκε με διάγγελμα στους ευγενείς της
Περσαρμενίας και τους κάλεσε ν’ ασπασθούν τον Ζωροαστρισμό και ν’ απορρίψουν
την ψεύτικη και στείρα θρησκεία του Χριστιανισμού. Στο διάταγμα αυτό που είχαν
συντάξει οι Μάγοι, γινόταν λεπτομερής αναφορά στα της λατρείας του θεού Αχού-
ρα Μάζδα. Στην απάντησή τους οι ευγενείς δήλωσαν πως δεν θα υποκύψουν ποτέ
στις θελήσεις των Μάγων, τους νομοθέτες των Περσών, όπως τους αποκαλούν18.
Ο Ιωάννης Εφέσου αναφερόμενος στην εποχή του Χοσρόη Α΄(531-579) τονίζει την
πίεση των Μάγων στον Πέρση μονάρχη προκειμένου να επιβληθεί ο Ζωροαστρι-
σμός σε όλους τους λαούς που βρίσκονταν υπό την εξουσία του19. Σύμφωνα με τον
Αγαθία οι λαζοί δίσταζαν να συνάψουν συμμαχία με τους Πέρσες, διότι ήξεραν ότι
οι τελευταίοι θα τους υποχρέωναν να χάσουν τη θρησκευτική τους ελευθερία20, το
ίδιο δε αναφέρει ο Προκόπιος και για τους ΄Ιβηρες21. 

Από τα μέσα του τέταρτου αιώνα, η επικράτηση του Xριστιανισμού στη βυζαν-
τινή αυτοκρατορία και η σταδιακή ανάδειξή του σε κρατική θρησκεία, στόχος της
οποίας ήταν να εξαπλωθεί σ’ όλα τα έθνη22, αποτέλεσε ένα όπλο για την επιβολή
της ρωμαϊκής κυριαρχίας και προκάλεσε ιδιαίτερη ανησυχία στον ανατολικό γεί-
τονα23. Η υποταγή βαρβάρων λαών, όπως Γότθων (332) και Σαρματών (334) και η
υπογραφή των σχετικών συνθηκών, είχε ως συνακόλουθο την σταδιακή μεταστρο-
φή των λαών αυτών στο Χριστιανισμό24. Είχε προηγηθεί η Αρμενία (314) με τον βα-

17. «Que tous les peuples et toutes les langues qui sont dans mon empire abandonnent leurs fausses
doctrines religieuses, et qu’ ils viennent adorer le Soleil, en lui offrant des sacrifices comme a leur unique
et seul Dieu, et rendrent egalement un culte au Feu» (Ελισαίος, σ. 188). 

18. λάζαρος, σσ. 309, 310.
19. Ιωάννης Εφέσου, 2.18.
20. Αγαθίας, Γ.14.1.
21. Προκόπιος, Πόλεμοι, Α.12.4-5.
22. «... τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἐπέδραμον [οι Απόστολοι]... καὶ Πέρσαις καὶ Ρωμαίοις καὶ Θραξί

καὶ Σκύθαις καὶ  Ἰνδοῖς καὶ  Μαύροις καὶ τῇ πάσῃ οἰκουμένῃ νόμους ἔθηκαν», (Ιωάννης Χρυσόστομος,
PG, τ. 55, στ. 203). 

23. Ο βιογράφος και προπαγανδιστής του Μεγάλου Κωνσταντίνου επίσκοπος Καισαρείας Ευσέ-
βιος, πρόβαλε την εικόνα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα ως εκλεκτού του θεού στη γη (Cameron–Hall
1999, σ. 35). Ο χριστιανός αυτοκράτωρ ως εκπρόσωπος του Θεού στη γη έχει ως στόχο την ειρηνική
κατάκτηση όλων των εθνών μέσω της χριστιανικής θρησκείας (Πατούρα-Σπανού 2008, σσ. 56-59, 68). 

24. Ευσέβιος, Βίος, 4.5-6· βλ. Barnes 1985, σ.131.



σιλιά της Τιριδάτη Γ΄ και η Ιβηρία (324)25. Για τους βυζαντινούς εκκλησιαστικούς
ιστοριογράφους ο εκχριστιανισμός των λαών του Ιράν ήταν θέμα χρόνου26. Αυτός
ο θρησκευτικός ανταγωνισμός, αυτός ο ιδεολογικός πόλεμος, ήταν επόμενο να φέ-
ρει αντιμέτωπους τους ιρανούς Μάγους με τους χριστιανούς επισκόπους27. Η ιδε-
ολογική αντιπαράθεση συνεχίσθηκε τον πέμπτο και έκτο αιώνα, έφθασε δε στο
αποκορύφωμά της τον έβδομο αιώνα με τον «ιερό πόλεμο» του Ηρακλείου ενάντια
στον Χοσρόη β΄, πόλεμο που η σύγχρονη έρευνα χαρακτήρισε «Σταυροφορία»28.

Διώξεις χριστιανών στο Ιράν σημειώνονται ήδη από την εποχή της βασιλείας
του βάραμ β΄ (274-293) εποχή της παντοδυναμίας του Μάγου Καρτίρ29. Η μετα-
στροφή όμως του Μεγάλου Κωνσταντίνου στο Χριστιανισμό και η  εύνοια του βυ-
ζαντινού αυτοκράτορα προς την χριστιανική θρησκεία, κατέστησε τους χριστια-
νούς του Ιράν30 πολιτικά ύποπτους για συνεργασία με τον εχθρό και επομένως εν
δυνάμει εχθρούς31. Είναι χαρακτηριστικό ότι διωγμοί χριστιανών σημειώνονται κα-
τά κανόνα στις περιόδους των πολεμικών βυζαντινοπερσικών συγκρούσεων και
ιδιαίτερα κατά την βασιλεία του Σαπώρ β΄ (309-379), προς το τέλος της βασιλείας
του Ισδιγέρδη Α΄(399-420) και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του υιού του τελευ-
ταίου, βάραμ Ε΄ (420-438)32. Οι εκτεταμένοι διωγμοί χριστιανών επί Σαπώρ β΄
προκάλεσαν την παρέμβαση του βυζαντινού αυτοκράτορα, ο οποίος σύμφωνα με
τον Ευσέβιο, απέστειλε επιστολή προς τον Πέρση βασιλέα, περιέχουσα σαφή απει-

25. Σωζομενός, 2.7-8· Blockley 1992, σ. 11.
26. «... καὶ Περσῶν δὲ χριστιανίσαι τὴν ἀρχὴν ἡγοῦμαι, ὅσοι προφάσει τῶν Ὀσροηνῶν καὶ Ἀρμενίων

ἐπιμιξίας, ὡς εἰκός, τοῖς αὐτόθι θείοις ἀνδράσιν ὡμίλησαν καὶ τῆς αὐτῶν ἀρετῆς ἐπειράθησαν», (Σωζο-
μενός, ό.π.).

27. “A religious antagonism in a profoundly religious world” (Garsoian 2006, σ. 590). Αποτέλεσμα
αυτής της πολιτικής εύνοιας προς την συγκεκριμένη θρησκεία και από τις δύο δυνάμεις, ήταν ότι η
υπακοή στον Πέρση μονάρχη συνεπάγετo πίστη στο Ζωροαστρισμό, και η υπακοή στον Ρωμαίο Αυ-
τοκράτορα πίστη στο Χριστιανισμό. (βlockley 1992, σ. 174, σημ. 25.)

28. Γλύκατζη-Αρβελέρ 1992, σ. 27· Κόλια-Δερμιτζάκη 1991, σσ. 167-186.
29. Διώξεις χριστιανών σημειώνονται και επί Πάρθων. Η διαφορά είναι ότι επί Πάρθων τους διωγ-

μούς υποκινούσαν οι Μάγοι, ενώ επί Σασανιδών είχαν την κρατική στήριξη. (Wigram 1910, σ. 34). Γε-
νικά για την εξάπλωση του Χριστιανισμού στο κράτος των Σασανιδών βλ. Labourt 1904· Christensen
1944, σσ. 258-315· Asmussen 2008, σσ. 924-948.

30. Χριστιανικές κοινότητες στο Ιράν υπήρχαν ήδη πριν την επικράτηση των Σασανιδών, αξιόπι-
στες όμως πηγές για την ιστορία και την οργάνωση της χριστιανικής εκκλησίας της Ανατολής έχουμε
από τον τέταρτο αιώνα (Brock 1984, σ. 3).

31. Wigram 1910, σ. 34· Guillaumont 1969/1970, σσ. 42, 43· Barnes 1985, σ. 136· Dignas–Winter
2008, σ. 33.

32. Brock 1984, σ. 6.
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λή στρατιωτικής επέμβασης αν οι διωγμοί δεν σταματούσαν33. Η προσπάθεια ανά-
μειξης στα εσωτερικά ξένης χώρας  για την προστασία  μελών θρησκευτικής μει-
ονότητας, σηματοδότησε την αρχή  μιας πολιτικής χωρίς προηγούμενο, που έμελλε
όμως να καταστεί στο μέλλον και μέχρι τις μέρες μας συνήθης πρακτική. 

Οι εκτεταμένες διώξεις χριστιανών στο Ιράν που σημειώθηκαν επί Σαπώρ β΄ είχαν
σαν αποτέλεσμα διώξεις αντίστοιχα ζωροαστρών στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ιδιαίτερα
επί των ημερών της παντοδυναμίας της Αυγούστας Πουλχερίας34. Οι ζωροάστρες υπέ-
στησαν διώξεις ως παγανιστές  και οι κοινότητές τους στη Μικρά Ασία γνωστές από
την εποχή του Στράβωνα και του Παυσανία35, βαθμιαία εξαφανίστηκαν36. Μέχρι και
τον πέμπτο αιώνα οι κοινότητες αυτές φαίνεται πως ήταν δραστήριες και πολυάνθρω-
πες και είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον των χριστιανών επισκόπων. Τον τέταρτο αι-
ώνα ο Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας Κύπρου, χαρακτηρίζει αιρετικούς τους Μά-
γους της Μικράς Ασίας, τους οποίους αποκαλεί «Μαγουσαίους»37, ενώ ο βασίλειος
Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας, αποκαλεί Μαγουσαίους γενικά όλους τους ζωροάστρες,
οι οποίοι όπως λέει είναι πολλοί,  διασπαρμένοι σε όλη των ρωμαϊκή επικράτεια. Καυ-
τηριάζει τα έθιμα και τις συνήθειές τους και γενικά το γεγονός πως ζουν απομονωμένοι
από τους άλλους ανθρώπους, επικεντρώνει δε την κριτική του στην πρακτική των αι-
μομικτικών γάμων. Σημειώνει επίσης ότι οι Μαγουσαίοι δεν έχουν ιερά βιβλία και η ιερή
παράδοσή τους μεταδίδεται προφορικά από γενιά σε γενιά38. 

33. Ευσέβιος, Βίος, 4.11-13. Θεοδώρητος Κύρου, 1.24. Σωζομενός, 2.15. βλ. επίσης Cameron 1999,
σσ. 313, 314· Blockley 1992, σσ. 11, 37.  Στην επιστολή  υπήρχε έμμεση απειλή για επέμβαση στο Ιράν
που οπωσδήποτε αύξησε τις ανησυχίες και ενίσχυσε τις υποψίες του Ιρανού μονάρχη για συνεργασία
των χριστιανών με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. 

34. Blockley 1992, σ. 55· Holum 1977, σσ. 155, 162· Συνέλλη 1986, σ. 57. Σύμφωνα με τον Θεοδο-
σιανό Κώδικα (Περὶ τῆς θρησκείας XV 1.2) οι παγανιστές τίθενται υπό διωγμόν και σταδιακά εξαφα-
νίζονται από τη ρωμαϊκή επικράτεια. Oι διώξεις των παγανιστών εντάθηκαν επί Ιουστιανιανού:
«ἐθέσπισε δὲ ὁ αὐτὸς βασιλεὺς [ο Ιουστιανιανός Α΄] ὥστε μὴ πολιτεύεσθαι τοὺς ἑλληνίζοντας, τοὺς δὲ
τῶν ἄλλων αἱρέσεων ὄντας ἀφανεῖς γενέσθαι τῆς ‘Ρωμαϊκῆς πολιτείας», (Ιωάννης Μαλάλας, 18.42).

35. Στράβων 15.3.15. Παυσανίας, 5.27.3-5. 
36. Lee 1993, σ. 103. Είναι ενδεικτικό ότι δεν γίνεται πλέον λόγος γι’ αυτές τις κοινότητες στη συν-

θήκη του 562, ενώ αντίθετα η συνθήκη του 422 περιελάμβανε ειδική μνεία για την προστασία των ζω-
ροαστρικών κοινοτήτων στο ρωμαϊκό έδαφος στα πλαίσια της αμοιβαιότητας (Συνέλλη 1986, σσ. 52-
69). βλ. επίσης Αντωνόπουλος 1990, σσ. 100-136.

37. «ἑτέρων δὲ πάλιν μυστηρίων καὶ αἱρεσιαρχῶν καὶ σχισματοποιῶν ὧν μὲν ἀρχηγοὶ Μαγουσαῖοι
... οἳ εἴδωλα μὲν βδελυττόμενοι, εἰδώλοις δὲ προσκυνοῦντες πυρὶ καὶ σελήνη καὶ ἡλίῳ», (Επιφάνιος Σα-
λαμίνος, Πανάριον: «Σύντομος Ἀληθής λόγος περί πίστεως», 12-13).

38. «Τὸ δὲ τῶν Μαγουσαίων ἔθνος … πολὺ ἐστὶ παρ’ ἡμῖν κατὰ πᾶσαν σχεδὸν τὴν χώραν διεσπαρμένον
… οἳ ἔθεσιν ἰδιάζουσι κέχρηνται ἄμικτοι ὄντες πρὸς τοὺς ἄλλους ἀνθρώ πους· λόγῳ δὲ πρὸς αὐτοὺς κεχρῆσθαι,



Ο Σωζομενός είναι ο μόνος συγγραφέας εκκλησιαστικής ιστορίας που αναφέ-
ρεται σε εκτεταμένους διωγμούς χριστιανών κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
Σαπώρ β΄. Περιγράφει, μάλλον κατά τρόπο περιληπτικό, τα βασανιστήρια που
υπέστησαν οι χριστιανοί στο Ιράν39. Την εικόνα συμπληρώνουν οι λεπτομερείς πε-
ριγραφές των βίων των μαρτύρων που είναι πραγματικά ανατριχιαστικές. Μάγοι
και Αρχίμαγοι επιβάλουν φρικτά βασανιστήρια και εμφανίζονται ως ανακριτές και
δικαστές40. Ο Καθολικός επίσκοπος Κτησιφώντος Συμεών, καθώς και η αδερφή του
Ταρβούλα (Tarbo) θανατώνονται μετά από βασανιστήρια. Ο Συμεών κατηγορήθη-
κε ως φίλος τοῦ Καίσαρα τῶν Ρωμαίων…τὰ τῶν Περσῶν πράγματα τούτῳ καταμη-
νύοντα..., καταδικάσθηκε σε θάνατο ὡς προδότης τῆς Περσῶν βασιλείας καὶ θρη-
σκείας41, ενώ το σώμα της αδερφής του τεμαχίστηκε (πρίονι διχῇ τεμόντες ἀνεσκο -
λό πισαν), μετά την κατηγορία ότι προσπάθησε να προσηλυτίσει στο Χριστιανισμό
γυναίκες του βασιλικού περιβάλλοντος42. Kατά τον Σωζομενό οι Μάγοι πρωτο-
στατούσαν στις διώξεις και σπουδῇ τοὺς εὐκτηρίους οἴκους καθεῖλον43, ενώ στο στό-
χαστρο μπήκαν κυρίως οι χριστιανοί επίσκοποι και πρεσβύτεροι44. Ο Σωζομενός
υπολογίζει τον αριθμό των σφαγιασθέντων χριστιανών κατά τη διάρκεια των διωγ-
μών σε περισσότερους από δέκα έξι χιλιάδες. Νέοι διωγμοί των χριστιανών στο
Ιράν σημειώθηκαν τον πέμπτο αιώνα, στο τέλος της βασιλείας του Ισδιγέρδη Α΄
και επί των διαδόχων του βάραμ Ε΄ και Ισδιγέρδη β΄. Τους διωγμούς, που ξεκίνη-
σαν μετά από καταγγελία των Μάγων για καταστροφή ενός πυρείου από χριστιανό

καθό εἰσιν ἐζωγρημένοι ὑπὸ τοῦ διαβόλου εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα, παντελῶς ἐστὶν ἀδύνατον. Οὔτε γὰρ βι-
βλία ἐστὶ παρ’ αὐτοῖς οὔτε διδάσκαλοι δογμάτων … γάμοις ἐπιμαίνονται παρανόμοις καὶ τὸ πῦρ
ἡγοῦνται Θεόν», (βασίλειος Καισαρείας, Επιστολή αριθ. 258).  Όσον αφορά τα ιερά βιβλία αντίθετη
πληροφορία δίνει ο Παυσανίας: «ἐπάδει δὲ [ὁ Μάγος] ἐπιλεγόμενος ἐκ βιβλίου», (Ἑλλάδος Περιήγησις,
Ἡλιακά, 5.27-5.28).

39. Σωζομενός, β.9-14.
40. «Τότε ἐκέλευσαν οἱ Μάγοι ἀποδυθῆναι τὴν ἀμνάδα τοῦ Χριστοῦ, καὶ σχοίνους ἔβαλον ἐν ταῖς

χερσὶν αὐτῆς καὶ ἐν τοῖς ποσίν, καὶ πέντε ἄνδρες πάνυ ἰσχυροὶ ἕκαστον μέλος αὐτῆς εἶλκον ... καὶ ἔτυπτον
αὐτὴν δεινῶς ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν· καὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἔρρεεν τὸ αἶμα ἐπὶ τὴν γῆν». (Delehaye 1905,
σσ. 457, 458, 459).

41. Σωζομενός, 2.9.1-3.
42. Σωζομενός, 2.12.1-3· Labourt 1904, σσ. 56-69.
43. Σωζομενός, 2.9.3.
44. «Περιιόντες μάγοι τε καὶ ἀρχίμαγοι ... επιμελῶς ἐκακούργουν τοὺς ἐπισκόπους και πρεσβυτέρους

… Άκεψιμὰν τὸν ἐπίσκοπον συνελάβοντο καὶ πολλοὺς τῶν ὑπ’αὐτῶν κληρικῶν ... μετ’ οὐ πολὺ δὲ τῆς
συλλήψεως ἱμᾶσιν ὠμοῖς χαλεπῶς αὐτὸν ἐβασάνισαν οἱ μάγοι βιαζόμενοι προσκυνῆσαι τὸν ἥλιον», (Σω-
ζομενός, 2.12.4-6).

78 ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΥΜΠΕΡΗ 



ΟΙ ΠΕΡΣΕΣ ΜΑΓΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 79

επίσκοπο, περιγράφει ο Θεοδώρητος επίσκοπος Κύρου45. Οι Μάγοι πρωτοστατούν
και πάλι, υποβάλλουν τους χριστιανούς σε φοβερά βασανιστήρια ακόμα κι αυτούς
που ανήκουν στην τάξη των ευγενών46. Ανατολικές πηγές κάνουν λόγο για σφαγή
δέκα επισκόπων και εκατόν πενήντα χιλιάδων λαϊκών και κληρικών47.

Η δημιουργία της Νεστοριανής εκκλησίας και η απόσχισή της από το βυζαντινό
κέντρο προς το τέλος του πέμπτου αιώνα48, είχε σαν αποτέλεσμα την μείωση των
διωγμών. Και μόνο το γεγονός ότι οι Νεστοριανοί θεωρούνταν ανεπιθύμητοι (per-
sonae non gratae)49 και διώκονταν στο βυζάντιο,  αρκούσε για να έχουν την ανοχή
ακόμα και την εύνοια του βασιλέα των Περσών50. Διώξεις πάντως των χριστιανών
εξακολουθούν να σημειώνονται κατά τις περιόδους πολεμικών συγκρούσεων, στις
οποίες όμως πρωτοστατούν Μάγοι, ενώ ο Πέρσης βασιλιάς δείχνει ανοχή προς τη
χριστιανική (νεστοριανή) μειονότητα, ενίοτε δε τη στηρίζει και την προστατεύει
για πολιτικούς λόγους51. Κατά τη διάρκεια του έκτου και μέχρι τις αρχές του έβδο-
μου αιώνα μέλη του στενού περιβάλλοντος της βασιλικής οικογένειας έγιναν χρι-
στιανοί, όπως ο προσωπικός γιατρός του Χοσρόη β΄(590-628), μία από τις αγαπη-
μένες του γυναίκες και ο υπουργός του των οικονομικών Yazdin52. Οι Μάγοι όμως

45. Θεοδώρητος Kύρου, 5.38. Σωκράτης, 7.18. Labourt 1904, σσ. 105-107· Συνέλλη 1986, σσ. 47,
48, όπου και η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία.

46. “Τῶν μὲν γάρ τὰς χεῖρας ἀπέδειραν, τῶν δὲ τὰ νῶτα· ἄλλων δὲ τὰς κεφαλὰς ἀπὸ τῶν μετώπων
ἐναρξάμενοι μέχρι τοῦ ἰνίου γυμνὰς τῶν δερμάτων εἰργάσαντo· ἐνίους δὲ κα λάμοις ἡμιτόμοις καλύψαν-
τες καὶ τὰς τομὰς τῳ σώματι προσαρμόσαντες, εἷτα δεσμὰ στεγανὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς μέχρι τῶν ποδῶν
περιθέντες, βίᾳ ἕκαστον τῶν καλάμων ἐξεῖλ κον, ἵνα τὸ πελάζον τοῦ δέρματος παρασύροντες πικρὰς τὰς
ὀδύνας ἐργάσωνται», (Θεοδώρητος Κύρου, 5.38).

47. Wigram 1910, σ. 138.
48. Στη Σύνοδο του 424 επί Καθολικού Πατριάρχη Dadjesus (Dadhiso) αποφασίστηκε η αυτόνομη

πορεία της εκκλησίας της Περσίας η οποία μέχρι τότε υπήγετο στο Πατριαρχείο Αντιοχείας. (Synodicon
Orientale, σσ. 285-298). Eίναι φανερό ότι η απομάκρυνση των δύο Εκκλησιών έγινε όχι για δογματι-
κούς λόγους (δεν υπήρχαν ακόμη νεστοριανοί) αλλά καθαρά για λόγους πολιτικούς. (Κορδώσης,
(2002), σ. 154).  Η Σύνοδος του 484 και 486 επί Καθολικού Πατριάρχη Ακακίου αποφάσισε την ορι-
στική απομάκρυνση της Νεστοριανής Εκκλησίας από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και την υιο-
θέτηση του νεστοριανού δόγματος (Labourt 1904, σσ. 131-141).

49. Garsoian 1973/1974, σ. 137.
50. Ο επίσκοπος Νίσιβης Barsauma φαίνεται πως δήλωσε στον βασιλιά των Περσών Περόζη (459-

484) πως αν όλοι οι χριστιανοί της χώρας του γίνουν Νεστοριανοί,  τότε θα του είναι πιστοί και δεν
θα λειτουργούν πλέον ως όργανα του Ρωμαίου αυτοκράτορα (Guillaumont 1969/1970, σ. 43). Bλ. και
Barnes 1985, σ. 136.

51. Brock 1984, σ. 5, 6. Η στήριξη της νεστοριανής μειονότητας από τους Πέρσες βασιλείς χρησι-
μοποιήθηκε ως αντίβαρο απέναντι στη δύναμη των Μάγων.

52. Brock 1984, σ. 3.



παρέμειναν μέχρι τέλους εχθρικοί απέναντι στους χριστιανούς, έστω και αν αυτοί
διέφεραν από τους Ρωμαίους ως προς το δόγμα53. 

Αντίθετα με τη στάση των ιστοριογράφων της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, οι
απόψεις των κοσμικών  για τους Μάγους  δεν φαίνεται να είναι εχθρικές ή επιθε-
τικές, αντίθετα οι παρατηρήσεις τους αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον γι’ αυτή
την περίεργη κάστα ανθρώπων και τα περίεργα για το δυτικό κόσμο έθιμά τους54.
O Αμμιανός  Μαρκελλίνος αναφέρεται εκτενώς στους Μάγους55. λέει πως ήταν
αφιερωμένοι στη θεία λατρεία από αρχαιοτάτων χρόνων, το δε αξίωμά τους  ήταν
κληρονομικό56. ́ Ηταν οι φύλακες της ιερής φλόγας, που όπως λέγεται εστάλη από
τον ουρανό στην πατρίδα τους και που οι Πέρσες βασιλείς δεν αποχωρίζονταν ακό-
μα και στις εκστρατείες. Ο αριθμός των Μάγων λέει ο Αμμιανός, σταδιακά αυξή-
θηκε και κατέστησαν μια ισχυρή πολιτική ομάδα στο Ιράν. Αναφερόμενος προφα-
νώς στους Μάγους της Μικράς Ασίας, λέει πως ζούσαν ειρηνικά σε ατείχιστες κοι-
νότητες, σύμφωνα με τους δικούς τους νόμους και έχαιραν εκτίμησης λόγω της ευ-
σέβειάς τους: “..villasque inhabitantes, nulla murorum firmitudine communitas, et
legibus suis uti permissi, religionis respectu sunt honorati”57. 

Ο Αγαθίας φαίνεται ιδιαίτερα εξοικειωμένος με τις θρησκευτικές τελετές και τα
έθιμα των Μάγων: «τὸ δὲ πῦρ αὐτοῖς τίμιόν τε εἶναι δοκεῖ καὶ ἁγιώτατον·καὶ τοίνυν
ἐν οἰκίσκοις τισίν ἱεροῖς τε δῆθεν καὶ ἀποκεκριμένοις ἄσβεστον οἱ μάγοι φυλάττου-
σι..»58. Κάνει λόγο για τα ταφικά τους έθιμα σύμφωνα με τα οποία ο νεκρός παρα-
μένει εκτεθειμένος στο ύπαιθρο βορά των θηρίων και δεν θάπτεται στη γη, που
πρέ πει να παραμένει αμόλυντη, όπως και το νερό59. Καταδικάζει το έθιμο της πο-
λυγαμίας και τους μεταξύ συγγενών γάμους (τήν τε τῶν μίξεων κακοδαιμονίαν)60.
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53. To μένος των Μάγων και κυρίως του Αρχιμάγου Dadhormizd δέχθηκε ο καθολικός Μar Aba
που κατηγορήθηκε ως φίλος του αυτοκράτορα των Ρωμαίων και αντίθετος με τα ιρανικά έθιμα. Κυρίως
όμως κατηγορήθηκε για προσηλυτισμό ζωροαστρών στο Χριστιανισμό. Ο βασιλιάς Χοσρόης Α΄εμπό-
δισε την καταδίκη του σε θάνατο, όχι όμως την εξορία και τη φυλάκισή του που διήρκησε σχεδόν δέκα
χρόνια. (Peeters, (1946), σσ. 69-112). Bλ. επίσης, Waterfield 1973, σσ. 28-29.

54. «For Agathias as for Procopius and Menander the Magi are simply priests and as such represent
the Sassanian religion as a whole»  (Cameron 1969/70, σ. 95). Πρώτος ο Ηρόδοτος (1.132) αναφέρθηκε
στους Μάγους τονίζοντας πως η παρουσία τους στις θυσίες ήταν απαραίτητη: «ἄνευ γάρ δη μάγου, οὐ
σφὶ νόμος ἐστὶ θυσίες ποιέεσθαι».

55. Αμμιανός Μαρκελλίνος, 26.6, 33-36. 
56. Αναλυτικά για τους Μάγους, βλ. Den Boeft 1999. σσ. 207-215.
57. Αμμιανός Μαρκελλίνος, ό.π.
58. Αγαθίας, β.25.1. βλ. επίσης Lee 1993, σ. 103.
59. Aγαθίας, β.22.6, β.24.11. βλ. επίσης για το θέμα των ταφικών εθίμων, Cameron 1969/70, σ. 90.
60. Aγαθίας, β.31.1
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Παρόλη την ειρωνική του διάθεση ο Αγαθίας αποδέχεται ότι οι Μάγοι ήταν ιδιαί-
τερα μορφωμένοι και συμμετείχαν σε φιλοσοφικές συζητήσεις στη βασιλική αυλή:
«καὶ εἶτα ξυγκαλεσάμενος [ο Χοσρόης Α΄] τοὺς μάγους ἐς λόγους αὐτῷ καθίστατο
γενέσεώς τε καὶ φύσεως πέρι καὶ εἰ τόδε τὸ πᾶν ἀτελεύτητον ἔσται, καὶ πότερον μίαν
τὴν ἁπάντων ἀρχὴν νομιστέον»61. Ο Ιωάννης Μαλάλας κάνει εκτενή αναφορά στο
«ἀθάνατο πῦρ» το οποίο «κατηνέχθη ὡς σφαῖρα πυρὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ»62, ενώ ο
Προκόπιος σημειώνει ότι οι Μάγοι έχουν μαντικές ικανότητες και προσκυνούν το
πύρ  και μάλιστα προσθέτει πως το πυρ αυτό προσκυνούσαν στο παρελθόν και οι
Ρωμαίοι: «τὸ μέγα πυρεῖον ἐνταῦθά ἐστιν [στην Περσαρμενία] ὃ σέβονται Πέρσαι
θεῶν μάλιστα· οὗ δὴ τὸ πῦρ ἄσβεστον φυλάσσοντες μάγοι τά τε ἄλλα ἐς τὸ ἀκριβὲς
ἐξο σιοῦνται καὶ μαντείῳ ἐς τῶν πραγμάτων τὰ μέγιστα χρῶνται· τοῦτό  ἐστι τὸ πῦρ
ὅπερ Ἑστίαν ἐκάλουν τε καὶ ἐσέβοντο ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις Ῥωμαῖοι»63. Στις μαντικές
ικανότητες των Μάγων αναφέρεται και ο Θεοφύλακτος. Ο βασιλιάς Ορμίσδας
Δ΄πληροφορείται από μαγικό χρησμό, πως θα χάσει την εξουσία του από στασια-
στές υπηκόους του64.

Ο ανταγωνισμός των δύο θρησκειών οδήγησε τους θεωρητικούς του Χριστια-
νισμού και σε μια εκμετάλλευση του θέματος των Μάγων της βηθλεέμ που προ-
σκύνησαν το θείο βρέφος65. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος ανέδειξε τους Μάγους σε
προφήτες και σύμβολο της μεταστροφής των εθνών στο Χριστιανισμό66. Οι Μάγοι
της βηθλεέμ ήταν για τους βυζαντινούς Πατέρες, Πέρσες67 που ακολουθώντας τοῦ
ἀστέρος τὸ μέγα θαῦμα, ήρθαν από τη μακρινή πατρίδα τους, προσκύνησαν και ακο-
λούθως διέδωσαν στην περσική γλώσσα την είδηση της γέννησης του Χρι στού68. Στο
πρώιμο βυζάντιο η εκμετάλλευση του θέματος της προσκύνησης των Μάγων είχε

61. Αγαθίας, β.29.11.
62. Ιωάννης Μαλάλας, 2.12. Σύμφωνα με τον Μαλάλα το ιερό πυρ μετέφερε στην Περσία από τη Συρία

ο Περσέας, ο οποίος και ανέθεσε τη φύλαξή του σε εὐλαβεῖς ἄνδρας οὕστινας ἐκάλεσε μάγους.
63. Προκόπιος, Πόλεμοι, β.24.2-3.
64. Θεοφύλακτος Σιμοκάττης, Γ.16.
65. Ευαγγέλιο Ματθαίου, 2.1-12.
66. «Σὺ δέ μοι νόει, ἀκροατὰ τοὺς μάγους εἶναι τύπους τῶν ἐκ τῆς ἀσεβείας τῆς πλάνης ἐπιστρε -

ψάντων ἐθνῶν, ... πρὸς τὸν ἐν σαρκὶ τεχθέντα Χριστὸν  ὁδηγουμένους», (Ιωάννης Χρυσόστομος, PG, τ.
61, στ. 766).

67. Ο Κύριλλος Αλεξανδρείας και ο Διόδορος της Ταρσού τονίζουν πως οι Μάγοι ήρθαν από την
Περσία. Ο Θεόδοτος της Άγκυρας τους ονομάζει Χαλδαίους (ODB: Adoration of the Magi).

68. «... καὶ παρὰ Περσικῆς πρώτης φωνῆς μανθάνουσιν, ἃ παρὰ τῶν προφητῶν μαθεῖν οὐκ ἠνέσχοντο
… τι γὰρ ἄν ἔχοιεν εἰπεῖν, μὴ δεξάμενοι τὸν Χριστὸν μετὰ τοὺς τοσούτους προφήτας, ὅταν ἰδῶσιν μάγους
ἀπὸ ὄψεως ἑνὸς ἄστρου τοῦτο δεξαμένους καὶ προσκυνήσαντας τὸν φανέντα;», (Ιωάννης Χρυσόστομος,
PG, τ. 57, στ. 61).



σαφώς και πολιτικές προεκτάσεις. Οι Πέρσες Μάγοι σε πρώιμα βυζαντινά μνημεία
εικονίζονται σύμφωνα με το στερεότυπο της εικόνας του Πάρθου ή Πέρση αιχμα-
λώτου, με την ίδια ακριβώς αμφίεση και στην ίδια στάση προσκύνησης69. Στον Άγιο
Αππολινάριο το Νέο στη Ραβέννα οι τρείς Μάγοι εικονίζονται σε στάση προσκύ-
νησης φέροντες δώρα. φορούν το χαρακτηριστικό φρυγικό κάλυμμα της κεφαλής,
και κάπα η δε εικόνα τους προσομοιάζει με την εικόνα των Περσών που προσκυ-
νούν το βυζαντινό αυτοκράτορα στη βάση του οβελίσκου του Θεοδοσίου Α΄ στον Ιπ-
πόδρομο της Κωνσταντινούπολης, αλλά και σε άλλα μνημεία, κυρίως θριαμβικές αψί-
δες της ρωμαϊκής περιόδου, όπου εικονίζονται Πάρθοι και Πέρσες αιχμάλωτοι70.  Η
εικόνα της προσκύνησης των Μάγων που εμφανίζεται στον μανδύα της αυτοκράτει-
ρας Θεοδώρας στο περίφημο μωσαϊκό στον Άγιο βιτάλιο στη Ραβέννα επιδέχεται
πολλές ερμηνείες. Σύγχρονοι ερευνητές υποστήριξαν πως η εικόνα της αυτοκράτει-
ρας, που υπήρξε δωρήτρια του ναού, συμβολίζει τον πρώτο μάγο που σχεδόν κρύβε-
ται από μια πτυχή του μανδύα της71. Άλλη ερμηνεία όμως μπορεί να στηρίξει την ιδέα
της υποταγής του λαού των Περσών στη ρωμαϊκή εξουσία, δεδομένου ότι η παράστα-
ση της προσκύνησης των Μάγων στα προαναφερθέντα μνημεία, δεν συνδυάζεται με
την παρουσία του θείου βρέφους, το οποίο δεν απεικονίζεται72. Γίνεται μάλλον φανερό
πως το θέμα της Προσκύνησης των Μάγων συνδέεται με το γόητρο του βυζαντινού
αυτοκράτορα και την δημιουργία μιας νέας οικουμένης που ο ίδιος ως μόνος εκ θεού
ηγεμών εξουσιάζει73.

Προς το τέλος του έκτου αιώνα εντάθηκε η βυζαντινή κατά των Μάγων προ-
παγάνδα. Γίνεται λόγος για Μάγους ή συγγενείς Μάγων που ασπάσθηκαν τον Χρι-
στιανισμό και μαρτύρησαν για τη χριστιανική πίστη τους74. Ο πόλεμος των θρη-
σκειών κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του Ηρακλείου και ενσω-

69. Schneider 2006, σσ. 247-251.
70. Canepa 2009, σσ. 106-121.
71. Teteriatnikov 1997-1998, σ. 392 
72. Canepa 2009, σσ. 118, 120. Οι παραπάνω αναφορές σε απεικονίσεις της Προσκύνησης των

Μάγων είναι ενδεικτικές και μνημονεύονται λόγω της πιθανής σχέσης τους με την κρατική προπαγάν-
δα. Γενικά για απεικονίσεις του θέματος αυτού στο πρώιμο βυζάντιο και τη σχετική βιβλιογραφία, βλ.
Vezin Gilberte 1950.

73. Το Ρωμαϊκό κράτος ήταν ήδη γιγαντιαίο και η περαιτέρω εξάπλωσή του ήταν αυτονόητη. Η
αυτοκρατορική προπαγάνδα δεν είχε δυσκολία να ταυτίσει το κράτος αυτό με την οικουμένη, ώστε το
orbis terrarum να εξισωθεί με το orbis Romanus (Χρυσός 2005, σ. 60).

74. Ο Μένανδρος αφιέρωσε ποίημα στον Μάγο Ισαοζίτη (απ.13.3-4) που σταυρώθηκε στο Ιράν
λόγω της μεταστροφής του στον Χριστιανισμό, ο Ευάγριος (6.20) και ο Θεοφύλακτος Σιμοκάττης
(Ε.12) μνημονεύουν  την μάρτυρα Γολινδούχ που είχε βασιλική καταγωγή και έζησε και μαρτύρησε
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ματώθηκε αργότερα ακόμα και στη βυζαντινή υμνογραφία75. Ο θρίαμβος του Χρι-
στού επί της θρησκείας των Μάγων και της λατρείας του πυρός έμελλε όμως να
επισκιασθεί από την εμφάνιση μιας νέας θρησκείας, αυτής του Ισλάμ.

Συμπέρασμα

Η θρησκεία παίζει έναν σημαντικό ρόλο στις σχέσεις των δύο μεγάλων δυνάμεων
βυζαντίου και Περσίας, κατά την περίοδο της βασιλείας των Σασανιδών. φαίνεται
πως και οι δύο δυνάμεις την χρησιμοποίησαν ως όπλο επιβολής της κυριαρχίας τους
στα κράτη δορυφόρους, κυρίως στην περιοχή του Καυκάσου αλλά και της Αρμενίας.
Οι Αρμενικές πηγές είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές στο θέμα αυτό και βοηθούν στο να
γίνει κατανοητό ότι οι Σασανίδες, επέβαλαν δια της βίας το Ζωροαστρισμό στους κα-
τοίκους των εδαφών που κατακτούσαν. Οι δραστηριότητες των Μάγων επηρέασαν
τις βυζαντινοπερσικές σχέσεις λόγω του ότι, σύμφωνα με τις εκκλησιαστικές πηγές,
πρωταγωνίστησαν στις διώξεις των χριστιανών και εμπόδισαν την εξάπλωση του χρι-
στιανισμού στο Ιράν αλλά και στις γειτονικές με αυτό χώρες. Επέβαλαν μάλιστα την
ποινή του θανάτου σε όσους εγκατέλειπαν την πατρώα θρησκεία και ασπάζονταν τον
Χριστιανισμό. Οι βυζαντινοί φαίνεται να γνωρίζουν καλά το ρόλο και τα αξιώματα
των Μάγων στην περσική αυλή, είναι δε χαρακτηριστικό ότι ο Ιωάννης Μαλάλας μνη-
μονεύει το αξίωμα του «Αρχιμάγου»76.

Παράλληλα με τη στρατιωτική και οικονομική αντιπαράθεση, γίνεται φανερό
ότι διεξήχθη μεταξύ των δύο δυνάμεων και ένας αφανής πόλεμος θρησκειών. Οι
αντικρουόμενες πληροφορίες γύρω από τα καθήκοντα και τις δραστηριότητες των
Μάγων, που δίνουν αφ’ ενός οι κοσμικοί και αφ’ ετέρου οι εκκλησιαστικοί βυζαν-
τινοί συγγραφείς, δεν σκιαγραφούν ξεκάθαρα την εικόνα τους. Η πλήρης απουσία,
στην κοσμική ιστοριογραφία του τέταρτου, πέμπτου και έκτου αιώνα, περιγραφών
μαζικών διωγμών ή βασανιστηρίων που να αποδίδονται σε Μάγους προβληματίζει.
Τέλος η προσκύνηση του θείου βρέφους από τους Μάγους της βηθλεέμ, φαίνεται
να χρησιμοποιήθηκε από την ορθόδοξη εκκλησία αλλά και τη βυζαντινή τέχνη, ως
σύμβολο της μεταστροφής των λαών του Ιράν στο χριστιανισμό και συνακόλουθα
της υποταγής στο Ρωμαίο αυτοκράτορα.

την εποχή του Χοσρόη Ά , ενώ η μάρτυς Σιρίν  συγγενής της Γολινδούχ που έζησε την ίδια περίπου
εποχή, και μαρτύρησε επί Χοσρόη β΄, κατήγετο σύμφωνα με το Βίο της από επιφανή οικογένεια Μά-
γων και ο πατέρας της είχε υψηλό ιερατικό αξίωμα. (Devos 1946, σσ. 112-120). 

75. «Χαῖρε τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς ... Χαῖρε πυρὸς προσκύνησιν παύσασα,
Χαῖρε φλογὸς παθῶν ἀπαλλάτουσα». (Χαιρετισμοί της Θεοτόκου).

76. Ιωάννης Μαλάλας, 18.30.
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ABSTRACT

During the early Sasanian era, Zoroastrianism became the official religion of Iran. This meant
that high Zoroastrian priests, called “Magi’’ in the West, were made very strong and pow-

erful. The King of Kings Ardashir I and his son Shapour I, as well as his grandson Ohrmisdas I,
awarded them various honours and positions. They had not only religious responsibilities but
also secular. They participated in diplomatic activities and had juridical authorities. Most of all,
the “Magi’’ were the guardians of the old Zoroastrian faith and customs and had great influence
in the Sasanian royal court. The Zoroastrian clergy composed a higher class in the Persian society
and was further divided in rank and function (chief of priests, teacher-priests, judges, and priests
attending the fires).

From the fourth century onwards Christian missionaries and “Magi’’ became rivals. The lat-
ter were accused by the early Christian church fathers and church historians of persecutions, tor-
tures and death penalties against the Christians of Persia and were targeted as their great enemies.
Christians were persecuted in Iran because of Constantine’s the Great universal aspirations and
his proclamation of being the leader of all Christians in the oikoumene. The Vitae of Iranian Mar-
tyrs show the “Magi’’ as diabolical figures and accuse them of immoral customs and practices.
The Evangelical reference to the proskynisis of the Magi in Bethlehem (Matthew 2:1-12), became
a propaganda tool for Christians and was probably used during Justinian’s era as a symbol of Per-
sian submission to the Roman Emperor. 





* Το παρόν αποτελεί τμήμα μίας ευρύτερης μελέτης για τον Βυζαντινό 7ο αιώνα και τις δυτικές πηγές,
η οποία δημοσιεύθηκε στον τιμητικό τόμο Aureus, σσ. 1-18, που εκδόθηκε προς τιμήν του Καθηγητή Ευάγ-
γελου Κ. Χρυσού το 2014. Παρουσιάστηκε ως ανακοίνωση στην Β΄ Επιστημονική Διημερίδα του Τομέα
Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων (14-15/5/2010). Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ανώνυμους κριτές για τις πολύ εποικοδομητικές πα-
ρατηρήσεις τους, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην αρτιώτερη παρουσίασή του.

1. Κουντούρα-Γαλάκη 2001, παντού. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ EBΔOMΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: 
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ*

Το Βυζάντιο, κατά τον 7ο αιώνα, διανύει μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες πε-
ριόδους της ιστορίας του. Αυτό οφείλεται στην σχετική έλλειψη σύγχρονων

πηγών, καθώς και στις πολλαπλές ζυμώσεις που υφίσταται ο Βυζαντινός κόσμος,
τόσο σε ιστορικό, όσο και σε γεωγραφικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο1.

Από την άλλη πλευρά, και παρά τις δύσκολες στιγμές που περνά η αυτοκρατορία
της Κωνσταντινουπόλεως, αυτή παραμένει η μόνη αναμφισβήτητη κληρονόμος και συ-
νεχιστής του παλαιού Ρωμαϊκού κράτους, για ολόκληρη την Ευρώπη, το δυτικό τμήμα
της οποίας, κατακλύζεται ήδη από μία πληθώρα Γερμανικών βασιλείων και μικρότερων
ηγεμονιών.  Έτσι, ο Βυζαντινός αυτοκράτορας παραμένει η «κεφαλή του κόσμου» (Caput
Mundi), ακριβώς όπως ο πάπας διαμορφώνεται σε πνευματική κεφαλή για τη Δυτική
Ευρώπη. Ωστόσο, ο αυτοκράτορας και η πρωτεύουσά του απέχουν ήδη πολύ γεωγρα-
φικά, και ακόμη περισσότερο πολιτιστικά για τους δυτικούς συγγραφείς. Η απόσταση
αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι οι πηγές που εξετάζουμε, δεν είναι πρωιμότερες του
8ου αιώνα, με τον μεγάλο Λογγοβάρδο ιστορικό Παύλο Διάκονο (720–περίπου 799), ως
την πιο πρώιμη πηγή. Παρά το γεγονός αυτό, μεταγενέστεροι και χρονικά και γεωγρα-
φικά αποστασιοποιημένοι συγγραφείς, έχουν πλήρη συνείδηση ότι η μία και ενιαία αυ-
τοκρατορία έχει ως επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη και τον Βυζαντινό αυτοκράτορα
κατά τον 7ο αιώνα, στο βαθμό φυσικά που προσθέτουν κάτι και όταν δεν αντιγράφουν,
απλώς, προγενέστερες πηγές. Η συνείδηση αυτή γίνεται εμφανής, καθώς οι ίδιοι συγ-
γραφείς διαφοροποιούνται με αφετηρία τη βασιλεία του Καρόλου του Μεγάλου (768-

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 89-96  



814), και αναφέρονται στον Βυζαντινό αυτοκράτορα με τον τίτλο Imperator Graeco-
rum/Imperator Constantinopolitanus. Το σημείο αυτό είναι ιδεολογικά υψίστης σημασίας,
καθώς αποδεικνύει την εξακολούθηση της παραδόσεως που θέλει την απόδοση του τίτ-
λου του Ρωμαίου αυτοκράτορα στον Βυζαντινό, μέχρι και τα μέσα του 8ου αιώνα, οπότε
προφανώς εμπεδώνεται η λογική στη Δύση, ότι η ανάρρηση στο Βυζαντινό θρόνο της
αυτοκράτειρας Ειρήνης (797-802) ουσιαστικά αφήνει έναν αυτοκράτορα ως αυτοκρά-
τορα των Ρωμαίων, δηλαδή τον Κάρολο το Μέγα. Επομένως, για την παρούσα έρευνα
δεν υπάρχει τόσο ιδεολογικό ενδιαφέρον, όσο ιστορικό, δηλαδή, πώς ένας ιστορικός
στην απώτερη Δύση, και συνήθως σε μία μεταγενέστερη εποχή, βλέπει τους αυτοκρά-
τορες του 7ου αιώνα, ποιά γεγονότα εμφανίζονται ως σοβαρά, τί επισημαίνεται, τί πα-
ραλείπεται, και, ενίοτε, πώς σκιαγραφούνται οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες της εποχής,
καθώς, –και αυτό κατά την άποψή μας, είναι ιδάιτερα ενδιαφέρον–, το γεγονός ότι εισ-
ρέουν και φανταστικά στοιχεία. Αυτά, όπου υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε να αιτιολο-
γήσουμε, και παράλληλα, θα επιχειρήσουμε την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων
για το τι γνωρίζουν οι Δυτικές πηγές για τον Ηράκλειο. Οδηγό βασικό για τη συγκεκρι-
μένη έρευνα, αποτελεί η ηλεκτρονική απόδοση των καλύτερων εκδόσεων των πηγών
της σειράς Monumenta Germaniae Historica (eMGH), ένα μεγάλο μέρος των οποίων
έχει κυκλοφορήσει σε πολλαπλές  εκδόσεις μέχρι σήμερα, από τον οίκο Brepols της Lou-
vain. Είναι φυσικό, ότι οι πηγές που περιέχονται στους δίσκους που έχουν κυκλοφορή-
σει, δεν αποτελούν το πλήρες σύνολο. Ωστόσο, η συλλογή αυτή έχει το μεγάλο πλεο-
νέκτημα της εύρεσης, κατά παράταξιν εξέτασης, και σχολιασμού, με βάση μία συνολική
εικόνα και όχι επί μέρους περιπτώσεις. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει σε μία γενικότερη
εξαγωγή συμπερασμάτων για την εικόνα των αυτοκρατόρων σε πολλές και απομακρυ-
σμένες μεταξύ τους περιοχές της Δυτικής Ευρώπης.

Για τις δυτικές πηγές η βασιλεία του Ηρακλείου δεν έχει κανένα στοιχείο από
τη δραματική αντιμετώπιση των γεγονότων και της εν γένει καταστάσεως από τις
Βυζαντινές πηγές. Αυτό που κυρίως απασχολεί τις δυτικές πηγές είναι η άνοδός του
στον θρόνο, η οποία αποδίδεται με διάφορες χρονολογίες, η νίκη του επί των Περ-
σών και η επιστροφή του Τιμίου Σταυρού, η απαγωγή του οποίου τοποθετείται με
ασάφεια, είτε στη βασιλεία του Φωκά, είτε σε αυτήν του Ηρακλείου, αλλά και η επι-
στροφή των αιχμαλώτων πίσω στα Ιεροσόλυμα. Τους δυτικούς απασχολεί ακόμη ο
οικογενειακός του βίος και η χρονολόγηση των διαδόχων του, εξαιρετικά λανθα-
σμένη σε πολλές περιπτώσεις, η αποδοχή των κακών συμβουλών του πατριάρχη
Σέργιου (610-638) για την υιοθέτηση του Ευτυχιανισμού, όπως θεωρούν οι δυτικές
πηγές τον Μονοθελητισμό, η υδροφοβία του αυτοκράτορα, και, χωρίς να γίνεται
συνειδητά κατανοητή η σημασία της, η Αραβική εξάπλωση και η απώλεια των ανα-
τολικών περιοχών της Αυτοκρατορίας. Η Αβαρική πολιορκία της Κωνσταντινού-
πολης το 626, είναι παντελώς άγνωστη και οι Άβαροι γενικά μνημονεύονται ως
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επιδρομείς του Ευρωπαϊκού χώρου.
Ωστόσο, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αν και αρκετά αντιφατικές, είναι και ορισμέ-

νες πληροφορίες σχετικές με το θάνατο του προγενέστερου αυτοκράτορα Φωκά
τον Οκτώβριο του 610. Ορισμένες πηγές μνημονεύουν τον αποκεφαλισμό του από
τον Ηράκλειο. Μία πηγή, πάντως, αφηγείται ότι, καθώς ο Φωκάς έριξε όλους τους
θησαυρούς του κράτους στη θάλασσα, αναφωνώντας ότι αυτό ήταν ένα δώρο προς
τον Ποσειδώνα, με εντολή της συγκλήτου, ο ίδιος ρίχτηκε στη θάλασσα, αφού του
είχαν προσδέσει μία βαριά πέτρα στο λαιμό Cum enim Heraclius patricius esset uni-
versarum Affricae provinciarum, et Focas imperium nequissime regeret, et modo amen-
tiae thesauros in mare proiceret, dicens se Neptuno munera dare, senatores cernentes quod
vellet imperium per stultitiam destruere, factione Heraclii Focatem apprehensum manibus
et pedibus truncatis, lapide ad collum ligato, in mare proiecerunt, et Heraclius consensu
senatus sublimatur in regnum anno 607 [sic]2. Η εκδοχή αυτή δεν μνημονεύεται σε
καμία Βυζαντινή πηγή, καθώς η γενικά αποδεκτή άποψη είναι ότι ο Φωκάς εκτε-
λέστηκε, και το σώμα του πυρπολήθηκε σε δημόσια τελετή στο Φόρο του Βοός.

Μέσα στο πλαίσιο αυτών των γεγονότων, ο Ηράκλειος δίνει τροφή για την ανά-
πτυξη προσωπικών και ρομαντικών στοιχείων, που αρμόζουν καλύτερα στους ιππό-
τες του δυτικού μεσαίωνα.  Έτσι, ο αυτοκράτορας φονεύει σε μονομαχία τόσο τον
ίδιο το Χοσρόη, ο οποίος παρομοιάζεται και με δράκοντα, όσο και το διάδοχό του
και μάλιστα στο Δούναβη Et liber pontificalis et plures hystoriae / Non tacent de Con-
stantino, quod sit vir memoriae. / Quem amavit speciali deus privilegio, / Nam crux eum
agregavit caelesti collegio. Cosdroe tulit hoc lignum, quo nichil sacracius / Illudque recu-
peravit vir fortis Heraclius Monomachice pugnando Cosdroe cum filio, / Cuius cephalum
truncavit domini auxilio. – Tercio vero imperii sui anno Cosdroe rex Persarum multas
romanorum terras cepit et devastavit, cepit namque Damascum et similiter cepit debel-
lare Jerusalem et venerabilia eius loca igne conflagravit, populum eius captivum abduxit,
una cum patriarcha eiusdem urbis, venerabili Zacharia, preciosum eciam sanctissime
crucis lignum, quod Helena ibidem deposuit, secum in Persidem transportavit. Et licet
anno eius VIII. Eraclius <pacem> a Persarum rege peteret et non impetravisset, tamen
anno XII. contra eum procinctum movet et primo ducibus eius Sarabalgam et Sabarsam,
Sarim et razaten fusis multas municiones cepisset, post singulari congressu, quem mono-
machiam dicimus, in ponte facto super Danubio3. Μάλιστα, σε κείμενο με εσχατολο-

2. Hugo abbas Flaviniacensis [δεύτερο μισό του 11ου αιώνα], Chronicon (MGH SS 8), βιβλ. 1, σ. 323, στ.
17 εξής.

3. Benzo de Alba, Ad Heinricum IV. imp. libri VII (MGH SS rer. Germ. 65), βιβλ. I, κεφ. 1, σ. 92, στ. 17
εξής. Thomas Ebendorfer, [1378-1464], Chronica regum romanorum (MGH SS rer. Germ. N.S. 18), βιβλ.
III, σ. 265, στ. 6 εξής.



γικά στοιχεία, η μονομαχία με τον Πέρση βασιλιά παίρνει τη μορφή μονομαχίας του
αρχάγγελου Μιχαήλ με τον οποίο ταυτίζεται ο Ηράκλειος, και του δράκοντα, με τον
οποίο ταυτίζεται ο Χοσρόης Cosdras enim blasphemavit nomen Dei et dicebat se esse
Deum, aedificans secundum posse suum caelum et ostendit se, tamquam esset Deus, sicut
in Exaltatione sanctae Crucis legitur. Econtra Eraclius dicebat: Quis ut Deus? et in hoc
usurpavit sibi nomen Michael, qui cum angelis, id est cum nuntiis –nam Graece angeli
nuntii vocantur –et ministris suis pugnavit cum dracone, id est cum Cosdra4.

Η μεταμόρφωση του Ηρακλείου, ωστόσο, δεν σταματάει εδώ. Η ραγδαία εξά-
πλωση των Αράβων, η οποία σηματοδότησε και την οριστική αποτυχία του επανα-
κτητικού έργου του, συνδυάζεται με τη γνώση που αυτός είχε, καθώς, από την πηγή
αυτή μαθαίνουμε ότι δήθεν πέρα από αυτοκράτορας, υπήρξε μαθηματικός και
αστρολόγος. Eraclius interea a Sergio patriarcha seductus, heresi Euticiana inficitur; in-
super fit mathematicus et astrologus. Tunc per constellationes cognovit, quod homines cir-
cumcisi essent eius imperium vastaturi. – Ex in exaltacionis sancte crucis festum cepit in
ecclesia celebrari. Igitur hiis gestis Eraclius imperator a Sergio patriarcha, quem alii Serinus
vocant, et Cyro Alexandrino, qui Monothelitarum heresim et Euthicii, que in Christo negat
duas voluntates et naturas predicabant, deceptus est et Euticianus efficitur. Factus est eciam
astrologus, previdit in astris regnum suum circumcisos vastaturos et arbitrans hoc fieri per
Judeos missis nunciis ad Dagobertum regem Francorum omnes Judeos postulat baptisari,
quod et Persarum, quod tunc virtute sua iugum romanorum excusserat, expulso rege Hor-
misda [sic] Arabes usque ad hec tempora possiderunt5. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι γί-
νεται συνειδητή προσπάθεια να συνδυαστεί η γνώση των δύο αυτών επιστημών,
με την κακοδοξία του αυτοκράτορα, ο οποίος ακολούθησε την αίρεση των Μονο-
θελητών. Ακόμη, παρατηρεί κανείς, ότι, όσο μεταγενέστερες είναι οι πηγές, τόσο
και περισσότερα στοιχεία προστίθενται.  Έτσι, για τον Thomas Ebendorfer, είναι η
δραστηριότητα των Ιουδαίων η οποία προκαλεί και την επιτυχή προέλαση των
Αράβων. Ως εκ τούτου, ο Ηράκλειος παραγγέλλει στον βασιλιά των Φράγκων Δα-
γόβερτο (629-638/9), να αναγκάσει τους Ιουδαίους να βαπτισθούν, γεγονός για το
οποίο ο Bernard Bachrach σωστά εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες6. Ακόμη και το ότι
το γεγονός αυτό μνημονεύεται, δείχνει πως η αυτοκρατορική «κέλευσις», θεωρεί-

4. Alexander Minorita, [μοναχός από τη βόρειο Γερμανία που το 1230 τελείωσε ένα ιδιαίτερα δημοφιλή
στο μεσαίωνα σχολιασμό της Αποκάλυψης], Expositio in Apocalypsim MGH, QQ Geistesgeschichte des Mit-
telalters. 1, κεφ. 12, σ. 264, στ. 21 εξής. 

5. Gotifredus Viterbiensis, Pantheon (a.o.m. -1186 [1191]) (MGH SS 22), Particula XXII, κεφ. 28, σ. 196,
στ. 42 εξής. Thomas Ebendorfer, Chronica regum romanorum (MGH SS rer. Germ. N.S. 18), βιβλ. III, σ. 266,
στ. 1 εξής.

6. Bachrach 1977, σσ. 56-58.
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ται, για την περίοδο αυτή, απόλυτα σεβαστή από τις μεταγενέστερες δυτικές πηγές,
οι οποίες κάλιστα, θα μπορούσαν να την αγνοήσουν. Υπάρχει, ωστόσο, μία αντί-
φαση, καθώς ο αυτοκράτορας, ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι η καταστροφή θα προ-
έλθει από το «περιτετμημένο έθνος», εικάζει ότι αυτό είναι οι Ιουδαίοι, και προτεί-
νει τα ανάλογα μέτρα εναντίον τους στον Δαγόβερτο, ενώ στην πραγματικότητα,
η καταστροφή θα προέλθει από τους Μουσουλμάνους7.

Το κύρος όμως που ο Ηράκλειος διαθέτει, φαίνεται από την αναγωγή σε αυτόν,
της καταγωγής ενός μοναχού, του Αββά Meneleus, ο βίος του οποίου γράφτηκε
τον 11ο αιώνα, και είναι βέβαιο, ότι ο συντάκτης του αγνοεί παντελώς την ιστορική
πραγματικότητα Origo beati Menelei claro de fonte manavit, ex magni scilicet impera-
toris Heraclii prosapia. Nam Heraclius imperator genuit Chobar et Modestum Iherosoli-
morum episcopum, Chobar autem Agor; Agor genuit Amanulfum, Amanulfus genuit Me-
neleum … Hic ex illius Eraclii imperatoris genealogia descendens, patrem habuit nomine
Amanulfum, qui et attavum habuit ipsum imperatorem Heraclium. Huius itaque beati
Menelei predictus pater Amanulfus genitorem habuit nomine Agor. Is ab Hierosolimis ob
amore Dei beati Martini Turonis expetens suffragia, post aliquantos dies Andegavis pagi
propinquos pervenit ad terrarum fines; ubi sicut vir nobilis nobiliter deducens vitam et
nobilem copulans sibi raganildem in coniugio coniugem, ex ea genuit iam dictum Ama-
nulfum, beati Menelei patrem inclitum8.

Αλλά και ο θάνατος του Ηρακλείου, ο οποίος υπήρξε επώδυνος, εξηγείται από
ορισμένες πηγές ως θεία δίκη για την αιμομεικτική σχέση που συνήψε με την δεύ-
τερη σύζυγο, την ανηψιά του Μαρτίνα, καθώς και από τη μεταστροφή του στην
«αίρεση του Ευτυχούς», όπως χαρακτηριστικά, αποδίδεται ο μονοθελητισμός.
Πουθενά δεν γίνεται κατανοητή η ανάγκη που έσπρωξε τον αυτοκράτορα να απο-
πειραθεί να συνδιαλλαγεί με τους μονοφυσίτες. Έτσι ο abbas Hugo Flaviniacensis
σημειώνει Cum iam Hierosolimis propinquassent, [sc. Arabes), Heraclius videns, quod
non posset eis resistere, nimio amaritudinis merore adreptus, ad utimum infelix Euthicetis
heresim sectans et Christi cultum relinquens, habens uxorem filiam sororis suae, post an-
num regni sui 27. crudeliter vitam finivit9.

7. Geary 2003· Ullmann 1909, σελ. 5 και σημ. 8. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Ε. Χρυσό
για την υπόδειξη.

8. Vita Menelei abb. Menatensis (MGH SS rer. Merov. 5), σ. 135, στ. 21 εξής. Επίσης κεφ. 1, σ. 136, στίχ.
17 εξής.

9. Hugo abbas Flaviniacensis, Chronicon (MGH, SS 8), βιβλ. 1, σ. 323, στ. 53 εξής. Αξίζει να σημειωθεί
ότι είναι μάταιο κανείς να προσπαθήσει να αιτιολογήσει τις χρονολογίες που δίνουν οι δυτικές πηγές, οι
οποίες διίστανται σε μεγάλη έκταση.



Τα συμβάντα που έλαβαν χώρα στην Ιταλία, κατά την περίοδο βασιλείας του
Ηρακλείου, μνημονεύοται μόνο από δυτικές πηγές. Σύμφωνα με την εξέλιξη των γε-
γονότων, όταν δολοφονήθηκε ο έξαρχος Ιωάννης, η Βυζαντινή διοίκηση απέστειλε
τον πατρίκιο Ελευθέριο, ο οποίος υπήρξε και ευνούχος σύμφωνα με μία μαρτυρία, το
616.  Ο τελευταίος τιμώρησε τους δολοφόνους του προκατόχου του, ενώ παράλλη-
λα, κατέστειλε τις τοπικές εξεγέρσεις, με σπουδαιότερη αυτή της Νεάπολης υπό τον
Ιωάννη της Conza. Σύντομα, ωστόσο, και ο ίδιος στασίασε, οπότε, με τη βοήθεια του
Λογγοβάρδου δούκα Sundarit, αυτός ηττήθηκε και αργότερα συνελήφθη από τους
πιστούς στον αυτοκράτορα, στρατιώτες, στο φρούριο Luceoli (σημ. Lucioli;), εκτε-
λέστηκε και το κεφάλι του στάλθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Είναι ενδιαφέρον, ότι το βιβλίο των παπών, ο Liber Pontificalis, δεν μνημονεύει
ολόκληρη την εξέλιξη των γεγονότων, ενώ αντίθετα, ο Παύλος Διάκονος δίνει περισ-
σότερες πληροφορίες. Έτσι, για το βιβλίο των παπών, αυτό που έχει σημασία είναι η
τιμωρία των δολοφόνων του προηγούμενου εξάρχου, και η θερμή υποδοχή του Ελευ-
θερίου από τον πάπα Deusdedit (615-618), στη Ρώμη Huius temporibus veniens Eleu-
therius patricius et cubicularius ravenna et occidit omnes qui in nece Iohanni exarchi et
iudicibus rei publicae fuerant mixti. Hic venit roma et susceptus est a sanctissimo Deus-
dedit papa optime10. Η τελευταία αυτή είδηση δεν ενδιαφέρει τον Παύλο Διάκονο, ο
οποίος αναφέρεται στην κατάπνιξη της στάσης του Ιωάννη της Conza στη Νεάπολη,
αλλά και αυτήν του ίδιου του εξάρχου, καθώς και την σύλληψη και καρατόμησή του
Hac aetate Iohannes Consinus invasit Neapolim. Quem de eadem civitate non multos
post dies Eleutherius patricius expulit eumque interfecit. Post haec isdem Eleutherius pa-
tricius eunuchus imperii iura suscepit. Qui dum a ravenna romam pergeret, in castro
Luceolis a militibus interfectus est, caputque eius Constantinopolim imperatori delatum
est11.Ο χαρακτηρισμός του Βυζαντινού αξιωματούχου ως κουβικουλάριου στο βιβλίο
των παπών, και ευνούχου στον Παύλο Διάκονο, είναι πληροφορίες οι οποίες αλληλ-
λοσυμπληρώνονται άριστα μεταξύ τους και η αξία τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η πληρέστερη, ωστόσο, αναφορά στα συγκεκριμένα γεγονότα, γίνεται στους
Auctarii Havnienses, όπου αυτά τα γεγονότα καταλαμβάνουν τρία ολόκληρα μικρά
κεφάλαια. Το συγκεκριμένο κείμενο έχει μεγάλη σημασία, πρώτον, γιατί φαίνεται
ότι γράφηκε το 640, δηλαδή ελάχιστα χρόνια ύστερα από τα περιστατικά που αφη-
γείται, προέρχεται από την ίδια την Ιταλία, και είναι ένα κείμενο χωρίς λόγιες φι-
λοδοξίες, που, μάλλον, έχει ως στόχο να εξυπηρετήσει πρακτικούς στόχους12. Σύμ-

10. Liber Pontificalis (Rec. I) Gesta pontif. Rom., σ. 166, στ. 3 εξής. 
11. Paulus Diaconus, Historia Langobardorum (MGH, SS rer. Germ. 48), βιβλ. IV, κεφ. 34, σ. 160. 
12. MGH, Auct. Ant. τόμ. IX, Chronica Minora, σ. 339.
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φωνα με την αφήγηση του κειμένου, το οποίο, σημειωτέον, δεν αναφέρεται στην
καρατόμηση και την αποστολή της κεφαλής του στασιαστή εξάρχου στην Κων-
σταντινούπολη, ο Ελευθέριος πρώτα πολέμησε εναντίον των Λογγοβάρδων.  Ητ-
τηθείς δε από τον Sundarit, συνήψε συνθήκη ειρήνης για λογαριασμό των Ρωμαίων
της Ρώμης, καταβάλλοντας 500 κεντηνάρια χρυσού ώστε ο βασιλιάς Αγιλούλφος
(590-616) να μην πολιορκήσει την πόλη. Στη συνέχεια, αφού ο έξαρχος είχε συνά-
ψει ειρήνη με τους Λογγοβάρδους, και με την προτροπή του αρχιεπισκόπου της Ρα-
βέννας Ιωάννη Δ΄, εξεγέρθηκε και αναχώρησε για να στεφθεί αυτοκράτορας στη
Ρώμη. Στο φρούριο Lucioli, ωστόσο, αυτός συνελήφθη από πιστά στον αυτοκρά-
τορα, στρατεύματα και εκτελέστηκε13.

Σε ό,τι αφορά το αντικείμενό μας, δηλαδή την εικόνα του αυτοκράτορα, θα
πρέπει, με βάση τις προαναφερθείσες πηγές, αλλά και τις οψιμότερες όπως τον
Hermannus Contractus, οι οποίες ακολουθούν τα λεγόμενα του Παύλου Διακόνου
και δεν χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα, να τονίσουμε ότι η προσήλωσή του
στην Χριστιανική πίστη, δεν τον εμπόδιζε να αποδεχθεί μία πράξη που συμβόλιζε
την τιμωρία των σφετεριστών σε μία απόμακρη επαρχία, όπως η Ιταλία. Η αποστο-
λή, άλλωστε, της κεφαλής ενός ηττηθέντος σφετεριστή, αποτελούσε και θα απο-
τελούσε, για αιώνες ακόμη, συνήθη πρακτική.

Συμπερασματικά, μπορεί κανείς να πει ότι ο Ηράκλειος των δυτικών πηγών, είναι
ένας αυτοκράτορας με πολλά ακραία στοιχεία. Πιστός Χριστιανός, ο οποίος όμως
υπέπεσε και σε αιμομειξία, αλλά και σε αίρεση.  Δεινός πολεμιστής, ο οποίος μάλιστα,
με τον μανδύα του αρχάγγελου Μιχαήλ, θα νικήσει τον δράκοντα Χοσρόη. Δεινός
αστρολόγος και μαθηματικός, που μπορούσε να προβλέψει την Αραβική λαίλαπα,
ωστόσο, δεν κατάλαβε ότι το «περιτετμημένο έθνος» δεν ήταν αυτό των Ιουδαίων.
Ευσεβής τέλος, Χριστιανός, ο οποίος, όμως, ήταν, στα πλαίσια μίας realpolitik, δια-
τεθειμένος να αποδεχθεί το κεφάλι του δολοφονηθέντος σφετεριστή εξάρχου Ελευ-
θέριου, απόδειξη ότι υπήρχαν αρκετές πιστές δυνάμεις στην Ιταλία. Ίσως η εικόνα
αυτή να στερείται του σεβασμού, των κινδύνων και της μεγαλοπρέπειας που απο-
πνέει ο Βυζαντινός Ηράκλειος. Ωστόσο, ο δυτικός Ηράκλειος, ο οποίος μπορεί να
χαρακτηρισθεί και πρόγονος ενός ηγουμένου στην απώτερη δύση, αντικατοπτρίζει,
ακόμη και μέσα από τα φανταστικά στοιχεία που τον διέπουν, έναν αυτοκράτορα με
ιδιαίτερα χαρίσματα, και, οπωσδήποτε, με τεράστιο κύρος.

13. Βλ. Brown 1984, σ. 22, ο οποίος πιστεύει ότι η κίνηση του αρχιεπισκόπου είχε ως στόχο την αποσό-
βηση μίας ιδιαίτερα επικίνδυνης κατάστασης στα όρια της αρχιεπισκοπής, κάτι που μου φαίνεται μάλλον
ανεπαρκές, αν ο ίδιος ο έξαρχος δεν είχε προαποφασίσει αυτή την ενέργεια.
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ABSTRACT 

In this article an attempt has been made to demonstrate and analyze the portrait of Heraclius
as viewed by western sources. Comments on him by western writers, largely reflect legendary

powers and characteristics which hardly reflect his picture as shown through Byzantine sources.
A great deal of emulation and exaggeration means that sources of the eleventh and twelfth cen-

tury grant to him such elements as fighting a duel with the Persian king, as were popular with knights
and warriors of the west, unlike the heroic element in Byzantine sources that is kept at more realistic
proportions. More interesting however, is the attribution of astronomical and mathematical knowl-
edge to him, and thus the ability to foresee the future, a pure western fabrication. A killer of a dragon
and an astrologer and mathematician emperor can well fit with eschatological tastes, largely flour-
ishing in the thirteenth century. Western Heraclius only retains a rudimentary similarity with real
Heraclius, and would be totally unrecognized by his Byzantine contemporaries.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Bachrach 1977 = Bachrach Bernard, Early medieval Jewish policy in Western Europe, University of Min-
nesota press, (Mineapolis 1977). 

Brown 1984 = Brown T. S. Gentlemen and officers. Imperial administration and aristocratic power in
Byzantine Italy, A.D 554-800, (London 1984).

Geary 2003 = Geary Patrick J., Die Merowinger. Europa von Karl dem Großen, (München 2003).
Κουντούρα-Γαλάκη 2001 = Ε. Κουντούρα-Γαλάκη (επιμ.), Οι σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου, 7ος–9ος

αι, [Εθνικό  Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών, Διεθνή Συμπόσια, 9], (Αθήνα 2001).
Liber Pontificalis, έκδ. L. Duchesne, (Παρίσι 1935).
MGH = Monumenta Germaniae Historica.
1. Auct. Ant = Auctores Antiquissimi, τόμ. 1-14.
2. QQ = Quellen zur Geistgeschichte des Mittelalters, τόμ. 1-24.
3. SS = Scriptores rerum Germanicarum, τόμ. 1.39.
4. SS rer. Merov = Scriptores rerum Merovingicarum, τόμ. 1-7.
5. SS rer. Germ N.S. = Scrirptores rerum Germanicarum Nova Series, τόμ. 1-24.
Ullmann 1909 = Ullmann Salomon, Studien zur Geschichte der Juden in Belgien bis zum XVIII Jahr -

hundert, (Αμβέρσα 1909), (https://archive.org/details/studienzurgeschi00ullm)

96 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ



* Μια πρώτη μορφή της συνολικότερης έρευνάς μας για το Άγιο Μανδήλιο παρουσιάσθηκε σε ανα-
κοίνωση στο KΖ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2006) με τίτλο: «Το Άγιον
Μανδήλιον, οι αυτοκράτορες και η εξουσία στην Κωνσταντινούπολη του 10ου αιώνα». Περαιτέρω παρου-
σιάσεις πτυχών της έρευνας πραγματοπoιήθηκαν στο πλαίσιο του Μεσημβρινού Σεμιναρίου του Τμήματος
Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου («Ο Κουρκούας και οι άλλοι. Το Άγιον Μανδήλιον και η εξουσία»,
Κέρκυρα, 12 Ιανουαρίου 2011), και στις Επιστημονικές Συναντήσεις του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών («Το Άγιο Μανδήλιο και η πολιτική του αξία στην Κωνσταντινούπολη
του 10ου αιώνα», Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011). Ευχαριστώ θερμά την Οργανωτική Επιτροπή του Πανελ-
ληνίου Ιστορικού Συνεδρίου για την αποδοχή της ανακοίνωσης, την Τζελίνα Χαρλαύτη για την πρόσκλη-
ση στο Μεσημβρινό Σεμινάριο, τους Στυλιανό Λαμπάκη και Τηλέμαχο Λουγγή για την πρόσκληση στις
Επιστημονικές Συναντήσεις, καθώς και τους συναδέλφους που παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις και με
πολύτιμα ερωτήματα πλούτισαν την οπτική της έρευνας. Υπό εκτύπωση βρίσκεται επίσης το άρθρο μας
«Η κραταιά παρουσία του Αγίου Μανδηλίου. Κείμενα, αντικείμενα και προφητείες για την αυτοκρατορική
ισχύ στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα», Ιόνιος Λόγος 6 (2017).

ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΝΔΗΛΙΟΥ*

Στον Καθηγητή Ευάγγελο Χρυσό

Το υπόβαθρο για την Μεταφορά. Η παράδοση σχετικά με το Άγιο Μανδήλιο

Ηπαρούσα συμβολή ασχολείται με το ζήτημα του Αγίου Μανδηλίου, και επιδιώ-
κει να διερευνήσει ιδίως στοιχεία της πολιτικής του αξιοποίησης και νοηματο-

δότησης στο Βυζάντιο του 10ου αιώνα. Επιχειρούμε ειδικότερα να εξετάσουμε την έν-
ταξη του Μανδηλίου –και των δεδομένων που κατέστησαν δυνατή την διασφάλισή
του από τους Βυζαντινούς καθώς και την συνακόλουθη μεταφορά του από την  Έδεσ-
σα στην Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 944– στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης για
την αυτοκρατορική εξουσία και σε άμεση σύνδεση με την ιδεολογική νομιμοποιητική
προβολή των ανταγωνιζομένων για την εξουσία μερών εκείνη την κρίσιμη περίοδο.

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 97-140  



Κατά την αντίληψη των Βυζαντινών το Μανδήλιον νοούνταν ως η κατ’ εξοχήν
αχειροποίητη εικόνα, καθώς πιστευόταν ότι είχε διαμορφωθεί με τη βούληση του
ίδιου του Ιησού Χριστού˙ συνεπώς, συνιστούσε αντικείμενο ευρύτατης και έντο-
νης ευλάβειας1. Για αιώνες λειτούργησε –σε όλο τον βυζαντινό κόσμο, αλλά και
στον κόσμο της χριστιανοσύνης γενικότερα– ως εμβληματικό υπόδειγμα συν-
δυασμού αρχετυπικής αχειροποίητης εικόνας και αδιαμφισβήτητου ιστορικού
ίχνους του Ιησού Χριστού2, ενώ παραλλήλως αναδείχθηκε ο αποτροπαϊκός και
φυλακτήριος χαρακτήρας του για την πόλη που το φιλοξενούσε (την Έδεσσα,
έως το 944)3.

Πέραν όσων αναφέρθηκαν, το Μανδήλιον λειτουργούσε παγκοίνως ως αψευδές
και απτό στοιχείο με υλική υπόσταση που μαρτυρούσε εύγλωττα και επιβεβαίωνε
πέραν κάθε αμφιβολίας στους ευσεβείς χριστιανούς το έλεος του Χριστού όχι μόνο
προς τον ευσεβή χριστιανό ηγεμόνα Άβγαρο και τους υπηκόους του, αλλά και προς
τις επόμενες γενεές ευσεβών ηγεμόνων και κατοίκων της πόλης.  Έτσι, σταδιακά
με τέφερε το μήνυμα της επίδειξης του ελέους και της ευαρέσκειας του Ιησού στον
ηγε μόνα στον οποίο αυτό είχε σταλεί, και προστασίας στην πόλη που συνιστούσε
την πρωτεύουσα του κράτους και κέντρο της εξουσίας του, αλλά και στους κατοί-
κους της από εχθρικές επιβουλές μη χριστιανικών λαών. Το στοιχείο αυτό κατά την
άποψή μας διεδραμάτισε αξιοπρόσεκτο ρόλο στις ιδεολογικά προσδιορισμένες επι-
λογές σχετικά με το Μανδήλιο κατά τα μέσα του 10ου αιώνα, πτυχές των οποίων
επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε στην παρούσα μελέτη.

Η ύπαρξη του Μανδηλίου είχε χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό επιχείρημα για την
υπεράσπιση της απόδοσης τιμής στις εικόνες κατά την κρίσιμη περίοδο της Εικο-
νομαχίας4: στην διαμορφωμένη παράδοση σχετικά με την εμβληματική αχειροποί-

1. Για το Μανδήλιον γενικά, Cameron 1983˙ Runciman 1931. Βλ. τώρα και Guscin 2015. Ευχαρι-
στώ τον συγγραφέα που έθεσε στη διάθεσή μου το κείμενο της διατριβής. Για τη διαμόρφωση του σχε-
τικού θρύλου για το Μανδήλιο, Nicolotti 2011. Για την θέση και την απόδοσή του στην τέχνη, Grabar
1931. Βλ. και τον τόμο: Kessler–Wolf (eds) 1998, όπου πολύ σημαντικές συμβολές για το θέμα. Πρβ.
Büchsel 1998, ιδίως 20-24. Επίσης, Vikan 1998, ιδίως σσ. 254-257. Για την σημασία του στον συριακό
κόσμο, βλ. και Kaplan 2013, σ. 16. Σύντομες καταγραφές, Chiellini Nari 2000, και Restle 1993, με εν-
διαφέροντα στοιχεία για την πτυχή της ιστορίας της τέχνης. Βλ. επίσης ενδεικτικά σύντομες αναφορές,
μεταξύ άλλων, και στα ακόλουθα έργα: Belting 1994, σ. 53· Angold 2001, σ. 141· Κωνσταντινίδης 2002,
σσ. 5-7· Cunningham 2002, σσ. 102-105· Barber 2002, σσ. 24-25.

2. Βλ. Vasiliu 2011. Επίσης, Wortley 2002-2003, σ. 161· Brubaker 2012, σσ. 11-13.
3. Βλ. Drijvers 1998.
4. Βλ. Cameron 1998.

98 ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΡΕΝΗΣ



ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ, Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ 99

ητη εικόνα είχε αναφερθεί ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός5, ενώ στα Πρακτικά της Ζ΄ Οι-
κουμενικής Συνόδου (787) γίνεται επίσης σαφής μνεία σε αυτήν και στην θαυμα-
τουργή της δράση6. Επίσης, στην Επιστολή των τριών Πατριαρχών στον τελευταίο
εικονομάχο αυτοκράτορα Θεόφιλο εντοπίζεται επίκληση της ύπαρξης και λειτουρ-
γίας του Μανδηλίου προς εδραίωση των εκφραζόμενων εικονόφιλων επιχειρημά-
των7. Σε αυτό ακριβώς το πνευματικό υπόβαθρο, το Μανδήλιο αποτέλεσε ευνοή-
τως ήδη πριν τον 10ο αιώνα σημείο αναφοράς για τους Βυζαντινούς συγγραφείς,
αντικείμενο συχνής μνείας σε κείμενα ευρύτερης θεματικής και ποικίλης γραμμα-
τειακής ένταξης8, ενώ κατά τους επόμενους αιώνες έμελλε επίσης να αναδειχθεί σε
αξιόλογο στοιχείο της βυζαντινής μνημειακής ζωγραφικής9.

Συνεπώς, η διάσωση του Μανδηλίου από τα χέρια των «απίστων» και η μετα-
φορά του από την Έδεσσα στη βυζαντινή πρωτεύουσα ευλόγως αποτελούσαν γε-
γονότα τα οποία έφεραν μεγάλη συμβολική και ιδεολογική αξία. Ασφαλώς, η με-
ταφορά του Μανδηλίου στην Κωνσταντινούπολη καταγράφεται σε όλα τα έργα
των βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων που διαλαμβάνουν τα σχετικά με την
αντίστοιχη περίοδο. Πέραν του γεγονότος ότι μνείες στο Μανδήλιο εντοπίζονται
περιστασιακά και σε άλλα κείμενα που αναφέρονται στην εποχή10, η ισχύς της πα-
ρουσίας του στον βυζαντινό κόσμο επιβεβαιώνεται, σε μείζονα μάλιστα βαθμό, από
την πρακτική της σύνθεσης ειδικών έργων επικεντρωμένων στο Μανδήλιον και

5. Βλ. σχετικά Kotter (ed.) 1973, σ. 208, στ. 51-56. Βλ. Auzépy 2007, κυρίως σσ. 108-109˙ Louth
2002, σ. 186˙ για ερωτήματα και σχετική περαιτέρω βιβλιογραφία βλ. Brubaker–Haldon 2001, σσ. 248-
250.

6. Για την μνεία στο πλαίσιο της πέμπτης πράξεως της Συνόδου, που γίνεται κυρίως με βάση την
καταγραφή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Ευαγρίου, βλ. Lamberz (ed.) 2012, σσ. 580, 582 (λατ. κείμ.,
σσ. 581, 583). Η επιβεβαίωση από τον αναγνώστη Λέοντα είναι αξιοπρόσεκτη: Κἀγὼ ὁ ἀνάξιος ὑμῶν
δοῦλος, ἡνίκα  κατέβην εἰς Συρίαν μετὰ τῶν ἀποκρισιαρίων, ἐγενόμην ἐν Ἐδέσσῃ καὶ τὴν ἱερὰν καὶ
ἀχειροποίητον εἰκόνα τεθέαμαι ὑπὸ πιστῶν τιμωμένην τε καὶ προσκυνουμένην. Αὐτόθι, 582.23-25. Βλ.
επίσης Giakalis 2005, ιδίως σ. 45.

7. Gauer (ed.) 1994, σσ. 2-71 (κριτική έκδoση, με γερμαν. μετάφραση). Munitiz–Chrysostomides
–Harvalia-Crook–Dendrinos (eds) 1997, σσ. 2-79 (κριτική έκδοση, με αγγλ. μετάφραση). Για το κεί-
μενο πρβ. Brubaker–Haldon 2001, σσ. 279-280. Για τα ζητήματα της αυθεντικότητας του κειμένου, βλ.
Chrysostomides 1997. Για την εικονομαχική πολιτική του Θεοφίλου, Brubaker 2012, σσ. 92-93. 

8. Για τις μνείες του Ευσεβίου, του Προκοπίου, του Ευαγρίου, του Θεοφυλάκτου Σιμοκάττη, και
του Γεωργίου Πισίδη, βλ. Guscin 2015, σσ. 41-44, 52-57, 63-64.

9. Βλ. Παπαδάκη–Oekland 1987-88· Velmans 1995. Για μία παράδοση «αναπαραγωγής» του Μανδη-
λίου, βλ. Kessler 2000, ιδίως σσ. 64-87. Βλ. επίσης Jolivet–Lévy 2007· Tsamakda 2012, σ. 133· Emmanuel
2007, σ. 119· Spatharakis–van den Brink–Verweij 2003, σ. 229· Mπέλτινγκ 2009· Tsakalos 2013.

10. Βλ. Delehaye (ed.) 1892, σσ. 150-152. Επίσης, Schreiner (ed.) 1971, σ. 51.

8



στην Translatio καθ’ εαυτά. Πρόκειται για κείμενα που πιθανότατα τοποθετούνται
κατά το χρονικό διάστημα 945-950, ευρίσκονται πολύ κοντά στο γεγονός της με-
ταφοράς, και αντικατοπτρίζουν το ενδιαφέρον για το Μανδήλιο, το οποίο μολονότι
αποτελούσε παλαιόθεν φημισμένο και σεπτό αντικείμενο, λαμβάνει νέα προσοχή
και ιδεολογική νοηματοδότηση ως άρτι αφιχθέν στην βυζαντινή επικράτεια και
στην πρωτεύουσά της. Τα έργα αυτά είναι η Ομιλία του αρχιδιακόνου και ρεφερεν-
δαρίου Γρηγορίου11, και η Διήγησις που αποδίδεται στον λόγιο αυτοκράτορα Κων-
σταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο12.

Η παράδοση αυτή της βυζαντινής γραμματείας επανέρχεται περιστασιακά και με-
τά τον 10ο αιώνα13. Εξ άλλου, η παρουσία του Μανδηλίου στην βυζαντινή πρωτεύου-
σα από το έτος 944 και εξής, η αίγλη με την οποία είχε περιβληθεί, η ευλάβεια που αυτό
συγκέντρωνε καθώς και η ιδεολογική σημασία με την οποία είχε ενδυθεί, αδιαμφισβή-
τητα θα πρέπει να νοηθούν ως κρίσιμοι παράγοντες για την λήψη της απόφασης σχε-
τικά με την εξασφάλιση και μεταφορά στην Κωνσταντινούπολη και του Αγίου Κερα-
μίου, κατά το τρίτο τέταρτο του 10ου αιώνα14. Οι τελευταίες σαφείς μνείες παρουσίας
του Μανδηλίου στην Κωνσταντινούπολη απαντούν σε δύο έργα του Νικολάου Με-
σαρίτη˙ σε αναφορά του στα κειμήλια και λείψανα του ναού της Παναγίας του Φάρου
στο αυτοκρατορικό παλάτι της Κωνσταντινούπολης (1201)15 και στο πλαίσιο του Επι-
ταφίου στον λόγιο αδελφό του Ιωάννη Μεσαρίτη (1206)16. Πολλή μελάνη έχει χυθεί
για την μετέπειτα τύχη του Μανδηλίου.17 Στην πραγματικότητα, καμία σωζόμενη μαρ-

11. Dubarle (ed.) 1997 (κριτική έκδοση με γαλλ. μετάφραση, σσ. 14-29). Πρβ. έκδοση του κειμένου
με αγγλ. μετάφραση, Guscin 2009, σσ. 70-87. Βλ. και Antonopoulou 2011, σσ. 13-14, όπου επίσης ανα-
φορά στον συγγραφέα και στο ζήτημα της σχέσης του με τον ομώνυμο συντάκτη εγκωμίου στον άγιο
Δημήτριο, με σχετική βιβλιογραφία. Πρβ. Guscin 2015, σσ. 76-79. Για την ένταξη του κειμένου στην
συνολικότερη πνευματική και γραμματειακή δραστηριότητα με κεντρική φυσιογνωμία τον Κωνσταν-
τίνο Ζ΄, βλ. και Magdalino 2013, κυρίως σσ. 192-193.

12. Βλ. κατωτέρω.
13. Flusin 1997 (κριτική έκδοση με γαλλ. μετάφραση, σσ. 66-79). Πρβ. Guscin 2015, σσ. 90-91. Για

τον συγγραφέα, βλ. κυρίως Diethart 1971. Βλ. και De Stefani 2008.
14. Για το Άγιον Κεράμιον, βλ. την σύντομη καταγραφή της Patterson–Ševčenko 1991, όπου και

περαιτέρω βιβλιογραφία. Επίσης, Halkin (ed.) 1963. Βλ. και την πρόσφατη συμβολή του Sullivan 2012.
Επίσης, Talbot–Sullivan 2005, κυρίως σσ. 119-122, όπου και συζήτηση προβλημάτων που αφορούν
στην σχετική αφήγηση του Λέοντος. Βλ. και Morris 2003, ιδίως σσ. 251-252. Επίσης, Κόλια–Δερμιτζά-
κη 1991, σ. 281, Lidov 2006, και Τακιρτάκογλου 2015, σ. 101, και σημ. 239.

15. Heisenberg (ed.) 1907, σ. 31.32-35. Βλ. και Klein 2015, σσ. 201-202. Για τον λόγιο βλ. Giarenis
forthcoming. Πρβ. Γιαρένης 2014, κυρίως σσ. 79-82. Επίσης, Angold 2016.

16. Heisenberg (ed.) 1922, σ. 27.26-30.
17. Βλ. μεταξύ άλλων, Hetherington 2006.
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τυρία των πηγών δεν διαθέτει κατά την άποψή μας την αναγκαία σαφήνεια ώστε να
αποδεχθεί κάποιος χωρίς δισταγμό την θέση για μεταφορά του Μανδηλίου από την
Κωνσταντινούπολη στην Γαλλία κατά το 124718 (ή και ακόμη νωρίτερα)19 και απόθεσή
του από τον βασιλέα Louis IX στην Sainte Chapelle, όπου έχει προταθεί πως παρέμεινε
έως την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης20.

Το πολιτικό πλαίσιο, τα δρώντα πρόσωπα και ο στρατηγός

Η ανασύσταση των βασικών γεγονότων της πολιτικής ιστορίας της υπό εξέταση
περιόδου και των έντονων αντιπαραθέσεων για την κατάκτηση –ή τη διατήρηση–
της αυτοκρατορικής εξουσίας γενικώς δεν παρουσιάζει μεγάλα προ βλήματα21.
Ωστόσο, ορισμένες επιμέρους πτυχές οπωσδήποτε επιδέχονται ειδικότερων πραγμα -
τεύσεων και προσεγγίσεων. Το στοιχείο ότι σχεδόν όλα τα κεντρικά πρόσωπα της
περιόδου εμφανίζονται να έχουν ορισμένη εμπλοκή στο ζήτημα της διεκδίκησης, εξα-
σφάλισης, μεταφοράς και ιδεολογικής αξιοποίησης του Μανδηλίου είναι οπωσ-
δήποτε εντυπωσιακό και δηλωτικό της συμβολικής, ιδεολογικής και πνευματικής ση-
μασίας των σχετικών γεγονότων και εξελίξεων για την συνολικότερη πολιτική κατά-
σταση της αυτοκρατορίας. 

Τα κύρια δρώντα πρόσωπα περιλαμβάνουν τον Ρωμανό Α΄ Λεκαπηνό, καίσα-
ρα από το 919 και συναυτοκράτορα του Κωνσταντίνου Ζ΄ από τον Δεκέμβριο του
920 –ουσιαστικό ηγεμόνα της αυτοκρατορίας έως τον Δεκέμβριο του 94422–, τον
λόγιο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ τον Πορφυρογέννητο23 –ο οποίος είχε ανα-
γορευθεί και στεφθεί από το 913, βρισκόταν όμως στην πραγματικότητα «σε δεύ-
τερο πλάνο» έως την ανατροπή του Ρωμανού–, τους γιούς του Ρωμανού Στέφανο

18. Runciman 1931, σ. 251. Για την καταγραφή των κειμηλίων και λειψάνων που δόθηκαν στον βα-
σιλέα της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και η πολυσυζητημένη «sancta toella tabulae inserta» βλ. Riant
1878-1879, τόμος 2, σσ. 133-135. Βλ. και Κόλια–Δερμιτζάκη 2008, ιδίως σσ. 310-312.

19. Grabar 1931, σ. 17.
20. Runciman 1931, ιδίως σ. 251. Για τις απόψεις, βλ. επίσης Κωνσταντινίδης 2002, σσ. 6-7, και

Guscin 2015, σσ. 96-107. Βλ. τώρα και Durand 2016.
21. Βλ. τα έργα: Jenkins 1966, σσ. 241-268˙ Ostrogorsky 1979, σσ. 147-162˙ Καραγιαννόπουλος

1993, κυρίως σσ. 365-371˙ Χριστοφιλοπούλου 1997, κυρίως σσ. 76-81˙ Ζακυθηνός 1977, κυρίως σσ.
254-256˙ Treadgold 2007, σσ. 190-194. Βλ. και Shepard 2008, ιδίως σσ. 508-512.

22. Runciman 1929. Καταγραφή και βιβλιογραφία, Kazhdan 1991(1). Βλ. τώρα και «Romanos I.
Lekapenos», στο έργο: Lilie et al. 2013, 5ος τόμος, αρ. 26833,  σσ. 578-593.

23. Για το πρόσωπο και την εποχή του βλ. τον συλλογικό τόμο: Μαρκόπουλος (ed.) 1989. Βλ. και
«Konstantinos VII.», στο έργο: Lilie et al. 2013, 3ος τόμος, αρ. 23734, σσ. 516-531. Βλ. επίσης Grierson–
Jenkins 1962.



και Κωνσταντίνο Λεκαπηνούς24–, και δύο στενούς συνεργάτες του Ρωμανού Λε-
καπηνού: τον πρωτοβεστιάριο και στην συνέχεια παρακοιμώμενο Θεοφάνη25, κα-
θώς και τον στρατηγό Ιωάννη Κουρκούα26. 

Στην παρούσα μελέτη επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας ιδίως στον τελευ-
ταίο, επιχειρώντας να διερευνήσουμε πτυχές ομάδων, κύκλων και μερίδων που
διαμόρφωσαν σχέσεις συνεργασίας ή σύγκρουσης στην Κωνσταντινούπολη της
υπό εξέταση περιόδου. Η επιλογή επικέντρωσης στο συγκεκριμένο πρόσωπο
φρονούμε πως επιβάλλεται εν προκειμένω, καθώς, όπως αναπτύσσουμε ακολού-
θως, τα ζητήματα αφενός της καίριας και καθοριστικής συμβολής του Κουρκούα
στην εξασφάλιση του Μανδηλίου προς μεταφορά του στην Κωνσταντινούπολη
και αφετέρου της μετέπειτα τύχης του στρατηγού στο περιβάλλον της Βασι-
λεύουσας μπορούν να συνεισφέρουν στην πληρέστερη και ακριβέστερη κατα-
νόηση πτυχών τόσο των πολιτικών αντιπαραθέσεων όσο και των ιδεολογικών
επιλογών της περιόδου. Στη συνέχεια επιχειρούμε να αναδείξουμε ορισμένα καί-
ρια στοιχεία, όπως προκύπτουν από τις πηγές που διαλαμβάνουν την πορεία των
δρώντων προσώπων και των σχετικών γεγονότων. 

Ο Ιωάννης Κουρκούας προερχόταν από επιφανή στρατιωτική οικογένεια27.
Πρώτη μνεία του στις βυζαντινές πηγές εμφανίζεται σε σύνδεση με γεγονότα του
έτους 920, όταν ως δρουγγάριος τῆς βίγλης ανέλαβε την εκτέλεση της απόφασης
του Ρωμανού Λεκαπηνού για σύλληψη και εκτοπισμό των υποστηρικτών της βα-
σιλομήτορος Ζωής Καρβωνοψίνας στο Οψίκιον28. Συνεπώς, ήδη από αυτή την

24. Βλ. «Stephanos Lekapenos», στο έργο: Lilie et al., 2013, 6ος τόμος, αρ. 27251, σσ. 83-89, και
«Konstantinos Lekapenos», στο έργο: Lilie et al., 2013, 3ος τόμος, αρ. 23831, σσ. 589-594, αντίστοιχα.

25. Βλ. «Theophanes», στο έργο: Lilie et al., 2013, 6ος τόμος, αρ. 28087, σσ. 501-505· Xρήστου 2008,
σσ. 223-226. Παραμένει χρήσιμη και καίρια στις παρατηρήσεις της η μελέτη του von Dobschütz 1901. Για
τον Θεοφάνη ως ευνούχο βλ. την ένταξή του στον σχετικό κατάλογο στο πλαίσιο του έργου του Tougher
2008, σ. 170, αρ. 220.

26. Για τον στρατηγό και το έργο του, βλ. «Ioannes Kurkuas», στο έργο: Lilie et al., 2013, 3ος τόμος,
αρ. 22917, σσ. 122-130. Επίσης, Kazhdan 1991 (2)· Μαρκόπουλος 2006· Runciman 1929, σσ. 135-150·
Jenkins 1966, κυρίως σσ. 245-247. Για την οικογένεια Κουρκούα και την ένταξή της στην βυζαντινή
αριστοκρατία, βλ. Kazhdan–Ronchey 1997, σ. 224. Για μολυβδόβουλλα του Ιωάννη Κουρκούα, Andri-
ollo 2012, ιδίως σσ. 62-66. Πρβ. Wassiliou–Seibt 2004, αρ. 89, σσ. 111-112. Επίσης, Κολτσίδα–Μακρή
2008, σσ. 140-141· Bell 1929-1930, σ. 634, αρ. 3.

27. Για τα πρώτα γνωστά μέλη της οικογένειας βλ. Andriollo 2012, ιδίως σσ. 57-61. Για την συνολι-
κότερη σχετική εξέλιξη, βλ. κυρίως Brousselle 1996, σσ. 43-66. Για πιθανή απόδοση μολυβδοβούλλου σε
μέλος της οικογένειας, «Konstantinos», στο έργο: Lilie et al., 1998-2002, τόμος 2, αρ. 4033, σσ. 595-596.

28. Bekker (ed.) 1838, σ. 397.10-20. Wahlgren (ed.) 2006, σ. 313.70-75. Ψευδο–Συμεών, στο: Bekker
(ed.) 1838, σ. 731.7-9. Thurn (ed.) 1973, σσ. 211.34-212.39. Νεοελλ. απόδοση και σχόλια, Τσολάκης–
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πρώτη καταγεγραμμένη στις πηγές ενέργειά του (και υπό την πρώτη του μνημο-
νευόμενη ιδιότητα), ο Κουρκούας δρα υπέρ της εξουσίας του Ρωμανού.

Από το κείμενο της Συνέχειας του Θεοφάνη πληροφορούμαστε επίσης για την
καταγωγή, την μόρφωση, τον χαρακτήρα, καθώς και την ευρύτερη οικογένεια του
Ιωάννη Κουρκούα29, στο πλαίσιο μιας εξαιρετικά θετικής για αυτόν αναφοράς, που
εντάσσεται οργανικά στην ευρύτερη ιδεολογική γραμμή του συγκεκριμένου τμή-
ματος του έργου ως προς την ανάδειξη του ρόλου του Ρωμανού Λεκαπηνού και
των άμεσων και πιστών συνεργατών του30. Σε αυτήν την ευνοϊκότατη μνεία στον
στρατηγό, αφού σημειώνεται ὁποῖος οὗτος πιστὸς καὶ ὀρθὸς ἀνεδείχθη τῇ γενεᾷ
ἡμῶν31, αναφέρεται ακολούθως ότι προερχόταν ἐκ γένους τῶν Ἀρμενιακῶν, και κα-
ταγράφεται ότι διέθετε αριστοκρατική καταγωγή32. Ακολούθως αναφέρεται ότι είχε
λάβει εκπαίδευση από τον συγγενή του, μητροπολίτη Γάγγρας της Παφλαγονίας
Χριστοφόρο33, ο οποίος είχε επίσης προβεί σε αγαθή πρόρρηση για τον ρόλο του
προς όφελος όλων των Ρωμαίων. Η πρόρρηση δημιουργούσε υψηλές προσδοκίες,
οι οποίες –όπως αφήνεται καθαρά να εννοηθεί– επιβεβαιώθηκαν34.

Ο ορισμός του Ιωάννη ως δομεστίκου των σχολών από τον Ρωμανό Λεκαπηνό35

θα πρέπει να τοποθετηθεί πιθανότατα μεταξύ των ετών 921 και 92236. Υπ’ αυτήν

Κιαπίδου 2011, σσ. 601, 603. Γαλλ. μετάφραση και σχόλια, Flusin–Cheynet 2003, σ. 178. Αγγλ. μετά-
φραση και σχόλια, Wortley–Flusin–Cheynet 2010, σσ. 204-205. Bekker (ed.) 1839, σ. 296.14-17. Βλ.
και Μαρκόπουλος 2006, σ. 397. Για το αξίωμα, Guilland 1950(1), ιδίως σσ. 348-349 [ανατύπωση, σσ.
571-572]. Βλ. και Kühn 1991, κυρίως σσ. 104, 109. Επίσης, Shepard 2013, σ. 16.

29. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.15-24. Βλυσίδου 2001, σσ. 100-101· Μαρκόπουλος 2006, σ. 398. 
30. Βλ. σχετικά Καρπόζηλος 2002, σ. 359. Πρβ. Stouraitis 2009, σσ. 138-139.
31. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.17-18.
32. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.18-20.
33. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.20-22: λέγεται δὲ καὶ τὰ ἱερὰ γράμματα ἐκπεπαιδεῦσθαι παρὰ Χριστοφό-

ρου μητροπολίτου Γαγγρῶν τοῦ συγγενοῦς αὐτοῦ. Για το πρόσωπο του Χριστοφόρου, βλ. «Christo phoros»,
στο έργο: Lilie et al., 2013, 1ος τόμος, αρ. 21266, σσ. 761-762, όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία.

34. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.22-24: ὡς ᾄδεται δὲ ὁ λόγος, ὅτι ἔφη ὁ ἀρχιερεὺς «οὗτος ὁ Ἰωάννης εἰς
λύτρωσιν καὶ ἄνεσιν τῶν Ῥωμαίων γενήσεται». Για το θέμα βλ. και Βλυσίδου 2003, ιδίως σ. 113.

35. Bekker (ed.) 1838, σ. 404.8. Για το αξίωμα, βλ. Guilland 1950(2). Επίσης, Kazhdan 1991(3).
36. Μαρκόπουλος 2006, σ. 398, και σημ. 7· Σαββίδης 1992, σ. 77, και σημ. 41, 42. Ο J.–C. Cheynet, σε

σχόλιό του στο: Flusin–Cheynet 2003, σ. 183, σημ. 33, τοποθετεί με βεβαιότητα την δαδοχή στο αξίωμα του
Πόθου Αργυρού από τον Ιωάννη στον Ιούνιο του 922 και την παραμονή του τελευταίου σε αυτό έως το
φθινόπωρο του 944. Πρβ. αντίστοιχο σχόλιο του ίδιου μελετητή στο: Wortley–Cheynet–Flusin 2010, σ. 210,
σημ. 35. Η άποψη αυτή υιοθετείται και από την Ειρήνη–Σοφία Κιαπίδου σε σχόλιο στο: Τσολάκης–Κιαπίδου
2011, σ. 846, σημ. 629. Εάν αυτή η τοποθέτηση ισχύει, το ζήτημα της πλήρους αποσύνδεσης του στρατηγού
από την διασφάλιση του Μανδηλίου, που εντοπίζεται σε όλες τις πηγές της εποχής, παρουσιάζει ακόμη με-



την νέα του ιδιότητα κατά το έτος 923 ο αξιωματούχος θα καταστείλει στην Και-
σάρεια μία ακόμη συνωμοσία εναντίον του Ρωμανού37, ενώ σύντομα θα λάβει και
τον υψηλό τίτλο του μαγίστρου38.

Στην συνέχεια, οι μεγάλες και αλλεπάλληλες στρατιωτικές επιτυχίες του Κουρκούα
εναντίον των Αράβων39 στα ανατολικά σύνορα της αυτοκρατορίας θα οδηγήσουν σε
σημαντικά οφέλη για το Βυζάντιο, καθώς και στην προφανή άνοδο της φήμης του ως
νικηφόρου στρατηγού επί των απίστων. Η κατάληψη της Μελιτηνής40 στο έτος 934
αποτελούσε αδιαμφισβήτητο τρόπαιο, ενώ η συνακόλουθη προσάρτηση της πόλης ως
κουρατωρείας προσπόριζε αξιόλογα οφέλη στην αυτοκρατορία41, στοιχείο αξιοσημεί-
ωτο, το οποίο ως τέτοιο καταγράφεται στις αφηγηματικές πηγές που διαλαμβάνουν τα
σχετικά με την περίοδο42. Ακολούθως ο Κουρκούας κατέλαβε το Δάρας43, προλειαίνον-
τας το έδαφος για περαιτέρω επιθέσεις και νέες προσδοκώμενες κατακτήσεις.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που θα προκύψει για την αυτοκρατορία εξαι-
τίας της αιφνιδιαστικής επίθεσης των Ρως στην Βασιλεύουσα κατά τον Ιούνιο του

γαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς δεν μπορεί παρά να νοηθεί ως αποτέλεσμα ιδεολογικής επιλογής, την οποία
η γραμματεία της περιόδου υπηρετεί πιστά, και χωρίς εξαιρέσεις ή παρεκκλίσεις.

37. Bekker (ed.) 1838, σ. 404.8. Wahlgren (ed.) 2006, σ. 319.188-200. Bekker (ed.) 1838, σ. 734.8-
18. Bekker (ed.) 1842, σ. 308.16-22. Tafel (ed.) 1859, σ. 218 (αποτύπωση της Διασκευής Α της Χρονο-
γραφίας του Συμεών). Ιταλ. μετάφραση, Iadevaia 2001-2002, τόμος II, σ. 264. Thurn (ed.) 1973, σ.
217.66-74. Νεοελλ. απόδοση, Τσολάκης–Κιαπίδου 2011, σ. 615. Γαλλ. μετάφραση και σχόλια, Flusin–
Cheynet 2003, σ. 183. Αγγλ. μετάφραση και σχόλια, Wortley–Cheynet–Flusin 2010, σσ. 210-211.
Bekker (ed.) 1839, σ. 302.4-20. Μπουρδάρα 1981, σσ. 71-72· Βλυσίδου 2001, σ. 100.

38. Για πρόταση ακριβέστερης χρονολόγησης της απονομής του τίτλου στο έτος 926 βλ. Kühn
1991, σ. 80. Για τον τίτλο, βλ. Guilland 1972-1973. Επίσης, βιβλιογραφικά ενημερωμένη καταγραφή
από τον Kazhdan 1991(4).

39. Βλ. Jenkins 1966, σσ. 245-247· Κόλια–Δερμιτζάκη  1991, σσ. 230-231· Holmes 2002, σ. 70.
40. Για την πόλη, Tinnefeld 1975. Επίσης, Hild–Restle 1981, σσ. 233-237. Βλ. και Eger 2012, σσ. 101-108.

Για τα σχετικά γεγονότα βλ. επίσης Tougher 2005, σ. 36˙ Toynbee 1973, σσ. 380-381˙ Harris 2015, σ. 131. Για
την σημασία της πόλης στο πλαίσιο του βυζαντινού στρατηγικού σχεδίου βλ. επίσης Shepard 2001, σ. 30.

41. Βλ. Holmes 2008, ιδίως σ. 150. Επίσης, Holmes 2001, σσ. 47-48.
42. Bekker (ed.) 1838, σσ. 416.14-417.2. Wahlgren (ed.) 2006, σσ. 329.413-330.425. Ψευδο–Συμεών,

Bekker (ed.) 1838, σ. 742.3-8, μνεία στην οποία ο Κουρκούας ονομάζεται Δοὺξ τῶν σχολῶν. Λέων Γραμ-
ματικός, σ. 318.6-13. Tafel (ed.) 1859, σ. 227. Ιταλ. μετάφραση, Iadevaia 2001-2002, τόμος ΙΙ, σσ. 270-
271. Thurn (ed.) 1973, σσ. 224.61-225.80. Νεοελλ. απόδοση, Τσολάκης–Κιαπίδου 2011, σσ. 633, 635.
Γαλλ. μετάφραση και σχόλια, Flusin–Cheynet 2003, σσ. 188-189. Αγγλ. μετάφραση και σχόλια, Wort-
ley–Cheynet–Flusin 2010,  σσ. 216-217. Κεδρηνός, Bekker (ed.) 1839, σσ. 310.18-311.16. Βλ. και Tread-
gold 2007, σσ. 191-192. Για την συνολικότερη σύλληψη των πολεμικών αντιπαραθέσεων της περιόδου
στο συγκεκριμένο μέτωπο, βλ. Cheynet 2001, κυρίως σσ. 59-60. Βλ. και Eger 2012, σ. 104.

43. Βλ. Καραπλή 2005, κυρίως σ. 155, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
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έτους 941, με επικεφαλής του πρίγκιπα Ιγκόρ του Κιέβου44, θα οδηγήσει στην εξαι-
ρετική απόφαση για επάνοδο του στρατηγού της Ανατολής ως χρυσής εφεδρείας
στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο στρατηγός Κουρκούας θα αναδειχθεί για μία ακό-
μη φορά ως σημαντικός παράγων στην αποσόβηση της απειλής45.

Ως επιστέγασμα της αποσόβησης του ρωσικού κινδύνου, όπως όλες οι πηγές
μας πληροφορούν, ο Θεοφάνης πιστώθηκε εμπράκτως μεγάλο τμήμα της νίκης και
προήχθη σε παρακοιμώμενο46. Αμέσως μετά την μνεία αυτής ακριβώς της εξέλιξης
–επομένως, κατά την άποψή μας, τιθέμενη σε χρονική ακολουθία αλλά και νοού-
μενη ως φέρουσα αιτιακή συνάφεια με την απομάκρυνση των Ρως από την Βασι-
λεύουσα–, οι πηγές αναφέρουν ένα σχέδιο γάμου, το οποίο αποτελούσε αφενός
τρανή αναγνώριση της αξίας και των επιτυχιών του Ιωάννη Κουρκούα και αφετέ-
ρου σαφή διακήρυξη της αυτοκρατορικής βούλησης για σύνδεση του οίκου των
Λεκαπηνών με την οικογένεια των Κουρκούα, με δεσμούς στενής εξ αγχιστείας
συγγένειας. Έτσι, εάν ο ευνούχος στρατηγός Θεοφάνης ανταμειβόταν για την σχε-
τική συμβολή του με την απονομή υψηλού αξιώματος που σφράγιζε την άμεση σχέ-
ση του με το πρόσωπο του αυτοκράτορα, ο Ιωάννης Κουρκούας και η οικογένειά
του επιδιωκόταν αντιστοίχως να συνδεθούν άρρηκτα με τον αυτοκράτορα, το πα-
λάτι και την αυτοκρατορική εξουσία.

Η θέση της σχετικής μνείας στις πηγές αποτελεί ασφαλώς αξιόλογο στοιχείο.
Παραδόξως η δράση και η βραχεία παραμονή του Κουρκούα στην Κωνσταντινού-
πολη εκείνη την στιγμή, με την ιδιότητα πλέον του νικηφόρου στρατηγού –που είχε

44. Runciman 1929, σσ. 111-112· Franklin–Shepard 2013, σσ. 114-119· Μωυσείδου 1995, σσ. 155-
157· Gregory 2005, σ. 232· Tougher 2005, σ. 36.

45. Bekker (ed.) 1838, σσ. 424.21-425.3: «κατῆλθε δὲ καὶ ὁ συνετώτατος καὶ ἐχέφρων Ἰωάννης ὁ δομέ-
στικος τῶν σχολῶν ὁ Κουρκούας μετὰ παντὸς τοῦ τῆς Ἀνατολῆς στρατεύματος, καὶ πολλοὺς τούτων διέφθει-
ρεν ἀποσπάδας τῇδε κἀκεῖσε καταλαμβάνων, ὥστε συσταλέντας αὐτοὺς δέει τῆς αὐτοῦ ἐπιθέσεως μένειν ἐπὶ
τὸ αὐτὸ παρὰ τὰ οἰκεῖα πλοῖα καὶ μηδαμοῦ παρεκτρέχειν κατατολμᾶν». Tafel (ed.) 1859, σσ. 232-233. Ιταλ.
μετάφραση, Iadevaia 2001-2002, τόμος ΙΙ, σσ. 274-275. Thurn (ed.) 1973, σ. 229.6-8: «ἀλλὰ μὴν καὶ ὁ δομέ-
στικος τῶν σχολῶν ὁ Κουρκούας, ὀξὺς ἐπιφανεὶς μετὰ τῶν ταγμάτων καὶ ἀποσπάδας τούτους εὑρίσκων τῇδε
κἀκεῖσε πλανωμένους, κακῶς διετίθει». Νεοελλ. απόδοση, Τσολάκης–Κιαπίδου 2011, σ. 647. Γαλλ. μετά-
φραση, Flusin–Cheynet 2003, σ. 193. Αγγλ. μετάφραση, Wortley–Cheynet–Flusin 2010, σ. 221. Βλ. και
Stouraitis 2009, σ. 141.

46. Bekker (ed.) 1838, σσ. 425.23-426.2: «Θεοφάνης δὲ ὁ πατρίκιος μετὰ νίκης λαμπρᾶς καὶ μεγί-
στων ὑποστρέψας τροπαίων ἐντίμως καὶ μεγαλοπρεπῶς ὑπεδέχθη καὶ παρακοιμώμενος ἐτιμήθη». Ταυ-
τόσημη η διατύπωση στην εκδοχή Α: Wahlgren (ed.) 2006, σσ. 337.583-585. Tafel (ed.) 1859, σ. 233.
Ιταλ. μετάφραση, Iadevaia 2001-2002, τόμος ΙΙ, σ. 275. Επίσης αναφορά στην εκδοχή του κειμένου της
Διηγήσεως που παραδίδεται στον κώδ. Ambros. gr. D52 sup.: Guscin 2015, σσ. 342.5-343.10. Thurn



καταδειχθεί ιδίως στην Ανατολή– συνήθως δεν συναρτάται στην υπάρχουσα βι-
βλιογραφία με τον προσανατολισμό της μετέπειτα στρατιωτικής δράσης του, και
αντιμετωπίζεται απλώς ως ένα είδος ασήμαντης «παρένθεσης» στις νικηφόρες
στρα τιωτικές του ενέργειες που λάμβαναν χώρα στο ανατολικό σύνορο της αυτο-
κρατορίας. Ωστόσο, κατά την άποψή μας θα πρέπει να νοηθεί ως στοιχείο που έφε-
ρε σε άμεση συνάφεια και επικοινωνία τον Ιωάννη Κουρκούα με τον αυτοκράτορα
Ρωμανό, συμβάλλοντας αφενός στην επεξεργασία σχεδίου για περαιτέρω σύνδεση
του στρατηγού με την αυτοκρατορική οικογένεια, μέσω ενός γάμου, και αφετέρου
στην σχετική επιλογή για διεκδίκηση και εξασφάλιση του πολυτίμητου Μανδηλίου,
προς μεταφορά του στην Κωνσταντινούπολη. 

Εκεί το Μανδήλιο προσδοκάτο πως θα συνέχιζε τον ρόλο του ως σωτήρια αχει-
ροποίητη εικόνα Χριστού και φυλακτήριο της αυτοκρατορικής εξουσίας έναντι
επαπειλούμενων εχθρικών επιβουλών. Σύμφωνα με την ιδεολογική γραμμή που
μπορεί να ανιχνευθεί στα κείμενα και στα αντικείμενα του 10ου αιώνα, η αχειρο-
ποίητη θαυματουργή αυτή εικών όφειλε να συνδεθεί με το πρόσωπο του ευσεβούς
βυζαντινού αυτοκράτορα, στον οποίο θα στελλόταν, και ο οποίος όφειλε να είναι
κατά το δυνατόν εἰκών του Χριστού επί της βυζαντινής οικουμένης47. Επομένως,
είναι πιθανόν ακριβώς τότε ο Κουρκούας να λαμβάνει την σχετική οδηγία για διεκ-
δίκηση και εξασφάλιση του Μανδηλίου από τον αυτοκράτορα Ρωμανό Λεκαπηνό.
Ο αυτοκράτορας έχει άλλωστε ευρύτερα σχέδια που περιλαμβάνουν μαρτυρημένα
την περαιτέρω θεσμική εδραίωση του Ιωάννη και την παγίωση της επιρροής του
στην άσκηση της αυτοκρατορικής εξουσίας, μέσω ενός γάμου, αλλά –πιθανότατα–
και την άμεση σύνδεση του στρατηγού με το Άγιο Μανδήλιο, ως φορέα διασφάλι-
σης και μεταφοράς του πολυτίμητου κειμηλίου και αχειροποίητης εικόνας στην
Κωνσταντινούπολη.

Το ναυάγιο ενός σχεδίου γάμου

Επρόκειτο για σχέδιο το οποίο προτάθηκε από τον αυτοκράτορα, αλλά τελικώς απο-
σύρθηκε. Προέβλεπε την σύναψη γάμου μεταξύ της Ευφροσύνης, θυγατέρας του
Κουρκούα, και του Ρωμανού, εγγονού του βασιλέα, και γιού του Κωνσταντίνου Λε-

(ed.) 1973, σ. 230.25-26: Ἀνθ’ ὧν ὁ βασιλεὺς τὸν πρωτοβεστιάριον ἀποδεξάμενος καὶ παρακοιμώμενον
αὐτὸν προεβάλλετο. Νεοελλ. απόδοση, Τσολάκης–Κιαπίδου 2011, σ. 649. Γαλλ. μετάφραση, Flusin–
Cheynet 2003, σ. 194. Αγγλ. μετάφραση, Wortley–Cheynet–Flusin 2010, σ. 222. 

47. Για την συνολικότερη πρακτική, η οποία συνέδεε ιδεολογικά την Κωνσταντινούπολη και τον
αυτοκράτορα με άγια λείψανα, βλ. Kalavrezou 1997· επίσης, Mergiali–Sahas 2001.
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καπηνού48. Αξίζει εν προκειμένω μια προσεκτική εξέταση των σύγχρονων πηγών. 
Το Χρονικό του Συμεών49 μας παραδίδει μία σημαντική μαρτυρία, που μπορεί να

ρίξει κάποιο φως στην θέση που ο στρατηγός είχε λάβει στο πλαίσιο των πολιτικών
ισορροπιών της περιόδου, μέσω της δράσης του, αλλά και της προσωπικής του
σχέσης με τον αυτοκράτορα Ρωμανό Λεκαπηνό. Στο κείμενο αναφέρεται ότι ο αυ-
τοκράτορας αναγνωρίζοντας την μεγάλη πολεμική αρετή του στρατηγού50, συνέ-
λαβε σχέδιο για σύναψη γάμου μεταξύ της θυγατέρας του Κουρκούα και του Ρω-
μανού, εγγονού του βασιλέα, και γιού του Κωνσταντίνου Λεκαπηνού51.

Η Συνέχεια του Θεοφάνη αναφέρεται επίσης στο γεγονός, και μας διασώζει το
όνομα της μέλλουσας νύμφης, αλλά και το εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο του ευ-
νουχισμού του Ρωμανού από τον Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο52. Το στοιχείο
αυτό, το οποίο αποδίδει την επιβολή απόφασης του Κωνσταντίνου πιθανότατα στα
πρώτα βήματα της ουσιαστικής μονοκρατορίας του, δηλώνει πόσο επικίνδυνη πο-
λιτικά μπορούσε να νοηθεί η συνωνυμία του μικρού αγοριού που εμπλεκόταν σε
αυτό το σχέδιο γάμου, Ρωμανού, υιού του Κωνσταντίνου [Λεκαπηνού], με τον με-
τέπειτα Ρωμανό Β΄, γιο του Κωνσταντίνου Ζ΄ και της Ελένης Λεκαπηνής. Η από-
φαση του νέου αυτοκράτορα για τον ευνουχισμό-τιμωρία, η οποία θα πρέπει πιθα-
νότατα να χρονολογηθεί εντός ή πλησίον του έτους 945, διασφαλίζει την αδυναμία
στο εξής του συγκεκριμένου προσώπου να διεκδικήσει την αυτοκρατορική εξουσία.
Η μεταγενέστερη αυτή πράξη δείχνει επίσης γλαφυρά και τον βαθμό στον οποίο ο
σχεδιαζόμενος γάμος μεταξύ Ρωμανού και Ευφροσύνης θεωρούνταν ότι μπορούσε

48. Για τα πρόσωπα που προορίζονταν ως ο γαμβρός και η νύφη, βλ. αντιστοίχως «Romanos
Lakapenos», στο έργο: Lilie et al., 2013, 5ος τόμος, αρ. 26841, σ. 607, και «Euphrosyne», στο έργο: Lilie
et al., 2013, 2ος τόμος, αρ. 21801, σ. 261. Για την Ευφροσύνη βλ. και Andriollo 2012, σ. 67.

49. Για τον Συμεών και το έργο, βλ. Wahlgren (ed.) 2006, σσ. 3*-137*˙ Kazhdan 2006, σσ. 162-170˙
Markopoulos 1983˙ Καρπόζηλος 2002, σσ. 391-410˙ Treadgold 2013, σσ. 203-217.

50. Wahlgren (ed.) 2006, σ. 337.585-588: «ἐπεὶ ὁ ῥηθεὶς Ἰωάννης μάγιστρος, ὁ Κουρκούας, ἄριστός
τις ἐγένετο τὰ πολεμικὰ καὶ πολλὰ ἀνέστησε τρόπαια καὶ τὰ ῥωμαϊκὰ ἐπλάτυνεν ὅρια πλείστας τε πόλεις
ἐπόρθησε τῶν Ἀγαρηνῶν».

51. Wahlgren (ed.) 2006, σ. 337.588-590: «διὰ τὸ περιφανὲς τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῆς ἠβουλήθη ὁ
βασιλεὺς Ῥωμανὸς εἰς τὸν ἑαυτοῦ ἔγγονον Ῥωμανὸν τὸν ἐκ Κωνσταντίνου τοῦ ὑιοῦ αὐτοῦ τὴν τούτου θυ-
γατέρα ἀναλαβεῖν».

52. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.7-12: «ἠβουλήθη ὁ βασιλεὺς Ῥωμανὸς εἰς τὸν ἑαυτοῦ ἔκγονον Ῥωμανὸν
τὸν ἐκ Κωνσταντίνου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ θυγατέρα ἀναλαβεῖν. ἡ οὖν θυγάτηρ τοῦ Κουρκούα ἦν ἡ Εὐφρο -
σύνη, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ Κωνσταντίνου ἦν Ῥωμανὸς ὁ εὐνουχισθεὶς παρὰ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννή-
του, καὶ ἐτιμήθη πατρίκιος καὶ πραιπόσιτος». Για τον ευνουχισμό ως τιμωρία στο Βυζάντιο βλ. ενδει-
κτικά Herrin 2013, σ. 268. Για τον Ρωμανό ως ευνούχο βλ. Tougher 2008, αρ. 181, σ. 163.



να δημιουργήσει προβλήματα σε διάφορους φορείς του πολιτικού σκηνικού της πε-
ριόδου. Συνεπώς, θα έπρεπε να αποτραπεί προς διασφάλιση των συμφερόντων και
των ελπίδων για διαδοχή.

Ο Ιωάννης Σκυλίτζης αναφέρεται στο σχέδιο του γάμου σύντομα, καταγράφον-
τας την ταυτότητα των μελλονύμφων, και παρουσιάζοντας την σχετική βούληση
του αυτοκράτορα ως την αιτία πρόκλησης φθόνου, από τον οποίο προέκυψε η πίε-
ση για την ακύρωση του γάμου, αλλά και για την απαλλαγή του στρατηγού από το
αξίωμά του53.

Η ευόδωση του σχεδίου του γάμου θα αποδυνάμωνε ασφαλώς την θέση των
γιων του Ρωμανού στο επίκεντρο της αυτοκρατορικής εξουσίας και θα έπληττε ση-
μαντικά τις εύλογες προσδοκίες τους για την διαδοχή, καθώς μέσω του γάμου προ-
έβαλλε σοβαρότατος κίνδυνος ο νικηφόρος στρατηγός Ιωάννης Κουρκούας να
αποκτήσει επίσης αξιόλογη πολιτική δύναμη, συνδεόμενος επισήμως με την αυτο-
κρατορική οικογένεια. Είναι, άλλωστε, γνωστή η τακτική του Ρωμανού Α΄ να χρη-
σιμοποποιεί τους γάμους ως όπλα διπλωματίας, εξουσίας και τήρησης ισορροπιών,
εμπλέκοντας ακόμη και ανήλικα παιδιά, όπως είναι και αυτή η περίπτωση54.

Ως αποτέλεσμα του σχεδίου γάμου προβάλλει στις πηγές ο φθόνος, ο οποίος
εμφανίζεται ως η κύρια αιτία για την γοργή πτώση του στρατηγού55. Σύμφωνα με
την Συνέχεια του Θεοφάνη, οι υπόλοιποι βασιλείς κατελήφθησαν από φθόνο για
τον Κουρκούα και πίεσαν τον Ρωμανό ώστε να τον παύσει από το αξίωμά του56. Το
σχέδιο αυτό, και ο φθόνος παρὰ τῶν λοιπῶν βασιλέων παρουσιάζεται και από το
Χρονικό του Συμεών ως η αιτία για την απομάκρυνση του Κουρκούα από το αξίωμα
του δομεστίκου, σε μια πιο απρόσωπη διατύπωση αναφορικά με τον φορέα της
απόφασης για την έκπτωση57.

53. Thurn (ed.) 1973, σ. 230.27-31: «φθόνου δὲ κινηθέντος κατὰ τοῦ δομεστίκου τῶν σχολῶν
Ἰωάννου τοῦ Κουρκούα παρὰ τῶν ἄλλων βασιλέων (ἐβούλετο γὰρ Ῥωμανὸς ὁ βασιλεὺς Εὐφροσύνην τὴν
τοῦ δομεστίκου θυγατέρα νύμφην ἀγαγέσθαι τῷ οἰκείῳ ἐκγόνῳ Ῥωμανῷ <τῷ υἱῷ> τοῦ ἐσχάτου παιδὸς
αὐτοῦ Κωνσταντίνου) ἠναγκάσθη τῆς ἀρχῆς αὐτὸν παραλῦσαι». Νεοελλ. απόδoση, Τσολάκης–Κιαπί-
δου 2011, σ. 649˙ γαλλ. μετάφραση, Flusin–Cheynet 2003, σ. 194˙ αγγλ. μετάφραση, Wortley–
Cheynet–Flusin 2010, σ. 222.

54. Για τα σχετικά ζητήματα βλ. Prinzing 2009, σ. 29.
55. Για τον φθόνο βλ. Hinterberger 2013, ιδίως σσ. 20-28 (για τον όρο), και σσ. 151-157 (για τον

φθόνο στην αυτοκρατορική αυλή).
56. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.12-13: «φθόνου δὲ αὐτῷ τῆς τοιαύτης ἕνεκεν ὑποθέσεως τῶν λοιπῶν

βασιλέων κινηθέντος, παύει τῆς ἀρχῆς».
57. Wahlgren (ed.) 2006, σ. 337.591-592: «φθόνου δὲ αὐτῷ τῆς τοιαύτης ἕνεκεν ὑποθέσεως παρὰ

τῶν λοιπῶν βασιλέων κινηθέντος ἐκπίπτει τῆς ἀρχῆς». Βλ. και Tafel (ed.) 1859, σσ. 233-234. Στην ιταλ.
μετάφραση, Iadevaia 2001-2002, τόμος ΙΙ, σ. 275, εμφανίζεται παρανόηση του συγκεκριμένου χωρίου.
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Πιθανότατα, σύμφωνα με την αναφορά, σε όσους προσάπτεται φθόνος έναντι
του Κουρκούα θα πρέπει να νοηθεί πως περιλαμβάνεται και ο Κωνσταντίνος Πορ-
φυρογέννητος. Οπωσδήποτε, η αναφορά παρουσιάζει ενδιαφέρον για την στάση
του συγγραφέα έναντι των εμπλεκομένων δρώντων προσώπων. Στο αξίωμα του
δομεστίκου τον Ιωάννη Κουρκούα θα διαδεχθεί ο Πανθήριος, συγγενής του αυτο-
κράτορα, όπως μας ενημερώνει ακολούθως η πηγή58.

Το Χρονικό του Ψευδο–Συμεών, έργο του οποίου ατυχώς δεν διαθέτουμε ακόμη
πλήρη και αξιόπιστη έκδοση59, στην έως σήμερα εκδοθείσα εκδοχή του παραλείπει
την σχετική αναφορά, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι ο Ιωάννης Κουρκούας «εξαφα-
νίζεται» μυστηριωδώς από την αφήγηση αμέσως μετά την (σύντομη) μνεία του σε
συνάφεια με την επίθεση των Ρως στην Κωνσταντινούπολη60, καθώς η διασφάλιση
του Μανδηλίου στην συνέχεια της αφήγησης πιστώνεται σε σχετική πρωτοβουλία
των κατοίκων της Έδεσσας61.

Στο έργο του Λέοντα Γραμματικού το υπόβαθρο για την βυζαντινή διασφάλιση
του Μανδηλίου ανευρίσκεται στο γεγονός ότι, όπως σημειώνεται, οι κάτοικοι της
Έδεσσας έστειλαν πρεσβεία στον Ρωμανό Λεκαπηνό αιτούμενοι την λύση της στενής
πολιορκίας στην οποία η πόλη υποβαλλόταν από τον βυζαντινό στρατό, και επαγγελ-
λόμενοι σε αντάλλαγμα την απόδοση του Μανδηλίου62. Στην σχετική αφήγηση δεν
υπάρχει καμία ονομαστική μνεία του Κουρκούα, ούτε σύνδεσή του με το γεγονός της
μαρτυρούμενης πολιορκίας της πόλης. Οι στρατιωτικές επιτυχίες του έχουν αναφερθεί
σε προγενέστερα σημεία του κειμένου, κυρίως σε σχέση με την πολιορκία και την συνα -
κόλουθη προσάρτηση της Μελιτηνής στο διοικητικό σύστημα της αυτοκρατορίας63.

58. Wahlgren (ed.) 2006, σ. 337.592-593: «δομέστικος δὲ ἀντικαθίσταται ὁ πατρίκιος Πανθήριος,
συγγενὴς τοῦ βασιλέως ὢν Ῥωμανοῦ». Για την ταυτότητα του προσώπου, βλ. «Pantherios», στο έργο:
Lilie et al., 2013, τόμος 5, αρ. 26243, σ. 274.

59. Πολυαναμενόμενη η εξαγγελθείσα έκδοση του σημαντικού από πολλές απόψεις κειμένου από
τον Α. Μαρκόπουλο, στο πλαίσιο του Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Για το έργο βλ. ιδίως Μαρ-
κόπουλος 1978. Πρβ. τις σχετικές κριτικές παρατηρήσεις του van Dieten 1978. Βλ. επίσης Kazhdan 2006,
σσ. 167-168˙ Καρπόζηλος 2002, ιδίως σσ. 401-410. Επίσης, Treadgold 2013, κυρίως σσ. 217-223.

60. Symeonis Magistri ac Logothetae Annales, στον τόμο: Bekker (ed.) 1838, σ. 747.9-11: «ἀλλὰ καὶ
ὁ Κουρκούας μετὰ παντὸς τοῦ τῆς ἀνατολῆς στρατεύματος κατελθὼν τοὺς ὑπολειφθέντας εὑρίσκων
ἀπέκτεινεν».

61. Bekker (ed.) 1838, σ. 748.19-749.1.
62. Bekker (ed.) 1842, σ. 325.22.-326.3: «τῆς δὲ πόλεως Ἐδέσης, ἐν ᾗ τὸ τίμιον τοῦ Χριστοῦ ἐκμαγεῖον

ἀπέκειτο, παρὰ τοῦ Ῥωμαϊκοῦ πολιορκουμένης στρατεύματος καὶ εἰς ἀνάγκην μεγάλην προϊσταμένης,
ἀπέστειλαν οἱ ταύτης οἰκήτορες πρὸς τὸν βασιλέα Ῥωμανὸν διαπρεσβευόμενοι τὴν πολιορκίαν λυθῆναι,
τὸ δὲ τοῦ Χριστοῦ ἅγιον ἐκμαγεῖον παρέχειν ἐπαγγελλόμενοι».

63. Bekker (ed.) 1842, σ. 318.6-13.



Στην συνέχεια εντοπίζεται επίσης μία σύντομη αλλά οπωσδήποτε υμνητική
αναφορά συνολικά στις στρατιωτικές επιτυχίες του Κουρκούα κατά των Αράβων64,
η οποία σχεδόν ταυτίζεται με την αντίστοιχη μνεία του Χρονικού του Συμεών, στην
οποία ήδη αναφερθήκαμε. Φαίνεται πως η σχετική μνεία εντοπιζόταν πιθανότατα
στο αρχέτυπο (ή στην πηγή του) ως υπόβαθρο για την αναφορά ακολούθως του
σχεδίου του Ρωμανού σχετικά με τον γάμο στον οποίο έχουμε αναφερθεί μεταξύ
των οίκων των Λεκαπηνών και των Κουρκούα, ο οποίος ματαιώθηκε λόγω της αν-
τίδρασης που προκάλεσε. 

Ωστόσο, ακριβώς σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον στην υπάρχουσα (οπωσδή-
ποτε ανεπαρκή) έκδοση του κειμένου εντοπίζεται lacuna, η οποία έχει ρίξει στην
αφάνεια τα σχετικά με το σχέδιο του γάμου και τις αιτίες της ακύρωσής του. Έτσι,
αμέσως μετά τις στρατιωτικές επιτυχίες του Κουρκούα, σύμφωνα πάντοτε με την
υπάρχουσα έκδοση, οδηγούμαστε απευθείας στην μνεία της αντικατάστασής του
από τον Πανθήριο65, γεγονός που καταγράφεται στο κείμενο πριν από την αναφο-
ρά για την επιχείρηση στην Έδεσσα και τη γύρω περιοχή.

Όταν ο Arnold Toynbee αναφερόταν στα σχετικά με την αντικατάσταση του
Κουρκούα, σημείωνε: «The brilliance of John’s achievements resulted in his being re-
tired from his command. […] Whatever the cause of his dismissal may have been, the
consequence was to halt the expansion of the East Roman Empire into Mesopo -
tamia»66. Η αναζητούμενη αιτία πιθανότατα θα πρέπει να εντοπισθεί στην αντίδραση
των γιων του αυτοκράτορα Ρωμανού –αλλά, πιθανόν, και άλλων κύκλων γύρω από
το παλάτι– στην ραγδαία αύξηση της αίγλης του στρατηγού ακριβώς ως συνέπεια των
λαμπρών επιτυχιών του. Η αυξημένη αίγλη και η συνακόλουθη δημοφιλία του Ιωάννη
Κουρκούα είχαν οδηγήσει τον Ρωμανό, πιθανότατα εντός του έτους 941, στην κατά-
στρωση δύο σχεδίων, τα οποία αμφότερα αφορούσαν στον στρατηγό. Πρόκειται αφε-
νός για την προετοιμασία του γάμου που τελικώς ναυάγησε, και αφετέρου για τον
σχεδιασμό στρατιωτικών κινήσεων για την εξασφάλιση του Μανδηλίου στην  Έδεσσα
και την μεταφορά του στην Βασιλεύουσα, διαδικασία από το δεύτερο σκέλος της
οποίας ο Ιωάννης Κουρκούας τελικώς αποκλείσθηκε.

64. Bekker (ed.) 1842, σ. 324.20-22: «Ἐπεὶ ὁ ῥηθεὶς Ἰωάννης ὁ μάγιστρος ἄριστος ἐγένετο τὰ πολε-
μικά, ἐπλάτυνεν ὅρους, πλείστας τε πόλεις ἐπόρθησεν τῶν Ἀγαρηνῶν».

65. Bekker (ed.) 1842, σ. 324.22-325.2: «διὰ τὸ περιφανὲς τῆς τοῦ ἀνδρὸς ἀρετῆς +++ δομέστικος
ἀντικαθίσταται ὁ πατρίκιος Πανθήριος, συγγενὴς τοῦ βασιλέως ὢν Ῥωμανοῦ». Η lacuna αυτή παρου-
σιάζει οπωσδήποτε ενδιαφέρον από την άποψη της διερεύνησης πιθανών αντιγραφικών πρακτικών με
ιδεολογικό πρόσημο σε σχέση με το αρχέτυπο.

66. Toynbee 1973, σ. 381.
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Μια πολιορκία και η πίεση για τη διασφάλιση του Μανδηλίου

Την μεγαλύτερη αδιαμφισβήτητα επιτυχία του Ιωάννη συνιστά η πολιορκία της
Έδεσσας. Η πολιορκία αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την επιστροφή του στρατη-
γού από την Κωνσταντινούπολη στο ανατολικό μέτωπο και στην μακρά αντιπα-
ράθεση με τους Άραβες˙ η επιστροφή αυτή τοποθετείται πιθανότατα κατά τον
Οκτώ βριο ή τον Νοέμβριο του έτους 94267. Το βυζαντινό στράτευμα του οποίου ο
Κουρκούας ηγείτο φαίνεται πως ήταν ιδιαίτερα πολυπληθές και ενισχυμένο, στοι-
χείο που καταδεικνύει την αυτοκρατορική επιλογή και για την διασφάλιση του
Μανδηλίου68. Η πολιορκία στην πόλη πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο των
τελευταίων μηνών του 942 ή των πρώτων μηνών του 94369.

Μέσω της στενής αυτής πολιορκίας προέκυψε η πίεση για την παράδοση του Αγίου
Μανδηλίου στους Βυζαντινούς –και η συνακόλουθη μεταφορά του στην βυζαντινή
πρωτεύουσα. Λόγω της ασφυκτικής πίεσης στην οποία οι Βυζαντινοί υπέβαλαν την
Έδεσσα, ο εμίρης της πόλης πείσθηκε να λάβει μέρος σε σχετικές διαπραγματεύσεις70.

Οι Βυζαντινοί συμφώνησαν να αφήσουν την πόλη ελεύθερη, να απελευθερώσουν
200 Άραβες αιχμαλώτους, να αποδώσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό και να υπο-
σχεθούν να παύσουν τις εχθρικές ενέργειες εναντίον των Αράβων στις γύρω περιοχές,
με αντάλλαγμα το Μανδήλιο71. Σύμφωνα με τις εκδοχές των αφηγήσεων των ανατο-
λικών πηγών, ο εμίρης της Έδεσσας απευθύνθηκε για το δέον πράξαι στον χαλίφη –ή
σε επιτροπή σοφών προς γνωμοδότηση–, και τελικώς συμφώνησε για την παράδοση
του Μανδηλίου72, η οποία θα πρέπει πιθανότατα να χρονολογηθεί εντός του 94373.
Επομένως, το Μανδήλιο λαμβάνεται από τους Βυζαντινούς ως λύτρο πολέμου, ως ένα
πολύτιμο και πολυτίμητο τρόπαιο, του οποίου η μεγάλη συμβολική και θρησκευτική
αξία αναγνωριζόταν τόσο από τους νικητές όσο και από τους ηττημένους74. 

67. Vasiliev–Canard 1968, σ. 295.
68. Vasiliev–Canard 1968, σ. 296.
69. Vasiliev–Canard 1968, σσ. 296–298· Dölger–Müller–Beihammer 2003, αρ. 641, σελ. 78-79, με κα-

ταγραφή των σχετικών πηγών και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Βλ. και Beihammer 2004, σσ. 183-184.
70. Για την αποστολή ενταγμένη στο πλαίσιο της ευρύτερης διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ

Βυζαντίου και Αράβων εκείνη την περίοδο, βλ. Kennedy 1992, ιδίως σ. 141. Πρβ. Καραγιαννόπουλος
1993, σσ. 369-370.

71. Dölger–Müller–Beihammer 2003, αρ. 641b, σσ. 79-80· Beihammer 2004, σ. 183, και σημ. 77.
Επίσης, Shepard 1999, σσ. 565-566 και Κόλια-Δερμιτζάκη 1991, σ. 278.

72. Καραγιαννόπουλος 1993,  σ. 370· Whittow 1996,  σ. 321· Νικολούδης 2004, σ. 35.
73. Dölger–Müller–Beihammer 2003, αρ. 641, σσ. 78-79.
74. Βλ. Barker 1993· Κόλια–Δερμιτζάκη 1991, σσ. 277-278· Beihammer 2004,  σσ. 183-184· Καρα-

πλή 2010, σ. 99, σημ. 236, και σ. 207.



Οπωσδήποτε, ο Κουρκούας, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής των βυζαντινών δυ-
νάμεων σε αυτές τις επιχειρήσεις, αποτελούσε σημαντική προσωπικότητα, ο οποίος
λόγω των στρατιωτικών του ικανοτήτων είχε αποκτήσει σταδιακά αίγλη, φήμη, δη-
μοφιλία και συνεπώς μία δυνάμει πολιτική δύναμη και επιρροή. Ο στρατηγός έφτα-
νε να συγκρίνεται –τουλάχιστον από ορισμένους– με λαμπρά πρότυπα στρατιωτι-
κής επάρκειας και οξυδέρκειας του παρελθόντος, όπως ο στρατηγός αυτοκράτορας
Τραϊανός, αλλά και ο στρατηγός Βελισάριος, και να αναδεικνύεται από αυτήν την
σύγκριση νικητής75.

Πέραν της αμιγώς στρατιωτικής του αρετής, μαρτυρείται πως ο Κουρκούας διέ-
θετε επίσης ρητορική δεινότητα, ικανή να πείσει και να συσπειρώσει γύρω του μα-
χητές για συγκεκριμένο σκοπό76. Για την πλούσια και νικηφόρα δράση του στρα-
τηγού έχει μάλιστα θεωρηθεί ότι γράφτηκε και ειδικό έργο, από τον πρωτοσπαθά-
ριο και κριτή Μανουήλ77, το οποίο δεν μας έχει διασωθεί. Γνωρίζουμε ωστόσο για
την ύπαρξή του από σχετικές αναφορές της Συνέχειας του Θεοφάνη, καθώς και των
έργων του Ιωάννη Σκυλίτζη78 και του Γεωργίου Κεδρηνού79.

Εάν θεωρήσουμε ότι η σχετική αναφορά στα προαναφερθέντα ιστοριογραφικά έρ-

75. Bekker (ed.) 1838, σ. 427.18-21: «καὶ ἄλλον Τραϊανὸν ἢ Βελισάριον εἰκάσαι καὶ ὀνομάσαι τοῦτον.
καὶ εἴ τις πρὸς τούτους παραθήσει τὸν ἄνδρα, εὑρήσει πλείονας τὰς τοῦ Κουρκούα ἀνδραγαθίας καὶ
ἀριστείας». Για το θέμα του Nachleben του Βελισαρίου στην βυζαντινή γραμματεία βλ. και Rance 2007,
σ. 710, σημ. 29. Για την σχετική μνεία βλ. Stouraitis 2009, σσ. 290-291, και Andriollo 2014,  σ. 128. Για
το υπόβαθρο της αναφοράς στην στρατιωτική δράση του Βελισαρίου στην ευρύτερη περιοχή, βλ. εν-
δεικτικά Haldon 2004, ιδίως σσ. 44-54, όπου εξέταση της μάχης του Δάρας (530). Επίσης, Καλδέλλης
–Αναγνωστάκης 2014, σσ. 75-76. 

76. Bekker (ed.) 1838, σ. 427.15-18: «καὶ ἦν ἰδεῑν τὸν ἄγρυπνον Ἰωάννην τὸν Κουρκούαν ἐπὶ παρα-
τάξεως πολεμικῆς διαλαλιαῖς και παραινέσεσι πιθαναῖς τοῖς ‘Ρωμαίοις χρώμενον». Βλ. και Καραπλή
2010, σσ. 206-207.

77. Για τον Μανουήλ, «Manuel», στο έργο: Lilie et al., 2013, 4ος τόμος, αρ. 24880,  σ. 321· Μαρκό-
πουλος 2006, σσ. 397-405. Επίσης, Markopoulos 2015, σσ. 54, 68· Kazhdan 2006, σ. 167· Καρπόζηλος
2002, σσ. 37-39, 358-359. Βλ. και Ζακυθηνός 1977, σ. 254.

78. Bekker (ed.) 1838, σ. 427.21-428.2: «οἱ δὲ λαμπρῶς ποθοῦντες καὶ θέλοντες μαθεῖν τὰς τοῦ
Ἰωάννου Κουρκούα ἀριστείας καὶ συγγραφὰς εὑρήσουσιν ἐν ὀκτὼ βιβλίοις ἐκτεθείσας παρὰ Μανουὴλ
πρωτοσπαθαρίου καὶ κριτοῦ». Thurn (ed.) 1973, σ. 230.33-37: «ὅτῳ δὲ βουλητὸν τὰς ἐκείνου μαθεῖν
ἀριστείας, ζητησάτω τὴν πονηθεῖσαν βίβλον παρά τινος Μανουὴλ πρωτοσπαθαρίου καὶ κριτοῦ (ἐν ὀκτὼ
γὰρ βίβλοις ἐκεῖνος τὰ τούτου ἀνδραγαθήματα συνεγράψατο), καὶ ἐξ αὐτῆς εἴσεται, οἷος ἦν ὁ ἀνὴρ τὰ
πολεμικά». Νεοελλ. απόδοση, Τσολάκης–Κιαπίδου 2011, σ. 649, και υπομν., αυτόθι, σ. 846. Γαλλ. με-
τάφραση και σχόλια, Flusin–Cheynet 2003, σ. 194. Αγγλ. μετάφραση και σχόλια, Wortley–Cheynet–
Flusin 2010, σ. 222. Για συνόψιση των γραφομένων από τον Σκυλίτζη αλλά και σχετικά με τις πηγές
του έργου για την βασιλεία του Ρωμανού Α΄, βλ. Κιαπίδου 2010, σσ. 277-291.

79. Bekker (ed.) 1839, σ. 318.4-8.
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γα θα πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα για σύνθεση ειδικού έργου αφιερωμέ-
νου στον χαρισματικό και νικηφόρο στρατηγό, οφείλουμε να μιλήσουμε για μία πραγ-
ματική τομή σε σχέση με προηγούμενες ιστοριογραφικές πρακτικές.  Έχει μάλιστα
προταθεί σχετικά πως το ειδικό αυτό έργο θα πρέπει να νοηθεί ως εντασσόμενο σε μια
νέα αναδυόμενη τάση για τη συγγραφή ιστορικών βιογραφιών, που απαντούσε σε
ανάγκες της αυτοκρατορικής αυλής και επιφανών οικογενειών κατά την υπό εξέταση
περίοδο, ενώ ταυτόχρονα προοιωνιζόταν περαιτέρω εξελίξεις80.

Πρόσφατα επιχειρήθηκε συστηματική αμφισβήτηση της ισχύος της ερμηνείας των
σχετικών αναφορών ως δηλωτικών σύνθεσης ενός ολόκληρου εκτενούς έργου που
διεξερχόταν αποκλειστικά τα σχετικά με την δραστηριότητα του Κουρκούα81. Ωστόσο,
αυτή η –ενδιαφέρουσα και με ορισμένες χρήσιμες επιμέρους παρατηρήσεις– προσπά-
θεια αναθεώρησης, στην οποία αποδύθηκε ο Warren Treadgold, δεν αποφεύγει πάν-
τοτε τις εικασίες, και κατά την άποψή μας δεν προσφέρει πειστική αιτιολόγηση ενός
κρίσιμου στοιχείου: ότι οι μνείες που διαθέτουμε στις σωζόμενες πηγές αναφέρουν το
έργο του Μανουήλ αποκλειστικά σε συνάφεια με τη δράση του Ιωάννη Κουρκούα, και
όχι σε σχέση και με άλλα πρόσωπα και γεγονότα.  Όπως είναι εύλογο, ένα έργο με ευ-
ρύτερη στόχευση, όπως πιθανολογεί ο Treadgold, ευλόγως θα περιλάμβανε και άλλα
πρόσωπα και δεδομένα, στα οποία πιθανότατα θα αναφέρονταν –έστω βραχείες– μνεί-
ες των πηγών που είχαν κάποια -έστω έμμεση- γνώση της εν λόγω συγγραφής.

Επομένως, παραμένουμε στην σοβαρότατη πιθανότητα διαμόρφωσης της απο-
λεσθείσας συγγραφής του Μανουήλ ως ολόκληρου έργου με αντικείμενο τα έργα
και τις ημέρες του νικηφόρου στρατηγού. 

Το πνεύμα και την ιδεολογική γραμμή του έργου αυτού μπορεί κανείς να αντι-
ληφθεί σε ένα αρχικό επίπεδο από τον υμνητικό τόνο των αναφορών της Συνέχειας
(και του Σκυλίτζη, που την χρησιμοποιεί ως πηγή του)82, όταν αναφέρονται στον
Κουρκούα σε σύνδεση με το συγκεκριμένο έργο. Η διαμόρφωση αυτού είχε πιθα-
νότατα προκύψει ως αποτέλεσμα της επιθυμίας του βιογραφούμενου –ή μελών της
οικογενείας του– προς έκθεση και προβολή των επιτευγμάτων του στραγητού, με
σαφές ιδεολογικό πρόσημο, και πολιτική κατεύθυνση που αφορούσε άμεσα στην
κατοχή και άσκηση της εξουσίας κατά τον 10ο αιώνα. Η συγγραφική αυτή επιλογή
υποδηλώνει επίσης την ύπαρξη ενός αναγνωστικού target group, έτοιμου να δια-
βάσει τους αγώνες και τους άθλους του στρατηγού έναντι των Αράβων. 

80. Markopoulos 2009, ιδίως σ. 703. Βλ. και Andriollo 2014, κυρίως σσ. 126-131.
81. Βλ. Treadgold 2013, κυρίως σσ. 197-203.
82. Βλ. σχετικά Κιαπίδου 2010, σσ. 281-282.



Το τρόπαιο και τα χέρια

Καθώς η βυζαντινή altera pars ‒δηλ. το έργο του Μανουήλ, το οποίο προφανώς θα
μας παρείχε μια διαφοροποιημένη, πραγματολογικά και ιδεολογικά, εκδοχή‒ δεν
σώζεται, στρεφόμαστε στους αντιπάλους της αυτοκρατορίας, που είχαν να αντιμε-
τωπίσουν τον στρατηγό και τις επιχειρήσεις του. Θα μπορούσε άραγε μια τέτοια
διερεύνηση να μας διαφωτίσει περισσότερο; Οι διαθέσιμες ανατολικές πηγές83 ανα-
φέρονται ασφαλώς στα γεγονότα, χωρίς ωστόσο, εξ όσων γνωρίζουμε, να εντοπί-
ζεται ονομαστική μνεία στον Κουρκούα σε σχέση με την εξασφάλιση του Μανδη-
λίου. Οι πηγές αναφέρουν ως κύριους παράγοντες των σχετικών δεδομένων είτε
τον βυζαντινό στρατό συνολικά, είτε τον ίδιο τον Ρωμανό Λεκαπηνό ως βυζαντινό
αυτοκράτορα που είχε τον συνολικό σχεδιασμό και έλεγχο των κινήσεων84.

Σύμφωνα με τον Bar-Hebraeus, κατά το έτος 942 ο βασιλεύς των Ρωμαίων
έστειλε απεσταλμένο στον βασιλέα των Αράβων, απαιτώντας το mandîlâ. Ο συγ-
γραφέας κρίνει αμέσως αναγκαίο να επεξηγήσει τον όρο και να αναφέρει σύντομα την
σχετική παράδοση περί Αβγάρου85. Κατά τα γραφόμενα, ο βυζαντινός αυτοκράτορας
για την εξασφάλιση του Μανδηλίου υποσχέθηκε την απελευθέρωση πλήθους Αρά-
βων αιχμαλώτων. Ο βασιλέας των Αράβων κατένευσε στο αίτημα, αφού προηγουμέ-
νως ζήτησε την γνώμη των σοφών της ισλαμικής πίστης86.

Κατά τον Yahyā al-Antakī, στο έτος Εγίρας 331 (i.e. μεταξύ Σεπτεμβρίου 942 και
Σεπτεμβρίου 943) ο στρατός των rūm ζήτησε την εικόνα του μανδηλίου, με την υπό-
σχεση της απελευθέρωσης μουσουλμάνων αιχμαλώτων87. Το ζήτημα ετέθη στο αντί-
στοιχο συμβούλιο, και τελικώς βρέθηκε λειτουργική λύση88. Όπως πληροφορούμαστε,
οι rum λαμβάνουν το Μανδήλιο, και το μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου
εισέρχεται με λαμπρή πομπή την 15η Αυγούστου του έτους 944. Όπως σημειώνεται
ακολούθως, μετά την τελετή της εισόδου, ο Στέφανος, ο πατριάρχης Θεοφύλακτος,
και ο Κωνσταντίνος, γιοι του αυτοκράτορα Ρωμανού, προχώρησαν σε άλλη λαμπρή

83. Βλ. Vasiliev–Canard 1968, σσ. 273-306. Επίσης, Vasiliev 1950, κυρίως σσ. 30, 91-94, 108, 157, 174. 
84. Για την σχέση του Ρωμανού με το Μανδήλιο, βλ. και την συμβολή της Engberg 2004. Αναγκαία,

πάντως, κάποια επιφύλαξη όσον αφορά σε διάφορες υποθέσεις που διατυπώνονται σε αυτήν, συχνά
χωρίς επαρκή τεκμηρίωση από τις πηγές της περιόδου.

85. Βλ. Wallis Budge 1932, σ. 162.
86. Wallis Budge 1932, σ. 163.
87. Kratchkovsky–Vasiliev (ed.) 1924, στήλη 730. Ιταλ. μετάφραση και σχολιασμός, Pirone 1998,

σσ. 48-49.
88. Kratchkovsky–Vasiliev (ed.) 1924, στήλες 730-731. Ιταλ. μετάφραση και σχολιασμός, Pirone

1998, σσ. 49-50.
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και πάνδημη τελετή και πομπή89.
Επομένως, και οι ανατολικές πηγές δεν κάνουν σαφή μνεία στο πρόσωπο του

Ιωάννη Κουρκούα σε συνάφεια με την πολιορκία της Έδεσσας, και την συνακόλουθη
διασφάλιση του Μανδηλίου προς μεταφορά του στην Βασιλεύουσα. Βρισκόμαστε
επομένως έναντι του εξής στοιχείου: ενώ οι βυζαντινές και οι ανατολικές πηγές ανα-
φέρονται στον Κουρκούα ως πρωτεργάτη των βυζαντινών κατακτήσεων στο αραβο-
βυζαντινό μέτωπο της περιόδου, η μορφή του συγκεκριμένου στρατηγού ξαφνικά
«εξαφανίζεται» από τις αφηγήσεις και καταγραφές ακριβώς πριν τα γεγονότα της πο-
λιορκίας της Έδεσσας, η οποία οδήγησε στην διασφάλιση του Μανδηλίου από τους
Βυζαντινούς και στην συνακόλουθη μεταφορά του στην Βασιλεύουσα. Πρόκειται
άραγε για μία ιδιότυπη damnatio memoriae, όπου επιλέγεται αντί της συνολικής απά-
λειψης της θετικής μνείας στο ιστορικό πρόσωπο, μια καίρια και καθοριστική διαγρα-
φή της οργανικής σύνδεσης και συσχέτισής του με το πολύτιμο Μανδήλιο;

Είναι αξιοσημείωτο ότι η απουσία μνείας του Κουρκούα σε σχέση με τα κρίσιμα
αυτά γεγονότα –που αποτελούσαν το απόγειο της δράσης του δομεστίκου των σχολών
στην Ανατολή, αλλά και την κορυφαία συμβολικά νίκη του Βυζαντίου εκείνη την πε-
ρίοδο έναντι των απίστων– παρατηρείται σε όλα τα βυζαντινά κείμενα, ανεξαρτήτως
της γενικότερης πολιτικής και ιδεολογικής στάσης που τηρούν· είτε δηλαδή λαμβά-
νουν θέση υπέρ του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου είτε υπέρ του Ρωμανού Λεκα-
πηνού. Σε όλες τις βυζαντινές πηγές ο στρατηγός που ήταν επικεφαλής των βυζαντι-
νών δυνάμεων σε μία τόσο σημαντική στρατιωτική ενέργεια δεν κατονομάζεται, ενώ
στις ανατολικές πηγές η διασφάλιση του Μανδηλίου εμφανίζεται ως μία συμφωνία
μετά από διαπραγματεύσεις, συνεπώς ως αποτέλεσμα μιας ειρηνικής διαδικασίας.

Όλα αυτά μας υποχρεώνουν να επιστρέψουμε στον φθόνο και στις συνέπειές
του για τον στρατηγό. Σύμφωνα με τις πηγές, στο υπόβαθρο της νίκης επί των Ρως
προκύπτει το σχέδιο γάμου, το οποίο λόγω φθόνου ακυρώνεται, και ο Ιωάννης
Κουρκούας παύεται του αξιώματός του. Ωστόσο, καθώς υπάρχουν σαφείς μαρτυ-
ρίες για την διάρκεια της κατοχής του αξιώματος από τον Ιωάννη90, οι οποίες οδη-
γούν την έρευνα στην αποδοχή της άποψης ότι παύθηκε αντικαθιστάμενος από
τον Πανθήριο το φθινόπωρο του 944, βρισκόμαστε ενώπιον του καίριου ερωτήμα-
τος, το οποίο αξίζει να τεθεί, αν και απάντηση από τις πηγές δεν υπάρχει. Τι ρόλο
έπαιξε η συμβολή του Ιωάννη Κουρκούα στην διασφάλιση του Μανδηλίου σχετικά
με τον παραγκωνισμό του στο τελετουργικό της μεταφοράς του στην Κωνσταντι-

89. Kratchkovsky–Vasiliev (ed.) 1924, στήλη 732. Ιταλ. μετάφραση και σχολιασμός, Pirone 1998, σ. 50.
90. Bekker (ed.) 1838, σ. 426.13-14. Thurn (ed.) 1973, σ. 230.31-32. Για την ισχύ του αξιώματoς βλ.

και Harris 2015, σσ. 130-131.
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νούπολη, αλλά και σχετικά με την παύση του από το αξίωμα;
Η μεγάλη επιτυχία του στρατηγού σχετικά με τη διασφάλιση του Μανδηλίου

σημειώνεται στις πηγές λίγο πριν την αντίδραση στο σχέδιο του γάμου μεταξύ της
θυγατέρας του και του εγγονού του αυτοκράτορα Ρωμανού Λεκαπηνού, που τελι-
κώς οδήγησε το συγκεκριμένο σχέδιο σε ναυάγιο. Επίσης καταγράφεται λίγο πριν
από την μνεία της αντικατάστασης του στρατηγού από το υψηλό αξίωμα, το οποίο
είχε αποδεδειγμένα και επανειλημμένα τιμήσει. Ο Ιωάννης Κουρκούας πιθανότατα
κατέστη εντός του 944 θύμα της ασυμβατότητας συνδυασμού της κορυφαίας επι-
τυχίας του με τις πολιτικές επιδιώξεις διαγκωνιζομένων για την αυτοκρατορική
εξουσία πτερύγων και προσώπων στην βυζαντινή πρωτεύουσα. Ως αποτέλεσμα, οι
κεντρικοί εμπλεκόμενοι στον αγώνα διεκδίκησης και διασφάλισης της αυτοκρατο-
ρικής εξουσίας στο δεδομένο χρονικό σημείο είχαν ως κοινό στοιχείο των επιλογών
τους τον αποκλεισμό του Ιωάννη Κουρκούα αρχικά από την όλη διαδικασία και
από την μετέπειτα ροή των πραγμάτων σε σχέση με την μεταφορά και είσοδο του
Μανδηλίου στην Κωνσταντινούπολη, και ακολούθως προώθησαν την περιθωριο-
ποίησή του σε κοινωνικό επίπεδο.

Το δεύτερο αυτό στάδιο προέβλεπε την ταπεινωτική επάνοδο του Κουρκούα
στην πρωτεύουσα χωρίς αξίωμα. Ακολούθως έμελλε να χάσει την οικία του, εξαι-
τίας της δράσης κάποιων ενθουσιωδών οπαδών του «νέου καθεστώτος» στην Κων-
σταντινούπολη, και θα υποχρεωνόταν να προσβλέψει στην φιλανθρωπία του αυ-
τοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ΄. Πράγματι, κατά την αλλαγή στον αυτοκρατορικό
θρόνο στην αρχή του έτους 945, με την αποπομπή των Κωνσταντίνου και Στεφά-
νου Λεκαπηνών και τη μετάβαση στην μονοκρατορία του Κωνσταντίνου Ζ΄, η οι-
κία του Κουρκούα και κάποιων άλλων επιφανών στελεχών του ancien regime του
Ρωμανού Λεκαπηνού, των οποίων η ζωή και η σταδιοδρομία είχαν συνδεθεί με τον
τέως αυτοκράτορα, καταστράφηκαν, ενώ η περιουσία τους λεηλατήθηκε91.

Η μαρτυρία της φιλο-κωνσταντίνειας ‒σε αυτό της το τμήμα‒ Συνέχειας του Θεο -
φάνη92 παρουσιάζει εν προκειμένω μεγάλο ενδιαφέρον. Στο έργο τα σχετικά γεγονότα
εισάγονται αναδρομικά93. Σημειώνεται η καταλεηλάτηση των οικιών του Ιωάννη
Κουρκούα –που αναφέρεται πρώτος από την χορεία των πληγέντων–, του Ρωμανού
Σαρωνίτη94, καθώς και άλλων προσώπων που συνδέονταν άμεσα με τους Λεκαπη-

91. Bekker (ed.) 1838, σ. 441.15-21. 
92. Βλ. σχετικά Καρπόζηλος 2002, σσ. 358-364.
93. Bekker (ed.) 1838, σ. 441.15-16: «Διήγημα δὲ μέγα καὶ θαυμαστὸν παρέδραμον τοῦ λεχθῆναι».
94. Για το πρόσωπο του Ρωμανού, που ήταν ἐπὶ θυγατρὶ γαμβρὸς του Ρωμανού Λεκαπηνού, βλ.

«Romanos Saronites», στο έργο: Lilie et al., 2013, 5ος τόμος, αρ. 26843,  σσ. 608-609.
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νούς95. Το κείμενο δεν κατονομάζει τους δράστες, ούτε μας διαφωτίζει για την πολι-
τική τους ένταξη και στήριξη˙ σπεύδει ωστόσο να διασκεδάσει οποιαδήποτε υπόνοια
για πιθανή ανοχή του ίδιου του Κωνσταντίνου σχετικά με το γεγονός, το οποίο απο-
τελούσε αδιαμφισβήτητα σαφή –και ίσως οργανωμένη– απόπειρα εξόντωσης (σωμα-
τικής, υλικής και ηθικής) του Κουρκούα και των άλλων συνεργατών των Λεκαπηνών.
Απεναντίας, καταγράφεται η ευαισθησία, η γενναιοδωρία και η φιλανθρωπία του αυ-
τοκράτορα, που οδηγούν σε σαφή εντολή του για επιστροφή της περιουσίας του πα-
λαιού στρατηγού (και όσων άλλων είχαν πληγεί)96. Ο συντάκτης του έργου θα σημει-
ώσει ακολούθως πως η αυτοκρατορική αυτή απόφαση εφαρμόσθηκε μόνο σε ένα μι-
κρό της μέρος, όμως έχει ήδη φροντίσει να αποδώσει την σχετική ευθύνη αποκλει-
στικά στους αρμόδιους αυτοκρατορικούς αξιωματούχους που έλαβαν την εντολή97.

Από την μαρτυρία εξάγουμε το συμπέρασμα ότι στις αρχές του 945, στην αφε-
τηρία της περιόδου ουσιαστικής άσκησης της εξουσίας από τον Κωνσταντίνο Ζ΄
Πορφυρογέννητο, ο Κουρκούας πιθανότατα εξακολουθούσε να θεωρείται από εν-
θουσιώδεις οπαδούς του νέου μονοκράτορα ταυτισμένος απολύτως με το παλαιό
καθεστώς των Λεκαπηνών. Η προσπάθεια οικονομικής και κοινωνικής εξουθένω-
σης του πρώην τροπαιοφόρου στρατηγού προφανώς δηλώνει πως για ορισμένους
υποστηρικτές του νέου καθεστώτος ο Κουρκούας μπορούσε να νοηθεί ως κίνδυνος
για την αυτοκρατορική εξουσία, εάν τουλάχιστον διατηρούσε την οικονομική και
κοινωνική του θέση. Το υπόβαθρο για αυτό το μίσος προέκυπτε από την μεγάλη
ισχύ του (πρώην, πλέον) στρατηγού, ενώ ο φόβος για την πιθανή πρόκληση ζητη-
μάτων βασιζόταν στη δημοφιλία του χάρις στις επιτυχίες του στο ανατολικό μέτω-
πο, αλλά και στην συνεχή και αδιάπτωτη σχέση υπακοής του έναντι του Ρωμανού
Λεκαπηνού. 

Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία προερχόμενη από την ίδια πηγή, λίγους μήνες αργό-
τερα, εντός του 946, ο Κωνσταντίνος Ζ΄ θα επιλέξει να αξιοποιήσει την πλειστάκις
αποδεδειγμένη εμπειρία του Κουρκούα στις σχέσεις του Βυζαντίου με τους Άραβες,
εμπλέκοντάς τον στην διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων των δύο αντιμαχομένων

95. Bekker (ed.) 1838, σ. 441.16-21: «Στεφάνου καὶ Κωνσταντίνου τῶν βασιλέων κατενεχθέντων ἀπὸ
τοῦ παλατίου προτροπῇ Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογεννήτου, χωννουβαριασμὸς γέγονεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ
μαγίστρου Ἰωάννου τοῦ Κουρκούα τοῦ ἀποδομεστίκου τῶν σχολῶν καὶ εἰς τὸν τοῦ μαγίστρου Ῥωμανοῦ Σα-
ρωνίτου καὶ εἰς ἑτέρους καὶ διαφόρους οἴκους, καὶ διαρπαγὴν καὶ πτωχείας αὐτοῖς προεξένησαν».

96. Bekker (ed.) 1838, σ. 441.22-442.1: «ὁ δὲ βασιλεὺς Κωνσταντῖνος κατοικτείρας τὸ ἐξαίφνης καὶ
ἀθρόως ὁρᾶσθαι αὐτοὺς πένητας, διωρίσατο τῷ ἐπάρχῳ Θεοφίλῳ ταῦτα σωρευθῆναι καὶ ἀποδοθῆναι».
Για το πρόσωπο του Θεοφίλου, βλ. «Theophilos Erotikos», στο έργο: Lilie et al., 2013, 6ος τόμος, αρ.
28154, σσ. 550-552. Για το συνολικό ιδεολογικό πρόσημο του κειμένου, βλ. και Featherstone 2012.

97. Bekker (ed.) 1838, σ. 442.1-10.



μερών στον ποταμό Λάμο98. Πρόκειται για την τελευταία –και αμφισβητούμενης αξιο-
πιστίας– μνεία του Κουρκούα στα ιστοριογραφικά έργα της περιόδου.

Όμως, ο στρατηγός και η οικογένειά του εμφανίζονται επίσης σε μία κάπως
απρόβλεπτη πηγή πληροφοριών και θαυμάτων: την ανώνυμη συλλογή θαυμάτων
της Ζωοδόχου Πηγής99, κείμενο το οποίο με βάση εσωτερικά στοιχεία μπορεί να
τοποθετηθεί με αρκετή βεβαιότητα στα μέσα του 10ου αιώνα, και συγκεκριμένα
μεταξύ των ετών 945 και 969100. Η Κωνσταντινουπολίτικη μονή αποτελούσε αγα-
πημένο ιερό χώρο για τον Ρωμανό Λεκαπηνό, αντικείμενο αυτοκρατορικής μέρι-
μνας, αλλά και τόπο καταφυγής και Πηγή ίασης για αυτόν και για την οικογένειά
του101.

Φαίνεται πως ο Ιωάννης Κουρκούας, ο οποίος συνδεόταν με σχέση πίστης και
αφοσίωσης με τον Ρωμανό, βρήκε επίσης στην μονή απαντοχή και ίαση για τον
ίδιο102 και για μέλη της οικογένειάς του103, λαμβάνοντας μάλιστα και το αξιοπρό-

98. Bekker (ed.) 1838, σ. 443.5-12: «καὶ ἀποστείλας τὸν προμημονευθέντα μάγιστρον καὶ γεγονότα δο-
μέστικον τῶν σχολῶν Ἰωἀννην τὸν λεγόμενον Κουρκούαν, ἄνδρα συνετὸν καὶ εὔβουλον καὶ πεπειραμένον
πρὸς τὰ πολιτικὰ διοικήματα, καὶ Κοσμᾶν μάγιστρον σοφὸν καὶ νομομαθῆ καὶ τῶν πολιτικῶν κριτηρίων πρώ-
τιστον˙ καὶ εἰς τὸν ποταμὸν τὸν Λάμον τὸ ἀλλάγιον ἐποιήσαντο, μὴ συμβάν τι ἐναντίον ἢ δολερόν. καὶ τοῦτο
ποιήσαντες ὑπέστρεψαν, φιλαγάθως παρὰ τοῦ πορφυρογεννήτου Κωνσταντίνου ἀποδεχθέντες». Markopou-
los 1979 (κείμενο σ. 91, ιδίως στ. 6-14˙ σχόλια σσ. 102-103)· Μαρκόπουλος 2006,  σσ. 399-400· Σαββίδης
1992, σσ. 87-88· Toynbee 1973, σσ. 19-20· Βλυσίδου 2001, σ. 108· Manini 2009, σ. 166. Τη συμμετοχή του
Κουρκούα στην αποστολή του έτους 946 θεωρεί απίθανη ο Οtto Kresten, μετά από προσεκτική συνεξέταση
των σχετικών με το γεγονός βυζαντινών και αραβικών πηγών: Kresten 2000, κυρίως σσ. 19-27.

99. BHG 1072. Έκδοση των σχετικών χωρίων της πηγής με αγγλ. μετάφραση και σχόλια, Talbot–
Fitzgerald Johnson (ed.) 2012, σσ. 266-269, 280-283. Βλ. επίσης Talbot 2002(1)· Talbot 2002(2)·
Efthymiadis 2006-2007. Βλ. και Efthymiadis 2014, σσ. 122-123.

100. Talbot 2002 (2), σ. 607. Βλ. και Talbot–Fitzgerald Johnson (ed.) 2012,  σσ. xvi και 432, σημ. 51,
όπου προτείνεται διστακτικά το έτος 959 ως πιθανός terminus post quem για την σύνθεση της συλλο-
γής, με βάση μία αρκετά ασαφή διατύπωση που εντοπίζεται στο κείμενο (σ. 266).

101. Talbot–Fitzgerald Johnson (ed.) 2012, σσ. 266, 268 (αγγλ. μετάφραση,  σσ. 267, 269).
102. Talbot–Fitzgerald Johnson (ed.) 2012, σ. 282, κεφ. 36: «Ἀλλὰ καὶ θεοφύλακτος μάγιστρος τὰς

ἐπελθούσας αὐτῷ διαφόρους νόσους φυγάδας τῇ αὐτῇ μάστιγι τοῦ ἁγιάσματος ἔδειξε, τὰς ἐξ ἰατρῶν βοη-
θείας ἀπεγνωκώς» (αγγλ. μετάφραση, σ. 283).

103. Talbot–Fitzgerald Johnson (ed.) 2012, σσ. 280, 282, κεφ. 34-36 (αγγλ. μετάφραση, σσ. 281-
283). Βλ. επίσης, Efthymiadis 2006-2007, σσ. 292-293, 306. Τα άλλα μέλη της οικογένειας που θερα-
πεύονται θαυματουργικά είναι η σύζυγος του Ιωάννη Μαρία και ο γιος τους Ρωμανός. Για την σύζυγο,
βλ. «Maria», στο έργο: Lilie et al., 2013, 4ος τόμος, αρ. 24923, σσ. 344-345. Για τον Ρωμανό Κουρκούα,
o οποίος είχε στενή σύνδεση με τον ναό, όπου στην παιδική του ηλικία ήταν δεποτάτος με την βούληση
των γονέων του, βλ. επίσης Bekker (ed.) 1838, σσ. 428.21-429.2: «ὡσαύτως καὶ περὶ Ῥωμανοῦ πατρικίου
καὶ στρατηγοῦ διαφόρων θεμάτων, τοῦ υἱοῦ τοῦ μαγίστρου  Ἰωάννου τοῦ λεγομένου Κουρκούα, ὃς καὶ
αὐτὸς ἄριστος καὶ ἀνδρεῖος ἀνεφαίνετο». Βλ. και Andriollo 2012, σ. 68.
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σεκτο επίθετο θεοφύλακτος στην σχετική μνεία της συλλογής των θαυμάτων, η
οποία άλλωστε γράφεται σε χρονική στιγμή πλησίον της διαδικασίας μεταφοράς
του Μανδηλίου στην Κωνσταντινούπολη. Στο εξής ο βετεράνος στρατηγός φαίνε-
ται ότι περνά πλέον οριστικά στο περιθώριο. Δεν μας είναι γνωστά ο χρόνος, ο τό-
πος και οι συνθήκες του θανάτου του.

Ανασυνθέτοντας το πολιτικό και στρατιωτικό σκηνικό της περιόδου και την θέ-
ση του στρατηγού σε αυτό, καθίσταται σαφές ότι μέσω των μεγάλων στρατιωτικών
του επιτυχιών στο ανατολικό μέτωπο ο Ιωάννης Κουρκούας αναδείχθηκε ως ο «άν-
θρωπος της ημέρας» για τον βυζαντινό κόσμο, στοιχείο το οποίο νοήθηκε ως κίν-
δυνος για ορισμένους από τους φορείς της κεντρικής εξουσίας ή φορείς διεκδίκη-
σης της διαδοχής της. Η επιχείρηση αποσύνδεσής του από την επιτυχία στην  Έδεσ-
σα και την μεταφορά του Μανδηλίου στην πρωτεύουσα, αλλά και η συνακόλουθη
πτώση του καθιστούν σαφείς τις σχετικές ιδεολογικές επιλογές, οι οποίες αποτυ-
πώνονται και στις αφηγηματικές πηγές που διαλαμβάνουν τα δεδομένα και γεγο-
νότα της κρίσιμης περιόδου της πέμπτης δεκαετίας του 10ου αιώνα. 

Οι βασιλείς και η ιδεολογική αντιπαράθεση. Επί τα ίχνη των κειμένων 
για το Μανδήλιο

Ας παρακολουθήσουμε συνοπτικά την μεταφορά του Μανδηλίου από την Έδεσσα
ώς την Κωνσταντινούπολη, πορεία από την οποία είχε αποκλεισθεί ο στρατηγός
που κατέστησε εφικτή την διασφάλισή του ως λύτρου πολέμου. Το Μανδήλιο φθά-
νει στην Βασιλεύουσα τον Δεκαπενταύγουστο του 944. Γνωρίζουμε πως η αμέσως
επόμενη περίοδος είναι ιδιαιτέρως πυκνή από την άποψη των αγώνων και των
διεκδικήσεων για την αυτοκρατορική εξουσία. Ως αποτέλεσμα αυτής της έντασης,
στο τέλος του ίδιου έτους (τον Δεκέμβριο του 944) o Ρωμανός Λεκαπηνός χάνει
την εξουσία από τους γιους του, Στέφανο και Κωνσταντίνο104. Ωστόσο, λίγες μόλις
μέρες αργότερα, τον Ιανουάριο του 945, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, μετά
από πολλά χρόνια αναμονής, μπόρεσε να επωφεληθεί από την ρευστή πολιτική κα-
τάσταση και να αναλάβει επιτέλους την πραγματική αυτοκρατορική εξουσία105.

Η μεταφορά του Μανδηλίου, λόγω της μεγάλης σημασίας του, βρίσκει τον χώ-
ρο της σε όλες τις ιστοριογραφικές πηγές που ασχολούνται με τα γεγονότα της πε-
ριόδου και επιχειρούν να δώσουν «εκδοχές» άμεσα εξαρτημένες από την ταυτότητα
του παραγγελιοδότη, το αναμενόμενο μήνυμα ή/και το target group του κάθε έρ-

104. Shepard 1999, σ. 566.
105. Βλ. και Harris 2015, σσ. 131-132· Shepard 1999, σ. 566.



γου. Σχετικές μαρτυρίες εντοπίζονται στην Συνέχεια του Θεοφάνη, αλλά και σε πη-
γές που αντλούν κυρίως από αυτήν. Η Συνέχεια αναφέρει ως βασικό συντελεστή
της μεταφοράς τον παρακοιμώμενο Θεοφάνη: «τοῦ ἁγίου δὲ ἐκμαγείου ἤτοι μαν-
δηλίου ἀποσταλέντος καὶ ἤδη τῇ Κωνσταντινουπόλει πλησιάζοντος, Θεοφάνης πα-
τρίκιος ὁ παρακοιμώμενος ἐν τῷ ποταμῷ Σαγάρῳ ἐξελθὼν ὑπήντησεν αὐτῷ μετὰ
λαμπρᾶς φωταγωγίας καὶ τῆς δεούσης τιμῆς τε καὶ ὑμνῳδίας· καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ
τοῦ Αὐγούστου μηνὸς σὺν αὐτῷ ἐν τῇ πόλει εἰσῆλθεν106». Παρόμοιες αναφορές
υπάρχουν και στις υπόλοιπες πηγές που αντλούν από την Συνέχεια: το χρονικό του
Ψευδο–Συμεών107 και το έργο του Λέοντα Γραμματικού108. 

Ο Ιωάννης Σκυλίτζης σημειώνει: «λυθείσης οὖν τῆς πολιορκίας ἐδόθη τὸ ἅγιον
ἐκτύ πωμα καὶ εἰς τὴν βασιλίδα ἤχθη, ὑποδεξαμένου τοῦτο τοῦ βασιλέως μετὰ
λαμπρᾶς καὶ πρεπούσης δορυφορίας διὰ τοῦ παρακοιμωμένου Θεοφάνους109». Πα-
ρόμοια αναφορά εντοπίζεται και και στην Σύνοψιν Ἱστοριῶν του Γεωργίου Κεδρη-
νού, ο οποίος επίσης αντλεί εν προκειμένω από την Συνέχεια, ωστόσο δεν αναφέρει
στην σχετική διαδικασία τον Θεοφάνη110.

Το εκτενέστερο, αναλυτικότερο και πληρέστερο –οπωσδήποτε όμως, ιδεολογι-
κά στρατευμένο– κείμενο  για την πρώιμη ιστορία του Μανδηλίου και για τα γεγο-
νότα της μεταφοράς του στην Κωνσταντινούπολη αποδίδεται στον ίδιο τον λόγιο
αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄111. Ο τίτλος του έργου είναι πολύ ενδιαφέρων και
ενδεικτικός του χαρακτήρα, του περιεχομένου του, καθώς και της απόδοσης της
συγγραφής του στον αυτοκράτορα112.

106. Bekker (ed.) 1838, σ. 432.12-16.
107. Bekker (ed.) 1838, σ. 749.1-4. 
108. Bekker (ed.) 1842, σ. 326.6-12.
109. Thurn (ed.) 1973, σ. 232.70-72. Γαλλ. μετάφραση και σχόλια, Flusin–Cheynet 2003, σσ. 223-

224. Αγγλ. μετάφραση και σχόλια, Wortley–Cheynet–Flusin 2010, σ. 195. Νεοελλ. απόδοση, Τσολά-
κης– Κιαπίδου 2011, σ. 653.

110. Bekker (ed.) 1839, σ. 319.19-22.
111. PG, τόμος 113, στήλες 423-454. Κριτική έκδοση, Von Dobschütz (ed.) 1899, σσ. 39**-85**. Βλ. και

την έκδοση του κειμένου από τον Guscin 2009, σσ. 7-69 (με αγγλ. μετάφραση). Πρβ. όμως για την τελευταία
τις καίριες επισημάνσεις του Flusin 2011, κυρίως σσ. 254-256. Βλ. τώρα και Guscin 2015, σσ. 68-74.

112. «Κωνσταντίνου ἐν Χριστῷ βασιλεῖ βασιλέως Ῥωμαίων τοῦ Πορφυρογεννήτου, Διήγησις ἀπὸ
διαφόρων ἀθροισθεῖσα ἱστοριῶν, περὶ τῆς πρὸς Αὔγαρον ἀποσταλείσης ἀχειροποιήτου θείας εἰκόνος
Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Καὶ ὡς Ἐδέσσης μετεκομίσθη πρὸς τὴν πανευδαίμονα ταύτην καὶ βασιλίδα τῶν
πόλεων Κωνσταντινούπολιν». Κείμενο, Von Dobschütz (ed.) 1899,  σ. 39**. Πρβ. Guscin 2009, σ. 7. Για
το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του έργου, Von Dobschütz (ed.) 1899, βλ. σσ. 35**-38**, 86**-
107**. Πρβ. Antonopoulou 2011,  σσ. 19-20. Βλ. και Illert (2007), σ. 76. Για την άποψη ότι το έργο συ-
νιστά πραγματεία, βλ. κυρίως Ševčenko 1992, κυρίως σσ. 184-185. Εκτιμούμε σχετικά πως το έργο φέ-
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Ως πιθανότερο ενδεχόμενο θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το έργο δεν έχει ‒στο σύ-
νολό του, τουλάχιστον‒ γραφεί από τον Κωνσταντίνο113, όμως οπωσδήποτε συντά -
χθηκε με την έμπνευση, παρότρυνση και προτροπή του, διαμορφωνόμενο στο
πλαίσιο του κύκλου λογίων  που δρούσαν γύρω από τον αυτοκράτορα. Η σχετική
παραγγελία πιθανότατα εκτελέσθηκε από έναν λόγιο που ανήκε στους στενούς συ-
νεργάτες του114. Ωστόσο, η πρόταση απόδοσης της σύνθεσης του καταληκτηρίου
τμήματός του στον Θεόδωρο Δαφνοπάτη έχει αρμοδίως καταρριφθεί115.

Το έργο εντάσσεται οργανικά στην γενικότερη πνευματική δραστηριότητα που
αναπτύχθηκε κατά την βασιλεία του Κωνσταντίνου Ζ΄, και αποτελεί τμήμα της
«αγιολογικής» πτυχής της συνολικής κίνησης που άνθησε εκείνη την περίοδο116.
Σε αυτό είναι εμφανή ο συμπιληματικός χαρακτήρας και η ιδεολογική στράτευση,
στοιχεία που το συνδέουν με πολλά άλλα έργα εκείνης της περιόδου117. Για την πε-
ραιτέρω προπαγάνδιση της ακρίβειας και της αυθεντικότητας των προσφερόμενων
στο έργο πληροφοριών σημειώνεται η χρήση πηγών κατά την σύνθεσή του118.

Η Διήγησις συνετέθη πιθανότατα με σκοπό να τιμήσει την επέτειο άφιξης της
εικόνας στην Κωνσταντινούπολη. Ως terminus apud quem ή post quem για την
σύνθεση θα πρέπει να θεωρηθεί ο Αύγουστος του 945, πρώτου έτους της μονοκρα-
τορίας υπό τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, και χρόνου της πρώτης επετείου
του γεγονότος της Translatio. Για την παρακολούθηση των ιδεολογικών επιλογών
του έργου, προκύπτει ως αναγκαία η ανασύσταση κυρίως της ιστορίας της μετα-
φοράς της θείας εἰκόνος στην Κωνσταντινούπολη και της υποδοχής της εκεί, όπως
μας παραδίδεται στην Διήγηση, και ο εντοπισμός των σημείων ταύτισης και διαφο-

ρει πρωτίστως τον χαρακτήρα της Ομιλίας, όπου όμως προσαρτώνται ευδιάκριτα στοιχεία του ερανι-
στικού εγκυκλοπαιδισμού της εποχής. Αυτή η προσθήκη, ωστόσο, δεν φτάνει στο σημείο ώστε το έργο
να μπορεί με επαρκή αιτιολόγηση να χαρακτηρισθεί είτε πραγματεία είτε κείμενο υβριδικό. 

113. Βλ. τις οξυδερκείς σχετικές παρατηρήσεις του Ševčenko 1992,  σσ. 184-186, και σημ. 46. Πρβ.
Antonopoulou 2011, σσ. 20-21.

114. Von Dobschütz (ed.) 1899, σσ. 95**-97**. Πρβ. Antonopoulou 2011, σ. 20. Βλ. και Magdalino
2013, σ. 191. Σχετικά με το συνολικότερο ενδιαφέρον του Κωνσταντίνου για τα αγιολογικά κείμενα,
βλ. κυρίως Flusin 2001, σσ. 48-54. Βλ. και Στεργιούλης 2009, σσ. 181-191.

115. Βλ. Antonopoulou 2011, σ. 20.
116. Lemerle 1985, κυρίως σσ. 241-246· Efthymiadis 2012, ιδίως σσ. 121-124.  Πρβ. Antonopoulou

2011, σποράδην. 
117. Για τον πολιτικό χαρακτήρα των συμπιληματικών έργων της περιόδου, βλ. και Holmes (2010).

Για την ιδεολογική στράτευση των έργων που αποδίδονται στον ίδιο τον Πορφυρογέννητο, η βιβλιο-
γραφία είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη. Βλ. τώρα και Magdalino 2013, σσ. 189-209.

118. Κείμενο, Von Dobschütz (ed.) 1899, σ. 39**. Πρβ. Guscin 2009, σ. 7· PG, τόμος 113, στήλη 423.



ροποίησης της αναλυτικής αυτής «εκδοχής» σε σχέση με την μαρτυρία των άλλων
βυζαντινών πηγών για την μεταφορά. Περιοριζόμαστε εν προκειμένω σε κάποιες
σύντομες επισημάνσεις.

Μεγάλο μέρος του έργου αναφέρεται στις λεπτομέρειες του ταξιδιού και στα θαύ-
ματα που τελούνταν καθ’ οδόν, καθώς και στην λειτουργική υποδοχή της εικόνας
στην πρωτεύουσα. Κατά την διάρκεια του ταξιδιού της εικόνας από την Έδεσσα στην
Κωνσταντινούπολη, μαρτυρείται ένα πολύ ενδιαφέρον επεισόδιο. Σε μία στάση και
υποδοχή της εικόνας στην μονή τὰ Εὐσεβίου119, που ήταν αφιερωμένη στην Θεοτόκο
και βισκόταν στο θέμα των Οπτιμάτων, αναφέρεται ότι: « Ἔνθα καί τις προσῆλθεν ὑπὸ
δαίμονος ἐνοχλούμενος, ᾧ καθάπερ ὀργάνῳ τὸ πονηρὸν ἀποχρώ μενον πνεῦμα, καὶ
πολλὰ τῶν εἰς ἔπαινον ἡκόντων τῆς εἰκόνος καὶ τῆς ἐπιστολῆς δι’ αὐτοῦ ἐκφωνοῦν. Τέ-
λος, τάδε οἱονεὶ ἀπεφοίβαζεν: Ἀπόλαβε, λέγων, ἡ Κωνσταντινούπολις, δόξαν καὶ χαράν·
καὶ σύ, Κωνσταντῖνε Πορφυρογέννητε, τὴν βασιλείαν σου. Καὶ τούτων ῥηθέντων, ἰάθη
ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀπελύθη παραχρῆμα τῆς τοῦ δαίμονος ἐπιθέσεως120».

Στο συγκεκριμένο επεισόδιο, καταγράφεται αναλυτικά η εκδήλωση της «πολιτικής
βούλησης» του Αγίου Μανδηλίου, το οποίο θαυματουργικά προέβλεψε, μέσω του δαι-
μονιζομένου, την κατάκτηση της κυριαρχίας από τον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο,
γεγονός το οποίο παρουσιάζεται και ως σύμφωνο με την θεία βούληση. Εμφανίζεται
έτσι να προαναγγέλλεται η θεόπεμπτη μονοκρατορία του Κωνσταντίνου ήδη κατά
την περίοδο βασιλείας του Ρωμανού Α΄ Λεκαπηνού, σε ένα κείμενο ωστόσο που δια-
μορφώθηκε εκ των υστέρων, δηλαδή μετά την μεταφορά και μετά την εξασφάλιση της
εξουσίας από τον Κωνσταντίνο. Πρόκειται για μία εντυπωσιακή απόφανση και θαυ-
ματουργική «προόραση» του Μανδηλίου που φέρεται να λαμβάνει σαφή θέση στον
αγώνα για την αυτοκρατορική εξουσία. Η θέση αυτή είναι υπέρ της βασιλείας του
Κωνσταντίνου, και επομένως εναντίον της εξουσίας των Λεκαπηνών, οι οποίοι είχαν
λάβει την εξουσία αντ’ αυτού. Από τα υπόλοιπα κείμενα τα οποία αναφέρουν, συνο-
πτικότερα ή έκτενέστερα, τα σχετικά με την μεταφορά του Μανδηλίου το 944, το συγ-
κεκριμένο επεισόδιο αναφέρεται μόνο στην σχετική μαρτυρία του Γεωργίου Κεδρη-
νού, ο οποίος αντλεί σαφέστατα –και σχεδόν verbatim– από την Διήγηση121.

119. Για την μονή, βλ. Janin 1950, σ. 327.
120. Von Dobschütz (ed.) 1899, σσ. 78**-79**· Guscin 2015, σσ. 341-343.
121. Για τις διαφορετικές εκδοχές στην σχετική χειρόγραφη παράδοση, βλ. και Guscin 2015,  σσ.

341-343. Βλ. επίσης και την «εκδοχή» που αντλεί από αυτήν την παράδοση σε τμήμα της χειρόγραφης
παράδοσης του έργου του Σκυλίτζη, όπου αναφέρεται πως κατά την είσοδο και υποδοχή του Μανδη-
λίου στην Κωνσταντινούπολη «ὅτε καὶ φωνή τις ἐν τῷ ἀέρι ἠκούετο λέγουσα˙ ἀπόλαβε, Κωνσταντινού-
πολις, δόξαν καὶ χαράν, καὶ σύ, Κωνσταντῖνε Πορφυρογέννητε τὴν βασιλείαν σου»: Thurn (ed.) 1973, σ.
232, apparatus criticus, στ. 72.
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Ωστόσο, και το λεγόμενο Χρονικό του Ψευδο-Συμεών μας παραδίδει ένα πολύ εν-
διαφέρον επεισόδιο, και χαρακτηριστικό από την άποψη της αυτοκρατορικής ιδεολο-
γίας που προβάλλεται στις συγκεκριμένες πηγές. Στο επεισόδιο εμφανίζεται να προ-
λέγεται με σαφήνεια η ανάληψη της εξουσίας από τον Κωνσταντίνο, με την στιβαρή
παρουσία του Αγίου Μανδηλίου, το οποίο συνιστά και την παρουσιαζόμενη «αιτία»
της πρόρρησης. Ενώ λοιπόν το Μανδήλιο βρίσκεται πλέον στην Κωνσταντινούπολη,
οι γιοι του Ρωμανού κοιτάζοντάς το δεν μπορούν να διακρίνουν παρά μόνο το περί-
γραμμά του, ενώ ο Κωνσταντίνος μπορούσε επίσης να διακρίνει τα μάτια και τα αυτιά.
Ο μοναχός Σέργιος122, πνευματικός πατήρ του Ρωμανού, εξηγεί την διαφορά με βάση
τους Ψαλμούς και την ανταπόκρισή τους στην προκειμένη περίπτωση123.

H εκτενής αφήγηση στο κείμενο της Διήγησης «ξεχνά» να αναφέρει ένα πρό-
σωπο το οποίο όλες οι υπόλοιπες πηγές πιστώνουν με μία ενεργότατη συμμετοχή
στο τελικό στάδιο της μεταφοράς της εικόνας στην Κωνσταντινούπολη (διαφορο-
ποιείται μόνο ο Κεδρηνός, ο οποίος είδαμε ότι για τα σχετικά γεγονότα αντλεί από
την Διήγηση). Η σχετική «αμνησία» του κειμένου, που αποδίδεται στον ίδιο τον
Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, και πάντως εκφράζει την φιλοκωνσταντίνεια εκ-
δοχή των γεγονότων για την πορεία της μεταφοράς του Μανδηλίου, θεωρούμε ότι
εξηγείται από την κεντρική θέση του πατρικίου και παρακοιμωμένου Θεοφάνη
στην βυζαντινή αυτοκρατορία κατά την βασιλεία του Ρωμανού Λεκαπηνού ως έμ-
πιστου συνεργάτη του αυτοκράτορα. 

Το κείμενο αρνείται να επικυρώσει την σύνδεση του πατρικίου Θεοφάνη με τα
σχετικά γεγονότα, καθώς μάλιστα γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν βασικό μέλος της
φιλολεκαπηνικής και αντικωνσταντίνειας πλευράς στον αγώνα για την επικράτηση
στον βυζαντινό θρόνο. Όπως είναι άλλωστε γνωστό, ο Θεοφάνης εξορίσθηκε από
την Κωνσταντινούπολη ήδη από τα πρώτα βήματα της μονοκρατορίας του Κων-
σταντίνου Πορφυρογέννητου124. Η πολιτική αυτή απόφαση πιθανότατα δεν απέχει
χρονικά πολύ από την περίοδο σύνταξης της Διήγησης, στην οποία ευλόγως απου-
σιάζει οποιαδήποτε αναφορά του Θεοφάνη με ενεργό ρόλο στην μεταφορά της
αχειροποίητης και θαυματουργής εικόνας στην βυζαντινή πρωτεύουσα. 

Αν κάποιος προσπαθήσει να εντοπίσει τον Θεοφάνη στο κείμενο της Διηγήσε-
ως, «κρυμμένο» από τον συντάκτη της στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ομάδας, θεω-
ρούμε αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να μπορεί να νοηθεί εντασσόμενος στην ομά-

122. Για το πρόσωπο, βλ. «Sergios», στο έργο: Lilie et al., 2013, 5ος τόμος, αρ. 27023, σσ. 739-740,
όπου και περαιτέρω βιβλιογραφία.

123. Bekker (ed.) 1838, σσ. 750.18-751.2.
124. Bekker (ed.) 1838, σσ. 440.15-441.2.



δα των συλλογικά αναφερόμενων και μη κατονομαζόμενων βυζαντινών αξιωμα-
τούχων, οι οποίοι εμφανίζονται ως παρόντες κατά την προαναφερθείσα πρόβλεψη
του Μανδηλίου στην μονή τα Ευσεβίου: «Τούτων δὲ πολλοὶ καθεστήκασι μάρτυρες
τῶν ῥημάτων. Τοῦ γὰρ βασιλέως εἰς τιμὴν καὶ ὑπάντησιν τοῦ ποθουμένου τοὺς πρώ-
τους τῆς ἐν τέλει βουλῆς ἀποστείλαντος, καὶ τούτοις τῶν ἐκ τῆς δορυφόρου τάξεως
συνεξελθόντων πολλῶν, συνέβη μαγίστρους καὶ πατρικίους καὶ μετὰ τῶν ὑποβε -
βηκυϊῶν τάξεων εἶναι τοὺς ἀκουστάς τε καὶ μάρτυρας125». Αξίζει να σημειωθεί ότι η
αναφορά επιλέγει να μην ξεχωρίσει κάποιο πρόσωπο ώστε να το αναφέρει ονομα-
στικά, κάτι που θα το συνέδεε άμεσα με την ύψιστης σημασίας μεταφορά του Μαν-
δηλίου στην Κωνσταντινούπολη. Αντ’ αυτού, προτιμά να μιλήσει για «συλλογική»
υποδοχή της αχειροποίητης εικόνας από πολυπληθή ομάδα υψηλών αξιωματούχων,
και να δηλώσει ότι πολλοί ήταν  μάρτυρες του γεγονότος του θαύματος. Καθώς η
απόσταση μεταξύ του αναφερόμενου γεγονότος και του κειμένου φαίνεται πως
ήταν σχετικά μικρή, η ύπαρξη των αυτοπτών και αυτηκόων μαρτύρων θα άφηνε
ίσως ανοικτή και τη δυνατότητα επαλήθευσης της ακρίβειας των καταγραφομένων
στην Διήγηση από προθύμους προς αυτό αξιωματούχους.

Η πλήρης σιωπή στο κείμενο της Διηγήσεως για τον ρόλο του Κουρκούα και
του Θεοφάνη στην διαδικασία διασφάλισης του Μανδηλίου για το Βυζάντιο και
μεταφοράς του στην Βασιλεύουσα εντάσσεται στην σύλληψη της πλήρους και
αποκλειστικής ταύτισης του πολυτίμητου αντικειμένου –και της από αυτό προερ-
χόμενης συμβολικής αίγλης και ιδεολογικής αξίας– με το πρόσωπο του Κωνσταν-
τίνου Ζ΄. Η «γραμμή» αυτή φαίνεται εξάλλου πως είχε επιρροή και σε ορισμένα άλ-
λα κείμενα, στα οποία επίσης τα δύο αυτά πρόσωπα «ξεχνιούνται», και η συμβολή
τους σε κεντρικής σημασίας γεγονότα καλύπτεται με πέπλο σιωπής.

Τέτοια είναι η περίπτωση του Βίου του αγίου Βασιλείου του Νέου, στον οποίο
αναφέρονται και τα γεγονότα της αποσόβησης της ρωσικής επίθεσης κατά το έτος
941. Στο αγιολογικό αυτό κείμενο126, το οποίο διαμορφώθηκε είτε κατά τα τελευ-
ταία έτη της βασιλείας του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογεννήτου είτε κατά τα αμέ-
σως επόμενα χρόνια127, παρατηρείται εν προκειμένω μια αξιοπρόσεκτη «σύγχυση»,
η οποία δεν μπορεί ασφαλώς να δικαιολογηθεί ούτε από χρονική απόσταση σε σχέ-
ση με τα γεγονότα ούτε από αδυναμία προσπέλασης κάποιων περιφερειακών και
δευτερεύουσας σημασίας στοιχείων. 

125. Von Dobschütz (ed.) 1899, σ. 79**· Guscin 2015, σσ. 341-343.
126. Για τον Βίο, βλ. την νέα κριτική έκδοση: Sullivan–Talbot–McGrath (ed.) 2014. Βλ. και Αγγε-

λίδη 1980.
127. Sullivan–Talbot–McGrath (ed.) 2014, σσ. 7-11. 
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Στην σχετική αναφορά καταγράφεται επακριβώς η συμβολή του Βάρδα Φωκά
στα σχετικά γεγονότα128, όμως την θέση και την δράση του Ιωάννη Κουρκούα και
του παρακοιμωμένου Θεοφάνη, όπως έχει πειστικά δειχθεί, έχουν λάβει αντιστοί-
χως ο Πανθήριος129 και ο Θεόδωρος Σπογγάριος130 (του οποίου έχει προταθεί μία
αρκετά παρακινδυνευμένη ταύτιση με τον άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη)131. Η
επιλογή αντικατάστασης των προσώπων που είχαν πράγματι δράσει στα γεγονότα
και είχαν συμβάλει καθοριστικά στην σωτηρία της πρωτεύουσας από την θανάσιμη
απειλή αποτελεί πιθανότατα το απώτατο όριο της γραμμής εξυπηρέτησης των κυ-
ρίαρχων ιδεολογικών επιλογών, που χαράχθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταν-
τίνο και διαχύθηκε σε μεγάλο μέρος της γραμματείας της εποχής, μη εξαιρουμένων
ασφαλώς των αγιολογικών κειμένων. Η αποσιώπηση και η παραχάραξη αποτέλε-
σαν πιθανότατα συνειδητές πρακτικές, νοούμενες ως αναγκαίες132.

Οι μαρτυρίες των πηγών για τα γεγονότα αφότου το Μανδήλιο φτάνει στην
Κωνσταντινούπολη είναι σαφέστατα περισσότερο συγκλίνουσες, ωστόσο πάντοτε
ενδιαφέρουσες για τις μνείες και τις σιωπές τους. Η μαρτυρία της Διήγησης παρα-
μένει οπωσδήποτε εκτενέστερη και λεπτομερέστερη, ενώ δεν λείπουν και κάποιες
μικρές, ενδιαφέρουσες όμως από την άποψη της ιδεολογίας, λεπτομέρειες απόκλι-
σης ή διαφοροποίησης. Τα στάδια της προσκύνησης και των πομπών στην πόλη δί-
δονται από όλες τις πηγές με θαυμαστή συμφωνία, καθώς συμβαίνουν στην πρω-
τεύουσα, ελκύουν κατ’ εξοχήν το ενδιαφέρον των ιστορικών και χρονογράφων,
ενώ ταυτοχρόνως η ακρίβεια των καταγραφομένων είναι εύκολα επαληθεύσιμη.
Ως αποτέλεσμα, η είσοδος του Μανδηλίου στην Κωνσταντινούπολη και οι τελετές
που την συνόδευσαν μπορούν να ανασυσταθούν με ασφάλεια και επάρκεια133.

Το Μανδήλιο θα αποτεθεί στον ναό της Θεοτόκου του Φάρου, στον οποίο ήδη

128. Sullivan–Talbot–McGrath (ed..) 2014, σ. 314.16-18 (αγγλ. μετάφραση και σχόλια, σ. 315).
129. Sullivan–Talbot–McGrath (ed.) 2014, σ. 314.20-23 (αγγλ. μετάφραση και σχόλια, σ. 315):

«Ἐλεύσεται δὲ εἰς ἀντίληψιν αὐτῶν καὶ Πανθὴρ ὁ δομέστικος μετὰ τεσσαράκοντα χιλιάδας ἀνδρῶν μαχητῶν
σπωμένων ῥομφαίαν καὶ εἰδότων πολεμεῖν γενναίως, οἵτινες τῇ πρεσβείᾳ τῆς Θεοτόκου τῶν ἐπουρανίων τε
δυνάμεων καὶ πάντων τῶν ἁγίων κατισχύσωσι τῶν πολεμίων». Βλ. και Αγγελίδη 1980, σσ. 155-156.

130. Sullivan–Talbot–McGrath (ed.) 2014, σ. 314.18-19 (αγγλ. μετάφραση και σχόλια, σ. 315): «μετ’
αὐτοῦ δὲ καὶ Θεόδωρος ὁ ἁγιώτατος στρατηγός, ὁ τῇ προσωνυμίᾳ Σπογγάριος». 

131. Βλ. σχετικά Grégoire 1936. Επίσης, Grégoire 1938. Πρβ. Vasiliev 1950, σ. 293, και σημ. 3. Βλ.
και την αναλυτική πραγμάτευση της Αγγελίδη 1980, σσ. 156-161, που καταλήγει σε απόρριψη της πρό-
τασης του Grégoire. Πρβ. Grotowski 2010, σσ. 101-102, καθώς και Sullivan–Talbot–McGrath (ed.)
2014, σ. 30. Για μία διαφορετική πρόταση, βλ. Walter 2003, σσ. 62-62· πρβ. White 2013, σ. 37.

132. Βλ. Mango 1982, σ. 306. Βλ. επίσης Sullivan–Talbot–McGrath (ed.) 2014, σσ. 29-30.
133. Για αναλυτική καταγραφή και σχολιασμό των σχετικών δεδομένων, βλ. ιδίως την συμβολή

της Patlagean 1995. Για την αξία της συμβολής αυτής, βλ. και Flusin 2012, σ. 116.



φυλάσσονταν πολυτίμητα και σεβάσμια άγια λείψανα134. Δεν λείπουν, ωστόσο, και
σε αυτά τα σημεία, «παραλλαγές» και «εκδοχές» των αφηγήσεων, η ανίχνευση των
οποίων παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον από πνευματική και ιδεολογική σκοπιά.
Επιφυλασσόμαστε για σχετική πραγμάτευση εν ευθέτω χρόνω.

Συμπεραίνοντας

Μέσω της ανίχνευσης των ιδεολογικά προσδιορισμένων επιλογών των αφηγημα-
τικών πηγών και της συγκριτικής τους μελέτης, καθώς και της συνεξέτασής τους
με άλλες πηγές για την περίοδο, επιχειρήσαμε να αναδείξουμε πτυχές της πολιτικής
σημασίας των αφηγήσεων για την διασφάλιση του Αγίου Μανδηλίου. Η προηγη-
θείσα ανίχνευση επέτρεψε την διευκρίνιση ορισμένων πτυχών των σχετικών γεγο-
νότων, καθώς και του βαθμού εμπλοκής των δρώντων προσώπων σε αυτά. Η δια-
σαφήνιση του ρόλου των Ιωάννη Κουρκούα, Θεοφάνη, Ρωμανού Α΄ Λεκαπηνού και
Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου, καθώς και άλλων προσώπων, σε σύνδεση με το
Μανδήλιο και την ιδεολογική διαχείριση της παρουσίας του στην Κωνσταντινούπολη
κατέδειξαν την εμπλοκή του Μανδηλίου στα ζητήματα διεκδίκησης και κατοχής της
αυτοκρατορικής εξουσίας στο Βυζάντιο των μέσων του 10ου αιώνα.

Η εμπλοκή αυτή αποτυπώνεται στην ιδεολογική γραμμή των κειμένων που μας
έχουν σωθεί και των διαφόρων εκδοχών τους (ζήτημα που οπωσδήποτε επιδέχεται
περαιτέρω διερεύνησης και συνεξέτασης), όπου υπηρετείται η προβολή προσώπων,
και η υποτίμηση, συσκότιση ή αποσιώπηση του ρόλου άλλων. Συνεπώς, ο Ρωμανός
Λεκαπηνός πιστώνεται στα κείμενα με τον καίριο ρόλο για την διασφάλιση του
Μανδηλίου στην Έδεσσα και την μεταφορά του στην Κωνσταντινούπολη κατά το
έτος 944, γεγονός που ωστόσο αποδίδεται ως προφητεία και προάγγελος της αλ-
λαγής στην αυτοκρατορική εξουσία, με την μετάβαση στην ουσιαστική μονοκρα-
τορία του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου. 

Το Μανδήλιο εμφανίζεται έτσι ιδεολογικά στο πλευρό του εκάστοτε αυτοκρά-
τορα, και οι αναφορές σε αυτό συνιστούν έναν οιονεί «γραμματειακό καθρέπτη»
της αντιπαράθεσης για την εξουσία και του αγώνα για την ιδεολογική της νομιμο-
ποίηση και εδραίωση. Ο στρατηγός Κουρκούας έχει τεθεί εγκαίρως εκτός του σχε-
τικού διαγκωνισμού, και το έργο του Μανουήλ που φαίνεται πως ανέπτυσσε την
νικηφόρο δράση του έμεινε μόνο σε παραπομπές έργων βυζαντινών ιστορικών που
ασχολούνταν με τα πρόσωπα και τα πράγματα της περιόδου.
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134. Για τον χαρακτήρα του συγκεκριμένου ναού ως τόπου φύλαξης αγίων λειψάνων και προβολής
της συμβολικής και ιδεολογικής λειτουργίας τους σε σύνδεση με το πρόσωπο και την εξουσία του αυ-
τοκράτορα βλ. Flusin 2000· Magdalino 2004. Επίσης, Lidov 2012. Βλ. τώρα και Klein 2015, σποράδην.
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THE EMPERORS, THE STRATEGOS AND THE POWER. 
TRACING THE POLITICAL IMPORTANCE OF THE NARRATIVES

ON RESCUING THE MANDYLION

ABSTRACT

The present article tries to examine some crucial aspects of the political and ideological im-
portance of the Mandylion and its Translatio from Edessa to Constantinople in 944. By a

close survey on the accounts regarding the events of the siege of Edessa by Ioannes Kourkouas
and the subsequent Arab-Byzantine treaty in which Mandylion held a central position, emerges
the involvement of leading persons in the military and political sphere of the Empire. The ac-
counts on the Mandylion hold a high value from spiritual, ideological and political points of view,
as they represent differentiated attitudes towards persons and teams which competed on eitherthe
conquest or the maintenace of imperial power in a fragile and crucial political framework.

Not surprisingly, the accounts of the contemporary Byzantine texts credit the emperor of the
period of their composition with a great role regarding the Mandylion and its reception. As a re-
sult, Romanos Lekapenos is credited as the major force for the safeguard of the Mandylion. In-
terestingly, in texts composed after its entrance to Constantinople in August 944, the Mandylion
is credited with prophetic qualities which showed to the future emperor, Konstantinos VII Por-
phyrogennetos, as a chosen by God Byzantine ruler. On the contrary, the military commander
Ioannes Kourkouas is fully disassociated from the procedure of the Translatio in the accounts of
the examined texts, whereas Manuel’s narrative on the works and days of the strategos has not
been fortunate enough to survive.



1. Το παρόν άρθρο αποτελεί την επεξεργασμένη μορφή της ανακοίνωσής μου στην 3η Διεθνή Συ-
νάντηση Μεσαιωνολόγων στην πόλη Lleida της ισπανίας (3rd International Medieval Meeting Lleida,
26th-28th June 2013).

2. Kazhdan–Epstein 1997, σσ. 252 κε. Για τον ρόλο του βυζαντινού συγγραφέα και τον τρόπο που
ο ίδιος αντιλαμβανόταν τον ρόλο του, βλ. Kazhdan 1979, σσ. 1-21. Macrides 1992, σσ. 205-224. 

3. Kaldellis 1999, σ. 23. Ljubarskij 2004, σσ. 270 κε., 295. κάραλης 2004, Β΄, σσ. 471-474. Kaldellis
2007, σσ. 52, 204-205. Lauritzen 2013, σσ. 31-32, 99-100, 103-104, 146, 157, 166, 201 κε.

4. Kazhdan–Epstein 1997, σ. 253.
5. Kaldellis 1999, σ. 11.
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αυΤοκΡαΤοΡικη πΡοαιΡεΣη και παΡακΜη
ΣΤη ΧΡονοΓΡαΦια Του ΜιΧαηλ Ψελλου1

ηΧρονογραφία του Μιχαήλ Ψελλού έχει για πολλούς λόγους μια ιδιαίτερη θέ-
ση στη βυζαντινή λογοτεχνία. πρόκειται για ένα έργο που έχει συνδεθεί με

το γενικότερο κύμα ανανέωσης σε όλους τους τομείς του βυζαντινού πολιτισμού
κατά τον 11ο και 12ο αιώνα2, όμως, κατά την άποψή μας, δεν έχει εκτιμηθεί, όσο θα
έπρεπε, ως το προϊόν της σκέψης του κορυφαίου λογίου μιας περιόδου κρίσης, του
οποίου ο πολυτάλαντος νους αναζητούσε τα αίτια της κατάρρευσης που βίωνε. Όν-
τας πολύ κοντά στους αυτοκράτορες σε μια περίοδο καθοριστική για το μέλλον
της αυτοκρατορίας και βιώνοντας την πλήρη παρακμή θεσμών και ιδεολογιών, ο
Ψελλός, άνθρωπος με τεράστια μόρφωση, αναζήτησε τα αίτια της πλήρους κατάρ-
ρευσης της αυτοκρατορίας στις επιλογές των συγχρόνων του αυτοκρατόρων που
υπαγορεύονταν, όπως προκύπτει από τη Χρονογραφία, από τον χαρακτήρα τους3.
εντάσσοντας τον Ψελλό στην κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα της εποχής
του, μια εποχή βαθιάς κρίσης, κατά την οποία είχε εισαχθεί ένας νέος τύπος απο-
δεκτής κριτικής, αυτή της καταδίκης του αυτοκρατορικού αξιώματος ή των αυτο-
κρατόρων ως κάστας4, μπορούμε, κατά τη γνώμη μας, να ερμηνεύσουμε καλύτερα
τη δομή και τις υφολογικές επιλογές του έργου του, με το πρώτο μέρος της Χρο-
νογραφίας να περιέχει ένα επιχείρημα με συνοχή, που ολοκληρώνεται στο κεφά-
λαιο που είναι αφιερωμένο στη βασιλεία του ισαάκιου ά  κομνηνού5. η βυζαντινή

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 141-184  



αυτοκρατορία κατά την περίοδο που ο Ψελλός άρχισε να συντάσσει τη Χρονογρα-
φία, δηλαδή μετά το 1055, μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου επί Δουκών6, βρι-
σκόταν σε βαθιά κρίση με κύρια χαρακτηριστικά της την οικονομική κατάρρευση
και, το κυριότερο, την αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των εξωτερικών
εχθρών. οι συγγραφείς της εποχής έβλεπαν ένα στρατό που μετά τον θάνατο του
Βασίλειου Β́  δεν είχε πια την ίδια αποτελεσματικότητα7. Στόχος του άρθρου είναι
να αναδειχθεί η  άμεση σχέση και εξάρτηση των λεγομένων του Ψελλού από τη
σύγχρονή του κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα, που υπαγόρευε ρήξη με τις
τακτικές του παρελθόντος στην άσκηση της αυτοκρατορικής πολιτικής. η ανάγκη
του να αναδείξει έναν αποτελεσματικό τρόπο διακυβέρνησης στο πλαίσιο των σύγ-
χρονών του ριζικών αλλαγών τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό της αυ-
τοκρατορίας, υπαγόρευσε τόσο τον τρόπο απεικόνισης του παρελθόντος και της
σύγχρονής του πραγματικότητας, όσο και την αποσιώπηση είτε γεγονότων που
δεν αναδείκνυαν τον ρόλο της προσωπικότητας στις ιστορικές εξελίξεις, είτε πρω-
τοβουλιών αυτοκρατόρων ή ανθρώπων του περιβάλλοντός τους που δεν εξυπηρε-
τούσαν τον στόχο του Ψελλού να τους αναδείξει ως πρότυπα.

ο Ψελλός ξεκινά το έργο του με τη βιογραφία του Βασίλειου Β΄ (976-1025), αν-
τιπαραθέτοντας ουσιαστικά όλα τα χαρακτηριστικά του μεγάλου αυτοκράτορα
του τέλους του 10ου και των αρχών του 11ου αιώνα, τόσο με αυτά του αδελφού και
διαδόχου του, κωνσταντίνου η΄ (1025-1028), όσο και με αυτά των επιγόνων τους.
Θέλοντας να ασκήσει κριτική στους σύγχρονούς του εγωιστές, αδύναμους και ανί-
κανους αυτοκράτορες, ο Ψελλός παρουσιάζει τον Βασίλειο Β΄ ως ένα αυτοκράτορα
που «ἐγρηγορὼς ἀεὶ καὶ σύννους ἐδείκνυτο καὶ πεφροντικώς, σε αντίθεση με τον
αδελφό του που ἀνειμένος τοῖς πᾶσιν ὦπτο, ῥαθύμως τε τῆς ζωῆς ἔχων καὶ περὶ τὸν
ἀβρὸν βίον ἐσπουδακώς8». πάντως, ο κωνσταντίνος, λέει ο Ψελλός, είναι άξιος εγ-
κωμίων γιατί, αν και βρισκόταν σε μια ηλικία που φλέγεται κανείς από τον πόθο
της φιλαρχίας, παραχώρησε το μεγαλύτερο μέρος της εξουσίας στον μεγαλύτερο
και πιο έμπειρο αδελφό του9. πρόκειται για το μοναδικό θετικό σχόλιο του Ψελλού

6. Kaldellis 1999, σ. 11. Ljubarskij 2004, σσ. 263-264. Lauritzen 2013, σ. 16. Holmes 2005, σ. 294,
υπ. 113, για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της Χρονογραφίας πριν το 1063, και του δεύτερου
μέρους στα μέσα της δεκαετίας του 1070, αλλά και για την πολύ μικρή πιθανότητα ο Ψελλός να έγραφε
το τελευταίο μέρος του έργου του επί αλεξίου κομνηνού.

7. Τσουγκαράκης 2003, σσ. 275-290. Vryonis 2003, σσ. 17-43. Haldon 2003, σσ. 45-74. Για τα αδύ-
νατα σημεία της νέας διοικητικής και στρατιωτικής οργάνωσης της αυτοκρατορίας από τα μέσα του
10ου αιώνα, βλ. λεβενιώτης 2004, σσ. 54-57. λεβενιώτης 2007, α΄, σσ. 22 κε. και Β΄, σσ. 663-667. Hal-
don 2003, σσ. 61 κε., 69-70.

8. Χρονογραφία, I, 2. 1-6. ιωάννης Ζωναράς, σ. 539. 7-9.
9. Χρονογραφία, I, 2. 12-19. 
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για τον κωνσταντίνο η΄, του οποίου όμως η αφορμή δεν είναι ένα πραγματικό γε-
γονός. ο Βασίλειος, έχοντας στεφθεί συναυτοκράτορας από τον πατέρα του στις
22 απριλίου 960, θα ήταν ούτως ή άλλως ο επόμενος αυτοκράτορας, ενώ ο 15χρο-
νος κωνσταντίνος που στέφθηκε πιθανότατα στις 30 Μαρτίου του 962, θα περιο-
ριζόταν στον ρόλο του στο πλαίσιο του τυπικού της αυλής10. ο συγγραφέας της
Χρονογραφίας στέλνει έτσι έμμεσα στους σύγχρονούς του αυτοκράτορες το μήνυ-
μα ότι ο ηγεμόνας της αυτοκρατορίας θα πρέπει ακόμα κι όταν μάλιστα ὁ τῆς φι-
λαρχίας ἀνάπτεται ζῆλος11, όπως συνέβαινε με τον κωνσταντίνο η΄, να αναγνωρί-
ζει τις αδυναμίες του, να παραμερίζει τις προσωπικές του φιλοδοξίες και να δίνει
το προβάδισμα σε ικανότερους και πιο αποτελεσματικούς ανθρώπους όσον αφορά
τον χειρισμό των κρατικών υποθέσεων, προτάσσοντας το συμφέρον της αυτοκρα-
τορίας.

ακόμα και ο Βασίλειος Β΄, ο αυτοκράτορας-πρότυπο της Χρονογραφίας12, πα-
ρουσιάζεται να μην είναι βέβαιος για τον εαυτό του, μόλις ανέλαβε την εξουσία, και
να προστρέχει στη βοήθεια του παρακοιμώμενου Βασίλειου, νόθου γιου του Ρω-
μανού α΄λεκαπηνού, σημαντικής προσωπικότητας, κατά τα λεγόμενα του Ψελλού,
για τη μεγαλοφροσύνη, τη σωματική διάπλαση και την παρουσία του, που ταίριαζε
σε ένα διεκδικητή του θρόνου. ο παρακοιμώμενος διαχειριζόταν εντελώς μόνος τη
δημόσια οικονομία και την ανόρθωση του κρατικού ταμείου, ενώ σ’ αυτόν προσέ-
βλεπαν τόσο οι πολίτες, όσο και οι στρατιωτικοί13. 

ο Βασίλειος αντιμετώπισε τόσο σοβαρά τις ευθύνες που ανέλαβε ως αυτοκρά-
τορας, ώστε κάποια στιγμή από μια ζωή φιλήδονη και τρυφηλή, σαν οι περιστάσεις
να μετέβαλαν τον χαρακτήρα του, αφιερώθηκε ολόψυχα σε σοβαρά ζητήματα14.
καθοριστική για την αλλαγή αυτή στον χαρακτήρα του υπήρξε, κατά τον Ψελλό,

10. Για τις χρονολογίες γέννησης του Βασίλειου και του κωνσταντίνου βλ. Χρονογραφία, I, σ. 344.
Για ένα μοίρασμα των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον Βασίλειο και τον κωνσταντίνο, βλ. και Μιχαήλ ο
Σύρος, σσ. 132-133. Yahya, σ. 372. Todt 2000a, σσ. 94, 96, 97. Lilie 2007, σ. 213. 

11. Χρονογραφία, I, 2. 15-16.
12. Για το πρότυπο του Βασίλειου ως επιτυχημένου στρατηγού και αποτελεσματικού οικονομικού

διαχειριστή, βλ. και Χρονογραφία, V, 22. 7-10 και VI, 63. 1-3, 158. 4-7. Lilie 2007, σ. 222. Για τον Βα-
σίλειο Β΄ ως πρότυπο του αυτοκρατορικού μεγαλείου τον 11ο αιώνα, βλ. Angold 2004, σ. 55. Holmes
2005, σσ. 541-542. Για τη φήμη του Βασίλειου ως στρατηγού κατά τον 11ο και τον 12ο αιώνα, βλ.
Stephenson 2000, σσ. 116 κε. 

13. Χρονογραφία, I, 3. 4-28. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 314. 54-57. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 416. 5-9. Μι-
χαήλ Γλυκάς, σ. 575. 20-22. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 538. 15-539.7. Για την καριέρα του Βασίλειου του
παρακοιμώμενου, βλ. Forsyth 1977, σ. 375. Holmes 2003, σσ. 58 κε. Βλυσίδου 2005-2007, σσ. 111-129.

14. Χρονογραφία, I, 4. 6-13 και 4. 16-18.



η αντιμετώπιση των αποστασιών του Βάρδα Σκληρού και του Βάρδα Φωκά15, αν-
θρώπων με μεγάλη στρατιωτική εμπειρία, πλούτη, βασιλική καταγωγή, στρατιω-
τικές επιτυχίες και απήχηση στις τάξεις του στρατού16, παράγοντες καθοριστικής
σημασίας για όποιον απέβλεπε στην εξουσία, επισημαίνει ο Ψελλός, δίνοντας ένα
σαφές μήνυμα στους σύγχρονούς του αυτοκράτορες, που δρούσαν σε μια εποχή
που η εκδήλωση στρατιωτικών κινημάτων ήταν συνεχής17. 

O Φωκάς που στασίασε το 987, αν και αξιώθηκε των μεγίστων τιμών από τον
Βασίλειο, επειδή ένιωσε παραγκωνισμένος18, θύμιζε στον χαρακτήρα τον θείο του,
τον αυτοκράτορα νικηφόρο, ήταν ικανός να προβλέπει τα πάντα και να τα κατα-
λαβαίνει με μια ματιά, διέθετε στρατιωτική εμπειρία, ήταν γνώστης των πολιορκη-
τικών τεχνικών και κάθε είδους μάχης, ενώ βάσιζε την αποτελεσματικότητα των
στρατευμάτων του στη δεξιοτεχνία και τη γενναιότητα και όχι στην αριθμητική
ισχύ19. Όλα αυτά τον καθιστούσαν έναν άκρως επικίνδυνο αντίπαλο, που όμως κα-
τέληξε θύμα της έπαρσής του20.

κάνοντας λόγο για τη μάχη της αβύδου στις 13 απριλίου του 989 και θέλοντας
να προβάλει ως άλλο ένα από τα χαρακτηριστικά του Βασίλειου την ανάληψη δρά-
σης για την εξόντωση των εχθρών και τη μη αναμονή της σωτηρίας από τον Θεό
 -σαφής υπαινιγμός στη στάση των συγχρόνων του αυτοκρατόρων απέναντι στους
όποιους κινδύνους– ο Ψελλός υπαινίσσεται ότι ο ξαφνικός θάνατος του Φωκά στο
πεδίο της μάχης ήταν αποτέλεσμα της δηλητηρίασής του με διαταγή του Βασίλειου,
ο οποίος όμως παράλληλα είχε καταστήσει την εικόνα της μητέρας του λόγου ακα-

15. Χρονογραφία, I, 4. 13-18. Για τις εξεγέρσεις του Σκληρού και του Φωκά ως συνέπειες της επι-
θυμίας του Βασίλειου να εξολοθρεύσει τις οικογένειες αυτών που είχαν σφετεριστεί προηγουμένως
την εξουσία του, δηλαδή του Φωκά και του Τζιμισκή, βλ. Χρονογραφία, I, 4. 18-5. 2. Βλ. σχετικά,
Cheynet 1990, σσ. 27 κε., 329 κε.  

16. Χρονογραφία, I, 5. 2-7, 11. 10-11.  
17. Cheynet 1990, σσ. 38 κε., για τις εξεγέρσεις από την περίοδο βασιλείας του κωνσταντίνου η΄.

Για τις εξεγέρσεις κατά την περίοδο συγγραφής της Χρονογραφίας, βλ. Cheynet 1990, σσ. 65 κε. Βλ.
και Βρυώνης 2008, σσ. 64-65, 96 κε., για την εκδήλωση τριάντα σημαντικών στάσεων κατά την περίο-
δο1025-1057.

18. Χρονογραφία, I, 10. 6-18. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 332. 59-67. Βλ. Cheynet 1990, σσ. 331 κε., για
τη δυσαρέσκεια του Βάρδα Φωκά μετά την απώλεια του αξιώματος του δομέστικου των Σχολών, πρω-
τοβουλία που πήρε ο Βασίλειος, μόλις έμαθε για τη συνωμοσία του παρακοιμώμενου Βασίλειου στις
αρχές της δεκαετίας του 980. Βλ. σχετικά και Forsyth 1977, σ. 429. ο Yahya, σσ. 417, 421, τοποθετεί
την αποκατάσταση του Φωκά στο αξίωμά του το 987.

19. Χρονογραφία, I, 7. 1-14.
20. ο Φωκάς αρνούνταν πεισματικά να λάβει υπόψη του τα σημάδια που υποδήλωναν τη σε βάρος

του έκβαση της μάχης. Χρονογραφία, I, 15. 3-16, 17. 1-2.  
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τανίκητη ασπίδα του εναντίον της ακατάσχετης ορμής του εχθρού, όντας ευσεβής
και υπέρμαχος της πίστης21. 

Μετά το τέλος του Φωκά ο Βασίλειος ἕτερος ἀνθ’ ἑτέρου γίνεται και ὕποπτος
οὖν εἰς πάντας ὦπτο καὶ σοβαρὸς τὴν ὀφρὺν τάς τε φρένας ὑποκαθήμενος καὶ τοῖς
ἁμαρτάνουσι δύσοργος καὶ βαρύμηνις22. η αναφορά του Ψελλού στις υποψίες του
Βασίλειου που στρέφονταν κυρίως ενάντια σε όσους δεν υπάκουαν στις διαταγές
του, αντανακλά προφανώς τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, προσπαθώντας κατά
την πρώτη περίοδο της βασιλείας του να έχει τον έλεγχο του στρατού και να εξα-
σφαλίσει την υπακοή των στρατηγών του23. Το βασικό θύμα της καχυποψίας του
αυτοκράτορα, όπως προκύπτει από τη μαρτυρία του Ψελλού, ήταν ο παρακοιμώ-
μενος, που ίσως οι στενές του σχέσεις με την οικογένεια των Φωκάδων και το ότι
συνέβαλε στην κλήση του Βάρδα Φωκά για την εξόντωση του Σκληρού, να τον κα-
τέστησαν στα μάτια του αυτοκράτορα ως τον βασικό  υπεύθυνο για τον μεγάλο
κίνδυνο που απείλησε την εξουσία του24.

ο Βασίλειος απομάκρυνε με βάναυσο τρόπο τον πρώην στενό συνεργάτη του,
κάνοντάς τον έτσι σύμβολο της ευκολίας με την οποία μεταβάλλονται οι ανθρώ-
πινες υποθέσεις25. ο Ψελλός τονίζει ότι ο αυτοκράτορας δεν έλαβε υπόψη του ούτε
τη συγγένειά τους, ούτε ό,τι είχε κάνει και υποφέρει για χάρη του ο παρακοιμώμε-

21. Χρονογραφία, I, 16. 1-25. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 337. 17-27. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 553. 17-
554. 3. Yahya, σσ. 425-426. Forsyth 1977, σ. 440. Todt 2000a, σσ. 96-97. η Crostini 1996, σσ. 77-79, επι-
σημαίνει την υπονόμευση από τον Ψελλό, με βάση τη λογική, της θαυματουργής παρέμβασης της Θε-
οτόκου στον θάνατο του Φωκά και ερμηνεύει την αναφορά στο συμβάν ως έκφανση της θρησκευτι-
κής-στρατιωτικής ιδεολογίας του Βασίλειου. Βλ. και Kaldellis 1999, σσ. 62- 66.

22. Χρονογραφία, I, 18. 1-5. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 554. 7-16, 555. 3-9. Crostini 1996, σσ. 72-74,
για τη δυσκολία ακριβούς χρονολόγησης της αλλαγής στον χαρακτήρα του Βασίλειου Β΄.

23. Holmes 2003, σσ. 54-55, 64, για την επισφαλή θέση του αυτοκράτορα κατά τη δεκαετία του
990 λόγω των δύο πολεμικών μετώπων στη Βουλγαρία και την ανατολή, αλλά και των μη καλών σχέ-
σεών του με τους στρατηγούς που διαχειρίζονταν τη διαμάχη με τους Φατιμίδες στη βόρεια Συρία. 

24. ο Ψελλός αναφέρει ότι οι σύμβουλοι του Βασίλειου Β΄ ήταν αυτοί που κάλεσαν τον Βάρδα
Φωκά, για να πολεμήσει κατά του Σκληρού. Χρονογραφία, I, 5. 11-20. Για την ανάκληση του Φωκά
από την εξορία ως πρωτοβουλία του παρακοιμώμενου Βασίλειου, βλ. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 324. 32-
35. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 429. 6-9. ιωάννης Ζωναράς, σ. 544. 9-17. Yahya, σ. 374, που κάνει λόγο για
πρωτοβουλία του Βασίλειου Β΄. Χρονογραφία, I, σ. 347. Για την ανάκληση του Βάρδα Φωκά από την
εξορία και την ανάδειξή του σε δομέστικο των σχολών το 978 από τον παρακοιμώμενο, προκειμένου
να καταστείλει την εξέγερση του Σκληρού, αλλά και για το φημολογούμενο το 985 πραξικόπημα του
παρακοιμώμενου εναντίον του Βασίλειου, βλ. Forsyth 1977, σσ. 382-383, 405-406, 413, 423-424.
Holmes 2003, σσ. 53-54, 59. Holmes 2005, σσ. 245, 452, 457-458.

25. Χρονογραφία, I, 21. 1-10. Για τις απροσδόκητες και τρομερές μεταβολές της ζωής, βλ. και Χρο-
νογραφία, V, 40. 8-13.



νος, κορυφαίος οργανικός διανοούμενος της εποχής του και παραγγελιοδότης έρ-
γων τέχνης26. επικρίνει έτσι έμμεσα την αχαριστία και την περιφρόνηση που επε-
δείκνυαν οι αυτοκράτορες προς τους ικανούς συμβούλους τους, κριτική που επα-
νέρχεται σε άλλα σημεία της Χρονογραφίας, με αφορμή τη συμπεριφορά των συγ-
χρόνων του ηγεμόνων. καθώς η περίπτωση του Βασίλειου Β΄, του αυτοκράτορα-
προτύπου ήταν ζωτικής σημασίας για τη δόμηση του μηνύματος της Χρονογρα-
φίας, ο Ψελλός χρειάστηκε να προβάλει την απομάκρυνση του παρακοιμώμενου,
ενός μορφωμένου και λόγιου ανθρώπου ως αποτέλεσμα μακρόχρονης πίεσης, να
τη μεταθέσει χρονικά, αλλά και να την εντάξει έντεχνα στη συνολική δράση του
αυτοκράτορα ως αποτέλεσμα του χαρακτήρα του. παράλληλα, διασφάλισε την
αποφυγή του συμπεράσματος ότι η αληθινή απειλή για τον Βασίλειο ήταν η διαρ-
κώς ενισχυόμενη δύναμη του παρακοιμώμενου27, που μεταξύ άλλων καθαιρώντας
τον Σκληρό από το αξίωμα του στρατηλάτη της ανατολής και διορίζοντάς τον δού-
κα των ταγμάτων του θέματος της Μεσοποταμίας, του παρείχε την αφορμή εκδή-
λωσης της πρώτης εξέγερσής του (976-979)28.  πρόκειται για γεγονότα που ο Ψελ-
λός αποσιωπά, προκειμένου έτσι να μην καταγραφούν πρωτοβουλίες με αρνητικές
συνέπειες για την αυτοκρατορία ενός μορφωμένου και ικανού, κατά την άποψη του
Ψελλού, αυτοκρατορικού συμβούλου. 

ο δισταγμός του Βασίλειου, του αυτοκράτορα-προτύπου της Χρονογραφίας,
όσον αφορά την απομάκρυνση ενός ικανού για τη διαχείριση των κοινών ανθρώ-
που29, αμβλύνει την αρνητική για την εικόνα του αυτοκράτορα εντύπωση της βί-
αιης εκδίωξης του για πολλά χρόνια συμβούλου του, καθώς προβάλλει ως απόρ-
ροια όχι του μίσους του προς αυτόν, αλλά της επίδρασης πάνω του εξωτερικών πιε-
στικών παραγόντων, καθώς και της συνέπειας που χαρακτήριζε τις απόψεις του30.
η λανθασμένη απόχρωση της συγκεκριμένης απόφασης υποδηλώνεται με εύσχη-
μο τρόπο και υπηρετεί με συνέπεια το μήνυμα που διατρέχει το σύνολο του έργου
όσον αφορά τη σχέση των αυτοκρατόρων και των συμβούλων τους και τη συνεχώς

26. Χρονογραφία, I, 19. 1-6. Για τον Βασίλειο ως κορυφαίο οργανικό διανοούμενο της εποχής του,
βλ. Μαρκόπουλος 1989, 161-162. Για τον Βασίλειο ως παραγγελιοδότη έργων τέχνης, βλ. Schminck
1989, σσ. 103-116. Koder 1989, σσ. 165-184. Μπούρα 1989, σσ. 397-434. Βλυσίδου 2005-2007, σ. 129.

27. ο ιωάννης Σκυλίτζης κάνει λόγο για εκδίωξη του παρακοιμώμενου από το παλάτι, επειδή ο
Βασίλειος «ἔγνω τὸν παρακοιμώμενον μὴ ἀρεσκόμενον τοῖς δρωμένοις, ἀλλ’ ὑποτονθορύζοντα καὶ δεινὰ
δράσειν, εἰ καιροῦ λάβοιτο, ἐλπιζόμενον …»: ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 335. 58-67. Γεώργιος κεδρηνός, σ.
442. 20-22. Crostini 1996, σσ. 58-60.

28. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 314. 59-315. 89. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 416. 11-417. 9, 417. 20-418. 6.
Iωάννης Zωναράς, σ. 539. 11-18. Bλ. σχετικά Forsyth 1977, σσ. 375-376.

29. Χρονογραφία, I, 19. 7-17.  
30. Χρονογραφία, I, 34. 8-17.
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επισφαλή θέση των δεύτερων, καθώς υπέκειντο στις εναλλασσόμενες διαθέσεις
των ηγεμόνων. 

ο Ψελλός παρουσιάζει τον Βασίλειο να μη διστάζει να κατεδαφίσει σταδιακά
τη μεγαλοπρεπή μονή που είχε κτίσει ο παρακοιμώμενος προς τιμήν του Μεγάλου
Βασιλείου, για την οποία είχαν διατεθεί υπέρμετρες επιχορηγήσεις31, τὸ δὲ τῆς πρά-
ξεως ἀναιδὲς εὐλαβούμενος32, καθώς δεν ήθελε να επικριθεί για ασέβεια όντας αυ-
τοκράτορας33. Στόχος του, όπως λέει ο Ψελλός, ήταν να βάλει τέλος στον πολυτελή
τρόπο ζωής των μοναχών, ώστε από κει και ύστερα να ζουν με τα απολύτως ανα-
γκαία34.

Τόσο η υπερβολική αναφορά του Ψελλού στην εκ θεμελίων κατεδάφιση της μο-
νής του αγίου Βασιλείου από τον Βασίλειο Β΄, γεγονός που δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα35, όσο και οι χρονολογικές ανακρίβειες στην παράθεση των γεγο-
νότων όσον αφορά τις εξεγέρσεις των δύο Βάρδα και την εκδίωξη του παρακοιμώ-
μενου36, εξυπηρετούν την έμμεση κριτική που ήθελε να ασκήσει ο Ψελλός στους σύγ-
χρονούς του αυτοκράτορες. ο Βασίλειος εκτός από το ότι αντιμετώπιζε με σκεπτι-
κισμό τις καταστάσεις με εμφανή την επίδραση των γεγονότων στον ίδιο του τον χα-
ρακτήρα, είναι αυτός που καθόριζε τις εξελίξεις με τις αποφάσεις του, με την αρχική
απόδοση του προβαδίσματος στον παρακοιμώμενο να παρουσιάζεται ως αυτόβουλη
και ελεύθερη επιλογή του37. ελεύθερη επιλογή του βέβαια ήταν και η εκδίωξη του
παρακοιμώμενου, αν και η τελευταία δεν επικροτείται από τον Ψελλό.

η υπεροψία του Βασίλειου αντισταθμιζόταν από τη συνεχή οργάνωση εκστρα-
τειών με επικεφαλής τον ίδιο στα σύνορα της αυτοκρατορίας, προκειμένου να την

31. Χρονογραφία, I, 20. 11-19. ιωάννης Ζωναράς, σ. 554. 16-18. 
32. Χρονογραφία, I, 20. 16-17.
33. Χρονογραφία, VI, 27. 8-32, για τους διαρκώς υποκείμενους σε κριτική αυτοκράτορες. Βλ. και

Kaldellis 1999, σσ. 176-177, που λανθασμένα, κατά την άποψή μας, θεωρεί ότι ο κύριος εχθρός που
έπρεπε να καταστραφεί μεθοδικά και ήσυχα, ήταν η βυζαντινή θρησκεία. 

34. Χρονογραφία, I, 20. 19-22. Bλ. σχετικά Crostini 1996, σ. 63.
35. Crostini 1996, σ. 63, για τη μη ύπαρξη μαρτυριών για διακοπή της λειτουργίας της μονής και

για την παραγωγή εκεί ενός χειρογράφου το 985, δηλαδή τη χρονιά της εξορίας του παρακοιμώμενου.
Bλ. σχετικά και Garland 1999, σ. 330, υπ. 33.

36. Στην πραγματικότητα τα γεγονότα που παραθέτει ο Ψελλός, διήρκεσαν περισσότερο, ενώ με-
σολάβησαν μεταξύ τους μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Βλ. σχετικά Forsyth 1977, σσ. 370-443. Χρο-
νογραφία, I, σσ. 344-345. Holmes 2003, σσ. 45-46. Holmes 2005, σσ. 450-461. Lilie 2007, σσ. 217-218.

37. ο Lilie 2007, σ. 217, επισημαίνει ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι ο Βασίλειος είχε παραχω-
ρήσει την εξουσία με τη θέλησή του λόγω του ότι είχε συνειδητοποιήσει την απειρία του, με βάση και
τη μαρτυρία μιας αραβικής πηγής ότι το 983 ο Βασίλειος με δυσκολία υπέφερε την πρωτοκαθεδρία του
λακαπηνού στην άσκηση της εξουσίας και προσπαθούσε με κάθε μέσο να βελτιώσει τη θέση του. 

11



απαλλάξει από την απειλή των βαρβάρων38, ενώ δεν αφορούσε τους αντιπάλους
του, των οποίων εκτιμούσε τις ικανότητες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την
ερώτηση που ο Ψελλός τον βάζει να θέτει στον Βάρδα Σκληρό μετά το τέλος της δεύ-
τερης αποστασίας του το 989, ως έμπειρο στα διοικητικά και σκεπτόμενο λογικά άν-
δρα, για τη διακυβέρνηση του κράτους και την αποτροπή στασιαστικών κινημάτων.
ο Σκληρός παρέθεσε τα αίτια του κινήματός του39 και συνέστησε στον αυτοκράτορα
«καθαιρεῖν μὲν τὰς ὑπερόγκους ἀρχὰς καὶ μηδένα τῶν ἐν στρατείαις ἐᾶν πολλῶν
εὐπορεῖν, κατατρύχειν τε ἀδίκοις εἰσπράξεσιν, ἵνα τοῖς ἑαυτῶν ἀσχο λοῖντο οἴκοις,
γυναῖκά τε εἰς τὰ βασίλεια μὴ εἰσαγαγεῖν, καὶ μηδενὶ πρόχειρον εἶναι, μηδὲ τῶν ἐν ψυχῇ
βουλευμάτων πολλοὺς ἔχειν εἰδήμονας40». εξαίρεται από τον Ψελλό για την επινοητι-
κότητά του στη στρατιωτική τακτική και τον σχεδιασμό, αλλά και για τις μεθόδους με
τις οποίες κρατούσε ενωμένους τους στρατιώτες υπό τις διαταγές του. πρόκειται για
ένα εγκώμιο που θα πρέπει να ενταχθεί στη γενικότερη τάση του συγγραφέα να εξαί-
ρει τις στρατηγικές ικανότητες ακόμα και δευτερευουσών σε σχέση με τον αυτοκρά-
τορα προσωπικοτήτων, καθώς το εγκώμιο των στρατιωτικών ικανοτήτων κάποιων
από τους ήρωες της Χρονογραφίας και η νευραλγική σημασία της καλής κατάστασης
του στρατεύματος για τη διάσωση της αυτοκρατορίας, είναι μοτίβα που διατρέχουν
το σύνολο του έργου41. κάτι ανάλογο ισχύει και για το συλλογίζεσθαι σε σχέση με τη
λήψη σημαντικών αποφάσεων, τακτική που ο Σκληρός εμφανίζεται να εφαρμόζει στη
Χρονογραφία, αφού συλλογίστηκε πολύ τις ειρηνευτικές προτάσεις του Βασίλειου,
συνέκρινε τα γεγονότα του παρελθόντος με τις τρέχουσες εξελίξεις, προέβλεψε τι θα
ακολουθούσε  και κατέληξε στην αποδοχή των προτάσεών του42.

αντανακλώντας την προπαγάνδα τρόμου που για πολλά χρόνια καλλιεργούσε
ο ίδιος ο Βασίλειος, ο Ψελλός κάνει λόγο για την αυταρχική εξουσία του αυτοκρά-
τορα, αλλά και για το ότι συμπεριφερόταν σαν να μη χρειάζεται τους σοφότερους
από τους υπηκόους του, καθώς μεγάλωνε και αποκτούσε πείρα43. περιφρονούσε,

38. Χρονογραφία, I, 22. 18-21.
39. Χρονογραφία, I, 28. 1-4. Eίναι χαρακτηριστικό ότι κυρίως η λογική του Σκληρού υπαγορεύει

την παράθεση των αιτίων του κινήματός του.
40. Χρονογραφία, I, 28. 10-18. Forsyth 1977, σσ. 441-442, για τους όρους παράδοσης του Σκληρού.

Yahya, σ. 427. Kaldellis 1999, σσ. 182-183.
41. Χρονογραφία, I, 5. 2-7, 11. 10-14, 24. 1- 8, 25. 1-12. Bλ. Holmes 2005, σσ. 284 κε., όπου η ερευ-

νήτρια επισημαίνει ότι στα χωρία αυτά αντανακλώνται οι αρχές που, σύμφωνα με τα στρατιωτικά
Tακτικά της περιόδου, έπρεπε να ακολουθούνται από τους στρατηγούς, προκειμένου να συγκροτούν
συμπαγή στρατιωτικά σώματα, με βάση προϋπάρχοντες οικογενειακούς και φιλικούς δεσμούς.   

42. Χρονογραφία, I, 26. 7-14.
43. Χρονογραφία, I, 29. 3-9. ιωάννης Ζωναράς, σ. 561. 6-11. H Garland 1999, σσ. 324 κε. επιση-

μαίνει ότι η σκληρότητα και η βιαιότητα του Βασίλειου απηχούνται και από τις αρμενικές και τις γε-
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εξάλλου, τους ανθρώπους των γραμμάτων44, ενώ το είδος των συμβουλών που επε-
δίωκε να εκμαιεύσει ο Βασίλειος, με χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα αυτών του
Σκληρού, που εισηγήθηκε στον αυτοκράτορα οὐ στρατηγικὴν, ἀλλὰ πανοῦργον
γνώμην, υποδηλώνει την προτίμησή του για συμβούλους που θα στήριζαν την αυ-
ταρχική εξουσία που είχε επιλέξει να ασκήσει στην προσπάθειά του να ελέγξει τον
στρατό και τους στρατηγούς του, καθώς ο ίδιος ο Βασίλειος πανουργότερος μὲν ἐν
πολέμοις ἦν45. 

ο Ψελλός δεν εγκρίνει σίγουρα την περιφρόνηση του Βασίλειου για τις απόψεις
των λογίων, όμως η έμμεση κριτική που διατρέχει το κείμενο, υποφώσκει κάτω από
το μόνιμο εγκώμιο της αποτελεσματικής και εξαιρετικά επιτυχημένης διακυβέρνη-
σης της αυτοκρατορίας, που επιτεύχθηκε παρά την ολοκληρωτική απαξίωση της
κομψής ομιλίας και ανάγνωσης, καθώς το κύριο μέλημα του αυτοκράτορα ήταν η
ευημερία της αυτοκρατορίας46.

επειδή μάλιστα, τονίζει ο Ψελλός, περνούσε τον περισσότερο καιρό σε εκστρα-
τείες, αποκρούοντας τους βαρβάρους στα σύνορα, o Βασίλειος όχι μόνο δεν ξόδευε
τα αποθησαυρισμένα πλούτη, αλλά τα πολλαπλασίαζε αδιάκοπα47. αν λάβει κανείς
υπόψη του τα έξοδα που σίγουρα απαιτούσε η συντήρηση για χρόνια ετοιμοπόλε-
μων στρατευμάτων, γίνεται κατανοητό ότι πρόκειται για άλλη μια σαφώς επικριτι-
κή νύξη του συγγραφέα στην τάση των επιγόνων του Βασίλειου να μην εκστρα-
τεύουν και να παραμένουν στη βυζαντινή πρωτεύουσα σπαταλώντας χρήματα σε

ωργιανές πηγές. Holmes 2003, σσ. 63, 69, 528-529, για το ότι τόσο η απεικόνιση του Βασίλειου από
τον Ψελλό, όσο και η νεαρά του 996, αντανακλούν την προπαγάνδα του τρόμου που καλλιεργούνταν
από τον ίδιο τον Βασίλειο για πολλά χρόνια. Bλ. σχετικά και Angold, 2004, σ. 61. 

44. Χρονογραφία, I, 29. 11-17. ιωάννης Ζωναράς, σ. 561. 11-16.
45. Χρονογραφία, I, 34. 3.
46. Χρονογραφία, I, 30. 7-16. H Crostini 1996, σσ. 65-66, θεωρεί ότι ο αυτοκράτορας θέλοντας να

διατηρεί τις αριστοκρατικές οικογένειες στο περιθώριο, επέλεγε μη μορφωμένους συνεργάτες, χωρίς
αριστοκρατική καταγωγή, όχι γιατί περιφρονούσε τη μόρφωση, αλλά γιατί γνώριζε τη δύναμή της, με
τον Ψελλό να μην εγκρίνει τον τρόπο επιλογής των συνεργατών του. Βλ. και Lauxtermann 2003, σσ.
213-214, για τη διατύπωση επικρίσεων από τον ποιητή ιωάννη Γεωμέτρη, που έπεσε σε δυσμένεια και
εκδιώχθηκε από τον στρατό το 985-986 λόγω της στήριξης που παρείχε στον παρακοιμώμενο, σε βά-
ρος του Βασίλειου Β΄.

47. Χρονογραφία, I, 31. 2-28. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 561. 16-562. 4. Crostini 1996, σσ. 63-64, για
τη διοχέτευση ενός μέρους του πλούτου που συσσώρευσε ο Βασίλειος, σε οικοδομικές δραστηριότη-
τες, αντίθετα με τα λεγόμενα του Ψελλού. Βλ. Yahya, σσ. 428-429, για την αποκατάσταση των ζημιών
στην αγία Σοφία μετά από σεισμό. Για το ότι ο από τον Ψελλό και τον Ζωναρά αναφερόμενος θησαυ-
ρός των περίπου 14.000.000 νομισμάτων που άφησε ο Βασίλειος μετά τον θάνατό του, θα πρέπει να
αναχθεί στο πεδίο του μύθου, βλ. Todt 2000a, σ. 101.



δημόσια έργα, πολυτελή οικοδομήματα και τη συντήρηση των μοναχών, ενώ πα-
ράλληλα αποφεύγει να χαρακτηρίσει τον Βασίλειο σκληρό φοροεισπράκτορα48.

ο Βασίλειος γνώριζε με εξαιρετική ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια της στρατιωτι-
κής ζωής, ήταν επινοητικός και διορατικός, ενώ τοποθετούσε τον καθένα στη θέση
που ταίριαζε στον χαρακτήρα, τη στρατιωτική ειδίκευση, το ἦθος και την παιδεία
του49. εφόσον εμπλεκόταν σε πόλεμο, είχε διασφαλίσει την πλήρη ενότητα των
στρατευμάτων του, γιατί πίστευε ότι καθοριστικός παράγοντας μιας νίκης ήταν η
αρραγής παράταξη και πως μόνο με αυτό τον τρόπο οι φάλαγγες των Ρωμαίων θα
ήταν ακατανίκητες50. επρόκειτο για ένα αποτέλεσμα που διασφαλιζόταν και μέσω
των καλών σχέσεων που είχε με με τους στρατιώτες, που δεν δίσταζαν να ασκή-
σουν κριτική στις πράξεις του, γεγονός που αυτός «ὁμαλῶς … ἐδέχετο καὶ μειδιῶν
ἐφ’ ἱλαρῷ ἤθει εὐλογίστους ἀπεδίδου τὰς ἀποκρίσεις», αντίδραση που θυμίζει τον
ιδανικό πολιτικὸ ἄνδρα της Χρονογραφίας, κωνσταντίνο λειχούδη51. ο Βασίλειος
διέθετε ένα διττό χαρακτήρα και μπορούσε να προσαρμόζεται στις περιστάσεις, γι-
νόταν πιο πολυμήχανος σε καιρό πολέμου και πιο μεγαλοπρεπής σε καιρό ειρήνης,
ενώ επέμενε πεισματικά στις απόψεις του52. πάντως, κατά τον Ψελλό, παρά τον αυ-
ταρχισμό του, και παρά το ότι ταπείνωσε τις εξοχότερες οικογένειες και τις εξίσωσε
με όλες τις υπόλοιπες, κατάφερε να κυβερνά το κράτος με εξαιρετική επιτυχία53,
δή λωση που έμμεσα αποτελεί παρακίνηση προς τους σύγχρονούς του για μια πιο
αποφασιστική και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Στον αντίποδα του αυταρχικού και αποτελεσματικού Βασίλειου Β΄ βρίσκονται
στη Χρονογραφία ο αδελφός του κωνσταντίνος η΄ και οι διάδοχοί του. ο αδύνα-
μος, μαλθακός, με ροπή προς κάθε φιληδονία κωνσταντίνος, για τον οποίο ο Σκυ-
λίτζης δεν παραλείπει να επισημάνει ότι έγινε αιτία μεγάλων κακών για την αυτο-
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48. Angold 2004, σ. 66, για το μέγεθος του θησαυρού του Βασίλειου ως αποτέλεσμα της σκληρής
δημοσιονομικής του πολιτικής και όχι της λείας από τους πολέμους, όπως υποστηρίζει ο Ψελλός.

49. Χρονογραφία, I, 32. 5-16.
50. Χρονογραφία, I, 33. 8-21.
51. Χρονογραφία, I, 33. 21-25. πρβλ. Χρονογραφία, VII, 66. 20-21.  
52. Χρονογραφία, I, 34. 8-16. ιωάννης Ζωναράς, σ. 562. 10-17. η Garland 1999, σσ. 326 κε., επι-

σημαίνει ότι η προσωπικότητα του Βασίλειου σκιαγραφείται από τον Ψελλό ως η πιο αντιφατική από
όλες στη Χρονογραφία. Θεωρούμε ότι, αν αντικατοπτρίσουμε στο πρόσωπο του Βασίλειου την έμμεση
κριτική του Ψελλού προς τους αυτοκράτορες της εποχής του, αλλά και τον ρόλο του ως αυτοκράτο-
ρα-προτύπου, αυτές οι αντιφάσεις ερμηνεύονται ευκολότερα.

53. Χρονογραφία, I, 30. 1-7. Για μια μη εχθρική προς την αριστοκρατία πολιτική του Βασίλειου Β’,
βλ. Cheynet 1990, σσ. 333 κε. Crostini 1996, σσ. 60, 63, υπ. 35. Holmes 2003, σσ. 48-51, 59-61, 64, 69.
Holmes 2005, σσ. 461 κε. Για την αντίθετη άποψη, βλ. Angold, 2004, σσ. 58-59. Βρυώνης 2008, σ. 65.
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κρατορία54, υπολειπόταν, λέει ο Ψελλός, κατά πολύ του αδελφού του, που επέμενε
πεισματικά στις απόψεις του, θεωρώντας τις αποφάσεις του απόρροια μιας αμετά-
κλητης, θεϊκής δικαιοσύνης55.

ο Ψελλός κατηγορεί τον κωνσταντίνο ότι με απονομές τιμών και προσφορές
δώρων προσπαθούσε να σταματήσει όποιο βαρβαρικό φύλο κινητοποιούνταν κατά
της αυτοκρατορίας, ενώ μοίραζε το χρυσάφι που ήταν συσσωρευμένο στα κρατικά
θησαυροφυλάκια, σε αυτούς που τον περιστοίχιζαν56. η κριτική του Ψελλού δεν
επιβεβαιώνεται από τις άλλες πηγές που κάνουν λόγο για αποτελεσματικές στρα-
τιωτικές δυνάμεις και επιτυχημένη αντίσταση στους εχθρούς επί κωνσταντίνου
η΄57. ο Σκυλίτζης από την πλευρά του, στο πλαίσιο της σκληρής κριτικής του που
δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγματικότητα, κατηγορεί τον κωνσταντίνο
ότι ανέθεσε όλο το βάρος της διακυβέρνησης του κράτους σε άλλους, πλήρως ακα-
τάλληλους58, ενώ αντίθετα ο Ψελλός κρατά θετική στάση απέναντι στους ευνού-
χους του κωνσταντίνου χαρακτηρίζοντάς τους καλοπροαίρετους και ικανούς, να
αντιπαρέρχονται την αισχρή τους μοίρα με τη μεγαλοψυχία και τη γενναιοδωρία
τους59.

Συνδέοντας, εξάλλου, χαρακτηριστικά τη λογική επιλογή με την επεξεργασία
των απόψεων ανθρώπων που θα μπορούσαν να δράσουν συμβουλευτικά, ο Ψελλός
επισημαίνει ότι μέχρι το τέλος της ζωής του ο κωνσταντίνος δεν δέχτηκε καμία
συμβουλή από τα μέλη της συγκλήτου, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την

54. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 370. 23. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 480. 9-12. Βλυσίδου 2003, σσ. 108-110.
Για μια αξιολόγηση της περιόδου διακυβέρνησης του κωνσταντίνου η΄ με βάση τα νομισματικά και
σφραγιστικά τεκμήρια, καθώς και τις σύγχρονες βυζαντινές και  άλλες πηγές, αλλά και για την πολύ
θετική εικόνα του κωνσταντίνου η΄ στις ανατολικές πηγές, βλ. Todt 2000a, σσ. 98 κε., 105-106. Βλ.
σχετικά και Johnson 1982, σσ. 220-232.

55. Χρονογραφία, ι, 34. 16- 17.
56. Χρονογραφία, II, 2. 5-7, 3. 3-5 και VII, 52. 10-17. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 570. 3-5, 571. 1-7. Την

άποψη που καταγράφει στη Χρονογραφία για τον κωνσταντίνο η΄, διατυπώνει ο Ψελλός και σε ένα
λόγο που εκφώνησε προς τιμήν του κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου, στο πλαίσιο μιας αναφοράς στους
αυτοκράτορες που κυβέρνησαν πριν από αυτόν. Τοῦ αὐτοῦ πρὸς τὸν βασιλέα Μονομάχον: Σάθας 1876,
σ. 122. Todt 2000a, σσ. 104-105.

57. Todt 2000a, σσ. 101 κε., 105. Lilie 2007, σ. 219.  
58. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 370. 26-371. 44. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 480. 14-19, 481. 9-12. Μιχαήλ

Γλυκάς, σσ. 579. 22-580. 2. ιωάννης Ζωναράς, σ. 569. 12-17. 
59. Χρονογραφία, II, 3. 6-15. ιωάννης Ζωναράς, σ. 571. 3-8. Βλ. Todt 2000a, σσ. 98-99, 105, για το ότι

η αρνητική στάση των ακολούθων του Βασίλειου απέναντί του, δικαιολογεί την ανάθεση από τον κων-
σταντίνο σημαντικών κυβερνητικών θέσεων στην κωνσταντινούπολη και στην επαρχία στους ευνούχους
του, που βρίσκονταν από παιδιά στην υπηρεσία του, είχαν μορφωθεί από αυτόν και έχαιραν της απόλυτης



όποια λογική επιλογή από την πλευρά του ακόμα και στο θέμα της διαδοχής του60.
Στον αντίποδα του Βασίλειου Β΄ προβάλλει και ο Ρωμανός Γ΄ αργυρός (1028-

1034), που όντας αδαής στην τέχνη του πολέμου, την οποία έθετε σε δεύτερη μοί-
ρα, και γεμάτος έπαρση, αναλωνόταν σε συζητήσεις για τα στρατιωτικά ζητήματα
φιλοδοξώντας να μιμηθεί την τακτική των συνεχών εκστρατειών του Βασίλειου Β΄,
και να καθυποτάξει όλες τις βάρβαρες χώρες σε ανατολή και Δύση, χωρίς όμως
ίχνος ρεαλισμού, όπως καταγγέλλει χαρακτηριστικά ο Ψελλός61. H συντριπτική ήτ-
τα των βυζαντινών στρατευμάτων από τους Άραβες στο Χαλέπι το 1030 προβάλ-
λεται ως το αποτέλεσμα της προσωπικής απόφασης και πρωτοβουλίας του Ρωμα-
νού που επινόησε μάλιστα μια πρόφαση, για να επιτεθεί στη Συρία, θέση που δεν
ενισχύεται από τις μαρτυρίες άλλων πηγών, αλλά εναρμονίζεται με την άποψη του
Ψελλού για τον ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία και τη χρήση των γεγονό-
των ως αποδεικτικών στοιχείων για την υποβολή στον αναγνώστη της άποψης που
ο ίδιος ο Ψελλός είχε για τον ρόλο των επιλογών του κάθε αυτοκράτορα στην πα-
ρακμή της ισχύος της αυτοκρατορίας, ως αποτέλεσμα του χαρακτήρα του62.

ο Ρωμανός απέρριψε τις συστάσεις των στρατιωτικών διοικητών για μη υλο-
ποίηση της εκστρατείας, όπως επιβεβαιώνει και ο ιωάννης Σκυλίτζης63, βασίστηκε
αλαζονικά αποκλειστικά στην αριθμητική υπεροχή των δυνάμεών του, ενώ δεν κα-
τόρθωσε να προκαλέσει τρόμο στους αντιπάλους του. ουσιαστικά δεν υιοθέτησε
κανένα από τα συστατικά της επιτυχίας του αυτοκράτορα–προτύπου Βασίλειου
Β΄, σε αντίθεση με τους βάρβαρους που  επιδεικνύοντας σύνεση απέστειλαν στον
αυτοκράτορα πρεσβεία με προτάσεις ειρήνης, τις οποίες βέβαια ο γεμάτος έπαρση
Ρωμανός απέρριψε64. η βαρβαρική σύνεση και γενναιότητα είναι οι παράγοντες

εμπιστοσύνης του. ο ερευνητής αποδίδει την αρνητική κριτική του Σκυλίτζη σε βάρος των ικανών ευνού-
χων του κωνσταντίνου στους οπαδούς του Βασίλειου Β΄, που έχασαν τα αξιώματά τους μετά την ανάληψη
της εξουσίας μόνο από τον κωνσταντίνο η΄.

60. Χρονογραφία, ιι, 9. 13-15. 
61. Χρονογραφία, III, 4. 1-10 και σ. 364. 
62. Lauritzen 2013, σσ. 162-164. Για τους λόγους υλοποίησης της εκστρατείας στη Συρία και την

έκβασή της, βλ. Χρονογραφία, III, 8. 2-6, 8. 21-25, 9. 18-24 και 9. 30-34. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 378.
51-381. 37, 386. 82 κε. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 492. 5-501. 15. Mιχαήλ Γλυκάς, σσ. 581. 3-583. 9. ιωάν-
νης Ζωναράς, σσ. 576. 19-578. 2. Βλ. σχετικά Χρονογραφία, I, σ. 365. Για την υποτίμηση του εχθρού
και την απροσεξία ως τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ήττα των ρωμαϊκών στρατευμάτων το
1030, βλ. Haldon 2003, σσ. 52-53.

63. Χρονογραφία, III, 7. 17-22. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ.  379. 81-380. 90. Γεώργιος κεδρηνός, σσ.
491. 18-492. 6. ιωάννης Ζωναράς, σ. 576. 13-17. 

64. Χρονογραφία, III, 8. 6-25. Iωάννης Zωναράς, σ. 576. 9-18. Criscuolo 1983b, σ. 136. Χρονογρα-
φία, I, σ. 366.  
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που ανέδειξαν τους εχθρούς των απειράριθμων κατατρομαγμένων ρωμαϊκών στρα-
τευμάτων σε νικητές, με τον Θεό, κατά την άποψη του Ψελλού, να εμποδίζει την
απόλυτη καταστροφή του ρωμαϊκού στρατεύματος και την αιχμαλωσία του εγκα-
ταλελειμμένου βυζαντινού αυτοκράτορα65. από την άλλη πλευρά, το σχόλιο του
Ψελλού ότι μόνο η εικόνα της Θεομήτορος γλίτωσε από τα χέρια των εχθρών, υπο-
δηλώνει τη λανθασμένη επιλογή του αυτοκράτορα να εναποθέσει τις ελπίδες του
για τη νίκη μόνο στον Θεό, δικαιώνοντας ταυτόχρονα την επιλογή του προτύπου
αυτοκράτορα Βασίλειου Β΄ να παίρνει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση δύσκο-
λων καταστάσεων66.

Το επίπεδο της φιλοσοφίας στην αυλή του Ρωμανού ήταν χαμηλό, επισημαίνει
ο Ψελλός, με τους μοναχούς, τους φορείς της φιλοσοφικής αυτής διάθεσης, να μην
είναι καθόλου εξοικειωμένοι με τη λογική ανάλυση και την αναζήτηση των αιτίων,
αλλά να αναλώνονται σε μεταφυσικούς και θεολογικούς προβληματισμούς67. υπό
την επίδραση της χριστιανικής φιλοσοφίας/θεολογίας ο αυτοκράτορας, και πάλι
σε αντίθεση με τον Βασίλειο, δεν ήταν καθόλου καχύποπτος και θεωρούσε τη βα-
σιλεία του απόλυτα ασφαλή, σαν μια υπέρτατη δύναμη να του είχε εγγυηθεί την
ασφάλειά της68, μια δήλωση του Ψελλού με έντονο το στοιχείο της ειρωνείας, κα-
θώς στο τέλος ο αυτοκράτορας δολοφονήθηκε από τη σύζυγό του Ζωή και τον

65. Χρονογραφία, III, 9. 30-34. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 381. 35-37. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 493. 22-
25. Χρονογραφία, I, σ. 366. 

66. Χρονογραφία III, 10. 22-27. Bλ. Kaldellis 1999, σ. 99, για το ότι η πίστη στη θεϊκή βοήθεια προ-
βάλλει ως η λανθασμένη επιλογή των ηγεμόνων που παραμελούν τη διακυβέρνηση και οδηγούνται
σε καταστροφικές επιλογές.

67. Χρονογραφία III, 3. 1-13. ο Ψελλός δεν κάνει χρήση της ειρωνείας στο σχετικό χωρίο, αλλά
με βάση το παράδειγμα των πατέρων, επιμένει στην ανάγκη μιας προκαταρκτικής φιλοσοφικής κα-
τάρτισης, την οποία δεν διέθεταν όσοι ασχολούνταν με τέτοιου είδους ζητήματα στην αυλή του Ρω-
μανού Γ΄. Βλ. Χρονογραφία, I, σσ. 363-364. ο ίδιος ο Ρωμανός, επισημαίνει ο Ψελλός, προσποιούμενος
ευλάβεια, φιλοδοξούσε να κατανοήσει τις βαθύτερες αλήθειες, που είναι κατανοητές μόνο από τον
νου. Χρονογραφία III, 13. 1-13 και 14. 1-2. Ljubarskij 2004, σσ. 317-319, για την υποκρισία ως το κα-
θοριστικό ιδίωμα του Ρωμανού. Walker 2004, σσ. 68-70, 82-84, 86, 88-89, για την κακή σχέση του Ψελ-
λού με την εκκλησία, την έχθρα του προς τους μοναχούς, αλλά και την αρνητική του στάση απέναντι
στον χριστιανικό ασκητισμό, που, όπως προκύπτει από τον επιτάφιο στη μητέρα του, θεωρούσε ότι
κατέστρεψε τους γονείς του. Τοῦ αὐτοῦ. Ἐγκώμιον εἰς τὴν μητέρα αὐτοῦ: Σάθας 1876, σσ. 19-20, 34-39,
42 κε., 54 κε. Για τη μη υιοθέτηση από τον Ψελλό των ασκητικών ιδεωδών, βλ. και Ljubarskij 2004, σσ.
149-154, 184. Angold 2004, σσ. 175-176. Για τον ουμανισμό του Ψελλού ως μια αντίληψη για τον άν-
θρωπο ξένη προς το ασκητικό ιδεώδες, που είχε υιοθετηθεί φανατικά από τους μοναχούς, βλ. Criscuolo
1990, σσ. 31 κε. Kaldellis 1999, σσ. 80-89. Kaldellis 2007, σσ. 209 κε.   

68. Χρονογραφία, III, 6. 17-20.



εραστή της, Μιχαήλ69. η γενναιοδωρία του στην απονομή των αξιωμάτων, στις δω-
ρεές και στις ευνοϊκές ρυθμίσεις με αποδέκτες μεταξύ άλλων και ενός μεγάλου
αριθμού μοναχών70, η μη αναζήτηση των αιτίων με βάση τη λογική71, η μεταμόρ-
φωσή του σε σκληρό φοροεισπράκτορα που όμως δεν διοχέτευε τα επιπλέον έσοδα
στα δημόσια ταμεία72, ούτε φρόντιζε για τις ανάγκες του στρατού, οι υπερβολικές
σπατάλες και η έλλειψη μέτρου73, χαρακτηριστικά που προδιαγράφουν τη συντρι-
βή των ηρώων της Χρονογραφίας, λειτούργησαν ανάλογα και στην περίπτωση του
Ρωμανού. 

ο Ψελλός κατατάσσει τον διάδοχο του Ρωμανού, Μιχαήλ Δ΄, ἐν τοῖς ἐξειλεγμέ -
νοις βασιλεῦσιν74, αν και ήταν άμοιρος ελληνικής παιδείας, γιατί υπέτασσε τα πάθη
του στη λογική και είχε πειθαρχημένο ήθος75. ο αυτοκράτορας, που διακρινόταν
από μεγαλοφυΐα, χαρακτηριστικό ανάλογο της εὐφυεστάτης ψυχῆς του Βασίλειου
Β΄76, ωρίμασε ξαφνικά, όταν συνειδητοποίησε τη φύση του αυτοκρατορικού αξιώ-
ματος και το μέγεθος των δυσκολιών που έπρεπε να χειριστεί77, εξέλιξη που θυμίζει
αυτήν του αυτοκράτορα-προτύπου Βασίλειου78. ο Ψελλός καταγράφει ως θετικά
στοιχεία του χαρακτήρα του, και κατά συνέπεια της βασιλείας του, το ότι δεν απώ-
λεσε τη λογική του, όταν ανήλθε στην αυτοκρατορική εξουσία, αλλά ούτε και άλ-
λαξε κάτι από τα κατεστημένα πράγματα, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλότητα και

69. Χρονογραφία, III, 26. 1- 44 και IV, 4. 1-10 και IV, 7. 2-4. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 390. 90-391.
8. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 583. 2-7, 584. 4-10, 584. 15-585. 10.

70. Χρονογραφία, III, 6. 1-14, 14. 1-16. 20. Για τις αγαθοεργές πράξεις του Ρωμανού, βλ. και ιωάν-
νης Σκυλίτζης, σσ. 375. 47-376. 76. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 484. 24-487. 6. Μιχαήλ Γλυκάς, σσ. 580.
20-581. 2. 

71. Χρονογραφία, ιιι, 5. 10-14, 6. 4-9.
72. Χρονογραφία, III, 12. 1-21.
73. Χρονογραφία, III, 15. 1-30, 16. 15-20. O πλούτος της σκηνής του Ρωμανού στο πλαίσιο της εκ-

στρατείας στη Συρία, σε σύγκριση με τη φειδωλή στάση του Βασίλειου Β΄, υπογραμμίζει τη μεγαλο-
μανία του πρώτου. Xρονογραφία, III, 10. 6-13. Iωάννης Zωναράς, σσ. 577. 18-578. 2. Bλ. και Χρονο-
γραφία, IV, 5. 1-4, για τη ματαιότητα των υπερβολικών δαπανών του Ρωμανού, που τελικά απήλαυσε
από τον ναό της Θεομήτορος μόνο το μικρό κομμάτι στο οποίο ενταφιάστηκε το σώμα του. Bλ. σχε-
τικά και Χρονογραφία, I, σ. 366.

74. Χρονογραφία, IV, 7. 5.
75. Χρονογραφία, IV, 7. 6-10.
76. Χρονογραφία,  IV, 8. 3-6. πρβλ. Χρονογραφία, ι, 29. 9-11.
77. Χρονογραφία, IV, 9. 7-12.
78. Χρονογραφία, ι, 4. 4-18. Για τον παραλληλισμό του Μιχαήλ με τον Βασίλειο, βλ. Kaldellis 1999,

σσ. 56-57. Για θετικές κρίσεις για τον Μιχαήλ Δ΄ βλ. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 389. 67-69, 415. 51-56. Γε-
ώργιος κεδρηνός, σσ. 533. 22-534. 4. Μιχαήλ Γλυκάς, σ. 584. 10-12. Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 8. 7-10.
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την ισορροπία του πολιτικού σώματος σε μια δύσκολη περίοδο79. 
To διθυραμβικό του εγκώμιο στο πλαίσιο της αξιολόγησης της βασιλείας του

Μιχαήλ Δ΄ ο Ψελλός το απευθύνει στον ιωάννη ορφανοτρόφο. ο χαρακτήρας του
θυμίζει εκείνον του Βασίλειου Β΄, καθώς είχε βαθιά γνώση όλων των ευθυνών της
εξουσίας, ήταν οξυδερκής και διορατικός κατά τη διαχείριση των οικονομικών, διέ-
θετε επικριτικό βλέμμα που προκαλούσε φόβο, ενώ περιφρονούσε όσους ασχο-
λούνταν με τις κλασικές σπουδές80. Σε αντίθεση με τον ιωάννη Σκυλίτζη που με-
ταξύ άλλων χαρακτηρίζει τον ορφανοτρόφο και «πωριμότατον πρὸς ἄν τις εἴποι
κακίαν, καθώς πᾶσαν ἐφεῦρεν ὁδὸν ἀδικίας», επινοώντας κάθε παρανομία και γε-
μίζοντας την οικουμένη με συμφορές81, ο Ψελλός τον χαρακτηρίζει ως τον πιο ευ-
φυή και τον πιο έμπειρο άνθρωπο στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων, στάση
που ίσως οφείλεται στο ότι ο ορφανοτρόφος ανέλαβε να διοικήσει με αυστηρότη-
τα, και ίσως άδικα σε κάποιες περιπτώσεις, μια αυτοκρατορία της οποίας ο νόμιμος
ηγεμόνας αδυνατούσε, λόγω της αρρώστιάς του, να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις του82.

η κριτική του Ψελλού στον Μιχαήλ για τη διάθεση χρημάτων για την ανέγερση
του ναού προς τιμήν των αγίων αναργύρων καθώς και ανδρικών και γυναικείων
μοναστηριών δεν είναι τόσο δριμεία, γιατί ο αυτοκράτορας δεν φρόντιζε μόνο για
την ευκοσμία των πόλεων, αλλά δρώντας με βάση τη λογική, σταματούσε τις επι-

79. Χρονογραφία, IV, 10. 1-17. Χρονογραφία, I, σ. 375. Βλ. και Βλυσίδου 2003, σσ. 115-116, που
θεωρεί ότι ο Ψελλός εκφράζει τον θαυμασμό του προς τον αυτοκράτορα, επειδή ο Μιχαήλ δεν αλλοί-
ωσε τίποτα από τα καθεστώτα και δεν εισήγαγε καμία καινοτομία, εξυπηρετώντας έτσι και τα συμφέ-
ροντα της πολιτικής παράταξης που στήριζε ο ίδιος. 

80. Χρονογραφία, IV, 2. 6-9, 11. 17-18, 12. 1-14. 19, για την απαρίθμηση των καλών και των φαύ-
λων στοιχείων του χαρακτήρα του ιωάννη ορφανοτρόφου. Για την απεικόνιση του χαρακτήρα του
ορφανοτρόφου στη Χρονογραφία, βλ. Ljubarskij 2004, σσ. 324 κε.

81. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 395. 95-98, 408. 53-59, 408. 76-409. 79. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 510.
1-5, 521. 11-17, 525. 13-20, 526. 16-20. Μιχαήλ Γλυκάς, σσ. 586. 6-7, 588. 22-589. 1. ιωάννης Ζωναράς,
σσ. 594. 16-17, 595. 13-20, 596. 1-10. ο Σκυλίτζης ασκεί αρνητική κριτική στον ορφανοτρόφο μεταξύ
άλλων, γιατί δεν ενδιαφερόταν για τις επιθέσεις των πετσενέγων και τις επιδρομές των αράβων της
αφρικής στις κυκλάδες, ενώ κάνει λόγο και για την επιθυμία του να καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο
της κωνσταντινούπολης, κάτι που ο Ψελλός αποσιωπά. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 397. 43-47, 401. 67-
80. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 512. 2-7, 517. 13-518. 5.

82. οι χαρακτηρισμοί του Ψελλού δεν απέχουν από κάποιες θετικές κρίσεις του ιωάννη Σκυλίτζη
και του μεταγενέστερου ιωάννη Ζωναρά για τον ορφανοτρόφο. Χρονογραφία, IV, 12. 7-12 και V, 7.
6-10, και V, 15. 1-2. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 392. 17-18. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 506. 7-8. ιωάννης Ζωνα-
ράς, σσ. 587. 8-13, 588. 1-3. Για τη δράση του ορφανοτρόφου γενικά, βλ. Janin 1931, σσ. 431-443. An-
gold 2004, σσ. 105-106. 



θέσεις των εχθρών είτε μέσω της αποστολής πρεσβειών, είτε μέσω της προσφοράς
δώρων, είτε τέλος μέσω της ετήσιας επίδειξης πολεμικής ισχύος83, ενώ παράλληλα
αναδιοργάνωνε και ενίσχυε τα νεύρα της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, δηλαδή τον
στρατό84. ενώ η θρησκευτική μανία του Ρωμανού Γ΄ χαρακτηρίζεται από τον Ψελλό
ως προσποίησις, τα κίνητρα του Μιχαήλ Δ΄ θεωρούνται ειλικρινά ευσεβή, καθώς ο
αυτοκράτορας κατεχόταν από υψηλό αίσθημα ευθύνης και δεν μπορούσε να ανεχ-
θεί την απώλεια εδαφών της αυτοκρατορίας, όσο αυτός ασκούσε την εξουσία85. η
νίκη του σε βάρος των Βουλγάρων το 1040 αποδίδεται από τον Ψελλό σε θεϊκή πα-
ρέμβαση, παρόμοια με αυτή που έδωσε τη δυνατότητα στον Μιχαήλ, παρά την
ασθένειά του, να συμμετέχει στην εναντίον τους εκστρατεία86, και υιοθετώντας για
την οργάνωση του στρατεύματος αρχές ανάλογες με αυτές του Βασίλειου Β΄ να
υπερβεί την ορισμένη από τη μοίρα, λόγω της αρρώστιάς του87, αδυναμία να ηγηθεί
ενός νικηφόρου εκστρατευτικού σώματος. ο Ψελλός δεν παραλείπει, εξάλλου, να
τονίσει τη ματαιότητα  των εκκλήσεων του Μιχαήλ στους μοναχούς να τον βοη-
θήσουν με τις προσευχές τους να εξασφαλίσει άφεση αμαρτιών, καθώς οι περισσό-
τεροι από αυτούς ανταποκρίνονταν υποκριτικά στις εκκλήσεις του για βοήθεια88,
συνεχίζοντας έτσι  την απομυθοποίηση της επίκλησης των αυτοκρατόρων για βοή-
θεια σε μοναχούς που κατανάλωναν τα έσοδα του κράτους και έδιναν λανθασμένες
ελπίδες στους αφελείς ηγεμόνες, προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ήδη από την ανα-
φορά στα σχετικά μέτρα του Βασιλείου Β΄.

ο Ψελλός στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να αιτιολογήσει τις ιστορικές εξε-
λίξεις, παρουσιάζει την άνοδο στον θρόνο του Μιχαήλ ε΄ ως το αποτέλεσμα της
δράσης της Θείας πρόνοιας, στην οποία ομολογεί ότι ανάγει τις καθοριστικές αι-

83. Χρονογραφία, IV, 19. 3-15.  
84. Χρονογραφία, IV, 19. 19-21. Kaldellis 1999, σ. 94.
85. Χρονογραφία, IV, 34. 1-36. 24, για την ευσέβεια του Μιχαήλ Δ΄. Χρονογραφία, III, 13. 1-15.

41, για τη δήθεν ευλάβεια του Ρωμανού Γ΄.
86. Χρονογραφία, IV, 44. 5-45. 9, 50. 8-11. ο ιωάννης Σκυλίτζης αποδίδει τα αίτια της βουλγαρικής

εξέγερσης στη βαριά φορολογία που επιβλήθηκε σε αυτούς από τον ιωάννη ορφανοτρόφο. ιωάννης
Σκυλίτζης, σ. 412. 65-67. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 530. 9-18. Μιχαήλ Γλυκάς, σ. 589. 6-12. Μιχαήλ αττα-
λειάτης, σσ. 7. 16-8. 8. Iωάννης Zωναράς, σσ. 600. 9-603. 16. Βλ. και Χρονογραφία, I, σσ. 381-382.
Kaldellis 1999, σσ. 94-95. Angold 2004, σ. 68. Lauritzen 2013, σσ. 157-158. 

87. Χρονογραφία, IV, 17. 17-18. 21. Βλ. και Ljubarskij 2004, σσ. 277 κε., για την ασθένεια ως το
κυρίαρχο μοτίβο της βιογραφίας του Μιχαήλ Δ΄.

88. Χρονογραφία, IV, 32. 1-8, 34. 1-20, 36. 1-37. 16. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 596. 16-595. 2. Χρονο-
γραφία, I, σ. 380. Βλ. Kaldellis 1999, σσ. 90 κε., για το ότι οι «φιλόσοφοι» της αυλής του Μιχαήλ Δ΄
ήταν χριστιανοί μοναχοί.

156 αΓΓελικη παναΓοπουλου



αυΤοκΡαΤοΡικη πΡοαιΡεΣη και παΡακΜη ΣΤη ΧΡονοΓΡαΦια Του Μ. Ψελλου 157

τίες των μεγάλων γεγονότων, εφόσον δεν έχει διαφθαρεί η κατά φύσιν έξη των αν-
θρώπων, ανάγοντας σε στόχο του Θείου τον αφανισμό της γενιάς των παφλαγό-
νων89. η λαϊκή εξέγερση που ανέτρεψε μεταξύ 19 και 21 απριλίου του 1042 τον Μι-
χαήλ ε΄, προβάλλεται από τον Ψελλό ως λογική συνέπεια των ενεργειών του, ως
τῆς προνοίας τὸ μέτρον που συνέβαλε στην ανατροπή του λόγω της τυραννικής του
αλαζονίας90.

Στο πλαίσιο της αναφοράς του στην από κοινού διακυβέρνηση της Ζωής και
της Θεοδώρας (1042) ο Ψελλός επικρίνει την απότομη μεταμόρφωση της οικονο-
μικής κατάστασης των περισσότερων αυλικών σε κάτι θεαματικότερο91, ενώ την
ίδια στιγμή οι αμοιβές των στρατιωτών και τα χρήματα που προορίζονταν για
στρατιωτικές δαπάνες, διοχετεύονταν στους κόλακες και τη σωματοφυλακή των
δύο βασιλισσών. Θρηνεί για την κατασπατάληση των χρηματικών αποθεμάτων
που είχε συσσωρεύσει ο Βασίλειος Β΄92, αλλά και για την απαρχή της αποδυνάμω-
σης του κράτους, γεγονός που, όπως λέει, ήταν τότε αντιληπτό μόνο από τους πιο
συνετούς93. Θέλοντας να τονίσει την εναντίωση των αυλικών που ευνοούνταν από
τις σπατάλες των δύο ευεπηρέαστων αυτοκρατορισσών, στην επικράτηση οποιασ-
δήποτε λογικής, τολμηρής και ακλόνητης προσωπικότητας που θα έθιγε τα συμ-
φέροντά τους, ο Ψελλός κάνει λόγο για την υποψηφιότητα του υπερήφανου, τολ-
μηρού, γενναίου και με παρρησία κωνσταντίνου Δαλασσηνού το 1042, στο πλαίσιο
της αναζήτησης από τη Ζωή ενός υποψήφιου για τον αυτοκρατορικό θρόνο από
επιφανή γενιά και με εξέχουσα θέση είτε από τους συγκλητικούς, είτε από τους
στρατιωτικούς. ο κωνσταντίνος που παρουσιάζεται από τον Ψελλό ως από τη φύ-
ση του προετοιμασμένος για το αυτοκρατορικό αξίωμα, απορρίφθηκε, διότι, όπως
λέει ο συγγραφέας της Χρονογραφίας, όταν αναφερόμενος στα προβλήματα της

89. Χρονογραφία, IV, 30. 1-8.  
90. ο Ψελλός παρουσιάζει τον Μιχαήλ να γεμίζει έπαρση ως αποτέλεσμα των εκδηλώσεων σεβα-

σμού του λαού προς το πρόσωπό του. Χρονογραφία, V, 16. 5-11. Σχετικά με τον ρόλο της Θείας πρό-
νοιας στην εξέγερση του 1042, βλ. Χρονογραφία, V, 23. 24-24. 3. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 12. 8-9, 14.
2. O Ζωναράς κάνει λόγο για τη δίκη που επενέβη αμέσως και τιμώρησε τον Μιχαήλ ε΄. ιωάννης Ζω-
ναράς, σσ. 609. 15-610. 1. O Ψελλός βάζει τον ίδιο τον Μιχαήλ ε΄ να κάνει λόγο για τη Θεία Δίκη ως
τιμωρό των αμαρτιών του. Χρονογραφία, V, 43. 3-5. Για τον ρόλο της Θείας πρόνοιας στην πτώση του
Μιχαήλ ε΄, λόγω της ανόδου της οικογένειας των παφλαγόνων στην εξουσία με απάτη, βλ. και
Ἐγκώμιον εἰς τὸν ὁσιώτατον κῦρ Κωνσταντῖνον πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως τὸν Λειχούδην: Σάθας
1874, σ. 398. Βλ. σχετικά και Angold 2004, σ. 178.

91. Χρονογραφία, VI, 7. 2-6 και 49. 1-3. 
92. Χρονογραφία, VI, 8. 1-6, 63. 1-5.
93. Χρονογραφία, VI, 7. 9-13. Βλ. και Χρονογραφία, VI, 9. 1-8. 



αυτοκρατορίας επιχειρηματολόγησε τολμηρά μη θέλοντας να εγκαταλείψει καθό-
λου την υπερήφανη στάση του, ο χαρακτήρας του θεωρήθηκε πολύ τραχύς από
πολλούς αξιωματούχους94.

η τακτική της κατασπατάλησης των εσόδων του κράτους και της παραμέλησης
του στρατού συνεχίστηκε και επί  κωνσταντίνου Θ΄ Μονομάχου (1042-1055), του
μακροβιότερου αυτοκράτορα μετά τον Βασίλειο Β΄, αλλά και αυτού που ανέδειξε
τον Ψελλό στα ανώτερα αξιώματα95. ο κωνσταντίνος Θ΄ δεν διαχειρίστηκε με σύ-
νεση τον οικονομικό πλούτο της αυτοκρατορίας, ούτε προχώρησε σε ορθολογική
κατανομή των πόρων96, αλλά άνοιξε τη Σύγκλητο σε ένα ευρύ φάσμα της κοινω-
νίας της κωνσταντινούπολης, αδιαφορώντας για την τάξη στην ιεραρχία των αξιω-
μάτων και καταργώντας τα όρια. Όπως λέει ο Ψελλός, λίγο έλειψε να καταστήσει
μέλη της γερουσίας όλο τον εσμό των εμπόρων και των αγυρτών97, κατηγορώντας
προφανώς τον αυτοκράτορα για τη συνακόλουθη αύξηση του προϋπολογισμού,
που απέρρεε από την υπερβολική διανομή των τιμητικών αξιωμάτων λόγω μισθών
και συντάξεων98.   

94. Χρονογραφία, VI, 12. 1-25. Βλ. Βλυσίδου 2003, σσ. 116-117 και υπ. 55, που θεωρεί ότι ο αδιάλ-
λακτος και δύσκολος χαρακτήρας του Δαλασσηνού προκάλεσε υποψίες στους περισσότερους, και
στον Ψελλό, με τον τελευταίο να θέλει να δείξει ότι το ενδεχόμενο επικράτησης του Δαλασσηνού έβρι-
σκε αντίθετους όλους, τόσο την υπαλληλική αριστοκρατία της πρωτεύουσας, όσο και όσους διέκειντο
εχθρικά προς αυτήν, όπως ο Μιχαήλ καλαφάτης, που είχε υποχρεώσει, κατά τα λεγόμενα του Ψελλού,
τον Δαλασσηνό να καρεί μοναχός. Θεωρούμε ότι και η αναφορά σε αυτό το επεισόδιο εντάσσεται στην
πρόθεση του Ψελλού να μεταδώσει στον αναγνώστη του το αρνητικό προς τις ισχυρές προσωπικότη-
τες κλίμα της αυτοκρατορικής αυλής κατά την από κοινού διακυβέρνηση της Ζωής και της Θεοδώρας. 

95. πρόκειται για κάτι που και ο ίδιος ομολογεί. Χρονογραφία, VI, 14. 1-13. Για τη γνωριμία του
Ψελλού με τον Μονομάχο, βλ. Χονδρίδου 2002, σσ. 184-185.

96. Χρονογραφία, VI, 29. 10-12. Βλ. και Χρονογραφία, I, σσ. 398-399, για την έμμεση αντιπαρα-
βολή με τον Μιχαήλ Δ΄, που σεβάστηκε την κρατική ιεραρχία και περιόρισε τα έξοδα, αντιμετωπίζον-
τας τις καταστάσεις με λογισμόν, που αποτελούσε φυσικό του ιδίωμα. 

97. Χρονογραφία, VI, 29. 15-21. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 423. 49-51. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 541. 20-
22. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 15. 6-8, 36. 6-7. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 616. 16-617. 2. Lemerle 1977, σσ.
287 κε. Χρονογραφία, I, σ. 398. Χονδρίδου 2002, σσ. 56-77, για μια θετική εκτίμηση του μέτρου του
Μονομάχου και για τις αντιδράσεις στην καινοτομία του. Βλ. σχετικά και Angold 2004, σσ. 112-113,
145-146, 164-165. Βρυώνης 2008, σ. 67. 

98. Για την κατασπατάληση του χρήματος τόσο από τον κωνσταντίνο Θ΄ για χάρη των ερωμένων
του και την ανέγερση του ναού του αγίου Γεωργίου, όσο και από τις αδελφές Ζωή και Θεοδώρα, βλ.
Χρονογραφία, VI, 30. 1-5, 57. 1-6, 61. 13-20, 62. 1-3, 63. 1-5, 64. 23-26, 153. 9-154. 9, 185. 1-188. 7.
ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 476. 44-50, 476. 59-477. 63. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 608. 13-18,  609. 6-9. Μι-
χαήλ ατταλειάτης, σ. 36. 12-20. Μιχαήλ Γλυκάς, σσ. 597. 20-598. 11. Iωάννης Zωναράς, σσ. 620. 5-8,
646. 16-647. 6, 648. 3-13. Βρυώνης 2008, σσ. 72-73. Βλ. και Χονδρίδου 2002, σσ. 328-329, 355-365, για
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κι όλα αυτά, ενώ στενός συνεργάτης του κωνσταντίνου ήταν ο πιο μορφωμέ-
νος άνθρωπος της εποχής, ο μόλις εικοσιπεντάχρονος Ψελλός, του οποίου τα επι-
στημονικά ενδιαφέροντα παρατίθενται αναλυτικά σε μια μακρά παρέκβαση στο βι-
βλίο αυτό99, προκειμένου εκτός από την αξιοπιστία της μεθόδου καταγραφής της
ιστορίας και των συμπερασμάτων του ίδιου του Ψελλού, που ισχυριζόταν ότι αυτός
μόνος του είχε αναζωογονήσει τη μελέτη της φιλοσοφίας και είχε επαναφέρει τη
διδασκαλία του πλάτωνα100, να τονιστεί και η αδυναμία του εγκλωβισμένου στον
φιλήδονο και τρυφηλό βίο κωνσταντίνου, να εκμεταλλευθεί τις συμβουλές του φι-
λόσοφου ευνοούμενού του, του μόνου ικανού να κατευθύνει αποτελεσματικά την
πολιτική ζωή με τη λογική του ικανότητα.

ο Ψελλός διαπιστώνει ότι ο κωνσταντίνος Θ΄, αναθέτοντας σε άλλους τον
έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών, τη δικαστική εξουσία και τα στρατιωτικά ζητή-
ματα102, «φροντίδων μὲν ὀλίγων μεταλαγχάνων, πλειόνων δ’ ἐρασμίων τε καὶ
ἀπολαύ σεων, πολλὰ δὴ νοσοποιὰ αἴτια τῷ τότε ὑγιεῖ τῆς βασιλείας προκατεβάλετο
σώματι103», σε μια περίοδο που η αυτοκρατορία δεν ήταν ετοιμοθάνατη, αλλά είχε
ακόμα ζωή και δύναμη και μόλις που διακρίνονταν τα αποτελέσματα της αδιαφο-
ρίας104. Τη διαπίστωση του Ψελλού επιβεβαιώνει και ο πολύ αξιόπιστος ιωάννης
Ζωναράς τον 12ο αιώνα, λέγοντας ότι «ἐκεῖνος τοίνυν ὁ ἀνὴρ αἴτιος τοῖς ἀπαθῶς λο-
γιζομένοις κριθήσεται τοῦ τὴν ἑῴαν μοῖραν δουρὶ κυριευθῆναι βαρβαρικῷ105». Ως
ατράνταχτη απόδειξη αυτών των ρήσεων προβάλλει o υπαινιγμός του Ψελλού ότι η

αρκετές δόσεις υπερβολής στα λεγόμενα του Ψελλού για τη δαπάνη μεγάλων χρηματικών ποσών επί
Μονομάχου, για τα φαινόμενα οικονομικής ανάπτυξης επί της βασιλείας του, αλλά και για την άδικη
αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής του. Angold 2004, σ. 125. 

99. Χρονογραφία, VI, 36. 1-46. 21. Βλ. και Χρονογραφία, VI, 70. 9-16, για το ότι οι παρεκβάσεις
επιτρέπονται στην ιστορία, αρκεί να σχετίζονται με το κεντρικό θέμα του ιστορικού έργου. Χρονογρα-
φία, I, σ. 408. 

100. Χρονογραφία, VI, 37. 1-38. 12, 42. 8-43. 13. Kaldellis 2007, σσ. 194-196, 201, για τον πλάτω-
να, τον αριστοτέλη και τον πρόκλο ως τις βάσεις της φιλοσοφικής επανάστασης του Ψελλού.

101. Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 36. 8-9.
102. Χρονογραφία, VI, 47. 8-11.
103. Χρονογραφία, VI, 48. 7-10. Iωάννης Zωναράς, σ. 617. 4-8.
104. Χρονογραφία, VI, 48. 1-6. 
105. ιωάννης Ζωναράς, σ. 647. 13-15. O Ζωναράς καταλογίζει στον κωνσταντίνο Θ΄ ότι φόρους

… «ἐπιτάξας ἐσχόλασε τὰς φρουρὰς» σε περιοχές των οποίων οι κάτοικοι έχαιραν πλήρους φοροαπαλ-
λαγής για την έγγεια ιδιοκτησία τους με αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας για τη
φρούρηση των δυσχωριῶν, διευκολύνοντας έτσι την εισβολή των βαρβάρων στα ρωμαϊκά εδάφη.
ιωάννης Ζωναράς, σ. 647. 6-12. Bλ. σχετικά Βρυώνης 2008, σ. 67.



απώλεια του γενναίου και κορυφαίου στη στρατηγική τέχνη Γεώργιου Μανιάκη106,
που ήταν και ο ίδιος ένοχος για κάποιες ενέργειές του107, ήταν αποτέλεσμα των
υποψιών του αυτοκράτορα, που δεν κατάφερε να εκτιμήσει τις ικανότητές του108.
ο Μανιάκης αξιολογείται θετικά από τον Ψελλό λόγω της σταδιακής ανόδου του
στους διαδοχικούς βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας, του επιβλητικού του πα-
ρουσιαστικού και του τρόμου που προκαλούσε τόσο με την παρουσία του, όσο και
με τη φήμη του, με την τελευταία του ιδιότητα να θυμίζει για άλλη μια φορά το
πρότυπο του Βασίλειου Β΄109. η έλλειψη εγρήγορσης από την πλευρά του κων-
σταντίνου, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση δεινών, και η αφελής του πίστη σε προ-
φητείες και οιωνούς για μια αδιατάρακτη βασιλεία ως αποτέλεσμα του ράθυμου
χαρακτήρα του, για τους οποίους ο Ψελλός επισημαίνει ότι δεν βρήκε καμιά επι-
στημονική θεμελίωση και αιτιολογία110, αλλά και οι ρευματισμοί που έκαναν οδυ-
νηρές τις μετακινήσεις του αυτοκράτορα111, αποτελούν επιπλέον εκφάνσεις της
ανικανότητας του Μονομάχου. η ενθουσιώδης περιγραφή του σεβασμού προς το
Θείο της αυτοκράτειρας Ζωής που  καταλήγει αληθινή σάτιρα, με τον Ψελλό να γε-
λοιοποιεί την αφοσίωσή της σε ένα διακοσμημένο αγαλματίδιο του ιησού που
απαντούσε στις ερωτήσεις για το μέλλον, κυρίως σε περιόδους δυσκολιών112, σε
συνδυασμό με την παραμέληση της προσωπικής του φύλαξης από τον κωνσταν-
τίνο λόγω της πίστης του στην προστασία της βασιλείας του από τον Θεό, παρά

106. Χρονογραφία, VI, 75. 1-6, 82. 1-2. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ο Μανιάκης παρουσιάζεται από
τον Ψελλό να κηρύσσει τη στάση του, όταν κατάλαβε πλέον ότι δεν υπήρχε ελπίδα διαπραγματεύσεων
με τον αυτοκράτορα και να συγκεντρώνει γύρω του τους πιο εμπειροπόλεμους στρατιώτες, καθώς
γνώριζε ότι η ποιότητα και η εμπειρία των στρατιωτών ήταν τα απαραίτητα συστατικά  μιας νικηφόρας
προέλασης. Χρονογραφία, VI, 82. 3- 12. ιωάννης Ζωναράς, σ. 622. 3-5. Συνολικά για τον Μανιάκη, βλ.
Σαββίδης 2004.

107. Χρονογραφία, VI, 86. 1-3. 
108. Χρονογραφία, VI, 76. 1-16. Για τα αίτια της στάσης του Μανιάκη και την εχθρότητα του κων-

σταντίνου Θ΄ προς αυτόν, βλ. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 425. 3-6, 427. 47-428. 98. Γεώργιος κεδρηνός,
σσ. 545. 3-549. 15. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ.  7. 4-8 και 15. 10- 13. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 621. 5-622.
3. Criscuolo 1983a, σσ. 190-191. Criscuolo 1983b, σ. 138, υπ. 31. Χρονογραφία, II, σσ. 395-396. Χον-
δρίδου 2002, σσ. 292-293, 420 και υπ. 242. Angold 2004, σσ. 94-95, 109-110, 112. 

109. Χρονογραφία, VI, 77. 1-12, 78. 6-10, 83. 4-84. 11, 85. 5-7. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 15. 10, 15.
17-16. 3. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 622. 11-16.  

110. Χρονογραφία, VI, 89. 5-8, 96. 3- 20, 97. 1-2, 97. 25-29, 117. 3-8.
111. Χρονογραφία, VI, 128. 1-130. 15. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 648. 15-649. 8.
112. Χρονογραφία, VI, 65. 1-67. 11, 157. 8-11, 159. 5-9. Kaldellis 1999, σ. 111. Βλ. και Grosdidier

de Matons 1976, σσ. 333-334, για το ότι αυτή η επίδειξη ευσέβειας της Ζωής, που ο Ψελλός σπεύδει να
διευκρινίσει ότι δεν θεωρούνταν «ελληνισμός» ή μαγεία, υποδηλώνει ότι για ένα Βυζαντινό του 11ου
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τις συμβουλές του Ψελλού, με αποτέλεσμα δύο απόπειρες δολοφονίας σε βάρος
του113, αποτελούν εκφάνσεις των δύο βασικών συμπτωμάτων της αυτοκρατορικής
αυλής που καταδίκαζαν σε αδράνεια τους ηγεμόνες, της μεταστροφής του ίδιου του
χριστιανισμού σε αποκρυφισμό και προκατάληψη114 και της τυφλής πίστης στη θεϊ-
κή βοήθεια ως βάσης για μια ασφαλή διακυβέρνηση. Μια σειρά από αναφορές στην
πραότητα, τη φιλανθρωπία, τη γενναιοδωρία115 και την απονομή δικαιοσύνης από
τον κωνσταντίνο που σε καμία περίπτωση δεν αντιλαμβανόταν τη λήψη αποφά-
σεων ως αποτέλεσμα θεϊκής δικαιοκρισίας κατά το πρότυπο του Βασιλείου Β΄116,
αλλά παρενέβαλε αστεϊσμούς κατά την εκδίκαση υποθέσεων συνωμοσίας εναντίον
του117, καταλήγουν να απεικονίζουν την αστάθεια του χαρακτήρα του και να τον
γελοιοποιούν, αποδεικνύοντας την ανικανότητά του να ανταποκριθεί στη μεγα-
λοπρέπεια του αξιώματός του και προσδίδοντας στην προσωπικότητά του το με-
ρίδιο ευθύνης που της αναλογούσε για την πτώση της αυτοκρατορίας. η απομά-
κρυνση, εξάλλου, του λογικώτατου καὶ εὐφυέστατου κωνσταντίνου λειχούδη από
τη διοίκηση του κράτους λόγω της ζηλοφθονίας του αυτοκράτορα, ενός έξοχου άν-
δρα, όπως τον χαρακτηρίζει ο Ψελλός118, που όντας πραγματικά γενναίος, δεν άλ-
λαξε στάση απέναντι στον αυτοκράτορα, όταν πληροφορήθηκε την αλλαγή της
στάσης του τελευταίου απέναντί του, αντιμετωπίζοντας το γεγονός με φιλοσοφική

αιώνα η ευσέβεια δεν ήταν ασυμβίβαστη με δεισιδαίμονες πρακτικές, αρκεί αυτές να μην είχαν ως απο-
δέκτες τις δυνάμεις του κακού. 

113. Χρονογραφία, VI,  132. 1-13, 134. 1-137. 22, 138. 1-4, 145. 1-150. 17, 166. 1-14. Για τις προ-
σπάθειες του Ψελλού να συμβουλεύσει τον κωνσταντίνο σχετικά με την ανάγκη να προφυλάσσει τον
εαυτό του από τους επίδοξους δολοφόνους, βλ. Χρονογραφία, VI, 133. 1-12. 

114. Βλ. σχετικά Kaldellis 1999, σσ. 109 κε.
115. Χρονογραφία, VI, 169. 1-172. 10, για τη γελοιοποίηση του κωνσταντίνου μέσω της επίδειξης

της υπέρμετρης φιλανθρωπίας και γενναιοδωρίας του, που δεν απευθύνονταν σε καρπερές ψυχές, αν
και ο αυτοκράτορας, όταν βρισκόταν σε σύγχυση, ζητούσε τη συμβουλή του Ψελλού, που τον ωθούσε
στη φιλανθρωπία. Βλ. και Iωάννης Zωναράς, σ. 646. 14-16, που επισημαίνει ότι ο Mονομάχος μην
ασκώντας την αρετή, όπως έπρεπε, τη μετέστρεψε σε κακία.

116. Χρονογραφία, VI, 164. 1-168. 13. πρβλ. Χρονογραφία, I, 34. 16-17. Για τον κωνσταντίνο Θ΄
ως δικαστή, αλλά και για μια θετική εκτίμηση των επεμβάσεών του στον χώρο της διοίκησης και της
δικαιοσύνης, βλ. Χονδρίδου 2002, σσ. 143-145, 148-149.

117. Χρονογραφία, VI, 166. 6-14. Για την προτίμηση του Μονομάχου για τους αστεϊσμούς, τις παρα-
στάσεις των γελωτοποιών και την πρόσκαιρη ευχαρίστηση, βλ. και Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 36. 9-11. 

118. Χρονογραφία, VI, 178. 1-181. 9, για την ανάθεση της διοίκησης του κράτους στον λειχούδη
και την απομάκρυνσή του τελικά από τον Μονομάχο. ο Zωναράς κάνει λόγο για την οργή που προ-
καλούσε στον Mονομάχο η άρνηση του λειχούδη να υπακούει πάντα στις εντολές του, με τον ευνούχο
Iωάννη να διορίζεται στη θέση του λόγω της υπακοής του στον αυτοκράτορα. Iωάννης Zωναράς, σ.
650. 2-10. Criscuolo 1982, σ. 207, υπ. 1. 



διάθεση119, σε συνδυασμό με το ότι ο αναποφάσιστος και ασταθής κωνσταντίνος
Θ΄120 δεν ανέπτυξε στρατιωτική δράση, θέλοντας, όπως οι προκάτοχοί του, να
ασκήσει την εξουσία με ειρηνικά μέσα121, ούτε έλαβε μέρος ως επικεφαλής του
στρατού σε εκστρατείες122, ενώ περνούσε την ώρα του υλοποιώντας άμεσα ό,τι τον
ψυχαγωγούσε, αντί να ασχολείται σοβαρά με τη διακυβέρνηση123, φαίνεται να δι-
καιώνουν τη διαπίστωση του ιωάννη Σκυλίτζη ότι από την εποχή αυτού του αυτο-
κράτορα, λόγω της σπατάλης και των εξεζητημένων επιλογών του άρχισε η παρακ-
μή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας124.

Το στιβαρό πρότυπο του Βασίλειου Β΄ επιστρέφει στις σελίδες της Χρονογρα-
φίας αναπάντεχα αρχικά με την ανάληψη της εξουσίας από τη Θεοδώρα (1055-
1056) μετά τον θάνατο του κωνσταντίνου Θ΄, η οποία δεν προέβη σε απονομή νέ-
ων αξιωμάτων, αποκηρύσσοντας το έθος των νεότευκτων αυτοκρατόρων, ενώ η
εξουσία της δεν απειλήθηκε από συνωμοσίες, τα διατάγματά της δεν προκάλεσαν
αντιδράσεις και κανένα έθνος, λέει ο Ψελλός, δεν επιτέθηκε απροειδοποίητα στην
επικράτεια των Ρωμαίων, ούτε κήρυξε πόλεμο125, δήλωση που όμως δεν ανταπο-

119. Χρονογραφία, VI, 180. 1-7.
120. Χρονογραφία, VI, 191. 1-200. 7 και 203. 5-10. Βλ. και Χρονογραφία, II, σσ. 415-418.  
121. Χρονογραφία, VI, 72. 1-6. Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 90. 17-22. Μιχαήλ Γλυκάς, σ. 593. 18. Χον-

δρίδου 2002, σσ. 422-425, για μια θετική αξιολόγηση της επιστράτευσης διπλωματικών κυρίως μέσων
για την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής από τον Μονομάχο. Bλ. και Haldon 2003, σ. 66, για την προς
όφελος της αυτοκρατορίας λειτουργία της διπλωματίας μέχρι τα μέσα του ενδέκατου αιώνα, στο πλαί-
σιο της πολιτικής που ασκήθηκε από τον Βασίλειο Β΄, με τους πετσενέγους, τους Σελτζούκους και
τους Τουρκομάνους να μην είναι ανοιχτοί στο είδος της διπλωματίας που είχε αποδειχθεί αποτελεσμα-
τικό απέναντι σε πιο σταθερές πολιτικές δυνάμεις. 

122. Χρονογραφία, VI, 72. 6-15. Για τις σημαντικές εξελίξεις στον στρατιωτικό τομέα επί Μονομάχου,
βλ. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 424. 62-425. 97, 435. 72 κε., 442. 87 κε., 455. 32 κε., 462. 43 κε. Γεώργιος κεδρη-
νός, σσ. 566. 11 κε., 581. 17 κε. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 24. 1 κε., 33. 16 κε. Iωάννης Zωναράς, σσ. 637. 13
κε., 641. 4 κε. Για τους πετσενέγους επί Μονομάχου, βλ. Χονδρίδου 2002, σσ. 377-385. Angold 2004, σσ.
76κε. Βρυώνης 2008, σσ. 78- 79. Για τις τουρκικές εισβολές επί κωνσταντίνου Θ΄ και την αντιμετώπισή τους
από τον αυτοκράτορα, που δεν συνειδητοποίησε αρχικά τη σελτζουκική απειλή, βλ.  Χονδρίδου 2002, σσ.
397-401. λεβενιώτης 2007, α΄, σσ. 41- 46, 73 κε., 147-157, 187. Βλ. και Βρυώνης 2008, σσ. 77 κε.

123. ο Ψελλός εντάσσει αυτές τις δραστηριότητες του Μονομάχου στις άξιες εγκωμίων από τους
ρήτορες, αλλά όχι από τους ιστορικούς. Χρονογραφία, VI, 173. 1-175. 20.

124. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 476. 55-59. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 609. 1-4. Βλ. σχετικά και Χρονογρα-
φία, VII, 55. 6-16.

125. Χρονογραφία, VIa, 3. 1-10 και 4. 3-12. ιωάννης Ζωναράς, σ. 652. 5-8. Για την πεποίθηση της
Θεοδώρας ότι οι βάρβαροι γείτονες φοβούνταν τη ρωμαϊκή ισχύ και ότι τόσο η Δύση, όσο και η ανα-
τολή, υπέκειντο πλέον στη ρωμαϊκή εξουσία, βλ. Littlewood 1985, σσ. 3-4. Haldon 2003, σσ. 60-61. 
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κρίνεται στην πραγματικότητα126. ο Ψελλός δεν παραλείπει να επισημάνει ότι όλοι
θεωρούσαν ένα απρεπές γεγονός την κατοχή της αυτοκρατορικής εξουσίας από
μια γυναίκα127, καθώς και το ότι η αυτοκράτειρα, μόλις ανέλαβε μόνη την εξουσία,
δεν διατήρησε πλέον τη συμπόνια της, ίσως για να μην είναι ευαίσθητη στις εκκλή-
σεις των υπηκόων της, υπαινισσόμενος έτσι την ανάγκη οι ηγεμόνες της εποχής
του να πάψουν να κυβερνούν αποκλειστικά με βάση τις αρχές της χριστιανικής φι-
λανθρωπίας και της συμπόνιας σε μια περίοδο που η ανάγκη για αποτελεσματική
αυτοκρατορική εξουσία επέβαλε τη ρεαλιστική απονομή των τιμών και τη συντη-
ρητική διάθεση των εσόδων του κράτους128.

η αρχικά καλή σχέση του Ψελλού με τη Θεοδώρα που υπονομεύθηκε από τον
φθόνο των ανθρώπων που την περιέβαλλαν129, καθώς και η ανάθεση της διακυβέρ-
νησης στον λέοντα παρασπόνδυλο, τον οποίο ο Ψελλός χαρακτηρίζει ως εντελώς
ανίκανο για οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση, καθώς και για οτιδήποτε άλλο απ’
όσα χαρακτηρίζουν έναν πολιτικό άνδρα, στερημένο κάθε είδους κοινωνικότη-
τας130, δίνουν την αφορμή στον Ψελλό να επανεπιβεβαιώσει τη θέση του ότι οι ηγε-
μόνες προτιμούν να απονέμουν τα υψηλότερα αξιώματα στους λιγότερο ευμετά-
βολους, παρά σ’εκείνους που ξεχωρίζουν για την ευστροφία της ομιλίας τους ή την

126. Βλ. σχετικά Todt 2000b, σσ. 160 κε. λεβενιώτης 2007, α΄, σσ. 46-47, 103. 
127. Χρονογραφία, VIa, 4. 1-3.
128. Χρονογραφία, Via, 16. 8-12. Kaldellis 1999, σσ. 79-80.
129. Χρονογραφία, VIa, 14. 1-9.   
130. Χρονογραφία, VIa, 6. 5-11, 6. 15-22, 7. 1- 9. ευνοϊκά απέναντι στον λέοντα τάσσονται οι ιωάννης

Σκυλίτζης, σ. 479. 14-17. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 611. 13-15. Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 39. 4-11, ιωάννης Ζω-
ναράς, σσ. 651. 14-652. 1. πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιωάννης Σκυλίτζης παρουσιάζει τον λέοντα
ως ελάχιστα προσιτό, όταν οι στρατιωτικοί θέλησαν να του εκθέσουν τα αιτήματά τους  μετά την άνοδο
του Μιχαήλ ΣΤ΄ στον θρόνο. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 486. 96-487. 18. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 619. 12-620.
4. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 656. 11-657. 6. Για την περιφρονητική στάση του Ψελλού απέναντι στον παρα-
σπόνδυλο, βλ. και Criscuolo 1982, σ. 196 και υπ. 3. Criscuolo, 1983b, σσ. 157-160. Χρονογραφία, II, σσ.
421-423. Todt 2000b, σσ. 163-164. H De Vries- van der Velden 1999, σ. 318, υπ. 6, ερμηνεύει την αντίφαση
ανάμεσα στη θετική αξιολόγηση της ακαμψίας του λέοντα στον λόγο που συνέταξε ο Ψελλός προς τιμήν
του και την αρνητική αξιολόγηση της ίδιας ιδιότητας στη Χρονογραφία ως αποτέλεσμα της ρήξης που
επήλθε στις σχέσεις των μέχρι το 1055 φίλων, λόγω της συγκρατημένης στάσης του λέοντα απέναντι στον
Ψελλό μετά τον διορισμό του ως «μεσάζων». Θεωρούμε ότι και αυτή η αντίφαση μπορεί να ερμηνευθεί,
αν ληφθεί υπόψη ότι η Χρονογραφία συντάχθηκε με απώτερο στόχο την απεικόνιση του ιδανικού
πολιτικοῦ ἀνδρὸς, αλλά και την καταγραφή του ποσοστού ευθύνης που είχε καθένας από τους ανθρώπους
που διαχειρίστηκαν τα κοινά, κατά τη γνώμη του συντάκτη της, για την επισφαλή κατάσταση της αυτο-
κρατορίας στο δεύτερο μισό του ενδέκατου αιώνα, με απώτερο στόχο την εξαγωγή διδαγμάτων για την
αποτελεσματική διακυβέρνηση της αυτοκρατορίας.
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ολοκληρωμένη τους μόρφωση131. υποστηρίζει ότι η διαχείριση των κρατικών υπο-
θέσεων θα έπρεπε να γίνεται με τρόπο πολιτικό, όχι με ακαμψία, υπονοώντας την
ανάγκη προσαρμογής του πολιτικού άνδρα στις εκάστοτε συνθήκες, αλλά και την
ανάγκη απόρριψης από την πλευρά του της φανατικής θρησκευτικότητας στη δι-
ευθέτηση των δημοσίων υποθέσεων132. Για τον Ψελλό ο παρασπόνδυλος διέθετε
τα ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά από αυτά ενός πολιτικοῦ ἀνδρός. Ξεχώριζε
όχι για τις γνώσεις και την ευφράδειά του, αλλά για την υπακοή του στις διαταγές
της εξουσίας, ενώ επεδείκνυε τραχύτητα ήθους προς όλους, αποστρεφόμενος οποι-
αδήποτε πολιτισμένη συζήτηση. Τον χαρακτήριζε απάθεια, ακαμψία και αδυναμία
προσαρμογής στις περιστάσεις, ενώ προσποιούνταν τον φιλόσοφο133.

ο Ψελλός επικρίνοντας την απόλυτη πνευματικότητα της εποχής του, εκφράζει
την προτίμησή του για τον πολιτικό άνδρα που μετριάζει τις αποκλίνουσες τάσεις
του σώματος και της ψυχής, αποδέχεται την ανθρώπινη φύση, σέβεται την ατομι-
κότητα, διαθέτει ανοχή και προσωπική άποψη134. επισημαίνοντας την αλλαγή στη
συμπεριφορά της Θεοδώρας υπό την επίδραση των παρατρεχάμενών της, υποδη-
λώνει ότι ένας παράγοντας που συνέβαλε στην αποτυχία των σχεδίων της ήταν και
η απομάκρυνση του ίδιου του Ψελλού από το πλευρό της135. ο Ψελλός καταγγέλλει
ότι, αν και μόνιμη έγνοια της Θεοδώρας ήταν να μη ζημιωθεί η αυτοκρατορία εξαι-
τίας της, η αμετακίνητη εμμονή της στις απόψεις της, που δεν βασίζονταν στη λο-

131. Χρονογραφία, VIa, 6. 11-15.  
132. Χρονογραφία, VIa, 8. 5-9, 8. 18-24.
133. « Ἔγωγ’ οὖν τὴν στάθμην τῆς τοιαύτης γνώμης θαυμάζω μέν, αἰῶσι μέντοι ἀλλ’ οὐ χρόνοις πρό-

σφορον ἥγημαι, καὶ βίῳ τῷ μέλλοντι ἀλλ’οὐ τῷ ἐφεστηκότι· τὸ γὰρ ἀπαθὲς πάντη καὶ ἄθελκτον ὑπὲρ
πάσας τὰς σφαίρας τίθεμαι καὶ ἔξω τῆς περιοχῆς τοῦ παντός· ὁ δέ γε μετὰ σώματος βίος, ἅτε πολιτικώ-
τερος, ἁρμοδιώτερος τοῖς παροῦσι καιροῖς, μᾶλλον δὲ τῷ σωματικῷ βίῳ τὸ πάσχον κατάλληλον τῆς
ψυχῆς»: Χρονογραφία, VIa, 7. 9-16. Βλ. και Χρονογραφία, VIa, 9. 1-3, για το ότι ο παρασπόνδυλος
προσποιούνταν τον φιλόσοφο. πρόκειται για την ίδια κατηγορία που απηύθυνε στον Ρωμανό Γ΄. Bλ.
σχετικά Χρονογραφία, II, σ. 423. Βλ. και Criscuolo 1983a, σσ. 68-69. Ljubarskij 2004, σσ. 298-299. Gou-
naridis 2006, σσ. 39-40. 

134. η αναφορά στον παρασπόνδυλο δίνει την αφορμή στον Ψελλό να αναφέρει ότι ο πολιτικός
άνδρας γεννιέται, όταν η ψυχή ακολουθεί μια μέση μορφή ζωής, όταν δηλαδή δεν είναι ούτε θεϊκή, ού-
τε πνευματική, ούτε πολύ δεμένη με το σώμα και τα πάθη του. Χρονογραφία, VIa, 8. 1-24. Χρονογρα-
φία, II, σσ. 422-423. Βλ. σχετικά και Kaldellis 1999, σσ. 154 κε. Για τη διατύπωση της άποψης από τον
Ψελλό ότι ο άνθρωπος που αναλαμβάνει διοικητικά καθήκοντα, θα πρέπει να φέρεται με τρόπο πολι-
τικό, δηλαδή να μην έχει ως κριτήριο την απόλυτη αρετή, αλλά να σέβεται την ατομικότητα του κα-
θενός, βλ. Gounaridis 2006, σσ. 39-40.

135. Χρονογραφία, VIa, 16. 5-12.  

164 αΓΓελικη παναΓοπουλου



αυΤοκΡαΤοΡικη πΡοαιΡεΣη και παΡακΜη ΣΤη ΧΡονοΓΡαΦια Του Μ. Ψελλου 165

γική, η ανασφάλειά της και η έλλειψη ικανών συνεργατών που να δρουν προς όφε-
λος της αυτοκρατορίας και όχι με απώτερο στόχο την ατομική τους ευδαιμονία, κα-
ταδίκασε τις καλές της προθέσεις σε αποτυχία136.

ο καταγγελτικός του τόνος στρέφεται κατά των φανατικών μοναχών που εξαπά-
τησαν την αυτοκράτειρα ότι τάχα θα ζούσε αιώνια, κι αυτή λίγο έλειψε να καταστρέψει
τον εαυτό της και μαζί την αυτοκρατορία137, αφού δεν κατάλαβε ότι θα έπρεπε να αφή-
σει τις κρατικές υποθέσεις σε ικανά χέρια138. ο διακανονισμός των υποθέσεων της αυ-
τοκρατορίας σαν ορισμένοι να έπαιζαν στα ζάρια, ενώ πλησίαζε ο θάνατος της Θεο-
δώρας139, διατύπωση που ο Ψελλός έχει επαναλάβει, για να αποδώσει τους χειρισμούς
και του κωνσταντίνου η΄140, κατέληξε στην άνοδο στον θρόνο του υπέργηρου Μι-
χαήλ ΣΤ΄ Στρατιωτικού (1056-1057), που επιλέχθηκε για τη διαδοχή από τους συμ-
βούλους της αυτοκράτειρας ως  ο πλέον κατάλληλος να διασφαλίσει τις προνομιούχες
θέσεις τους, καθώς ήταν συνηθισμένος περισσότερο να κυβερνιέται παρά να κυβερ-
νά141. η άρνησή του να απονείμει προνόμια στην εκλεκτή μερίδα των στρατηγών που
προέβαλε το σχετικό αίτημα, απεύθυνοντάς τους αμέτρητες ύβρεις142,  ενώ είχε προ-
ηγηθεί μια χωρίς σχεδιασμό γενναιόδωρη διανομή υψηλών αξιωμάτων στην παράταξη
των πολιτικών143, οδήγησε στην εξέγερση του ισαάκιου κομνηνού και την άνοδό του

136. Χρονογραφία, VIa, 15. 1-24 και VII, 55. 16-19. Βλ. και Χρονογραφία, II, σσ. 424- 425, για την
κατηγορία του Ψελλού σε βάρος της Θεοδώρας ότι ενεργούσε αυθόρμητα, ἀπροαίρετον, με την προ-
αίρεσιν να είναι μια ὄρεξις βουλευτική.

137. Χρονογραφία, VIa, 18. 21-24. ιωάννης Ζωναράς, σ. 652. 13. Για τη σαρκαστική επίκριση με
την οποία  ο Ψελλός αντιμετωπίζει το τάγμα των ναζιραίων, φανατικών μοναχών, βλ. Χρονογραφία,
VIa, 18. 1-24. βλ. σχετικά και Χρονογραφία, II, σσ. 425-426. 

138. Χρονογραφία, VIa, 15. 16-20. Χρονογραφία, II, σ. 425.
139. Χρονογραφία, VIa, 19. 12-16. 
140. Χρονογραφία, II, 9. 7-9.
141. Χρονογραφία, VIa, 20. 1-11. Iωάννης Σκυλίτζης, σ. 480. 31-40. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 612. 3-

13. Μιχαήλ Γλυκάς, σσ. 599. 20-600. 2. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 39. 13-40. 6. Iωάννης Zωναράς, σσ.
652. 12- 653. 10. Τοῦ αὐτοῦ· ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην κῦρ Μιχαὴλ τὸν Κηρουλ-
λάριον: Σάθας 1874, σ. 360. η επισφαλής κατάσταση της αυτοκρατορίας επί Μιχαήλ ΣΤ΄ απεικονίζεται
και στο κατηγορητήριο στον κηρουλάριο. Dennis 1994, σ. 49. 1311-1318. Βλ. σχετικά και Μιχαήλ ατ-
ταλειάτης, σ. 40. 6-12. Για τη διατύπωση κατηγοριών από ανατολικούς συγγραφείς σε βάρος της άτολ-
μης και ειρηνικής πολιτικής του Μιχαήλ ΣΤ΄, βλ. λεβενιώτης 2007, α΄, σσ. 47-48, 103.

142. Χρονογραφία, VII, 3. 1-4. 9. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 483. 94-484. 47. Γεώργιος κεδρηνός, σσ.
614. 22-616. 2. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 654. 2-655. 7. Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 40. 13-16. Συνέχεια του
ιωάννη Σκυλίτση, σ. 111. 2-4. 

143. Χρονογραφία, VII, 2. 1-8. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 483. 10-12. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 615. 11-
14. Μιχαήλ Γλυκάς, σ. 600. 12-15. Iωάννης Zωναράς, σσ. 653. 12-654. 2. Χρονογραφία, II, σ. 428.



στον αυτοκρατορικό θρόνο για δύο χρόνια (1057-1059)144.
ο ισαάκιος κομνηνός μετά την επιτυχημένη μεσολάβηση του Ψελλού για τη

διευθέτηση της ανόδου του στον θρόνο145, υπήρξε ο πρώτος αυτοκράτορας που δέ-
χτηκε τον Ψελλό ως φιλόσοφο146. Το εγκώμιο του ισαάκιου, πριν ακόμα ανέλθει
στον θρόνο, θυμίζει τις αρετές του Βασίλειου Β΄, καθώς είχε παρουσιαστικό ηγέτη,
ήταν υπερήφανος, συνετός και όχι παράλογα τολμηρός, διέθετε αμετάθετο φρό-
νημα και η όψη του προκαλούσε φόβο147. ο ισαάκιος, μόλις τέθηκε επικεφαλής του
στρατιωτικού κινήματος, συνετώτερον ἢ τολμηρότερον τὸ πρᾶγμα μεταχειρίζεται148,
ενώ έθεσε ως πρώτο του στόχο τη συντήρηση του στρατεύματος149. 

αντιπαραθέτοντας την τάξιν των στρατευμάτων του ισαάκιου κομνηνού στη
σύγχυσιν των αυτοκρατορικών στρατευμάτων150, ο Ψελλός δεν χάνει για άλλη μια
φορά την ευκαιρία να επισημάνει ότι η γενναιότητα, η πειθαρχία, η αρραγής παρά-
ταξη και η απόλυτη πίστη στον αρχηγό του είναι τα εχέγγυα της νικηφόρας προ-
έλασης ενός στρατεύματος. ο ισαάκιος ανταποκρινόμενος απόλυτα στον ρόλο του
έμενε ακλόνητος στο κέντρο της παράταξής του παρά τις επιθέσεις εναντίον του

144. Για τη συνωμοσία που ανέτρεψε τον Μιχαήλ ΣΤ΄, βλ. Χρονογραφία, VII, 36. 9-19. ιωάννης
Σκυλίτζης, σσ. 483. 94-487. 33. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 614. 22-616. 2. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 654. 2-
655. 7, 656. 11-657. 6. O Ψελλός, παραλείποντας οποιαδήποτε αναφορά στον λέοντα παρασπόνδυλο
σε σχέση με την εξέγερση του ισαάκιου κομνηνού, αποδίδει μόνο στον Μιχαήλ ΣΤ΄ τις ύβρεις που,
σύμφωνα με τον Σκυλίτζη και τον Zωναρά, απηύθυνε και ο λέων στους στρατιωτικούς. ιωάννης Σκυ-
λίτζης, σσ. 486. 10-487. 13. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 619. 23-620. 3. Μιχαήλ Γλυκάς, σ. 600. 5-9. Iωάννης
Zωναράς, σσ. 656. 11-657. 6. Βλ. σχετικά De Vries- van der Velden 1999, σσ. 347-348, που ερμηνεύει
τη μη αναφορά στον λέοντα ως αποτέλεσμα της προσπάθειας του Ψελλού να μην διαταράξει την προ-
σωπική του εικόνα ως πιστού διπλωμάτη και αντικειμενικού φιλοσόφου, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος
και ο ισαάκιος είχαν ένα κοινό εχθρό, τον παρασπόνδυλο. Θεωρούμε ότι ο Ψελλός ήθελε να επιρρίψει
την κύρια ευθύνη για την εκδήλωση της στάσης στον αυτοκράτορα, ώστε το παράδειγμά του να λει-
τουργήσει αποτρεπτικά, όσον αφορά τη μεταχείριση των στρατιωτικών.

145. Για την πρεσβεία του αυγούστου του 1057 και την εξέλιξή της, βλ. Χρονογραφία, VII, 15. 1-
37. 22. ιωάννης Σκυλίτζης, σσ. 496. 81-497. 497. 18. Γεώργιος κεδρηνός, σσ. 632. 16-634. 8. ιωάννης
Ζωναράς, σ. 661. 2κε. Cheynet 1995, σσ. 7 κε. 

146. Χρονογραφία, VII, 41. 4-7. Βλ. και επιστολή στον κηρουλάριο: Criscuolo 1990b, σ. 25. 117-
121. Kaldellis 1999, σ. 169. Βλ. και Criscuolo 1982, σσ. 200-201, για τη σύνδεση της φιλοσοφίας με την
εξουσία στα κείμενα της ύστερης αρχαιότητας.

147. Χρονογραφία, VII, 5. 3-6. πρβλ. Χρονογραφία, I, 34. 1-36. 25. Βλ. και Kaldellis 1999, σσ.
170κε., για τις ομοιότητες στον τρόπο δράσης του ισαάκιου κομνηνού και του Βασιλείου Β΄.

148. Χρονογραφία, VII, 7. 1-3. είναι χαρακτηριστικό ότι δύο φορές στην ίδια θεματική ενότητα ο Ψελ-
λός χαρακτηρίζει τον ισαάκιο περισσότερο συνετό παρά τολμηρό. Βλ. και Χρονογραφία, VII, 7. 12-13.

149. Χρονογραφία, VII, 7. 3-8. 7. Ljubarskij 2004, σ. 307.
150. Χρονογραφία, VII, 9. 1-13, 10. 13- 11. 8, 22. 7-19. Βλ. σχετικά και Χρονογραφία, II, σ. 429.
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και εμπνέοντας θάρρος και ορμητικότητα στους στρατιώτες του, όμοιος με πανύ-
ψηλο κυπαρίσσι, ακόμα κι όταν αρρώστησε, εικόνα ανάλογη με αυτή του όμοιου
με άγαλμα πάνω στο άλογό του Βασίλειου Β΄151.

ανάλογη ήταν και η στάση του Ψελλού που ως μέλος της αντιπροσωπείας που συ-
νάντησε τον ισαάκιο για διαπραγματεύσεις στις 24 αυγούστου του 1057 στη νικομή-
δεια, ανέλαβε να αγορεύσει ως «πολιτικός φιλόσοφος», επιστρατεύοντας την τέχνη
της ρητορικής εμπρός στον λιγόλογο και προσηλωμένο σε βαθιές σκέψεις ισαάκιο. ο
ισαάκιος υποδέχτηκε τους πρέσβεις με μεγαλοπρέπεια στον θρόνο του εν μέσω άρι-
στων κυκλικών στρατιωτικών σχηματισμών, σκηνή που υποδηλώνει την πλήρη καταλ-
ληλότητά του για το αυτοκρατορικό αξίωμα και την εγκαθίδρυση της σταθερότητας152.

προσαρμόζοντας τον λόγο του στις αντιδράσεις των παρευρισκόμενων, εκθέ-
τοντας αδιάσειστα επιχειρήματα για την ανάγκη έλλογης ανόδου του ισαάκιου
στην αυτοκρατορική εξουσία και παραμένοντας ακλόνητος, χωρίς να δειλιάσει, εν
μέσω επιθέσεων και αντιρρήσεων, στο πλαίσιο ενός αγώνα λόγων με νικήτρια την
παρρησία του που βασιζόταν στην απόλυτη αλήθεια και τη λογική153, ο Ψελλός κα-
τάφερε να τον πείσει να αποδεχτεί τις προτάσεις του Μιχαήλ ΣΤ΄ για αποδοχή αρ-
χικά του τίτλου του καίσαρα154. η ακλόνητη και σταθερή στάση του μπορεί να πα-
ραλληλιστεί μόνο με αυτή του λειχούδη απέναντι στον κωνσταντίνο Θ΄, του
ακλόνητου απέναντι στη Θεοδώρα και τους αυλικούς της κωνσταντίνου Δαλασ-

151. Χρονογραφία, VII, 12. 1-13. 20 και 80. 1-7. Για τον Βασίλειο, βλ. Χρονογραφία, I, 36. 3-12.
Βλ. και Ljubarskij 2004, σσ. 338-339, για το ότι το αίσθημα της ακινησίας και ο φανερός ή κρυπτός πα-
ραλληλισμός με άγαλμα μεταδίδει στον αναγνώστη την κανονικότητα, τον ιδανικό χαρακτήρα των
ιδιωμάτων του ήρωα.

152. Χρονογραφία, VII, 21. 3-12, 22. 5-19, 24. 4-35.
153. Amande 2000, σσ. 160-162, για την εμφάνιση του τόπου της αντίθεσης ανάμεσα στην ελευ-

θερία του λόγου (παρρησία) και τη θωπεία στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης του λόγου του Ψελλού, ως
έκφρασης της παρρησίας του φιλοσόφου που εδράζει στην ἀλήθεια, με τις αντίθετες φωνές των στρα-
τιωτών, λόγων που χαρακτηρίζονται από θωπεία, και έχουν προκύψει από τις συνθήκες, χωρίς να απο-
τελούν έκφραση της πραγματικής θέλησης αυτών που τις διατυπώνουν. Τα άλλα δύο μέλη της πρε-
σβείας, ο συγκλητικός λέων Άλλοπος και ο κωνσταντίνος λειχούδης, αναγνώρισαν την παρρησίαν
του Ψελλού και τον πίεσαν να αναλάβει προσωπικά την έκθεση της προσφοράς του Μιχαήλ ΣΤ΄ στον
ισαάκιο. Χρονογραφία, VII, 26. 3-4. ιωάννης Ζωναράς, σ. 661. 9-14.

154. Για την απλότητα και τη δεξιοτεχνία του λόγου του Ψελλού, του οποίου ο πυρήνας συνίστατο
στον έπαινο του ανθρώπου της δράσης έναντι αυτού της θεωρίας, καθώς και της έλλογης ανόδου στην
αυτοκρατορική εξουσία και της τήρησης της ιεραρχικής τάξης, βλ. Χρονογραφία, VII, 26. 8-32. 30, και
κυρίως 27. 5-10, 28. 1-5, 30. 8-10, 30. 21-22, 31. 7-21. και ο Σκυλίτζης αναγνωρίζει την υπεροχή του
Ψελλού ἐπὶ σοφίᾳ καὶ λόγου δυνάμει. ιωάννης Σκυλίτζης, σ. 496. 83-86. Γεώργιος κεδρηνός, σ. 632. 19-
22. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 661. 2- 662. 15. Kaldellis 1999, σσ. 151-152.  



σηνού αλλά και των Βασίλειου Β΄ και ισαάκιου κομνηνού στο πεδίο της μάχης. O
Ψελλός δεν παραλείπει να εκφράσει την ικανοποίησή του, αλλά και αυτή των υπό-
λοιπων μελών της πρεσβείας, «ὅτι συνεισφοράν τινα τῇ πατρίδι λόγου τε καὶ φρο-
νήσεως πεποιήκαμεν155».

Όταν τελικά ο ισαάκιος, που εξαίρεται από τον Ψελλό για τη μετριοπαθή στάση
του και το αμετάθετο φρόνημά του156, ανήλθε στον θρόνο, άρχισε να ρυθμίζει άμε-
σα τις στρατιωτικές και πολιτικές υποθέσεις, σε πλήρη αντίθεση με τον ευεργέτη του
Ψελλού, κωνσταντίνο Θ΄, που βρήκε καταφύγιο στο λιμάνι των ανακτόρων αναζη-
τώντας ανάπαυλα και απόλυτη ψυχική γαλήνη157. η άμεση φροντίδα του ισαάκιου
για την ικανοποίηση του στρατιωτικοῦ πλήθους που είχε πολεμήσει μαζί του, μέσω
επαίνων, απονομής τιμών, ευφήμων μνειών και των κατάλληλων χαριστήριων αντι-
δόσεων, αντιπαρατιθέμενη στις ύβρεις του Μιχαήλ ΣΤ΄ προς τους στρατιωτικούς που
του κόστισαν την ίδια την εξουσία, φάνηκε στον Ψελλό σαν δυνατός ήλιος που έλαμ-
ψε σε συννεφιασμένο ουρανό, δήλωση που υποδηλώνει την ικανοποίηση του συγ-
γραφέα της Χρονογραφίας για την αναγνώριση από τον νέο αυτοκράτορα του στρα-
τού ως σταθεροποιητικού παράγοντα της αυτοκρατορικής εξουσίας158.

ο ισαάκιος, όντας πλέον αυτοκράτορας, δεν ζήτησε από τον Ψελλό να του εκ-
θέσει τις συνέπειες της ρητορικής του πειθούς, αλλά μοιράστηκε μαζί του τον όγκο
των ευθυνών του και του ζήτησε να του διδάξει την τέχνη της άριστης διακυβέρ-
νησης και τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να πολιτευτεί, για να συναγωνιστεί
τους σπουδαιότερους αυτοκράτορες159. O ισαάκιος, που είχε την ικανότητα να προ-
σαρμόζεται στις καταστάσεις160, κλόνιζε με τρόμο τους ανθρώπους161, ήλεγχε την

155. Χρονογραφία, VII, 34. 26-27.
156. Χρονογραφία, VII, 33. 1-4, 34. 1-4, 37. 4-6, 58. 1-2. είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ο ισαάκιος,

ο προοριζόμενος για τον αυτοκρατορικό θρόνο συνετός στρατιωτικός, αλλά ούτε και ο Ψελλός, ο στη
συνέχεια στενός φιλόσοφος- σύμβουλός του, πίστεψαν αμέσως τις φήμες για την εκθρόνιση του Μι-
χαήλ ΣΤ΄, με τον ισαάκιο να πιστεύει τελικά μόνο όσα τους μετέφερε τις τῶν συνετοτέρων καὶ λογιω-
τέρων. Χρονογραφία, VII, 35. 1-37. 22.

157. Χρονογραφία, VI, 34. 1-4, 47. 1-8, 89. 5-8, 178. 1-4 και VII, 44. 3-11.
158. Χρονογραφία, VII, 45. 1-17. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 46. 12-14, 47. 1-6. Συνέχεια ιωάννη

Σκυλίτση, σ. 103. 5-8. Iωάννης Zωναράς, σσ. 665. 20-666. 7. Βλ. σχετικά και Haldon 2003, σ. 59.
159. Χρονογραφία, VII, 39. 1-9.
160. Χρονογραφία, VII, 46. 5-21. πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που διέθεταν επίσης ο Βασί-

λειος Β΄ και ο Μιχαήλ Δ΄.
161. Χρονογραφία, VII, 47. 1-15. Συνέχεια του ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 110. 20-111. 8. ο Ljubarskij

2004, σσ. 308-309, κάνει λόγο για ένα ειρωνικό υπο-κείμενο που μόλις διακρίνεται, στις σκηνές που ο
Ψελλός σκιαγραφεί τον «τρομερό» ισαάκιο. Θεωρούμε ότι ο Ψελλός δεν έχει σκοπό να ειρωνευτεί τον
ισαάκιο σε αυτά τα χωρία, αλλά να επιδείξει την απόλυτη επίγνωση από την πλευρά του φιλόσοφου-
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ευγλωττία του162, καθιστούσε επακριβώς γνωστές τις βαθύτερες σκέψεις του163,
απέφευγε να επικριθεί, όντας αυτοκράτορας και κυρίαρχος των πάντων, ενώ χειρι-
ζόταν με διαφορετικό τρόπο τους πρέσβεις των διαφόρων εθνών164. ο Ψελλός ομο-
λογεί ότι έχοντας συνθέσει ένα ικανοποιητικώτατο εγκώμιο γι’ αυτόν, θα ένιωθε
δικαιωμένος για τον κόπο που κατέβαλε ως ιστορικός, αν εξαγόταν και ένα ηθικό
δίδαγμα από αυτό, δήλωση που υποδηλώνει την ολοκλήρωση του μηνύματος του
πρώτου μέρους της Χρονογραφίας στη βιογραφία του ισαάκιου165.

Θέλοντας να παρουσιάσει το διοικητικό έργο του αυτοκράτορα, ο Ψελλός δη-
λώνει ότι ο ισαάκιος που γνώριζε μέσω αποδείξεων τα αίτια της κατάρρευσης της
ρωμαϊκής εξουσίας και της αύξησης της ισχύος των άλλων εθνών, επειδή προερχό-
ταν από τα ανώτατα κλιμάκια της στρατιωτικής ηγεσίας166, κατάργησε τις σπατά-
λες με απώτερο στόχο το δημόσιο συμφέρον και την αποκατάσταση της στρατιω-
τικής ισχύος της αυτοκρατορίας167. η προσπάθειά του όμως ήταν καταδικασμένη
να αποτύχει λόγω της βιασύνης του στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και της
δυσαρέσκειας που προκάλεσε168, κάτι που ο Ψελλός καταχωρίζει στα μη αξιέπαινα
έργα του, καθώς δεν εφάρμοσε τη σταδιακή εξασθένιση των διογκωμένων κακών
και την επιβολή στη συνέχεια της κατάλληλης θεραπείας τους με στόχο τη διασφά-
λιση της ισορροπίας του πολιτικού σώματος169.

αυτοκράτορα τόσο της μεγαλοπρέπειας του αυτοκρατορικού αξιώματος, την οποία έπρεπε και ο ίδιος
να αποπνέει, όσο και της ανάγκης να μην επικρίνεται όντας αυτοκράτορας και  κυρίαρχος των πάντων. 

162. Χρονογραφία, VII, 48. 1-49. 4. H ελεγχόμενη ευγλωττία του ισαάκιου αντιπαρατίθεται στη
φλυαρία του κωνσταντίνου η’. Χρονογραφία, ιι, 6. 11-20.

163. Χρονογραφία, VII, 48. 2-3. ανάλογη ήταν η στάση του κωνσταντίνου Θ΄, που φανέρωνε στον
Ψελλό όλες τις ενδόμυχες σκέψεις του. Χρονογραφία, VI, 46. 8-9. O ισαάκιος αντιπαρατίθεται στον
Μιχαήλ ε΄ που έκρυβε επιμελώς τον αληθινό στόχο του ερωτήματός του. Χρονογραφία, V, 20. 1-3.

164. Χρονογραφία, VII, 50. 1-3. ο ισαάκιος αντιπαρατίθεται στον κωνσταντίνο η΄ και τον κων-
σταντίνο Θ ,́ εκ των οποίων ο πρώτος αδιαφορούσε για τους ξένους πρέσβεις, ενώ ο δεύτερος αδυνα-
τούσε να ανταποκριθεί στην ανάγκη προβολής του αυτοκρατορικού μεγαλείου κατά την υποδοχή των
ξένων πρέσβεων. Χρονογραφία, ιι, 9. 2-5 και VI, 189. 7-190. 13.  

165. Χρονογραφία, VII, 51. 1-3. Για μια θετική αξιολόγηση της βασιλείας του ισαάκιου, βλ. και
ιωάννης Ζωναράς, σσ. 673. 18-674. 4.

166. Χρονογραφία, VII, 59. 22-27. 
167. Χρονογραφία, VII, 60. 1-23, 63. 2-15. Μιχαήλ Γλυκάς, σσ. 601. 5-8, 604. 3-7. ιωάννης Ζωνα-

ράς, σ. 668. 6-8. Για τις ευεργετικές συνέπειες της οικονομικής πολιτικής του ισαάκιου, αλλά και για
τη δυσαρέσκεια που προκάλεσε αυτή, βλ. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 47. 6-48. 2, 53. 5-20. Συνέχεια
ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 103. 19-104. 20, 109. 19-110. 5. Angold 2004, σ. 134.

168. Χρονογραφία, VII, 60. 8-10, 61. 1-4. Angold 2004, σσ. 134-135.
169. Χρονογραφία, VII, 51. 3-21, 57. 1-9, 58. 1-19, 59. 27-31, 61. 4-9, 62. 1-12. ιωάννης Ζωναράς,

σ. 667. 7-12.



η ανάδειξη του κωνσταντίνου λειχούδη στον πατριαρχικό θρόνο από τον ισα-
άκιο ως διαδόχου του κηρουλάριου, επικροτείται από τον Ψελλό ως άλλη μία έν-
δειξη της φιλοσοφικής διάθεσης του αυτοκράτορα απέναντι στην εξουσία σε μια
περίοδο που οι συνθήκες επέτασσαν ένα λογικό και ισορροπημένο χειρισμό τόσο
της αστάθειας στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας, όσο και των εξωτερικών κινδύ-
νων. ο λειχούδης, μεταξύ των λίγων για τους οποίους το εγκώμιο του Ψελλού είναι
μόνιμο, αυθεντικό και χωρίς όρια, είναι ο ιδανικός πολιτικὸς ἀνὴρ, καθώς διαχειρι-
ζόταν τις υποθέσεις με πραγματική σοφία, δεν φλυαρούσε, ούτε υποκρινόταν, ενώ
συνδύαζε την αυστηρότητα με τη διπλωματία, το στιβαρό ήθος με μία μειδιώσα σε-
μνότητα170, χαρακτηριστικά που τον καθιστούσαν μεγαλοπρεπή απέναντι στους
στρατιωτικούς και ευπρόσιτο στους απλούς πολίτες171. Διατηρώντας τις καλύτερες
αρετές του χαρακτήρα του παρά την ανάρρησή του στο ανώτατο ιερατικό αξίωμα,
κατόρθωσε να θέσει την εκκλησιαστική εξουσία στην υπηρεσία της πολιτείας, συμ-

170. De Vries- van der Velden 1999, σ. 320 και υπ. 14, 15, για την επίδραση στον Ψελλό των από-
ψεων του πλουτάρχου για την ανάγκη της κράσεως του σεμνoῦ και του χαρίεντος στην πολιτική ζωή.
ο Ψελλός απέδιδε στον ιδανικό πολιτικὸ ἄνδρα τη μίξη της χάρης και της αυστηρότητας, μίξη που ταύ-
τιζε κατά κάποιο τρόπο με αυτή της ρητορικής και της φιλοσοφίας. η ερευνήτρια διασαφηνίζοντας
τον όρο λόξωσις, υπέρ της οποίας τάσσεται ο Ψελλός στη διαχείριση των κοινών, κάνει λόγο για ένα
τρόπο διακυβέρνησης προς όφελος όλων των πολιτών, που πρέπει να απολαμβάνουν ως «φυσικό δι-
καίωμα» όλα τα αγαθά που μπορούν να τους εξασφαλίσουν οι κυβερνώντες, των οποίων η εξουσία, αν
μεταχειρίζονται τους υπηκόους τους ως αντικείμενα που υπόκεινται σε έναν ενιαίο κανόνα, μπορεί να
μεταβληθεί σε τυραννία. Βλ. σχετικά De Vries- van der Velden 1999, σσ. 323, 348-350.    

171. Χρονογραφία, VII, 66. 13-27. Χρονογραφία, II, σ. 440. Στο εγκώμιό του στον λειχούδη ο
Ψελλός εξαίρει τον Μονομάχο, επειδή ανέθεσε τη διαχείριση των πολιτικών πραγμάτων στον λειχού-
δη, με τον τελευταίο να εγκωμιάζεται γιατί «συνήνεγκεν εἰς ταὐτὸν τὰ διεστῶτα, διεῖλεν ὁπόσα ἔδει
διαιρεθῆναι, γνώμας περὶ τῶν συμφερόντων εἰσήνεγκε, τὰ παρόντα κοσμίως διέθετο, περὶ τῶν μελλόντων
ἄριστα ἐβουλεύσατο…τοὺς κρείττονας ἐν ταῖς ἀρχαῖς προεβίβασε, τὰς δημοσίας συνεισφορὰς τεταγμένας
διέθετο…πολυειδὴς ἐγεγόνει πρὸς τὸ ὑπήκοον, τοῖς μὲν ὥσπερ ἐνδιδοὺς ἑαυτόν, τῶν δ’ἀφιστάμενος, καὶ
τοῖς μὲν ἐπισκυθρωπάζων, τοῖς δ’ ἀφαιρούμενος τὴν ἀχλύν· καὶ τοῖς μὲν ἐμβριθὴς ἐδόκει καὶ βαρὺς τὴν
ἀρχήν, οἱ δ’ ἐθάρρουν αὐτῷ καὶ ὡς προχείρῳ προσῄεσαν. Οὗτός τε γὰρ πρὸς τοὺς διαφόρους τὰς γνώμας
διάφορος ἦν, καὶ οἱ οὕτω διῃρημένοι παραλλάττοντι αὐτῷ ἐνετύγχανον»: εγκώμιο στον λειχούδη: Σά-
θας 1874, σ. 401. Βλ. και Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 51. 1-6. Συνέχεια ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 106. 3-10, 106.
19-22. ιωάννης Ζωναράς, σ. 670. 4-9. Τα χαρακτηριστικά του ιδανικού πολιτικοῦ ἀνδρὸς προσδίδει ο
Ψελλός και στον Συμεών Mεταφραστή στο πλαίσιο της ενασχόλησης του τελευταίου με τις διοικητικές
υποθέσεις. Fisher 1994, σσ. 274. 110-276. 150. Kaldellis 1999, σσ. 175-176. Για τη λειτουργία της πα-
ρουσίας του κωνσταντίνου λειχούδη στη Χρονογραφία ως μέσου αναγωγής σε θεωρία του ιδανικού
πολιτικοῦ ἀνδρός, καθώς ο πατριάρχης δεν υιοθέτησε μια «ανωτερότητα», αντίθετη με την ανθρώπινη
φύση, υλοποιώντας και το ιδανικό ζωής του Ψελλού, βλ. Criscuolo 1983a, σσ. 14κε., 29, 31-32, 49, υπ.
143, 55, 62-67. Criscuolo, 1983b, σσ. 160-161. 
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βάλλοντας στη λογική διαχείριση της δημόσιας ζωής και των θεσμών της172.
ο Ψελλός πάντως δεν παραλείπει να εντάξει στο έργο του το ηθικό δίδαγμα για

το μέλλον, όταν βάζει τον ισαάκιο, που δεν ήταν επηρμένος, κατά την είσοδό του
στην κωνσταντινούπολη να διατυπώνει στον ίδιο τους φόβους του για το ότι η
υπερβολική του ευτυχία τού φαινόταν εξαιρετικά εύθραυστη και δεν ήξερε αν θα
ευοδωνόταν με ένα εξίσου αίσιο τέλος173. η ανήσυχη μετριοπαθής ρήση του ισαά-
κιου, αποτέλεσμα της φιλοσοφικής του διάθεσης174, τον κατατάσσει στους ανθρώ-
πους που βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, καθώς γνωρίζουν καλά ότι φαῡλαι
πολλάκις ἀρχαὶ μεγίστας ἀπέτεκον συμφοράς και δεν εφησυχάζουν ακόμα κι όταν
οι περιστάσεις βελτιωθούν175. οι δηλώσεις του αντιπαρατίθενται στις υπέρμετρα
αισιόδοξες ρήσεις του κωνσταντίνου Θ΄ μετά τις πρώτες, μη αναμενόμενες επιτυ-
χίες του176, που τον κατατάσσουν στην κατηγορία των αφελών ανθρώπων, που δεν
αναζητούν τα αίτια των δεινών τους, επιδιώκοντας να μένουν ανενόχλητοι στη ρα-
θυμία τους177. ο Ψελλός στο σχετικό κεφάλαιο δεν παρέλειψε να  υποδείξει ως τον
καλύτερο τρόπο συμπεριφοράς της ψυχής αυτόν που της επιτρέπει να παραμένει
ακλόνητη στις κακοτυχίες με τη βοήθεια της λογικής και της ύψιστης κριτικής ικα-
νότητας, στο πλαίσιο μιας μεθοδικής συμπεριφοράς178. 

ο φιλόσοφος Ψελλός χαρακτήρισε σοφή τη σκέψη του νέου αυτοκράτορα και
τον καθησύχασε λέγοντάς του ότι οι ευτυχισμένες αρχές δεν βαίνουν κατ’ ανάγκην
πάντοτε σε δυστυχισμένο τέλος. αφού του παρέθεσε αρχικά το σχετικό περιεχό-

172. Χρονογραφία, VII, 66. 1-7. Χρονογραφία, II, σ. 413. εγκώμιο στον λειχούδη: Σάθας 1874, σσ.
413-414. Για τον λειχούδη, βλ. και Ljubarskij 2004, σσ. 244-245. Kaldellis 2007, σσ. 213-214. Για τον
λειχούδη ως άνθρωπο της λογικής και της ειρήνης, βλ. και εγκώμιο στον λειχούδη: Σάθας 1874, σ.
408. Criscuolo 1983a, σ. 30.  

173. ο ισαάκιος χαρακτηρίζεται ως «ἀγχίνους εἰ καί τις ἄλλος καὶ μὴ τοῖς κενοῖς τούτοις κλεπτό-
μενος ἢ ἐπαιρόμενος», βλ. σχετικά  Χρονογραφία, VII, 41. 1-7.

174. Για τη φιλοσοφική διάθεση του ισαάκιου, βλ. και επιστολή στον κηρουλάριο: Criscuolo
1990b, σσ. 25. 117-26. 125.

175. Χρονογραφία, VI, 97. 3-8.
176. Για τις αντιδράσεις του Μονομάχου, βλ. Χρονογραφία, VI, 96. 1-20.  
177. Σχετικά με τα χαρακτηριστικά των αφελών ανθρώπων, βλ. Χρονογραφία, VI, 97. 8-15.  
178. « Ἔστι δὲ καὶ τρίτη μερὶς ψυχῆς βελτίονος, ἥν ἐπειδὰν λάθῃ παρεισρυὲν τὸ κακόν, ἀγνώμονα

μὲν τοῦ γενομένου οὐκ ἀποδείκνυσιν, οὐ μέντοιγε δὴ καὶ περιψοφεῖ τοῖς ἔξωθεν πατάγοις, οὐδὲ καταπτοεῖ
καὶ δουλαγωγεῖ, ἀλλὰ, πάντων ἀπαγορευσάντων, πρὸς τὰ δεινὰ ἔστηκεν ἐκείνη ἀκλόνητος, οὐ φυσικοῖς
ἐστηριγμένη τοῖς ἕρμασιν, ἀλλὰ στερρότητι λογισμοῦ καὶ κρίσει βελτίονι»: Χρονογραφία, VI, 97. 15-21.
Criscuolo 1983a, σσ. 67-69, για τη χρήση ως θεωρητικής ἀρχῆς της πλατωνικής τριμερούς διαίρεσης
της ψυχής από τον Ψελλό, για να δομήσει την εικόνα του ιδανικού πολιτικοῦ ἀνδρός. Criscuolo 1983b,
σσ. 155-156. Χρονογραφία, II, σ. 401. Lauritzen 2013, σσ. 107-112.



μενο των ἐλληνικῶν δογμάτων, του επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τα χριστιανικά
δόγματα, τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο και τίποτα δεν επιβάλλεται από την
αναγκαιότητα, με τα αποτελέσματα να είναι πάντα ανάλογα των πράξεων που προ-
ηγήθηκαν. προϋπόθεση για τη θετική έκβαση της διακυβέρνησης του ισαάκιου
ήταν η ψυχή του να μην απωλέσει λόγω έπαρσης τη φιλοσοφική της διάθεση179, αί-
τημα στο οποίο όμως ο ισαάκιος δεν κατάφερε να ανταποκριθεί. αν και αρχικά δια-
χώρισε τη στάση του από αυτή των προκατόχων του που επιζητούσαν επίμονα τα
εγκώμια180, ο ζήλος του να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε σκέψη του άμεσα και όχι
σταδιακά, σε συνδυασμό με το επηρμένο φρόνημά του, τον κατέστησαν στη συνέ-
χεια ανίκανο να δέχεται εισηγήσεις με σοφότερες προτάσεις ή τη διατύπωση φό-
βων για μελλοντικές αντιδράσεις και για εχθρότητα της αριστοκρατίας181. ο ισα-
άκιος δεν υιοθέτησε στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων την τακτική του προτύ-
που του, Βασίλειου Β΄182, που κατεδάφισε σταδιακά τη μεγαλοπρεπή μονή που είχε
οικοδομήσει ο παρακοιμώμενος Βασίλειος, προκειμένου να αποφύγει τις αντιδρά-
σεις και τις επικρίσεις και να διαφυλάξει το κύρος του αυτοκρατορικού του αξιώ-
ματος. η σταδιακή και μετριοπαθής εφαρμογή των αλλαγών προβάλλει μέσω της
υιοθέτησής της από τον Βασίλειο Β΄ και των αρνητικών αποτελεσμάτων της μη
εφαρμογής της από τον ισαάκιο, ως βασικό μέσο αποτελεσματικής διακυβέρνησης
που διασφαλίζει σταθερότητα και αδιατάρρακτη εξουσία στον εκάστοτε αυτοκρά-
τορα. η αυστηρή και υπερφίαλη συμπεριφορά του ισαάκιου έγινε πιο εμφανής κυ-
ρίως μετά και την αντιμετώπιση των πετσενέγων το 1059, με τη μεταστροφή του
ήθους του αυτοκράτορα, αποτέλεσμα της ατομικής του προαίρεσης, να δικαιώνει
τη ρήση του Ψελλού στο κεφάλαιο το αφιερωμένο στον κωνσταντίνο Θ΄ ότι στην
εποχή του δεν συνάντησε ανθρώπους των οποίων η ψυχή να παραμένει ακλόνητη
με τη βοήθεια της λογικής και της κριτικής ικανότητας183.  

179. Χρονογραφία, VII, 41. 7-19. Βλ. Kaldellis 1999, σσ. 192 κε. Gounaridis 2006, σ. 40, για τη δια-
φορετική άποψη του Θεοφύλακτου, αρχιεπισκόπου αχρίδας, σύγχρονου του Ψελλού, σχετικά με την
ακυρωτική επίδραση του πεπρωμένου στις ανθρώπινες επιλογές, σύμφωνα τόσο με την ελληνική κλη-
ρονομιά, όσο και τον προφήτη ησαΐα.

180. Χρονογραφία, VII, 42. 1-3.
181. Χρονογραφία, VII, 61. 1-62. 22. Βλ. και ιωάννης Ζωναράς, σ. 668. 10-12.
182. Χρονογραφία, VII, 76. 4-7.
183. Χρονογραφία, VI, 97. 15-22. ανάλογη αλλαγή επήλθε και στον χαρακτήρα του Βασίλειου Β’

μετά την νικηφόρα αντιμετώπιση των εξεγέρσεων του Σκληρού και του Φωκά. Για την αντιμετώπιση
των πετσενέγων από τον ισαάκιο, του πιο δυσπολέμητου από τα υπόλοιπα βαρβαρικά φύλα, βλ. Χρο-
νογραφία, VII, 68. 1-70. 24. Μιχαήλ ατταλειάτης, σ. 51. 7 κε. Συνέχεια ιωάννη Σκυλίτση, σ. 106. 23 κε.
ιωάννης Ζωναράς, σσ. 671. 5-672. 10. 
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αυτήν ακριβώς την ατομική προαίρεση ως την κινητήρια δύναμη των εξελίξεων
στην ιστορία έθεσε στο επίκεντρο της μελέτης του στη Χρονογραφία ο Ψελλός. Σε
άλλο σημείο του έργου του είχε επισημάνει ότι εξαρτά από τη Θεία πρόνοια όσα
συμβαίνουν, εφόσον όμως δεν έχει διαφθαρεί η κατά φύσιν έξη των ανθρώπων,
εφόσον δηλαδή δεν της αντενεργεί η διεφθαρμένη ανθρώπινη φύση, η ελεύθερη
βούληση της οποίας κατευθύνεται προς το κακό. οι άνθρωποι μπορούν ακόμα και
με τις κακές τους επιλογές να καθορίσουν την πορεία της ιστορίας, δεν είναι όμως
απόλυτα ελεύθεροι με τη Θεία πρόνοια να επεμβαίνει, προκειμένου να τιμωρήσει
την αλαζονία τους184. η αναφορά στη Θεία πρόνοια συνάδει με την πεποίθηση του
Ψελλού για μια οριοθέτηση των περιοχών όπου ενεργούν η Θεία πρόνοια και η
ελεύθερη βούληση του ανθρώπου, με την πρώτη να τείνει πάντα προς το καλό185.
Έτσι, στη Χρονογραφία η Θεία πρόνοια επεμβαίνει, για να διασώσει το αυτοκρα-
τορικό κύρος και την αυτοκρατορία τόσο επί Μιχαήλ Δ΄, ενός καλού, αλλά ανήμ-
πορου ηγεμόνα (στην περίπτωση της βουλγαρικής εκστρατείας), όσο και επί Μο-
νομάχου, ενός μη αποτελεσματικού, αλλά καλού εκ φύσεως αυτοκράτορα (στην
περίπτωση του θανάτου του γενναίου Μανιάκη, που έχασε τη ζωή του χωρίς λογι-
κή αιτία186, της απόκρουσης της εξέγερσης του Γεώργιου Τορνίκη, αλλά και της συ-
νολικής πορείας των γεγονότων επί της βασιλείας του κωνσταντίνου Θ΄187), αλλά
και για να δώσει τέλος στη διακυβέρνηση του Μιχαήλ ε΄, ενός κακού εκ φύσεως

184. Χρονογραφία, IV, 30. 1-5 και VI, 72. 6-11.  
185. «Οὐ πάντα ἡμῖν κεῖται, οὐδ’ ἐπὶ ταῖς ἡμετέραις αἱρέσεσιν, οὐδὲ τῆς προαιρέσεως μόνης

ἀπηωρήμεθα, ἀλλ’ἔστι τις ἄλλη ὑπερφυὴς δύναμις ἄγουσα τὰ ἡμέτερα ὅπη αὐτῇ βουλητόν … δύο ταύ-
ταις ἀρχαῖς ἀγόμεθα καἰ κινούμεθα, τῇ τε τῆς προνοίας, καὶ δευτέρᾳ τῆς προαιρέσεως· καὶ οὗ μὲν ἄμφω
συνομαρτεῖτον, ἔστι δ’ἐν οἷς ἀποχρῶσα μόνη ἡ πρόνοια· λέγω δ’ἐνταῦθα προαίρεσιν τὴν κινοῦσαν ἐπὶ τὸ
βέλτιον καὶ πρὸς τοῦτο θάτερον μέρος νικήσασαν … Τέως γοῦν πολλάκις οἷς προαιροίμεθα καὶ βουλοί-
μεθα, οὐ πάντως καὶ ὁ τῆς θειοτέρας κυβερνήσεως λόγος ἀκολουθεῖ, ἀλλ’ ἕτερόν τι ἤ ὅ βεβουλήμεθα καὶ
προαιρούμεθα συμπεραίνεται: Τοῦ αὐτοῦ,  Ἐπιτάφιος εἰς τὸν μακαριώτατον πατριάρχην κῦρ Ἰωάννην τὸν
Ξιφιλῖνον»: Σάθας 1874, σσ. 444-445. Βλ. και Criscuolo 1990a, σ. 31, για το ότι ο άνθρωπος για τον
Ψελλό πρέπει μόνος του να καθορίζει, στον βαθμό που μπορεί, τη μοίρα του, προκειμένου να ανταπο-
κρίνεται στην αληθινή του φύση, που είναι η λογική. πρόκειται για μια άποψη που αποκλείει την υπερ-
φυσική παρέμβαση ή την κοινωνική θέση ως εξωγενείς παράγοντες καθορισμού της ανθρώπινης μοί-
ρας. Βλ. σχετικά και Angold 2004, σ. 190. ο Ψελλός, ακολουθώντας τον νικήτα Στηθάτο, έχει μονα-
δικό στόχο να ανατρέψει τα επιχειρήματα υπέρ του προκαθορισμού της ανθρώπινης μοίρας από τον
Θεό και αναφέρει ότι: «Ἃ πάντα οἶδε μὲν ὡρισμένως ὁ θεός, ἐκεῖνα δὲ κατὰ τὴν ἑαυτῶν φύσιν τὴν
ἐνέργειαν ἔχουσιν»: O’ Meara 2002, σ. 162. 27-29. Βλ. και ο’ Meara 2002, σσ. 157. 27-32, 159. 23-160.
3. ανάλογη είναι και η άποψη που διατυπώνει στον επιτάφιο για τη μητέρα του. εγκώμιο στη μητέρα
του: Σάθας 1876, σ. 42. Τατάκης 1977, σ. 190. Ljubarskij 2004, σσ. 36-37. Lauritzen 2008, σσ. 719-720. 

186. Χρονογραφία, VI, 84. 6-8. Iωάννης Zωναράς, σσ. 622. 18-623. 4.
187. Χρονογραφία, VI, 98. 1-6, 114. 1-3, 119. 1-4. 



ηγεμόνα, που παραβίασε τη δυναστική νομιμότητα188. οι απόψεις του Ψελλού για
τον ρόλο της ελεύθερης ανθρώπινης βούλησης στις ιστορικές εξελίξεις είναι αυτές
που δόμησαν το πλαίσιο της κριτικής που άσκησε στους χαρακτήρες και τις επιλο-
γές των επιγόνων του Βασίλειου Β΄, και διατρέχει τις σελίδες της Χρονογραφίας. 

ο Ψελλός απεικόνισε τις προσωπικότητες του Βασίλειου Β΄ και των επιγόνων
του στο δεύτερο μισό  του ενδέκατου αιώνα, σε μια εποχή δηλαδή που η ισορροπία
δυνάμεων ανατρεπόταν σταδιακά εις βάρος των Βυζαντινών, καθώς οι Τούρκοι άρ-
χισαν να καταλαμβάνουν μεγάλα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής (π.χ. Άνι)
και να λεηλατούν πόλεις στο εσωτερικό της Μικράς ασίας (π.χ. Σεβάστεια, αμόριο,
ικόνιο, νεοκαισάρεια, Χώνες, κ.α.)189. Στο εσωτερικό της αυτοκρατορίας επικρα-
τούσε πολιτική αστάθεια και στρατιωτική αποδιοργάνωση με κύρια χαρακτηριστι-
κά της τη σημαντική εξασθένιση της βυζαντινής άμυνας επί του ανατολικού συνό-
ρου, αλλά και την κατάρρευσή της σε πολλές περιοχές, κυρίως του βόρειου τομέα,
στο πλαίσιο τόσο της αντιστρατιωτικής πολιτικής του κωνσταντίνου ι΄ Δούκα που
υποβάθμισε την ποιότητα και έπληξε καίρια το ηθικό των ανατολικών δυνάμεων190,
όσο και της αδύναμης και αδιάφορης διαχείρισης των στρατιωτικών και άλλων ζη-
τημάτων από τον μαθητή του Ψελλού, Μιχαήλ Ζ΄191. ο Ψελλός έχοντας συνειδη-

188. Βλ. και Kaldellis 1999, σσ. 107 κε., για το ότι η Θεία πρόνοια δεν είναι τίποτε άλλο από ένα
ρητορικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τον Ψελλό, για να κάνει πιο «ελκυστική» την αφήγησή
του, καθώς τα γεγονότα σπάνια αποδίδονται αποκλειστικά στη δράση της πρόνοιας, η αναφορά στην
οποία συσχετίζεται πάντα με την αναζήτηση των αιτίων των γεγονότων στην ανθρώπινη δράση. Θε-
ωρούμε ότι η αναφορά στη Θεία πρόνοια δεν αποτελεί ρητορικό εργαλείο της αφήγησης, αλλά εξαίρει
τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα και την επικινδυνότητα των κακών ανά περίπτωση ανθρώπινων
επιλογών για το μέλλον της αυτοκρατορίας.

189. λεβενιώτης 2004, σσ. 131 κε., 211, για τα αίτια της φθοράς του άλλοτε επιβλητικού ανατολι-
κού στρατιωτικού δυναμικού της αυτοκρατορίας. Βλ. σχετικά και Angold 2004, σσ. 81 κε. λεβενιώτης
2007 α΄, σσ. 38-40, 48-52, 87-88, 99-102, 187-195, 204, 262-270, και Β΄, σσ. 675-678, 668. Βρυώνης
2008, σσ. 62κε., 79-80. 

190. Για την αντιστρατιωτική πολιτική του κωνσταντίνου ι΄ και την άγνοια από αυτόν των κανό-
νων της στρατηγικής, βλ. Χρονογραφία, VIIa, 17. 2-9, 23. 1- 13, 29. 9-12. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 57.
24-58. 7, 58. 18-22, 59. 5-7, 61. 1, 61. 20-23, 62. 14-19. Συνέχεια του ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 112. 8-11,
112. 17-18, 114. 16-23. ιωάννης Ζωναράς, σ. 677. 4-16. Για τη «φιλειρηνική» τρόπον τινά εξωτερική
πολιτική της Θεοδώρας, του Μιχαήλ ΣΤ΄ και του κωνσταντίνου ι΄Δούκα, αλλά και για την καθυστέ-
ρηση των πληρωμών των στρατιωτών, ως παράγοντες που συνέβαλαν στην αποδυνάμωση και την τε-
λική ήττα των ανατολικών βυζαντινών στρατευμάτων, βλ. Haldon 2003, σσ. 59-60. λεβενιώτης 2007,
Β΄, σ. 668. Βρυώνης 2008, σσ. 80-81, 85-86. 

191. Μιχαήλ ατταλειάτης, σσ. 133. 3-5, 146. 10-14,  147. 14-19, 153. 5-8, 154. 7-11, 156. 1-5. Συνεχι-
στής του ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 155. 6-13, 156. 3-8, 157. 19-24, 163. 3-4, 170. 5-6, 171. 1-10, 173. 3-4. νι-
κηφόρος Βρυέννιος, σσ. 145. 15-17, 213. 9-11, 251. 23- 253. 7. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 707. 3-5, 707. 8-
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τοποιήσει τη σημασία του στρατεύματος, της συντήρησής του και της εξασφάλισης
της αμοιβής των στρατιωτών, σε μια εποχή που το αμυντικό σύστημα της αυτοκρα-
τορίας στην Aνατολή είχε αρχίσει να καταρρέει, με τη μη καταβολή των δεδουλευ-
μένων στους στρατιώτες να καταγράφεται πλέον ως η βασική αιτία της μη δυνα-
τότητάς τους να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους192, επισημαίνει ότι στα μέ-
σα της δεκαετίας του 1050 οι περισσότεροι δεν είχαν αντιληφθεί την αρχή του κα-
κού, με τους πιο συνετούς μόνο να συνειδητοποιούν την αποδυνάμωση του κρά-
τους193. η μη συνειδητοποίηση έως τις αρχές της δεκαετίας του 1070 του μεγέθους
και της σοβαρότητας της τουρκικής απειλής από τις αυτοκρατορικές κυβερνήσεις,
που θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπειρωτικά για τους Βυζαντινούς194, ώθησε
τον Ψελλό να υποδείξει μέσω του έργου του την ανάγκη αναζήτησης των αιτίων
της παρακμής, υποβάλλοντας παράλληλα στους αναγνώστες του τις βασικές αρχές
μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης, όπως αυτές υπαγορεύονταν από την κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης στην οποία είχε περιέλθει η αυτοκρατορία195.

οι ηγεμόνες του δεύτερου μισού του ενδέκατου αιώνα ήταν ανάγκη να διεξά-
γουν βίο πολιτικό, ένα τρόπο ζωής που υπαγόρευε τη διατύπωση προσωπικών από-
ψεων στο πλαίσιο μιας διανοητικής επεξεργασίας που συνδύαζε την ορθοδοξία με
την αρχαία ελληνική κληρονομιά196. Ήταν ανάγκη να καθοδηγηθούν από φιλόσο-
φους-συμβούλους, ανθρώπους που θα αναζητούσαν τις βαθύτερες αιτίες των τα-
χύτατων και επιζήμιων για την εδαφική ακεραιότητα της αυτοκρατορίας σύγχρο-
νών τους αλλαγών197. ο Ψελλός διαπιστώνει ότι οι βυζαντινοί ηγεμόνες αδιαφο-

709. 1, 714. 11-715. 4. Βρυώνης 2008, σσ. 93-103. Βλ. και κάραλης Β΄, 2004, σ. 482, για τα σαρκαστικά
σχόλια που απευθύνει ο Ψελλός στα μέλη της οικογένειας των Δουκών στο δεύτερο μέρος της Χρονο-
γραφίας, καθώς δεν μπορεί να πιστέψει την ανικανότητα, τη μετριότητα και τη μοχθηρία τους.  

192. Συνέχεια του ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 119. 6-12, 125. 4-126. 1, 142. 3-7. Μιχαήλ ατταλειάτης,
σσ. 59. 13- 60. 13. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 688. 18- 689. 11.

193. Χρονογραφία, VI, 7. 9-9. 8. 
194. Holmes 2005, σ. 540. λεβενιώτης, 2007 Β΄, σσ. 676-677.
195. κάραλης 2004 Β΄, σσ. 486-487.
196. Ως πλατωνιστής ο Ψελλός είχε αποδεχτεί τη διδασκαλία του πλάτωνα στον βαθμό που συ-

νέβαλε στη διασάφηση του χριστιανικού δόγματος και στην απόρριψη  της ισχυρής μυστικιστικής τά-
σης στην ορθοδοξία. Angold 2004, σ. 184. Βλ. και Χρονογραφία, I, σ. 363, για την αποξένωση του βυ-
ζαντινού πνεύματος μέχρι την εμφάνιση του Ψελλού από τη φιλοσοφία, και κυρίως από τον πλάτωνα,
που θεωρούνταν επικίνδυνος για την ορθοδοξία.  

197. Βλ. Anastasi 1985, σσ. 370-395, για το ότι και στο τελευταίο μέρος της Χρονογραφίας που
αναφέρεται στις περιόδους διακυβέρνησης των κωνσταντίνου ι΄, ευδοκίας, Ρωμανού Δ΄ και Μιχαήλ
Ζ΄, περιέχεται το μήνυμα της ανάγκης ο αυτοκράτορας να περιβάλλεται από ένα consilium principis,
που θα αποτελείται από ικανούς συμβούλους και όχι κόλακες. Χρονογραφία, I, σσ. 354, 400, 402, για



ρούσαν εντελώς για τον στρατό, τον ένα από τους τρεις παράγοντες, στους οποί-
ους στηριζόταν η προστασία των βασιλέων, με τους άλλους δύο παράγοντες στα-
θεροποίησης της αυτοκρατορικής εξουσίας, τον λαό και τη σύγκλητο, να είναι απο-
δέκτες των αφειδών παροχών του στέμματος198. από την άλλη πλευρά, η μυστικι-
στική τάση που κυριαρχούσε στη ζωή των συγχρόνων του ηγεμόνων, υπαγόρευε
την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος για την ανέγερση πολυτελών ναών
και την πολυέξοδη συντήρηση φανατικών μοναχών που περιέβαλλαν τους ηγεμό-
νες συντηρώντας τη ματαιοδοξία τους με προφητείες για μακροημέρευση και κο-
λακεύοντας υποκριτικά τις ανεπάρκειές τους για προσωπικό τους όφελος, συντε-
λώντας στη μη εγρήγορσή τους. 

H συνετή διαχείριση της κρατικής ιεραρχίας και του οικονομικού πλούτου της
αυτοκρατορίας σε συνδυασμό με την ορθολογική κατανομή των πόρων ήταν τα
στοιχεία που, κατά τον Ψελλό, συνέβαλαν στη διατήρηση της ηγεμονίας των Ρω-
μαίων198, γεγονός που ανήγαγε το ζήτημα της επιλογής των πιο ικανών συμβούλων
και συνεργατών από τους αυτοκράτορες στο πιο καίριο συστατικό της αποτελε-
σματικής διακυβέρνησης. λέγοντας χαρακτηριστικά στο βιβλίο το αφιερωμένο
στον κωνσταντίνο Θ΄ ότι «θέλει να προσθέσει το κεφάλι στο σώμα που δημιουρ-
γεί», καταγγέλλει ότι οι αυτοκράτορες της εποχής του θέλησαν να είναι σοφώτεροι
όλων των σοφών και ικανότεροι όλων, με πιο χαρακτηριστική εκδήλωση της αλα-
ζονίας τους τη διάθεσή τους να πεθάνουν καλύτερα, παρά να γίνουν ισχυροί δεχό-
μενοι βοήθεια από ορισμένα άτομα, γεγονός που, κατά την άποψή τους, θα τους
τοποθετούσε σε κατώτερη θέση200. Όμως η κρίσιμη κατάσταση της αυτοκρατορίας
στο δεύτερο μισό του ενδέκατου αιώνα επέβαλλε οι ηγεμόνες να πάψουν να αισθά-
νονται μειονεκτικά απέναντι στις μεγάλες προσωπικότητες που τους συμβούλευαν
κατά καιρούς, αίσθημα που αρκετές φορές κατέληγε σε μίσος201.

τον καθοδηγητικό ρόλο του φιλόσοφου στην πολιτική ζωή ως σταθερό συστατικό του «ουμανισμού»
του Ψελλού, αλλά και για την αναγνώριση μόνο στον φιλόσοφο της λογικής ικανότητας που μπορεί
να κατευθύνει αποτελεσματικά την πολιτική ζωή. Για την ανάγκη αναζήτησης των αιτίων της παρακ-
μής του ρωμαϊκού κράτους και εξαγωγής διδαγμάτων από τις συμφορές του ρωμαϊκού στρατού, αλλά
και για το κέρδος ως μοναδικό στόχο στρατηγών και αυτοκρατόρων επί Μιχαήλ Ζ΄ Δούκα, βλ. Μιχαήλ
ατταλειάτης, σσ. 143. 1-146. 7.  

198. Χρονογραφία, VII, 1. 1-13.
199. Χρονογραφία, VI, 29. 6-10.
200. Χρονογραφία, VI, 74. 4-25. είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Μιχαήλ ε΄ που μισούσε

όποιον τον ξεπερνούσε. Χρονογραφία, V, 9. 17-22. 
201. Χρονογραφία, VIIa, 17. 3-4, 18. 1-14, για την άρνηση του κωνσταντίνου Δούκα να δεχτεί

συμβουλές. είναι χαρακτηριστικός ο φθόνος του Ρωμανού Δ΄ Διογένη απέναντι στις επιτυχίες του
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ο αυτοκράτορας εκτός από το να επιλέγει ως συμβούλους του μορφωμένους
ανθρώπους με αμετακίνητο φρόνημα, λογική, κριτική ικανότητα και φιλοσοφική
διάθεση, θα έπρεπε να στοχεύει στο συμφέρον της αυτοκρατορίας, να βρίσκεται σε
διαρκή εγρήγορση απέναντι στους κινδύνους, να είναι συνετός, λογικός, ευφυής,
μετριοπαθής, να υποτάσσει τα πάθη του στη λογική, να διαθέτει επίσης αμετακί-
νητο φρόνημα202, να έχει πίστη στον Θεό, να είναι επινοητικός, διορατικός, να γνω-
ρίζει με εξαιρετική ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια της στρατιωτικής ζωής, να έχει καλές
σχέσεις με τους στρατιώτες του και να φροντίζει για την καταβολή των μισθών
τους203, να διασφαλίζει την ενότητα των στρατευμάτων του σε περίπτωση εκστρα-
τείας, να έχει διττό χαρακτήρα, προσαρμοζόμενος στις καταστάσεις, να αποφεύγει
να επικριθεί, διατηρώντας έτσι υψηλό το κύρος του αυτοκρατορικού αξιώματος,
αλλά και να παραμένει ακλόνητος στα δεινά με τη βοήθεια της λογικής στο πλαί-
σιο μιας μεθοδικής συμπεριφοράς204. πρόκειται για τα χαρακτηριστικά του ικανού

πρωτοπρόεδρου Μανουήλ κομνηνού στο πεδίο της μάχης με καταστροφικές συνέπειες για τις παρα-
πέρα συγκρούσεις του Μανουήλ με τους Τούρκους. Συνέχεια του ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 139. 8-140. 9.
ο Ρωμανός Δ΄ εμφανίζεται να αρνείται να ακούσει τις συμβουλές αυτών που τον προέτρεπαν σε πιο
σοβαρή μελέτη των σχεδίων του για εκστρατεία εναντίον των Τούρκων. Χρονογραφία, VIIb, 12. 1-
14, 14. 1-11, 16. 1-8, 19. 1-3. Συνεχιστής του ιωάννη Σκυλίτση, σ. 141. 12-21. νικηφόρος Βρυέννιος,
σσ. 105. 22-107. 21, 143. 1-4.   

202. ο Ψελλός, ενώ εξαίρει τον Βασίλειο Β΄ που ενέμενε στις απόψεις του, γιατί τις θεωρούσε απο-
τέλεσμα μιας θεϊκής δικαιοκρισίας, επικρίνει τον αλλοπρόσαλο Μιχαήλ ε΄, επειδή «ὁ γὰρ ἀνὴρ οὗτος
χρῆμά τι ποικίλον ἐγεγόνει τῷ βίῳ, καὶ ἦν αὐτῷ χαρακτὴρ τῆς ψυχῆς τὸ πολύμορφον καὶ πολύστροφον»:
Χρονογραφία, V, 9. 5-7. ιωάννης Ζωναράς, σσ. 606. 5-607. 2. Για τον Βασίλειο Β΄, βλ. Χρονογραφία,
ι, 34. 13-17. Για την επίκριση από τον Ψελλό της ποικιλίας της ψυχής ως χαρακτηριστικού που υποδη-
λώνει έλλειψη σαφούς στόχου, βλ. Lauritzen 2013, σσ. 40-41.

203. Χρονογραφία, III, 15. 26-30. Για την ανάγκη της απόλυτης εποπτείας όσων συμβαίνουν στο
στράτευμα από τον αυτοκράτορα, αλλά και της καταβολής των αμοιβών των στρατιωτών, βλ. και Συ-
νέχεια του ιωάννη Σκυλίτση, σσ. 137. 24-138. 4.

204. αυτά ήταν στοιχεία του χαρακτήρα των αυτοκρατόρων Βασίλειου Β΄, Μιχαήλ Δ΄ και ισαάκιου
κομνηνού, ενώ κάποια από αυτά, κατά τον Ψελλό, χαρακτήριζαν και τον Βασίλειο λακαπηνό, τον Βάρ-
δα Σκληρό, τον ιωάννη ορφανοτρόφο, τον ίδιο τον Μιχαήλ Ψελλό και φυσικά τον κωνσταντίνο λει-
χούδη, τους ανθρώπους δηλαδή που είτε συμβούλευσαν, είτε ανέλαβαν τη διαχείριση των κοινών επί
αυτών των αυτοκρατόρων. ο Criscuolo 1983a, σ. 68, επισημαίνει ότι στο έργο του Ψελλού τίθεται το
ζήτημα του ρόλου της τύχης στην εξέλιξη της ιστορίας καθώς και το αν και πότε είναι δυνατόν ο
πολιτικὸς ἀνὴρ να ανατρέψει τις εξελίξεις με στερρότητα λογισμοῦ και κρίσιν βελτίονα. Angold 2004,
σ. 178. είναι χαρακτηριστική η περίπτωση των ευνούχων συνεργατών του κωνσταντίνου η΄, που παρά
τη βαρβαρική τους κατάγωγη τὸ τῆς τύχης αἶσχος ἐκάλυψαν μέσω της παιδείας που έλαβαν και της
συμπεριφοράς που διαμόρφωσαν υπό την επίδραση του χαρακτήρα του κωνσταντίνου, καθώς και η
περίπτωση του Μιχαήλ Δ΄, που κατάφερε να ηγηθεί ενός νικηφόρου στρατεύματος στο πλαίσιο της
βουλγαρικής εκστρατείας του 1040 παρά την προκαθορισμένη από την αρρώστια αδυναμία του.



και αποτελεσματικού αυτοκράτορα, όπως αναδεικνύονται μέσα από τις σελίδες της
Χρονογραφίας, στο πλαίσιο της πεποίθησης του Ψελλού ότι τα αποτελέσματα είναι
πάντα ανάλογα των πράξεων, καθώς οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών του έρ-
γου χρωματίζονται θετικά ή αρνητικά ανάλογα με τις συνέπειες των πράξεών τους
στο άρρωστο σώμα της αυτοκρατορίας.

η ευφυΐα και η σύνεση είναι δύο χαρακτηριστικά για τα οποία ο Ψελλός δεν
κρύβει τον θαυμασμό του, ανεξάρτητα από το αν οι φορείς τους είναι ἀπαίδευτοι ή
όχι, εφόσον οι πράξεις τους στοχεύουν στο συμφέρον της αυτοκρατορίας, με πιο
χαρακτηριστικά παραδείγματα τον Βασίλειο Β΄, τον Μιχαήλ Δ΄ και τον ιωάννη
ορφανοτρόφο205, ενώ η στρατιωτική εμπειρία και η γενναιότητα αποτελούν επίσης
δύο ιδιότητες που προκαλούν τον μόνιμο θαυμασμό και το εγκώμιο του Ψελλού,
που δεν φείδεται εγκωμίων ούτε για τους στασιαστές Βάρδα Φωκά, Βάρδα Σκληρό
και Γεώργιο Μανιάκη. 

η αλαζονία των αυτοκρατόρων προβάλλει στη Χρονογραφία ως το αποτέλε-
σμα της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων στο πλαίσιο της πεποίθησης του Ψελ-
λού ότι «εὐμετάβλητον ζῷον ὁ ἄνθρωπος, καὶ μάλιστα εἰ καὶ προφάσεις ἰσχυραὶ τῆς
μεταβολῆς ἔξωθεν γένοιντο206», με καταστροφικές συνέπειες τόσο για την ευημερία
των υπηκόων, όσο και για την ίδια την εδαφική ακεραιότητα της αυτοκρατορίας.
η βασική συνέπεια όμως της έπαρσης των αυτοκρατόρων, όπως προκύπτει από τις
βιογραφίες της Χρονογραφίας, εκτός από την απώλεια της φιλοσοφικής τους διά-
θεσης, ήταν η μη ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας, η απομόνωσή
τους από τους ανθρώπους και η απώλεια του βασικού χαρακτηριστικού του πολι -
τικοῦ ἀνδρὸς, της προσαρμογής στις καταστάσεις, σε συνδυασμό με την αποστρο-
φή για κάθε πολιτική συζήτηση.

ο ιδανικός πολιτικὸς ἀνὴρ που αναδεικνύεται μέσα από τις σελίδες της Χρονο-
γραφίας δεν είναι ένας αυτοκράτορας, αλλά ο πρακτικώτατος, εὐφυέστατος καὶ λο-
γικώτατος κωνσταντίνος λειχούδης, που δεν πτοούνταν από τα δεινά. πρόκειται
για ιδιότητες που διέθεταν ως ένα βαθμό ο Βασίλειος Β΄, ο Μιχαήλ Δ΄, ο ισαάκιος
κομνηνός, ο κωνσταντίνος Δαλασσηνός και ο ιωάννης ορφανοτρόφος, ακόμα και
ο ίδιος ο Ψελλός, όπως αποδείχθηκε στο πλαίσιο της πρεσβείας του 1057. Το ιδα-
νικό του πολιτικού ανδρός διατρέχει τις σελίδες της Χρονογραφίας, όντας το κρι-

205. ο κωνσταντίνος Θ΄ διέθετε ευφυΐα που δεν αναλωνόταν όμως προς το συμφέρον του κράτους.
Χρονογραφία, VI, 32. 1-6. ο Ψελλός εξαίρει τη σύνεση ακόμα και ως χαρακτηριστικό των βαρβάρων
στην περίπτωση της βασιλείας του Ρωμανού Γ́ , αλλά και των ευνούχων στην περίπτωση του κωνσταν-
τίνου η΄, σε μια προσπάθεια ανάδειξης του εντελώς ασύνετου χαρακτήρα των κυβερνώντων.

206. Χρονογραφία, VIIb, 5. 1-2.
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τήριο αξιολόγησης των πρωταγωνιστών της, και προτρέπει σε χρήση της λογικής
ως του εργαλείου που μέσω της ὁμιλίας με τους ανθρώπους θα συμβάλει στη με-
τάβαση της αυτοκρατορίας από την σύγχυσιν σε κατάστασιν ἀρίστη207.

η καλλιέργεια φιλοσοφικής διάθεσης στην αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου
με απώτερο στόχο τη διάσωση της αυτοκρατορίας μέσω της λογικής διερεύνησης
των αιτίων της παρακμής, είναι το πάγιο αίτημα της Χρονογραφίας208. εξάλλου, η
ανεύρεση των αιτίων των γεγονότων και η παρατήρηση των αποτελεσμάτων που
επέφεραν, είναι η μέθοδος που ο ίδιος ο Ψελλός διακηρύσσει με κάθε ευκαιρία ότι
υιοθέτησε στη Χρονογραφία αποποιούμενος τα ρητορικά τεχνάσματα, προκειμέ-
νου να  καταγράψει την ιστορία με τον πλέον αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο,
με απώτερο στόχο την εξαγωγή ενός ηθικού διδάγματος για το μέλλον209.

Το μήνυμα της Χρονογραφίας για εξισορρόπηση ανάμεσα στην πολιτική δράση
και τον φιλοσοφικό διαλογισμό210, για αναγέννηση της γνήσιας φιλοσοφίας με βά-
ση τη λογική, για σύνεση, μετριοπάθεια, εγρήγορση και προσαρμογή στις κατα-
στάσεις ως χαρακτηριστικά των ηγεμόνων της, ηχεί περισσότερο σαν κραυγή αγω-
νίας εν μέσω μιας κοινωνίας που έχει καταρρεύσει ηθικά και πλέον αποδεκατίζεται
εδαφικά από ετοιμοπόλεμους και αδίστακτους εχθρούς, παρά σαν εγωιστική δια-
κήρυξη ενός ματαιόδοξου και διεφθαρμένου αυλικού.          

207. Criscuolo 1983a, σσ. 17, 31-32. Criscuolo 1983b, σσ. 143-144.   
208. Ως λάτρης της αλήθειας και της φιλοσοφίας, ο Ψελλός ορίζει τη φιλοσοφία ως τη λογική

πραγματεία που έχει ως στόχο της την εξίσωση των ανθρώπων με τον Θεό. Dakouras 1978, σ. 191.
«ἀλλ’ ἐμὲ ἴσθι, ῥητορείας μὲν ἁπάσης καταφρονοῦντα, ἀληθείας δὲ τυγχάνοντα ἐραστήν»: Τῷ κριτῇ τῶν
Κιβυρραιωτῶν τῷ γεγονότι πρωτονοταρίῳ τοῦ δρόμου: Σάθας 1876, σ. 351. Στην επιστολή του στον κη-
ρουλάριο δηλώνει: ἐγὼ μὲν ‘ἐξ ἀρχῆς’ φιλοσοφίας ἦν ἐραστής: επιστολή στον κηρουλάριο: Criscuolo
1990b, σ. 27. 153-154. Στο εγκώμιο στον ιωάννη Μαυρόποδα κάνει χρήση του αρχαίου ορισμού της
φιλοσοφίας ως τέχνης τῶν τεχνῶν καὶ ἐπιστήμης τῶν ἐπιστημῶν. εγκώμιο στον ιωάννη Μαυρόποδα:
Σάθας 1874, σσ. 148-149. επικρίνοντας την ψευδοφιλόσοφη διάθεση του Ρωμανό Γ΄, ο Ψελλός επιση-
μαίνει ότι η στάση των μοναχών του περιβάλλοντός του «… ἦν δὲ προσωπεῖον τὸ πᾶν καὶ προσποίησις,
ἀλλ’οὐκ ἀληθείας βάσανος καὶ ἐξέτασις»: Χρονογραφία, III, 3. 12-13. Τονίζει, εξάλλου, ότι το συλλογί-
ζεσθαι δεν έρχεται σε αντίθεση με τα δόγματα της εκκλησίας, δεν αποτελεί μια στάση αντίθετη στη
φιλοσοφία, αλλά είναι το εργαλείο ανεύρεσης της αλήθειας. επιστολή στον Ξιφιλίνο: Criscuolo 1990a,
σ. 53. 111-114. Βλ. σχετικά Χρονογραφία, I, σ. 400. Tατάκης 1977, σ. 198.

209. Χρονογραφία, VI, 30. 7-10. Χρονογραφία, I, σ. 399. Βλ. και Χρονογραφία, VI, 46. 15-21, 73.
1- 2. κάραλης 2004, Β΄, σ. 473. 

210. Για τη στενή σχέση της πολιτικής δράσης και του φιλοσοφικού στοχασμού στη σκέψη του
Ψελλού, βλ. Littlewood 1985, σσ. 27. 185-28. 202, 34. 121-134. είναι χαρακτηριστικό το εγκώμιο που
απευθύνει στον Συμεών Mεταφραστή για τον ρόλο του ως συνδέσμου μεταξύ φιλοσοφίας και ρητο-
ρικής στο πλαίσιο της ενασχόλησης με τις πολιτικές υποθέσεις. Fisher 1994, σσ. 271. 43-272. 74. Βλ.
και Fisher 1994, σσ. 273. 89-274. 109. Βλ. σχετικά Criscuolo 1983b, σσ. 131 κε.  
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IMPERIAL FREE WILL AND DECLINE IN THE CHRONOGRAPHY 
OF MICHAEL PSELLOS

ABSTRACT

The article aims at demonstrating that Michael Psellos, a politician, an eyewitness and one of
the leading figures in the Byzantine court that saw great evolutions throughout the crucial

11th century, teaches his readers the basics of good governance, as dictated by the gravity of the
situation in the empire. He also states the human choices that led eventually to the loss of the Ro-
man power in the second half of the 11th century in an attempt to draw moral conclusions. The
personalities of the emperors, their strengths and weaknesses, their initiatives or omissions, were
the factors that, according to Psellos, wound the thread of history -an ever-evolving situation. 

Psellos, while writing his work in a period of deep crisis and being involved in the evolutions
in the court due to his close relationships with the emperors and the members of the imperial
families, also stresses and criticises the negative aspects of the imperial court, straying away from
the text to speak against orthodox mysticism, relentless “spirituality”, belief in astrology, waste of
money in order to build monasteries and for the prosperity of the monks, rhetoric that corrupted
the minds of the people, and the important role philosophy played in the quest of truth. Chronog-
raphy calls for balancing between political action and philosophical meditation and suggests that
the leaders be prudent, modest, vigilant, adaptive to changes, while at the same time they should
maintain an army, choose the right counsellors, and above all, adopt a philosophical attitude with
the ulterior motive to save the Roman power and make it more potent. 



* Τὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάστηκε ὡς ἀνακοίνωση στὴν Β΄ Ἐπιστημονικὴ Διημερίδα τοῦ Τομέα
Ἀρχαίας καὶ Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας τοῦ Τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου
Ἰωαννίνων (14-15/5/2010). Πολλὲς εὐχαριστίες ἀπὸ καρδίας ὀφείλονται στὸν Kαθ. τοῦ Πανεπιστημίου
Ἰωαννίνων κ. Κ. Ν. Κωνσταντινίδη, ὁ ὁποῖος ἐδιάβασε ἀσμένως τὸ ἄρθρο καὶ ἐπρότεινε βελτιώσεις.
Θερμῶς εὐχαριστοῦμε ἀκόμη τὸν  Ἀναπλ. Καθ. τοῦ  Ἰονίου Πανεπιστημίου κ.  Ἠλ. Γιαρένη γιὰ τὶς ἐποι -
κοδομητικὲς προτάσεις του, ἐνῶ εὐχαριστίες θὰ θέλαμε ἐπίσης νὰ ἐκφράσουμε καὶ στὸν ἐξωτερικὸ
ἀνώνυμο κριτὴ γιὰ τὶς προσεκτικὲς καὶ εὔστοχες παρατηρήσεις του. Εἶναι ἀσφαλῶς εὐνόητον ὅτι οἱ
ἀβλεψίες ποὺ τυχὸν παρέμειναν βαρύνουν ἀποκλειστικῶς τὸν γράφοντα. 

1. Ἡ τετρὰς τῶν λογίων ποὺ ἔδρασε στὸ κράτος τῆς Ἠπείρου ἐπιτελώντας πλούσιο κοινωνικὸ
ἔργο, ἀνυψώνοντας τὸ πνευματικὸ ἐπίπεδο καὶ τονώνοντας τὸ φρόνημα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ
τῆς περιοχῆς ἀπαρτιζόταν ἀπὸ τὸν μητροπολίτη Κερκύρας Βασίλειο Πεδιαδίτη, τὸν Ἰωάννη Ἀπόκαυκο,
τὸν ἀρχιεπίσκοπο Ἀχρίδος Δημήτριο Χωματηνὸ καὶ τὸν ἐκ τῶν διαδόχων τοῦ Πεδιαδίτου στὸν μητρο -
πολιτικὸ θρόνο τῆς νήσου τῶν Κορυφῶν Γεώργιο Βαρδάνη. Γιὰ τοὺς τρεῖς τελευταίους βλ. ἐνδεικτικῶς
Τωμαδάκης 1993 καὶ Κατσαρὸς 2004, ενῶ γιὰ τὸν Πεδιαδίτη βλ. Κωνσταντινίδης 2015. Ἀξίζει νὰ
σημειωθεῖ ὅτι οἱ προαναφερθέντες δὲν ἔχουν καταχωρισθεῖ στὸν συνοπτικὸ προσωπογραφικὸ κατά-
λογο τῶν λογίων τῆς ὕστερης Βυζαντινῆς περιόδου (174 λήμματα) ποὺ κατήρτισαν οἱ Matschke –
Tinne feld 2001, σσ. 373-385, γιὰ τὸν λόγο ὅτι καλύπτεται μόνον ἡ περίοδος ἀπὸ τὸ 1260 ἕως τὸ 1453.

2. Γιὰ τὴν παιδεία τοῦ Ἀποκαύκου, βλ. Λαμπρόπουλος 1988, σσ. 39-59. Γιὰ τὴν ἀναφορὰ στὰ μαθη-
τικά του χρόνια βλ. τὴν ἐπιστολή του πρὸς τὸν Νικηφόρο Γοριανίτη, ἔκδ. Βees 1971-74, ἀρ. 62, σ. 118.21-
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Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΚΑΥΚΟΣ, Η ΔΕΝΔΡΟΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΚΑΙ Ο ΣΥΝΕΣΙΟΣ ΚΥΡΗΝΗΣ*

Ὁμητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰωάννης Ἀπόκαυκος (1153/60 – πρὶν τὸν Ἀπρίλιο
τοῦ 1235) ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς τέσσερεις σπουδαίους λογίους ποὺ ἤκμασαν

στὰ δυσμικὰ μέρη, στὸ νεοπαγὲς δηλονότι κράτος τῆς Ἠπεί ρου μετὰ τὴν λατινικὴ
κατάκτηση τοῦ 1204, συγκαταλέγεται δὲ ἀσφαλῶς στὴν χορεία τῶν πλέον πεπαι-
δευμένων ἀνδρῶν τῆς ἐποχῆς του καὶ τοῦ 13ου αἰῶνος γενικότερα1. Μέτοχος
ἀνωτέρας παιδείας, ἐσπού δασε στὴν γενέτειρά του Κωνσταντινούπολη κατὰ τὴν
δεκαετία τοῦ 1170. Σὲ ὁρισμένες μάλιστα ἀπὸ τὶς ἐπιστολές του δὲν παραλείπει νὰ
ἀνα φερθεῖ καὶ στὰ μαθητικά του χρόνια2.  Ἡ πολυμάθεια καὶ ἡ εὐρύτητα πνεύματος

Δωδώνη (Ἱστορία--Ἀρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 185-205



τοῦ λογίου μητροπολίτου εἶναι εὐδιάκριτη στὰ ἔργα του ποὺ βρίθουν παραπομπῶν
σὲ ἀρχαίους, ἀλλὰ καὶ χριστιανοὺς συγγρα φεῖς3.  Ἕνας ἐκ τῶν συγγραφέων αὐτῶν
εἶναι καὶ ὁ Θουκυδίδης, ἀναφο ρὲς καὶ παραπομπὲς στὸ ἔργο τοῦ ὁποίου ἦταν
σαφῶς κοινὸς τόπος κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο, χωρὶς ὡστόσο νὰ λείπουν καὶ
ποικίλες ἐπικρίσεις γιὰ τὸ πολύπλοκο λεξιλόγιο καὶ τὸ στρυφνό του ὕφος4. 

23 (ἀνατύπ. Δελημάρης 2000, ἀρ. 20, σ. 89), ὅπου ἀναφέρεται στὰ στάδια τῆς ἐκπαιδεύσεως τὰ ὁποῖα
διῆλθε: «… ὡς δὲ παρήμειψα εἰς μειράκιον καὶ τοὺς τῆς σχεδογραφίας κύκλους διέκαμψα καὶ παρήμειψα
τὴν ἐγκύκλιον καὶ τὰ τῆς φιλοσοφίας ὄργια ἐμυούμην». Παρομοίως σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Χωματηνὸ
γράφει ὁ Απόκαυκος: «Ἀλλ’ ὅτε τῆς Κωνσταντίνου ηὔγει ὁ λύχνος καὶ τὸ σεβαστὸν τῆς Σοφίας μέγα τέμε-
νος ηὔγαζε, περὶ χοροὺς φιλοσόφων, περὶ ῥητόρων ξυλλογὰς ἐστρεφόμεθα καὶ ὑπ’ αὐτῶν περιελαλούμεθα,
καὶ πλέον ἢ φοιτῶντες ἐς διδασκάλων αὐτίκα ἐδιδασκόμεθα, ἄλλου ἄλλο προβαλλομένου θεώρημά τε καὶ
ζήτημα ἐπιστήμης ἀφ’ ἑκατέρας ταύτης καὶ τέχνης», ἔκδ. Παπαδόπουλος–Κεραμεύς 1907, σ. 248.2-7
(ἀνατύπ. Δελημάρης 2000, ἀρ. 50, σ. 158). Πρβλ. καὶ τὸ Ἀντίγραμμα τοῦ Ναυπάκτου πρὸς τὸν πατριάρχην
[scil. ΜανουὴλA΄ Σαραντηνό], ἔκδ. Vasiljevskij 1896, ἀρ. 15, σ. 265.9-12 (ἀνατύπ. Δελημάρης 2000, ἀρ.
44, σ. 142): «… μεμνημένοι μὲν καὶ πολλῶν ἑτέρων συνουσιῶν μετὰ τῆς σῆς ἁγιότητος, ἀλλὰ δὴ καὶ τῆς
κοινωνίας τῶν αὐτῶν παιδευμάτων, ὅτε τῆς Κωνσταντινουπόλεως ηὔγει ὁ λύχνος, καὶ σὺ καὶ ἡμεῖς τῷ
φιλοσόφῳ ἐκείνῳ ἐμαθητεύομεν τῷ Ψελλῷ». Τὸ πλέον πιθανὸν εἶναι ὅτι ἡ ἀναφορὰ αὐτὴ τοῦ Ἀποκαύκου
πρέπει νὰ ληφθεῖ μεταφορικῶς –ὅτι δηλ. ἐδῶ ἐννοεῖται ἡ διδασκαλία ἔργων τοῦ ὑπάτου τῶν φιλοσόφων
καὶ πολυΐστορος τοῦ 11ου αἰῶνος Μιχαὴλ Ψελλοῦ, τὰ ὁποῖα εἶχαν προσελκύσει τὸ ενδιαφέρον λογίων
τοῦ 12ου, ὅπως ὁ Εὐστάθιος Θεσσαλονίκης, βλ. Papaioannou 2012, σσ. 314-320– καὶ ὄχι κυριολεκτικῶς,
ὡς ἔνδειξη δηλ. γιὰ τὴν ὕπαρξη στὸν 12ο αἰ. ἑνὸς αἰνιγματικοῦ καὶ ἀγνώστου ἀπὸ ἄλλες πηγὲς διδασκά-
λου μὲ τὸ ἴδιο ἐπώνυμο, ὁ ὁποῖος θὰ ἦταν ἴσως ἀπόγονος τοῦ σπουδαίου λογίου, βλ. Papaioannou 2012,
σ. 322 καὶ ὑποσημ. 105. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὡστόσο ὅτι ὀλίγον παλαιότερα ὁ Kaldellis 2006, σ. 16,
ἀποδεχόταν μὲ ἐπιφύλαξη ἕνα τέτοιο ἐνδεχόμενο. Σὲ ὁποιαδήποτε πάντως περίπτωση ἡ χρήση τοῦ
ἐπιθέτου ἐκεῖνος ποὺ προσδιορίζει τὸν ἐν λόγῳ φιλόσοφο Ψελλὸ ὑποδηλώνει πέραν ἀμφιβολίας ὅτι ὁ τε -
λευταῖος ἦταν πιὰ νεκρός –γιὰ τὴν σημασία αὐτὴ βλ. LBG, 3. Fasz., σ. 460, λῆμμα ἐκεῖνος (= verstorben)–
κατὰ τὸν χρόνο συγγραφῆς τοῦ ἀντιγράμματος (1220 μ.Χ.), γιὰ τὴ χρονολόγηση τοῦ ὁποίου βλ. Λα μ -
πρόπουλος 1988, σσ. 198-200. Γιὰ τὴν λογιοσύνη τοῦ Ἀποκαύκου βλ. ἐπίσης καὶ Κωνσταντινίδης 2001,
σσ. 235-237, ὅπου πληρέστατη βιβλιογραφία.

3. Λαμπρόπουλος 1992. Βλ. τώρα καὶ Νέσσερης 2011. Μὲ μία πρόχειρη ἀπαρίθμηση ὁ Ἀπόκαυκος
ἤντλησε χωρία ἀπὸ ἀρχαίους συγγραφεῖς ὅπως ὁ Ὁμηρος, ὁ Ἡσίοδος, ὁ Πίνδαρος, ὁ Σιμωνίδης, ὁ
Εὐριπίδης (οἱ απηχήσεις τοῦ ὁποίου στὸ ἔργο τοῦ Ἀποκαύκου εἶναι πολὺ περισσότερες μάλιστα ἀπὸ
ἐκεῖνες τοῦ Αἰσχύλου καὶ τοῦ Σοφοκλέους), ὁ Ἀριστοφάνης, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ  Ἐμπεδοκλῆς, ὁ Ἱππο -
κράτης καὶ ὁ Γαληνός, ὁ Στράβων καὶ ὁ Διονύσιος Περιηγητής, ὁ Αἴλιος Θέων καὶ ὁ Ἀφθόνιος, ὁ Κλαύ-
διος Αἰλιανὸς καὶ ὁ Λουκιανός, ὅπως καὶ ὁ Αἴσωπος· ἀπὸ τὴν χριστιανικὴ γραμματεία, πέραν τῆς Βί-
βλου, πολὺ ἔντονες εἶναι οἱ ἐπιδράσεις τῶν Καππαδοκῶν Πατέρων (κυρὶως δὲ τοῦ Γρηγορίου Να ζιαν -
ζηνοῦ) καὶ τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ἐνῶ ἐντοπίζεται καὶ μία ἀναφορὰ στὸ ἔργο τοῦ Ὠριγένους καὶ
τοῦ ψευδο–Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου· τέλος, ὁ Ἀπόκαυκος ἐχρησιμοποίησε ὡς πηγή του καὶ τὸ μαρτύριο
τοῦ ἁγ. Νικηφόρου τοῦ Συμεῶνος Μεταφραστοῦ, τὸν ὁποῖο κατονομάζει ὡς λογογράφο Μεταφραστή.

4. Γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ Θουκυδίδου –ὁ ὁποῖος ἀσφαλῶς ἐλειτουργοῦσε ὡς κατ’ ἐξοχὴν
ὑπόδειγμα γιὰ τὴν συγγραφὴ ἑνὸς ἱστορικοῦ ἔργου– ἀπὸ τοὺς Βυζαντινούς, βλ. γενικῶς Scott 1981.
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Μεταξὺ τῶν ἀμέσων παραπομπῶν τοῦ Ἀποκαύκου στὸν Ἀθηναῖο ἱσ το ρικὸ ἔχει
συγκαταλεχθεῖ καὶ ἕνα ἰδιαιτέρως ἐνδιαφέρον χωρίο, τὸ ὁποῖον ὅμως ἔχει, ὅπως θὰ
ἀποδείξουμε στὴν συνέχεια, φαινομενικὴ μόνο σχέση μὲ τὸ ἔργο τοῦ Θουκυδίδου.
Τὸ χωρίο αὐτὸ εὑρίσκεται στὴν ἐπι στολὴ τοῦ λογίου πρὸς τὸν Νικηφόρο Γοριανίτη,
μεσάζοντα τοῦ ἡγε μόνος τοῦ κράτους τῆς Ἠπείρου Θεοδώρου Κομνηνοῦ Δούκα
(1215-1230)5. Ἡ ἐπιστολή, ἡ ὁποία χρονολογεῖται στὰ 1217, ἀπεστάλη μὲ σκο πὸ
τὴν ἀνασκευὴ τῶν ἐναντίον τοῦ Ἀποκαύκου κατηγοριῶν, ὅτι δηλαδὴ προφασιζό-
μενος ἀσθένεια δὲν ὑπεδέχθη τὸν ἡγεμόνα κατὰ τὴν διάρκεια τῆς περιοδείας του
στὴν Αἰτωλία καὶ ὅτι στηρίζοντας τὸν ἐπί σκοπο Δρυϊνουπόλεως ἐστράφη ἐναντίον
του. Παραλλήλως, ἐζητήθη καὶ ἡ μεσολάβηση τοῦ ἰδίου τοῦ Γοριανίτου γιὰ τὴν
ἀνάκληση τῶν ἐπα χθῶν γιὰ τὴν μητρόπολη Ναυπάκτου φορολογικῶν μέτρων ποὺ
εἶχε ἐπιβάλει ὁ Θεόδωρος6. Ὁ Ἀπόκαυκος λοιπὸν ἀναφέρεται στὴν ἐπιδεί νωση τῆς
ὑγείας του καὶ στὰ προβλήματα ποὺ τὸν ταλάνιζαν –εἶχε παραμείνει γιὰ μεγάλο
χρονικὸ διάστημα κλινήρης πάσχοντας ἐκ ποδαλγίας7– συγκρίνοντάς τα, προ φανῶς
γιὰ λόγους ἐμφάσεως, μὲ τὰ δεινὰ ποὺ ἐπέφερε ἡ πρώτη σπαρ τιατικὴ εἰσβολή στὴν

Πρβλ. καὶ Reinsch 2006. Τὸ πυκνὸ καὶ στρυφνὸ ὕφος τοῦ Θουκυδίδου ἀπετέλεσε ὅμως ἀντικείμενο
οὐκ ὀλίγων ἐπικριτικῶν σχολίων.  Ὁ Ψελλὸς τὸ χαρακτηρίζει ὑπερβολικὰ πομπῶδες, βλ. σχετικῶς Reinsch
2009, σ. 20. Σύμφωνα μὲ τὸν Μιχαὴλ Ἰταλικὸ τὸ ὕφος τοῦ ἀρχαίου ἱστορικοῦ διακρίνεται για την
στρυφνότητα, ἀλλὰ καὶ τὴν σεμνότητά του, βλ. Gautier 1972, σ. 60.31 (στρυφνότης), σ. 158.23 και 257.2
(σεμνότης). Γιὰ τὴν σεμνότητα ὡς χαρακτηριστικὸν τοῦ ὕφους βλ. Kustas 1973, σσ. 35-39.  Ἰδιαιτέρως
σκωπτικὸς ἀπέναντι στὸν Θουκυδίδη ἐμφανίζεται ὁ  Ἰω. Τζέτζης σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἔμμετρα σχόλιά του,
βλ. Stanford 1941-1942. Πρβλ. καὶ Baldwin 1982. Τὰ σχόλια αὐτὰ τοῦ Τζέτζη, τὰ ὁποῖα διασώζονται
στὶς ᾦες τοῦ κώδ. Heidelberg. Pal. gr. 252, ἐξεδόθησαν ἀπὸ τὴν Luzzatto 1999. Βλ. καὶ Νέσσερης 2014,
τόμ. Α΄, σσ. 190-191· τόμ. Β΄, ἀρ. I.21, σ. 518. Βλ. τώρα ἐπίσης Mészáros 2013, ἀλλὰ καὶ Kaldellis 2015.
Ἡ στάση τῶν Βυζαντινῶν ἐν συνόλῳ ἀναλύεται στὰ περιεκτικὰ ἄρθρα τῆς Βασιλικοπούλου–Ἰωαννίδου
1986-1991 καὶ 1992. 

5. Γιὰ τὸν Θεόδωρο Δούκα ἀναντικατάστατη εἶναι ἡ μελέτη του Nicol 1957, σσ. 47-112. Γιὰ τὴν
ἀντιπαράθεση του Θεοδώρου μὲ τὴν Νίκαια βλ. Karpozilos 1973, ἐνῶ γιὰ τὴν πολιτικὴ του ἰδεολογία
βλ. Σταυρίδου–Ζαφράκα 1991. Πρβλ. Bredenkamp 1994, σσ. 65-190. Γιὰ τὴν δράση τοῦ Θεοδώρου βλ.
ἐπίσης καὶ Νέσσερης 2005α καὶ 2005β, ὅπου καὶ ἄλλη βιβλιογραφία. Γιὰ τὸν Νικηφόρο Γοριανίτη βλ.
Κίσσας 1983, σσ. 175-88 καὶ Λαμπρόπουλος 1988, σσ. 75-76, 124-126. Δὲν εἶναι γνωστὸν ἂν ὁ Νικη-
φόρος ἦταν συγγενὴς τοῦ ὀλίγον μεταγενεστέρου του Θωμᾶ Γοριανίτου, μαθητοῦ τοῦ γνωστοῦ λογίου
Μανουήλ–Μαξίμου Ὁλοβώλου καὶ στὴν συνέχεια ἐπισκόπου Λαρίσης, γιὰ τὸν ὁποῖο βλ. Constanti-
nides 1982, σ. 56 καὶ Σοφιανὸς 1984. Γιὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ μεσάζοντος βασικὴ παραμένει ἡ σχετικὴ μελέτη
τοῦ Verpeaux 1955. Γιὰ τὴν νεώτερη σχολιασμένη ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ Ψευδο–Κωδινοῦ, ὅπου καὶ
ἀναφορὲς στὸ ἀξίωμα αὐτὸ, βλ. Macrides, Munitiz, Angelov 2013, σσ. 85, 280, 284, 286, 307, 308. Γιὰ
τὴν πρώιμη Παλαιολόγεια περίοδο βλ. ἐπίσης Ἀγορίτσας 2016, σσ. 452-453, ὑποσημ. 224, 226. 

6. Γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ βλ. Nicol 1957, σσ. 54-55 καὶ Κίσσας 1983, σσ.  181-82. Γιὰ τὴν ἐπιστολὴ βλ.
Λα μ πρόπουλος 1988, σσ. 179-180. 

7. Γιὰ τὴν ποδαλγία τοῦ Ἀποκαύκου βλ. Timplalexi 2002, σ. 231. 



Ἀττικὴ τὸ 431 π.Χ. καὶ ἡ ἐπακόλουθη κατα στροφὴ τῶν Ἀχαρνῶν ἀπὸ τὸν Σπαρτιάτη
βασιλέα Ἀρχίδαμο. Χαρακτη ριστικῶς γράφει: «… καὶ βαρύτερον τότε πάσχειν ἐδό -
κουν ἢ ὑπ’ Ἀρχι δάμου τοὺς Ἀθηναίους ἐπὶ τῇ δενδροτομίᾳ τῶν Ἀχαρ νῶν»8. Ὁ ἐκδότης
τῆς ἐπιστολῆς, ο γνωστὸς ἀσσομψιονιστὴς μοναχὸς Σωφρόνιος Πετρίδης (Sophrone
Pétridès) στὸ ὑπόμνημα ποὺ παραθέτει σημειώνει μόνον: Thuc., II, 19 sq., παραπέ -
μποντας λιτὰ στὸν Θουκυδίδη γιὰ τὸ ἐν λόγῳ πε ρι στατικό. Ὁ Κοσμᾶς Λαμπρόπου-
λος, ὀλίγον περισσότερο ἀπὸ ὀγδό ντα ἔτη μετά, στὸ ἄρθρο του γιὰ τὴν ἀρχαιο -
γνωσία τοῦ Ἀποκαύκου ἀνα φέρεται μὲν στὴν ὀδύνη καὶ τὴν ταλαιπωρία ποὺ εἶχε
προκαλέσει στὸν λόγιο μητροπολίτη ὁ σοβαρὸς κλονισμὸς τῆς ὑγείας του καὶ στὸ
γεγονὸς ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ἀπόκαυκος ἀντι παραβάλλει τὰ δικά του δεινὰ μὲ τὸ γε γονὸς
τῆς καταστροφῆς τῆς ἀθη ναϊκῆς ὑπαίθρου, ἀρκεῖται ὅμως νὰ παραπέμψει ἁπλῶς
στὴν ἀφήγηση τοῦ Θουκυδίδου ἀκολουθῶντας τὸν Pétridès9.

Ἐντούτοις μὲ μία πιὸ προσεκτικὴ διερεύνηση τοῦ ζητήματος δὲν ἐντ οπίζεται ἄμεση
διακειμενικὴ σχέση ἀνάμεσα στὰ χωρία τοῦ Ἀπο καύκου καὶ τοῦ Θουκυδίδου, ὁ ὁποῖος
περιγράφει τὸ γεγονὸς ὡς ἑξῆς: «… ἕως ἀφί κοντο (scil. οἱ Πελοποννήσιοι) ἐς Ἀχαρνάς,
χωρίον μέγιστον τῆς Ἀττικῆς τῶν δήμων καλουμένων, καὶ καθεζόμενοι ἐς αὐτὸ στρατό-
πεδόν τε ἐποιήσαντο χρόνον τε πολὺν ἐμμείναντες ἔτεμνον»10. Εἶναι δηλαδὴ σαφὲς ὅτι

8. Pétridès 1909, ἀρ. Χ, σ. 82.13-14 (ἀνατύπ. Δελημάρης 2000, ἀρ. 70, σ. 72). Λίγο παρακάτω, σ.
82.18-19, ὁ Ἀπόκαυκος συγκρίνει καθ’ ὑπερβολὴν πάλι τὰ παθήματά του μὲ ἄλλα πολὺ γνωστὰ δεινὰ
τῆς ἀρχαιότητος: «Καὶ οὐδὲν ἦν μοι πρὸς τὴν τοιαύτην περικοπὴν ἡ Περσῶν σκάφευσις καὶ οἱ τῶν
Ἀρτάβρων γυναικῶν ἀλεσμοί, ἃς βαρυτέρας ὅλων μαστίγων ἡ ἱστορία ἀπέδειξεν». Τὸ χωρίο, ὅπως ὀρθῶς
σημειώνει στὸ ὑπόμνημα ὁ Pétridès, ἀποτελεῖ δάνειο ἀπὸ τὸ ἔργο Βίοι Φιλοσόφων καὶ Σοφιστῶν τοῦ
Εὐναπίου Σάρδεων, βλ. Wright 1922, σσ. 448.28-450.1. Τὸ περιβόητο περσικὸ βασανιστήριο καὶ τὸν
πολύμοχθο βίο τῶν γυναικῶν τοῦ φύλου τῶν Ἀρτάβρων (στὴν Λουσιτανία) μνημονεύει καὶ ὁ Τζέτζης
στὶς Χιλιάδες, βλ. Leone 1968, X. 876, σ. 424.

9. Λαμπρόπουλος 1992, σ. 555.
10. Thucydides II.19.2.4-20.1.1, ἐκδ. Jones–Powell 1942. Γιὰ τὰ γεγονότα τῆς ἀρχιδαμείου φάσεως

τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου βλ. Wallace 1952  καὶ Lewis 2006, ἐνῶ γιὰ σχολιασμὸ τοῦ χωρίου βλ.
Hornblower 1991, σ. 273. Βλ. ἐπίσης καὶ Kagan 2005, σσ. 66-68. Ἀπὸ τὸν Ἀριστοφάνη  γνωρίζουμε ὅτι
κατεκόπησαν τὰ ἀμπέλια στὴν περιοχή (Ἀχαρν., ἐκδ. Wilson 2007, τόμ. I, σ. 27, στίχ. 509-512: «ἐγὼ δὲ
μισῶ μὲν Λακεδαιμονίους σφόδρα … κἀμοὶ γάρ ἐστιν ἀμπέλια κεκομμένα»)· πρβλ. τὸν σχολιασμὸ τοῦ Ol-
son 2002, σσ. 204-205. Ἀξίζει νὰ ἐπισημανθεῖ ὡστόσο ὅτι, σύμφωνα μὲ τὸν ἀτθιδογράφο Ἀνδροτίωνα (4ος
αἰ. π.Χ.), οἱ Σπαρτιᾶτες ἐπέδειξαν κάποιον σεβασμὸ γιὰ τὶς ἱερὲς ἐλιὲς τῆς Ἀττικῆς, ἕνα περιστατικὸ τὸ
ὁποῖο δὲν ἀναφέρει καθόλου ὁ Θουκυδίδης, βλ. Hose 2006, σ. 684 καὶ ὑποσημ. 84. Γιὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ
Ἀρχιδάμου βλ. γενικῶς Ραμοῦ–Χαψιάδη 1978, σσ. 83-85, ἐνῶ εἰδικότερα γιὰ τὰ κίνητρά του πίσω ἀπὸ
τὴν καταστροφὴ τῆς ἀθηναϊκῆς ὑπαίθρου καὶ τὴν συνακόλουθη στάση τῶν Ἀθηναίων, οἱ ὁποῖοι ὡς
γνωστὸν ἐφήρμοσαν τὴν πολιτικὴ τοῦ Περικλέους, τῆς ἀποσύρσεως δηλ. πίσω ἀπὸ τὰ τείχη τῆς πόλεως
καὶ τῆς μὴ ἐμπλοκῆς σὲ μάχη μὲ τοὺς Σπαρτιᾶτες, βλ. Romilly 1962 καὶ Kelly 1982. Βλέπε τώρα Tamiolaki
2013, σσ. 65-67. Πρβλ. καὶ Zatta 2001, ἰδ. σ. 325.
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οὐδεμία ὑπάρχει μεταξύ τους σχέση ἐξαρτήσεως, τουλάχιστον σὲ λεξιλογικὸ ἐπί πεδο,
ἂν καὶ ἀσφαλῶς τὸ ρῆμα ἔτεμνον ποὺ χρησιμο ποιεῖ ὁ ἱστορικὸς ὑποδηλώνει τὴν
ἐρήμωση τῆς γῆς μὲ τὴν κοπὴ καρποφόρων δένδρων καὶ τὴν καταστροφὴ τῶν ἐσο -
δειῶν, αὐτὸ ποὺ ἐννοεῖται ἐν ὀλίγοις μὲ τὴν χρήση τοῦ οὐσιαστικοῦ δενδροτομία ἀπὸ
τὸν Ἀπό καυ κο11.

Ἑπομένως θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ὑποθέσει ὅτι ὁ λόγιος παραπέμπει ἀορίστως
καὶ ἀπὸ μνήμης μόνον στὸν Θουκυδίδη ἢ πολὺ πιὸ ἁπλὰ ὅτι ἀνα φέρεται σὲ ἕνα
εὐρέως γνωστὸ ἱστορικὸ γεγονός12, χωρὶς αὐτὸ νὰ ὑποδηλώνει ἀπαραιτήτως ἄμεση
γνώση καὶ χρήση τοῦ κειμένου. Ὡστό σο, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὸ ἐν λόγῳ χωρίο
ἐντοπίζεται ἕνα στοιχεῖο συγκρίσεως (τὰ δεινὰ τοῦ συγγραφέως εἶναι βαρύτερα
κατὰ τὴν γνώμη του ἀπὸ τὰ δεινὰ ποὺ ἔλαχαν στοὺς Ἀθηναίους στὴν ἀρχὴ τοῦ
Πελο πον νησιακοῦ πολέμου)13. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ σύγκριση αὐτὴ δὲν ἔχει οἱα -

11. Στὰ σχόλια στὸ ἔργο τοῦ Θουκυδίδου δίδονται περαιτέρω ἐξηγήσεις γιὰ τὴν σημασία τοῦ ρήματος
ἔτεμνον: τὰ δένδρα δηλονότι, ἐκδ. Hude 1927, σ. 123 (σχόλ εἰς Θουκυδ. ΙΙ.19.2.1)· πρβλ. καὶ σ. 388: ἔτεμνον:
ἤγουν ἐδενδροτόμουν (σχολ. εἰς Θουκυδ. VII.42.6.1).  Ἐπίσης βλ. Kleinlogel 1965, σ. 8. Ὁ τελευταῖος εἶχε
ἑτοιμάσει, πρὶν τὸν θάνατό του τὸ 2007, τὴν νέα κριτικὴ ἔκδοση τῶν σχολίων, ἡ ὁποία θὰ τεθεῖ σὲ κυκλο-
φορία προσεχῶς, βλ. Kleinlogel–Alpers 2017. Βλ. καὶ Lexicon Thucydideum 1824, λῆμμα τέμνω, καθὼς καὶ
Bétant 1843-1847, τόμ. ΙΙ, λῆμμα τέμνειν, σσ. 446-47. Πρβλ. LSJ9, λῆμμα τέμνω (iv), σ. 1775.

12.  Ἡ γνώση τῶν συμβάντων αὐτῶν τῆς Ἀρχιδαμείου φάσεως τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου ἀπὸ
τὸν Ἀπόκαυκο θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖ ἀνάμνηση ἀπὸ τὴν σχολική του ἐκπαίδευση, καθὼς ἡ γνώση
τοῦ Θουκυδίδου –ὅπως ἐπίσης τοῦ Ἡροδότου καὶ τοῦ Ξενοφῶντος– ἐθεωρεῖτο μᾶλλον ἀνα μενόμενη
γιὰ τὸν πεπαιδευμένο ἄνδρα τοῦ 12ου αἰῶνος, βλ. Kaldellis 2012, σ. 78. Τὸ πλέον ἐνδεικτικὸ περὶ τούτου
παράδειγμα, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Kaldellis, προέρχεται ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ Μιχαὴλ Χωνιάτου πρὸς τὸν
σεβαστὸ καὶ ἐπὶ τοῦ κανικλείου Δημήτριο Τορνίκη, στὸν ὁποῖο γράφει ἀνα φε ρόμενος στὸν γνωστὸ λοιμὸ
ποὺ ἔπληξε τὴν Ἀθήνα: «οἶδας, ὃν λέγω· πῶς γὰρ οὐ; ἀπὸ στήθους, οἶμαι, τὰ τοῦ συγγραφέως εἰδὼς καὶ
διεξιὼν ἐπὶ λέξεως …», ἐκδ.Kolovou 2001, ἐπ. 32, σ. 45.30-31. Γιὰ τὴν διδασκαλία τοῦ Θουκυδίδου στὴν
ρωμαϊκὴ περίοδο βλ. Gibson 2004 καὶ Iglesias-Zoido 2012, ὅπου καὶ περισσότερη βιβλιογραφία γιὰ τὴν
χρήση του ἔργου του στὴν αἴθουσα διδασκαλίας κατὰ τὴν ἀρχαιότητα. Γιὰ τὴν ἀδιάλειπτη διδασκαλία
τῆς Ἱστορίας κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο, βλ. Constantinides 1982, σσ. 76, 140, 144, 152, 160. Πρβλ. Pérez
Martín 2002, ἰδ. σσ. 133-147 καὶ Reinsch 2006, σ. 757. Πάντως, ἡ ὑλοτομία τῶν Ἀχαρνῶν ἀναφέρεται μὲ
παραπλήσιο λεξιλόγιο στὰ ἀρχαῖα σχόλια (scholia vetera) στὸν Ὑπὲρ τῶν τεττάρων λόγο τοῦ Αἰλίου
Ἀριστείδου, ἐκδ. Dindorf 1829, σ. 447.20-21 (σχόλιο εἰς 118.19): «… ἐπιστρατεύσαντες Λακεδαιμόνιοι
μετ’ Ἀρχιδάμου Ἀθήνησι καὶ δενδροτομήσαντες τὰς Ἀχάρνας…».  Ἐπίσης, καὶ σὲ ἐπιστολὴ τοῦ Μιχαὴλ
Χωνιάτου εὑρίσκεται πάλι ἀναφορὰ στὸ συμβὰν μὲ παρόμοια διατύπωση: «… καὶ οὐχ’ ὥσπερ Ἀρχί δαμος
δενδροτομῶν Ἀχαρνὰς καὶ τοὺς καρποὺς ληϊζόμενος …», ἐκδ. Kolovou 2001, ἐπ. 77, σ. 103.20-21.

13. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐδῶ πὼς ὁ Θουκυδίδης λίγο παρακάτω στὴν ἱστορική του ἀφήγηση κάνει
πάντως λόγο γιὰ τὴν θλίψη τῶν Ἀθηναίων ἐξαιτίας τῆς καταστροφῆς τῶν Ἀχαρνῶν ἐπισημαίνοντας
ὅτι παρόμοια δεινὰ μόνο οἱ γηραιότεροι εἶχαν βιώσει κατὰ τὰ Μηδικά: «… ἀλλ᾽ αὐτοῖς, ὡς εἰκός, γῆς
τεμνομένης ἐν τῷ ἐμφανεῖ, ὃ οὔπω ἑοράκεσαν οἵ γε νεώτεροι, οὐδ᾽ οἱ πρεσβύτεροι πλὴν τὰ Μηδικά,



δήποτε σχέση μὲ τὸ κείμενο τοῦ Θουκυδίδου, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ οὐσια στικῶς τὴν
ἀπώτατη μόνον πηγὴ τοῦ χωρίου. Ἐγείρονται ἑπομένως εὔ λο γες ὑποψίες πὼς στὴν
προκειμένη περίπτωση δὲν διαπιστώνεται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐκδότου καὶ ἑπο -
μένων μελετητῶν ἡ μίμηση ἄλλου ἀρ χαίου συγγραφέως ἀπὸ τὸν Ἀπόκαυκο14. Ὡς
ἐκ τούτου, συνεπάγεται ὅτι πρέπει νὰ ἀναζητηθεῖ διαφορετικὴ πηγὴ γιὰ τὸ ὑπὸ ἐξέ -
τα σιν χωρίο.

Ἡ πηγὴ αὐτὴ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Συνεσίου Κυρήνης Φαλάκρας Ἐγ κώ -
μιον15. Πράγματι, παρατηροῦμε ἀφ’ ἑνὸς ὅτι ὁ Συνέσιος χρη σιμοποιεῖ τὴν ἀναφορὰ
στὴν ἐπιδρομὴ τοῦ Ἀρχιδάμου μὲ τὸν ἴδιο ἀκρι  βῶς τρόπο, ἐνυπάρχει δηλαδὴ τὸ

δεινὸν ἐφαίνετο …», Thucydides II.21.25-28, ἐκδ. Jones–Powell 1942. Γιὰ τὸ παραπάνω χωρίο βλ. καὶ
Hornblower 1991, σ. 274. Παρ’ ὅλα αυτὰ ἔχει ἀμφισβητηθεῖ μὲ τρόπο πειστικὸ ἀπὸ τὸν Hanson 1998
ἡ ὑπερβολικὴ σημασία, ἡ ὁποία δίδεται στὸ μέγεθος τῆς καταστροφῆς τῆς ἀγροτικῆς ἐνδοχώρας μίας
πόλεως κατὰ τὶς πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις στὴν ἀρχαιότητα. Βλ. ὅμως καὶ Thorne 2001.

14. Γιὰ τὴν μὴ διαπίστωση τῆς μιμήσεως ἀρχαίου συγγραφέως βλ. Χρηστίδης 1996, σ. 50, ὅπου καὶ
πολλὰ ἄλλα παραδείγματα.

15. Γιὰ τὸν Συνέσιο Κυρήνης (περ. 370–περ. 413), μαθητὴ τῆς περιωνύμου Ὑπατίας καὶ σπουδαῖο
ρήτορα καὶ φιλόσοφο τῆς ὕστερης ἀρχαιότητος, βλ. PLRE, τόμ. II, λῆμμα Synesius I, σσ. 1048-1050 καὶ
ODB, τόμ. III, σ. 1993. Γιὰ τὸν βίο καὶ τὸ ἔργο του σημαντικὲς εἶναι καὶ οἱ συμβολὲς στὸν νέο τόμο ποὺ
ἐμφανίσθηκε προσφάτως, βλ. Seng–Hoffmann 2012. Τὸ ρητορικὸ πόνημα τοῦ Συνεσίου Φαλάκρας
ἐγκώμιον ἀποδίδεται ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς στὰ νεανικά του χρόνια καὶ ἀποτελεῖ μία εὐφυέστατη
διασκευὴ τοῦ λογοτεχνικοῦ του προτύπου, ἤτοι τοῦ ἀποσπασματικῶς σωζομένου σήμερα ἔργου τοῦ
Δίωνος Χρυσοστόμου τοῦ Προυσαέως Κόμης ἐγκώμιον, βλ. Montanari 2009, σ. 1109· γιὰ τὸν
χαρακτῆρα τοῦ ἔργου τοῦ Δίωνος βλ. τώρα καὶ Ventrella 2013. Εἶναι ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρον ὅτι καὶ
τὸ ἴδιο τὸ ἔργο τοῦ Συνεσίου ἐγνώρισε πολὺ ἀργότερα, τὸν 13ο αἰ., δηλ. μία περίπου χιλιετία μετὰ τὴν
συγγραφή του, ἀνασκευὴ ἀπὸ τὸν Γεώργιο-Γρηγόριο Κύπριο, ἴσως ὡς ἄσκηση στὸ πλαίσιο τῆς
ἐνασχολήσεώς του μὲ τὴν ρητορική, βλ. τὴν ἔκδοση τοῦ Μiller 1840, σσ. 27-54 (τὸ ἔργο ἐκδίδεται ὡς
ἔργο ἀνωνύμου ἀπὸ τὸν κώδ. Paris. gr. 2953 τοῦ 13ου αἰ.). Ἡ ἀπόδοση στὸν Γεώργιο Κύπριο ἔγινε ἀπὸ
τὴν Inmaculada Pérez Martín 1996, σ. 34, ἡ ὁποία προσφέρει καὶ μία νέα κριτικὴ ἔκδοση τοῦ κειμένου
μὲ ἀντικριστὴ ἱσπανικὴ μετάφραση στὸ παράρτημα τοῦ βιβλίου της (σσ. 361-397). Γιὰ τὴν ἐνασχόληση
τοῦ Γεωργίου Κυπρίου μὲ τὴν ρητορικὴ βλ. Constantinides 1986 καὶ Constantinides 2003, σσ. 46-47.
Ὁ σπουδαῖος οὐμανιστὴς λόγιος Adrianus Turnebus (Adrien Turnèbe) [Εἰκ. 1] ἐκπόνησε στὰ μέσα τοῦ
16ου αἰῶνος τὴν editio princeps τοῦ ἔργου τοῦ Συνεσίου, βλ. Turnebus 1553 [Εἰκ. 2]. Ἡ ἐπόμενη
ἔκδοση, ἡ ὁποία ἐγνώρισε καὶ ἀρκετὲς ἀνατυπώσεις, πραγματοποιήθηκε πάνω ἀπὸ μισὸν αἰῶνα
ἀργότερα ἀπὸ τὸν Dionysius Petavius (Denis Pétau), βλ. Petavius 1612. Νεώτερες ἐκδόσεις εἶναι οἱ
ἀκόλουθες: α) Krabinger 1834 (μὲ γερμαν. μτφρ.), [τὸ χωρίο ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει στὴ σ. 3.11-13]· β) PG
66, στῆλ. 1168A-1205C, (πρόκειται γιὰ ἀνατύπωση τῆς ἐκδόσεως τοῦ Krabinger συνοδευόμενη ἀπὸ
λατ. μτφρ.), [ἐδῶ 1168A]· γ) Terzaghi 1944, [ἐδῶ σ. 190, 1.13-15]· δ) Lamoureux–Aujoulat 2004, [ἐδῶ
σσ. 48-49]. Γιὰ ἄλλες, παλαιότερες εκδόσεις, ἀλλὰ καὶ μεταφράσεις, βλ. Lamoureux–Aujoulat 2004,
σσ. lxxviii-lxxxiii, ὅπου προσθετέες ἡ νεοελλην. ἀπόδοση καὶ σχολιασμὸς ἀπὸ τὸν πατ. Γ. Μεταλληνὸ
καὶ τώρα ἡ πρόσφατη σχολιασμένη γερμανικὴ μτφρ. ἀπὸ τὸν Golder 2007.
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στοιχεῖο τῆς συγκρίσεως, ἤτοι τὰ δεινὰ ποὺ ἐνέσκηψαν στὴν κεφαλὴ τοῦ συγγρα-
φέως (ἡ τριχόπτωση!) θεω ροῦνται βαρύτερα ἀπὸ τὶς συνέπειες τῆς σπαρ τιατικῆς
εἰσβολῆς στὴν Ἀτ τική· ἀφ’ ἑτέρου ὅτι ἡ φράση ἐκφέρεται μὲ τὸ αὐτό, σχεδόν, λεξι-
λόγιο: «…τότε χαλεπώτερα πάσχειν ᾤμην ἢ ὑπ’ Ἀρχιδάμου τοὺς Ἀθηναίους ἐπὶ τῇ
δενδροτομίᾳ τῶν Ἀχαρνῶν». Οἱ ὀλίγες λεκτικὲς διαφορὲς εἶναι ἀσή μαντες. Ὁ Ἀπό -
καυκος στὴν θέση τοῦ ρήματος ᾤμην ἐχρησιμοποίησε τὸ ταυτόσημο ρῆμα ἐδόκουν,
ἐνῶ ἀντὶ τοῦ ὅρου χαλεπώτερα, συστοίχου ἀντικειμένου τοῦ ἀπαρεμ φάτου πάσχειν,
προτίμησε τὸν ἀντίστοιχο ὅρο βαρύτερον16. Μία ἄλλη δια φορὰ ποὺ παρατηρεῖται
εἶναι καὶ ἡ μετάθεση τοῦ χρονικοῦ ἐπιρρήματος τότε κατὰ μία θέση μέσα στὴν πρό-
ταση.

16. Ἐδῶ ἐμφανίζεται τὸ συντακτικὸ φαινόμενο τῆς συστοιχοποίησης τοῦ ἐπιθετικοῦ προσδιο -
ρισμοῦ, καθὼς παραλείπεται τὸ εὐκόλως ἐννοούμενο ὁμόρριζο οὐσιαστικὸ πάθος καὶ ἔχει τραπεῖ ὁ
ἐπιθετικὸς προσδιορισμὸς σὲ οὐδέτερο γένος πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ στὸ χωρίο τοῦ Συνεσίου (χαλε-
πώτερα πάσχειν ἀντὶ τοῦ χαλεπώτερον πάθος πάσχειν) καὶ ἀκολούθως ἐνικοῦ σὲ ἐκεῖνο τοῦ Ἀποκαύκου
(βαρύτερον πάσχειν ἀντὶ βαρύτερον πάθος πάσχειν). Γιὰ τὸ φαινόμενο αὐτὸ βλ. Schwyzer 1950, σ. 77
καὶ Humbert 1960, σ. 262.

17. Γιὰ τὴν ἀναζήτηση τοῦ χωρίου ἐχρησιμοποιήσαμε τὴν μηχανὴ ἀναζήτησης στὴν ἱστοσελίδα
τοῦ Thesaurus Linguae Graecae μὲ τὴν ἀκόλουθη ἡλεκτρονικὴ διεύθυνση: stephanus.tlg.uci.edu/in-
dex.php (προσπελάστηκε στὶς 11/04/2016). Γιὰ ἕνα παράδειγμα λογίου, τοῦ Μιχαὴλ Γαβρᾶ, καὶ τῆς
ἔμμεσης ἀπὸ τὴν πλευρά του γνώσεως ἀρχαίου συγγραφέως, τοῦ Εὐριπίδου, βλ. Christidis 2015.

«… καὶ ὁ πόλεμος λαμπρὸς ἦν, ἀγο μένης
καὶ φερομένης τῆς κεφαλῆς, τότε δή, τότε
χαλεπώτερα πάσχειν ᾤμην ἢ ὑπ’ Ἀρχι -
δάμου τοὺς Ἀθη ναίους ἐπὶ τῇ δεν δρο τομίᾳ
τῶν Ἀχαρ  νῶν, ταχύ τε ἀπεδεί χθην …»

Συνέσιος Κυρήνης, Φαλάκρας Ἐγ κώ μιον,
ἐκδ. TERZAGHI στίχ. 12-15· ἐκδ. LAMOUREUX,
σσ. 48-49

«… καὶ πολλοὶ τῶν τότε παθημάτων οἱ
μάρ  τυρες, ὅπου γε καὶ βαρύτερον τότε πά-
σχειν ἐδόκουν ἢ ὑπ’ Ἀρχιδάμου τοὺς Ἀθη -
ναίους ἐπὶ τῇ δενδροτομίᾳ τῶν Ἀ χαρ νῶν,
ἅτε μὴ τοὺς στύλους ἔχων τοῦ σώματος δυ-
ναμένους ἀνέχειν τὸ βάρος τῆς σαρκός …»

Ἰωάννης Ἀπόκαυκος, (ἐπιστ.) Πρὸς τὸν Γο-
ριανίτην, ἐκδ. PÉTRIDÈS, σ. 82.13-14              

Ἀπὸ τὰ παραπάνω τεκμαίρεται πέραν πάσης ἀμφιβολίας ὅτι ὁ Ἀπόκαυκος εἶχε
ὑπ’ ὄψιν του τὸ σχετικὸ χωρίο ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Συνεσίου Κυρήνης Φαλάκρας
Ἐγκώμιον. Εἶναι σαφὲς ἐπίσης ὅτι δὲν τὸ ἐγνώριζε ἐμμέσως, δηλ. μέσω παραπομπῆς
ἢ ἀπηχήσεως μεταγενεστέρου ἀπὸ τὸν Συνέσιο συγγραφέως, ἀφοῦ, πλὴν τῆς δικῆς
του ἐπιστολῆς πρὸς τὸν Γοριανίτη, τὸ συγκεκριμένο χωρίο δὲν ἀπαντὰ σὲ κανένα
ἄλλο κείμενο τῆς βυζαντινῆς γραμματείας17. 



18. Βλ. παραπάνω ὑποσημ. 12. Βλ. ἀκόμη καὶ τὰ παραδείγματα ποὺ ἀναφέρει ὁ Wilson 1971, σ.
559. Πρβλ. Christidis 2015, σ. 75.

19. Γιὰ τὸ ζήτημα τῆς χρήσεως ἀνθολογίων ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς συγγραφεῖς, βλ. Lemerle 2001,
σ. 47. Γιὰ τὴν χρήση ἀνθολογίων συγκεκριμένα γιὰ σχολικὴ χρήση βλ. Canart 2010 καὶ Canart 2011.
Πολὺ καλὸ παράδειγμα ἑνὸς τέτοιου ἀνθολογίου συνιστᾶ ὁ κῶδ. Escur. gr. 355 (olim X.I.13), 13ου-
14ου αἰ. Τὸ ἐν λόγῳ χειρόγραφο ἀποτελεῖ προϊὸν συλλογικῆς ἀντιγραφικῆς ἐργασίας (ἕνας ἐκ τῶν γρα-
φέων εἶναι μάλιστα ὁ ἴδιος ὁ Γεώργιος Κύπριος) καὶ περιέχει ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Ὅμηρο, τὸν
Ἀριστοφάνη καὶ τοὺς τρεῖς τραγικούς, τὸν Στράβωνα, καὶ ἀκόμη ἀπὸ τὸν Αἴλιο Ἀριστείδη, τὸν Λιβάνιο,
τὸν Λουκιανό, τὴν ἀνθολογία τοῦ Ἰω. Στοβαίου, τὸν Θουκυδίδη, τὸν Ξενοφῶντα, ἀλλὰ καὶ τὸν Πλού-
ταρχο κ.ἄ. Περιέχει ἐπίσης διάσπαρτες ἐπιστολὲς καὶ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Συνεσίου, συμπε -
ριλαμβανομένου καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Φαλάκρας Ἐγκωμίου στὰ φφ. 366r-372r, βλ. de Andrés 1965, σσ.
253-58. Γιὰ τὸν κώδικα πολὺ σημαντικὴ εἶναι ἡ ἐξαιρετικὴ μελέτη της Pérez Martín 1996. Ἀποσπά -
σματα τοῦ Συνεσίου ἠράνισε καὶ ὁ Μακάριος Χρυσοκέφαλος στὸ ἀνθολόγιό του Ῥοδωνιαί, βλ. Cottone
1983.

20. Οἱ συλλογὲς αὐτὲς εἶναι οἱ ἀκόλουθες: CPG· CPG Suppl.· Kurtz 1886· Krumbacher 1887· Ka-
rathanassis 1936· Strömberg 1954· Bühler 1982-1987. 

21. CPG, τόμ. II, σ. 306 (Apostolii, Centuria III, ἀρ. 78).                                                                  
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Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ τὸ ζήτημα τοῦ τρόπου ἀκριβῶς μὲ τὸν
ὁποῖον ἐπραγματοποίησε ὁ Ἀπόκαυκος τὴν παραπομπή του στὸ κείμενο αὐτό. Δὲν
πρέπει νὰ θεωρεῖται ὁλωσδιόλου ἀπίθανο πὼς τὴν ἔκαμε ἀπὸ μνήμης, καὶ δὲν εἶναι
ὀλίγοι οἱ βυζαντινοὶ λόγιοι ποὺ παρέπεμπαν συχνὰ στὶς πηγές τους μὲ τὸν τρόπο
αὐτό18. Συγκεντρώνει ὡστόσο περισσότερες ἴσως πιθανότητες ἡ περίπτωση ὅτι εἶχε
ὄντως μπροστά του τὸ ἔργο τοῦ Συνεσίου σὲ κάποιου εἴδους μορφή, ὅταν συνέ-
τασσε τὴν ἐπιστολή, ἀφοῦ οἱ ἐλάχιστες καὶ ἀσήμαντες λεκτικὲς διαφοροποιήσεις,
τὶς ὁποῖες ἐσημειώσαμε παραπάνω, φαίνεται νὰ συνηγοροῦν μᾶλλον πρὸς τὴν κα-
τεύθυνση αὐτή. Ἂν ὅμως ἤντλησε τὸ χωρίο ἁπλῶς ἀπὸ κάποιο ἀνθολόγιο μὲ
σχετικὰ ἀποσπάσματα ad usum scholarum, σύμφωνα μὲ τὴν προσφιλῆ βυζαντινὴ
συνήθεια19, ἢ ἂν εἶχε πρόσβαση στὸ πλῆρες κείμενο τοῦ  Ἐγκωμίου δὲν εἶναι ἐν τέ-
λει εὔκολο νὰ ἀπαντηθεῖ.

Διερευνῶντας περισσότερο τὸ τελευταῖο αὐτὸ ἐρώτημα παρατηροῦμε ἀρχικῶς
ὅτι ἡ φράση ποὺ μὰς ἐνδιαφέρει δὲν εἶχε καταστεῖ παροιμιακή, ἀφοῦ δὲν ἀπαντᾶ
στὶς γνωστὲς συλλογές20, παρ’ ὅτι ἐχρησιμοποιεῖτο ἤδη παροιμιακῶς ἡ παραπλήσια
νοηματικῶς φράση Ἀρχιδάμιος πόλεμος, λεγομένη ἐπὶ τῶν λίαν πικρῶν πολέμων21.
Ἔπειτα ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τὸ Φαλάκρας Ἐγκώμιον ἦταν, καὶ παρέμεινε ἀναμ -
φισβήτητα στὴ διάρκεια ὅλης τῆς βυζαντινῆς περιόδου, ἕνα πολὺ ἀγαπητὸ ἔργο,
γεγονὸς ποὺ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἰδιαιτέρως ἐκτεταμένη χειρόγραφη παράδοσή
του. Συγκεκριμένα, τὸ ἔργο παραδίδεται –στὸν βαθμὸ ποὺ κατέστη δυνατὸν νὰ
διερευνήσουμε– ἀπό ἑβδομήντα τρεῖς κώδικες, πενήντα περίπου ἐκ τῶν ὁποίων
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ἀνάγονται στὴν βυζαντινὴ περίοδο22. Ὁ ἀρ χαιό τερος ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁ cod. Paris.
Coislin 249, τοῦ 10ου αἰῶνος23, ἐνῶ δὲν εἶναι ὀλίγοι καὶ οἱ κώδικες ἐκεῖνοι ποὺ
χρονολογοῦνται στοὺς ἀμέ  σως ἑπομένους τρεῖς αἰῶνες, ὅπως οἱ Laur. Plut. 55,6
(11ου αἰ.), Laurent. Plut. 80,19 (12ου αἰ.), Vat. gr. 91, Ἄθω Ἰβήρων 137 καὶ Βατοπε-
δίου 685 (καὶ οἱ τρεῖς αὐτοὶ κώδικες ἀντεγράφησαν κατὰ τὸν 13ο αἰ.)24.  Ἕνας ἀπὸ
τοὺς λόγους τῆς τόσο μεγάλης διαδόσεως τοῦ ἔργου εἶναι ἀναμφιβόλως ὅτι ὁ Συ-
νέσιος πάντα ἀπέλαυε μία σταθερὴ θέση μεταξὺ τῶν διδακτέων ἀντι κει μένων τοῦ
ἐκπαιδευτικοῦ προγράμματος καὶ ἐσυνιστᾶτο ἡ μελέτη του ὡς λογοτεχνικοῦ προ-
τύπου25.

Ἐξυπακούεται ὅτι μία νέα συγκεντρωτικὴ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ ἔργου τοῦ λογίου

22. Βλ. τὴν βραχεῖα περιγραφὴ τῶν κωδίκων στὶς ἐκδόσεις τῶν Terzaghi 1944, σσ. IX-LI καὶ Lamou-
reux – Aujoulat 2004, σσ. XIX-LXXI. Βλ. ἀκόμη Pérez Martín 1996, σ. 140. Πρβλ. καὶ τὰ ἀποτελέσματα
τῆς ἀναζήτησης στὴν βάση δεδομένων Pinakes τοῦ περιωνύμου Institut des Recherches & d’Histoire
des Textes (I.R.H.Τ.): http://pinakes.irht.cnrs.fr/notices/oeuvre/841/ (προσπελάστηκε τελευταὶα φορὰ
στὶς 11/04/2016), ὅπου εὑρίσκονται συγκεντρωτικῶς ὅλοι οἱ κώδικες ποὺ παραδίδουν τὸ ἔργο. Ἑκτὸς
τῶν ἑβδομήντα τριῶν σωζομένων χειρογράφων τὸ ἔργο παραδιδόταν καὶ ἀπὸ τὸν κώδ. Εὐαγγελικῆς
Σχολῆς Σμύρνης Β–9, ἕνα μαθηματάριον τοῦ 18ου αἰ., τὸ ὁποῖο ἀπωλέσθη κατὰ τὴν καταστροφὴ τῆς
Σχολῆς τὸ 1922· γιὰ τὸν κώδ. βλ. Παπαδόπουλος–Κεραμεὺς 1877, σσ. 32-34. 

23. Γιὰ τὸν κώδ. βλ. Devreesse 1945, σσ. 228-29.  Ἐσχάτως ὁ χρόνος τῆς παραγωγῆς τοῦ χειρογρά-
φου προσδιορίστηκε μὲ μεγαλύτερη ἀκρίβεια στὸ β΄ μισὸ τοῦ 10ου αἰ., βλ. Bernabò 2011, σ. 112.

24. Γιὰ τοὺς δύο φλωρεντινοὺς κώδικες βλ. Bandini 1768 καὶ 1770, στῆλ. 240-44 καὶ 208
ἀντιστοίχως. Γιὰ τὸν κώδ. Vat. gr. 91 βλ. Mercati–Franchi de Cavalieri 1923, σσ. 103-4. Γιὰ τὸν κώδ.
Ἰβήρων 137 (4257) βλ. Lambros 1900, σ. 29. Ὁ καθ. K. N. Κωνσταντινίδης ἔχει ἐκπονήσει νέα, πληρέ-
στερη περιγραφὴ τοῦ κώδικος στὸν Β΄ τόμο (κώδικες 101-200) τοῦ Καταλόγου Ἑλληνικῶν Χειρογρά-
φων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος εὑρίσκεται στὸ στάδιο τῆς τελικῆς
ἐπεξεργασίας. Γιὰ τὸν βατοπεδινὸ κώδικα βλ. Εὐστρατιάδης –Ἀρκάδιος Βατοπεδινός 1924, σ. 136. Γιὰ
τὸν ἴδιο κώδ. βλ. ἐπίσης καὶ τὸ σύντομο ἄρθρο τοῦ Criscuolo 1972-1973, ἀλλὰ καὶ Baldi 2012, σσ. 14-
18. Πρβλ. Stefec 2014, σσ. 137-140. 

25. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ ἔργο σὲ ὁρισμένους κώδικες συνοδεύεται ἀπὸ σχόλια εἶναι ἐνδεικτικὸ τῆς
χρήσεώς του γιὰ διδακτικοὺς λόγους, ὅπως στὸν κώδ. Monacensis gr. 476, (13ου-14ου αἰ.), φφ. 1r-9r,
γιὰ τὸν ὁποῖο βλ. Hardt 1812, σ. 6. Ἐπίσης, τὸ παραπάνω συμπέρασμα ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς
ὅτι τὸ Φαλάκρας ἐγκώμιον πολὺ συχνὰ παραδίδεται ἀπὸ κώδικες μὲ ὁμοειδὲς περιεχόμενο ποὺ γνω-
ρίζουμε ὅτι συνήθως ἐχρησιμοποιεῖτο στὴν διδασκαλία, ὅπως ὁ κῶδ. Bodleianus Barocci 56 (14ου αἰ.),
ὁ ὁποῖος, μαζὶ μὲ τὶς ἐπιστολὲς καὶ ἄλλα ἔργα τοῦ Συνεσίου, περιέχει ἔργα τοῦ Λουκιανοῦ, τοῦ Λιβα-
νίου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, ἀλλὰ καὶ ἐπιγράμματα τοῦ Ἀγαθία, βλ.
Coxe 1969, στῆλ. 88-91. Συνάμα, δὲν κρίνεται τυχαῖον ὅτι ὁ Ἀνώνυμος Καθηγητὴς τοῦ 10ου αἰ.
ζητοῦσε νὰ δανεισθεῖ βιβλίο μὲ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Συνεσίου, ἐκδ. Markopoulos 2000, ἐπ. 108, σ. 92.13-
16. Ὁ Συνέσιος ὑπῆρξε λογοτεχνικὸ πρότυπο καὶ τοῦ Μιχαὴλ Ψελλοῦ, βλ. Papaioannou 2000, ἀλλὰ
καὶ τοῦ Θεοφυλάκτου Ἀχρίδος, ἐκδ. Gautier 1986, ἐπ. 32, σ. 237.17 καὶ ἐπ. 75, σ. 401.35-6. Στὸ
ἀνωνύμως παραδιδόμενο ἔργο Περὶ τῶν τεσσάρων μερῶν τοῦ τελείου λόγου –τὸ ὁποῖο μέχρι προσφά-



ἱεράρχου, τὸ ὁποῖο εἶναι πλημμελῶς ἐκδεδομένο καὶ διά σπαρ το σὲ δυσεύρετα
πολλὲς φορὲς δημοσιεύματα, ἀποτελεῖ desideratum τῆς ἔρευνας. Ἡ ολοκλήρωσή
της θὰ διευκολύνει τὸν ἐντοπισμὸ περισσοτέρων χωρίων καὶ τὴν κατάδειξη τῆς
ἀκριβοῦς σχέσης ἐξαρτήσεως τοῦ Ἀποκαύκου ἀπὸ τὰ πρότυπά του, συμπεριλαμ-
βανομένου τοῦ Συνεσίου, ἀλλὰ καὶ τὴν μέθοδο ἀσφαλῶς μὲ τὴν ὁποία ἀξιοποιοῦσε
τὶς φιλολογικές του πηγές26. 

τως ἀποδιδόταν στὸν Γρηγόριο Πάρδο, τὸν γνωστὸ διδάσκαλο τοῦ α΄ μισοῦ τοῦ 12ου αἰ. καὶ μετέπειτα
μητροπολίτη Κορίνθου– ὁ ἄγνωστος συγγραφεὺς συμπεριλαμβάνει τὸν Συνέσιο μαζὶ μὲ τοὺς Καππα-
δόκες Πατέρες τοῦ 4ου αἰ., τὸν Λιβάνιο καὶ τὸν Ψελλὸ στὰ ὑποδείγματα γλωσσικῆς δεινότητος καὶ
ὕφους, βλ. Donnet 1967, σσ. 321-22. Βλ. Hörandner 2012, σσ. 105-106, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ὅτι τὸ ἔργο
δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδοθεῖ στὸν Γρηγόριο Πάρδο.  Ἐπιπλέον ἐπιρροὲς τοῦ Συνεσίου ἐντοπίζονται καὶ στὸ
ἔργο τοῦ Μιχαὴλ Ἰταλικοῦ, βλ. Criscuolo 1976, ἰδ. σσ. 61-63 και Criscuolo 1991. Πρέπει ἐδῶ νὰ
σημειωθεῖ ὅτι ἀπήχηση ἀπὸ τὸν Δίωνα τοῦ Συνεσίου, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἐντοπίσθηκε ἀπὸ τὸν P. Gautier,
ἐκδότη τοῦ ἔργου τοῦ Ἰταλικοῦ, εὑρίσκεται σὲ ἐπιστολὴ τοῦ τελευταίου πρὸς τὸν παλαιό του μαθητὴ
Βαφεώπωλο, βλ. Νέσσερης 2014, Τόμ. Α΄, σ. 52 ὑποσημ. 142. Ἀξίζει νὰ προστεθεῖ ὅτι καὶ ὁ γνωστὸς
λόγιος Ἰωάννης Τζέτζης κάνει ὀνομαστικὴ ἀναφορὰ στὸ Φαλάκρας ἐγκώμιον στὶς ἔμμετρες Χιλιάδες
του, ἐκδ. Leone 1968, XI. 716, σ. 457: «… ὡς ὕστερον [scil. ἔγραψεν] ἐγκώμιον φαλάκρας. Ἀνθ’ ὧνπερ
ὁ Χρυσόστομος ὁ Προυσαεὺς ὁ Δίων, πολὺ τελῶν παλαίτερος αὐτοῦ τοῦ Συνεσίου, ῥητορικῶς συνέγρα-
ψεν ψόγον κατὰ φαλάκρας». Γιὰ τὸν Συνέσιο ὡς πρότυπο τοῦ Μιχαὴλ Χωνιάτου βλ. Rhoby 2003. Πρὸς
τὰ τέλη τοῦ 12ου ἐπίσης αἰῶνος ὁ Εὐθύμιος Μαλάκης (ἐπ. 2, ἐκδ. Μπόνης) δὲν ἤντλησε ἁπλῶς χωρία
ἀπὸ τὸν Συνέσιο, ἀλλὰ ἀντέγραψε σχεδὸν αὐτολεξεῖ μίαν ὁλόκληρη ἐπιστολή του (ἐπ. 149), βλ. Hunger
2001, σ. 312. Συστηματικὴ μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ Συνεσίου φαίνεται ὅτι ἐπιτελέστηκε καὶ στοὺς
ἑπόμενους αἰῶνες, βλ. Πολέμης 2004 καὶ Κουρούσης 1990-96· τὸ αὐτὸ μαρτυρεῖ ἄλλωστε καὶ ἡ
ἐκτεταμένη χειρόγραφη παράδοση τῶν ἐπιστολῶν του, βλ. Bianconi 2015. Γιὰ τὴν θέση του στὸ
σχολικὸ curriculum κατὰ τὴν πρώιμη Παλαιολόγεια περίοδο, βλ. Constantinides 1982, σσ. 143, 144,
152. Περισσότερες πληροφορίες γιὰ τὴν πρόσληψη τοῦ Συνεσίου κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο παρέχει
ὁ προσφάτως ἐκλιπὼν Denis Roques 2012. Γιὰ τὴν διόλου εὐκαταφρόνητη χρήση τῶν ἔργων τοῦ Συ-
νεσίου Κυρήνης στὴν ἐκπαίδευση κατὰ τὴν μεταβυζαντινὴ περίοδο καὶ τὴν ἀκόλουθη παράδοσή τους
ἀπὸ κώδικες τῆς ἐποχῆς αὐτῆς βλ. Σκαρβέλη-Νικολοπούλου 1993, σσ. 59-62.

26. Τὴν πολυαναμενόμενη ἔκδοση ἔχει παλαιόθεν ἀναγγείλει ὁ καθ. Βασίλης Κατσαρός, ὁ ὁποῖος
ἔχει ἀσχοληθεῖ ἐκτενῶς μὲ τὸν Ἀπόκαυκο, βλ. τὰ τελευταῖα δημοσιεύματά του: Κατσαρὸς 1998-99,
2001 καὶ 2004.
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JOHN APOKAuKOS, THe DeVASTATION OF ACHARNAI 
AND SYNeSIuS OF KYReNe

ABSTRACT

The scholarship and erudition of John Apokaukos (1153/1160 – before April 1235), bishop of
Naupaktos, are evident from the creative integration into his writings of a large number of

re ferences to and passages borrowed from ancient Greek and Christian authors alike. One of the
most prominent ancient Greek authorities that influenced Apokaukos was Thucydides, which
was quite reasonable given the high esteem his work enjoyed throughout the Hellenistic and
Byzantine period and its nearly perpetual presence in school curriculum. It has to be stated
though that not all the instances that have been hitherto recognised as references to the ancient
Athenian historian, or at least as thucydidean echoes, can be credited as such. exactly this is the
case of a very interesting passage in a letter of Apokaukos to Nikephoros Gorianites, mesazon of
the ruler of epiros Theodore Doukas Komnenos (1215-1230), which was considered by the editor
of the letter Sophrone Pétridès as an allusion to the devastation of Acharnae by the Spartan king
Archidamos in 431 B.C. (Thuc., II.19). Kosmas Lambropoulos many decades later followed
Pétridès in that respect considering too the passage a clear reference to Thucydides. As a matter
of fact the total lack of any textual similarities between the relevant passages of Thucydides and
Apokaukos, or any other obvious connection for that matter, seems to point out that the learned
bishop alludes to another author altogether. In the present article we have been able to prove that
this author can be non other than the renowned Synesios, bishop of Kyrene (4th/5th c. A.D.). The
passage of Apokaukos is almost identical with a passage of the latter’s satirical work Eulogy of
Baldness (Φαλάκρας Ἐγκώμιον) in terms of wording, while the quotation is also used in a very
similar fashion, since in both cases there is inherent an element of comparison. Indeed the re-
spective authors state, as a way of emphasis apparently, that what befell them –hair loss for Syne-
sius, health problems for Apokaukos– was far worse than the destruction of the Athenian land-
scape. As far as the way in which Apokaukos came to know the work and quote from it, it is argued
that a definitive answer cannot be given for the time being on the grounds that the scholar could
have easily had access either to a full copy of Synesius’ work, which does have a wide manuscript
tradition, or an anthology, while the fact that he could have simply quoted by memory cannot be
rejected altogether. 
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Πίν. 1: Adrianus Turnebus (Adrien Turnèbe), 1512-12 Ἰουνίου 1565*

Καθηγητὴς στὰ Πανεπιστήμια τῆς Τουλούζης καὶ τοῦ Παρισίου, Βασιλικὸς Διδάσκαλος στὸ Κο-
λέγιο τῆς Γαλλίας (College de France) (1547-65) καὶ Διευθυντὴς τοῦ Βασιλικοῦ Τυπογραφείου
(1552-56). Ὁ Turnebus ὑπῆρξε περίφημος φιλόλογος, σχολιαστής, μετα φραστὴς καὶ ἐκδότης
ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ Λατίνων συγγραφέων, ὅπως ὁ Αἰσχύ λος, ὁ Σοφοκλής, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ
Φίλων, ὁ Θεόφραστος καὶ ὁ Κικέρων, ἀλλὰ καὶ πρῶ τος ἐκδότης τοῦ Συνεσίου Κυρήνης.

* [Ἡ φωτογραφία προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Alfred Gudeman, Imagines Philologorum. 160 Bildnisse
aus Zeit von der Renaissance bis zur Gegenwart, (Leipzig-Berlin 1911), σ. 7. Ἡ βιβλιογραφία γιὰ τὸν
Τurnebus εἶναι ἐκτεταμένη, βλ. Μ. Maittaire, Historia typographorum aliquot parisiensium vitas et libros
complectens, (Londini 1717), σσ. 47-80. A. Gudeman, Syllabus on the History of Classical Philology,
(Boston 1892), σ. 36. Ἀναντικατάστατο παραμένει τὸ ἔργο τοῦ J. e. Sandys, A History of Classical Scholar -
ship, Ι-ΙΙΙ, (Cambridge 1908), ἰδ. tom. II, σσ. 185-86. u. von Wilamowitz-Moellendorff, History of Clas-
sical Scholarship, transl. from the German (Teubner Verlag 1921) by A. Harris, ed. with Introduction
& Notes by H. Lloyd-Jones, (Baltimore Maryland 1982), σσ. 55-6, 65, 87. Ch. Astruc, “une lettre auto-
graphe d’Adrien Turnèbe. Ms. du Supplément grec, n° 1361”, Revue des Études Grecques 58 (1945), σσ.
219-27. Βλ. ἀκόμη καὶ L. D. Reynolds – N. G. Wilson, Scribes and Scholars, a Guide to the Transmission
of Greek & Latin Literature, (Oxford 19913), σσ. 173-74. Α. Grafton, Defenders of the Text: The Traditions
of Scholarship in an Age of Science, 1450-1800, (Harvard 1991), σσ. 148, 154 καὶ 174. Πολύτιμο, τέλος,
εἶναι τὸ σχετικῶς πρόσφατο βιογραφικὸ ἔργο τοῦ J. Lewis, Adrien Turnèbe (1512-1565): a humanist
observed, (Genève 1998)].
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Πίν. 2: Ἡ πρώτη σελίδα τοῦ Ἐγκωμίου ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ Turnebus, 
Synesii Episcopi Cyrenes … ex bibliotheca regia, (Parisiis 1553)





* τὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάστηκε ὡς ἀνακοίνωση στὴν Β΄ Ἐπιστημονικὴ Διημερίδα τοῦ Τομέα
Ἀρχαίας καὶ Μεσαιωνικῆς Ἱστορίας τοῦ τμήματος Ἱστορίας καὶ Ἀρχαιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου
Ἰωαννίνων (14-15/5/2010). 

1. Ἡ προσδοκία γιὰ τὴν ἐπανάκτηση –Dei misericordia ἢ Deo volente– πόλεων καὶ περιοχῶν, ὅπως
ἡ κωνσταντινούπολη, ἡ Χαλκίδα (Negroponti) ἢ ἡ κρήτη, ἐκφράζεται ἤδη στὴν μεταξὺ τοῦ κράτους
τῆς νίκαιας καὶ τῶν Γενουατῶν συνθήκη τοῦ νυμφαίου (1261, Μαρτ. 14). Βλ. Pieralli 2006, σσ. 130-
142 καὶ εἰδικότερα σσ. 133.59-61 καὶ 141 (ἀρ. 4)· ἐπίσης Dölger 1997, no. 1890. 

ΔηΜητριοσ κ. αΓοριτσασ

« Ἐπεστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς»

ο ρολοσ των αυτοκρατορικων Δωρεων 
στην ΠελοΠοννησο κατα την ΠρωιΜη ΠαλαιολοΓεια

ΠεριοΔο: Μια Πρωτη ΠροσεΓΓιση*

ἩἍλωση τῆς κωνσταντινούπολης ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους τὸν Ἀπρίλιο τοῦ
1204 ἀνέδειξε τρία διάδοχα βυζαντινὰ κράτη, ἐκ τῶν ὁποίων ἐκεῖνο τῆς Δυτ.

Μ. Ἀσίας μὲ πρωτεύουσα τὴ νίκαια κατάφερε νὰ ἐπικρατήσει στὸν μεταξύ τους
ἀντα γω νισμὸ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς αὐτοκρατορίας. στὰ χρόνια ποὺ ἀκολού -
θησαν, τὸ κράτος τῆς νίκαιας μεθόδευσε τὴν ὑλοποίηση τοῦ ὁράματος τῆς ἐπα -
νόδου στὴν πρωτεύουσα καὶ τῆς ἐπανάκτησης τῶν ἀπωλεσθέντων ἐδαφῶν τῆς
αὐτοκρα το ρίας1. τὸν Ἰούλιο τοῦ 1261 ὁ καῖσαρ Ἀλέξιος στρατηγόπουλος μὲ μισθο -
φο ρικὸ σῶμα ὀκτακοσίων ἱππέων περιῆλθε, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ Μιχαὴλ η΄ Παλαι-
ολόγου, τὰ περίχωρα τῆς κωνσταντινούπολης στοχεύοντας στὸν ἐκφοβισμὸ τῶν ἐκεῖ
λατίνων· ἡ ἀποστολή του, ὡστόσο, κατέληξε ἀναπάντεχα στὴν ἀνακατά ληψη τῆς
πρω τεύουσας, γεγονὸς ποὺ ἀναπτέρωσε τὶς ἐλπίδες τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα
γιὰ τὴν ἀποτίναξη τοῦ λατινικοῦ ζυγοῦ καὶ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα βυζαντινὰ ἐδάφη.

Δύο ἔτη νωρίτερα, στὴ μάχη τῆς Πελαγονίας ( Ἰουλ. 1259), ὁ πρίγκιπας τῆς
Ἀχαΐας Γουλιέλμος Β΄ Βιλλεαρδουΐνος συνελήφθη ἀπὸ τὰ στρατεύματα τοῦ Μι -
χαὴλ η΄. Προκειμένου νὰ ἀπελευθερωθεῖ, ὁ λατίνος ἡγεμόνας παρέδωσε στὸν
Βυζαντινὸ αὐτοκράτορα τὰ ὀχυρὰ τῆς Μονεμβασίας, τοῦ Μυστρᾶ, τῆς Μάνης καὶ

Δωδώνη (Ἱστορία--Ἀρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 207-226



πιθανὸν τοῦ  Ἱερακίου κατόπιν συμφωνίας ποὺ ἐπικυρώθηκε τὸ 12622. τὸ ἴδιο ἔτος
καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ἑπόμενου, βυζαντινὲς δυνάμεις ἀνέλαβαν δράση μὲ στόχο τὴν
ἀνακατάληψη τῆς Πελοποννήσου ὑπὸ τὴν καθοδήγηση ἱκανῶν στρατιωτικῶν,
ὅπως ὁ μέγας κονόσταυλος Μιχαὴλ καντακουζηνός, ὁ ἀδελφὸς τοῦ αὐτοκράτορα,
σεβαστοκράτωρ κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, ὁ μέγας δομέστικος Ἀλέξιος Φιλῆς,
ὁ Ἀλέξιος καβαλλάριος καὶ ὁ παρακοιμώμενος Μακρηνός3. αὐτάρεσκα ὁ Μιχαὴλ
η΄ ἰσχυριζόταν ὅτι ἐπέδραμε στὴν Πελοπόννησο «τὴν μὲν ληϊζόμενος τὴν δὲ καὶ
ὑποχείριον ποιούμενος», ὑποχρεώνοντας τὰ ἐκεῖ λείψανα «τῆς ἐν αὐτῇ τυραννίδος»
(scil. λατίνους) νὰ τραποῦν σὲ φυγή.  Ἐπρόκειτο ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον γιὰ ρητορικὲς
ἀποστροφές, στὰ πλαίσια τῆς αὐτοκρατορικῆς προπαγάνδας, ποὺ ἀποσκοποῦσαν
στὸν ἐκθειασμὸ τοῦ αὐτοκράτορα καὶ στὴν προβολὴ τῶν ἐπιτευγμάτων του, παρὰ
ἀνταποκρίνονταν στὴ σύγχρονη πολιτικὴ πραγματικότητα4, καθὼς οἱ στρατιωτικὲς
ἐπιχειρήσεις δὲν εἶχαν πάντοτε τὰ ἐπιθυμητὰ ἀποτελέσματα5. 

2. Ὁ Γεώργιος Παχυμέρης ι 31 (Failler 1984, σ. 123.24-26) παραδίδει τὴ συμφωνία (συνθεσίαι)
μεταξὺ τοῦ Μιχαὴλ η΄ καὶ τοῦ Βιλλεαρδουΐνου: «δοῦναι … Μονεμβασίαν, Μαΐνην, Ἱεράκιον, Μυζηθρᾶν
–Ἀνάπλιον δὲ καὶ Ἄργος ἐν ἀμφιβόλοις ἐτίθει– καὶ ἅμα πᾶν τὸ περὶ τὴν Κινστέρναν θέμα». Πιθανῶς ὁ
Μιχαὴλ η΄ διαπραγματευόταν τὴν παράδοση περισσοτέρων ἐδαφῶν, ὅπως τὸ Ἄργος καὶ τὸ ναύπλιο,
τὰ ὁποῖα δὲν κατάφερε τελικὰ νὰ ἀνακτήσει. Βλ. τὶς ἐκδοχὲς (ἑλληνικὲς καὶ λατινικὲς) τοῦ Χρονικοῦ
τοῦ Μορέως, Buchon 1825, σ. 236· Schmitt 1904, σσ. 292, 293, στχ. 4425-4426· καλονάρος 1940, σ. 186,
στχ. 4425-4426, καὶ Παπαδοπούλου 2000, σσ. 114, 124. Γιὰ τὴν πολιτικὴ τοῦ Μιχαὴλ η΄ στὴν Πελο-
πόννησο βλ. Geanakoplos 1959, σσ. 154-160, καὶ Angold 2012, σ. 30 καὶ σποράδην.   

3. Γιὰ τὰ πρόσωπά τους βλ. PLP, nos. 10984, 21498, 29809, 10034 καὶ 16358 ἀντίστοιχα. οἱ σύγ-
χρονες πολιτικὲς ἐξελίξεις ἀποτυπώνονται καὶ στὴν κτιτορικὴ ἐπιγραφὴ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων στὰ
καφιόνια τῆς Μάνης (1262-1270), ὅπου γίνεται λόγος περὶ «τῶν εὐσεβε[στ]άτων βασιλέω<ν> Μι -
χ(αὴλ) κ(αὶ) Θεοδώρας τῶν Παλε[ο]|λόγω<ν> καὶ ἡγεμονέβοντος τοῦ περιποθίτου αὑταδέ(λφου)
αὐ[τῶν]| ἑν τῖ χώρα τῆς Πολλυπονίσου Κωνσταντίνου τοῦ σεβαστ[ο]|κράτ(ορος) του Παλεωλόγου»,
Drandakis 1984, σσ. 163-165.

4. Grégoire 1959-60, σσ. 451.27-452.2, § 7, καὶ σ. 453.6-7, 12-13, § 9. σὲ ἐγκώμιό του στὸν Μιχαὴλ
η΄ ὁ λόγιος Μανουὴλ (Μάξιμος) Ὁλόβωλος ἀναφέρει ὅτι «ἡ τοῦ Πέλοπος δεσπότην ἤδη γνωρίζει σε
καὶ τῶν Ἰταλικῶν μολύσματα ἀπορρυφθεῖσα, τῶν σῶν ὕμνων ὅλη γίνεται», Previale 1943-49, σ. 39.20-
21. στὸ ἴδιο πνεῦμα καὶ ὁ Γεώργιος κύπριος –ἔπειτα πατριάρχης Γρηγόριος Β΄– γράφει ὅτι « Ἔνθεν τοι
καὶ βλέπεις Πελοπόννησον, βλέπεις Βοιωτίαν, τὴν Εὔβοιαν ἐκείνην, τὴν Ἀττικήν, τὴν ἀρχαίαν Ἑλλάδα·
... ὡς ἐκάθηρας τὴν τοῦ Πέλοπος ὡς προσεποιήσω τὴν Λακωνικήν, καὶ τῆς Ἀχαΐας ἐκράτησας», Γρηγο-
ρίου τοῦ κυπρίου, Ἐγκώμιον εἰς τὸν Αὐτοκράτορα κυρὸν Μιχαὴλ τὸν Παλαιολόγον καὶ Νέον Κωνστα ν -
τῖνον, Boissonade 1829, τόμ. ι, σσ. 342-343.

5. Ἔπειτα ἀπὸ κάποιες ἀποτυχίες, οἱ Βυζαντινοὶ κέρδισαν τὸ 1275 τὴ μάχη τῆς Μεγάλης Ἀρά -
χωβας, τὸ 1277 κατέλαβαν τὰ καλάβρυτα, ἐνῶ τὰ ὀχυρὰ τῆς Ἄκοβας, τῆς καρύταινας, τοῦ Πολύφεγ-
γου καὶ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου στὰ σκόρτα ἀνακτήθηκαν μόλις τὸ 1320/21. Βλ. Schreiner 1975, σ. 242
(ἀρ. 5)· Bonn 1969, σσ. 129-133, 135 σημ. 5, 145-146, 202, καὶ Zakythinos 1975, τόμ. ι, σ. 27 κ.ἑ. 
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Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ καὶ προτοῦ καλὰ ἑδραιώσει τὴν παρουσία της στὰ νεο -
αποκτηθέντα ἐδάφη, ἡ βυζαντινὴ πολιτικὴ ἐξουσία ἐπιχείρησε νὰ προσεταιριστεῖ
τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν σλαβογενῶν κατοίκων τοῦ ταϋγέτου (Μηλλιγγῶν) καὶ τοὺς
τοπικοὺς ἄρχοντες τῆς κυνουρίας (τσακωνίας). οἱ τελευταῖοι διακρίνονταν γιὰ τὰ
φιλοβυζαντινά τους αἰσθήματα καὶ ἡ σύμπραξή τους ἦταν πολύτιμη γιὰ τὴν ἑ δ ραίωση
τῆς βυζαντινῆς παρουσίας στὸν Μυστρά, ὁ ὁποῖος περιβαλλόταν ἀκόμη ἀπὸ
φραγκικὰ ἐδάφη.   Ἔτσι, σύμφωνα μὲ τὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως, οἱ ἀρχηγοὶ τοῦ δρόγγου
τοῦ Μιλιγοῦ στὸν ταΰγετο «συμβίβασιν ἐποίησαν καὶ ὅρκους ὑπωμόσαν | νὰ στέκουν
διὰ τὸν βασιλέαν, νὰ ἀρνήσωνται τοὺς | Φράγκους»6. 

καθ’ ὑπόδειξη τοῦ αὐτοκράτορα Μιχαὴλ η΄ ὁ ἐξάδελφός του καὶ κεφαλὴ τῆς Πε-
λοποννήσου, παρακοιμώμενος Μακρηνός, προέβη σὲ εὐεργεσίες προκειμένου νὰ κα-
ταλάβει τὴν περιοχή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ «χαρτία ἄγραφα τοῦ ἐβούλλωσε μὲ τὸ χρυσό-
βουλλόν του» (scil. ὁ Μιχαὴλ η΄), ὥστε νὰ «κάμῃ χρεία προνοιάσματα ἢ εὐεργεσίες νὰ
ποιήσῃς | πρὸς τὴν οὐσίαν τοῦ καθενός»7. Ἔτσι, στοὺς τοπικοὺς ἄρ χοντες τοῦ δρόγγου
τοῦ Μελιγοῦ, τοῦ Γαρδαλεβοῦ καὶ τῆς τσακωνίας ἀναγνω ρίστηκε ὅλοι νὰ εἶναι
«ἐγκουσάτοι | ἄρματα νὰ βασταίνουσιν, δεσποτικὰ μὴ ποιήσουν»8, καὶ παράλληλα
ἄλλους «ἐποῖκεν σεβαστούς, τοὺς πρώτους γὰρ τζαστᾶδες», ὡς ἀνταμοιβὴ γιὰ τὶς
ὑπηρεσίες τους στὴν αὐτοκρατορία, ἀλλὰ καὶ ὡς μέσο δημιουργίας δυνατῶν, φιλικῶν
πρὸς τὸν Βυζαντινὸ αὐτοκράτορα, ἐρεισμάτων. Ὡς ἀπο τέλεσμα, τὰ Βάτικα, ἡ τσακω-
νία, ὁ δρόγγος τοῦ Μελιγοῦ καὶ ἡ περιοχὴ τῆς Γιστέρνας τάχθηκαν τελικὰ στὸ πλευρὸ
τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα Μιχαὴλ η΄ Παλαιολόγου9.

6. Buchon 1825, σ. 246· Schmitt 1904, σ. 301, στ. 4531-4533, καὶ καλονάρος 1940, σσ. 189-190,
στχ. 4531-4533. τὴν ἐν λόγῳ συμφωνία διαπραγματεύθηκε ὁ μέγας κονόσταυλος Μιχαὴλ καντακου-
ζηνός, ὁ ὁποῖος στὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως ἀναφέρεται ὡς κεφαλὴ τῶν βυζαντινῶν ἐδαφῶν στὴν Πε-
λοπόννησο μὲ ἕδρα τὴ Μονεμβασία. 

7. Buchon 1825, σ. 248· Schmitt 1904, σσ. 301, 302-303, στ. 4565-4575, καὶ καλονάρος 1940, σ. 191,
στχ. 4565-4575.  Ἔχει ἐπισημανθεῖ ὅτι ὁ ὅρος πρόνοια στὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως δὲν ἔχει βαρύτητα
τεχνικοῦ ὅρου, ἀλλὰ δηλώνει γενικὰ κτήσεις, κληρονομικὲς ἢ παραχωρημένες ὑπὸ ὅρους, ἀκόμη καὶ φέ-
ουδα. Βλ. Jacoby 1973, σσ. 877-879· Μανιάτη-κοκκίνη 1994, σσ. 501-505, καὶ Bartusis 2012, σσ. 287-288.

8. Παρόμοια συμφωνία εἶχαν ἐπιτύχει οἱ ἄρχοντες τοῦ δρόγγου τοῦ Μελιγοῦ μὲ τὸν πρίγκιπα Γουλιέλ-
μο Β΄ Βιλλεαρδουΐνο. Βλ. Buchon 1825, σ. 188· Schmitt 1904, σσ. 202, 203, στχ. 3025-3028, καὶ καλονάρος
1940, σ. 127, στχ. 3025-3028.  Ἡ σημασία ἐδῶ τῆς φράσης «δεσποτικὰ μὴ ποιήσουν» δηλώνει, πιθανότατα,
τὴν ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τυχὸν ὑποχρεώσεις (ἐκδουλεύσεις) φεουδαλικοῦ χαρακτήρα (convées). 

9. Buchon 1825, σ. 248· Schmitt 1904, σσ. 302, 305, στχ. 4576-4593, καὶ καλονάρος 1940, σσ. 191-
192, στχ. 4576-4593. Ἀντίθετα οἱ Ἕλληνες ἄρχοντες τῆς καρύταινας ἀναφέρεται ὅτι δὲν πείσθηκαν
ἀπὸ τὶς ὑποσχέσεις τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα καὶ παρέμειναν πιστοὶ στὸν Φράγκο βαρόνο Geof-
froy de Briel. Βλ. Morel–Fatio 1885, σσ. 70-74 (§§ 312-331). Γιὰ τοὺς τίτλους τοῦ σεβαστοῦ καὶ τοῦ
τζαστᾶ βλ. Stiernon 1965, σσ. 226-232· Ahrweiler 1966, σσ. 34-38, καὶ Guilland 1967, σσ. 596-600.



Ἰδιαίτερης μεταχείρισης ἔτυχε ἡ πόλη τῆς Μονεμβασίας λόγῳ τῆς μεγάλης γεω -
στρατηγικῆς, πολιτικῆς καὶ οἰκονομικῆς της σημασίας γιὰ τὶς βυζαντινὲς κτήσεις τῆς
Πελοποννήσου καὶ τὴν αὐτοκρατορία. Ἀρχικὰ ὁ Μιχαὴλ η΄ καὶ ἀργότερα ὁ Ἀνδρό -
νικος Β΄ ἐξέδωσαν χρυσόβουλλα μὲ τὰ ὁποῖα οἱ Μονεμβασιῶτες κατέστησαν ἀκατα -
ζήτητοι κομμερκίου, ἀπολαμβάνοντας «ἐξκουσσείαν πᾶσαν καὶ ἐλευθερίαν»10. Ἐπι -
πλέον, ἡ πόλη γιὰ τὴν πίστη της στὸν Βυζαντινὸ αὐτοκράτορα καὶ τὴν «πρὸς τὸ γένος
ἀνα φορὰ καὶ κοινωνία» ἀναβιβάστηκε ἐκκλησιαστικὰ ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάκτησή
της11 καὶ ὁ μητροπολίτης της ὁρίστηκε ἀρχιερατικὸς προϊστάμενος πάσης τῆς Πελο-
ποννήσου, ἔχοντας στὴ δικαιοδοσία του καὶ τὶς ὑπὸ λατινικὴ καὶ ἐνε τικὴ κυριαρχία
ἐπι σκοπὲς Ἀνδρούσης, κορώνης καὶ Μεθώνης στὴ Μεσσηνία: «νῦν καὶ ὁπηνίκα Θεὸς
εὐδοκήσει ἐπανελθεῖν καὶ ἀνασωθῆναι αὖθις ταύτας εἰς τὸ μέρος τῆς βασιλείας μου»12. 

οἱ βυζαντινὲς δυνάμεις στὴν Πελοπόνησο ἐπὶ Μιχαὴλ η΄ Παλαιολόγου, παρὰ τὴν
ἀρχικὴ πρόοδο τῶν ἐπιχειρήσεών τους, ἀπέτυχαν νὰ ὑποτάξουν τὸ λατινικὸ Πριγκι -
πᾶτο τῆς Ἀχαΐας, κατάφεραν ὅμως νὰ ἑδραιωθοῦν στὶς περιοχὲς τῆς λακωνίας καὶ τῆς
Ἀρκαδίας.  Ἡ παγίωση τῆς βυζαντινῆς ἐξουσίας στὶς περιοχὲς αὐτὲς τοῦ Μοριὰ συνέ-
τεινε στὴ διαμόρφωση ἑνὸς εὐνοϊκοῦ γιὰ τὸ Βυζάντιο κλίματος στὴν εὐρύτερη περιο-
χή, προσελκύοντας ἀρκετοὺς γηγενεῖς ἀπὸ τὰ λαϊκὰ στρώματα ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς τάξεις
τῆς τοπικῆς ἀριστοκρατίας. σὲ αὐτὸ συνέβαλε κατὰ πολὺ καὶ ἡ πολιτικὴ τῆς παροχῆς

10. Βλ. MM, V, σσ. 154-155 (ἀρ. 7.1, 1284, αὔγ.), 155-161 (ἀρ. 7.2, 1293, Ἰούν.), 161-165 (ἀρ. 7.3,
1301, Ἰούν.) καὶ 165-168 (ἀρ. 7.4, 1317, νοέμ.). Πρβλ. Dölger 1960, nos. 2102, 2236, 2237· λάμπρος
1915, σσ. 290.27-291.20 καὶ Gerstel 2013, σσ. 352-358. Παραπλήσια τακτικὴ μὲ ἀντίστοιχη πολιτικὴ
στόχευση εἶχε ἐπιχειρηθεῖ παλαιότερα ἀπὸ τὸ κράτος τῆς νίκαιας ἐπὶ Θεοδώρου α΄ λάσκαρι καὶ
Ἰωάννη Γ΄ Δούκα Βατάτζη (Γιαρένης 2007, σσ. 81-100) καὶ ἀπὸ τὸν Γουλιέλμο Β΄ Βιλλεαρδουΐνο τὸ
1248 (Jacoby 1973, σ. 892). Γιὰ τὴ γεωπολιτικὴ σημασία τῆς Μονεμβασίας καὶ τῶν προνομίων ποὺ
ἔλαβε ἡ πόλη στὰ χρόνια τῶν πρώτων Παλαιολόγων βλ. καλλιγᾶ 2010, σσ. 71-86.  Ἡ οἰκονομικὴ
ἐπιφάνεια τῆς Μονεμβασίας φαίνεται ξεκάθαρα καὶ στὴ συνοδικὴ πράξη τοῦ ἔτους 1324, ὅπου σημεί-
ωνεται ὅτι ἡ εἰσφορὰ τῆς ὁμώνυμης μητρόπολης πρὸς τὸ Πατριαρχεῖο ἀνερχόταν στὰ ὀκτακόσια
ὑπέρπυρα, βλ. PRK, 1, ἀρ. 88, σ. 506.46· πρβλ. Preiser-Kapeller–Mitsiou 2010, σσ. 248, 254 (πίν. 1), 256-
257. Γιὰ τὸν ὅρο ἐξκουσσεία, δηλαδὴ τὶς φορολογικὲς ἀπαλλαγὲς καὶ τὴν ἄρση τῶν στρατιωτικῶν
βαρῶν, βλ. Bartusis 2012, σσ. 69-71 καὶ σποράδην. 

11. Ἡ πόλη ἀναδείχθηκε σὲ μητρόπολη ἀρχικὰ στὴν 98η τάξη, ἐνῶ λίγο πρὶν τὸ 1285 ἀνῆλθε στὴ
13η. Darrouzès 1981, σσ. 182-183, 384 (ϟη΄), 386, 396 (λδ΄). 

12. Βλ. Kislinger 2001, σ. 203 IIb: «μετὰ τὸ ὑποταγῆναι τὸν ἐνταῦθα τόπον (i.e. λακεδαίμονα)
εὐδοκίᾳ θεοῦ καὶ ὑπὸ τὴν χεῖρα τῶν κραταιῶν καὶ ἁγίων ἡμῶν αὐθεντῶν καὶ βασιλέων πρῶτος κατέλα-
βεν ἀρχιερεὺς ὁ τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως Μονεμβασίας κῦρ Γρηγόριος. Ἔξαρχος δὲ ὢν καὶ τὰ
ἐκκλησιαστικὰ δίκαια ἔχων πάσης Πελοποννήσου», καὶ σσ. 66-67 (σχόλια)· ΜΜ, τόμ. V, σσ. 158-160
(ἀρ. 7.2), καὶ Foskolou 2006, σσ. 457-461. Γιὰ τὸν γεωγραφικὸ ἐντοπισμὸ τῶν ὁρίων τῆς μητρόπολης
Μονεμβασίας βλ. Πίκουλας 1996, σσ. 393-404.
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προνοιῶν, οἰκονομικῶν ἀπαλλαγῶν καὶ ἄλλων προνομίων στὸν ὀρθόδοξο πληθυσμὸ
ἢ μᾶλλον στὴν élite τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Πελοπόννησο σὲ μία προσπάθεια ἐπιβολῆς
τῆς βυζαντινῆς ἐξουσίας σὲ ἕναν χῶρο χωρὶς πολιτικὴ καὶ κοινωνικὴ συνοχή, καὶ μὲ
πληθυσμιακὴ ἑτερότητα. Ἀνάλογη τακτικὴ εἶχε ἀκολουθήσει ὁ αὐτο κράτορας Μιχαὴλ
η΄ καὶ τὸ 1258, ὅταν ὑπο δέ χθηκε θερμὰ τὰ μέλη μίας πρεσβείας τοῦ λατίνου αὐτο -
κράτορα τῆς κωνσταντινού πολης, Βαλδουΐνου Β΄, στὴν πλειοψηφία τους   Ἕλληνες,
καὶ «μηδὲν ἔχων ἐν τῇ πόλει, ζητούντων ἐδίδου, εἰ ἕξει, καὶ χρυσοβουλλείοις λόγοις κα-
τησφαλίζετο τὰ διδόμενα»13, ἐπι διώ κοντας ἔτσι τὴν ἐξασφάλιση ἐρεισμάτων στὸ
ἐσωτερικὸ τῆς πρωτεύουσας.

τὴν πολιτικὴ τῆς ἐκχώρησης προνομίων ποὺ ἄσκησε ὁ Μιχαὴλ η΄ συνέχισε ὁ
διάδοχός του, Ἀνδρόνικος Β΄ Παλαιολόγος, ἀλλὰ λιγότερο συστηματικὰ καὶ κατὰ
περίπτωση. σημειωτέον ὅτι ἐπὶ τῆς βασιλείας του οἱ βυζαντινο-φραγκικὲς σχέσεις
πέρασαν μία μακρὰ περίοδο σχετικῆς ἡρεμίας, τουλάχιστον μέχρι καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ
14ου αἰ., ἔπειτα ἀπὸ τὴ συνθήκη εἰρήνης ποὺ συνομολόγησε ὁ πρίγκιπας τῆς
Ἀχαΐας Φλωρέντιος τοῦ Hainaut (1289-1297) μὲ τὸν Βυζαντινὸ αὐτοκράτορα (συν-
θήκη τῆς Γλαρέντζας, σεπτ. 1289)14.

κατὰ τὴ μακρόχρονη βασιλεία τοῦ Ἀνδρονίκου Β΄ ἀρκετοὶ τοπικοὶ ἄρχοντες
τῆς Πελοποννήσου αἰτήθηκαν στὸν αὐτοκράτορα ἔγγραφη ἀναγνώριση τῶν ἰδιο -
κτησιῶν τους ἢ ἐκχώρηση οἰκονομικῶν προνομίων καὶ φοροαπαλλαγῶν ὡς ἀντάλ -
λαγμα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τῆς βυζαντινῆς ἐπικυριαρχίας.  Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ πε-
ρίπτωση τοῦ Πελοποννησίου λογίου Διονυσίου Ἀρκᾶ, μετέπειτα μητροπολίτη Μυ-
τιλήνης15, ὁ ὁποῖος ζήτησε ἀπὸ τὸν πατριάρχη καὶ πρώην δάσκαλό του, Γρηγόριο
Β΄ κύπριο (Μάρτ. 1283 - Ἰούν. 1289), νὰ μεσολαβήσει στὸν μέγα λογοθέτη Θεόδω-
ρο Μουζάλωνα γιὰ τὴν ἔκδοση ἑνὸς προστάγματος, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ παρεχωρεῖτο
στοὺς δύο ἀδελφοὺς τοῦ Ἀρκᾶ ἀτέλεια γιὰ τὴν ἀκίνητη περιουσία τους στὴν
Ἀρκαδία (κυπαρισσία)16. οἱ τελευταῖοι, ὅπως σημειώνει ὁ πατριάρχης, ἐπιθυμοῦ -

13. Παχυμέρης, ιι 10 (Failler 1984, σσ. 149.24-151.1), καὶ Dölger 1997, no. 1860.
14. Γιὰ τὴ συνθήκη βλ. Bonn 1969, σσ. 165-167· Zakythinos 1975, vol. ι, σσ. 61-62· Laiou 1972, σσ.

39-40, καὶ Dölger 1960, no. 2138. Ἀποτέλεσμά της ἦταν, ὅπως ἐπισημαίνεται καὶ στὸ Χρονικὸν τοῦ Μο-
ρέως, ὅτι «μὲ τὸν λαὸν τοῦ βασιλεώς εἰρηνικὰ ἐδιάγε· | ἐπλούτηναν οἱ ἅπαντες, Φράγκοι τε καὶ  Ῥωμαῖοι»,
Schmitt 1904, σ. 568, στχ. 8780-81, καὶ Longnon 1911, σ. 243 (§ 606). 

15. Γιὰ τὸ πρόσωπό του βλ. PLP, no. 5427, καὶ Constantinides 1980, σσ. 83-89.
16. εὐστρατιάδης 1910, σσ. 187-188 (ἀρ. 181) καὶ Lameere 1937 (ἀρ. 195). κατὰ τὴ Μέση καὶ   Ὕστερη

Βυζαντινὴ περίοδο ὡς Ἀρκαδία νοεῖται ὁ ὁμώνυμος οἰκισμὸς στὴν τριφυλία (σημ. κυπαρισσία).  Ὡς ἐκ
τούτου, ἡ πιθανὴ καταγωγὴ τοῦ Διονυσίου Ἀρκᾶ καὶ τῶν ἀδερφῶν του ἀπὸ αὐτὴν παρουσιάζει ἐξαιρετικὸ
ἐνδιαφέρον. σημειωτέον ὅτι σὲ ποίημά του ὁ Μανουὴλ Φιλῆς ἀπευθύνεται στὸν Διονύσιο, Ἀρκὰ ἐξ Ἀχαΐας,
βλ. Γεδεὼν 1882/83, σ. 659.26. Γιὰ τὸν ὅρο ἀτέλεια βλ. καραγιαννόπουλος 2000, σσ. 170-171.

15



σαν «τοὺς μὲν νόθους ἰδεῖν διαπεφευγότας δεσπότας, τῆς δὲ Ῥωμαίων πολιτείας καὶ
ἐλευθερίας μεταλαχεῖν», προσθέτοντας ὅτι «νῦν μὲν ἐν ἐλπίσιν ἔχειν ἀπολαύειν τῆς
δωρεᾶς ταυτησί, ἔργῳ δὲ τηνικαῦτα ἀπολαύσειν ἡνίκα καὶ Θεοῦ νεύσαντος ἡ πατρίς,
εἴη δὲ τάχιον τοῦτο, εἴη δ’ ὁμοῦ καὶ σύμπασα ἡ λοιπὴ Πελοπόννησος ὑποχείριος γέ-
νηται βασιλεῖ». Ὁ πατριάρχης Γρηγόριος Β΄ παροτρύνει μάλιστα τὸν Μουζάλωνα
νὰ μὴν ἀδιαφορήσει στὸ αἴτημά τους αὐτό, διότι ἔτσι θὰ τοὺς ἐνεθάρρυνε νὰ προ-
σχωρήσουν στὸ Βυζάντιο17. 

τὸ ἴδιο διάστημα (1289) ὁ ἄρχων Θεόδωρος νομικόπουλος, κάτοχος κατὰ τὴν
χώραν τοῦ Δαμαλᾶ τοῦ γονικοῦ χωρίου τοῦ κρανιδίου καὶ ἄλλων κτημάτων, τὰ
ὁποῖα βρίσκονταν στὰ ἐδάφη τοῦ φραγκικοῦ οἴκου τῶν de la Roche18, προσέφυγε
στὸν αὐτοκράτορα, δηλώνοντας πίστη καὶ ὑποταγὴ (δουλεία), καὶ ἀναγνωρίζοντας
ὡς φυσικὴν τὴ βυζαντινὴ ἐξουσία· ἔπεισε μάλιστα καὶ ἄλλους τοπικοὺς ἄρχοντες
νὰ πράξουν τὸ ἴδιο19. σὲ ἀντάλλαγμα ἔλαβε τὸν τίτλο τοῦ σεβαστοῦ καὶ πέτυχε τὴν
ἔκδοση χρυσοβούλλου μὲ τὸ ὁποῖο ἐξασφάλιζε τὴν κληρονομικὴ ἀναγνώριση καὶ
προστασία τῆς ἰδιοκτησίας του, καθὼς καὶ μελλοντικὲς φοροαπαλλαγές20. Ἐνδια -
φέρον παρουσιάζει ἐδῶ ἡ ἐναρκτήρια φράση τοῦ προοιμίου στὸ χρυσόβουλλο τοῦ
Ἀνδρονίκου Β΄: «ἐπεστράφητε πρός με καὶ ἐπιστραφήσομαι πρὸς ὑμᾶς»21, ὅπου ἡ
χρή ση τῆς ὁριστικῆς παθ. ἀορ. β΄ ἐπεστράφητε, ἀντὶ τῆς προστακτικῆς ἐπι στρέ -
ψατε, ποὺ ἀπαντᾷ στὰ ἀντίστοιχα παλαιοδιαθηκικὰ χωρία (Ζαχ. 1:3, Μαλ. 3:7), δη-
λώνει ἕνα ἤδη συντελεσθὲν γεγονός.

στὶς παραπάνω περιπτώσεις ἡ αὐτοκρατορικὴ χορηγία εἴτε ἕπεται τῆς ἀνα γνώ -
ρισης τῆς ἐπικυριαρχίας τοῦ Βυζαντίου εἴτε συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἔκφραση τοῦ εὐ -
σε βοῦς πόθου γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς βυζαντινῆς ἐξουσίας καὶ στὴ λοιπὴ Πε-
λοπόννησο. Προκαλεῖ μάλιστα ἐντύπωση τὸ γεγονός, ὅτι οἱ χορηγίες αὐτὲς ἀφο -
ροῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σὲ περιοχὲς ποὺ δὲν εἶχαν περιέλθει ἀκόμη στὰ χέρια τῶν
Βυζαντινῶν. 

17. εὐστρατιάδης 1910, σ. 188· βλ. καὶ Zakythinos 1975, τόμ. II, σ. 194 καὶ σημ. 1.
18. Bonn 1969, σ. 488. Ὁ Bartusis 2012, σ. 427, πιθανολογεῖ προσωρινὴ παλινόρθωση τῆς

βυζαντινῆς ἐξουσίας στὴν περιοχή.
19. Dölger 1955, σ. 62, καὶ Dölger 1961, σ. 192.6-11. τὸ χρυσόβουλλο σώζεται σὲ ἀντίγραφο στὸν

κώδικα Miscellanea atti diplomatici e private B 45, ff. 53r-54v, (16ος αἰ.) τοῦ κρατικοῦ Ἀρχείου τῆς Βε-
νετίας. Βλ. Dölger 1960, no. 2128.

20. Dölger 1961, σ. 192.11-29. Πρβλ. Angelov 2006, σσ. 138-139, Wilskman 2012, σ. 62, καὶ Bar-
tusis 2012, σσ. 427-428. Γιὰ τὰ προοίμια τῶν χρυσοβούλλων τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων βλ. Hunger
1964.

21. Dölger 1961, σ. 192.1.
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Ἀνάλογες εὐεργεσίες σημειώθηκαν καὶ σὲ μονὲς τῶν βυζαντινῶν ἐδαφῶν τῆς
Πελοποννήσου, φορέων τῆς κωνσταντινουπολίτικης ἐπιρροῆς στὴν περιοχή. στὸν
Μυστρὰ ἡ βασιλικὴ καὶ πατριαρχικὴ μονὴ τῆς Θεοτόκου τῆς Ὁδηγήτριας (Βροντο-
χίου) κατέστη, χάρη στὸ ἐνδιαφέρον τοῦ λογίου ἱεράρχη, προέδρου λακεδαιμονίας,
νικηφόρου Μοσχοπούλου (ante αὔγ. 1289-1315/6) καὶ στὶς ἐνέργειες τοῦ
ἡγουμένου της Παχωμίου22, κέντρο μάθησης καὶ ἀντιγραφῆς χειρογράφων23. Ὁ Πα-
χώμιος, ὡς ἐπικεφαλῆς τῆς μονῆς, ἔλαβε τὰ ὀφφίκια τοῦ ἀρχιμανδρίτου καὶ τοῦ με-
γάλου πρωτοσυγκέλλου τῆς Πελοποννήσου ἀπὸ τὸν οἰκουμενικὸ πατριάρχη Ἀθα -
νά σιο, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς δεύτερης πατριαρχίας του (1303-1309), ὡς ἔνδειξη τῆς
ἄμεσης ἐξάρτησής του ἀπὸ τὴν κωνσταντινούπολη καὶ τὸ Πατριαρχεῖο24. Ἡ προ-
σθήκη τοῦ γεωγραφικοῦ προσδιορισμοῦ στὸ ὀφφίκιο τοῦ μεγάλου πρωτοσυγκέλ-
λου δηλώνει ὅτι ὁ Παχώμιος ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὰ πατριαρχικὰ καθιδρύματα στὰ
ὅρια τῆς βυζαντινῆς ἐπικράτειας στὸν Μοριά, προβάλλοντας ταυτόχρονα ἀξιώσεις
καὶ γιὰ τὴν ὑπόλοιπη Πελοπόννησο25. 

22. Ὁ Παχώμιος ὑπῆρξε ἰδιαίτερα δραστήριος, ἐξασφαλίζοντας αὐτοκρατορικὲς χορηγίες γιὰ τὴν
ἀνοικοδόμηση καὶ διακόσμηση ναῶν στὸν Μυστρά, ἀρχικὰ τῶν Ἁγίων Θεοδώρων (1290-1295) καὶ
ἀκολούθως τῆς Ὁδηγήτριας τοῦ Βροντοχίου (ca. 1310), ἐνῶ συνδέθηκε καὶ μὲ τὸν λόγιο μητροπολίτη
κρήτης καὶ κατ’ ἐπίδοσιν πρόεδρο λακεδαιμονίας νικηφόρο Μοσχόπουλο. Γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Πα-
χωμίου βλ. PLP, no. 22220, καὶ Μανούσακας 1957, σσ. 232-243. 

23. τὸ 1296 ἐγράφη, κατόπιν αἰτήματος καὶ δαπάνης τοῦ Παχωμίου, ἀπὸ τὸν κωδικογράφο νομικὸ
Βασιλάκη ἕνας κώδικας μὲ ὁμιλίες τοῦ Ἰωάννη Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Γεωργίου νικομηδείας (Paris. gr.
708 [Regius 2334]), ἐνῶ ὁ νικηφόρος Μοσχόπουλος δώρησε στὸ Βροντόχι (1311/12) ἕνα τετραβάγ-
γελο (κώδ. Syn. gr. 225-Vladimir 12). τέλος, τὸ 1319 ὁ Παχώμιος ἐνίσχυσε τὸν γραφέα καὶ πρωτέκδικο
τῆς μητροπόλεως λακεδαιμονίας, νικόλαο Μαλωταρᾶ, γιὰ τὴ συγγραφὴ τοῦ κώδ. ΕΒΕ 2550, μὲ τὰ
Ἀσκητικὰ τοῦ Ἐφραὶμ τοῦ σύρου. Ὁ νικόλαος Μαλωταρᾶς εἶναι, ἐπίσης, ὁ γραφέας τοῦ κώδ. Madrid,
Escorial, cod. ω-ιι-5 (ἔτ. 1311), μὲ ὁμιλίες τοῦ Ἰωάννη Χρυσοστόμου καὶ χορηγὸ τὸν σεβαστὸ Ἰωάννη
Πολεμιανίτη, ὁ ὁποῖος δώρησε στὴ μονὴ ἐκτάσεις στὴν περιοχὴ τοῦ Ἄστρους (πρβλ. καὶ σημ. 28). Βλ.
Παπαδόπουλος-κεραμεὺς 1903, σ. 220· λάμπρος 1907, σσ. 160-160b· Μανούσακας 1957, σσ. 235-243·
Ἐτζέογλου 2005, σσ. 184-187 καὶ Gerstel 2013, σ. 342, σημ. 27.

24. Ἡ ἀπόδοση τῶν τίτλων ἀπὸ τὸν Ἀθανάσιο ἀναφέρεται σὲ μεταγενέστερο πατριαρχικὸ σιγίλλιο
(ἔτ. 1366), ΜΜ ι, 480· Laurent 1971, σσ. 464-465, ἀρ. 1672 καὶ Darrouzès 1977, σσ. 426-427, ἀρ. 2510.
τὸ χρυσόβουλλο τοῦ Ἀνδρονίκου Β΄ (1314/15) ὁρίζει ὅτι κάθε νέος ἡγούμενος τῆς μονῆς Βροντοχίου
θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν πρωτεύουσα, γιὰ νὰ ἐπικυρωθεῖ ἡ ἐκλογή του ἀπὸ τὸν πατριάρχη «καὶ
τὴν σφραγῖδα δέξεται τῆς ἡγουμενείας», ἀλλὰ καὶ νὰ λάβει ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα «δικανίκιον σύμβολον
… ὡς ἡ μονὴ βασιλική», Millet 1899, σσ. 105.49-106.52. Βλ. ἐπίσης Papamastorakis 2012, σσ. 282-284
καὶ σημ. 17.

25. Πρβλ. καὶ τὸν ὁρισμό, μὲ πατριαρχικὸ σιγίλλιο (1383), τοῦ ἡγουμένου τῆς σταυροπηγιακῆς
μονῆς λυκουσάδος, εὐθυμίου, ὡς πρωτοσυγκέλλου τῶν «περὶ τὴν Βλαχίαν μοναστηρίων», σοφιανὸς
2006, σ. 512.28-29. Γιὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ μεγάλου πρωτοσυγκέλλου βλ. Πιλήλης 1985, σ. 197.



Ἡ μονὴ τοῦ Βροντοχίου ἀπέκτησε σταδιακὰ μεγάλη ἀκίνητη περιουσία καὶ
ἔτυχε τῆς αὐτοκρατορικῆς εὐεργεσίας μὲ τὴν ἔκδοση τριῶν χρυσοβούλλων ἀπὸ τὸν
Ἀνδρόνικο Β΄ (1314/15, 1320, Φεβρ. καὶ 1322, σεπτ.) καὶ ἑνὸς ἀπὸ τὸν Μιχαὴλ Θ΄
Παλαιολόγο (1319, αὔγ.), ἐπιβεβαιωτικῶν τῶν δικαίων της26. οἱ ἰδιοκτησίες της
ἐντοπίζονται ἀρχικὰ στὴ λακωνία κυρίως, ἀλλὰ καὶ στὴ λατινοκρατούμενη Μεσ-
σηνία, «εἰς τὴν Ἀνδροῦσαν»27, ἐνῶ σύντομα ἐπεκτάθηκαν καὶ στὴν Ἀρκαδία. στὸ
χρυσόβουλλο τοῦ 1320 ἀναφέρεται ὅτι ἡ μονὴ διέθετε γῆ στὸν Χελμό, πιθανῶς
κοντὰ στὰ καλάβρυτα, ἡ ὁποία ὅμως ἀπαλλοτριώθηκε προκειμένου νὰ δοθεῖ «πρὸς
στρατιώτας». σὲ ἀντάλλαγμα ἡ μονὴ ἔλαβε ἔκταση ἑξακοσίων μοδίων στὸ Ἄστρος,
«εἰς τὸν κάμπον τῆς Μαλεβῆς», τὴν ὁποία ἀγόρασε καὶ δώρησε στὸ Βροντόχι ὁ σε -
βαστὸς  Ἰωάννης Πολεμιανίτης28. Δύο ἔτη ἀργότερα, ἐπικυρώθηκαν μὲ νέο χρυσό-
βουλλο οἱ προσκτήσεις τῆς μονῆς (δωρεὰ τῆς κεφαλῆς τῆς Πελοποννήσου, Ἀνδρο -
νίκου Παλαιολόγου Ἀσάν, 1316-1321) στὶς πρόσφατα ἀνακτηθεῖσες περιοχὲς τῶν
σκόρτων καὶ τῆς καρύταινας29. 

Ὁρισμένες, ὡστόσο, ἀπὸ τὶς ἰδιοκτησίες τῆς μονῆς φαίνεται ὅτι βρίσκονταν εἴτε
σὲ λατινοκρατούμενες περιοχὲς εἴτε στὴ μεθόριο μεταξὺ τῶν φραγκικῶν καὶ βυζα -
ντινῶν ἐδαφῶν· ὡς ἐκ τούτου, στὸ χρυσόβουλλο τοῦ 1322 ὁ αὐτοκράτορας ἀπο -
δέχθηκε τὸ αἴτημα τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς Παχωμίου «ὅτε εὐδοκήσει ὁ Θεὸς …
γενέσθαι τῆς βασιλείας μου τὴν ἅπασαν χώραν τῶν Σκορτῶν, καθέξει ἡ τοιαὕτη σε-
βασμία μονὴ καὶ τὴν εἰς τὸ δηλωθὲν μετόχιον τῆς Βόγαλις, ἀλλὰ δὴ καὶ τὴν εἰς τὰ
εἰρημένα δύο χωρία (i.e. Ζούρτζαν καὶ Μουντρὰν) λατινικὴν μερίδα»30. σημειωτέον
ὅτι οἱ ἀνωτέρω εὐεργεσίες ποὺ δέχθηκε ἡ μονὴ προσείλκυσαν καλλιεργητὲς «ἐλευ -
θέρους ἀπὸ τοῦ μέρους τῶν λατίνων», τοὺς ὁποίους οἱ μοναχοὶ προσκαθῖσαν
ἀνενοχλήτως καὶ ἀδιασείστως σὲ κτήματα ποὺ κατεῖχαν31.

26. Millet 1899, σσ. 100-118, καὶ Dölger 1960, nos. 2341, 2438, 2485, 2633. τὸ κείμενο τῶν χρυσο-
βούλλων ἀποτυπώθηκε, μὲ πρωτοβουλία τοῦ ἡγουμένου τῆς μονῆς Παχωμίου, στὸ νοτιοδυτικὸ δια-
μέρισμα τοῦ νάρθηκα, στὸ καθολικό· πρβλ. ἐπίσης Kalopissi-Verti 2003, σσ. 79-88 καὶ ἰδιαίτερα σσ. 80-
81 (fig. 1), Bartusis 2012, σσ. 511-512 καὶ Gerstel 2013, σσ. 338, 340, 343 (fig. 4-5, 8). Γιὰ τὴν ἀκίνητη
περιουσία τῆς μονῆς βλ. Smyrlis 2006, σσ. 38, 163 καὶ Gerstel 2013, σσ. 337-346.

27. Millet 1899, σσ. 104.35-36, 110.37.
28. Millet 1899, σσ. 113.6-9, 114.15-17. Ὁ Ἀνδρόνικος Β΄ «ἀποζημίωσε» τὴ μονὴ τοῦ Βροντοχίου

γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν γαιῶν της στὸν Χελμό, ἐκχωρώντας ἀτέλεια στὰ νέα ἐδάφη της στὸ Ἄστρος. Γιὰ
τὶς ἀμφίδρομες σχέσεις τοῦ κράτους μὲ τὰ φορολογικὰ προνόμια τῶν μονῶν κατὰ τὴν ἐποχὴ τῶν Πα-
λαιολόγων βλ. Smyrlis 2009, σσ. 58-87. Γιὰ τὸν σεβαστὸ καὶ οἰκεῖο τοῦ αὐτοκράτορα, Ἰωάννη Πολεμια-
νίτη, βλ. PLP 23468, καὶ Gerstel 2013, σ. 342, σημ. 27.

29. Millet 1899, σσ. 115.4-116.10.
30. Millet 1899, σ. 118.34-39.
31. Millet 1899, σσ. 111.43-47 καὶ 114.18-21. Βλ. ἐπίσης Jacoby 2013, σ. 223.
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τὸ αὐτοκρατορικὸ ἐνδιαφέρον προσείλκυσε καὶ ἡ μονὴ τοῦ Μεγάλου σπηλαί-
ου, ἀμέσως μετὰ τὴν ἵδρυσή της, στὸ μεταίχμιο τοῦ 13ου καὶ 14ου αἰ. (ca. 1290-
1310), λόγῳ τῆς σημασίας τῆς θέσης της στὸ βορειότερο σημεῖο τῆς βυζαντινῆς με-
θορίου στὴν Πελοπόννησο32. Περὶ τὰ μέσα τοῦ 14ου αἰώνα, σὲ χρυσόβουλλο τοῦ
Ἰωάννη ς΄ καντακουζηνοῦ (1350, Ἀπρ.), ἐπικυρωτικὸ τῶν δικαίων τῆς μονῆς, μνη-
μονεύονται προγενέστερες δωρεὲς τῶν Ἀνδρονίκου Β΄ καὶ Ἀνδρονίκου Γ΄ Παλαι-
ολόγων33. Μεταξὺ ἄλλων, στὸ παραπάνω ἔγγραφο ἀναφέρεται ὅτι ἡ μονὴ κατεῖχε
ἀκίνητη περιουσία, μέρος τῆς ὁποίας βρισκόταν σὲ λατινοκρατούμενα ἐδάφη: «ἡ
ἡμίσεια μερὶς ἡ λατινικὴ τοῦ χωρίου τῆς Ἀβυσσαίνης (ὡς τῆς λοιπῆς ἡμίσειας μερίδος
κατεχομένης παρά τινων διαφόρων Ῥωμαίων καὶ ὑπὸ χεῖρα τῆς βασιλείας μου)»34.
τὴν ἴδια περίοδο, ἡ μονὴ ἀναφέρεται ὡς πατριαρχική, ἐνῶ τὸ 1354 ( Ἰαν.) ἡ ἡγου -
μενία τοῦ Μεγάλου σπηλαίου ἀνατέθηκε μὲ πατριαρχικὸ σιγίλλιο στὸν τιτουλάριο
μητροπολίτη Παλαιῶν Πατρῶν, Μακάριο, «ὡς καὶ ἔχειν ἐν αὐτῇ κατάντημα διὰ τὴν
οἰκείαν ἑαυτοῦ ἀσφάλειαν», ἐφόσον ἡ ἐπαρχία του κατείχετο ἀκόμη ἀπὸ τοὺς
Φράγκους35. Ἡ παραπάνω πατριαρχικὴ ἀπόφαση, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ διευθέτηση ἑνὸς
πρακτικοῦ ζητήματος, πρόβαλλε τὴ βυζαντινὴ παρουσία στὴν εὐρύτερη περιοχὴ
καὶ ὑπενθύμιζε στοὺς γειτνιάζοντες λατίνους τὸ διαρκὲς αἴτημα γιὰ τὴν ἀνακα -
τάληψη τῆς Πελοποννήσου. 

Ὁ ἀριθμὸς τῶν αὐτοκρατορικῶν δωρεῶν σὲ μέλη τῆς τοπικῆς ἀριστοκρατίας
στὴν Πελοπόννησο παραμένει ἄγνωστος. Φαίνεται, ὅμως, ὅτι ἡ πρακτικὴ αὐτή, τῆς
ἐκχώρησης προνομίων στὰ πλαίσια τοῦ εὐρύτερου σχεδιασμοῦ γιὰ τὴν ἀνακατά -
ληψη τῆς περιοχῆς, εἶχε σημαντικὴ ἀπήχηση μεταξὺ τῶν  Ἑλλήνων ἀρχόντων τοῦ
Μορέως. Ἡ παραπάνω ἐξέλιξη σὲ συνδυασμὸ καὶ μὲ τὴ σταδιακὴ ἐνίσχυση τῆς
βυζαντινῆς ἐξουσίας στὴν περιοχὴ ὁδήγησαν τὸ Φραγκικὸ Πριγκιπᾶτο στὴ λήψη
ἀνάλογων μέτρων γιὰ τὴ διατήρηση τῶν ἐρεισμάτων καὶ τῆς ἐξουσίας του στὴν πε-
ριοχή. αὐτὸς εἶναι, πιθανότατα, καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους γιὰ τὴν παρατηρούμενη
αὔξηση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν  Ἑλλήνων ἀρχόντων, οἱ ὁποῖοι ὄχι μόνο διατήρησαν μέρος
τῆς περιουσίας τους (ἰγονικὰ καὶ πρόνοιες), ἀλλὰ ἔλαβαν νέες γαῖες (φέουδα) καὶ
ἀναγνωρίστηκαν ὡς ἱππότες ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 13ου ἕως καὶ τὰ μέσα τοῦ
14ου αἰώνα. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ οἱ Ἀρχὲς τοῦ Πριγκιπάτου ἤλπιζαν ὅτι θὰ ἀπέτρε -

32. σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση τῆς μονῆς βλ. λάππας 1984, σσ. 80-125 καὶ σποράδην, καὶ Ἀναγνω -
στάκης 2004, σσ. 147-195, τῆς ἴδιας περιόδου (τέλη 13ου καὶ ἀρχὲς 14ου αἰ.) εἶναι ἡ ἀρχικὴ ἐπένδυση
τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Μεγαλοσπηλαιώτισσας καὶ ἕνα σπάραγμα ἀπὸ θωράκιο τέμπλου ποὺ
φυλάσσεται στὴ μονή. Βλ. Ξυγγόπουλος 1933, σσ. 114-115, 118-119. 

33. ΜΜ, V, σ. 191 (ἀρ. 8.1), καὶ Dölger 1960, nos. 2609, 2858.
34. ΜΜ, V, σ. 192 (ἀρ. 8.1).
35. ΜΜ, ι, σσ. 326-328 (ἀρ. 143) καὶ 329-330 (ἀρ. 145).



παν ἐνδεχόμενη συνεργασία τους μὲ τὶς βυζαντινὲς ἀρχὲς καὶ θὰ μετρίαζαν τὴν
ἐπιθυμία τους νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴ φραγκικὴ κυριαρχία·36 παράλληλα ὅμως ἐπι -
τάχυναν τὶς διαδικασίες κοινωνικῆς ἐνσωμάτωσης τῆς γηγενοῦς élite στὶς κατώτε-
ρες, ἔστω, βαθμίδες τῆς φεουδαλικῆς ἱεραρχίας τοῦ Μορέως37.

στὸ διάστημα αὐτὸ (1295) ἀναφέρονται στὴν κορινθία ὁρισμένα casaux de
parçon, δηλαδὴ μιὰ ὁρισμένη κατανομὴ γῆς, ἡ πρόσοδος τῆς ὁποίας μοιραζόταν
με ταξὺ τῶν gentilz hommes frans, les fievés dou prince καὶ τῶν gentilz homme grec
de l’empereur38, χαρακτηριστικὴ περίπτωση μίας κοινὰ ἐπωφελοῦς συνύπαρξης λα-
τίνων καὶ Ἑλλήνων ἀρχόντων. εἶναι γνωστὴ ἡ περίπτωση ἑνὸς τέτοιου ἄρχοντα,
ὀνόματι Φώτιου, ἀπὸ τὰ καλάβρυτα, ὑπηκόου τοῦ αὐτοκράτορα, ὁ ὁποῖος νεμόταν
ἕνα casaux de parçon στὴν περιοχὴ τῆς κορίνθου39. εὔστοχα, λοιπόν, ἡ γαλλικὴ
παραλλαγὴ τοῦ Χρονικοῦ τοῦ Μορέως θεώρησε τὸ καθεστὼς τῶν λεγόμενων
casaux de parçon ὡς ἀπόρροια τῆς συνθήκης τῆς Γλαρέντζας40, προσθέτοντας ὅτι
οἱ γηγενεῖς ὁρισμένων χωριῶν στὶς κοιλάδες τοῦ Παμίσου καὶ τοῦ κάλαμι στὴ βό-
ρειο Μεσσηνία ἀπέδιδαν κατὰ τὴ δεκαετία τοῦ 1290 φόρους στοὺς  Ἕλληνες τοῦ
Μυστρᾶ καὶ τοῦ Γαρδικίου41. Μία γενιὰ ἀργότερα, τὴ δεκαετία τοῦ 1330, μαρτυ -

36. Jacoby 2008, σ. 773 (κεφ. 20b).
37. τὰ ἀνωτέρω ἐπιβεβαιώνει τὸ κωδικοποιημένο ἐθιμικὸ δίκαιο τῶν φραγκοκρατούμενων περιο -

χῶν, γνωστὸ ὡς Assises τῆς  Ῥωμανίας, ποὺ συνετέθη στὰ γαλλικὰ ca. 1333-1346. Βλ. Recoura 1930,
σσ. 210 (§ 71), 246-247 (§ 138), 271-272 (§ 178), 280 (§ 194), καὶ Topping 1949, σσ. 51 (§ 71), 71 (§ 138),
86 (§ 178), 91 (§ 194), 120-121, ὅπου καὶ ἀγγλικὴ μετάφραση τῶν ἐν λόγῳ διατάξεων· βλ. ἐπίσης, Ζέπος
1948, σσ. 202-220 καὶ ἰδιαίτερα σ. 211 κ.ἑ., καὶ Ζέπος 1980-1981, τόμ. ι, σσ. 112-118. Γιὰ τὸ θέμα βλ.
Jacoby 1967, σ. 430 κ.ἑ.· Jacoby 1973, σσ. 883, 891-896, 899-901· Ferluga 1972, σσ. 76-87· Shawcross
2009, σσ. 204-206, καὶ Παπακοσμᾶ 2010, σσ. 193-196. Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τῶν αὐταδέλφων
καλληγοπούλων, κτιτόρων τοῦ ναοῦ τῆς Θεοτόκου Παντάνασσας ἢ Παναγίας καθολικῆς στὴ Γαστού-
νη (ἔτ. 1278/9), ἐκ τῶν ὁποίων ἕνας φέρει τὸ λατινικὸ ὄνομα Γουλιάμος (Guillaume). Βλ. Ἀθανασούλης
2003, σσ. 63-78. Γιὰ τὴν ὤσμωση βυζαντινῶν καὶ φραγκικῶν (γοτθικῶν) στοιχείων στὴν τέχνη τοῦ
Πριγκιπάτου τῆς Ἀχαΐας βλ. Athanasoulis 2013, σσ. 111-112, 142-151.

38. Longnon 1911, σ. 265 (§ 663)· Jacoby 1963, σσ. 111-113, καὶ Ortega 2012, σσ. 304-308. 
39. Γιὰ τὴν περίπτωση τοῦ Φωτίου βλ. Buchon 1853, σσ. 325-331· Longnon 1911, σσ. 265-275 (§

664-692)· Longnon 1949, σ. 267· Zakythinos 1975, τόμ. ι, σσ. 61-62 καὶ Jacoby 1963, σ. 118.
40. Longnon 1911, σ. 265 (§ 663). στὴ συνθήκη τῆς Γλαρέντζας θὰ πρέπει νὰ ἀποδοθεῖ καὶ ἡ δυ-

νατότητα τοῦ κανονικοῦ ἐπισκόπου Μεθώνης Ἰωάννη Ὀρεινοπούλου νὰ ἀφιερώσει τὸ 1290/91 ἕνα
μικρὸ κτῆμα στὴ μονὴ τῆς Θεοτόκου τῶν κριβιτζῶν, στὴν περιοχὴ τῆς κορώνης, μολονότι αὐτὴ δὲν
ἀνῆκε ἀκόμη στὴ βυζαντινὴ ἐπικράτεια, Βρανούση 1981, σσ. 17-47.

41. Longnon 1911, σ. 328 (§ 830)· βλ. ἐπίσης Longnon 1949, σσ. 267, 276-278· Topping 1949, σ. 121
καὶ σημ. 3, καὶ Jacoby 1963, σσ. 115-118, ὅπου καὶ ἐκτενῆς διαπραγμάτευση τοῦ θέματος. τὸ γεγονὸς
ὑποχρέωσε τὴν πριγκίπισσα τῆς Ἀχαΐας Ἰσαβέλλα Βιλλεαρδουΐνου νὰ ἀνοικοδομήσει τὸ φρούριο
Chastelnuef στὴ βόρειο Μεσσηνία προκειμένου νὰ προασπίσει τὴν ἐπικράτειά της.
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ροῦνται ξανὰ στὴ φραγκοκρατούμενη Μεσσηνία, στὴν ἴδια περιοχὴ ποὺ ἀνα φέρ -
θηκε προηγουμένως, χωριά, τὰ ἔσοδα τῶν ὁποίων διαμοιράζονταν μεταξὺ Φράγκων
καὶ  Ἑλλήνων42.

στὶς παραπάνω περιπτώσεις ποὺ ἀναφέρθηκαν, τῶν gentilz homme grec de l’em-
pereur ἢ τῶν χωριῶν ποὺ τελοῦσαν pro medietate43 τῶν  Ἑλλήνων καὶ τῶν Φράγκων
κυρίων τους, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Διονυσίου Ἀρκᾶ, τοῦ Φωτίου ἀπὸ τὰ κα-
λάβρυτα ἢ τοῦ Θεοδώρου νομικοπούλου, διαπιστώνονται ἀρκετὲς ὁμοιότητες.
Πρό  κειται γιὰ μέλη τῆς τοπικῆς ἀριστοκρατίας τῆς Πελοποννήσου ποὺ διέθεταν
ἀκίνητη ἰδιοκτησία στὸ Πριγκιπᾶτο –εἴτε ζοῦσαν σὲ αὐτὸ εἴτε ἦταν ἐγκατεστημένοι
στὰ βυζαντινὰ ἐδάφη– καὶ οἱ ὁποῖοι φαίνεται ὅτι εἴχαν ἀποδεχτεῖ τὴν ἐπικυριαρχία
τοῦ Βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα. 

σχετικὰ μὲ αὐτὴ τὴν φαινομενικὰ ἀντιφατικὴ κατάσταση ἔχει διατυπωθεῖ ἡ
ἄποψη ὅτι πρόκειται οὐσιαστικὰ γιὰ ἕνα καθεστὼς συγκυριαρχίας ἢ συγκυριότητας
(condominium) μεταξὺ τοῦ Βυζαντίου καὶ τοῦ Πριγκιπάτου τῆς Ἀχαΐας· θέμα πού,
λόγῳ τῶν πολλῶν νομικῶν καὶ πολιτικῶν του προεκτάσεων χρῄζει ἀσφαλῶς πε-
ραιτέρω διερεύνησης καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἰσχύει γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις ποὺ ἀνα -
φέρθηκαν44. Ἔτσι, στὴν περίπτωση τῶν χωριῶν τῆς βορείου Μεσσηνίας δὲν διαπι-
στώνεται κάποια μορφὴ συγκυριαρχίας, ἐφόσον δὲν μαρτυρεῖται ταυτόχρονη
ἀπόδοση φόρου στὶς Ἀρχὲς τοῦ Πριγκιπάτου ἢ τοῦ Μυστρᾶ, ἀλλὰ μόνον στὸ δεύ-
τερο καὶ γιὰ συγκεκριμένο χρονικὸ διάστημα. Ἀντίθετα στὶς ἀναφερόμενες περι-
πτώσεις τῶν casaux de parçon ἢ τῶν χωριῶν pro medietate ἔχουμε διανομὴ τῆς γαιο -
προσόδου μεταξὺ  Ἑλλήνων καὶ Φράγκων δικαιούχων, χωρὶς ἄλλες οἰκονομικοῦ
τύπου ἐξαρτήσεις ἢ ὀφειλὲς ἀπὸ καὶ πρὸς τὸ Βυζαντινὸ κράτος. 

καταλύτης τῶν παραπάνω ἐξελίξεων ὑπῆρξε ἡ βυζαντινὴ παρουσία στὴν Πε-
λοπόννησο, ἡ ὁποία ἐνίσχυσε τὶς φιλοβυζαντινὲς τάσεις τῆς γηγενοῦς élite, ἀλλὰ

42. σὲ ἔγγραφο ἀπογραφῆς τῆς αἰκατερίνης Valois (1337) ἀναφέρονται μεταξὺ ἄλλων τὸ casale
(i.e. χωρίον) Boscio quod est casale mesanie, pro medietate Grecorum et pro medietate Francorum καὶ τὸ
casali Basilicu, que est pro medietate Francorum et pro medietate Grecorum. Βλ. Buchon 1853, σσ. 90,
91, καὶ Longnon–Topping 1969, σσ. 46-47· ἐπίσης Longnon 1951, σσ. 528-529· Jacoby 1963, σσ. 113-
116, καὶ Jacoby 2009, σ. 532.

43. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει καὶ ὁ ὅρος casale mesanie, δηλ. τὰ κοινὰ χωριά. Ὁ ὅρος
mezanea, ἀντίστοιχος τοῦ βυζαντινοῦ μεσαρέα, δήλωνε πιθανότατα τὶς νομές, τὰ θερινὰ βοσκοτόπια
ἢ τοὺς τόπους διαχείμασης τῶν κοπαδιῶν, τῶν ὁποίων ἔκαναν χρήση οἱ ντόπιοι ποιμένες, μετακινού-
μενοι ἐποχικὰ ἑκατέρωθεν τῶν βυζαντινῶν καὶ φραγκικῶν ἐδαφῶν. Βλ. Longnon–Topping 1969, σσ.
267-268. 

44. εἰσηγητὴς τῆς ἄποψης αὐτῆς, ποὺ ἔγινε εὐρέως ἀποδεκτή, εἶναι ὁ Jacoby 1963, σσ. 111-125.
Βλ. ἐπίσης Shawcross 2009, σ. 240, καὶ σημ. 4, καὶ Παπακοσμᾶ 2010, σσ. 82-85.



καὶ τῶν εὐρύτερων λαϊκῶν στρωμάτων, ἐντείνοντας φαινόμενα ἀπείθειας καὶ
ἀπόδρασης ἀπὸ τὴ φραγκικὴ ἐξουσία45. Ὁρισμένοι ἀπὸ τοὺς τοπικοὺς ( Ἕλληνες)
ἄρχοντες στράφηκαν πρὸς τὸ Βυζάντιο, προσδοκώντας ἢ διαβλέποντας ὡς πιθανὴ
τὴν πολιτικὴ μεταβολὴ ὑπὲρ τοῦ τελευταίου, ὁπότε καὶ ἔσπευσαν νὰ διασφαλίσουν
τὰ δίκαιά τους ἢ νὰ ἐξασφαλίσουν νέα προνόμια46. Θὰ πρέπει ὡστόσο νὰ ἐπιση -
μανθεῖ ὅτι ἡ προσφυγή τους στὸν Βυζαντινὸ αὐτοκράτορα δὲν συνεπαγόταν ταυ-
τόχρονη ἐπιβολὴ τῆς βυζαντινῆς κυριαρχίας ἢ ἔστω συγκυριαρχίας σὲ ὅσα ἐδάφη
τοὺς ἀνῆκαν καὶ βρίσκονταν στὰ ὅρια τοῦ Πριγκιπάτου47.

* * *  
Ἡ πολιτικὴ πρακτικὴ τῶν αὐτοκρατορικῶν δωρεῶν πρὸς τὰ μέλη τῆς γηγενοῦς

ἀριστοκρατίας καὶ τὴν Ἐκκλησία στὴν Πελοπόννησο κατὰ τὴν πρώιμη Παλαιολό-
γεια περίοδο (β΄ μισὸ 13ου – ἀρχὲς 14ου αἰ.) εἶναι ἀποκαλυπτικὴ τῆς προσπάθειας
ἀνασυγκρότησης τοῦ βυζαντινοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐπέκτασης τῆς βυζαντινῆς
ἐπιρροῆς.  Ἡ ἀναγνώριση τῶν ἰδιοκτησιῶν ἢ ἡ ἐκχώρηση οἰκονομικῶν ἀπαλλαγῶν
σὲ  Ἕλληνες ἄρχοντες καὶ μονὲς λειτουργοῦσε ἀφενὸς ὡς ἀνταμοιβὴ γιὰ τὴν ἀπο -
δοχὴ ἀπὸ μέρους τους τῆς βυζαντινῆς κυριαρχίας ἀφετέρου ἀπέβλεπε στὴν προ-
σέλκυση περισσοτέρων, ἐκφράζοντας ταυτόχρονα τὴν ἐλπίδα ἢ καὶ τὴν πεποίθηση
γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἀνάκτηση τοῦ συνόλου τῆς περιοχῆς καὶ τὴν ἀποκατά σταση
τῆς βυζαντινῆς ἐξουσίας στὸν λατινοκρατούμενο Μορέα.

45. Περὶ τὰ μέσα τοῦ 14ου αἰώνα ἡ καταπίεση τῶν Φράγκων κυρίων τους ὁδήγησε ὁρισμένους
ἀγρότες νὰ ἀναζητήσουν καταφύγιο στὰ βυζαντινὰ ἐδάφη. Βλ. Jacoby 2009, σ. 529. 

46. Ἡ συνεχιζόμενη παρακμὴ τοῦ Πριγκιπάτου τῆς Ἀχαΐας ἔστρεψε ἀργότερα καὶ τοὺς Φράγκους
ἄρχοντες στὸ Βυζάντιο. τὸ 1341 ὁ ἐπίσκοπος κορώνης καὶ ὁ ντζιουὰν (scil.  Ἰωάννης) σιδηρὸς συνάν-
τησαν, ἐκ μέρους τῶν πόλεων τοῦ Πριγκιπάτου, τὸν Ἰωάννη ς΄ καντακουζηνό, δηλώνοντας πρόθυμοι
«ὑπὸ βασιλέα γενέσθαι πάντας ἐπὶ τῷ τῶν μὲν πόλεων, ἃς κατέχουσιν, αὖθις αὐτοὺς ἡγεμονεύειν, φόρους
δὲ τοὺς δημοσίους πάντας, οὓς πρίγγιπι παρέχουσι, διδόναι βασιλεῖ καὶ πᾶσαν ἄλλην ἐπιδείκνυσθαι καὶ
θεραπείαν καὶ δουλείαν, καὶ στρατηγὸν ἐκ βασιλέως ἔχειν, ὑφ’ ᾧ τελέσουσιν ἑκόντες πάντες», μὲ ἀντάλ -
λαγμα, προφανῶς, τὴ διατήρηση τῶν φέουδων καὶ λοιπῶν προνομίων τους.  Ἡ ἔναρξη, ὡστόσο, τῆς
ἐμφύλιας διαμάχης ἀπομάκρυνε τελικὰ τὸ ἐνδεχόμενο αὐτό. Βλ. Ἰωάννης ς΄ καντακουζηνὸς ιιι 11
(Schopen 1831, vol. II, σσ. 74-75), καὶ νικηφόρος Γρηγορᾶς ΧII 6 (Schopen 1830, vol. II, σ. 596.4-8):
«Ἧκον δ’ αὐτῷ (scil. καντακουζηνῷ) καὶ γράμματα λάθρα πολλὰ πολλαχόθεν, ... καὶ Πελοποννησίων
Λατίνων, τὴν σφῶν ὑποταγὴν ὑπισχνούμενα». τὶς ἐπαφὲς τῶν Φράγκων ἀρχόντων καὶ κληρικῶν τοῦ
Πριγκιπάτου μὲ τοὺς Βυζαντινοὺς ἐπιβεβαιώνει καὶ μία ἐπιστολὴ τοῦ βασιλέα τῆς νεαπόλεως ροβέρ-
του (1340, Δεκ. 24). Βλ. Zakythinos 1975, τόμ. I, σσ. 75-76.

47. σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις, πάντως, ἡ στάση τῶν τοπικῶν ἀρχόντων συνετέλεσε στὸ νὰ περιέλ-
θουν τελικὰ στὸ Βυζάντιο κάποια ἐδάφη στὴν περιοχὴ τῆς κορίνθου ἢ στὰ σκόρτα τῆς Ἀρκαδίας. Βλ.
Jacoby 1963, σσ. 118-120, καὶ Παπακοσμᾶ 2010, σσ. 196-201.
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“YOU HAVE RETURNED TO ME AND I WILL RETURN TO YOU” 
THE ROLE OF IMPERIAL DONATIONS IN PELOPONNESE 

DURING THE EARLY PALAIOLOGAN PERIOD: A FIRST APPROACH  

ABSTRACT

In the autumn of 1259, Guillaume II de Villehardouin, Prince of Achaia, was defeated in the
battle of Pelagonia and consequently he was arrested by the Byzantine forces. The Byzantine

emperor Michael VIII Palaiologos, in order to release him, demanded that the maritime city of
Monemvasia and the castles of Mistras, Maina and probably Geraki be given back to the Byzan-
tine Empire. The above development revived hopes to the Byzantines so that they could over-
throw the Latins of the Peloponnese.

Byzantine emperor Michael VIII (1259-1282) and his successor Andronicus II Palaiologos
(1282-1328), in the context of their political plan to ensure the byzantine presence in the Pelo-
ponnese and retake the whole area, took measures that would help to this aim. So, chosen and
trusted military commanders consolidated and expanded the byzantine possessions, while im-
portant ecclesiastical men, like Nikephoros Moschopoulos, metropolitan of Crete and proedros of
Lacedaemon (ante August 1289-1315/6), upgraded the area spiritually and managed to bolster
the Greek morale. 

At the same time, Byzantine authorities proceeded to measures of economic character by giv-
ing individuals as well as monasteries donations primarily in land, while in some cases Byzantine
Emperor recognized properties and gave tax-exemptions even for lands in the Latin-occupied ar-
eas where the Byzantine rule had not been expanded yet. This policy that aimed at the attraction
and the affiliation of the indigenous populations of the Peloponnese and especially of the social
élites is excellently summarized in the preamble (prooimion) of the chrysobull of Andronicus II
Palaiologos (1289) to sebastos Theodoros Nomi kopoulos with the phrase: “You have returned to
me and I will return to you.” Similar benefactions are also known in the case of other local noble-
men (archontes), like the brothers of Dionysios Arkas, or even in monasteries such as Megalo
Spelaion in Kalavryta.

τhis was a beneficial transaction for Byzantium that increased its political influence in Pelo-
ponnese, particularly in the territory of the Principality of Achaia, and gave prominence to its fi-
nal victory in the region, avoiding at the same time any risky or even compromising warfare.
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εἰκ. 1. Χρυσόβουλλο Ἀνδρονίκου Β΄ Παλαιολόγου (ἔτ. 1301) πρὸς τὴ Μητρόπολη 
Μονεμβασίας (ΒΧΜ ἀρ. 534)
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εἰκ. 2. Μονὴ Θεοτόκου Ὁδηγήτριας (Βροντοχίου). Χρυσόβουλλο Ἀνδρονίκου Β΄ 
Παλαιολόγου (1314/15) [Gerstel 2013, σ. 340, fig. 5]

εἰκ. 3.  Ἡ  Πελοπόννησος κατὰ τὸν 13ο–14ο αἰ.
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ

Ο ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΔΟΥΣΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

Εἰς μνήμην
Ἀθανασίου Παλιούρα

Ὀβολὸς ἀντὶ στατῆρος

Ονάρθηκας των παρεκκλησίων του Τιμίου Προδρόμου και των Εισοδίων της
Θεοτόκου βρίσκεται στον όροφο του καθολικού της μονής Δουσίκου Τρικά-

λων, επάνω από τη Λιτή. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο χώρο1 με είσοδο από τα δυ-
τικά, στον ανατολικό τοίχο του οποίου διαμορφώνονται οι δύο θύρες προς τα αν-
τίστοιχα παρεκκλήσια2. Στον ανατολικό, επίσης, τοίχο, ανάμεσα στις θύρες των πα-
ρεκκλησίων διαμορφώνεται κόγχη, η οποία ουσιαστικά προέρχεται από το κλείσι-
μο του τρίλοβου παραθύρου του καθολικού, έτσι ώστε να διαμορφωθεί ο χώρος
του νάρθηκα. Τέλος, στο κέντρο φέρει ξύλινο έξαρμα, καθώς στο σημείο αυτό υψώ-
νεται ο θόλος της Λιτής.

Η κτητορική επιγραφή3 (εικ. 1), η οποία βρίσκεται στο υπέρθυρο της εισόδου
στο παρεκκλή σιο των Εισοδίων της Θεοτόκου αναφέρει:

«† ΕΤΕΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΑΝΘΡΟΠΗΣΕΟΣ ΑΨΛΘ ΕΣΤΟΡΙΘΗ Ο / ΘΕΙΟΣ ΚΑΙ
ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΝΑΡΘΗΞ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙ/ΟΤΑΤΟΥ ΕΝ ΙΕΡΟΜΟ-
ΝΑΧΟΙΣ ΠΑΠΑ ΠΑ ΝΚΡΑ ΤΗΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΔΕ ΤΗΝΟΣ ΤΟ/ ΕΡΓΟΝ ΕΝ
ΓΡΑΜΑΣΙΝ ΟΥ ΛΕ ΓΩ ΘΕΟΣ ΓΑΡ ΕΙΔΕΝ Ο ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΡΔΗΑΣ/ ΑΡΧΙΕΡΑ-
ΤΕΥΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑ ΝΙΕ ΡΩ ΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΩ ΙΑ-

16 Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 227-254



ΚΟΒΩ. ΗΓΟΥ/ΜΕ ΝΕΥ Ο ΝΤΟΣ ΚΥ ΡΙΩ ΙΕΡΟΘΕΟ Ο ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΥΦΗΛΑ-
ΚΟΙΟ ΑΙΠΗΤΥΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑ/ ΚΑΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΕΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ.
ΤΟ ΑΥΤΟ ΕΤΕΙ ΕΓΙΝΕΝ ΤΡΙΚΗΣ Ο ΚΩΣΤΑΝΤΙΟΣ/ του χατζή βλάχου γολιότη.
ἐτελειώθη τό παρών σεπτεμβρίου ις».

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή ο νάρθηκας τοιχογραφήθηκε το 1739 από
ζωγράφο, ο οποίος δεν αναγράφει το όνομά του. Επίσης, δεν δηλώνεται ο αφανής
πια δωρητής των χρημάτων, όπως πολύ γλαφυρά αναφέρει η επιγραφή. Ωστόσο,
δίδεται ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την εκκλησιαστική ιστορία της Θεσσα -
λίας, καθώς αναγράφεται ότι το ίδιο έτος έγινε επίσκοπος Τρίκκης ο Κων στάντιος
από το Βόλο. Η αναφορά αυτή παραπέμπει στην ανασύσταση της επισκοπής Τρίκ-
κης και στην επιστροφή του Μητροπολίτη Λαρίσης στη Λάρισα, από την οποία είχε
εκδιωχθεί στις αρχές του 14ου αιώνα4. Τέλος, ο ηγούμενος Ιερόθεος και ο σκευοφύ-
λακας Βαρθολομαίος αναφέρονται και στην μεταγενέστερη κτητορική επιγραφή
στο πα ρεκ κλήσιο των Αγίων Πάντων (1746)5.

Σε μία δεύτερη επιγραφή6, στο νότιο τοίχο (εικ. 2) αναγράφεται: «[ΠΑΣ ΤΙΣ
ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΤΩΝ]/ΠΑΡΩΝ ΑΓΙΟΝ ΟΙΚΟΝ Κ[ΑΙ ΤΩΝΔΕ]/ ΠΑΝΤΩΝ ΒΛΕ-
ΨΑΣ ΩΡΑΙΑΝ ΘΕ/ΣΙΝ ΘΑΥΜΑΖΕΤΩ ΜΕΓΙΣΤΑ ΚΑΙ/ ΓΝΩΡΙΖΕΤΩ ΤΑΥΤΟΥ
ΠΡΟ/ ΠΑΝΤΑ ΚΥΡΙΟΥ Κ(ΑΙ) ΔΕΣΠΟΤΟΥ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ/ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝ-
ΘΡΩΠΟΥ ΛΟΓΟΥ/ κ(αί) τάδε γράψας ἀμαθής ὑπέρ πάντας κωνσταντίνου τλύμο-
νος / τοῦ ἱερέος».

Η επιγραφή αυτή, της οποίας ο πρώτος στίχος έχει πια σχεδόν καταστραφεί,
αναφέρεται επίσης στις εργασίες που έγιναν στο νάρθηκα. Σημαντική εδώ είναι η
αναγραφή του ονόματος του ιερέως Κωνσταντίνου. Παρόλο που ο προσδιορισμός
«γράψας» δεν παραπέμπει άμεσα σε ζωγράφο7, ο ίδιος ταυτίζεται από τη σύγχρονη
έρευνα8 με τον ομώνυμό του ζωγράφο που εργάστηκε στη Φθιώτιδα και στα Άγρα-
φα την ίδια αυτή εποχή, για να κατα λή ξει στο εξεταζόμενο μνημείο, το οποίο απο-
τελεί το τελευταίο γνωστό έργο του.

4. Σοφιανός 1984, σ. 37, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
5. Σοφιανός 1984, σσ. 39-40.
6. Σοφιανός 1984, σ. 38.
7. Ο Σοφιανός (1984, σ. 38) στη δημοσίευση της επιγραφής δεν σχολιάζει και συνακόλουθα δεν

αναγνωρίζει τον Κωνσταντίνο ιερέα.
8. Για τον ζωγράφο βλ. Τσιουρής 2008, σσ. 340 κ.ε. Επίσης, Χατζηδάκης–Δρακο πού λου 1997, σ.

134, όπου αναφορά για ύπαρξη άλλων δύο έργων του στις μονές Αγίων Θεοδώρων Σοπωτού Καλα-
βρύτων και Φανερω μέ νης Χελμού Αχαΐας, χωρίς, όμως, να αναφέρονται τα στοιχεία εκείνα που οδη-
γούν στην συγκεκριμένη απόδοση.
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Το εικονογραφικό πρόγραμμα του νάρθηκα σώζεται ολόκληρο και σε καλή κα-
τάσταση. Στον ανατολικό τοίχο, στο υπέρθυρο της εισόδου στο παρεκκλήσιο των
Εισοδίων της Θεοτόκου, εικονίζεται η Παναγία στον τύπο της Βλαχερνίτισσας και
εντός αβαθούς κόγχης9, η Δέηση με τον όρθιο Χριστό ανάμεσα στην Παναγία και
τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Δίπλα δε στον Ιωάννη παριστάνονται σε στάση
δέησης οι άγιοι Αθανάσιος, Αχίλλειος και Βησσαρίων. Εκατέρωθεν ιστορούνται η
σκηνή του Επί Σοι Χαίρει, η απεικόνιση του αγίου Σπυρίδωνος όρθιου εντός της
λάρνακας, η Αποτομή του Προδρόμου, η απεικόνιση της Αγίας Τριάδος και οι Πει-
ρασμοί του αγίου Αντωνίου. Επίσης, σε περίοπτη θέση και μέγεθος απεικονίζεται
ο άγιος Χριστοφόρος και οι τρεις Ιεράρχες. Ο υπόλοιπος χώρος καταλαμβάνεται
από τις Κοιμήσεις του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου και του οσίου Εφραίμ του
Σύρου, καθώς και την ιστόρηση σε δεκατέσσερις σκηνές της Δημιουργίας του Κό-
σμου, από την Δημιουργία των ζώων έως τη δολοφονία του Άβελ και το θάνατο
του Κάιν. Επίσης, σε μονοχρωμία αποδίδεται η παραβολή του Υποκριτή. Τέλος, στη
ζώνη των αγίων σε μετάλλια θα πρέπει να ση μειω θεί η απεικόνιση νεομαρτύρων,
όπως των αγίων Διονυσίου Φαναρίου και Δαμιανού του Νέου.

Παρόλο που παρόμοιας διαμόρφωσης αρχιτεκτονήματα δεν είναι συχνά10, το
εικονογραφικό πρόγραμμα δεν διαφοροποιείται ως σχεδιασμός από αντίστοιχους
νάρθηκες, δίνοντας έμφαση σε θέματα απαντώμενα ήδη τη βυζαντινή περίοδο11 σε
ανάλογους χώρους, όπως σκηνές της Παλαιάς Διαθήκης και Βίοι αγίων12. Παρά δε
την αποσπασματικότητά του, η τοποθέτηση της Παναγίας στο υπέρθυρο της εισό-
δου στο παρεκκλήσιο των Εισοδίων της Θεοτόκου και της Αποτομής του Προδρό-
μου, δίπλα στην είσοδο του αφιερωμένου σε εκείνον παρεκκλησίου, μαρτυρούν την
όχι τυχαία θέση τους13 καθώς ταυτίζουν ακόμη και οπτικά τους δύο αυτούς χώρους
λατρείας. Ιδιαίτερη, επίσης, σημασία δίδεται στους τοπικούς αγίους, καθώς ο κτή-
τορας της μονής άγιος Βησσαρίω ν εικονίζεται στη Δέηση ανάμεσα στους ιεράρχες

9. Η “κόγχη” δημιουργήθηκε από σφράγισμα του τρίλοβου παραθύρου του νάρθηκα του καθολικού.
10. Πρβλ. παρόμοια αρχιτεκτονική διαμόρφωση στο καθολικό της μονής Γενεσίου της Θεοτόκου

Ανθηρού (Κατουσίου) Αγράφων. Για το καθολικό (1662/3) βλ. Σδρόλια 2012, σσ. 62 κ.ε. και για τον
κοινό νάρθηκα των παρεκκλησίων (1788) βλ. Τσιουρής 2008, σσ. 357 κ.ε.

11. Tomeković 1988, σσ. 140 κ.ε.    
12. Βλ. ενδεικτικά, στο νάρθηκα του καθολικού της μονής Φιλανθρωπηνών (Παπαευσταθίου

1999, σσ. 239 κ.ε.) καθώς και στους νάρθηκες των ναών της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πολυδένδρι
Αγιάς (1590) (Σδρόλια 2006, σ. 224) και του Αγίου Παντελεήμονα Τσαριτσάνης (1714) (Tsiouris 2013,
σ. 20).

13. Πρβλ. παρόμοια διαμόρφωση στο νάρθηκα των παρεκκλησίων στο καθολικό της μονής Γενε-
σίου της Θεοτόκου Ανθηρού (Κατουσίου) Αγράφων (1788) (Τσιουρής 2008, σ. 359).



Αθανάσιο και Αχίλλειο Λαρίσης. Αντίστοιχα, η ιστόρηση σε μετάλλια πολλών νε-
ομαρτύρων δημιουργεί ένα από τα ελάχιστα σύνολα της εποχής στα οποία εκείνοι
εικονίζονται ως πολυπληθές σύνολο14.

Ως προς την εικονογραφική ανάλυση των σκηνών, στην ιστόρηση της Φιλοξενίας
του Αβραάμ (εικ. 5), οι τρεις άγγελοι αποδίδονται καθιστοί σε στενό μακρο τραπέζι γε-
μάτο σκεύη. Η λιτή εδώ απεικόνιση του επεισοδίου15, που στοχεύει στο τονισμό της
Αγίας Τριάδος και όχι στην περιγραφική εξιστόρηση του επεισοδίου, συναντάται ήδη
σε έργα της ύστερης βυζαντινής περιόδου16. Επιπλέον στοιχεία, όπως οι στάσεις των
αγγέλων και το είδος του τραπεζιού με το χειρόμακτρο παραπέμπουν σε έναν γνώριμο
εικονογραφικό τύπο της Κρητικής Σχολής, ο οποίος απαντά τόσο στο καθολικό
(1557)17 όσο και στην Τράπεζα (1727)18 της ίδιας μονής.

Η αφηγηματική ιστόρηση του λει   τουρ   γικού ύμνου Επί Σοι Χαίρει19 αναπτύσσε-
ται οριζόντια, σε ζώνες (εικ. 3), ακολουθώντας ένα σχήμα γνωστό ήδη τον 17ο αι-
ώνα20. Η δομή δε της εικονογράφησης στηρίζεται στην παράδοση μιας σειράς πα-
ρόμοιων φορητών εικόνων του Θεόδωρου Πουλάκη21. Επιμέρους, ωστόσο, λεπτο-
μέρειες, όπως ο τρόπος απεικόνισης των Πρωτοπλάστων εντός του παραδείσιου
τοπίου, η γονα τι στή Παναγία στον Ευαγγελισμό και το καθιστό στη φάτνη Θείο
Βρέφος παραπέμπουν στην εικονογραφική παράδοση της αντίστοιχης σκηνής στο
νάρθηκα του καθολικού της μονής Ρεντίνας (1675/6)22, η οποία διαδίδεται σε ικανό
αριθμό μνημείων της Θεσσαλίας23. 

14. Για τους νεομάρτυρες βλ. Γαρίδης–Παλιούρας 1980, σσ. 169-205 (= Παλιούρας 2000, σσ. 313
κ.ε.). Επίσης, για τους νεομάρτυρες που κατάγονται από τη Θεσσαλία βλ. Σδρόλια 1997, σσ. 59-86.

15. Για τη σκηνή βλ. Κουκιάρης 1989, σ. 106 κ.ε.· Χαραλάμπους–Μουρίκη 1963, σσ. 87 κ.ε.
16. Κουκιάρης 1989, σ. 108.
17. Αδημοσίευτη παράσταση. Η ζωγραφική του καθολικού, η οποία παραμένει αδημοσίευτη είναι

έργο του Τζώρτζη ( Σοφιανός–Δημητρακόπουλος 2004, σσ. 59-66· Βελένης 1974, σσ. 93-94). Πρβλ.
την απεικόνιση στη μονή Σταυρονικήτα (Χατζηδάκης 1986, σ. 62, εικ. 73).

18. Τσιουρής 2007, σ. 351, εικ. 3.
19. Αλιπράντης 2000, σσ. 15 κ.ε., όπου και σχετική βιβλιογραφία.
20. Βλ., ενδεικτικά, τις εικόνες του Θεόδωρου Πουλάκη και του Εμμανουήλ Σκορδίλη (Αλιπράν-

της 2000, σσ. 163 κ.ε., εικ. 24-29, όπου και σχετική βιβλιογραφία για τη συγκεκριμένη δομή).
21. Πρόκειται για τις φορητές εικόνες “Ἐπί Σοὶ Χαίρει” στις μονές του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου

στην Πάτμο (1670-1690) και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Κηπουρίων Κεφαλληνίας (1680) καθώς
και της Εθνικής Πινακοθήκης στο Split της Κροατίας και του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Βλ. Ρη-
γόπουλος 1979, σ. 163, πίν. 136· Χατζηδάκης 1995, σσ. 171-172, πίν. 70-71· Αλιπράντης 2000, σ. 126
κ.ε., πίν. 24-27· Αχειμάστου-Ποταμιάνου 1998, σ. 240, εικ. σελ. 241.

22. Σδρόλια 2012, σ. 62.
23. Τσιουρής 2008, σ. 326.
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H Αποτομή της κεφαλής του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (εικ. 4) διαδραματί-
ζεται σε υπαίθριο χώρο. Στο κέντρο, ο δήμιος με μία έντονη συστροφή του σώματος
κρατά υψωμένο το σπαθί, ενώ μπροστά του βρίσκεται γονατιστό το ακέφαλο σώμα
του αγίου. Δίπλα στέκεται η Σαλώμη φέροντας στο κεφάλι το δίσκο με την κεφαλή
του Προδρόμου. Στο αριστερό άκρο, μέσα από το καγκελόφραχτο παράθυρο της
πυργό σχημης φυλακής προβάλει ο Ιωάννης. Επιγραφή: «Η ΑΠΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΤΙ-
ΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ».

Η ιστόρηση του επεισοδίου αποτελεί προϊόν συνδυασμού και πρόσμιξης δια-
φορετικών εικονογραφικών τύπων. Έτσι, λοιπόν, η απεικόνιση του σώματος του
δημίου σε συστροφή, με το υψωμένο σπαθί προέρχεται από την παράδοση του ει-
κονογραφικού τύπου που δημιούργησε ο Δαμασκηνός24, επιμέρους στοιχεία του
οποίου χρησιμοποιήθηκαν από μεγάλο αριθμό ζωγράφων στην προσπάθειά τους
να απεικονίσουν το συγκεκριμένο επεισόδιο25. Ωστόσο, η γονατιστή στάση του
ακέφαλου σώματος του αγίου έλκει την καταγωγή από σειρά χαρακτικών και έρ-
γων ζωγραφικής που στηρίχθηκαν στο έργο του Jean Sadeler I, το οποίο γνώρισε
ιδιαίτερη διάδοση στη μεταβυζαντινή ζωγραφική σε διάφορες παραλλαγές της
στάσης του26. Επίσης, η Σαλώμη που φέρει στην κεφαλή της το δίσκο με την κεφα-
λή του Προδρόμου παραπέμπει στη σκηνή του Συμποσίου του Ηρώδη, όπου ιστο-
ρείται το συγκεκριμένο επεισόδιο27. Τέλος, η απόδοση του αγίου στο παράθυρο της
φυλακής προέρχεται από τη σκηνή της φυλακίσεώς του28. Συμπερασματικά, λοιπόν,
τα στοιχεία αυτά οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο Κωνσταντίνος χρησιμοποιεί ένα
εικονογραφικό σχήμα, που αποτελεί προϊόν συνδυασμού και πρόσμιξης διαφορε-
τικών προτύπων.

Η απεικόνιση του Βίου και των Πειρα σμών του αγίου Αντωνίου29 (εικ. 5) ανα-
πτύσσεται σε ενιαίο πλαίσιο, στο οποίο διατάσσονται πέντε σκηνές: η διδασκαλία
του αγίου από άγγελο («ἂγγελος κυρίου διδάσκον/τόν άγιον πλέγον/το σηρά-
σιον»), μία αδιάγνωστη, η οποία πιθανόν ιστορεί τη μεταφορά του αγίου από πι-
στούς όταν λανθασμένα θεώρησαν ότι ήταν νεκρός, η προσευχή του αγίου («ὁ
ἃγιος ἀνα/κύμενος/ ὑπό τοῦ τά/φου προσηυχε/το»), ο πειρασμός του αργυρού δί-

24. Βοκοτόπουλος 1990, σσ. 5153, εικ. 32, 34-35.
25. Ρηγόπουλος 2006, σσ. 99-100, εικ. 198.
26. Ρηγόπουλος 1979, σσ. 199-200, πίν. 150-151· Χατζηδάκη 1997, σ. 312 κ.ε., εικ. 187, 188.
27. Για το θέμα βλ. Χαραλαμπίδης 1989, σσ. 171-180· Κατσιώτη 1998, σσ. 126 κ.ε. Για τον 16ο αιώνα

βλ. Τσιουρής 2011, σ. 120, όπου και σχετικά παραδείγματα.
28. Βλ. ενδεικτικά τις σκηνές στα καθολικά των μονών Μεγίστης Λαύρας, Διονυσίου (Millet 1927,

pl. 143.2 και 205.1 αντίστοιχα) και Πέτρας (1625) (Σδρόλια 2012, σσ. 250-251, εικ. 153).
29. Προβατάκης 1980, σσ. 85 κ.ε.· Βοκοτόπουλος 1990, σσ. 108 κ.ε.



σκου («... /άγιον δύσκος χρισός») και η μαστίγωση του αγίου από τους διαβόλους.
Πρόκειται για μία όχι συχνή στη μεταβυζαντινή ζωγραφική απεικόνιση, η οποία
απαντά κυρίως σε βιογραφικές φορητές εικόνες του αγίου30. Σε σχέση με την Ερ-
μηνεία του Διονυσίου του εκ Φουρνά31 παρατηρείται μία διαφοροποίηση καθώς σε
εκείνη δεν περιλαμβάνονται η ιστόρηση της Διδασκαλίας του αγίου από τον άγγε-
λο και της μεταφοράς του στους ώμους άλλων ανθρώπων32. Ειδικά δε η Διδασκα-
λία του αγγέλου, η οποία περιγράφεται στον Ευεργετινό του μοναχού Παύλου33,
δεν συναντάται σε προγενέστερη εικονογράφηση του βίου του αγίου. Ως προς τους
εικονογραφικούς τύπους των επιμέρους επεισοδίων, ο Πειρασμός του αργυρού δί-
σκου δεν διαφοροποιείται από τις άλλες γνωστές αποδόσεις του34. Επίσης, ο Ρα-
βδισμός του από τους δαίμονες βρίσκεται εγγύτερα της εικόνας του Εμμανουήλ
Τζάνε στην Κέρκυρα35, όπου ο άγιος εικονίζεται πεσμένος στο έδαφος. Τέλος, η
Προσευχή του αγίου καθήμενου στον τάφο δεν απαντά στις προγενέστερες εικόνες
αλλά περιγράφεται παραπλήσια στην Ερμηνεία36. Ως προς τις υπόλοιπες δε σκηνές,
δεν έχει εντοπιστεί κάποιο αντίστοιχο ή παραπλήσιο πρότυπο.

Στην Κοίμηση του οσίου Εφραίμ του Σύρου (εικ. 6), στο κέντρο της σκηνής ει-
κονίζεται το σώμα του αγίου επάνω στη νεκρική κλίνη.  Πίσω της βρίσκεται ένας
μεγάλος όμιλος μοναχών ανάμεσα στους οποίους διάκονοι που κρατούν κεριά και
ιερέας που θυμιατίζει, ενώ ορισμένοι γονατιστοί θρηνούν. Επίσης, ξεχωρίζουν ένας
πρεσβύτης επάνω σε λιοντάρι, ένας άλλος που μεταφέρεται σε φορείο, ένας επάνω
σε ημίονο αλλά και ανάπηρος που προσέρχεται περπατώντας στα τέσσερα. Ο υπό-
λοιπος χώρος καταλαμβάνεται από επεισόδια της ζωής των αναχωρητών, όπως δύο
μο να χοί που συνομιλούν εντός σπηλαίου, δύο άλλοι που μελετούν κώδικες, ένας
που σκαλίζει κουτάλια και δύο στυλίτες, εκ των οποίων ο ένας λαμβάνει την τροφή
που του στέλνει μέσα σε καλάθι ο υποτακτικός του. Η εικονογράφηση συμπληρώ-
νεται από έναν ναό στο δεξιό άκρο. Επιγραφή: «Η ΚΥΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΦ -
ΡΕΜ (ΤΟΥ) ΣΥΡΟΥ».

30. Βλ. ενδεικτικά, τις φορητές εικόνες του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών (αρχές 16ου αιώνα) (Μ.
Αχειμάστου-Ποταμιάνου  1998, σ. 158, εικ. σελ. 159) και του Εμμανουήλ Τζάνε στην Κέρκυρα (1645)
(Βοκοτόπουλος 1990, σσ. 108 κ.ε., εικ. 51). 

31. Ερμηνεία 1997, σσ. 187-189.
32. Αθανάσιος Αλεξανδρείας, Βίος καὶ Πολιτεία τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου, PG 26, στ. 856
33. Ευεργετινός 1980, σ. 169.
34. Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου 1998, εικ. σελ. 161· Βοκοτόπουλος 1990, σ. 109, εικ. 51.
35. Βλ. τις συμπαραβαλλόμενες παραστάσεις.
36. Στο κείμενο του Διονυσίου του εκ Φουρνά (Ερμηνεία 1997, σ. 187), ο άγιος τοποθετείται εντός

του τάφου περιβαλλόμενος από πλήθος δαιμόνων.
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Η ιστόρηση της εκτεταμένης αυτής αφηγηματικής σκηνής37 στηρίζεται σε έναν
κοινό και καθιερωμένο εικονογραφικό τύπο Κοιμήσεως οσίων, ενώ τα επιμέρους
επεισόδια και επι λε κτι κά στοι χεία που προσθαφαι ρούνται  προσδιορίζουν συνήθως
το πρότυπο. Έτσι, λοιπόν, ο μοναχός που σκύβει και ασπάζεται το νεκρό, η διάταξη
των μορφών πίσω από τη νεκρική κλίνη αλλά και το είδος αυτής, ο ασκητής που
έρχεται επάνω σε λιοντάρι αλλά και ο έτερος απέναντί του που καταφθάνει επάνω
σε όνο, η μορφολογία του εδάφους και ο αρχιτεκτονικός τύπος του ναϋδρίου οδη-
γούν σε πρότυπο του 16ου αιώνα, ειδικά δε σε εκείνα της μονής Αναπαυσά38, της
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμπάκας39 και του παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρ-
χών της μονής Βαρλαάμ (1637) 40.

Στην απεικόνιση της Κοιμήσεως του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου (εικ. 7), στο
κέντρο επάνω στη νεκρική κλίνη βρίσκεται το σώμα του αγίου ενδεδυμένο με αρχιε-
ρα τι κή ενδυμα σία, ενώ στο στή θος του έχει το ποθετηθεί ευαγγέλιο. Εκατέρωθεν και
πίσω από τη νεκρική κλίνη εικονίζεται όμιλος ιεραρχών, ηγούμενοι, μοναχοί και πλή-
θος θρηνούντων πιστών. Στο ανώτερο μέρος της δύο άγγελοι κρατούν την ψυχή του
αγίου. Επι γραφή: «Η ΚΟΙ ΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩ ΑΝ  ΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΟΣΤΟΜΟΥ».

Η ιστόρηση της σκηνής41, η οποία δεν απαντά συχνά, ως σύνολο στηρίζεται στην
εικονογραφία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αλλά και του αγίου Νικολάου42. Ο συγ-
κεκριμένος εδώ εικονογραφικός τύπος τόσο ως προς την τοποθέτηση των κυρίων
προσώπων, όσο και του πλήθους των μοναχών αλλά και του αρχι   τε κτο νι κού βάθους
έλκει την καταγωγή από πρότυπο προερχόμενο από την παράδοση της αντίστοιχης
παράστασης στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών της μονής Βαρλαάμ (1637)43.

37. Martin 1951, σσ. 217 κ.ε.· Ιωαννιδάκη–Ντόστογλου 1994, σσ. 99 κ.ε.· Α χει μά στου-Πο τα μιά -
νου 1991, σσ. 41 κ.ε.· Σαμπανίκου 1999, σσ. 275 κ.ε.· Τσιουρής 2008, σσ. 214 κ.ε. 

38. Ιωαννιδάκη–Ντό στο γλου 1994, πίν. 20β· Σοφιανός–Τσιγαρίδας 2003, εικ. σελ. 292-293. Πρβλ.
τις σκηνές στην μονή Δοχειαρίου και στη φορητή εικόνα της Ιβήρων, όπου παρατηρούνται επίσης πολ-
λά κοινά στοιχεία τόσο  στα κύρια πρόσωπα όσο και σε επιμέρους επεισόδια (Ιωαννιδάκη–Ντόστο-
γλου, 1994, σσ. 120, 123, πίν. 27 και 31α αντίστοιχα).

39. Σαμπα νίκου 1997, εικ. 133.
40. Σαμπα νίκου 1997, σσ. 180 κ.ε., πίν. 73.
41. Σύμφωνα με τον Ξυγγόπουλο (1932, σ. 351), η σπανιότητα του θέματος οφείλεται στην όχι συ-

χνή εικονογράφηση των ομιλιών του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Για έναν κατάλογο των παρα-
στάσεων βλ. Σαμπανίκου 1997, σ. 188. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν οι σκηνές του Αγίου Νικο-
λάου Τσαριτσάνης Ελασσόνας (1749/50) και της μονής Αγίας Τριάδος Δρακότρυπας Καρδίτσας (1758)
(Τσιουρής 2008, σσ. 217-219, εικ. 7).

42. Για την εικονογραφία της σκηνής βλ. Ξυγγόπουλος 1932, σσ. 351 κ.ε.· Πα λιού ρας 1992, σσ. 19 κ.ε. 
43. Σαμπανίκου 1997, σσ. 186 κ.ε., πίν. Η΄1-2.



Η απεικόνιση του ορθίου σκηνώματος του αγίου Σπυρίδωνα (εικ. 8) ενδεδυμέ-
νου με αρχιερατική στολή, αποδίδει την παγιωμένη πρακτική κατά τις τρεις εορτές
του αγίου στο νησί44, όταν και παραμένει σε όρθια θέση η λάρνακα στην είσοδο του
παρεκκλησίου του, στον ομώνυμο ναό της Κέρκυρας. Τα επιμέρους στοιχεία της
παράστασης45, όπως η ύπαρξη της ασημένιας λάρνακας με τις γυάλινες επιφάνει-
ες46, το βήλο και ο χώρος εντός του οποίου βρίσκεται αποτελούν απεικονίσεις ρε-
αλιστικών στοιχείων που διασώζονται έως και σήμερα στο ναό. Η απεικόνιση δε
αυτή εντοπίζεται στη μεταβυζαντινή εποχή μετά τα μέσα του 17ου αιώνα, με πα-
λαιότερες εικόνες47 εκείνες του Κωνσταντίνου Τζάνε (Zadar) (1671-74)48 και του
Θεόδωρου Πουλάκη (Πάτμος) (1670-1690)49. Τους αμέσους επόμενους αιώνες θα
γνωρίσει ιδιαίτερη διάδοση ως αφηγηματική παράσταση προορισμένη για αγορά
από προσκυνητές50, με επιμέρους διαφοροποιήσεις που δεν αναιρούν, όμως, την
κύρια δομή του θέματος. Ο συγκεκριμένος δε εικονογραφικός τύπος με τους ευμε-
γέθεις κηροστάτες («τόρτσες») και τους αγγέλους απαντά ήδη στην εικόνα του Θε-
όδωρου Πουλάκη, μαρτυρώντας και την ευρεία του διάδοση. 

Τέλος, η ιστόρηση της Γένεσης (α΄-δ΄) αποτελείται από τις εξής σκηνές: α-β: τη
Δημιουργία του Ουρανού και της Γης, της ημέρας και της νύκτας καθώς και των
ζώων («ΕΝ ΑΡΧΗ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ/ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΗΝ ΚΑΙ
ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΝ ΑΥΤΗ....ΚΑΙ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ ΕΚΑΛΕΣΕΝ ΝΥΚΤΑ» (εικ. 9) γ) την
Πλάση του Αδάμ (εικ. 9) δ) την Πλάση της Εύας («ΚΑΙ ΛΑΒΩΝ ΜΙΑ ΕΚ ΤΗΣ
ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΥΤΟΥ ΠΙΗΣΑΣ ΓΙΝΗ») (εικ. 9) ε) την Ονοματοδοσία («ΚΑΙ ΕΚΑ-
ΛΕΣΕΝ ΑΔΑΜ ΟΝΟΜΑ/ΤΑ ΠΑΝ ΓΕΝΟΣ») στ) τον Πειρασμό και την Εκδίωξη
των Πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο ζ) το Θρήνο του Αδάμ και της Εύας
(«ΕΚΑΘΗΣΕΝ ΑΔΑΜ ΑΠΕΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ/ ΚΑΙ ΕΚΛΑΥΣΕΝ ΠΥ-
ΚΡΟΣ»), η) την Καλλιέργεια της γης από τον Αδάμ («Ο ΑΔΑΜ ΤΗΝ ΓΗΝ ΕΡΓΑ-
ΖΕΤΑΙ»), θ) τη Γέννηση του Κάιν («... /ΓΗΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΤΕ/ΚΟΝ ΤΟΝ
ΚΑΙΝ») (εικ. 10), ι) την εργασία του Κάιν στη γη («Ο ΚΑΙΝ ΓΕΩΡ/ΓΗ ΤΗΝ
ΓΗΝ») και τον Άβελ να ποιμαίνει τα πρόβατα («Ο ΑΒΕΛ ΠΟΙΜΗΝ ΠΡΟΒΑ-
ΤΩΝ») (εικ. 10), ια) η Θυσία του Κάιν και του Άβελ («Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΒΕΛ – Η
ΒΔΕΛΙΡΑ ΘΗ/ΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝ»), ιβ) τον φόνο του Άβελ από τον Κάιν («ΚΑΙ

44. Στις 12 Δεκεμβρίου, το Μεγάλο Σάββατο και στις 11 Αυγούστου.
45. Για τη σκηνή βλ. Μπίθα 1997, σ. 274· Κατσελάκη 1994, σσ. 470 κ.ε.
46. Κατασκευάστηκε το 1610 (Χονδρογιάννης 2010, σ. 294).
47. Μπίθα 1997, σ. 274.
48. Mirkovic 1957, σσ. 364-365, fig. 14.
49. Χατζηδάκης 1995, σ. 172, πίν. 188. 
50. Μπίθα 1997, σ. 274.
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ΑΝΕΣΤΗ/ΚΑΙΝ ΚΑΙ ΑΠΕ/ΚΤΗΝΕ ΤΟΝ Α/ΔΕΡΦΟΝ/ ΑΥΤΟΥ»), ιγ) την Επιτί-
μηση του Κάιν από τον Θεό, ιδ) τον Θρήνο του Αδάμ και της Εύας για το θάνατο
του Άβελ («ΘΡΥΝΟΣ ΑΔΑΜ ΚΑΙ ΕΥΑΣ») και ιε) τη Θανάτωση του Κάιν («Ο ΘΑ-
ΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΛΑΜΕΧ).

Η εκτεταμένη αυτή ιστόρηση51 αποτελεί μία από της λιγοστές γνωστές στην
μέχρι σήμερα έρευνα εικονογραφήσεις της Γένεσης στο Θεσσαλικό χώρο52. Παρόλο
που είναι ένα ευρέως διαδεδομένο κείμενο, δεν γνωρίζει την ίδια απήχηση ως προς
την ιστόρησή του, με αποτέλεσμα να μην ιστορείται συχνά53. Ως προς την εικονο-
γραφική απόδοση, η πλειοψηφία, σχεδόν, των παραστάσεων έλκει την καταγωγή
από την παράδοση φλαμανδικών χαρακτικών, τα οποία γνώρισαν ιδιαίτερη διάδο-
ση, όπως φαίνεται και από τα έργα ζωγράφων, όπως των Γεωργίου Κλόντζα54 και
Θεοδώρου Πουλάκη55. Μάλιστα, οι εικονογραφικοί τύποι των σκηνών από τη Δη-
μιουργία του Ουρανού και της Γης έως και την Εκδίωξη από τον Παράδεισο ακο-
λουθούν το πρότυπο του Θεόδωρου Πουλάκη που στηρίζεται στο έργο του Eti-
enne Delaune56. Ωστόσο, δεν λείπουν οι επιρροές της παράδοσης εντοίχιων έργων
κυρίως της Κρητικής Σχολής, όπως για παράδειγμα η ιστόρηση της Ονοματοδο-
σίας η οποία ακολουθεί τον εικονογραφικό τύπο των μονών Αγίου Νικολάου Ανα-

51. Για τη σκηνή βλ. Wessel 1975, σσ. 717-722· Handerson 1968, σσ. 5-10. Πρβλ. την περιγραφή
του Διονυσίου του εκ Φουρνά (Ερμηνεία 1997, σσ.  48-49).

52. Βλ. την ιστόρηση στο ναό της Γεννήσεως της Θεοτόκου στο Πολυδένδρι Αγιάς (1590) (Σδρό-
λια 2006, σσ. 223-224), στην τράπεζα της μονής του Αγίου Παντελεήμονα Αγιάς (1615/16) (Τσιμπίδα
2011, σσ. 30 κ.ε.· Koumou li des–Walter 1975, σ. 12, fig. 10), στον Άγιο Παντελεήμονα (1704) (Κουκιά-
ρης 1994, πίν. 50-51) και στον Άγιο Νικόλαο Τσαριτσάνης Ελασσόνας (1749-1750) (Τσιουρής 2008, σ.
304), στον Άγιο Δημήτριο στο Καστρί Αγιάς (μέσα 18ου αι.) (αδημοσίευτο μνημείο) καθώς και στο
νάρθηκα της μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βραγκιανών Καρδίτσας (1797) (Τσιουρής 2008, σ.
365, εικ. 385).

53. Για μία προσπάθεια παράθεσης ικανού αριθμού εικονογραφικών συνόλων (εντοίχιων, φορητών
εικόνων και μικρογραφιών) βλ. Τσέλιγκα–Αντουράκη 2010, σ. 499 κ.ε. Θα πρέπει να προστεθούν και
οι σκηνές του νάρθηκα των παρεκκλησίων του καθολικού της μονής Δουσίκου, καθώς και εκείνες στην
υποσ.  52.

54. Ενδεικτικά, βλ. τα τρίπτυχα στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βενετίας (αποδίδεται) (Chatzidakis
1962, σσ. 77-79, pl. 39· Χατζηδάκης–Δρακοπού λου 1997, σ. 90, εικ. 42-43), της Συλλογής Λάτση (Βο-
κοτόπουλος 1985, σσ. 64 κ.ε.) και της Συλλογής Spada (Acheimastou-Potamianou 1988, σσ. 224-226,
n. 69).

55. Ρηγόπουλος 2006, σσ. 167 κ.ε. Πρβλ. εικόνες του Κωνσταντίνου Κονταρίνη (1699) (Ρηγόπου-
λος 2006, εικ. 304, 306· Χονδρογιάννης 2010, σσ. 136-141) και με μία, όμως, σχετική διαφοροποίηση
του Παναγιώτη Παραμυθιώτη (1720) (Ρηγόπουλος 2013, σσ. 40 κ.ε.)

56. Ρηγόπουλος, 2016, σσ. 621 κ.ε., εικ. 1-8.



παυσά57 και Δοχειαρίου58. Επίσης, η σκηνή της Καλλιέργειας της γης από τον Κάϊν
με τη βοήθεια αλετριού που σέρνουν βόδια (εικ. 10) παραπέμπει στην αντίστοιχη
απόδοση του Αδάμ στη μονή Φιλανθρωπηνών59. Επιπλέον η συναπεικόνισή της με
το θέρισμα του σιταριού από τον Κάιν, όπως και η ιστόρηση του Άβελ να ποιμαίνει
πρόβατα (εικ. 10), ακολουθούν μεν τις οδηγίες του Διονυσίου του εκ Φουρνά60 αλ-
λά δεν απαντώνται ως σύνολο σε άλλα γνωστά έργα61. Αντίθετα, η Γέννηση του
Κάιν (εικ. 10) ιστορείται προηγουμένως στην Τράπεζα της μονής Αγίου Παντελεή-
μονα Αγιάς (1615/6)62 σε ένα παρόμοιο εικονογραφικό σχήμα, που συμφωνεί με
την Ερμηνεία63, με τη μόνη διαφορά ότι στη μονή Δουσίκου το επεισόδιο διαδρα-
ματίζεται σε σκηνή και όχι σε σπηλιά.

Επίσης, σπάνια είναι η απεικόνιση των προσωποποιήσεων της Ημέρας και της
Νύχτας εκατέρωθεν του Θεού (εικ. 1). Πρόκειται για μορφές, οι οποίες, παρόλο
που απαντούν σε άλλες σκηνές64, ως προς την εξεταζόμενη συναντώνται σε λιγο-
στά έργα όπως του Γεωργίου Κλόντζα65 και του Γεωργίου Μόσχου στη μονή Αγίων
Τεσσαράκοντα Λακωνίας66, με διαφορετικό, όμως, εικονογραφικό τύπο από εκεί-
νον της παράστασής μας. Το πρότυπο δε θα πρέπει να αναζητηθεί στις αντίστοιχες
μορφές της σκηνής του Τροχού της Ζωής67. Τέλος, η απόδοση παρόμοιων μορφών
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57. Σοφιανός–Τσιγαρίδας 2003, εικ. σελ. 298-299.
58. Millet 1927, pl. 240.2
59. Γαρίδης–Παλιούρας 1993, εικ. 228· Παπαυεσταθίου 1999, εικ. 7.
60. Ερμηνεία 1997, σελ. 48.
61. Στην Τράπεζα της μονής Μεγίστης Λαύρας εικονίζεται η Συλλογή των καρπών για τη θυσία

(Millet 1927, pl. 150.1), ενώ στη μονή Φιλανθρωπηνών αποδίδεται μόνο η Εργασία του Άβελ (Γαρί-
δης–Παλιούρας 1993, εικ. 231).

62. Τσιμπίδα 2011, σ. 29, εικ. 45.
63. Ερμηνεία 1997, σ. 48. Στα Αθωνίτικα μνημεία  αυτές απουσιάζουν (Τουτός–Φουστέρης 2010, σσ.

428-429). Στη μονή Φιλανθρωπηνών ακολουθείται η τύπος της Γέννησης του Χριστού (Γαρίδης–Παλι-
ούρας 1993, εικ. 228). Η Παπαευσταθίου (1999, σ. 255, εικ. 7) θεωρεί ότι στη μονή Φιλανθρωπηνών ακο-
λουθείται ο εικονογραφικός τύπος των σκηνών της Γεννήσεως της Παναγίας και του Προδρόμου.

64. Βλ. ενδεικτικά τη σκηνή του Τροχού της Ζωής (Αντωνόπουλος 1995, σσ. 247-265, του ιδίου
2003, σσ. 17-44.

65. Ενδεικτικά, στο τρίπτυχο του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας (Chatzidakis 1962, σσ. 77-
79, pl. 39· Χατζηδάκης–Δρακοπούλου, 1997, σ. 91, εικ. 43).

66. Τσέλιγκα–Αντουράκη 2010, σ. 507, εικ. 2α, 3, όπου ανάλυση του θέματος και σχετική βιβλιο-
γραφία.

67. Βλ. Ενδεικτικά τις απεικονίσεις της Ημέρας και της Νύκτας στις σκηνές του Τροχού της Ζωής
στο καθολικό της μονής Ρεντίνας Αγράφων (α΄ μισό 18ου αι.) και στον Άγιο Γεώργιο Λεύκης Καρδί-
τσας (μέσα 18ου αι.) (Τσιουρής 2008, σ. 352, εικ. 357 και σ. 308, εικ. 273 αντίστοιχα).



Ο ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΗ ΔΟΥΣΙΚΟΥ 237

σε παραπλήσιες στάσεις στο νάρθηκα του Αγίου Παντελεήμονα Τσαριτσάνης
(1714)68, στην ιστόρηση της Γένεσης, παρά τη διαφοροποίηση των υπολοίπων ει-
κονογραφικών τύπων των σκηνών, μαρτυρά την ύπαρξη κοινού προτύπου για τις
δύο αυτές μορφές, όσον αφορά τη χρήση τους στη Γένεση.

Στην παραβολή του Υποκριτή, η οποία αποδίδεται σε μονοχρωμία, η όρθια αν-
δρική μορφή φέρει καρφί στο μάτι, ενώ ο Φαρισαίος κατήγορός του μία ανθισμένη
ξύλινη δοκό (επιγραφή: «ὑποκριτά ἔκβαλλε πρῶτον τήν δοκόν εκ του οφθαλμου
σου και τοτε διαβλεψεις / εκβαλεῖν τό κάρφος το εκ τω ωφθαλμων του αδελφου
σου»)69. Το επεισόδιο, που στηρίζεται σε χωρίο των ευαγγελιστών Ματθαίου και
Λουκά70, ιστορείται σύμφωνα με την περιγραφή του Διονυσίου του εκ Φουρνά71. Η
παράσταση απαντά σε ικανό αριθμό μνημείων της εποχής χωρίς ιδιαίτερη διαφο-
ροποίηση στον εικονογραφικό τύπο72.

Η απεικόνιση της Δεήσεως73 (εικ. 11), που χαρακτηρίζεται από τον όρθιο μετω-
πικό Χριστό («Ο ΒΕΣΕΛΕΗΣ»), έλκει την καταγωγή από την παλαιολόγεια παρά-
δοση74. Από την ίδια πηγή πρόσληψης, προέρχεται η απεικόνιση της Θεοτόκου («Η
ΕΛΕΟΥΣΑ») με σταυρωμένα τα χέρια, που παραπέμπει σε επιβίωση επιρροών της
εντοίχιας ζωγραφικής ναών κυρίως της Μακεδονίας75. Ωστόσο, η αμφίεση του Προ-
δρόμου με μηλωτή και ι μά τιο δεν απα ντά   συχνά παραπέμποντας στην παράδοση της
Κρητικής Σχολής76. Τέλος, η διεύρυνση της Δεήσεως αποτελεί μία όχι σπάνια πρακτι-
κή στη βυζαντινή ζωγραφική77. Ωστόσο, η συναπεικόνιση των αγίων Αθανασίου78,
Αχιλλείου79 και Βησσα ρίωνος80 –των οποίων οι μορφές δεν διαφοροποιούνται από

68. Αδημοσίευτο μνημείο.
69. Λουκ. στ΄, 42.
70. Ματθ. ζ΄, 3.
71. Ερμηνεία 1997, σ. 126.
72. Για το θέμα βλ. Τσιουρής 2008, σ. 352, όπου και σχετικά παραδείγματα.
73. Για τη σκηνή βλ. Καζαμία-Τσέρνου 2008, σσ. 15 κ.ε.· Χατζηδάκη 2006, σσ. 283 κ.ε., 
74. Για παράδειγμα, βλ. στην Αγία Παρασκευή Κίτρους Σελίνου (14ος αι.), στους Αγίους Αποστό-

λους Ανδρόμυλων Σητείας (1415) (Καζαμία-Τσέρνου 2008, εικ. 73 και 74 αντίστοιχα) καθώς και στο
ναό της Θεοτόκου στο Gerske της Βορείου Ηπείρου (τέλη 14ου αι.) (Kirchhainer 2004, 104, Abb. 9)

75. Ενδεικτικά βλ. στον Άγιο Νικόλαο Τζώτζα Καστοριάς (Τσιγαρίδας 1999, σσ. 258-259, εικ. 164,
166), στο καθο λι κό της μονής Τορνι κίου (τέλη 15ου αι.) (αδημοσίευτη παράσταση).

76. Βλ. ενδεικτικά στα καθολικά των μονών Μεγάλου Μετεώρου (Χατζηδάκης–Σοφιανός 1990,
εικ. σελ. 161) και Δο χει α ρί ου (Παλιούρας 2001, σ. 299, εικ. 10).

77. Καζαμία-Τσέρνου 2008, σσ. 230 κ.ε.
78. Για τον άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρείας βλ. Myslivec 1973, σσ. 268-272.
79. Για τον άγιο Αχίλλειο βλ. Σοφιανός 1990, σσ. 97 κ.ε.· Παπαδημητρίου 2013, σσ. 179 κ.ε.
80. Για τον άγιο Βησσαρίωνα βλ. Σοφιανός 1992, σσ. 117 κ.ε.· Σοφιανός 1994, σσ. 37 κ.ε. Για την

εικονογραφική παράδοση της μορφής του βλ. Μπαλατσούκα 1994, σσ. 203 κ.ε.



την εικονογραφι κή τους παράδοση– δεν απαντά σε παλαιότερο έργο.
Ως προς τους ολόσωμους αγίους, ο άγιος Χριστoφόρος («Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟ-

ΦΟΡΟΣ/ Ο ΠΡΟΣΩΡΕΠΡΥΒΟΣ»)81 εικονίζεται (εικ. 12) σε μία χαρακτηριστικά
ιδιόμορφη συστροφή του σώματός του προς τα αριστερά, όπου και το χέρι του Θε-
ού, με πανοπλία και ισχυρό οπλισμό αποτελούμενο από τόξο, σπαθί, κεφαλοθραύ-
στη και δόρυ με ανθισμένη την άνω απόληξη82. Παρόλο δέ που η ιστόρηση στρα-
τιωτικών αγίων με πανοπλία είναι συχνή στην μεταβυζαντινή εικονογραφία83, από
όπου θα μπορούσε να αντλήσει ο ζωγράφος το πρότυπό του, η συγκεκριμένη εδώ
παραπέμπει σε επιβίωση παλαιολόγειων τύπων στρατιωτικών αγίων84, όπως του
αγίου Νικήτα στο Cucer85. Με παραπλήσιο εικονογραφικό τύπο και πανοπλία απο-
δίδονται ο άγιος Γεώργιος στο καθολικό της μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Ανατολικής Φραγκίστας Ευρυτανίας (1732), και ο άγιος Θεόδωρος ο Στρατηλάτης
στο παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού στη μονή Ρεντίνας Αγράφων (α΄ μισό 18ου
αι.)86. Οι απεικονίσεις αυτές, παρά τη μη ευρεία διάδοσή τους, δεν είναι άσχετες με
την κίνηση των αρχών του 18ου αιώνα για αναβίωση της παλαιολόγειας ζωγραφι-
κής, όπως αυτή εκφράστηκε από τον Διονύσιο τον εκ Φουρνά και τον Δαυίδ από
τη Σελεντίτζα του Αυλώνα Βορείου Ηπείρου87.

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι η απεικόνιση σε μετάλλια των νεομαρτύρων88

81. Η προσωνυμία Πρωσορέπρυβος δεν απαντά σε άλλη γνωστή απεικόνιση του αγίου και πιθα-
νότατα οφείλεται σε συμφυρμό της λέξεως «πρόσωπο» και «ρέπρεβος» ή «ρέπροβος». Το τελευταίο
αυτό προσωνύμιο («ρέπρεβος») συνοδεύει τον άγιο και προσδιορίζει την ασχήμια και αγριότητα του
προσώπου του. Για την εικονογραφία του αγίου βλ. Χατζηνικολάου 1957, σσ. 225 κ.ε.· Ξυγγόπουλος
1979, σσ. 1-17. Για τον 18ο αιώνα βλ. Τσιουρής 2008, σσ. 268-269. Για τους Κυνοκέφαλους βλ. Μεράν-
τζας 2005, σσ. 97 κ.ε.,  όπου και σχετική βιβλιογραφία.

82. Το ανθισμένο δόρυ αποτελεί εικονιστική απόδοση επιμέρους επεισοδίου στην ιστόρηση της
μεταφοράς του μικρού Χριστού στους ώμους του αγίου για να περάσει το ποτάμι (Delehaye 1954, σσ.
667-668).

83. Πρβλ. τις απεικονίσεις στρατιωτικών αγίων στα καθολικά των μονών Φιλανθρωπηνών (Αχει-
μάστου 1983, σσ. 95 κ.ε., πίν., 13, 16), Βαρλαάμ (αδημοσίευτο μνημείο–για μία πρώτη προσέγγιση στη
ζωγραφική του καθολικού βλ. Σέμογλου 1998, σσ. 185-192) και Βυτουμά Τρικάλων (Τριβυζά 2012, σ.
574, εικ. 10).

84. Για το θέμα βλ. Grotowski 2010· Marković 1995, σσ. 567 κ.ε., όπου και σχετική βιβλιογραφία.
85. Millet–Frolow 1962, pl. 47.4. Βλ., επίσης την απεικόνιση του αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

στο καθολικό της μονής Μεγίστης Λαύρας (Millet 1927, pl. 139.4). Πρβλ. επιβίωση παραπλήσιων τύ-
πων στο καθολικό της μονής Βυτουμά Καλαμπάκας (1600) (Τριβυζά 2012, σ. 574).

86. Τσιουρής 2008, σ. 342, εικ. 341 και σ. 348, εικ. 25.
87. Χατζηδάκης 1987, σσ. 105 κ.ε.· Τσιγαρίδας 1994, σσ. 315 κ.ε
88. Για την εικονογραφία νεομαρτύρων βλ. παραπάνω υποσ. 14. Για μία διαφορετική προσέγγιση

στο φαινόμενο των νεομαρτύρων βλ. Τζεδόπουλος 2010, σσ. 355 κ.ε., όπου και σχετική βιβλιογραφία.
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Δαμιανού του Νέου από το Μυρίχοβο των Αγράφων (†1568) («Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΜΙΑ-
ΝΟΣ ὀ νέος οσιομάρτυς»)89, Σεραφείμ Φαναρίου (†1601) («Ο ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ἀρχιεπίσκοπος φαναρίου καί νεοχωρίου»)90 (εικ. 13), Διονυσίου Ολύμπου του εκ
Σκλάτηνας (†μέσα 16ου) («Ο ΑΓΙΟΣ ΔΥΟΝΗΣΙΟΣ ἐκ κώμης σκλάτηνας/ Ὀλύ-
μπου»)91, Ιωάννη των εξ Ιωαννίνων (†1526) («Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ὀ ἐξ ἰοαννι-
νων»)92 (εικ. 14) και Απόστολου από τον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου (†1684) (Ο
ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ὀ νέος ἐκ κώμης/ αγίου λαυρεντίου/η.........αυτού/ αυγού-
στου 16»)93 (εικ. 14). Η χορεία των αγίων συμπληρώνεται από τους Μιχαήλ από τη
Γρανίτζα Ευρυτανίας (†1544) («Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ γρανήτζας τῶν ἀγράφων»)94,
Νικόλαο τον Νέο τον εν Βουναίνοις («Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ὀ ἑν βουνένης»)95

(εικ. 14) και τον σπάνιο στην περιοχή σέρβο άγιο Ιωάννη τον Βλαδίμηρο (†1015)
(«Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΛΑΔΙΜΕΡΟΣ ὀ ὁσιομάρτυς καί βασιλεύς») 96 (εικ. 14). 

Παρόλο που η εικονογράφηση των νεομαρτύρων παρουσιάζει μεγάλη αύξηση
κατά τον 17ο και 18ο αιώνα97, η ιστόρησή τους στο Θεσσαλικό χώρο τουλάχιστον
στις πρώτες δεκαετίες του 18ου αιώνα περιορίζεται κυρίως σε μεμονωμένες απει-
κονίσεις και όχι στην απόδοση ενός συνόλου. Επίσης, η απόδοσή τους δεν διαφο-
ροποιείται από την εικονογραφική παράδοση των ιστορήσεών τους μαρτυρώντας
μία σχεδόν παγίωση του εικονογραφικού τους τύπου. Ωστόσο από το σύνολο αυτό
των νεομαρτύρων ξεχωρίζουν δύο περιπτώσεις. Η ιστόρηση του αγίου Απόστολου
αποτελεί μία από τις παλαιότερες και εγγύτερες χρονικά του μαρτυρίου του απει-
κονίσεις. Το επεξηγηματικό δε κείμενο που συνοδεύει την μορφή του φαίνεται να
αποτελεί σύνηθες στοιχείο στην εικονογραφία του καθώς απαντάται και σε άλλες

89. Για τον άγιο Δαμιανό το Νέο βλ. Σδρόλια 1997, σσ. 76 κ.ε.
90. Για τον άγιο, που συνδέεται με την καταπολέμηση της πανούκλας βλ. Στ. Σδρόλια 1997, σσ. 59 κ.ε.
91. Τσιουρής 2008, σσ. 263-264, όπου και σχετική βιβλιογραφία.
92. Γαρίδης–Παλιούρας 1980, σσ. 339 κ.ε.
93. Για τον άγιο Απόστολο το Νέο από τον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, ο οποίος μαρτύρησε στην

Κωνσταντινούπολη στις 16 Αυγούστου 1689 βλ. Νικόδημος Αγιορείτης 1868, σ. 327· Ζαχαρός 2004.
94. Σδρόλια 1997, σσ. 80 κ.ε.
95. Εικονίζεται αγένειος, σε νεαρή ηλικία και με πολυτελή ενδυμασία μη διαφοροποιούμενος από

τον καθιερωμένο εικονογραφικό τύπο. Για τον άγιο βλ. Σοφιανός 1986, σσ. 71 κ.ε.· Καλούσιος 1996,
σσ. 146 κ.ε. Επίσης, Τσιουρής 2008, σ. 323, όπου και σχετική βιβλιογραφία και παραδείγματα.

96. Ἀκολουθία τοῦ ἁγίου ἐνδόξου βασιλέως καὶ μεγαλομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ Βλαδιμήρου καὶ
θαυματουργοῦ. Τυπωθεῖσα δαπάνῃ τοῦ τιμιωτάτου κυρίου Ἰωάννου Παπᾶ τοῦ ἐκ τῆς πόλεως Νεοκά-
στρου, καὶ παῤ  αὐτοῦ τοῖς ὁμοπατρίοις καὶ τοῖς λοιποῖς τοῖς μετ̓  εὐλαβείας ἐκεῖσε προσερχομένοις ἐκ -
δο θεῖσα, Βενετία 1690.

97. Για το θέμα βλ. Γαρίδης–Παλιούρας 1980, σσ. 313 κ.ε. Ο όρος «νέος μάρτυς» απαντά ήδη τον 14ο
αιώνα (Σάθας 1872, σ. 122), ενώ τον 17ο καθιερώνεται ο όρος «νεομάρτυς» (Odorico κ.ά. 1996, σ. 335).



απεικονίσεις του, όπως στον Άγιο Γεώργιο στα Αμπελάκια Λάρισας (1721)98. Επί-
σης, η εικονογράφηση του αγίου Βλαδίμηρου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως συ-
χνή καθώς η λατρεία του είναι διαδεδομένη κυρίως στην Αλβανία και στον κεντρι-
κό και βόρειο Βαλκανικό χώρο99. Η απόδοσή του με γενειάδα, βασιλική ενδυμασία
και στέμμα ακολουθεί μεν τον καθιερωμένο εικονογραφικό τύπο με εξαίρεση,
όμως, την απουσία της κεφαλής του, την οποία συνήθως ο ίδιος κρατά.

Ο ζωγράφος, λοιπόν, παρουσιάζει έναν εκλεκτισμό και μία επιλεκτική διάθεση
όσον αφορά τους εικονογραφικούς τύπους των σκηνών. Στην πλειονότητά τους τα
εικονογραφικά σχήματα των παραστάσεων ακολουθούν πρότυπα της Κρητικής
Σχολής, όπως αυτά επιβιώνουν στο 18ο αιώνα, ενώ κάποια άλλα, όπως η Δημιουρ-
γία του Κόσμου (εικ. 1) και το Επί Σοι Χαίρει (εικ. 3), προέρχονται από δάνεια της
δυτικής ζωγραφικής. Επίσης, δεν λείπουν αναφορές σε βυζαντινά πρότυπα, όπως
η μορφή του αγίου Χριστοφόρου (εικ. 12). 

Ως προς τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, το έργο διακρίνεται για την ισορροπία
στο σχέδιο και στην απόδοση των επιμέρους στοιχείων. Στις παραστάσεις, ολιγοπρό-
σωπες ή και πολυπληθείς (εικ. 5, 6, 7), τα σώματα κυριαρ χούν στο χώρο με τον όγκο
τους, τις εκφραστικές κινήσεις και τα ανεμίζοντα ενδύματα. Στις μορφές (εικ. 7, 12, 13)
υπερτερούν οι με μαλακές πινελιές σκούροι προπλασμοί καθώς και η απουσία έντονου
σκιοφωτισμού, ο επιτηδευμένος συνδυασμός εύτονων αν και περιορισμένων σε κλί-
μακα χρωμάτων και η λεπτολόγος διάθεση στην απόδοση επιμέρους χαρακτηριστι-
κών. Ωστόσο, παρατηρείται μία περιορισμένη ποικιλία προσωπογραφικών τύπων κα-
θώς και η σχετική επανάληψή τους100 (εικ. 14). Συγχρόνως, ιδιαίτερο γνώρισμα του
διακόσμου αποτελεί η χρήση του λευκού χρώματος σε ποικίλες διαβαθμίσεις (εικ. 5,
6). Πρόκειται για πρακτική που δεν απαντά συχνά στην ζωγραφική της εποχής και
αποτελεί επιβίωση παραδόσεων έργων του ευρύτερου μακε δονικού χώρου κατά την
ύστερη βυζαντινή περίοδο101. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη Θεσσαλία συναντάται
μόλις το 1600 στο καθολικό της μονής Βυτουμά Καλαμπά κας102.

Το εικονογραφικό, λοιπόν, θεματολόγιο, η ευ κο λία με την ο ποί α κατορθώνει να

98. Αδημοσίευτο μνημείο.
99. Πρβλ. φορητή εικόνα του βίου του αγίου από τη μονή της Θεοτόκου Αρδένιτσας (1739) (Δρα-

κοπούλου 2006, σσ. 136 κ.ε., εικ. σελ. 137, όπου βιβλιογραφία για την εικονογραφία του αγίου) και το
χαρακτικό του Hristofor Zefarovic (1743) (Davidof 1978, σσ. 259-260, fig. 34).

100. Βλ. τη ζωγραφική στο καθολικό της μονής Αγίας Τριάδος Φραγκίστας Ευρυτανίας (1732)
(Τσιουρής 2008, σ. 342).

101. Βλ. ενδεικτικά στην Boiana (Schweinfurth 1965, pl. 5), στο Dragalevski (Boschkov 1969, σσ.
89-92)  και στη Lešani (Subotić 1980, σχ. 40-51).

102. Τριβυζά 2006, σσ. 567 κ.ε..
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ε ντά ξει στο έργο του στοιχεία δια φορετικής προέ λευ σης αλλά και τα τεχνοτροπικά
χαρακτηριστικά οδηγούν στη διαπίστωση της ύπαρξης ενός ικανού και δόκιμου
ζωγράφου, που διακρίνεται από ε κλε κτισμό. Ωστόσο, η χρήση εδώ εικονογραφικών
τύπων που δεν απαντούν σε προγενέστερα έργα του103, όπως η Αποτομή του Προ-
δρόμου, η Κοίμηση του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, η Κοίμηση του οσίου
Εφραίμ του Σύρου και η απεικόνιση του σκηνώματος του αγίου Σπυρίδωνα, απο-
τελούν, ίσως στοιχεία όχι μόνο δημιουργικής σκέψης και επιλογής του Κωνσταν-
τίνου αλλά επιλογής και επέμβασης των χορηγών του έργου104.

Η ήδη αναγνωρισμένη εργασία του σε τρία τουλάχιστον προγενέστερα μνημεία
επιτρέπει την παρατήρηση της καλλιτεχνικής του πορείας κατά την οποία άλλοτε
συνεργάστηκε με άλλους ζωγράφους και άλλοτε εργάστηκε μόνος του105. Η συνε-
χής βελτίωση των χαρακτηριστικών του έργου του, η ποικιλία των πηγών από τις
οποίες αντλεί και η χρήση προτύπων που μπορούν να αποδοθούν στην κίνηση των
αρχών του 18ου αιώνα για επιστροφή στα πρότυπα της ζωγραφικής του 14ου αι-
ώνα106 μαρτυρούν τη διαρκή αναζήτησή του και γνώση των τρεχουσών τάσεων και
ρευμάτων στη ζωγραφική. Παρά δε τη συνεργασία του με ζωγράφους των οποίων
το έργο σαφώς φέρει διακριτά χαρακτηριστικά, δεν φαίνεται να επηρεάζεται από
αυτό σε βαθμό που να αλλοιώνεται η προσωπική του καλλιτεχνική ταυτότητα.

Η δημιουργική αυτή αφο μοί ωση και χρή ση στοιχείων της πα λαι  ο  λό  γειας και
μεταβυζαντινής εικονογραφικής παρά δο σης του ευ ρύ   τερου Θεσσαλικού χώ  ρου, ο
συγκερασμός τους με μοτίβα των δύο κυ ρί αρ χων καλλι τε χνι κών ρευ  μάτων του
16ου αιώνα και η γνώση της ζωγραφικής της Επτανήσου υποδηλώνουν το υψηλό
καλλιτεχνικό υπό βα θρο του ζω  γρά φου μας αλλά και τη δη μιουργία ενός συνόλου
πρωτότυπου μεν αλλά και εντα γμέ νου στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών αναζητή-
σεων των πρώτων δεκαετιών του 18ου αιώνα107. 

103. Στον Άγιο Δημήτριο Μαυ  ρ  ίλου Φθιώ τι  δος (1728) (Τσιάκας 1995, σσ. 29 κ.ε.), στο καθολικό
της μονής Μεταμορφώ σεως του Σωτήρος Ανατολικής Φραγκίστας Ευρυτανίας (1732) και στο ναό της
Αγίας Παρασκευής Πε τροχωρίου Καρδίτσας (1734) (Τσιουρής 2008, σσ. 340 κ.ε.). Βλ. επίσης, παρα-
πάνω, υποσ. 8.

104. Για τους χορηγούς και το ρόλο τους κατά τη μεταβυζαντινή εποχή και ειδικά για το χώρο της
Θεσσαλίας βλ. Σδρόλια 2012, σσ. 438 κ.ε.· Τσιουρής 2008, σσ. 376 κ.ε., όπου και σχετική βιβλιογραφία.

105. Στον Άγιο Δημήτριο Μαυρίλου Φθιώτιδος εργάστηκε μαζί με τον Μιχαήλ Αναγνώστη, ενώ
στην Αγία Παρασκευή Πετροχωρίου με τον Κωνσταντίνο. Για τον Μιχαήλ Αναγνώστη βλ. Χατζηδά-
κης–Δρακοπούλου 1997, σ. 194 και για τον Κωνσταντίνο βλ. Τσιουρής 2008, σσ. 343 κ.ε.

106. Βλ. παραπάνω, υποσ. 87.
107. Για την εντοίχια ζωγραφική του 18ου αιώνα στη Θεσσαλία βλ. Tsiouris 2013, σσ. 18 κ.ε.
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ΤHE DECORATION OF THE NARTHEX OF THE CHAPELS 
AT THE ΚATHOLIKON OF THE MONASTERY OF DOUSIKON

ABSTRACT

The narthex of the Chapels of St. John the Baptist and the Virgin Mary is located above the
Lite on the first floor of the Katholikon of Dousikon Monastery, a few miles from the town

of Trikala in Thessaly. It is a rectangular room with an entrance at the west. 
According to the inscription, the narthex was painted by Constantine the priest in 1739. He

was a talented and well-known painter, who had worked both in Fthiotida, and the area of Agrafa
before coming to the monastery of Dousikon, which appears to have been his last known assign-
ment work.

The iconographic programme of the narthex is well preserved. It includes scenes from the
Genesis (Creation of the World and the story of Adam and Eve, Cain and Abel), the hymn Epi Soi
Chairei (In Thee Rejoiceth), the Beheading of St. John the Baptist, the Life of St. Anthony, the
Dormition of Saint Ephraim the Syrian as well as that of St. John Chrysostom. New Μartyrs are
also depicted on medals.

The painter is characterized by eclecticism and selective disposal regarding iconographic
types of scenes. Most of the iconographic types adopt standards of the Cretan School, also known
from other examples in the area during the 18th century, while others (such as the Creation of
the World and the In Thee Rejoiceth) are influenced by Western art. There are also references to
Byzantine models, such as the depiction of St. Christopher.

Regarding the stylistic characteristics, the scenes of the monument are distinguished for their
harmony in design and well-balanced performance of individual components. Graphs with sole
or crowded forms dominate the space with their volume, their expressive movements and the
fluttering garments. The meretricious combination of vibrant colours and meticulous placing on
portraiture performance’s characteristics leads to a truly remarkable result.

The creative assimilation and use of elements of the Palaeologan and post-Byzantine icono-
graphic tradition of the wider area of Thessaly, the reconciliation with motifs of the two dominant
artistic movements of the 16th century and knowledge of the painting tradition of the Ionian Is-
lands suggest the high artistic background of our painter. They also identify the creation of an o-
riginal work, which integrated into the artistic tradition of that time.
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Εικ. 4. Η Αποτομή της κεφαλής του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου
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Εικ. 7. Η Κοίμηση του αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου
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Εικ. 13. Οι άγιοι Ιωάννης ο Βλαδίμηρος και Σεραφείμ

Εικ. 14. Οι άγιοι Νικόλαος Βουναίνης, Ιωάννης ο εξ Ιωαννίνων και Αποστόλης 
εκ του Αγίου Λαυρεντίου Πηλίου



1. Παρά τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζουν οι όροι αγωγιάτης ή κερατζής στις τοπικές πηγές μια
τυπική ανάγνωσή τους μας υποχρεώνει να θεωρήσουμε ότι αναφέρονται σε πρόσωπα κατόχους υπο-
ζυγίων που, έναντι κομίστρου, μετέφεραν φορτία ή ανθρώπους. 

2. Πρόκειται για τον Θεμέλη ή Θεμέλο Κοτίκορα ο οποίος το πρώτο μισό του 18ου αιώνα επιδει-
κνύει έντονη θεσμική και κτητορική δράση στα εκκλησιαστικά πράγματα της περιοχής Βλ. Κατάστιχο
Ιεράς  Μονής Ζωοδόχου Πηγής (στο εξής Κ. Ι. Μ. Ζ. Π.), φ. 6α, 8β. Κατάστιχο Ιερού Ναού Αγίου Δη-
μητρίου Μετσόβου (στο εξής Κ. Ι. Ν. Α. Δ. Μ.), σσ. 1-3.

3. Κ. Ι. Μ. Ζ. Π., φ. 3α, 8 β. 
4. Urquhart 1839, vol. 2, σσ. 263-264· Δασούλας 2009, σσ. 127-132.  

ΦΑΝΗΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΣΟΒΙΤΩΝ 
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Το  «ρουφέτι τον αγογιάτον»

Στο παλιό κατάστιχο της «Ζωοδόχου Πηγής», ενός μικρού μοναστηριού στα
νότια του Μετσόβου, επισημάναμε την παρακάτω καταγραφή: «1707 απριλίου

22 σίν θεο άγιο ηδού γράφομε τά όσα έδοσαν τό ρουφέτι τον αγογιάτον1 και σίμερον
τά γράφομε τα οσα εδοσεν ο καθένας και τα γράφομε τα ονόματα στίν πρόθεσι να
φανουν». Στην συνέχεια, αφού ακολουθεί η παράθεση προσώπων και ποσών, η κα-
ταχώρηση κλείνει με την εξής σημείωση: «1707 υουνίου 5 εγινε υ εκλισία ζοοδόχου
πιγι τα ανοθεν αςπρα οπου υνε στο κατάστιχο από το ρουφετι τον αγογιατον εγινε υ
εκλισια στο μοναστιρι υ ζοοδοχου πιγί και τα υχε λαβι ο κοτικορας2 οπου υταν πιτρο-
πος κ(αι) εγινε υ εκλισια φικιαστικα ας. 36.500»3.

Μεταξύ των στοιχείων που μας παρέχει η ανωτέρω μαρτυρία επισημαίνουμε ιδι-
αίτερα τον αριθμό των μελών που συγκροτούν το ρουφέτι τον αγογιάτον. Ακόμη
και αν δεχτούμε ότι περιλάμβανε μόνο τα 67 πρόσωπα που αναγράφονται στη
ανωτέρω πρόθεση το μέγεθος δεν παύει να είναι σημαντικό. Η ημερομηνία κατα-
χώρησης αυτών των ονομάτων καθιστά πολύ πιθανή μία προγενέστερη του 18ου αι-
ώνα επαγγελματική δράση των μελών αυτής της συντεχνίας. Ας σημειωθεί ότι οι
κάτοικοι της ορεινής πολίχνης, έχοντας οριστεί φύλακες και διαχειριστές ενός κομ-
βικού για τις επικοινωνίες της νότιας Βαλκανικής περάσματος4, γνωρίζουν άμεσα

Δωδώνη (Iστορία--Aρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 255-279



τα είδη και τις μορφές του χερσαίου εμπορίου που διενεργούνται σε αυτόν τον χώ-
ρο. Η ύπαρξη λοιπόν μίας επαγγελματικής ομάδας αγωγιατών το 1707 καθιστά πι-
θανή την ενασχόλησή τους με τη διακίνηση εμπορευμάτων σε ακόμη παλαιότερες
εποχές5. Η επιλογή των Γάλλων, να καταστήσουν στις αρχές του 18ου αιώνα το Μέ-
τσοβο κέντρο συγκέντρωσης και διαμετακόμισης των προϊόντων της Πίνδου, προ-
φανώς σχετίζεται με αυτή τους την ιδιότητα6. Αξιοσημείωτη ως προς αυτό θέμα εί-
ναι και η μαρτυρία ύπαρξης συνοικισμού Μετσοβιτών στη Μοσχόπολη του 17ου αι-
ώνα7. Η εγκατάστασή τους σε αυτή την πόλη της σημερινής νοτίου Αλβανίας μπο-
ρεί να ερμηνευτεί μόνο στα πλαίσια της συμμετοχής των κατοίκων της στο εμπόριο
που διεξαγόταν μεταξύ του Αδριατικού και Οθωμανικού χώρου8. Ωστόσο, αγνο-
ούμε, αν η παρουσία τους σε αυτή οφειλόταν στην άσκηση του μεταφορικού επαγ-
γέλματος ή στη συμμετοχή τους σε κάποιες εμπορικού τύπου δραστηριότητες. Η
τελευταία αναφορά μάς υποδεικνύει μία δεύτερη πτυχή της οικονομικής δράσης
των Μετσοβιτών εκείνης της περιόδου. Αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες που
ασκεί τμήμα του πληθυσμού της ορεινής πολίχνης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η
μετανάστευση κατοίκων της αποτελεί μία πραγματικότητα που έχει επισημανθεί
από παλιά, είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τις απαρχές της εμπορικής τους δρά-
σης9. Ουσιαστικές πληροφορίες διαθέτουμε από τα μέσα του 17ο αιώνα και μετά,
που μαρτυρείται παρουσία Μετσοβιτών πραματευτάδων στην Κωνσταντινούπολη
και τη Βενετία, γεγονός που υποδεικνύει μία πρόδρομη φάση ανάμειξής τους στο
εμπόριο της ανατολικής Μεσογείου10. Η χρονική συγκυρία μάς επιτρέπει να ανα-
φερθούμε σε μία σχετικά πρώιμη κινητικότητα του πληθυσμού της ορεινής πολί-

5. Το 1645 Ιωαννίτες έμποροι πηγαινοέρχονταν τακτικά με εμπορεύματα στην Κωνσταντινούπολη
χρησιμοποιώντας μουλάρια και άλογα. Αυτή η διαδρομή προϋποθέτει διάσχιση των ορεινών περασμά-
των του Μετσόβου. Βλ. Μέρτζιος 1940, σ. 48. Επίσης βλ. Μάξιμος 1973, σσ. 51-52.

6. Βλ. Pouqueville 1826,  tome second, σ. 351.
7. Η θέση όπου υπήρξε ο κατά την τοπική γλώσσα «Μετσοβίκι–Μαχαλά», δηλαδή η συνοικία των

Μετσοβιτών, διασώζεται ακόμη στη μνήμη των κατοίκων της περιοχής. Σχετικά με αυτό το θέμα βλ.
Μαρτινιανός 1957, σσ. 62, 67, 71, 74, 75, 94, 150, 186, 256, 257· Βελλιανίτης 1922, σ. 237· Γεωργιάδης
1975, σ. 9. 

8. Μέρτζιος 1947, σσ. 209-274· Παπαχατζής 1934, σσ. 127-139· Παπαχατζής 1935, σσ. 270-288· Αρς
1994, σσ. 55, 60, 62.  

9. Ο Chostantti Mezovitti, που εντοπίζεται το 1533 στη Βενετία, αποτελεί την πρώτη καταγεγραμ-
μένη περίπτωση. Βλ. Μαυροειδή 1976, σ. 197.

10. Το 1667 Μετσοβίτες έμποροι που ζουν στην Κωνσταντινούπολη, ασχολούνται με το εμπόριο
των εισαγομένων από τη Ρωσία γουναρικών. Το 1690 βρίσκουμε εγκατεστημένο στη Βενετία τον με-
γαλέμπορο Ιωάννη Στάνου. Βλ. Μέντζος 1956, σσ. 660-666· Λαμπρίδης 1993, σ. 49. 
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χνης. Τα αίτια και οι ιστορικές συσχετίσεις της παραμένουν πάντα ένα θέμα προς
διερεύνηση11.

Από τις ανωτέρω αναφορές γίνεται αντιληπτό ότι ο άξονας διερεύνησης αυτής
της μελέτης εστιάζει στη δράση των αγωγιατών και εμπόρων του Μετσόβου κατά
την οθωμανική περίοδο. Η επιλογή μίας παράλληλης παρουσίας αυτών των δύο
ομάδων δεν προέκυψε τυχαία. Μεταξύ τους υφίστατο πάντα μία δομική σχέση.
Στον οθωμανικό χώρο και ιδίως στον Βαλκανικό η διακίνηση των εμπορευμάτων
διεξαγόταν σχεδόν αποκλειστικά με ημιόνους12. Το εύρος και ο τρόπος δράσης των
ιδιοκτητών τους προσέδιδε στο επάγγελμα του αγωγιάτη διαστάσεις που υποδει-
κνύουν μία περαιτέρω αξιολόγηση του ρόλου του στα πλαίσια διεξαγωγής του χερ-
σαίου εμπορίου εκείνης της εποχής. 

Το ιστορικογεωγραφικό πλαίσιο – συνάφειες και αποκλίσεις 

Η αναζήτηση ερμηνείας αναφορικά με την παρουσία των Μετσοβιτών στα εμ-
πορικά και μεταφορικά δίκτυα της εποχής δεν μπορεί να αγνοήσει ευρύτερες κοι-
νωνικοοικονομικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στον ηπειρωτικό-μακεδονικό
χώρο μεταξύ του 17ου και 19ου αιώνα. Μεταξύ αυτών επισημαίνουμε την ανέλιξη
των βλαχικών κοινοτήτων αυτής της περιοχής, διεργασία που αφορά άμεσα το Μέ-
τσοβο ως ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα κέντρα αυτών των κοινωνιών. Κατά
τις υπογραμμίσεις της ιστοριογραφίας σημαντικό ρόλο σε αυτή την ιστορική δια-
δικασία διαδραμάτισε η διείσδυση τμημάτων του πληθυσμού τους στο εμπόριο του
οθωμανικού χώρου. Αυτή η δράση τούς καθιστά σταδιακά μία από τις σπουδαιότε-
ρες επαγγελματικές ομάδες του εμπορικού κόσμου των Βαλκανίων και των Αψ-
βουργικών χωρών13. Η απαρχή αυτής της εξέλιξης παραμένει δυσδιάκριτη. Βασι-
σμένη κυρίως σε πιθανολογήσεις, απορρέουσες από τα γενικότερα συμπεράσματα
της έρευνας αναφορικά με τη συγκρότηση του οικονομικού χώρου των Ελλήνων
και γενικότερα των χριστιανών υπηκόων της οθωμανικής αυτοκρατορίας, δεν έχει
ως τώρα αναλυθεί ως προς τις ειδικότερες όψεις της. 

Ειδικότερα στον ηπειρωτικό-μακεδονικό χώρο οι ανωτέρω διεργασίες ερμη-
νεύονται συχνά από τη σχετική ιστοριογραφία ως εξελικτική παράμετρος των κτη-

11. Κατά μία άποψη, αυτή συνδέεται με συγκριμένες και ειδικές οικονομικές και δημογραφικές λει-
τουργίες του κτηνοτροφικού χώρου. Βλ. Παναγιωτόπουλος 2003, σσ. 36-37. 

12. Σχετικά με την άνοδο των ημιόνων και των χερσαίων μεταφορών βλ. Braudel 1993, σσ. 349-356.
13. Stoianovich 1979, σσ. 306, 309-312· Χατζηϊωάννου 2005, σσ. 154-156. Κατσιαρδή-Hering 2003,

σσ. 99-100, 105-106· Βακαλόπουλος 1973, σσ. 205-236. 



νοτροφικών του κοινωνιών14. Η μεγάλη κτηνοτροφία15, βασική τους ενασχόληση
εδώ και αιώνες, ευνοημένη από τις γενικότερες εξελίξεις στον χώρο Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και ευρύτερα του ευρωπαϊκού κόσμου16, αποκτά διαστάσεις σημαν-
τικής οικονομικής δραστηριότητας στο πλαίσιο του ανερχόμενου καπιταλισμού17.
Παράλληλα, πάντα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, οι μεσαιωνικής καταβολής
οικισμοί της κτηνοτροφικής ζώνης εξελίσσονται σε αναπτυγμένες ορεινές πολίχνες
του Οθωμανικού κόσμου18. Διαμορφώνεται, έτσι, το μοντέλο της ορεινής κτηνο-
τροφικής πόλης ή πόλης της υπαίθρου, όπως αποκαλείται στην ελληνική ιστοριο-
γραφία19.

Χωρίς αμφιβολία το ανωτέρω ιστορικό σχήμα αναδεικνύει ορισμένες πτυχές
της κοινωνικοοικονομικής ανέλιξης των ορεινών πληθυσμών του ηπειρωτικού-μα-
κεδονικού χώρου. Προσανατολισμένο, ωστόσο, στην ανάγκη αποτύπωσης ενός ευ-
ρύτερου ιστορικού πλαισίου δεν αποφεύγει ορισμένες γεωγραφικές, χρονικές και
εθνολογικές γενικεύσεις. Μία διεξοδικότερη προσέγγιση θα αποκάλυπτε ότι η
επαγγελματική ενασχόληση με τις εμπορικές μεταφορές δεν ασκούνταν από το σύ-
νολο των κοινωνιών αυτού του χώρου ούτε καν από τις κτηνοτροφικές παρά μόνο
από τμήματα κατοίκων συγκεκριμένων οικισμών20. Συνεπώς, η ερμηνεία που θέτει

14. Ρόκου 1985, σσ. 75-82· Παναγιωτόπουλος 2003, σσ. 34-38· Μηλιός–Ξιφαράς 1998, σσ 368-377·
Κατσάνης 1993, σσ. 445-452· Pouqueville 1826, tome second, σσ. 350-354· Stoianovich 1979, σσ. 309-
310.

15. Ο όρος αφορά τη μετακινούμενη ή μεταβατική κτηνοτροφία (transhumance). Στον Βαλκανικό
χώρο αποτελούσε τη μοναδική μορφή εκτροφής ζώων που είχε τη δυνατότητα να συντηρεί μία κτη-
νοτροφική οικονομία κλίμακας. Αυτό οφειλόταν στις δομές οργάνωσης και διαχείρισης που εφαρμό-
ζονταν.  

16. Ρόκου 2007, σσ. 107-122. 
17. Αυτή η όψη της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας συνδέεται με την εμπορευματοποίηση του μαλ-

λιού, πρώτης ύλης της εκβιομηχάνισης της παραγωγής στα ευρωπαϊκά υφαντουργεία. Βλ. Sella 1957,
σσ. 29-45. Επίσης βλ. Μάξιμου 1973, σσ. 9-102.

18. Η προστασία της μεγάλης κτηνοτροφίας από τις αποδιαρθρώσεις, που εντοπίζουμε συνήθως
στους υπόλοιπους αγροτικούς κλάδους του οθωμανικού κόσμου, η εμπορευματική και βιοτεχνική φύ-
ση του προϊόντος της, τα δημογραφικά περισσεύματα, η κινητικότητα και οι μεταφορικές δυνατότητες
των πληθυσμών που την υπηρετούν, συνιστούν ορισμένους βασικούς παράγοντες για τη μετεξέλιξη
των οικονομικών τους δομών. Βλ. Ασδραχάς 1978, σσ. 57-58· Τοντόρωφ 1986, σσ. 66, 68-69, 127.

19. Ρόκου 1985, σ. 36· Παναγιωτόπουλος 2003, σσ. 34-38.
20. Στην πραγματικότητα μεταξύ των βλαχικών πληθυσμών του ηπειρωτικού–μακεδονικού χώρου

επαγγελματική ομάδα αγωγιατών εκτός από το Μέτσοβο καταγράφεται μόνο στην Κλεισούρα της
Μακεδονίας. Βλ. Bοué 1889, σ. 479· Παπαδόπουλος 1989, σ. 358· Pouqueville 1826, tome troisième,
σσ. 22-23· Salverte 1824, tome second, σσ. 304-305. Επίσης σύμφωνα με συγκεκριμένη βιβλιογραφική
αναφορά οι Μοσχοπολίτες διατηρούσαν καραβάνι 300 ημιόνων. Βλ. Γεωργιάδης, 1975, σ. 111. Ωστόσο,
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ως προϋπόθεση για την ανέλιξη αυτών των πληθυσμών την αποδοχή ενός κτηνο-
τροφικού κοινωνικοοικονομικού υπόβαθρου, απαιτεί μία πιο εμπεριστατωμένη
προσέγγιση. Σαφώς τα τσελιγκάτα διέθεταν αυξημένες δυνατότητες συντήρησης
υποζυγίων21. Επιπλέον, η μεγάλη κτηνοτροφία ήταν ο μόνος αγροτικός κλάδος της
εποχής που έθετε άμεσα σε ενέργεια μία εμπορική και βιοτεχνική διαδικασία.
Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις δεν οδηγούν πάντα στην γέννηση μίας κοινωνίας
μεταφορέων και εμπόρων. Μία νομοτελειακή αποδοχή αυτής της αντίληψης ση-
μαίνει ότι όσοι οικισμοί της Πίνδου διέθεταν αναπτυγμένη κτηνοτροφική οικονο-
μία έπρεπε να αναδείξουν επαγγελματικές ομάδες αγωγιατών και πραματευτά-
δων22. Στο παράδειγμα του Μετσόβου επαληθεύεται ως ένα βαθμό η ανωτέρω προ-
βληματική. Παρόλο που διέθετε τις τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την
μετατροπή του σε ένα «απόλυτα κτηνοτροφικό χωριό»23, οι κάτοικοί του δεν ακο-
λούθησαν ποτέ την κυρίαρχη τάση των υπολοίπων κοινωνιών της Πίνδου24. Αντί-
θετα, διατήρησαν το πολύμορφο αγροτικό σύστημα που εντοπίζουμε στην περιοχή

αυτή η μαρτυρία δεν προσδιορίζεται χρονικά και, επιπλέον, δεν τεκμηριώνεται ιστορικά, εφόσον δεν
παρατίθενται σχετικές πηγές. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και η Μοσχόπολη, έδρα μίας δυναμικής
κοινωνίας Βλάχων εμπόρων του ηπειρωτικού–μακεδονικού χώρου, εμφανίζεται να ακμάζει ήδη από
τα μέσα του 17ου  αιώνα, υπάρχουν πτυχές της ιστορίας της που παραμένουν αδιευκρίνιστες. Η πρώι-
μη εμπορική της παρουσία εντάσσεται σε έναν διαφοροποιημένο χώρο και χρόνο, αυτόν του Βενετι-
κού-Αδριατικού εμπορίου. Η κατοπινή δυναμική παρουσία Μοσχοπολιτών εμπόρων στον βαλκανικό και
αυστροουγγρικό χώρο, ιδίως μετά την πρώτη καταστροφή της (1769), δεν τεκμηριώνει συμμετοχή των
κατοίκων της στα αναπτυσσόμενα μεταφορικά δίκτυα των αγωγιατών του βορειοελλαδικού χώρου.

21. Τα κτηνοτροφικά τσελιγκάτα της Πίνδου κατείχαν ανάλογα με τη δυναμικότητά τους δύναμη
πέντε έως και δέκα ημιόνων. Αυτά αξιοποιούσαν και ως πηγή πρόσθετου εισοδήματος εκτελώντας ευ-
καιριακά  μεταφορές σε τοπικό επίπεδο. Ο αριθμός των ζώων που διατηρούσαν οι αγωγιάτες ποίκιλε
ανάλογα με το είδος και τις αποστάσεις που κάλυπταν. Ωστόσο, ακόμη και οι αγωγιάτες που εκτελού-
σαν μόνο τοπικές μεταφορές, συντηρούσαν τουλάχιστον πέντε ημιόνους. 

22. Στην πραγματικότητα οι κάτοικοί τους δεν υπερέβησαν ποτέ το επίπεδο μίας κοινωνίας τσε-
λιγκάτων, στην οποία η πιο εξελιγμένη μορφή μεταφορικής και μεταπρατικής δραστηριότητας  ήταν
η μεταφορά και πώληση του επεξεργασμένου βιοτεχνικά προϊόντος στα κέντρα κατανάλωσης. Η μόνη
περίπτωση στην οποία επιβεβαιώνεται εν μέρει ο ρόλος της κτηνοτροφικής οικονομίας στη διαμόρ-
φωση μίας εξελιγμένης βιοτεχνικής-εμπορικής λειτουργίας είναι αυτή του Συρράκου. Αν και αντιπρο-
σωπεύει ένα από τα μοντέλα εξέλιξης των κτηνοτροφικών κοινωνιών του ηπειρωτικού–μακεδονικού
χώρου, η περίπτωσή του εκλήφθηκε συχνά ως πρότυπο για τη διατύπωση ενός γενικότερου ιστορικού
πλαισίου. Βλ. Δασούλας 2009, σσ. 73-84, 17-120. 

23. Αναφέρομαι σε οικισμούς, όπου σημειώνεται μία ολοκληρωτική μεταστροφή των κατοίκων
προς την κτηνοτροφική οικονομία, γεγονός που ανάγκαζε το σύνολο του πληθυσμού τους να μετα-
κομίζει κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε πεδινές περιοχές. 

24. Δασούλας 2009, σσ. 73-84. 
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ήδη από τα μεσαιωνικά χρόνια, στο οποίο ο κτηνοτροφικός κόσμος συνυπάρχει με
τον κόσμο των ορεινών γεωργών25. Μάλιστα, η τελευταία ομάδα υπήρξε ο κύριος
δημογραφικός τροφοδότης της αναπτυσσόμενης βιοτεχνικής, μεταφορικής και εμ-
πορικής ομάδας του οικισμού. Αυτή η διεργασία αντανακλάται άμεσα στην κοινω-
νική διάρθρωση του πληθυσμού, όπου παρατηρούμε τους αγωγιάτες-εμπόρους
από την μία πλευρά και τους κτηνοτρόφους από την άλλη να συγκροτούν δύο δια-
κριτά μεταξύ τους κοινωνικοοικονομικά στρώματα26. Η επισήμανση αυτής της δια-
φοροποίησης, υπαρκτή και σε άλλους οικισμούς που ανέδειξαν μεταφορικές, εμ-
πορικές και παράλληλα κτηνοτροφικές ομάδες27, θέτει ένα δομικό για την ιστορική
ερμηνεία ερώτημα. Η ενασχόληση των κατοίκων των ορεινών κέντρων του ηπει-
ρωτικού-μακεδονικού χώρου με τις μεταφορές και το εμπόριο αποτελεί απόρροια
της κτηνοτροφικής ανάπτυξης ή αυτά συνιστούν οικονομικές δραστηριότητες που
ανεδείχθησαν και εξελίχθησαν αυτόνομα; Ακόμη και αν υιοθετήσουμε την πρώτη
εκδοχή, η απαρχή αυτής της διαδικασίας παραμένει ως ζήτημα από τη στιγμή που,
ειδικότερα στον χώρο των μεταφορών, εντοπίζουμε επαγγελματική παρουσία Βλά-
χων αγωγιατών από τα μεσαιωνικά χρόνια. Σύμφωνα με τις πηγές αυτή η ομάδα
ασκεί, πάντα στα πλαίσια της διαμετακόμισης και ορισμένες μεταπρατικές δραστη-
ριότητες28. Δημιουργείται έτσι ο εύλογος προβληματισμός κατά πόσο η επαγγελ-
ματική τους συγκρότηση αποτελεί ένα φαινόμενο που εντάσσεται στην ιστορική
περιοδολόγηση του οθωμανικού κόσμου ή αποτελεί μία συνέχεια του μεσαιωνικού
κόσμου των Βαλκανίων. Τέλος, μία ολοκληρωμένη ανάλυση αυτού του θέματος
δεν μπορεί να αγνοήσει τον ρόλο του γεωγραφικού παράγοντα. Παραμένει πάντα
προς διερεύνηση η σχέση των ορεινών περασμάτων με τη μεταφορική εξειδίκευση
των κοινωνιών που χειρίζονταν ορισμένα σημαντικά δερβένια.

Οι ανωτέρω επισημάνσεις υποδεικνύουν την ανάγκη μίας εκ νέου προσέγγισης
ορισμένων πτυχών της διαδικασίας μετεξέλιξης των κατοίκων ορισμένων οικισμών
του ηπειρωτικού-μακεδονικού χώρου σε αγωγιάτες και πραματευτάδες. Η έλλειψη
στοιχείων παραμένει πάντα ένα σημαντικό εμπόδιο για την πραγματοποίησή της. Σε
αυτήν την περίπτωση η γνώση της εσωτερικής πραγματικότητας των κοινωνιών προ-
έλευσής τους μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Δεν αναφέρομαι μόνο στην αξιοποίηση το-
πικών πηγών αλλά και στα δεδομένα της ανθρωπολογικής έρευνας. Συχνά αναδει-

25. Δασούλας 2009, σσ. 233-358.   
26. Δασούλας 2009, σσ. 270-273. 
27. Σιώκης 2009, σ. 36 (υποσ. 49).
28. Novaković 1912, σσ. 622-631· Dragomir 1959, σσ. 23, 135· Jireček 1879, σσ. 115-124· Δασούλας

2014, σσ. 33-35.
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κνύονται στοιχεία των τοπικών πολιτισμών που παραπέμπουν σε άγνωστες ωστόσο
χρήσιμες για την ιστορική έρευνα πτυχές του οικονομικού τους παρελθόντος29.

Το αρχικό περιβάλλον – κοινωνικοί και οικονομικοί συσχετισμοί

Στα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσης η μαρτυρία του κατάστιχου του 1707 απο-
κτά μία ειδικότερη σημασία, δεδομένου ότι μας προσφέρει τη δυνατότητα να θέ-
σουμε κάποιες σταθερότερες χρονικές συντεταγμένες αναφορικά με τα πρώιμα
στάδια της εμπλοκής αυτών των πληθυσμών στις χερσαίες εμπορικές μεταφορές
του οθωμανικού χώρου. Αν και αφορά μία τοπική περίπτωση, η σημασία της παρα-
μένει ευρύτερη, δεδομένου ότι οι καρβανάρηδες30 του Μετσόβου αποτέλεσαν μία
από τις βασικές συνιστώσες του. 

Παρά τη διάθεση αυτών των σχετικά πρώιμων μαρτυριών η οικονομική δράση
των αγωγιατών, των εμπόρων και γενικότερα των κατοίκων του οικισμού δεν μπο-
ρεί να αποτυπωθεί με ακρίβεια για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του 18ου αιώνα.
Μαρτυρίες τοπικών πηγών συνηγορούν στο ότι τα μέλη της συντεχνίας των αγω-
γιατών του 1707 ή οι άμεσοι απόγονοί τους δεν ασκούν μόνο μεταφορικές αλλά
και ορισμένες μεταπρατικές δραστηριότητες. Συγκεκριμένα εμφανίζονται στην
αγορά του Μετσόβου ως πωλητές ορισμένων προϊόντων31, γεγονός που προϋπο-

29. Για παράδειγμα στο Μέτσοβο διατηρείται ακόμη ο απόηχος μίας διευρυμένης εμπλοκής της
τοπικής κοινωνίας στα μεταφορικά επαγγέλματα. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα τις τεχνικές προϋποθέσεις
για τη συντήρηση και ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών. Συγκεκριμένα ως τα μέσα του 20ου  αι-
ώνα οι κάτοικοι του οικισμού ασκούσαν επαγγελματικές ειδικεύσεις όπως: εκτροφείς ιπποειδών (για
την παραγωγή μεταφορικών ζώων), εκπαιδευτές μεταφορικών ζώων, ξυλουργοί ειδικευμένοι στην κα-
τασκευή ξύλινων εξαρτημάτων σαμαριών, κατασκευαστές ιμάντων και δερμάτινων επιφανειών της σα-
γής των υποζυγίων, υφάντριες που κατασκεύαζαν καλύμματα για τα υποζύγια, σιδηρουργοί που κα-
τασκεύαζαν τα μεταλλικά εξαρτήματα της σαγής των υποζυγίων και φυσικά σαμαράδες, δηλαδή συ-
ναρμολογητές της σαγής των υποζυγίων. Επίσης, παράγονταν σημαντικές ποσότητες σανών και άλ-
λων ζωοτροφών, ενώ παράλληλα κατασκευάζονταν κτίρια κατάλληλα για την αποθήκευση της ζωο-
τροφής και τη στέγαση των ζώων. Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ότι οι οικισμοί που ανέδειξαν σημαντι-
κές επαγγελματικές ομάδες μεταφορέων ανέπτυσσαν και μία παράλληλη οικονομία που κάλυπτε τις
βασικές τεχνικές προϋποθέσεις για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό των υποζυγίων. 

30. Στην τοπική γλώσσα οι αγωγιάτες  που εκτελούσαν εμπορικές μεταφορικές μεγάλων αποστά-
σεων.     

31. Ορισμένοι αναφέρονται ως πωλητές σιδήρου, θυμιάματος, καρφιών, υποδημάτων και λαδιού.
Η διάθεση του τελευταίου προϊόντος σε έναν τόπο που δεν καλλιεργούνται ελαιόδεντρα, υποδεικνύει
συμμετοχή τους στη διακίνηση αγροτικών προϊόντων. Βλ. Κ. Ι. Μ. Ζ. Π., φ. 18α, 19β, 21β, 22α,  22β,
26α, 26β.



θέτει σταθερά σημεία διάθεσης αυτών32. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η συστη-
ματική τους παρουσία ως χορηγών και κτητόρων ναών και μονών της περιοχής33.
Η διάθεση αυτών των κεφαλαίων δημιουργεί συνειρμούς αναφορικά με την προ-
έλευσή τους, εφόσον προϋποθέτει μία διευρυμένη οικονομική δραστηριότητα. Η
σχέση τους με την τοπική εκκλησία δεν περιορίζεται μόνο σε αφιερωματικές πρά-
ξεις αλλά επεκτείνεται και σε μία συστηματική συμμετοχή στις οργανωτικές της
δομές. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τη συμβολή του πολιτισμικού περιβάλλοντος
στην εκδήλωση μίας ισχυρής και γνήσιας θρησκευτικής συνείδησης, χρήσιμο είναι
να επισημανθούν και ορισμένες κοινωνικές και οικονομικές πτυχές αυτής της θρη-
σκευτικότητας. Στην περίπτωσή μας συνδέονται άμεσα με τη θέση της Χώρας Με-
τσόβου34 στο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης του Οθωμανικού κράτους. Αναφερόμα-
στε στην πολιτική, φορολογική και εκκλησιαστική αυτοδιαχείριση που απολαμβά-
νουν οι κάτοικοι της περιοχής από τα μέσα του 17ου αιώνα και μετά. Εντός του νέου
πολιτικού πλαισίου οι αγωγιάτες και κυρίως οι πραματευτάδες της ορεινής πολί-
χνης, οι οποίοι συνιστούν το ευπορότερο κοινωνικό της στρώμα, μεταλλάσσονται
σταδιακά σε άρχουσα κοινωνική ομάδα. 

Οι κοινωνικές και οικονομικές συσχετίσεις αυτής της διεργασίας αποτυπώνον-
ται με τον καλύτερο τρόπο στην κοινωνική και πολιτική εξέλιξη των μελών των οι-
κογενειών, των προσώπων που το 1707 συγκροτούσαν τη συντεχνία των αγωγια-
τών. Μεταξύ του 1748 και του 1800 εντοπίζουμε 60 άμεσους απογόνους ή συγγε-
νείς τους να έχουν συμμετοχή στα κοινά35. Η διατήρηση της κοινωνικής τους θέσης
συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα ανάληψης των φορολογικών υποχρεώσεων και
άλλων κοινοτικών λειτουργιών της Χώρας Μετσόβου. Αξιοσημείωτη ως προς το

32. Σε έγγραφο του 1777, που υπογράφεται από τους μπακάληδες του Μετσόβου, εντοπίζουμε με-
ταξύ αυτών απογόνους των μελών της συντεχνίας των αγωγιατών του 1707. Βλ. Πλατάρης 1982, σ. 79
(έγγρ. 40). 

33. Κ. Ι. Ν. Α. Δ. Μ., σσ. 1-23· Κ. Ι. Μ. Ζ. Π., φ. 8β. 
34. Από τα μέσα του 17ου αιώνα το Μέτσοβο και πέντε όμορα χωριά της περιοχής συγκροτούν

ίδια διοικητική και πολιτική ενότητα. Στις τοπικές πηγές αυτή η ενότητα αναφέρεται συνήθως ως Χώρα
Μετζόβου. Βλ. Δασούλας 2009, σσ. 31-32, 84, 132-142. 

35. Από αυτούς οι 33 καταλαμβάνουν κατά περιόδους θέσεις στην ηγετική ομάδα της Χώρας Με-
τσόβου και οι 15 καταγράφονται ως προεστοί. Στο ίδιο χρονικό διάστημα 17 μέλη αυτών των οικογε-
νειών συμμετέχουν σε εκκλησιαστικές επιτροπές και άλλα 10 καταγράφονται ως ιερείς. Ας σημειωθεί
ότι η ιεροσύνη εξασφαλίζει μόνιμη πρόσβαση στη διαχείριση των ναών και υψηλό κοινωνικό κύρος.
Από τα μέσα του 17ου αιώνα μέχρι το 1924 οι οικισμοί της περιοχής απετέλεσαν την Πατριαρχική
Εξαρχία Μετσόβου, η οποία υπαγόταν απ’ ευθείας στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. Βλ.
Τρίτος 1991, σσ. 49-57.
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θέμα μας είναι και η πρακτική άντλησης κεφαλαίων από την τοπική εκκλησία36.
Πολλές από τις ομολογίες που καταγράφονται στα κατάστιχα των ναών της περιο-
χής συνιστούν χρηματικά δάνεια προς πρόσωπα που έχουν συγγενική σχέση με τα
μέλη του ρουφετίου των αγωγιατών του 170737. Οι ανωτέρω δράσεις προϋποθέτουν
εκ μέρους τους διαθεσιμότητα χρηματικών κεφαλαίων, κάτι που στο οικονομικό
περιβάλλον της εποχής επιτυγχάνεται κυρίως μέσα από την άσκηση μεταπρατικών
ή εμπορικών δραστηριοτήτων.

Η ανέλιξη

Το ρουφέτι των αγωγιατών ως συντεχνιακή οργάνωση καταγράφεται τελευταία
φορά στις πηγές το 175938. Αυτή η αναφορά δεν σηματοδοτεί και το τέλος της
επαγγελματική τους δράσης. Οι καρβανάρηδες του Μετσόβου όχι μόνο συνεχίζουν
να υπάρχουν αλλά καθίστανται μία από τις πιο δραστήριες μεταφορικές ομάδες
στο χερσαίο διαμετακομιστικό εμπόριο του βαλκανικού χώρου39. Οι ευρύτερες δια-
στάσεις αυτής της εξέλιξης ανιχνεύονται στην ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέ-
σεων στον χώρο της οθωμανικής αυτοκρατορίας ιδίως κατά το δεύτερο μισό του

36. Τα κεφαλαιουχικά αποθέματα της εκκλησίας και η διαχείρισή τους αποτέλεσαν ένα από τα κί-
νητρα για την εμπλοκή της άρχουσας κοινωνικής ομάδας στις κοσμικές και πνευματικές δομές της. Ας
σημειωθεί ότι η τοπική εκκλησία, όντας θεσμικά ένας σχεδόν αυτεξούσιος  οργανισμός, είχε σταδιακά
καταστεί πυλώνας του τοπικού πολιτικού συστήματος με αποτέλεσμα τα περιουσιακά της στοιχεία να
λειτουργούν ενίοτε και ως πιστωτικό απόθεμα για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών κυρίως της
άρχουσας κοινωνικής ομάδας.

37. Δεν αποκλείεται αυτές οι δανειοδοτήσεις να υποκρύπτουν και κάποιες κερδοσκοπικού τύπου
χρηματιστικές πρακτικές, δεδομένου ότι τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται σε άλλες πηγές ως κάτοχοι
χρηματικών κεφαλαίων. 

38. Κ. Ι. Μ. Ζ. Π., φ.17β. 
39. Ο Pouqueville αναφέρει ότι οι Βλάχοι αγωγιάτες είναι γνωστοί με το όνομα Μετσοβίτες, ενώ

ο ίδιος θεωρεί τους Μετσοβίτες και τους κατοίκους του Ζαγορίου ως τους πιο δραστήριους αγωγιάτες
στην ευρωπαϊκή αγορά της Τουρκίας. Ο Bοué χαρακτηρίζει τους κερατζήδες του Μετσόβου ως τους
περιφημότερους της «Αλβανίας» και μεταξύ των πιο ξακουστών στα Βαλκάνια. Κατά τον Γούδα οι με-
ταφορές από Βουκουρέστι, Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι και Aνδριανούπολη γίνονταν σχεδόν απο-
κλειστικά από Μετσοβίτες αγωγιάτες, οι οποίοι τουρκιστί καλούνταν κεραντσίμπασι. Η ικανότητά
τους σε αυτόν τον τομέα διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι το 1815-1816 Μετσοβίτες αγωγιάτες
μισθώνονται από τον Βελή πασά (υιό του Αλή Πασά των Ιωαννίνων) για να τον συνοδέψουν στην εκ-
στρατεία του εναντίων των Σέρβων. Βλ. Pouqueville 1826, tome second, σσ. 22-23· Pouqueville 1820:
tome premier, Chapitre XII, σ. 157· A. Bοué 1889, σ. 479· Γούδας 1870, σ. 290· Αρχείο Αλή Πασά 2007,
τόμος Β΄, σσ. 676-677.  



18ου αιώνα40. Έχοντας υπόψη, ωστόσο, ότι κάθε ιστορική διεργασία αποτελεί ένα
σύνολο τοπικών και ειδικών συμπτώσεων, η συμμετοχή των καρβανάρηδων και ευ-
ρύτερα των κατοίκων του Μετσόβου σε μία διευρυμένη εμπορική διαδικασία δεν
παύει να αντανακλά και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της κοινωνίας τους. Επιση-
μαίνουμε ιδιαίτερα την ύπαρξη μίας μεταπρατικής αντίληψης41, η οποία ανιχνεύεται
τόσο στον τρόπο εκμετάλλευσης των τοπικών πόρων42 όσο και ως κίνητρο μίας έν-
τονης κινητικότητας του πληθυσμού. Τα στοιχεία που διαθέτουμε φανερώνουν μία
εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά ήδη από το πρώτο μισό του 18ου αιώνα43. Αυτή
γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στην Κωνσταντινούπολη. Το 1747 εντοπίζουμε εκεί ομά-

264 ΦΑΝΗΣ ΔΑΣΟΥΛΑΣ

40. Η βιομηχανική επανάσταση και η επακόλουθη επέκταση του καπιταλισμού προς τις περιφε-
ρειακές χώρες επιφέρει την εμπορευματοποίηση της αγροτικής παραγωγής στον Οθωμανικό  χώρο
και την ένταξη των αγορών του στις λειτουργίες του παγκόσμιου εμπορικού συστήματος. Βλ. Ιnalcik–
Quataert 1994, σ. 3· Κρεμμυδάς 1972, σσ. 385-386· Κρεμμυδάς 2003, σσ. 275-304· frangakis-Syrett
1987, σσ.  74.

41. Η ερμηνεία αυτού του φαινόμενου παραμένει πάντα ένα θέμα προς διαπραγμάτευση. Μεταξύ
των παραγόντων που συνέβαλαν στην ανάπτυξή του επισημαίνουμε ιδιαίτερα τα δημογραφικά μεγέθη
και τις ίδιες πολιτικές και οικονομικές δομές της Χώρας Μετσόβου. Βλ. Δασούλας 2009, σσ. 32, 221-
223, 282-285, 451-453.

42. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος διαχείρισης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου.  Ήδη από αρχές
του 18ου αιώνα, που διαθέτουμε τα πρώτα στοιχεία, η κτηνοτροφική οικονομία του Μετσόβου συγ-
κροτείται  κατά κύριο λόγο από εκμεταλλεύσεις, οι οποίες λειτουργούν στα πλαίσια μίας ευρύτερης
μεταπρατικής δραστηριότητας των ιδιοκτητών τους, γι’ αυτό και δεν εμφανίζουν την κλασσική δομή
των τσελιγκάτων. Οι ιδιοκτήτες τους δεν συνοδεύουν τα κοπάδια τους στις εποχικές μετακινήσεις
τους, αλλά συνεταιρίζονταν με άτομα στα οποία παρέδιδαν την ευθύνη τους ή διόριζαν υπεύθυνους
διαχειριστές, οι οποίοι κάθε έτος κατέθεταν οικονομικό απολογισμό. Εκτός όμως  από κοπάδια κατεί-
χαν αμπέλια, χωράφια καθώς και καματερά ζώα για να τα καλλιεργούν. Εκμεταλλεύσεις αυτού του τύ-
που, που σε τοπικές πηγές περιγράφονται με τον όρο συντροφία, δεν περιορίζονταν  μόνο στην πώληση
κτηνοτροφικών προϊόντων. Σημαντικές πληροφορίες για τις μεθόδους διαχείρισης του κτηνοτροφικού
κεφαλαίου από τους Μετσοβίτες κατά τον 18ο αιώνα περιέχονται στο ανέκδοτο ιδιωτικό κατάστιχο
της οικογένειας Βενέτη.

43. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι αυτή της οικογένειας Στάνου. Το 1690 εντοπίζουμε τον
Ιωάννη Στάνο ως μεγαλέμπορο στη Βενετία. Το 1727 ο ίδιος και οι αδελφοί του Νικόλαος και Κων-
σταντίνος γίνονται συνέταιροι του Νικολάου Γλυκύ στη τυπογραφική επιχείρηση του τελευταίου. Το
1741 αναφέρεται ως πρόεδρος της ενοριακής ορθόδοξης εκκλησίας της Βενετίας ο Δημήτριος Στάνος.
Ας σημειωθεί ότι το 1698 πρόσωπο με το ίδιο όνομα κατέχει το αξίωμα του Βεκίλη που ήταν το υψη-
λότερο στη διοικητική δομή της Χώρας Μετσόβου. Το 1707 βρίσκουμε στη Ρουμανία τον Μιχαήλ Στά-
νου ως γραμματικό του Κωνσταντίνου Βραγκοβεάνου καθώς και τον πατέρα του, το όνομα οποίου
αγνοούμε, με το αξίωμα του μεγάλου λογοθέτη. Στα 1770 μέλη της ίδια οικογένειας είναι εγκατεστη-
μένα ως έμποροι στη Θεσσαλονίκη και πιθανόν στη Βιέννη. Βλ. Σβορώνος 1939, σ. 333-342· Πλατά-
ρης-Τζίμας, 2004, σσ. 297-269, 277· Πλατάρης 1982, σ. 59 ( έγγρ. 27).  
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δα Μετσοβιτών που ασκεί συγκεκριμένο επάγγελμα44, ενώ κατά το διάστημα 1750-
1800 καταγράφονται 53 πρόσωπα που είτε διαμένουν μόνιμα είτε μεταβαίνουν κα-
τά περιόδους στην πρωτεύουσα του οθωμανικού κράτους. Τρία από αυτά τα πρό-
σωπα καταγράφονται στις πηγές ως αγωγιάτες45, άλλα έξι ως τζελεπήδες46 ή ζωέμ-
ποροι 47, ενώ για τους υπολοίπους δεν διαθέτουμε παρά ενδείξεις, οι οποίες ωστόσο
συνηγορούν υπέρ της άσκησης εμπορικής ή επιχειρηματικής δράσης. Η διάθεση
από μέρους τους έντοκων δανείων προς τις αρχές του Μετσόβου, προκειμένου να
καλυφθούν φορολογικές υποχρεώσεις και οι επενδύσεις σε κερδοφόρες κοινοτικές
λειτουργίες48, υποδεικνύουν κατοχή σημαντικών χρηματικών κεφαλαίων, κάτι που
καθιστά πιθανή μία εμπορική ιδιότητά τους. Αυτή γίνεται περισσότερο εμφανής
στις συναλλαγματικές πρακτικές που χρησιμοποιούν κάθε φορά που αναλαμβά-
νουν τη μεταβίβαση των φορολογικών εσόδων του Μετσόβου προς τις κεντρικές
αρχές στην Κωνσταντινούπολη49. Βέβαια η ακριβής οικονομική δράση αυτών των
προσώπων παραμένει ασαφής, δεδομένου ότι οι πληροφορίες που διαθέτουμε αντ-
λούνται κυρίως από διοικητικά έγραφα. Αν και ως προς το συγκεκριμένο θέμα συ-
νιστούν μία εξαιρετικά φειδωλή πηγή, αυτά είναι αρκετά κατατοπιστικά αναφορικά
με τον πολιτικό–κοινωνικό τους ρόλο. Γνωρίζουμε έτσι ότι σχεδόν το σύνολο των
προσώπων που μετακινούνται ή μένουν στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια
του 18ου αιώνα, ανήκει στην άρχουσα κοινωνική ομάδα του Μετσόβου50, η οποία,
όπως ήδη επισημάναμε, συγκροτούνταν κατά κύριο λόγο από πλούσιους πραμα-
τευτάδες. 

Η ασάφεια των στοιχείων που διαθέτουμε καθιστά συχνά δυσδιάκριτα τα όρια
μεταξύ των μεταφορικών και εμπορικών δραστηριοτήτων των Μετσοβιτών για το

44. Ασκούν το επάγγελμα του πουζητζή, το οποίο πρέπει να ήταν προσοδοφόρο αν κρίνουμε από
το γεγονός ότι δωρίζουν ολόκληρο το χρυσάφι που χρειάστηκε για να χρυσωθεί το τέμπλο ενός ναού.
Βλ. Κ. Ι. Ν. Α. Δ. Μ., σ. 372.

45. Πλατάρης 1982, σσ. 30, 46, 58, 61 (έγγρ. 10, 17, 26, 29). 
46. Δασούλας 2009, σσ. 286-288, 347-353.
47. Πλατάρης 1982, σσ. 31, 62, 76 (έγγρ. 10, 30, 39).
48. Μεταξύ αυτών οι πιο σημαντικές ήταν το αμιλίκι, δηλαδή η  παροχή καταλυμάτων και υπηρε-

σιών προς τους διερχόμενους ταξιδιώτες, και το βοΐβοδαλίκι, δηλαδή η ετήσια εκμίσθωση του φόρου.
Βλ.  Δασούλας 2009, σσ. 201, 299, 333-365.

49. Οι αρχές του Μετσόβου τους παραδίδουν με ομολογίες τα σχετικά ποσά και αυτοί με τη σειρά τους
τα μεταβιβάζουν στην Κωνσταντινούπολη με εντολές πληρωμής, ή συναλλαγματικές σε  πρόσωπα, τα
οποία προφανώς είναι συνέταιροι ή εμπορικοί συνεργάτες τους, εφόσον αυτά τα ποσά εγγράφονται στις
μεταξύ τους χρεοπιστώσεις. Οι τελευταίοι παραδίδουν στους αντιπροσώπους του Μετσόβου στην Κων-
σταντινούπολη ποσά αντίστοιχα με τον φόρο, ώστε να τον αποδώσουν στις οθωμανικές αρχές.

50. Αρκετοί  καταγράφονται ως προεστοί ή  μέλη της ηγετικής ομάδας του Μετσόβου. 



μεγαλύτερο μέρος του 18ου αιώνα51. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να χρησιμοποι-
ήσουμε ως τεκμήριο εμπορικής δραστηριότητας τη συχνή παρουσία τους σε συγ-
κεκριμένα κέντρα του εξωτερικού. Όμως, για τα Βαλκάνια και τις παραδουνάβιες
ηγεμονίες αυτό το στοιχείο δεν εξασφαλίζει βεβαιότητες. Όντας ο κατεξοχήν χώ-
ρος δράσης των καραβανιών είναι δύσκολο να διευκρινίσουμε αν η παρουσία τους
εκεί φανερώνει πρόσκαιρη ή μόνιμη διαμονή. Άλλωστε, η ίδια η φύση του εμπορίου
εκείνης της περιόδου εμπεριέχει ένα στοιχείο νομαδισμού, εφόσον κατά ένα σημαν-
τικό βαθμό διενεργείται μέσω των εποχικών εμποροπανηγύρεων52.

Το τελευταίο τέταρτο του 18ου αιώνα αρχίζουν πλέον να αποκαλύπτονται με με-
γαλύτερη σαφήνεια οι διαστάσεις της εμπορικής δράσης των κατοίκων του Μετσό-
βου. Για πρώτη φορά διαθέτουμε στοιχεία όχι μόνο για μεμονωμένα πρόσωπα αλλά
και για συντροφίες εμπόρων. Παράλληλα, γίνεται αντιληπτή η ύπαρξη μίας εμπο-
ρικής κοινότητας των Μετσοβιτών. Αναφερόμαστε στη λειτουργία συνεργατικών
ή αλληλοκαλυπτόμενων εμπορικών δικτύων, τα οποία δρουν σε ένα εκτεταμένο
γεωγραφικό χώρο. Η μετεξέλιξη κατοίκων του Μετσόβου σε μεγαλεμπόρους δύ-
σκολα μπορεί να προσδιοριστεί χρονικά. Οι δύο ομάδες, αγωγιάτες και έμποροι,
συνυπάρχουν εξίσου σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής περιόδου που διερευνούμε.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε ότι ως φαινόμενο αποκτά σημαντικές
διαστάσεις κυρίως στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. Η χρονική συγκυρία μάς πα-
ρέχει τη δυνατότητα ερμηνείας του στα πλαίσια μίας γενικότερης ιστορικής διερ-
γασίας που λαμβάνει χώρα εκείνη την περίοδο. Αφορά την άνοδο και επικράτηση
του «Έλληνα» πραματευτή στο εμπόριο του Οθωμανικού χώρου53. Κάθε τοπική

51. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Νίτζου Πούτζαρη ή Στάμου (απεβίωσε το 1793). Ήταν
γιος του Δημητρίου Πούτζαρη, ενός εκ των μελών της συντεχνίας των αγωγιατών του 1707. Στα διοι-
κητικά έγγραφα της Χώρας Μετσόβου αναφέρεται ως ένας απλός αγωγιάτης που κομίζει  επιστολές
των αρχών του Μετσόβου στους αντιπροσώπους τους στην Κωνσταντινούπολη. Στην πραγματικότητα
ο Ν. Πούτζαρης δεν δραστηριοποιείται μόνο στον χώρο των χερσαίων μεταφορών, αλλά εκτελεί και
ορισμένες μεταπρατικές δοσοληψίες. Κατά το χρονικό διάστημα 1771-1790 διατρέχει με τα υποζύγιά
του όλη τη Βαλκανική, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να σχηματίσει μία σημαντική περιουσία
αποτελούμενη από χωράφια, λιβάδια, αμπέλια, κήπους, σπίτια καθώς και σημαντικά χρηματικά κεφά-
λαια, από τα οποία αποκομίζει κέρδη μέσω δανειοδοτήσεων διαφόρων προσώπων σε ένα γεωγραφικό
φάσμα που επεκτείνεται από τα Γιάννενα και το Μέτσοβο μέχρι το Βουκουρέστι. Οι γιοί του, όπως θα
δούμε παρακάτω, εξελίσσονται σε σημαντικούς εμπόρους, ενώ ο εγγονός του εγκαθίσταται μόνιμα
στο Βουκουρέστι, όπου διατηρεί σημαντικό εμπορικό οίκο. Βλ. Limona–Trandafirescu 1983,  vol. I, σσ.
57-63 (doc. 4-6, 8-10, 11-13, 17, 18,  23-25, 28, 34, 37, 41, 43).  

52. Βλ. Ασδραχάς 1975, σ. 172· Stoianovich 1979, σ. 302.
53. Beaujour 1974, σσ. 190, 201, 218, 233, 220· Σβορώνος 1996, σσ. 382-406· Κρεμμυδάς 2003, σσ.

275-304· Stoianovich, σσ. 1979. 
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αναγωγή, ωστόσο, προϋποθέτει και την επίγνωση ειδικότερων όψεων αυτής της
διεργασίας. Στην περίπτωση του Μετσόβου επισημαίνουμε ιδιαίτερα έναν γεωοι-
κονομικό παράγοντα. Αφορά τη γειτνίασή του με τα Γιάννενα, ένα σημαντικό εμ-
πορικό κέντρο του οθωμανικού χώρου54, η λειτουργία του οποίου εξαρτιόταν σε
μεγάλο βαθμό από τα ορεινά του περάσματα. Αυτή η γεωγραφική παράμετρος είχε
δημιουργήσει από παλιά μία αμφίδρομη οικονομική σχέση μεταξύ των δύο περιο-
χών. Η διαμετακόμιση προϊόντων από και προς τα Γιάννενα διενεργούνταν κυρίως
από τους αγωγιάτες του Μετσόβου55, ενώ Μετσοβίτες έμποροι, που είχαν ως έδρα
των δραστηριοτήτων την ιδιαίτερη πατρίδα τους56, στόχευαν πρωτίστως στον εφο-
διασμό της αγοράς των Ιωαννίνων αλλά και ευρύτερα στην εκμετάλλευση των
αγορών της Ηπείρου. Ο γεωοικονομικός παράγοντας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη
και στις εμπορικές σχέσεις των Μετσοβιτών με τον μακεδονικό και θεσσαλικό χώ-
ρο. Επισημαίνουμε την άμεση γειτνίαση με αυτές τις περιοχές, καθώς και το γεγο-
νός ότι τα περάσματα του Μετσόβου χρησιμοποιούνταν για τη διεξαγωγή του κύ-
ριου όγκου των εμπορικών συναλλαγών τους με τη δυτική Ελλάδα. Οι αγορές των
Τρικάλων57 και της Λάρισας58 και οι εμποροπανηγύρεις του Μαυρονόρους, του
Περλεπέ και του Ζητουνίου59, αποτελούν σημεία συστηματικής παρουσίας αγωγια-
τών ή εμπόρων από το Μέτσοβο. Επισημαίνουμε εδώ τη λειτουργία αυτών των πε-
ριοχών και ιδίως της Μακεδονίας ως οικονομικής ενδοχώρας της Θεσσαλονίκης,
η οποία στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα έχει καταστεί σημαντικό οικονομικό κέν-
τρο της Ευρωπαϊκής Τουρκίας60 καθώς και το μεγαλύτερο κέντρο διαμετακόμισης
του βαλκανικού χώρου61, γεγονός που τελικά ευνοεί την ανάπτυξη των μεταφορι-
κών και εμπορικών τους δικτύων. Εκτός από τη Θεσσαλονίκη62 παρουσία Μετσο-

54. Βακαλόπουλος 1992α, σσ. 343-359· Σβορώνος 1996, σσ. 244, 262, 296, 303· Μέρτζιος 1947, σσ.
393· Μάξιμος 1973, σσ. 15-22. 

55. Παπαγεωργίου 1998, σ. 52, (υποσ. 1).
56. Limona–Trandaferiscu 1983, vol. I, σ. 69 (doc. 77). 
57. Οι οικονομικές σχέσεις του Μετσόβου με τα Τρίκαλα είναι παλαιές και πολύμορφες. Άλλωστε

η ευρύτερη περιοχή αποτελούσε προαιώνιο τόπο διαχείμασης των τσελιγκάτων του Μετσόβου. 
58. Τσοποτός 1974, σ. 171.
59. Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ. 61, 63, 68, 72, 73, 75,80, 102 (doc. 29, 45, 70, 92, 99,

115,144, 265).
60. Σβορώνος 1996, σ. 384· Βακαλόπουλος 1992, σσ. 276-278· Χασιώτης 1997, σ. 22· Αθανασιάδου

2006, σσ. 14-15. 
61. Σβορώνος 1996, σσ. 243, 244, 257.
62. Στη Θεσσαλονίκη εντοπίζουμε επίσης Μετσοβίτες που ασχολούνται με την κατεργασία της

γούνας. Βλ. Γούδας 1871, σσ. 449-454. 



βιτών εμπόρων και αγωγιατών προ του 1800 καταγράφεται στις Σέρρες63, στην
Κωνσταντινούπολη, στην Ουζουντζιόβα, στο Σλίβεν, στο Σιστόβ, στο Ρουστσιούκ,
στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο, στη Βιέννη και στη Νίζνα64. Ο οικονομικός ρόλος αυ-
τών των περιοχών στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά τον 18ο και 19ο

αιώνα τεκμηριώνει μία αρχική επέκτασή τους βασισμένη στις μεγάλες εμποροπα-
νηγύρεις και τους χερσαίους άξονες του βαλκανικού εμπορίου65.  

Η πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα σηματοδοτεί για το εμπόριο των Μετσοβιτών
την απαρχή της πιο δυναμικής του φάσης. Πλέον το γεωγραφικό και οικονομικό
φάσμα της εμπορικής τους δράσης ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές του διαστάσεις.
Τα απώτατα όριά της εγγράφονται μεταξύ Μόσχας, Καΐρου, Μάλτας, Λιβόρνου και
Τεργέστης66. Μόνιμη εμπορική παρουσία τους καταγράφεται επίσης στις πόλεις
Κέρκυρα, Σέρρες, Φιλιππούπολη, Οδησσός, Μπροντ, Μόσχα, Πετρούπολη, Σεβα-
στούπολη, Νίζνα, Θεσσαλονίκη, Κισινάου, Ιάσιο, Ισμαήλιο, Κραϊόβα, Φοκσάνη, Γα-
λάτσι67 και ευκαιριακή στα πανηγύρια ή τις πιάτσες του Περλεπέ, του Σιστόβ, της
Ουζουντζιόβας, του Ροστόβ, της Ορσόβας, της Σμύρνης, της Κύπρου, και της Δα-
μασκού68. Φυσικά η Κωνσταντινούπολη, το Βουκουρέστι και η Βιέννη69, όπου
δρούσαν από παλιά, συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
Μετσοβιτών εμπόρων. Τέλος, θα πρέπει να προσθέσουμε και ένα νέο σχεδόν υπερ-
πόντιο γι’ αυτούς κέντρο εμπορικής δράσης, αυτό της Αλεξάνδρειας στην Αίγυ-
πτο70. Η τελευταία αναφορά αποκαλύπτει ότι η φύση του εμπορίου τους έχει απο-

63. Το 1792 Μετσοβίτες αγωγιάτες μεταφέρουν βαμβάκια από τις Σέρρες στη βόρειο Βαλκανική.
Βλ. Catalogul documentelor Greceşt 1958, vol. I, σ. 292 (doc. 1006, 1008).

64. Βλ. Αραβαντινός 1960, σ. 216· Λασκαρίδης 1997, σσ. 219, 223· Σκαφιδάς 1963, τεύχος 130, σ.
111· Χατζημιχάλη 1940, σσ. 85, 86· Πλατάρης 1982, σ. 59 (εγγρ. 27)· Πλατάρης-Τζίμας 2004, τόμ. Β΄,
σσ. 173,174· Γούδας, 1871, σσ. 449-454· Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ. 59, 60, 62, 63, 66, 67
(doc. 15, 22, 23, 34, 36, 40, 58, 59, 63, 64, 68, 69). 

65. Βλ. Μehlan 1979, σ. 383· Σβορώνος 1996, σσ. 232, 234, 245-249, 257, 297, 391· Stoianovich
1979, σ. 316· Ασδραχάς 1975, σσ. 172, 173.

66. Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ. 78, 346 (doc. 135, 1338)· Γούδας 1871, σσ. 154-170·
Πλατάρης-Τζίμας 2004, τόμος Γ΄, σ. 67· Πλατάρης 1984, σσ. 199-206.

67. Δυοβουνιώτης 1922, σ. 311· Γούδας 1871, σσ. 154-170· Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ.
67-783 (doc. 65-3382)· Πολίτης 1930, τόμ. Β΄, σ. 168· Αρς 1993, σ. 330.

68. Πλατάρης 1984, σ. 200· Γούδας 1871, σσ. 154-170· Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ. 67-
783 (doc. 65-3382). 

69. Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ. 67-783 (doc. 65-3382)· Πλατάρης-Τζίμας 2004, τόμ. Β΄,
σσ. 189-193, 195, τόμ. Γ΄, σ. 181· Δυοβουνιώτης 1922, σ. 311.

70. Γούδας 1871, σσ. 154-170· Πολίτης 1928, τομ. Α΄, σσ. 172, 176,  240· Πλατάρης-Τζίμας 2004,
τόμ. Α΄, σσ. 174-207, 285-333.  
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στασιοποιηθεί κατά πολύ από την παραδοσιακή χερσαία διαμετακόμιση και τις εμ-
ποροπανηγύρεις των Βαλκανίων71. Αν και η πρωταρχική του μορφή εξακολουθεί
να απασχολεί ακόμη τους συμπατριώτες τους, που διατηρούν ως έδρα τους το Μέ-
τσοβο ή τα Γιάννενα, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς έχει πλέον συστήσει εμ-
πορικούς οίκους, εταιρείες και πρακτορεία σε μακρινά μέρη, όπου και ασχολούνται
με κάθε μορφή εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου. 

Οι πραγματικές διαστάσεις της γεωγραφικής και οικονομικής δράσης των καρ-
βανάρηδων και πραματευτάδων του Μετσόβου αποκαλύπτονται σε όλο τους το
φάσμα στο σημαντικότατο, όσον αφορά το θέμα μας, εμπορικό αρχείο της οικογέ-
νειας Στάμου72. Από τη μελέτη αυτού του τεράστιου υλικού διαπιστώνουμε ότι, ήδη
από το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, εκτός από την Κωνσταντινούπολη αγωγιάτες
και έμποροι του Μετσόβου δραστηριοποιούνται και στον βαλκανικό χώρο, κυρίως
επί ενός εμπορικού άξονα που διασχίζει τη Μακεδονία, τη Βουλγαρία και καταλή-
γει στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Διαχρονικά ένα από τα κύρια προϊόντα που
διακινούν είναι δέρματα μεγάλων ζώων (βόδια, βουβάλια, αγελάδες), τα οποία
προμηθεύονται από περιοχές των βορειοανατολικών Βαλκανίων (Νικόπολη, Λο-
βίτσα, Πλέβνα) και τα αποθηκεύουν στο Σιστόβ. Ένα σημαντικό μέρος τους προ-
ορίζεται για άμεση πώληση στους εμπόρους και τα εργαστήρια της Ηπείρου, ιδίως
των Ιωαννίνων και της Άρτας. Ωστόσο, ο χώρος προώθησης αυτού του προϊόντος
είναι πολύ ευρύτερος και συμπεριλαμβάνει τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Κων-
σταντινούπολη, τη Βουλγαρία και τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες. Τα βόρεια Βαλ-

71. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της οικογένειας Τοσίτσα. Το 1708 εντοπίζουμε στις τοπικές πηγές
προγονικό τους πρόσωπο να έχει οικονομικές συναλλαγές με μέλη κτηνοτροφικής συντροφίας. Με-
ταξύ του 1790-1810 οι γόνοι του ασκούν την τέχνη του γουνοποιού στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα
κάνουν τις πρώτες εμπορικές τους απόπειρες. Δέκα χρόνια αργότερα είναι οι  πιο ισχυροί  έμποροι και
κτηματίες της Αιγύπτου διατηρώντας παράλληλα εμπορικούς οίκους σε Μάλτα και Λιβόρνο. Βλ. Κα-
τάστιχο οικογένειας Βενέτη 1705-1890, σσ. 10, 11· Γούδας 1871, σσ. 148-185· Πολίτης 1928, τομ. Α΄,
σσ. 166, 167. 

72. Αποτελείται από 8000 έγγραφα συνταχθέντα κατά το χρονικό διάστημα 1714-1875. Σε αυτά
καταγράφονται σημαντικές πτυχές της οικογενειακής τους ιστορίας και σε όλη τους την πολυπλοκό-
τητα και ποικιλία οι οικονομικές τους δραστηριότητες κατά τη χρονική διαδρομή τριών γενεών. Η γε-
ωγραφική ζώνη στην οποία αναφέρονται τα ανωτέρω ντοκουμέντα, εξαπλώνεται από την Αίγυπτο και
την Κρήτη νότια, μέχρι τη Μόσχα βόρεια και από τη σημερινή Τουρκία μέχρι τη Βιέννη, Μασσαλία ή
τις πόλεις της Αγγλίας, σποραδικά δε γίνεται αναφορά και στην Αμερική. Αν και κατά καιρούς έχουν
δημοσιευτεί κάποια στοιχεία από το εν λόγω αρχείο παραμένει κατά το μεγαλύτερό του μέρος ανέκ-
δοτο. Η γενική διεύθυνση των Αρχείων του Ρουμανικού κράτους εξέδωσε σε ένα δίτομο έργο τα ντο-
κουμέντα της οικογένειας Στάμου υπό τη μορφή εκτεταμένων περιλήψεων, οι οποίες κατατοπίζουν
πλήρως τον αναγνώστη για το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου.  



κάνια αποτελούν περιοχή από όπου εισάγουν ένα ακόμη προϊόν. Πρόκειται για κο-
πάδια μεγάλων ζώων που προωθούν στον ελλαδικό χώρο. Το προαναφερόμενο εμ-
πορικό δίκτυο δεν διενεργεί μόνο εισαγωγές αλλά και εξαγωγές ιδίως προς τις Πα-
ραδουνάβιες Ηγεμονίες. Καταγράφεται συστηματική προώθηση καπνού, μεταξιού,
λαδιού, ενώ δεν λείπουν αναφορές για εξαγωγή μαργαριταριών, κοσμημάτων ακό-
μη και χρυσού ή ασημιού. Τα μέταλλα αυτά διακινούνταν σε περιόδους νομισματι-
κής κρίσης ως υποκατάστατα ενός παράλληλου αλλά μόνιμου στοιχείου του εμπο-
ρίου που διενεργούν και αφορά την ανταλλαγή νομισμάτων. Η κυκλοφορία πολ-
λών τύπων νομισμάτων και οι διαφορές επί της ισοτιμίας αφήναν σημαντικά περι-
θώρια για κερδοσκοπία. 

Την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα το βαλκανικό δίκτυο των Μετσοβιτών εμ-
πόρων συνδέεται με τα εμπορικά δίκτυα των συμπατριωτών τους στη Ρωσία και
την Κωνσταντινούπολη. Με βασικό κέντρο διαμετακόμισης το Βουκουρέστι εισά-
γει κάθε μορφής γουναρικά, τα οποία προωθεί σε Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία,
Κωνσταντινούπολη, Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και νότια Ρωσία, ενώ εξάγει στη
Ρωσία βαμβακερά νήματα από τη Σμύρνη και μετάξι από περιοχές της Ηπείρου.
Παράλληλα, προβαίνει σε προώθηση ποσοτήτων αμερικάνικου βαμβακιού καθώς
και χρυσών ή ασημένιων νημάτων που παράγονταν σε Ρωσία και Πολωνία73. 

Η πώληση των εμπορευμάτων στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία ήταν άμεση. Η πα-
ράδοσή τους συνήθως γινόταν από υπαλλήλους ή μισθωμένους αγωγιάτες, εκτός
αν επρόκειτο για είδη πολυτελείας, οπότε η προώθηση τους διενεργούνταν προ-
σωπικά από τους εμπόρους. Σε έναν ευρύτερο, ωστόσο, γεωγραφικό χώρο εφαρ-
μόζεται η τακτική των έμμεσων πωλήσεων. Αυτή συνίσταται στη σύναψη έγγρα-
φων συμφωνιών με πρόσωπα, τα οποία ορίζονται εμπορικοί συνεργάτες επί προ-
θεσμία με σκοπό την πώληση συγκεκριμένων προϊόντων. Η τελευταία μέθοδος
σταδιακά αποκτάει μεγαλύτερη συχνότητα, ώσπου τελικά διαμορφώνει έναν τύπο
προθεσμιακών εταιριών που κυριάρχησε στα πρώτα στάδια της εμπορικής δράσης
του δικτύου. Συγκεκριμένα, οι εταίροι συντάσσουν έγγραφη συμφωνία, με την
οποία ορίζεται ο γεωγραφικός χώρος δράσης της εταιρίας (συνήθως Βαλκάνια ή
Ρωσία), ο χρόνος δράσης (συνήθως δύο ή τρία έτη), η εταιρική σχέση των μελών
(συμμετοχή με κεφάλαια, ως πωλητές ή και μεταφορείς), τα ποσά συμμετοχής τους
στο κεφάλαιο ίδρυσης, καθώς και ο επιμερισμός κερδών ή ζημιών κατά την εκκα-
θάριση και λήξη της εταιρίας74. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβίωση και ανάπτυ-
ξη του εμπορίου που διενεργούν, απαιτεί μία συνεχή ροή χρηματικού κεφαλαίου.

73. Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σ. 82 (doc. 154).
74. Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σ. 70 (doc. 84).
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Η διακίνησή του διενεργείται κυρίως με συναλλαγματικές. Αυτή η μέθοδος μετα-
φοράς κεφαλαίων αποτελεί συνάμα μία κερδοσκοπικού τύπου επένδυση, η οποία
ασκείται παράλληλα με τις χορηγήσεις εμπορικών πιστώσεων και κάθε μορφής το-
κοφόρων δανείων σε όλο τον βαλκανικό χώρο75.  

Τη δεκαετία 1820-1830 σημειώνεται μία σημαντική αλλαγή στο είδος και τους
εμπορικούς στόχους του ανωτέρω δικτύου. Προσανατολίζεται πλέον προς την εξα-
γωγή αγροτικών προϊόντων των παραδουνάβιων περιοχών προς την Κωνσταντι-
νούπολη και πόλεις της νότιας Ρωσίας. Οι ποσότητες ζωικών αλειμμάτων και δη-
μητριακών, που διακινούνται μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας, είναι τε-
ράστιες. Καθόλου ευκαταφρόνητες είναι και οι αποστολές φασολιών, τυριών, βου-
τύρου, λιναρόσπορου και άλλων προϊόντων. Παράλληλα, η διεύρυνση των εμπο-
ρικών τους συνεργασιών αγγίζει πλέον τα πιο μακρινά εμπορικά δίκτυα των συμ-
πατριωτών τους. Από τις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες εξάγουν μαλλιά σε Βιέννη και
Αλεξάνδρεια καθώς και λιναρόσπορο στο Λιβόρνο, προκειμένου να πουληθεί στην
αγορά της Αγγλίας. Σε αυτό το στάδιο συμμετέχουν πλέον ελάχιστα τα αγροτικά
προϊόντα του ελλαδικού χώρου, γεγονός που σηματοδοτεί την απομάκρυνσή τους
από τις παραδοσιακές αγορές της πατρίδας τους. Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδρα-
μάτισε η οικονομική καθίζηση της Ηπείρου και της ευρύτερης περιοχής76. Άμεση
απόρροια αυτής της στροφής είναι η συγκέντρωση Μετσοβιτών εμπόρων στα λι-
μάνια της Μαύρης Θάλασσας, όπου κτίζουν αποθήκες για τη συγκέντρωση των
προϊόντων και ναυλώνουν καράβια για τη μεταφορά τους. Δεν μπορούμε να μην
επισημάνουμε εδώ τη συμβολική σημασία της τελευταίας ενέργειας. Οι γόνοι μίας
πληθυσμιακής ομάδας, που κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα εμπλέκεται στο χερ-
σαίο εμπόριο του Βαλκανικού χώρου και πρωτοστατεί στη λειτουργία του αντί-
στοιχου μεταφορικού δικτύου, στρέφονται πλέον στις θαλάσσιες οδούς77. Αυτή η

75. Οι διάφοροι τύποι συναλλαγματικών και πιστωτικών εγγράφων που χρησιμοποιούνταν για
τη διακίνηση και τον δανεισμό εμπορικών κεφαλαίων, συνήθως αναφέρονται ως πόλιτζες, καμβιάλες,
ομολογίες ή ρετζιβούτες. Σχετικά με αυτούς τους όρους βλ. Παπαγεωργίου 1990, σσ. 34-66.

76. Οι συγκρούσεις των οθωμανικών στρατευμάτων με τον Αλή Πασά, η επακόλουθη αναρχία και
ληστοκρατία, η πανούκλα και η ελληνική επανάσταση είχαν ως αποτέλεσμα την καθίζηση του εμπο-
ρίου στον χώρο της Ηπείρου. Βλ. Παπαγεωργίου 1990, σσ. 117-127, 139-147· Σταυρόπουλος 1993, σσ.
276- 284· Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ.125, 126, 130, 134, 136, 137, 141, 146, 147 (doc. 363,
367, 389, 407, 414, 421, 434, 454, 455).

77. Η πιο χαρακτηριστική ίσως περίπτωση είναι αυτή του εμπόρου της Νίζνας Αναστασίου  Αβέρωφ.
Το 1824 έφθασε στην Πετρούπολη με εμπορεύματα από την Αίγυπτο. Για την πραγματοποίηση αυτής της
επιχείρησης ναύλωσε δύο πλοία και επί οκτώ και πλέον μήνες αρμένιζε τις θάλασσες διασχίζοντας τη Με-
σόγειο, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική. Η ενέργειά του αυτή αποσκοπούσε στο να πείσει τις ρωσικές
αρχές ότι είναι εφικτή η ανάπτυξη κατευθείαν εμπορίου μεταξύ Αιγύπτου και Ρωσίας. Βλ. Αρς 1993, σ. 330.



εξέλιξη προωθεί μία ακόμη σημαντική επιχειρηματική στροφή του βαλκανικού δι-
κτύου των Μετσοβιτών εμπόρων. Αφορά την ενοικίαση στις Παραδουνάβιες Ηγε-
μονίες μεγάλων γαιοκτησιών που ανήκουν σε ιδιώτες ή μοναστήρια με σκοπό την
εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων τους. Σε αυτήν τη φάση, η οποία προσδιορίζε-
ται χρονικά μεταξύ του 1830 και του 1850, προσλαμβάνουν αρκετούς συμπατριώ-
τες τους ως επιστάτες ή επόπτες αυτών των γαιοκτησιών. 

Η μετεξέλιξη

Μπορεί για την ιστορική θεώρηση η εμπορευματική δράση αυτής της ομάδας
να αποτελεί πτυχή μίας γενικότερης ιστορικής αφήγησης που πραγματεύεται την
άνοδο των Ελλήνων πραματευτάδων, ωστόσο αυτή δεν παύει να διατηρεί την ιστο-
ρική και πολιτισμική της αυτοτέλεια. Η συνολική εκτίμηση της επιχειρηματικής
δράσης των Μετσοβιτών εμπόρων καταδεικνύει ότι στην πραγματικότητα δεν
υπήρξαν έμποροι ή ακριβέστερα αποκλειστικά έμποροι. Αν και η εμπορική διαδι-
κασία αποτελούσε τη σημαντικότερη πτυχή των οικονομικών τους δραστηριοτή-
των, ωστόσο οι ίδιοι δεν έπαψαν ποτέ να αναζητούν ευρύτερες επιχειρηματικές ευ-
καιρίες. Εκτός από την εκτεταμένη ενασχόλησή τους με χρηματοπιστωτικές συ-
ναλλαγές καταγράφονται περιπτώσεις αξιοποίησης των κεφαλαίων τους ως ενοι-
κιαστές σκαλών, ιχθυοτροφείων, αλυκών, ορυχείων (αλατιού ή μετάλλων), ως δια-
χειριστές ταχυδρομικών υπηρεσιών αλλά και ως προμηθευτές του οθωμανικού
στρατού και των ανακτόρων στην Κωνσταντινούπολη78. Παράλληλα, όσοι ζουν ή
επιστρέφουν στο Μέτσοβο αγοράζουν χωράφια, λιβάδια, αμπέλια, χάνια, επεν-
δύουν στη ζωοτροφία αλλά και στη διαχείριση του φορολογικού συστήματος της
πατρίδας τους. 

Συχνά η επιχειρηματική τους δράση εμπεριέχει σημαντικό ρίσκο, γεγονός που
τους οδηγεί σε πτωχεύσεις79, ιδιαίτερα αισθητές μεταξύ του 1830-1840, οι οποίες
αποτελούν το προανάκρουσμα για την επερχόμενη παρακμή τους. Αυτή η εξέλιξη,
παρά τις επιμέρους πτυχές της, εκφράζει την αδυναμία των Οθωμανών Εμπόρων,
που επιδίδονταν στο χερσαίο εμπόριο, να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές, οι-
κονομικές και πολιτικές εξελίξεις του βαλκανικού και ευρύτερα του ευρωπαϊκού
χώρου80. Ειδικότερα, η αδυναμία των Μετσοβιτών εμπόρων να προσαρμοστούν

78. Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σ. 292 (doc. 1106)· Σκαφιδάς 1963, τεύχος 138, σ. 710.
79. Limona–Trandafirescu 1983, vol. I, σσ. 381, 382, 386, 388 (doc. 1492, 1495, 1497, 1518, 1528).  
80. Η νέα τεχνολογική και οικονομική πραγματικότητα που δημιουργούσε η εξέλιξη του καπιτα-

λισμού στα κράτη της δύσης και η ίδρυση νέων εθνικών κρατών στη βαλκανική χερσόνησο είχαν ση-
μαντικές επιπτώσεις στις οθωμανικές περιοχές. Βλ. Βακαλόπουλος 1973, σ. 230· Παπαδριανός 1993,
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στα νέα δεδομένα, οδηγεί σε αφανισμό τους από το εμπόριο των χωρών που δρα-
στηριοποιούνταν μέχρι τότε. Τα τελευταία κεφάλαιά τους τα ξοδεύουν είτε κάνο-
ντας μη αποδοτικές αγορές γεωργικών εκτάσεων, κυρίως στον θεσσαλικό κάμπο,
είτε σε έργα ευποιΐας στην πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους, δείχνοντας
έτσι την ανάγκη τους να ενταχθούν σε μία νέα ελίτ.

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης είναι αδύνατον να αναλυθούν σε όλο τους
το εύρος οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές της ανέλιξης των Μετσοβιτών αγωγια-
τών και εμπόρων. Επιχειρήθηκε κυρίως η προσέγγιση ορισμένων όψεων αυτής της
διαδικασίας με αρχικό άξονα αναφοράς την ομάδα των αγωγιατών και κατόπιν των
εμπόρων. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώχθηκε να τεθεί ως ερευνητικό ζήτημα η πιθα-
νότητα μίας αφετηριακής σχέσης της ομάδας των αγωγιατών με τη μεταγενέστερη
συγκρότηση της κοινότητας των Μετσοβιτών εμπόρων. Σε αυτό το σημείο θεωρεί-
ται χρήσιμη η παράθεση ενός συγκριτικού στοιχείου. Μεταξύ του 1770 και του
1850 καταγράφονται να ασκούν εμπορικές δραστηριότητες 74 άμεσοι απόγονοι ή
συγγενικά πρόσωπα των ατόμων που το 1707 συγκροτούσαν το ρουφέτι των αγω-
γιατών του Μετσόβου. Ως διαπίστωση αποτυπώνει τόσο τις εσωτερικές συσχετί-
σεις του φαινόμενου όσο και τη μακρά διάρκεια μίας εκ των ομάδων που σύμφωνα
με τη διατύπωση του Stoianovich συγκρότησαν τον κόσμο του «κατακτητή ορθό-
δοξου Βαλκάνιου  Έμπορου».

σ. 52. Η ίδια περίοδος, ωστόσο, καταγράφεται ως η «χρυσή εποχή» άλλων εμπορικών δικτύων του
οθωμανικού  χώρου όπως των Χιωτών, Σμυρνιών κ.λπ. Αυτή η διαπίστωση μας επιτρέπει να επισημά-
νουμε ότι από το τέλος του 18ου-αρχές 19ου αιώνα τα χερσαία δίκτυα αναδιαμορφώνονται και δια-
πλέκονται με τα  θαλάσσια, τα οποία αποκτούν την πρωτοκαθεδρία για τους επόμενους αιώνες. Βλ.
Δερτιλής 2009· Μανδυλαρά 2014· Βλάμη 2000.  
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TRANSPORT AND COMMERCE Of THE PEOPLE Of METSOVO 
DURING THE OTTOMAN DOMINATION

ABSTRACT

The raise and dominance of the “Greek”merchant in the Ottoman commerce is directly related
to the development and establishment of the economic and national features of post date-

Balkans. Metsovo, an economically rising at the time mountainous area, has contributed to some
aspects of this historical process but its role has not been adequately studied. e present study
analyses the structural relation ofMetsovo’smuleteers and traders with land commerce during the
Ottoman era. At the Ottoman area and especially in Balkans, the transportation of products was
mainly carried out by mules. e extent as well as the activities of muleteers highlights their role
in land commerce of the time. On these grounds, it seems necessary to reapproachsome aspects
of the process that inhabitants of some settlements at Epirus and Macedonia area developedto
merchants and traders. However, the lack of relevant evidence still remains a significant obstacle
to any attempt on this area. Attaining knowledge regarding the internal reality of the societies s-
tudied may indeed help to overcome such obstacle. In this context, studying both muleteers and
then tradersfrom Metsovoaddresses research issues relevant to the historical development of
muleteers to the constitution of Metsovotraders. ese issues capture severalinterrelations of this
evolutionary change as well as the lasting presence of the one group that, according to S-
toianovich, comprised the world of «the Orthodoxconqueror trader in Balkans». e broad di-
mensions of thisevolutionary change are evidentin the commercial relations in the world of the
Ottoman Empire during the second half of the 18th century. 
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΟΔΟΥΛΟΣ

Ο ΔΡΟΜΟΔΕΙΧΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟΥ 1824 
ΚΑΙ Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗΣ

Στο έργο του Νεοελληνική Φιλολογία, του έτους 1857, ο Ανδρέας Παπαδόπου-
λος–Βρετός  προσφέρει βιβλιολογικές πληροφορίες για το έντυπο Δρομοδείχτης

της Ελλάδος1, το οποίο δεν φέρει τόπο και χρόνο έκδοσης, αλλά ούτε και το όνομα
του συγγραφέα2. Σύμφωνα με τον Παπαδόπουλο-Βρετό, το έντυπο εκδόθηκε στην
Πέστη το 1824 και συντάκτης του είναι ο Γεώργιος Ρουσιάδης. Έκτοτε το έργο απο-
δόθηκε στον Ρουσιάδη3. Ωστόσο, ο Φίλιππος Ηλιού αποδίδει μόνο την επιμέλεια του
εντύπου στον Γεώργιο Ρουσιάδη και προσθέτει ότι πιθανός συγγραφέας του είναι ο
Σεραφείμ Βρετών4. Ως βιβλιογραφικά βοηθήματα, ο Ηλιού παραθέτει τη Νεοελληνι-
κή Φιλολογία του Βρετού, καθώς και δικό του άρθρο5. Την πληροφορία ότι ο πιθανός
συγγραφέας του έργου είναι ο Σεραφείμ Βρετών, ο Ηλιού φαίνεται πως την αντλεί
έμμεσα στο άρθρο του (κατ’ ανακοίνωση του συναδέλφου του ερευνητή Μανόλη
Βουρλιώτη) από χειρόγραφη πηγή και συγκεκριμένα από ανέκδοτη επιστολή του Γε-
ωργίου Ρουσιάδη προς τον Μιχαήλ Βασιλείου, η οποία βρίσκεται στα ΓΑΚ. Στο άρ-

Δωδώνη (Iστορία--Aρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 281-290  



θρο του Ηλιού καταχωρίζεται ότι η επιστολή φέρει ημερομηνία 1 Μαΐου 18286. 
Έπειτα από έρευνα που διενήργησα στα ΓΑΚ με σκοπό να μελετήσω την εν λό-

γω επιστολή, εντόπισα επιστολή του Ρουσιάδη προς τον Μιχαήλ Βασιλείου, με ημε-
ρομηνία 31 Μαΐου 1828, στην οποία ο Ρουσιάδης μνημονεύει τη συμβολή του στην
έκδοση του Δρομοδείχτη της Ελλάδος, για λογαριασμό «του κυρίου Βρετών ια-
τρού»7. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής που ανέγνωσα, το σίγουρο είναι
πως πρόκειται για την ίδια επιστολή που αναφέρει ο Ηλιού, η οποία, από αβλεψία,
καταχωρίστηκε στο άρθρο του Ηλιού με την ημερομηνία της 1ης Μαΐου8. Εντού-
τοις, στην επιστολή δεν ανέγνωσα το όνομα του Σεραφείμ Βρετών, όνομα που ανα-
φέρει ο Ηλιού, αλλά τη φράση «του κυρίου Βρετών ιατρού»9. Η σύνδεση του «κυ-
ρίου Βρετών ιατρού» με τον Δρομοδείχτη της Ελλάδος δεν προεξοφλεί ότι ο ανα-

6. Ηλιού 1991, σ. 178, με παραπομπή στη σημ. στον αρ. 121.
7. Επιστολή του Γεωργίου Ρουσιάδη προς τον Μιχαήλ Βασιλείου με ημερομηνία 31 Μαΐου 1828

(ΓΑΚ, συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, Δ, κυτίο 70). 
8. Το απόσπασμα της επιστολής (31/5/1828), που εδώ μας ενδιαφέρει, έχει ως εξής: «αλλά και εγώ

αυτός εκδούς προ τριών ετών δύο πονημάτιά μου, ήτοι μίαν τραγωδίαν Ελευθέρωσις των Θηβών επι-
γραφομένην, και το ποιημάτιον, Πάργα, τω επλήρωσα την κόλλαν ανά φ[ιορίνια] 42 χαρτ[ινα] δια 1000
[σώματα] [ομοίως] δε και μίαν τραγωδίαν δια λογαριασμό του κυρίου Ζαχαρίου Μαυροδή εκ Βρασο-
βού και τον δρομοδείκτην της Ελλάδος του κυρίου Βρετών ιατρού». Οι συγκεκριμένες πληροφορίες
που παρέχει η επιστολή, φαίνεται πως είναι αυτές τις οποίες αξιοποίησε ο Ηλιού στο άρθρο του «Βιβλία
και αριθμοί. Η μαρτυρία των τραβηγμάτων», διότι στο εν λόγω άρθρο ο Ηλιού καταγράφει τα τραβήγ-
ματα των τεσσάρων εντύπων Η Ελευθέρωσις των Θηβών (1820), Η Πάργα (1822), Δρομοδείχτης της
Ελλάδος (1824) και Ερμιόνη (1826) και παραπέμπει στην ίδια επιστολή του Ρουσιάδη προς τον Μιχαήλ
Βασιλείου (καταχωρισμένη, βέβαια, με ημερομηνία 1 Μαΐου 1828). Βλ. Ηλιού 1991, σσ. 429, 431, 434,
437. Σχετικά με το ζήτημα της ημερομηνίας σύνταξης της επιστολής, την οποία αξιοποίησε ο Ηλιού
στο προαναφερθέν άρθρο του,  έχουμε να προσθέσουμε το εξής: Στα βιβλιογραφικά σχόλια που συνο-
δεύουν το έντυπο Η Πάργα, του 1822, όπως αυτά παρατίθενται στην Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου
αιώνα, ο Ηλιού παραπέμπει στην επιστολή της 31ης Μαΐου 1828 και όχι της 1ης Μαΐου. Βλ. Ηλιού
2011, σσ. 152. Υποθέτω, λοιπόν, ότι στο άρθρο του «Βιβλία και αριθμοί: η μαρτυρία των τραβηγμάτων»
από τυπογραφικό λάθος γράφτηκε 1 Μαΐου αντί 31 Μαΐου και κατόπιν το λάθος αναπαράχθηκε και
στις Ιστορίες του Ελληνικού Βιβλίου, ενώ στις βιβλιολογικές και βιβλιογραφικές σημειώσεις που ο Ηλι-
ού είχε συγκεντρώσει για το έντυπο Η Πάργα, προκειμένου να καταρτίσει την Ελληνική  Βιβλιογραφία
του 19ου αιώνα, καταχωρίστηκε η σωστή ημερομηνία της επιστολής. Εντύπωση πάντως προκαλεί το
γεγονός ότι ο Ρουσιάδης αναφέρει ότι η Ελευθέρωσις των Θηβών και η Πάργα εκδόθηκαν τρία χρόνια
προ της σύνταξης της επιστολής, ενώ εκδόθηκαν το 1820 και το 1822 αντίστοιχα.

9. Ο ιατρός Βρετών, ο οποίος αναφέρεται στην επιστολή, πρέπει, όντως, να ταυτίζεται με τον Σε-
ραφείμ Βρετών. Ο ιατρός Σεραφείμ Βρετών, από τη Ραιδεστό, εμφανίζεται σε αρκετούς καταλόγους
συνδρομητών που περιλαμβάνονται σε βιβλία. Σύμφωνα με αυτούς, ο Σεραφείμ Βρετών φέρεται εγ-
κατεστημένος στο Βουκουρέστι (1816-1818, 1836, 1838), στο Μπρασόβ (1820) και στο Σιμπίνι (1823).
Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από την ηλεκτρονική βάση των συνδρομητών των ελληνικών βι-
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φερθείς ιατρός είναι και ο συγγραφέας του έργου. Πιθανώς να εμπλέκεται με το έρ-
γο μέσω άλλης διαδρομής. 

Ο Δρομοδείχτης της Ελλάδος περιέχει δρομολόγια της βαλκανικής – και κυρίως
της ελληνικής – χερσονήσου. Σημειωτέον ότι το έργο επανεκδόθηκε στη Βενετία
το 1829 από τις εκδόσεις Γλυκή, με αναδιάταξη της ύλης του10. 

Αρκετό φως γύρω από την προέλευση της ύλης του Δρομοδείχτη, καθώς και γύρω
από το ζήτημα της διακρίβωσης της ταυτότητας του συγγραφέα, έρχεται να ρίξει το έν-
τυπο Ηπειρωτικά του Αθανασίου Σταγειρίτη, το οποίο εκδόθηκε στη Βιέννη το 181911. 

Ο συγγραφέας των Ηπειρωτικών πρόσθεσε στο τέλος του βιβλίου του παράρ-
τημα με 56 Οδοιπορικούς Πίνακες, τους οποίους, όπως σημειώνει, μετέφρασε από
γαλλικό κείμενο του Guilaume de Vaudoncourt, που εκδόθηκε στο Μόναχο το
181812. Πράγματι, οι Οδοιπορικοί Πίνακες του Σταγειρίτη αποτελούν μετάφραση
των αντίστοιχων του Vaudoncourt13. Ο Σταγειρίτης, ωστόσο, έχει προσθέσει τρία
νέα δρομολόγια που αφορούν τη μετάβαση από τη Θεσσαλονίκη στα Μαντεμοχώ-
ρια και το Άγιον Όρος14. Έχει επίσης προσθέσει ελάχιστες και συντομότατες γεω-
γραφικές επεξηγήσεις, με τη μορφή υποσημειώσεων, και έχει προβεί και σε ανεπαί-
σθητες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το πρότυπό του15.

Παραβολή των Οδοιπορικών Πινάκων του Σταγειρίτη με τα αντίστοιχα Δρο-
μολόγια του Δρομοδείχτη καταδεικνύει ότι στον τελευταίο επαναλαμβάνονται, σε
γενικές γραμμές (με τις ανάλογες βέβαια προσαρμογές και διαφοροποιήσεις)16, οι
Οδοιπορικοί Πίνακες του Σταγειρίτη. Εντούτοις,  ο Δρομοδείχτης εμπλουτίζεται με
νέα δρομολόγια και προστίθενται σε αυτόν γεωγραφικές παρατηρήσεις που δεν
εντοπίζονται στους Πίνακες του Σταγειρίτη. 

Τίθεται, επομένως, το ζήτημα εάν ο άγνωστος συντάκτης του Δρομοδείχτη μετα-
φράζει απευθείας από τον Vaudoncourt ή αντιγράφει από τον Σταγειρίτη και εάν, εν

βλίων του 19ου αιώνα, την οποία συγκρότησε ο Φίλιππος Ηλιού και βρίσκεται στο Βιβλιολογικό Ερ-
γαστήρι «Φίλιππος Ηλιού» του Μουσείου Μπενάκη. Ευχαριστώ και από δω την κ. Πόπη Πολέμη για
τις ανωτέρω πληροφορίες.

10. Δρομοδείκτης 1829. Βλ. Ηλιού 2011, σσ. 366-367. Φωτομηχανική επανέκδοση της 2ης αυτής
έκδοσης έγινε το 2008 από τις εκδόσεις Διονυσίου Νότη Καραβία, με εισαγωγικό κείμενο του Γεωργίου
Πλουμίδη.

11. Σταγειρίτης 1819.
12. Σταγειρίτης 1819, σ. 417.
13. Vaudoncourt 1818, σσ. 55-83.
14. Σταγειρίτης 1819, σ. 435.
15. Βλ. ενδεικτικά Σταγειρίτης 1819, σ. 419 σημ. α, β. 
16. Μικρές διαφορές, άλλωστε, υπάρχουν και μεταξύ του Δρομοδείχτη και της επανέκδοσής του

το 1829.



τέλει, ο άγνωστος συντάκτης δεν είναι άλλος παρά ο ίδιος ο Αθανάσιος Σταγειρίτης.
Η αντιβολή των τριών κειμένων (των Vaudoncourt, Σταγειρίτη και συγγραφέα

του Δρομοδείχτη), μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ως βέβαιη την αντιγραφή των
Δρομολογίων του Δρομοδείχτη από τους Οδοιπορικούς Πίνακες του Σταγειρίτη,
χωρίς εντούτοις να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ότι ο συντάκτης του είχε επίσης
συμβουλευτεί και το γαλλικό κείμενο του Vaudoncourt.

Και πρώτα απ’ όλα: Ο Δρομοδείχτης περιλαμβάνει τα δρομολόγια από τη Θεσ-
σαλονίκη προς τα Μαντεμοχώρια και το Άγιον  Όρος17, τα οποία, όπως σημειώσαμε
πιο πάνω, περιέχονται στους Πίνακες του Σταγειρίτη, όχι όμως στους Πίνακες του
Vaudoncourt. 

Ένα δεύτερο τεκμήριο που ενισχύει την άμεση εξάρτηση του Δρομοδείχτη από το
έργο του Σταγειρίτη είναι ότι ο Δρομοδείχτης περιλαμβάνει αποστάσεις, σε ώρες, από
το Σούλι προς διαφόρους προορισμούς της Ηπείρου18, οι οποίες  ενώ περιλαμβάνον-
ται στο κυρίως κείμενο των Ηπειρωτικών (και όχι στο παράρτημα των  Οδοιπορικών
Πινάκων) του Σταγειρίτη19, δεν περιλαμβάνονται στο έργο του Vaudoncourt. 

Η στενή συνάφεια μεταξύ των Ηπειρωτικών του Σταγειρίτη και του Δρομοδεί-
χτη καταφαίνεται επίσης και από την παράλληλη, στα δύο κείμενα, καταχώρηση
ενός δευτερεύοντος δρομολογίου, μεταξύ Ιωαννίνων και θεσσαλικού κάμπου. Ο
Σταγειρίτης σημειώνει, σε υποσημείωση, το δρομολόγιο Γιάννινα–Καλαρίτες–Τρί-
καλα–Λάρισα20, το οποίο δεν αναφέρεται από τον Vaudoncourt. Στον Δρομοδείχτη

17. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σσ. 30-31.
18. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σσ. 48-49.
19. Σταγειρίτης 1819, σσ. 396-397. Ο Σταγειρίτης μας πληροφορεί ότι τις αποστάσεις αυτές τις έχει

αντλήσει από τον «αυτόπτην συγγραφέα της Ιστορίας των Σουλιωτών» (σ. 397, σημ. α), δηλαδή τον
Χριστόφορο Περραιβό. Βλ. Περραιβός 1815, σσ. 33-34.

20. Σταγειρίτης 1819, σ. 437, σημ. α. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το δρομολόγιο που παραθέτει ο
Σταγειρίτης δεν είναι στο σύνολό του αξιόπιστο. Πρώτα–πρώτα γράφει ότι η μετάβαση από τα Γιάν-
νινα στους Καλαρίτες γινόταν μέσω της «Ιωαννίχης» (= Γιάνιστας, η οποία έχει πλέον μετονομασθεί
σε Βασιλική). Ουδέποτε το δρομολόγιο Γιάννινα–Καλαρίτες γινόταν μέσω Γιάνιστας, αλλά μέσω Κον-
τοβρακίου (τώρα Δαφνούλας). Μεταξύ Γιάνιστας και Αρδομίστας (τώρα Λογκάδων) περνούσε ο κύ-
ριος δρόμος που ένωνε τα Γιάννινα με τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ο δρόμος Γιάννινα–Τρίκαλα,
μέσω Καλαριτών, ήταν δευτερεύων. Το ότι η «Ιωαννίχη» του Σταγειρίτη ταυτίζεται με το χωριό Γιάνι-
στα καταδεικνύεται από όσα γράφει ο ίδιος σε άλλα σημεία των Οδοιπορικών Πινάκων του. Βλ. σ. 419,
438. Ο Vaudoncourt την αναφέρει ως Janicha. Βλ. Vaudoncourt 1818, σσ. 73, 78. Επίσης, ο Σταγειρίτης
γράφει ότι ο επόμενος σταθμός μετά τους Καλαρίτες ήταν το Ματσούκι. Ωστόσο, από τους Καλαρίτες
ο δρόμος ανέβαινε στον αυχένα του Μπάρου, από όπου κατηφόριζε προς τα χωριά του Ασπροποτάμου
και τα Τρίκαλα. Η μετάβαση από τους Καλαρίτες στο Ματσούκι και από κει στα Τρίκαλα συνιστούσε
τεράστια παράκαμψη και δεν συνέτρεχε κανένας λόγος για να γίνει. 
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αναγράφεται το ίδιο δρομολόγιο, με την προσθήκη επιπλέον των αποστάσεων, σε
ώρες, μεταξύ των ενδιάμεσων σταθμών21.

Θα περιοριστώ σε ένα ακόμη τεκμήριο, που καταδεικνύει ότι οι Οδοιπορικοί
Πίνακες του Σταγειρίτη αντιγράφηκαν από τον συντάκτη του Δρομοδείχτη: Τρεις
υποσημειώσεις, ενσωματωμένες στο δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη–Αθήνα των
Οδοιπορικών Πινάκων του Σταγειρίτη22 ενσωματώνονται και στο αντίστοιχο δρο-
μολόγιο του Δρομοδείχτη23, ενώ δεν υπάρχουν στους πίνακες του Vaudoncourt24.

Τα τεκμήρια που παρουσιάσαμε μας επιτρέπουν, πράγματι, να δεχτούμε ότι ο
συντάκτης του Δρομοδείχτη αντιγράφει από τον Σταγειρίτη25. Ίσως μάλιστα και να
πρέπει να τον ταυτίσουμε με αυτόν.

Εντούτοις, η προσεκτικότερη αντιπαραβολή των Ηπειρωτικών και του Δρομο-
δείχτη αναδεικνύει δυσκολίες ως προς την ταύτιση των δύο προσώπων, διότι τα
δύο κείμενα παρουσιάζουν διαφορές, όσο αφορά τις ταυτίσεις κάποιων αρχαίων
ποταμών της Ηπείρου. 

Συγκεκριμένα, ο Σταγειρίτης αποδέχεται ότι ο Άραχθος είναι ο ποταμός της Άρ-
τας, ο Ίναχος είναι το ποτάμι των Ρωγών και ο Αχέροντας είναι ο Καλαμάς26.

21. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 41. Σε αυτό το δρομολόγιο του Δρομοδείχτη δεν αναφέρονται
πλέον ούτε η «Ιωαννίχη» ούτε το Ματσούκι. Βλ. προηγούμενη σημ. 

22. Σταγειρίτης 1819, σ. 432, σημ. α, β, γ.
23. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 22 σημ. 6 και σ. 23 σημ. 4, 5. Παρά το γεγονός ότι στον Δρομο-

δείχτη οι  τρεις υποσημειώσεις που επισημάναμε συνοδεύουν το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα–
Θήβα–Αθήνα, ενώ οι αντίστοιχες στον Σταγειρίτη το δρομολόγιο Κωνσταντινούπολη–Αθήνα, ουσια-
στικά πρόκειται για το ίδιο ακριβώς δρομολόγιο και στα δύο κείμενα, όσο αφορά τη διαδρομή Θεσ-
σαλονίκη–Αθήνα.

24. Vaudoncourt 1818, σ. 74.
25. Μπορούμε να επισημάνουμε και πολλά άλλα τεκμήρια που επιβεβαιώνουν τον παραπάνω ισχυ-

ρισμό μας, χωρίς να είναι δυνατό –αλλά και απαραίτητο–, να τα αναφέρουμε όλα. Λόγου χάρη,  στο ανα-
γραφόμενο δρομολόγιο Μπόσνα Σαράι–Ζάρα, τόσο στους Οδοιπορικούς Πίνακες του Σταγειρίτη (Στα-
γειρίτης 1819, σ. 427) όσο και στον Δρομοδείχτη (Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 63) προστίθεται υποση-
μείωση, η οποία δεν υπάρχει στον Vaudoncourt (Vaudoncourt 1818, σ. 65). Το ίδιο παρατηρούμε και στο
δρομολόγιο Μπόσνα Σαράι–Κουμέρκι Κωστανίτζας ή Κωστάνιτζας (Σταγειρίτης 1819, σσ. 426-427· Δρο-
μοδείχτης της Ελλάδος, σ. 62· Vaudoncourt 1818, σσ. 64-65): Στον Σταγειρίτη και στον Δρομοδείχτη στη
λέξη Κωστάνιτζα υπάρχει παραπομπή. Στον πρώτο: «προς τα σύνορα της Κροατίας, Πλάτ. 45ο, 30΄. Μήκος
14ο , 18΄». Στον δεύτερο: «Η Κωστάνιτζα είναι εις τα σύνορα της Κροατίας· από εδώ αρχίζει το Βασίλειον
της Αουστρίας». Στον Vaudoncourt δεν υπάρχει τέτοια υποσημείωση. Τέλος, στον Vaudoncourt κάποια
σχόλιά του είναι ενσωματωμένα στα δρομολόγια, ενώ στον Σταγειρίτη και στον Δρομοδείχτη τα ίδια σχό-
λια μεταφέρονται σε αντίστοιχες υποσημειώσεις. Βλ. Vaudoncourt 1818, σ. 72· Σταγειρίτης 1819, σ. 436,
σημ. β, γ, δ· Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 27, σημ. 1, 3, 5.

26. Σταγειρίτης 1819, σσ. 17-18.



Απεναντίας, στον Δρομοδείχτη το ποτάμι της Άρτας φέρεται ως ο Ίναχος, ο Κα-
λαμάς ταυτίζεται με τον Θύαμη και ο Άραχθος ταυτίζεται με τον Λούρο ή ποταμό
των Ρωγών27.

Μολονότι οι διαφοροποιήσεις αυτές, που θα μπορούσαν, εν πρώτοις, να μας απο-
μακρίνουν από την προηγούμενη σκέψη μας – ότι δηλαδή τον Δρομοδείχτη συνέταξε
ο Αθανάσιος Σταγειρίτης–, ίσως ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτό το ενδεχόμενο. 

Πριν όμως αναπτύξουμε περαιτέρω τον συλλογισμό μας ας διερευνήσουμε ποι-
ες είναι οι βιβλιογραφικές πηγές του Σταγειρίτη και ποιες του συντάκτη του Δρο-
μοδείχτη. 

Ο Σταγειρίτης το δηλώνει εξαρχής στο εισαγωγικό σημείωμα του έργου του: Πέρα
από τους αρχαίους συγγραφείς, κύρια βιβλιογραφικό βοήθημά του, το οποίο φαίνεται
να ακολουθεί ανεπιφύλαχτα, είναι η Γεωγραφία του Μελετίου. Παράλληλα, όμως,
χρησιμοποιεί και σύγχρονή του ευρωπαϊκή (γαλλική) βιβλιογραφία (κυρίως το έργο
του Pouqueville)28, χωρίς ωστόσο αυτή να τον κάνει να παρεκκλίνει, σε γενικές γραμ-
μές, από τις θέσεις του Μελετίου. Γράφοντας, λοιπόν, για τα ποτάμια της Ηπείρου, ο
Σταγειρίτης υιοθετεί τις απόψεις του Μελετίου: ο Άραχθος είναι το ποτάμι της Άρτας,
ο Ίναχος είναι το ποτάμι των Ρωγών και ο Αχέροντας είναι ο Καλαμάς29.

Και ενώ ο Σταγειρίτης υιοθετεί τις απόψεις του Μελετίου, ο συντάκτης του Δρο-
μοδείχτη χρησιμοποιεί ως βασικό βιβλιογραφικό βοήθημα για τη σύνταξη των υπο-
σημειώσεων με τις οποίες συνοδεύει τα δρομολόγια –τουλάχιστον όσες φορές επι-
χειρεί να ταυτίσει αρχαίες θέσεις–, το έργο Voyage dans la Greece του F. Pouque -
ville,  έργο που εκδόθηκε στο Παρίσι το 182030. Μάλιστα, παραθέτει και δύο δρο-

27. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σσ. 41, σημ. 1· 43, σημ. 1· 49 σημ. 2. Σήμερα, ο Άραχθος ταυτίζεται
με το ποτάμι της Άρτας, ο Ίναχος με το ποτάμι του Βάλτου, ο Λούρος με το ποτάμι των Ρωγών, ο Αχέ-
ροντας με το ποτάμι του Φαναρίου, το οποίο πηγάζει από τη Λάκκα Σουλίου, και ο Θύαμις με τον Κα-
λαμά.

28. Το όνομα του Pouqueville αναφέρεται σε αρκετά σημεία του έργου του Σταγειρίτη. Βλ. ενδει-
κτικά σσ. στ΄, 6, 12, 14, 17, 19, 385 σημ. α. Ο Σταγειρίτης πρέπει να είχε υπόψη του την έκδοση του
Pouqueville του 1805 (Pouqueville 1805), έργο που, ως γνωστόν, δεν χαρακτηρίζεται για την αξιοπι-
στία του. Ο Pouqueville, ο οποίος δεν είχε ακόμη περιηγηθεί την  Ήπειρο, έτσι ώστε να τη γνωρίζει από
αυτοψία, αντλεί τις πληροφορίες του έμμεσα, από άλλες πηγές. 

29. Μελέτιος 1728, σσ. 308, 317-318. Βλ. και Μελέτιος 1807, σσ. 256, 277-280.
30. Ενδεικτικά αναφέρω τις εξής συνάφειες: Για το Ζάλογγο, τον ποταμό Χάραδρο, την πόλη Χα-

ράδρα κλπ., πβ. Pouqueville 1820, τ. 2, σ. 36 και Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 49, σημ. 2. Για το βουνό
της Κρανιάς και τον ποταμό Σελλήεντα ή Συστράνη, πβ. Pouqueville 1820, τ. 2, σ. 39 και Δρομοδείχτης
της Ελλάδος, σ. 48, σημ. 1. Για τον Άραχθο, πβ. Pouqueville 1820, τ. 2, σσ. 54-55 και Δρομοδείχτης της
Ελλάδος, σ. 49, σημ. 2. Για τον Αχέροντα, πβ. Pouqueville 1820, τ. 2, σ. 41 και Δρομοδείχτης της Ελλά-
δος, σ. 43, σημ. 1. Επίσης, για την Πέλλα και το χωριό Αλλάχ Κιλίσα ή Παλατίτσια, πβ. Pouqueville
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μολόγια, τα οποία προέρχονται, όπως δηλώνει ο ίδιος, από τον Pouqueville31. Σε
αυτό το έργο του ο Pouqueville ταυτίζει τον Θύαμη με τον Καλαμά,  τον Άραχθο
με τον Λούρο, και τον Ίναχο με το ποτάμι της Άρτας32, απόψεις με τις οποίες συν-
τάσσεται και ο συγγραφέας του Δρομοδείχτη. 

Έπειτα από τις παραπάνω επισημάνσεις μπορούμε να υποθέσουμε ότι  είτε ο
συντάκτης του Δρομοδείκτη είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον Αθανάσιο Στα-
γειρίτη είτε είναι ο ίδιος ο Αθανάσιος Σταγειρίτης, ο οποίος στο χρονικό διάστημα
που μεσολάβησε μεταξύ της έκδοσης των Ηπειρωτικών (1819) και της έκδοσης του
Δρομοδείχτη (1824) άλλαξε απόψεις.

Αξιοσημείωτη είναι η επιμονή του συντάκτη του Δρομοδείχτη να διαφοροποι-
ηθεί από τις ταυτίσεις που επιχείρησε ο Σταγειρίτης στα Ηπειρωτικά. Συγκεκριμένα,
ο συντάκτης του Δρομοδείχτη γράφει ότι «ο δε Ποταμός της Άρτας είναι ο Ίναχος,
και όχι ο Άραχθος»33. Και αλλού: «[…] εις τον ποταμόν Καλαμάν ο οποίος είναι ο
Θύαμις και όχι ο Αχέρων»34. Οι υποσημειώσεις αυτές δίνουν την εντύπωση ότι γρά-
φτηκαν για να διορθώσουν το κείμενο του Σταγειρίτη.

Ίσως, λοιπόν, η επιμονή με την οποία ο συντάκτης του Δρομοδείχτη αντικρούει
ή διορθώνει θέσεις οι οποίες διατυπώνονται στα Ηπειρωτικά –χωρίς μάλιστα να
κατονομάζει τον συγγραφέα τους–, μας υποδεικνύει ότι ο πιθανότερος συντάκτης
του Δρομοδείχτη είναι ο Αθανάσιος Σταγειρίτης, ο οποίος, έχοντας στο μεταξύ
ασπασθεί τις θέσεις του Pouqueville, όπως αυτές διατυπώνονται στο εμβληματικό
τετράτομο έργο Voyage dans la Grèce του 1820, προσπαθεί να διορθώσει τις «εσ -
φαλ μένες» προγενέστερες απόψεις του. Ο Pouqueville θεωρείται αυθεντία και, ως
εκ τούτου, ο Σταγειρίτης φαίνεται να εγκαταλείπει τις παλαιότερες θέσεις του, οι
οποίες στηρίζονταν, κατά βάση, στον Μελέτιο.

Ισχυρό τεκμήριο που  μας επιτρέπει να αποδώσουμε  με μεγαλύτερη σιγουριά
τον Δρομοδείχτη στον Αθανάσιο Σταγειρίτη είναι η προσθήκη σε αυτό το πόνημα
δύο ακόμη δρομολογίων της Χαλκιδικής. Πράγματι, τα δύο αυτά δρομολόγια, το-
πικής μόνο εμβέλειας τα οποία βρίσκονταν έξω από το κύριο δίκτυο των χερσαίων
εμπορικών δρόμων της εποχής, δεν μπορεί παρά να προστέθηκαν από άνθρωπο ο
οποίος συνδεόταν με ισχυρούς δεσμούς με τη συγκεκριμένη περιοχή. Ως γνωστόν,

1820, τ. 2, σσ. 451-454 και Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 26, σημ. 1. Τέλος, για την ταύτιση της Αμβρα-
κίας με το κάστρο των Ρωγών, πβ. Pouqueville 1820, τ. 2, σ. 63 κ.ε. και Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ.
49, σημ. 2.

31. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 66-67.
32. Pouqueville 1820, τ. 1, σ. 422 κ.ε,· τ. 2, σσ. 54-57, 83 κ.ε., 223 κ.ε.
33. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 41, σημ. 1.
34. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 43, σημ. 1.



ο Αθανάσιος Σταγειρίτης καταγόταν από τη Χαλκιδική και κάτι ανάλογο είχε πρά-
ξει στους Οδοιπορικούς Πίνακες των Ηπειρωτικών του. Εκεί λοιπόν είχε προσθέσει
τρία δρομολόγια –τα μόνα μέσα σε ολόκληρο το σώμα των Πινάκων– που συνέδε-
αν τη Θεσσαλονίκη με τα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής και το Άγιον Όρος.
Ωστόσο, το ζήτημα της πατρότητας του Δρομοδείχτη παραμένει ανοιχτό και χρήζει
περαιτέρω έρευνας.

Έπειτα από τις παραπάνω επαγωγικές και λογικές παραδοχές, μπορούμε τέλος
να κάνουμε και μία εικασία, σχετικά με τον τόπο καταγωγής του Σταγειρίτη.

Ο Αθανάσιος Σταγειρίτης καταγόταν από την ευρύτερη περιοχή των αρχαίων
Σταγείρων35. Επειδή όμως τα Στάγειρα ήταν αρχαίος οικισμός, ο οποίος  συν τω
χρόνω καταστράφηκε και παρέμενε αταύτιστος έως πρόσφατα, θα πρέπει να διε-
ρευνήσουμε σε ποιο σημείο τοποθετούσαν τα Στάγειρα οι λόγιοι των αρχών του
19ου αιώνα. 

Μία από τις επικρατέστερες γεωγραφικές θέσεις, κατά τη χρονική περίοδο που
μας απασχολεί, φαίνεται πως ήταν η ευρύτερη περιοχή του χωριού Ίσβορος (σήμε-
ρα Στρατονίκη). Ο William Martin Leake, ο οποίος περιηγήθηκε τα Μαντεμοχώρια
της Χαλκιδικής στις αρχές του 19ου αιώνα, αναφέρει ότι του υπέδειξαν την τοπο-
θεσία Στρατόνι του  Ισβόρου ως τη θέση των αρχαίων Σταγείρων36. Επομένως, ίσως
μπορούμε να διακινδυνεύσουμε, γράφοντας ότι ο Αθανάσιος Σταγειρίτης πιθανό-
τατα καταγόταν από τον Ίσβορο. Εξάλλου, εάν δεχτούμε ότι ο Αθανάσιος Σταγει-
ρίτης συνέγραψε τον Δρομοδείχτη, η αναφορά του χωριού Ίσβορος σε υποσημεί-
ωση αυτού του έργου37 ενισχύει ακόμη περισσότερο την παραπάνω υπόθεση. 

35. Βλ. Ερμής ο Λόγιος 1821, σσ. 179, 200, 215-216. Για τον Αθανάσιο Σταγειρίτη, βλ. Σκλαβενίτης
1995, σσ. 37-38, σημ. 40· Καραθανάσης 1998, σσ. 424-435.

36. Leake 1835, σ. 159. Σημειωτέον ότι ο σημερινός οικισμός Στρατόνι, στην ίδια τοποθεσία, δη-
μιουργήθηκε πολύ αργότερα, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα. Για την τοπογραφική σύνδεση των αρχαί-
ων Σταγείρων με την περιοχή του Ισβόρου, βλ. και Μηλιαράκης 1878, σ. 52. Παρά το γεγονός ότι τα
Οδοιπορικά του Émile Isambert, τα οποία μετέφρασε και εξέδωσε ο Αντώνιος Μηλιαράκης (1878), εκ-
δόθηκαν στα 1873, η πληροφορία που μας παραδίδεται, ότι η θέση των Σταγείρων εντοπιζόταν από
πολλούς αρχαιολόγους στην περιοχή του Ισβόρου, έχει την αξία της και προφανώς απηχεί παλαιότερες
γνώμες.

37. Δρομοδείχτης της Ελλάδος, σ. 30, σημ. 3.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γκίνης–Μέξας 1939 = Δημήτριος Σ. Γκίνης–Βαλέριος Γ. Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800–
1863. Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων
βιβλίων και εντύπων εν γένει μετά πίνακος των εφημερίδων και περιοδικών της περιόδου ταύ-
της, τ. Α΄, 1800–1839, (Αθήνα 1939). 

Γκίνης–Μέξας 1957 = Δημήτριος Σ. Γκίνης–Βαλέριος Γ. Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800–
1863. Αναγραφή των κατά την χρονικήν ταύτην περίοδον όπου δήποτε ελληνιστί εκδοθέντων
βιβλίων και εντύπων εν γένει, τ. Γ΄, (Αθήνα 1957). 

Δρομοδείχτης της Ελλάδος.
Δρομοδείκτης 1829 = Δρομοδείκτης των ακολούθων οκτώ μερών. Μεθ’ αξιολόγων υποσημειώσεων

του καθενός μέρους. Πελοποννήσου, Βοιωτίας, Αττικής, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μπόσνας, Μα-
κεδονίας, και Θράκης, (Βενετία 1829).

Ερμής ο Λόγιος 1821 = Ερμής ο Λόγιος 11 (1821).
Ηλιού 1991 = Φίλιππος Ηλιού, «Βιβλία και αριθμοί: η μαρτυρία των τραβηγμάτων», Τα Ιστορικά,

τ. 8, τχ. 14/15, Ιούνιος–Δεκέμβριος 1991, σσ. 157-216. 
Ηλιού 2005 = Φίλιππος Ηλιού, Ιστορίες του Ελληνικού Βιβλίου, εκδοτική φροντίδα Άννα Ματ-

θαίου–Στράτης Μπουρνάζος–Πόπη Πολέμη, (Ηράκλειο 2005).
Ηλιού 2011 = Φίλιππος Ηλιού, Κατάλοιπα, Ελληνική Βιβλιογραφία του 19ου αιώνα. Βιβλία–φυλ-

λάδια, τ. Β΄, 1819–1832, Επιμέλεια Πόπη Πολέμη, Επιστημονικοί συνεργάτες Αναστασία
Μυλωνοπούλου, Ειρήνη Ριζάκη, (Αθήνα 2011).

Καραθανάσης 1998 = Αθ. Ε. Καραθανάσης, «Αθανάσιος Σταγειρίτης (;–1834)», Χρονικά της Χαλ-
κιδικής. Παράρτημα. Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πρακτικά του τέ-
ταρτου Πανελληνίου Συνεδρίου, Ποσείδι Χαλκιδικής, 13-15 Οκτωβρίου 1995, Θεσσαλονίκη
1998, σσ. 424-435.

Leake 1835 = William Martin Leake, Travels in Northern Greece, τ. Γ΄, (Λονδίνο 1835).
Μελέτιος 1728 = Μελετίου Γεωγραφία Παλαιά και Νέα …, (Βενετία 1728). 
Μελέτιος 1807 = Μελετίου Γεωγραφία Παλαιά και Νέα …, έκδοση Άνθιμου Γαζή, τ. Β΄, (Βενετία

1807).
Μηλιαράκης 1878 = Αντώνιος Μηλιαράκης, Οδοιπορικά Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας

κατά τον Émile Isambert, (Αθήνα 1878). 
Μηλιαράκης 1889 = Αντώνιος Μηλιαράκης, Νεοελληνική Γεωγραφική Φιλολογία ήτοι κατάλογος

των από του 1800-1889 γεωγραφηθέντων υπό Ελλήνων (Αθήνα 1889).
Παπαγεωργίου 1992 = Γεώργιος Παπαγεωργίου, «Ο Κοζανίτης λόγιος έμπορος Γεώργιος Ρου-

σιάδης», Δωδώνη τ. 21, τχ. 1 (1992), σσ. 345-383.
Παπαδόπουλος Βρετός 1857 = Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρετός, Νεοελληνική Φιλολογία, ήτοι

Κατάλογος των από πτώσεως της Βυζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως της εν Ελ-
λάδι Βασιλείας Τυπωθέντων Βιβλίων παρ’ Ελλήνων εις την ομιλουμένην, ή εις την αρχαίαν
Ελληνικήν γλώσσαν, με βιβλιογραφικάς και κριτικάς σημειώσεις περί των αξίων λόγου συγ-
γραμμάτων, μέρος Β΄, (Αθήνα 1857).

Περραιβός 1815 = [Χριστόφορος Περραιβός], Ιστορία Σουλίου και Πάργας περιέχουσα την χρο-
νολογίαν, και τους ηρωϊκούς αυτών Πολέμους, εξαιρέτως τους των Σουλιωτών μετά του Αλή



Πασιά, Ηγεμόνος της Ελλάδος, τ. Α΄, (Βενετία 1815).
Pouqueville 1805 = F. C. H. L. Pouqueville, Voyage en Morée … sur l’ancienne Epire, (Παρίσι

1805).
Pouqueville 1820 = F. C. H. L. Pouqueville, Voyage dans la Grèce, τ. 1-2, (Παρίσι 1820).
Σκλαβενίτης 1995 = Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Η Σχολική Βιβλιοθήκη το 19ο αιώνα. Η Βι-

βλιοθήκη του Γυμνασίου Ναυπλίου (1833-1935), (Αθήνα 1995).
Σταγειρίτης 1819 = Αθανάσιος Σταγειρίτης, Ηπειρωτικά.  Ήτοι ιστορία και γεωγραφία της Ηπεί-

ρου παλαιά τε και νέα, και βίος του Πύρρου. Συλλεχθέντα εκ πολλών συγγραφέων και παρα-
φρασθέντα εις την απλουστέραν Ελληνικήν γλώσσαν, (Βιέννη 1819).

Vaudoncourt 1818 = Guillaume de Vaudoncourt, Memoire annexé à la carte de la Turqie d’Europe
à la droite du Danube, ou, des Beglerbegliks de Roum-lli, de Bosnie et de Morée, en quatre
feuilles, (Μόναχο 1818).
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THE ΔΡΟΜΟΔΕΙΧΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ oF 1824 
and atHanasIos staGeIRItes

aBstRaCt

the article first examines the close relationship between the publication “Δρομοδείχτης της
Ελλάδος” [1824] and the publication “Ηπειρωτικά” (1819) by athanasios stageirites and then

suggests that athanasios stageirites is the likeliest author of the “Δρομοδείχτης της Ελλάδος”.
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1. Eλληνική σχολή γραμμάτων υπήρχε στη ζίτσα ήδη από το 19ο αιώνα. ενδεικτικά  βλ. τη συστη-
ματική μελέτη του Θεόδωρου κοσμά 2005, σσ. 79-86. τα ελληνικά σχολεία ήταν σχολεία δευτερο-
βάθμιου επιπέδου και λειτουργούσαν στην ελλάδα, ήδη από  τον ιΘ΄ αιώνα. τα σχολεία αυτά αποτε-
λούν μετεξέλιξη των ακαδημιών του ιη΄ αιώνα, oι οποίες ιδρύθηκαν χάρη στις ευεργεσίες της μετα-
ναστευτικής διασποράς. η λειτουργία των σχολείων αυτών ενισχύθηκε από την διακυβέρνηση του
καποδίστρια και θεσμοθετήθηκε επίσημα η λειτουργία τους στη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα
με το ΒΔ 31 Δεκ.1836/12 ιαν 1837 «Περὶ τοῦ κανονισμοῦ τῶν ἑλληνικῶν σχολείων καὶ γυμνασίων» Φεκ
αριθμ. 87, 31 Δεκ. 1836, άρθρ. 3-4. τα ελληνικά σχολεία καταργήθηκαν το 1929 από τα μέτρα της τότε
κυβέρνησης Βενιζέλου. η φοίτηση κοριτσιών στο ελληνικό σχολείο δεν επιτρεπόταν, αντίθετα στο ελ-
ληνικό σχολείο της ζίτσας παρατηρούμε ότι φοιτούσαν  και κορίτσια. το γεγονός αποτελεί πρωτοπο-
ρία. Για μία διεξοδικότερη μελέτη της ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης  προτείνουμε ενδεικτικά:
σακκής 2011, σ. 107. επίσης στον ίδιο τόμο Μαυροσκούφης 2011, σσ. 91-93. επίσης  τζήκας 2011, σσ.
121-123. Μπουζάκης 2011, σσ. 175-176.   

αικατερινη ζαριΔη–χαριλαοσ τσοΓκασ

το ΜαΘητολοΓιο τοΥ σχολειοΥ ζιτσασ 
(τΩν ετΩν 1915-1916)

στη σειρά «εκπαιδευτικά» των Γακ ηπείρου απόκεινται 4  χαρτόδετοι φάκελοι
για το ελληνικό σχολείο της ζίτσας. ο πρώτος φάκελος είναι μαθητολόγιο,

έχει την  ένδειξη 1.2.14.1.1, διαστάσεις 30 x 43, 251 σελίδων περίπου  και με την ετι-
κέτα «Διὰ τὸ  Ἑλληνικὸν1 Σχολεῖον Ζίτσας  Ἠπείρου 1915-1916». ο δεύτερος φάκε-
λος είναι και αυτός μαθητολόγιο, έχει την  ένδειξη 1.2.14.1.2, 190 σελίδων περίπου,
με διαστάσεις 48 x 34 και με ετικέτα «Μαθητολόγιον Ἀστικοῦ σχολείου Ζίτσης». ο
τρίτος φάκελος είναι  βιβλίο βαθμολογιών, έχει την ένδειξη 1.2.14.3.1, διαστάσεις
44 x 30, 50, περίπου 205 σελίδων και με ετικέτα «Εἰδικὸς ἔλεγχος ἑλληνικοῦ σχολεί-
ου Ζίτσης 1914-1915». ο τελευταίος φάκελος είναι βιβλίο πιστοποιητικών σπου-
δών, έχει την ένδειξη 1.2.14.4.1, διαστάσεις 43 x 31, 50 φύλων περίπου και με την
ετικέτα «Πιστοποιητικὸν σπουδῆς ἑλληνικοῦ σχολείου Ζίτσης 1914-1915».

ο πρώτος φάκελος είναι μαθητολόγιο και καλύπτει τα σχολικά έτη 1915 έως 1940.
το μαθητολόγιο χωρίζεται σε δέκα στήλες , όπου αναγράφονται αντίστοιχα: το όνομα
του μαθητή, ο τόπος γέννησης, η ηλικία, το επάγγελμα του πατέρα, ο χρόνος εγγρα-
φής, «Τάξις ἐν ᾗ ἐνεγράφη», το τεκμήριο εγγραφής, το όνομα του κηδεμόνα, τα εκπαι-

20 Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 291-301  



δευτικά τέλη «Ά  καὶ Β΄ ἑξαμηνίας» και οι παρατηρήσεις. στην παρούσα μελέτη θα
ασχοληθούμε με τα σχολικά έτη 1915–1916 και ευελπιστούμε σε σύντομο χρονικό
διάστημα να εκδώσουμε και τους άλλους φακέλους.  Όλες οι σελίδες του μαθητολο-
γίου αριθμούνται από τη σελίδα 1 έως τη σελίδα  251. Πρέπει να τονίσουμε ωστόσο,
ότι ορισμένες σελίδες είναι κενές. ενδεικτικά σημειώνουμε τις σελίδες 247 έως 2512. 

κατά το σχολικό έτος 1915–1916 ενεγράφησαν 51 μαθητές συνολικά, τα ονο-
ματεπώνυμα των οποίων είναι τα εξής: στέφανος κ. Μπότσιος, αναστάσιος εμ. Γε-
ωργάτης, χριστόδουλος Δ. κονταύλης, Παναγιώτης Θ. Πράσος, νικόλαος Δημ.
Μπότσιος, Θεοχάρης κ  Πατσιάς, Βασίλης Π. λάγκας, αθανάσιος Β. Μπουκουβά-
λας, ευάγγελος ν. καλτσούνης, Δημήτριος Π. αναγνωστόπουλος, Θεοδόσιος Δ.
Μαντάς, σωτήρης Δ. Γιούνης, χριστόδουλος κ. ζέρβας, Θωμάς Δ. Πίντζας, Μι-
χαήλ. Γ. ζήσης, νικόλαος αρ. χαραλάμπους, Βασίλειος κ. Μωραϊτης, ευάγγελος
Γ. κακαϊδής, σταύρος ν. Βάης, Βασίλειος λαμ. κοντός, Θεόδωρος ευαγ. Μπέσιος,
σπυρίδων Δ. λέντζης, χρήστος Β. Γότσης, νικόλαος κ. Δρόσος, χριστόδουλος αρ.
Παπαναστασίου, Φώτιος ν. αλεξίου, ιωάννης χρ. λεοντίδης, ιωάννης Γ. Μάνθος,
Παναγιώτης ν. Γκιούτας, σταύρος Περ. νούλης, αναστάσιος κ.Θεμελής, εμμα-
νουήλ Β. Γάτσιος, Δημήτριος αδ. ζώης, Βασίλειος Μιχ. σλήτας, Μιχαήλ κ. κοντο-
λίδης, Γιώργος ηλ. Γύρας, Δημήτριος ευαγ. Πέγκας, Παναγιώτης Β. λίβος, κων-
σταντίνος Γ. ευθυμίου, χρήστος Δ. Γύρας, ανδρέας Δ. κύργιος, κωνσταντίνος ν.
σλήτας, Βασίλειος κ. Μπότσιος, αθηνά χρ. Μαντά, Βασιλική στ. καρούλη, ευάγ-
γελος Μ. καρβέλης, Βασίλειος κ. κόρδας, ιωάννης Δ. τσέτσης, Γεώργιος χρ. Πρά-
σος, ηλίας Γ. Μαγκλογιάννης, Θρασύβουλος Δ. Γιούνης3. 

Όσον αφορά τον τόπο καταγωγής των μαθητών: 33 μαθητές γεννήθηκαν στη
ζίτσα, 7 στην καρίτσα, 4 στο λίθινο, 1 στη ζηλίστα4, 1 στους κουκλιούς, 1 στην
κρεστούνιτσα5, 1 γεννήθηκε στο ράικο, 1 γεννήθηκε στο σούλι, 1 στο Μπουρτάρι6

και 1 στην Πρωτόπαπα7.

2. Βλ. Γενικά αρχεία του κράτους–αρχείο  νομού ιωαννίνων, (Γακ–ανι), εκπαιδευτικά, φάκελος
1.2.14.1.1, μαθητολόγιο 1,  (1915-1916).

3. Βλ. Γακ–ανι, εκπαιδευτικά, μαθητολόγιο 1, φ. 1-4 (1915-1916).
4. Πιστεύουμε ότι είναι το χωριό ζελίστα, το οποίο ανήκε στην ναχιγιέ των κουρέντων. κατά πα-

ραδρομή γράφτηκε ζηλίστα και όχι ζελίστα. Για τις ονομασίες των χωριών και για τις  διοικητικές  δο-
μές της ηπείρου κατά τη διάρκεια της ύστερης τουρκοκρατίας βλ. κοκολάκης 2003, σ. 429. 

5. σήμερα το χωριό ονομάζεται Δεσποτικό. Για τις ονομασίες των χωριών που βρίσκονται κοντά
στη ζίτσα βλ. Γύρας 2013, σ. 235.

6. Παλιά ονομασία του χωριού Δαφνόφυτου. στο ίδιο, σ. 272.
7. Βλ. Γακ–ανι, εκπαιδευτικά, μαθητολόγιο 1, φ. 1-4 (1915-1916). Βλ. επίσης παρακάτω το πα-

ράθεμα για μία αναλυτική κατάταξη των μαθητών με βάση τον τόπο γέννησης. 

292 αικατερινη ζαριΔη–χαριλαοσ τσοΓκασ



το ΜαΘητολοΓιο τοΥ σχολειοΥ ζιτσασ (τΩν ετΩν 1915-1916) 293

επιπλέον, 9 από τους μαθητές αντί για την ένδειξη  επαγγέλματος του «πα-
τρός», αναγράφεται η λέξη ορφανός. τα επαγγέλματα των πατέρων των άλλων
αγοριών είναι τα εξής: 1 αμπελουργός, 8 γεωργοί, 1 βαρελοποιός, 1 γιατρός, 1 φαρ-
μακοποιός, 1 μάγειρας, 6 έμποροι, 1 αρτοποιός, 2 ξενοδόχοι, 10  υπάλληλοι εκ των
οποίων 1 αναγράφεται ως ταχυδρομικός υπάλληλος, 2 δάσκαλοι, 1 εμποροράφτης,
1  εργάτης, 1 κτηματίας, 2 παντοπώλες, και 1 οπωροπώλης. σχετικά με τις δύο μο-
ναδικές περιπτώσεις γυναικών, την αθηνά χρ. Μαντά και τη Βασιλική στ. καρούλη
που εγγράφονται στην πρώτη και δεύτερη τάξη αντίστοιχα, γεννήθηκαν στη ζίτσα
και το επάγγελμα των πατέρων τους είναι αντίστοιχα γιατρός και αμπελουργός8.

είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε την ηλικία των παιδιών, η οποία κυμαί-
νεται από 12 έως 16 ετών για τις τάξεις ά–Γ΄. ο χρόνος εγγραφής τους προσδιο-
ρίζεται ανάμεσα της 3 σεπτεμβρίου έως 7 οκτωβρίου. τα ονόματα των κηδεμόνων
όπως και οι παρατηρήσεις παρότι αναγράφονται  ως επιγραφές στις αντίστοιχες
στήλες δεν αναφέρονται. στις παρατηρήσεις όμως, έχουμε ως εξαίρεση τον μαθητή
ηλία Γ. Μαγκλογιάννη, για τον οποίο αναγράφεται, ότι αποχώρησε το μήνα Μάρ-
τιο του συγκεκριμένου σχολικού έτους(1915–1916)9.

επιπροσθέτως, στην αντίστοιχη στήλη με επιγραφή τόπος γεννήσεως διαφαί-
νεται ότι  τα περισσότερα παιδιά που γεννήθηκαν στη ζίτσα πήραν το ενδεικτικό
από το δημοτικό σχολείο της ζίτσας. οι δύο προαναφερόμενες μαθήτριες αποφοί-
τησαν από το Παρθεναγωγείο της ζίτσας γεγονός που μαρτυρεί ότι την εποχή
εκείνη παράλληλα με το δημοτικό σχολείο λειτουργούσε και Παρθεναγωγείο10. 

οι μαθητές που γεννήθηκαν στην γειτονική  καρίτσα και γράφτηκαν στο ελ-
ληνικό σχολείο ζίτσας είχαν ενδεικτικό από το δημοτικό σχολείο καρίτσας. οι
υπόλοιποι μαθητές, που δεν γεννήθηκαν στη ζίτσα και εγγράφτηκαν στο τότε ελ-
ληνικό σχολείο  είχαν ενδεικτικά από τα δημοτικά σχολεία του τόπου που γεννή-
θηκαν. εξαίρεση αποτελούν οι μαθητές νικόλαος κ. Δρόσος και ευάγγελος Γ. κα-
καϊδής: ο πρώτος είχε ενδεικτικό από δημοτικό σχολείο των ιωαννίνων και ο δεύ-
τερος είχε πιστοποίηση από ιδιωτική διδασκαλία. Δυστυχώς δεν αναγράφεται κάτι
παραπάνω από την ένδειξη ιδιωτική διδασκαλία, πράγμα ενδιαφέρον όσον αφορά
την ιδιωτική εκπαίδευση της εποχής. 

επιπλέον, στη στήλη των εκπαιδευτικών τελών είναι επικολλημένα χαρτόσημα
των δύο δραχμών με τη σφραγίδα «ελληνικον σχολειον ζιτσησ». στο

8. Βλ. Γακ–ανι, εκπαιδευτικά, μαθητολόγιο 1, φ. 1-4 (1915-1916). Βλ. επίσης το παράθεμα για
μία αναλυτική κατάταξη των μαθητών και των μαθητριών  με βάση το επάγγελμα του πατέρα τους.

9. Βλ. Γακ–ανι, εκπαιδευτικά, μαθητολόγιο 1, φ. 6 (1915-1916).
10. Παρθεναγωγείο στη ζίτσα είχε ιδρυθεί το 19ο αιώνα. Βλ. κοσμάς 2005, σσ. 86-93.



μαθητολόγιο στο πέμπτο φύλλο11 υπάρχει γνήσια ενυπόγραφη σημείωση του ελ-
ληνοδιδασκάλου ν. Γ. Ξυλάνη, η οποία αναγράφει τα εξής: «Κατὰ παραδρομὴν δὲν
ἐνεγράφησαν μαθηταὶ ἐν τῇ παρούσῃ σελίδι ἀλλ’ ἐν τῇ ἀμέσως ἑπόμενῃ». 

στο έκτο φύλλο του συγκεκριμένου σχολικού έτους 1915–1916 υπάρχει η εξής
επιγραφή: «ἐν Ζίτση τῇ 20ῇ Ἰουνίου 1916»12. Υπογράφουν ο σχολάρχης ν. ι. Βαγενάς
και ο δημοδιδάσκαλος νικόλαος Γ. Ξυλάνης. ακόμη πρέπει να σημειώσουμε ότι
υπάρχει σφραγίδα με την εξής επιγραφή: «ελληνικον σχολειον ζιτσησ». 

από τα παραπάνω τεκμαίρεται ότι στη ζίτσα, κατά τη διάρκεια των ετών  1915–
16, εκτός από το ελληνικό, το  δημοτικό σχολείο λειτουργούσε και Παρθεναγωγείο
από όπου το υλικό μας δεν προσφέρεται για περισσότερες πληροφορίες, εκτός από
δύο αναφορές. στο ελληνικό σχολείο ζίτσας, τη διάρκεια που προαναφέρουμε,
φοίτησαν 51 μαθητές από την  ηλικία 12-16 ετών. οι μαθητές προέρχονταν εκτός
από τη ζίτσα και από τα γύρω κοντινά χωριά και λίγο μακρύτερα, ενώ η οικογενει-
ακή τους κατάσταση είναι μικροαστική και αγροτική, με εξαίρεση δύο περιπτώσεων
κατά τις οποίες οι γονείς φαίνεται να κατέχουν ευγενή επαγγέλματα (ιατρός, φαρ-
μακοποιός). 

η  Ήπειρος, χωρίστηκε μετά την απελευθέρωση και την ενσωμάτωσή της στο
ελληνικό κράτος σε πέντε σχολικές περιφέρειες εκ των οποίων, η κάθε μια είχε το
δικό της επιθεωρητή δημοτικών σχολείων13. τα χωριά των κουρέντων υπάγονταν
στις δύο πρώτες σχολικές περιφέρειες. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη περιφέρεια πε-
ριλάμβανε τις επαρχίες Μετσόβου, τα τμήματα ζαγορίου και Μαλακασίου και μέ-
ρος του τμήματος κουρέντων, το οποίο υπαγόταν εκκλησιαστικά στη Μητρόπολη
ιωαννίνων. επιθεωρητής τοποθετήθηκε ο καθηγητής του γυμνασίου κορίνθου αλ.
καθάριος14. η δεύτερη περιλάμβανε την επαρχία κόνιτσας, Πωγωνίου και μέρος
του τμήματος των κουρέντων, το οποίο υπαγόταν στην εκκλησιαστική διοίκηση
του μητροπολίτη Βελλάς και κονίτσης. επιθεωρητής ορίστηκε ο καθηγητής γυ-
μνασίου χαλκίδας αλεξ. Παπαγιανόπουλος15.

Μετά την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από το βορειοηπειρωτικό χώρο,
η διαίρεση των περιφερειών  τροποποιήθηκε και οι περιφέρειες έγιναν από 5 σε 8.
η αύξηση του αριθμού των περιφερειών στόχευε στην ευκολότερη επιθεώρηση των
σχολείων και τη βελτίωση της εκπαίδευσης. τα χωριά της επαρχίας κουρέντων, στα

11. Βλ. Γακ–ανι., εκπαιδευτικά, μαθητολόγιο 1, φ. 5 (1915-1916).
12. Βλ. Γακ–ανι, εκπαιδευτικά, μαθητολόγιο 1, φ. 6 (1915-1916).
13. Βλ. νικολαΐδου 1987, σσ. 92-93. Όπου αναλύει διεξοδικά τη διοικητική οργάνωση της εκπαί-

δευσης τα πρώτα χρόνια μετά την απελευθέρωση της ηπείρου. 
14. αυτόθι, σσ. 92-93.
15. αυτόθι, σσ. 92-93.
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οποία διοικητικά και γεωγραφικά εντασσόταν  η ζίτσα είχαν ενταχθεί σε δύο δια-
φορετικές με βάση τη γεωγραφική τους θέση. τα σχολεία της πόλης των ιωαννί-
νων, του τμήματος Μαλακασίου και τα χωριά των κουρέντων εντεύθεν του καλα-
μά υπάγονταν στην πρώτη σχολική περιφέρεια. Έδρα της περιφέρειας ήταν τα
ιωάννινα. επιθεωρητής ορίστηκε ο καθηγητής χρ Μέκιος16. στην έκτη σχολική πε-
ριφέρεια  υπάγονταν τα σχολεία της επαρχίας Πωγωνίου, τα χωρία των κουρέντων,
τα οποία βρίσκονται πέρα από τον καλαμά και τα χωριά που βρισκόταν γύρω από
τον ποταμό Δρίνο.  Έδρα ήταν το Δελβινάκι. επιθεωρητής ορίστηκε ο αριστ. Γκιόλ-
μαν17. 

η ζίτσα σύμφωνα με την γεωγραφική της θέση υπαγόταν στην πρώτη σχολική
περιφέρεια. κατατάσσονται αλφαβητικά οι μαθητές με βάση το επάγγελμα των πα-
τέρων τους:

Παιδιά με πατέρα δημόσιο υπάλληλο ορφανοί 
εμμανουήλ Β. Γάτσιος σταύρος ν. Βάης
Θρασύβουλος Δ. Γιούνης ευάγγελος N. καρβέλης
σωτήρης Δ. Γιούνης Βασίλειος κ. κόρδας
ευάγγελος ν. καλτσούνης σπυρίδων Δ. λέντζης 
ιωάννης Γ. Μάνθος ηλίας Γ. Μαγκλογιάννης
Θεοδόσιος Δ. Μαντάς αθανάσιος Β. Μπουκουβάλας
Βασίλειος κ. Μπότσιος Θωμάς Δ. Πίντζας
νικόλαος Δημ. Μπότσιος Παναγιώτης Θ. Πράσος 
Δημήτριος ευαγ. Πέγκας ιωάννης Δ. τσέτσης
κωνσταντίνος ν. σλήτας 

Παιδιά με πατέρα γεωργό Παιδιά με πατέρα έμπορο 
Φώτιος ν. αλεξίου Δημήτριος Π. αναγνωστόπουλος
κωνσταντίνος Γ. ευθυμίου Γεώργιος ηλ. Γύρας
Μιχαήλ. Γ. ζήσης χρήστος Δ. Γύρας 
Δημήτριος αδ. ζώης χριστόδουλος κ. ζέρβας
αναστάσιος κ. Θεμελής ευάγγελος Γ. κακαϊδής 
Θεόδωρος ευαγ. Μπέσιος χριστόδουλος αρ. Παπαναστασίου
σταύρος Περ. νούλης
Θεοχάρης κ. Πατσιάς

16. αυτόθι, σσ. 92-93.
17. αυτόθι, σσ. 92-93.



Παιδιά με πατέρα γιατρό Παιδιά με πατέρα αμπελουργό
χριστόδουλος Δ. κονταύλης Βασιλική στ. καρούλη
αθηνά χρ. Μαντά Παναγιώτης Β. λίβος

Παιδιά με πατέρα δάσκαλο Παιδιά με πατέρα ξενοδόχο 
Μιχαήλ κ. κοντολίδης νικόλαος κ. Δρόσος 
Βασίλειος Μιχ. σλήτας Βασίλειος λαμ. κοντός

Παιδιά με πατέρα παντοπώλη Παιδί εμποροράφτη
Βασίλης Π. λάγκας ιωάννης χρ. λεοντίδη  
στέφανος κ. Μπότσιος

Παιδί εργάτη Παιδί φαρμακοποιού
Παναγιώτης ν. Γκιούτας αναστάσιος εμ. Γεωργάτης

Παιδί μάγειρα Παιδί οπωροπώλη
Γεώργιος χρ. Πράσος νικόλαος αρ. χαραλάμπους

Παιδί κτηματία Παιδί αρτοποιού
Βασίλειος κ. Μωραΐτης χρήστος Δ. Γότσης 

Γιός αρτοποιού 
ανδρέας κ. κύργιος

κατατάσσονται οι μαθητές αλφαβητικά με βάση το επάγγελμα των πατέρων τους: 

η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτούσαν στο ελληνικό σχολείο είχαν πατέρα
δημόσιο υπάλληλο. εύκολα καταλαβαίνουμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είχαν στα-
θερό και ίσως μεγαλύτερο εισόδημα συγκριτικά  με τους άλλους κατοίκους και
μπορούσαν να πληρώνουν τα εκπαιδευτικά τέλη για τη φοίτηση των παιδιών τους.
το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά των δασκάλων.  

επίσης εξαιρετικά μεγάλη αναδεικνύεται η φοίτηση παιδιών με πατέρες γεωρ-
γούς. αυτό ερμηνεύεται ιστορικά και κοινωνιολογικά. Πιο συγκεκριμένα, ο κ.
τσου καλάς υποστηρίζει ότι σε περιοχές που δεν υπήρχαν μεγάλες ιδιοκτησίες γης
τα ποσοστά φοίτησης ήταν μεγαλύτερα εν σχέσει με περιοχές, στις οποίες υπήρχαν
μεγάλες ιδιοκτησίες γης18. η ζίτσα δεν είχε ποτέ μεγάλες ιδιοκτησίες γης.

296 αικατερινη ζαριΔη–χαριλαοσ τσοΓκασ

18. Βλ. τσουκαλάς 1992, σ. 427. 



το ΜαΘητολοΓιο τοΥ σχολειοΥ ζιτσασ (τΩν ετΩν 1915-1916) 297

εξίσου μεγάλο ποσοστό φοίτησης παρουσιάζουν οι μαθητές με πατέρες που
ασκούσαν εμπορικές δραστηριότητες. αναλυτικότερα 5 παιδιά είχαν πατέρα έμπο-
ρο, 2 παιδιά με πατέρα παντοπώλη, 2 παιδιά με πατέρα ξενοδόχο, 1 παιδί με πατέρα
οπωροπώλη, 1 παιδί με πατέρα αρτοποιό, 1 παιδί με πατέρα εμποροράφτη και 1
παιδί με πατέρα βαρελοποιό. οι γονείς των παιδιών αυτών επιθυμούσαν να προ -
σφέ ρουν στα παιδιά τους κάποιου επιπέδου μόρφωση, ώστε να ασκούν με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο τις εμπορικές τους δραστηριότητες.  Όπως επισημαίνει ο Β.
οικονόμου τον τελευταία αιώνα της τουρκοκρατίας και μετά την απελευθέρωση,
η ζίτσα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη καθώς, πολλοί ζιτσαίοι ανέπτυξαν εμπορικές
δραστηριότητες στα Γιάννενα ή μετανάστευσαν στο εξωτερικό, στέλνοντας εμβά-
σματα στις οικογένειες τους19.

αξιοπρόσεκτος αριθμός εντοπίζεται στους μαθητές που αναγράφονται ως ορ-
φανοί από πατέρα. το γεγονός αυτό ερμηνεύεται επειδή ακριβώς είχαν προηγηθεί
οι βαλκανικοί πόλεμοι. η οικονομική ανάπτυξη του χωριού της ζίτσας, τους πα-
ρακινούσε να επιδιώκουν ένα καλύτερο μορφωτικό επίπεδο20.

τα 2 παιδιά των γιατρών και το παιδί του φαρμακοποιού είναι λογικό, σύμφωνα
με τα κοινωνιολογικά δεδομένα της εποχής και της περιοχής να έχουν πρόσβαση
σε αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης, καθώς προέρχονταν από οικογένειες με υψη-
λό μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο.

το παράδοξο για τα δεδομένα της εποχής, είναι ο γιός του εργάτη και ο γιός του
μάγειρα21. Παρά το γεγονός ότι οι γονείς τους ήταν χαμηλού μορφωτικού επιπέ-
δου, τα παιδιά τους αποτελούσαν εξαίρεση για την τοπική κοινωνία της ζίτσας, κα-
θώς ενεγράφησαν στο σχολείο και φοίτησαν μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά.

ακόμη εντύπωση προκαλεί η φοίτηση των 2 παιδιών, τα οποία είχαν πατέρα αμ-
πελουργό. Γνωρίζουμε ότι πολλοί ζιτσαίοι εργάζονταν στα Γιάννενα ως οινοπώλες22.
εύλογα αντιλαμβανόμαστε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, τα παιδιά αυτά επιδίωκαν
υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ώστε να σταδιοδρομήσουν στο επάγγελμα αυτό.

Μόλις ένας μαθητής αναγράφεται στο μαθητολόγιο με πατέρα κτηματία. ο μα-
θητής δεν γεννήθηκε στη ζίτσα, αλλά στο χωριό λίθινο. η ζίτσα δεν είχε ποτέ με-
γάλη ιδιοκτησία γης και επομένως δεν υπήρξε ποτέ τσιφλίκι. αντίθετα με τα άλλα
γειτονικά χωριά, τα οποία από το 19ο ήταν όλα τσιφλίκια23.

19. Βλ οικονόμου 1969, σσ. 72-74. 
20. αυτόθι, σσ. 72-74.
21. Γεωργιάδης 1889, σ. 46. Υποστηρίζει ότι πολλοί ζιτσαίοι εργάζονταν στα Γιάννενα ως οινοπώ-

λες και ως μάγειροι.
22. Βλ. Παπασταύρου 1895, σ. 43. Βλ. επίσης  Γεωργιάδης 1889, σ. 46.
23. Παπασταύρου 1895, σ. 43.



24. Πρβλ. ζιώγου-Kαραστεργίου, Μπουζάκης 2011, σ. 980.

298 αικατερινη ζαριΔη–χαριλαοσ τσοΓκασ

Όσον αφορά την εκπαίδευση των γυναικών, η σιδηρούλα ζιώγου–Kαρα στερ -
γίου υποστηρίζει τα εξής: «οι ελληνίδες στις αρχές του 20ου άρχισαν να φοιτούν στα
δευτεροβάθμια σχολεία αρρένων, χωρίς να προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση, αλλά
έγινε σύμφωνα με την ανοχή της κοινωνίας στο θέμα της συνεκπαίδευσης»24.   

Μαθητές με τόπο γέννησης τη ζίτσα                                                                
Φώτιος ν. αλεξίου                               
σταύρος ν. Βάης                                   
εμμανουήλ Β. Γάτσιος                          
αναστάσιος εμ. Γεωργάτης                 
Θρασύβουλος Δ. Γιούνης                    
σωτήρης Δ. Γιούνης                              
Παναγιώτης ν. Γκιούτας                     
Γεώργιος ηλ. Γύρας
χρήστος Δ. Γύρας
χριστόδουλος κ. ζέρβας                    
Μιχαήλ Γ. ζήσης                                   
ευάγγελος ν. καλτσούνης                 
ευάγγελος ν. καρβέλης                      
Βασιλική στ. καρούλη                         
Μιχαήλ κ. κοντολίδης
Βασίλειος κ. κόρδας
ανδρέας Δ. κύργιος                              
ιωάννης χρ. λεοντίδης 
Παναγιώτης Β λίβος
αθηνά χρ. Μαντά
Θεοδόσιος Δ. Μαντάς
ηλίας Γ. Μαγκλογιάννης
Βασίλειος κ. Μπότσιος
νικόλαος Δημ. Μπότσιος
στέφανος κ. Μπότσιος
σταύρος Περ. νούλης 
Δημήτριος ευαγ. Πέγκας
Θωμάς Δ. Πίντζας

Γεώργιος χρ. Πράσος
Παναγιώτης Θ. Πράσος
κωσταντίνος ν. σλήτας
Μιχαήλ Γ. σλήτας
ιωάννης Δ. τσέτσης

Μαθητές με τόπο γέννησης την καρίτσα
Βασίλειος λαμ. κοντός
Βασίλης Π. λάγκας
σπυρίδων Δ. λέντζης
Θεόδωρος ευαγ. Μπέσιος
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Με βάση τα δεδομένα του πίνακα μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:

1. η πλειοψηφία των παιδιών που φοιτούσαν στο ελληνικό σχολείο είχαν ως τό-
πο γέννησης τη ζίτσα. η ζίτσα ήταν ήδη από το 19ο αιώνα το μεγαλύτερο χω-
ριό της περιοχής των κουρέντων25  και είχε οργανωμένο σχολικό σύστημα από
το 19ο αιώνα. επομένως, αφού το ελληνικό σχολείο ήταν εγκατεστημένο στη
ζίτσα, τα παιδιά που ζούσαν εκεί ήταν ευκολότερο να φοιτήσουν σε αυτό, κα-
θώς δεν χρειαζόταν να πληρώσουν χρήματα για τη μετακίνηση τους. 

2. επτά παιδιά που φοιτούσαν στο ελληνικό σχολείο είχαν ως τόπο γέννησης την
καρίτσα. είναι λογικό, καθώς η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ ζίτσας–καρί-
τσας είναι περίπου 2,5 χιλ.

3. επίσης, τέσσερα παιδιά είχαν γεννηθεί στο λίθινο. το λίθινο, όπως και η κα-
ρίτσα είναι γειτονικό χωριό με τη ζίτσα. οι μαθητές δεν χρειάζονταν να δια-
νύσουν μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, ώστε να φοιτήσουν στο συγκεκριμένο
σχολείο. 

4. Δύο ακόμη μαθητές έχουν γεννηθεί σε γειτονικά χωριά με τη ζίτσα.  Ένας γεν-
νήθηκε  στην Πρωτόπαππα και ένας γεννήθηκε στο Μπουρτάρι (σημερινό
όνομα του χωριού είναι το Δαφνόφυτο).

5. τα υπόλοιπα παιδιά είχαν γεννηθεί σε χωριά, τα οποία έχουν μεγάλη χιλιομε-
τρική απόσταση από τη ζίτσα. Γι’ αυτό το λόγο ο αριθμός των μαθητών που
φοιτούσαν στα σχολεία ήταν μικρότερος εν σχέσει με άλλα γειτονικά χωριά
της ζίτσας. 

25. Βλ. κοκκολάκης 2003, σ. 180.
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thE rEGIstEr oF thE sEcoNdArY school oF zItsA IN 1915–1916

ABstrAct

the present study is an attempt to reveal the development of the secondary school in zitsa after
the Balkan wars, mainly in the first two years, after the end of the war. According to the school

register 51 students attended lessons in this school. the majority of them come from zitsa.
Apart from that, important information referred to this school register, for example their

birth place, their age and other personal information for every child. Furthermore, in this histor-
ical period there were also a primary school and a girls’ school. Also many children from neigh-
boring villages such as lithino and Karitsa studied in this school.

In conclusion, student s’ attendance was related to family’s financial status, every family paid
fees for their children in order to attend lessons in this school. the majority of children came from
a middle class background.  





Marcia Pointon
e-mail: m.r.pointon@gmail.com

travelling Jewels

when we think of travel, we immediately connect with the idea of a movement
from place to place, that is, making a journey. we might also bear in mind

the meaning, obsolete since the nineteenth century, of tormenting, wearying, put-
ting to work and labouring as in a woman giving birth. in english this survives as
‘travail’. i would like to keep in play both these meanings. Moving from place to
place may seem simple –something we do all the time unthinkingly as we will our
muscles into action. travelling, especially in our age of global communication is
made to appear both desirable and effortless. a canadian journalist and entrepre-
neur named tyler Brûlé writes a weekly column in the Financial Times titled ‘the
Fast lane’ in which he recounts the vertiginous itineraries he has followed, always
first-class, never delayed, and invariably impeccably and appropriately dressed.
However, if we are not physically fit, travelling as far as the nearest shop might prove
problematic –in short a travail or travel as labour– and trying to travel across the
world when a volcano has erupted in iceland, spewing ash into the stratosphere,
may turn out to be travel as arrested movement. in short, there is a disconnect be-
tween our aspiration and the reality of what it means for humans to move from
place to place. Moreover, a teleology is at work that persuades us that the world we
live in is more readily travelled than at any previous time. 

when in 1704 the Duke of Marlborough led his troops to decisive victory a-
gainst the French in the war of the spanish succession, he famously sent a note to
his wife sarah back in london (on a scrap of paper it read ‘i have no time to say
more but to beg you will give my duty to the Queen, and let her know her army has
had a glorious victory’). this was duly delivered after a messenger rode for eight
days across europe from Höchstädt on the Danube to london, a distance of 828 ki -
lometres. this was remarkably fast considering it included a channel crossing. to-
day covering that distance would take an hour in an airbus or four hours and eight
minutes in a cessna light aircraft but much time would be spent getting to and from

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), v. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), pp. 303-326  



an airport, were there one, and being processed1. the english politician robert
Harley who was stuck in london during long sittings of parliament 1688–1691 reg-
ularly sent his wife perishable foods like oranges and lemons to their country house
in Herefordshire, a distance of 269 kilometres2. the aristocratic owners of english
country houses lived in london during the fashionable season but their dining ta-
bles were supplied from their country estates: the steward’s account book 1762–92
for the Harewood estate in the north of england, country seat of earl lascelles and
his family, demonstrates that seasonal produce was daily sent by coach to london,
taking two days to get there3. By the early years of the nineteenth century cross-
channel tourism had been greatly facilitated. an 1822 an advertisement in The
Times alerted would-be travellers to France of a twice-weekly service by steam pack-
et from the thames by tower Bridge to calais. Passengers could take their own car-
riages on board and were allowed one hundred weight of luggage –about fifty-one
kilos4. the journey took 12 hours. not quite eurostar but not inconvenient either.
Measuring travel by the amount of time taken to get from a to B is only one possi-
ble measure. 

it is not only people who travel, it is also things. a whole category of commodi-
ties has the adjective ‘travel’ attached to them: travel clock, travel bag, travel adaptor,
travel pillow. in the past all the chattels that made life comfortable for the elite, phys-
ically and spiritually, were adapted for the road. some have survived in museums:
portable altars, canteens of cutlery, and above all the nécessaire that contained items
for personal grooming like scissors and tweezers as well as spaces for papers and
jewels (fig. 1). these are material things that accompany people on their travels.
sometimes things are themselves instrumental in the travelling that is taking place.
things have a capacity to generate and communicate attachment across distances
of time and space. so in writing about ‘travelling jewels’ i intend to suggest not only
jewels which travel with their owners (or indeed with those who may have stolen

1. Frances Harris, A Passion for Government: the Life of Sarah Duchess of Marlborough, (oxford
1991), p. 110; 

http://www.entfernungsrechner.net/en/distance/city/2903012/city/2643743
2. For the correspondence between Harley and his wife in Brampton-Bryan see Marcia Pointon,

Strategies for Showing: Women, Possession and Representation in English Visual Culture 1665–1800, (ox-
ford 1997), ch. 1.

3. Yorkshire county record office, Harewood estate Papers, steward’s letter book 1762-1792.
4. Pieter van der Merwe, “ ‘calais in twelve Hours’: ‘turner’s tower of london’ and the early cross-

channel steam–packets”, Turner Society News 57 (1991), pp. 11-13.
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them) but jewels that function as mnemonics, enabling those who hold them or
gaze at them to travel across time and space. no one perhaps expresses better this
kind of mental travelling and the labour involved in undertaking it than Proust:

it is a labour in vain to capture [our past]: all the efforts of our intellect must
prove futile. the past is hidden somewhere outside the realm, beyond the reach of
intellect, in some material object (in the sensation which that material object will
give us) of which we have no inkling. and it depends on chance whether or not we
come upon this object before we die5. 

the term jewel encompasses not only precious stones but also all small-scale
artefacts of high value. this ‘Friendship Box’ (fig. 2) made around 1740 by a ger-
man artist, christian Frederich Zinke (1683–1767), contains four miniature por-
traits of intellectual women friends –so called Blue stockings. it was commissioned
by the collector, the Duchess of Portland, and features also elizabeth Montagu (let-
ter writer and essayist), artist Mary Delany, and probably Mary Howard, Duchess
of andover who corresponded with all three. it is a tiny object to be held in the
hand. Folding into each other when the box is closed the portraits bring together
four friends who are physically separated. it thus materially re-stages a reality of a
non-material kind, a psychic proximity. even though the box is static, it is so de-
vised that these women of intellect travel in the imagination of the owner and so
are brought together when they are apart. at the same time, this is an object made
to travel: it is very small, its curves allow it to fit easily into a pocket, it serves the
same purpose as photos of friends on a smartphone. the box may be useful, for ex-
ample, as a container for pills but the images may be taken on a journey as a re-
minder of the originals who are far away.  so travelling jewels are not only those that
move from place to place with their owners –a watch on the wrist, a locket round
the neck– but those that in a Proustian way have a capacity to invoke for the owner
or the viewer a place and time distant from where they themselves stand. i shall re-
turn to this theme. For the moment, however, let us think about precious stones and
their relationship to travel as movement across space and time. i will focus on dia-
monds because they are emblematic of our desire for the superlative in their un-
equalled light-refractive capacity and resistance –they are adamantine. 

5. Marcel Proust, Remembrance of Things Past, vol. i, trans. c. K. scott Moncrieff and terence
Kilmartin, (Harmondsworth 1989), pp. 48-9.



as with other rare natural resources that are not universally available but are
useful in a practical sense, precious stones are transported across the world. we are
talking here about economic travel both of gem-stones and of those responsible for
importing them. we are accustomed to a global market place so we rarely stop to
think about the geographical origin of the constituent parts of what we perceive as
essential equipment of modern life. take the st. gotthard rail tunnel through the
alps excavated in 1881 by drills tipped by natural diamonds from far away south
africa. take, for example, the diamond electroplated beads –the diamonds origi-
nating in russia or the Usa– threaded onto a multi-strand steel cable and, in a tech-
nique called diamond wire cutting, carving their way relentlessly through a block
of marble in the carrara quarries of italy. But it is in their economic exchange value
that precious stones have, since antiquity, proved most useful. 

the letter books (copies of letters sent, and letters received) of seventeenth-cen-
tury english diamond merchants, John and nathaniel cholmley reveal in detail
their activities from the 1660s to the 1680s. John was based in london, and
nathaniel in india and their letters record not only the entrusting of large quantities
of gold to ships’ captains with instructions that it be coined in india and then used
to purchase diamonds but also their arrangements with rich clients who sought to
buy diamonds as ornaments and as investment. For example, John writes in 1665
to nathaniel that the countess of Pembroke has decided ‘to venture something this
year’ and so he is sending £200 (detailing the exchange rate into pagodas –the in-
dian currency) and tells his brother to ‘take care that the money be well invested
and not in small petty stones or laske [badly shaped thin stones] which i understand
are exceeding deare and doe not yield that profit as rough ones [i.e. uncut]’. the
countess writes to you for a large ruby, which i think is cheaper here then in your
parcel [i.e. packet of stones]6. 

the French merchant, Jean–Baptiste tavernier (1605–89) (fig. 3) who travelled
through turkey, Persia and india in the 1630s and 40s and who recorded his ex-
ploits in his popular travel book (1676) declared: ‘the diamond is the most precious
of all stones and it is the transaction to which i am most attached’7. tavernier tells
how he bought diamonds for transport back to europe from indians at the golcon-

6. rosalind Bowden, “the letter Books of John and nathaniel cholmley, Diamond Merchants”,
North Yorkshire County Record Office Publication  67 (2001), p. 18.

7. gervais clouzier–claude Bardin (eds.), Les Voyages de Jean–Baptiste Tavernier, Ecuyer Baron
d’Aubonne en Turquie, en Perse et aux Indes, vol. ii, (Paris 1676), ch. xv, p. 293: “Le diamant est le plus
précieuse de toutes les pierres. & c’est le négoce auquel je me suis le plus attaché”.
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da mines who had them concealed in their clothing8. the travels of one of those that
he purchased –a very large unusual blue stone– can be tracked with a fair degree of
accuracy, something unusual in the secretive world of diamond trading.

once back in Paris, the 112 carat blue diamond was sold by tavernier in 1668
to louis Xiv. louis Xv had the stone reset in 1749. in 1791, Marie–antoinette and
her husband tried to flee across the French frontier at varennes. the journey had
been delayed while the Queen tried to arrange for her personal jewels to be sent in
advance to the archduchess christine of the low countries: these jewels would
have been needed as capital once the royal couple were safe. the delay caused by
Marie–antoinette’s determination to have a new nécessaire for her jewels aroused
suspicions. in the end the monarch and his consort were apprehended and brought
back to be imprisoned and subsequently guillotined9.the crown-jewels had already
been sequestered by the revolutionary government and, in september 1792, a large
quantity, including tavernier’s blue diamond, was looted from the badly protected
garderobe in the tuileries. a diamond that was apparently the same (though some
doubt this) reappeared in the collection of an englishman Henry Philip Hope in
1839, though nobody knew from whom he had bought it. it was exhibited in 1851
at the great exhibition and eventually after many years was acquired by Harry win-
ston inc., the new York diamond dealing company who in 1958 donated it to the
smithsonian Museum in washington D.c. (fig. 4)10. 

every natural pearl is unique and therefore recognisable at least to a specialist eye,
but there is no way of identifying a diamond with any degree of certitude. it can, of
course, be identified by its faceting –the distinctive way it has been cut– but that can
be changed very rapidly by re-cutting even though that means a reduction in size.
Mythologies are woven around diamonds as they travel from owner to owner occa-
sionally becoming visible (in the ownership of an elizabeth taylor for example) but
often invisible in a bank vault in switzerland. the naming of diamonds after their
owners is both a form of self-advertisement on the part of the owner and a measure
of just how difficult (impossible?) it is to anchor and arrest the movement of precious
stones. laurence graff of graff diamonds bought a pink diamond for 46 million $Us
in november 2010 and immediately named it the graff pink. its origins, its history
and its current location or ownership are unknown –having briefly emerged into the

8. ibid, p. 299.
9. For details of this episode and the jewels involved see Marcia Pointon, Brilliant Effects: A Cultural

History of Gem Stones and Jewellery, (london and new Haven 2009), ch. 5.
10. http://mineralsciences.si.edu/hope.htm
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light it has again disappeared into mystery and speculation11.
on account of their characteristics –small in size and high in value– diamonds

leave no trace as they travel: no emails, no record of electronic transfers, no bank
documentation: nothing except a powerful image. Diamonds and other precious
stones are therefore intrinsic to travel accounts from the earliest times. a popular
Buddhist parable (Buddhism originated 2,500 years ago) tells the story of a poor
man who travels through life unaware of the precious jewel that has been sewn into
the hem of his coat by a well-meaning friend12. very few people travelled to the gol-
conda diamond mines in india (tavernier claimed to be the first), though the
terrain had been earlier described by Marco Polo:

in this kingdom [of Masulipatam], you must know, is found the diamond; there
are several mountains, among which during rain, water flows with great turbulence,
and through wide caverns; and when the shower ceases, men search through the
ground previously inundated, and find the gems. in summer there is not a drop of
water, and the heat can scarcely be endured, while fierce and venomous serpents
inspire great fear; yet those who venture thither discover valuable diamonds13.

this description by rustichello da Pisa, allegedly reporting the stories told him
by the traveller Marco Polo who visited asia, Persia, china and indonesia between
1276 and 1291, is one of the earliest accounts of golconda which was, as tavernier
asserted in the seventeenth century, the only known source of diamonds until the
discovery between 1726 and 1729 of diamonds in the area of Brazil now called Mi-
nas gerais (the name means general Mines). it is also one of the earliest descrip-
tions of alluvial diamond mining: the retrieval of stones washed to the surface by
the agency of water whether in rivers or, as happens today, by artificial flooding.
while this passage rings true, it is followed immediately by a typically fanciful ac-
count of a long, deep and totally inaccessible valley of diamonds. Merchants throw
down pieces of flesh, to which the diamonds adhere, whereupon eagles swoop
down and seize the chunks of meat and fly away; once frightened by the shouts of
onlookers, the birds drop the meat and the men then retrieve the diamonds. even
if the birds have swallowed the meat, they can be caught and the stones retrieved
from their excrement. 

11. http://www.graffdiamonds.com/#/diamonds/stories/the-graff-pink/
12. http://www.bl.uk/onlinegallery/sacredtexts/diamondsutra.html.
13. Hugh Murray (ed.), The Travels of Marco Polo, (new York 1845), p. 265.
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the instrumentality of diamonds as transforming lives both for good and for ill
that we find here is a commonplace of fiction (as with James Bond in Diamonds are
Forever) but it is in the second voyage of sinbad the sailor from the Thousand and
One Nights (known in english as the Arabian Nights first english edition 1706) that
Marco Polo’s tale is most effectively harnessed as an exemplar of the power of dia-
monds as agency. sinbad, stranded on a desert island, escapes by tying himself to a
monstrous bird which then flies away and deposits him in the valley of diamonds
as described by Marco Polo. ‘as i walked through this valley, i perceived it was
strewed with diamonds some of which were of surprising bigness. i took a great deal
of pleasure to look upon them; but speedily saw at a distance such objects as very
much diminished my satisfaction and which i could not look upon without ter-
ror’14.these objects were the huge serpents. then he also notices the meat. By using
his turban to tie himself to the largest piece he can find and lying on the ground face
down with a bag of the biggest diamonds he has been able to collect, sinbad is lifted
out of the valley in the claws of an eagle to the astonishment of the merchants who
are waiting above for their spoils. 

By the eighteenth century, golconda had become a synonym for unimaginable
riches and descriptions of jewels were an established feature of travel writing. trav-
elogues and letters (first privately circulated and then published) by travellers such
as lady Mary wortley Montagu who, as wife of the english ambassador, was in
constantinople 1717–1718, abound in descriptions of fabulous jewels. in a letter of
10 March 1718 to her sister lady Mar, describing the person and domestic environ-
ment of the sultana Hafife whom she had visited, lady Mary lists an extraordinary
array of jewels worn. she describes the sultana’s shift fastened with a great diamond,
her girdle covered in diamonds, 3 chains round her neck reaching to her knees, one
[string] of large pearl[s] at the bottom of which hung a huge emerald as big as a
turkey egg, earrings made of two pear shaped diamonds as large as hazelnuts, and
four strings of pearls, the whitest and most perfect in the world, ‘at least enough to
make four necklaces every one as large as the Dutchess of Marlbro’s, and of the same
size, fasten’d with 2 roses consisting of a large ruby for the middle stone, and round
them twenty drops of clean di’monds to each’. the diamonds on her fingers are the
largest lady Mary has ever seen ‘excepting Mr. Pit’s’15. 

14. robert l. Mack (ed.), Arabian Nghts’ Entertainments, (oxford 1995), p. 148.
15. lady Mary wortley Montagu to lady Mar 10 March 1718, r. Halsband (ed.), The Complete Let-

ters of Lady Mary Wortley Montagu, vol. i, (oxford 1965), p. 381.



thomas Pitt (1653–1726) was a British merchant who, having acquired quanti-
ties of diamonds in india including, in 1701, an enormous 410 carat diamond be-
came known as ‘Diamond Pitt’; he found it difficult to dispose of a jewel of this val-
ue but the Pitt diamond was eventually sold to the French royal family and is now
in the Musée du louvre as the regent diamond. in these accounts descriptions of
jewels travel in epistolary media and become a measure for luxury as consumed and
paraded in far away london. Drawing on The Arabian Nights precious stones were
established as an essential component of fantastic travel accounts from Denis
Diderot’s Les Bijoux Indiscrètes (1748) and samuel Johnson’s Rasselas (1759)16 to
novels by writers like rider Haggard (King Solomon’s Mines 1885) and John Buchan
(Prester John, 1910). 

the travelling of diamonds between india or Brazil and europe was central to
early modern mercantilism: these precious stones made immense journeys from
their point of origin to london or lisbon, then on to antwerp and amsterdam
where they were cut and polished, back to dealers in london and then returned to
india or on to Persia17. in the case of stones stolen or appropriated by invaders and
colonisers, the movement of a famous jewel from the mine (even if that be mythic)
to the west can come to emblematise the very fact of imperial dispossession itself.
the most famous, and arguably the most instructive, case of this kind is that of the
Koh-i-noor diamond.

the great diamond known as the Koh-i-noor (mountain of light) originated in
the golconda mine and is first mentioned in the Baburama, the memoirs of Babur
(1483–1530), founder of the Mughal empire. thereafter it changed hands many
times, travelling with warriors and rulers between india, what we now know as Pak-
istan, Persia and afghanistan, in a complicated history of extortion, bribery, tribute,
and theft. its identity has been disputed but gemologists agree that it is one of the
three largest diamonds ever known, the other two being what is now known as the

16. ‘the prince and princess had jewels sufficient to make them rich whenever they came to a place
of commerce, which, by imlac’s direction, they hid in their cloaths…’ (ch. xv); ‘imlac, who understood
traffick, sold part of the jewels the next day, and hired a house, which he adorned with such magnifi-
cence that he was immediately considered a merchant of great wealth’ (ch.xvi), “the History of rasselas
Prince of abissinia” in Samuel Johnson: Prose and Poetry, Mona wilson (ed.), (london 1963). in les Bi-
joux indiscrètes Mangogul is given a magic ring which makes women’s jewels (their vaginas) tell their
stories; english translation in Denis Diderot, “the indiscreet Jewels” in The Libertine Reader, Michel
Feher (ed.), (new York 1997).

17. For a full account see tijl vanneste, Global Trade and Commercial Networks: Eighteenth-century
Diamond Merchants, (london 2011).
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orlov (but which was known in the seventeenth and eighteenth centuries as ‘the
great Moghul’)18 and the so called Darya-i-nur (or sea of light) which is presumed
to be in the iranian treasury. in the early nineteenth century, the Koh-i-noor was in
the possession of ranjit singh, the first and last sikh king of the Punjab19. in 1843,
Dalip singh (1838–1883), the last of ranjit singh’s sons, then a minor, became the
recognised ruler of the Punjab. During his reign the two sikh wars were fought. the
Punjab was the only indian state not under european rule at the time. on 23 March
1849, the British flag was hoisted on the citadel of lahore and the Punjab was pro-
claimed to be part of the British empire of india.  

one of the terms of the treaty of lahore was that: ‘the gem called the Koh-i-noor
which was taken from shah shuja-ul-Mulk by Maharajah ranjit singh shall be sur-
rendered by the Maharajah of lahore to the Queen of england’20. accordingly it
was ceded to the governor general, lord Dalhousie who, not without intense se-
crecy, brought it back to england aboard a ship of the Queen’s navy named Medea.
given that the Koh-i-noor diamond already had the reputation of bringing bad luck
to any man who owned it –a story that inspired wilkie collins in his novel Moon-
stone (1868)– one might have thought that a ship with a more auspicious name
could have been found. the person responsible for actually taking the diamond out
of the lahore jewel house, Dr. login, was also entrusted with guardianship of the
eleven-year-old Maharajah Dalip singh. the east india company was annoyed be-
cause they wished themselves to present the diamond to the Queen as a gift but Dal-
housie insisted that it was more in honour of the Queen ‘that the Koh-i-noor should
be surrendered directly from the hand of the conquered prince into the hands of
the sovereign who was his conqueror, than that it should be presented to her as a
gift –which is always a favour– by any joint stock company among her subjects’21.
in 1851, the great exhibition of the works of industry of all nations opened in
Hyde Park in london. it was housed in the crystal Palace, a proto modernist build-
ing for a modernist event celebrating manufacture. it seemed at that moment to be
the epicentre of the universe and in a striking caricature (fig. 5) george cruikshank
showed the peoples of the world travelling to london. He also caricatured ethno-
graphic types. Multiple and disparate meanings were produced around this imperial
spectacle of a commodity world. travelling the world might be unsafe and costly

18. now in the state treasury in the Kremlin.
19. i am indebted here to ian Balfour, Famous Diamonds, (london 1997), pp. 154-172.
20. Quoted ibid, p. 167.
21. lord Dalhousie to sir george cooper, august 1849, quoted ibid, p. 168.



but for this englishman there was no need to go far afield because the world was
there to be evaluated in Hyde Park. 

as india was ‘pre-eminent’ among Britain’s colonial possessions22, ‘the jewel in the
imperial crown’, the indian court attracted attention at the exhibition. But the most
eye-catching and discussed exhibits originating in india were not in this section; they
were the east india company’s display of jewels and the Koh-i-noor diamond that
belonged to Queen victoria and which was exhibited on its own in a gilded cage. the
objects in the east india company’s display represented –stood in for– the indian
rulers whose wealth had been despoiled whether as booty or as tribute:

“… not a few were tributes offered on the occasion by native princes  and other
magnates of the east’ … comprising natural products, native manufactures for do-
mestic use, Models, and a wondrous display of the richest articles of jewellery and
luxury23”.

Unlike later world fairs, the great exhibition did not showcase living villages.
workers were effaced from the exhibition. But there was one exception. in the indian
court was shown a collection of ‘ethnographic models’ –over 150 miniature figures
representing indian trades. these figures were viewed as repulsive: one writer found
himself sickened by the ‘distorted bodies of the models’, and another described the in-
dian labourers as ‘a lean starved-out regiment of squalid beggars, half naked, or with
scanty folds of coarsest cotton flung around their wasted limbs’24.

the Koh-i-noor diamond which was set in a traditional manner to be worn as
an arm-band was removed from its setting on arrival in england for display at the
great exhibition; the setting was retained with a glass replica (fig. 6). the young
Dalip singh was tutored by devout christians and then in 1854 sent to Britain
where he was first housed at claridges Hotel before the east india company found
a house for him in roehampton on the outskirts of london. when he expressed a
desire to return to india, he was sent on a tour of europe instead. Queen victoria
found him exotically charming and had him portrayed by the court painter Franz
winterhalter who was ‘in ecstasies at the beauty and nobility of bearing of the young
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22. J. g. strutt (ed.), Tallis’s History and Description of the Crystal Palace and the Exhibition of the
World’s Industry in 1851, (london and new York 1851).

23. ibid, p. 31.
24. edward concannen, Remembrances of the Great Exhibition (london 1852), quoted by lara

Kriegel, “narrating the subcontinent in 1851: india at the crystal Palace” in The Great Exhibition of
1851: New Interdisciplinary Essays, louise Purbrick (ed.), (Manchester 2001), p. 164.
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Maharajah. He was very amiable and patient’25. the portrait winterhalter executed
of the Maharajah (fig. 7) shows him wearing a portrait of the Queen set in diamonds.
in winterhalter’s portrait the deposed and dispossessed young indian is obliged to
present himself to view for perpetuity in the artistic idiom of the conquering nation.
this is not only a portrait but also an image of imperial power; within it is the second
image, encircled with diamonds, referencing india in the material sense while simul-
taneously suggesting subjugation, a mark of ownership of the young man and of the
diamonds his native country supplied to the British. the Queen is powerful (sur-
rounded by diamonds) in inverse proportion to the miniaturisation of her image.
winterhalter painted several portraits of Queen victoria; one executed in 1856 shows
her wearing the Koh-i-noor diamond26; by then it had been re-cut and thereby ren-
dered more brilliant (it had originally been a rose cut) but also much reduced in size
(it lost 43% of its weight). while the Maharajah wears her portrait, the Queen (who
would be declared empress of india in 1877) is depicted wearing one of the largest
and most valuable indian diamonds ever known, a jewel that, as everyone knew, had
belonged to the young man. as with the brightest jewel in Queen victoria’s crown,
there could be little doubt, it was remarked in 1851, of the Koh-i-noor ‘remaining,
what it has ever been, a brilliant token of power and ascendancy’27.

How is it then, that when it was exhibited at the great exhibition, after a fanfare
of publicity about its journey from india, the Koh-i-noor diamond disappointed the
viewers who queued up to see it. For many, it epitomized that ‘other’, the orient with
its useless, pre-industrial, pre-technological ornamentation –the antithesis of
Britain’s arts of manufacture. 

after all, there is but poor satisfaction to the mind, that is gifted with a ray of in-
telligence, in the contemplation of these glittering toys, and more especially so,
when they are too bulky or precious for use. witness the great Koh-i-noor, impris-
oned like a robber in his own iron cage; the tribute of admiration bestowed upon
which was not equal to that elicited by the most trivial piece of machinery that was
applicable to the use or service of man28.

25. Queen victoria’s journal, quoted in c.a. Bayly (ed.), The Raj: India and the British 1600-1947,
(london 1990), p. 182.

26. the portrait is seldom reproduced but it appears on p. 50 of The Crown Jewels souvenir guide
book published by Historic royal Palaces (www.hrp.org) in 2010.

27. Harrison ainsworth (ed.), “a chapter on Diamonds”, The New Monthly Magazine and Ho-
morist vol. 89 (1850), p. 439.

28. Tallis’s Description.



others blamed the fact that the diamond did not seem to glitter on the failure
of its cutting in india (though in fact a venetian lapidary had been responsible for
that). we witness here the familiar colonial discourse of the incompetent native,
justifying the ‘rescue’ of so valuable an object for safe keeping in the west:

“notwithstanding the enormous value at which it has been estimated … [the Koh-
i-noor] has disappointed public expectation in no ordinary degree: the ungraceful pe-
culiarity of its shape, and the ineffective manner in which it has been cut, although
more than half its weight has been wasted in the operation, having deprived it of much
of the brilliancy and beauty of which no doubt the original stone would, in skilful
hands, have proved susceptible; and in spite of the various costly expedients that have
been resorted to for the purpose of exhibiting it to the best advantage, it is still very far
from realising the anticipations that had been formed of its attractions”29.

in its protective bird cage (fig. 8) the Koh-i-noor seemed much less luminous
and light projecting than the glass fountain (fig. 9) that had been erected as the cen-
tre-piece of the main transept of the crystal Palace, itself a miracle of glass. The
Times asserted: ‘after all, the diamond does not satisfy. either from the imperfect
cutting or the difficulty of placing the lights advantageously, or the immovability of
the stone itself, which should be made to revolve on its axis, few catch any of the
brilliant rays that it reflects when viewed at a particular angle’30.light, viewers com-
plain, does not travel from this much-travelled gem. accounts of the Koh-i-noor in
the official guide to the exhibition31 and in the newspapers, unofficial guides and
in the Illustrated London News offer a narrative of the stone’s confused history steeped
in violent warfare, murderous tribal dissent, and cupidity. alongside this is a dis-
course of illumination both literal and metaphorical. thus on 17 May 1851 the
Illustrated London News published a long article on ‘light and its applications’
ranging from electricity to daguerrotypes and then to ‘the mountain of light’ (Koh-
i-noor) which it contrasts with other diamonds in the exhibition, like the ‘Hope di -
amond’ (now in the smithsonian)32, admired for the way they ‘almost emit light’33.
the Koh-i-noor diamond in these accounts is conflated with india: its shortcom-

29. Illustrated London News 23 aug. 1851, p. 242: “a lady’s glance at the great exhibition”.
30. Quoted in iradj amin, Koh-i-Noor Diamond, (new Delhi 1994), p. 238.
31. Great Exhibition of the Works of Industry of all nations 1851: Official Descriptive and Illustrated

Catalogue, vol. ii, (london 1851), section 23 ‘works in precious metals, jewellery etc.
32. Pointon, Brilliant Effects (see above note 9).
33. ibid p. 426.
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ings mirror those of the unruly subcontinent, its murky failure to send forth rays of
light is symptomatic of the impossibility of illuminating india which will always be
rough, like an uncut diamond. 

the Koh-i-noor is now set in the Maltese cross in the front of the crown that was
made for Queen elizabeth, the Queen mother –the mother of the present Queen
elizabeth ii of Britain. in 1947 the government of india asked for its return and a-
gain in 1953. in 1976, the Prime Minister of Pakistan requested its return to lahore,
a request that was refused at the same time as an assurance was given that it would
not be handed over to any other country (i.e. india). subsequently iran claimed it,
asserting that it was a Persian possession. this much travelled jewel has been in
Mogul possession in india for 213 years, in afghan possession in Kandahar and
Kabul for 66 years, in sikh possession in lahore for 36 years, and in British possession
for 163 years. Unlike other claims for restitution of cultural property, it seems un-
likely that this jewel will be travelling anywhere beyond the treasury in the tower
of london in the foreseeable future.

the travels of diamonds continue to be significant in international politics, mir-
roring power struggles, the travails of oppressed peoples, and imperial ambitions.
a tiny piece of the natural world that can be exchanged for whatever you need or
desire, these small pebbles with their superlative potential for exchange are unbeat-
able for money laundering and bribery. For this reason they have been implicated
in corrupt government and civil war. easy to put in a shoe or sew into your clothing,
diamonds can travel with you virtually invisibly, crossing borders undetected, in-
stantly redeemable for unrecorded arms, services or privileges. 

since the 1990s, as Franziska Bieri aptly puts it, to the four cs by which dia-
monds have been judged since the renaissance –carat, colour, clarity and cut– has
been added a fifth c standing for conflict34. writing in 2010 Bieri assessed that four
million had died in the 1990s and that between 3.7 and 20% of the total number of di-
amonds traded during that decade were so called ‘conflict diamonds’ or ‘blood dia-
monds’. the seemingly emotive terminology relates to diamonds that are mined in
war zones and used to finance insurgency or the activities of war lords. Diamonds
have fuelled wars and refugee crises in angola, sierra leone, Democratic republic of
congo and côte d’ivoire. in 1998-9 under intense international pressure a number of
non-governmental organisations and the United nations got together with the dia-

34. Franziska Bieri, From Blood Diamonds to the Kimberley Process: How NGOs cleaned up the glob-
al diamond industry, (Farnham 2010), p. 1.



mond producing states to establish a forum. a great deal of this pressure came, and
continues to come, from global witness whose vigilance, expertise and postings aim
to tackle the problem at every level. typically, for example, on 8 February 2010 they
posted a notice for valentine’s Day, exhorting those inclined to sell or purchase dia-
mond rings on that occasion to ask the following questions: Do you know where the
diamonds you sell came from? can i see a copy of your company’s policy on conflict
diamonds? can you show me a written guarantee from your suppliers that your dia-
monds are conflict free? How is the supply chain audited35?

the history of conflict diamonds and the effectiveness of the Kimberley Process
certification scheme (KPcs –Kimberley after the notorious south african Mine
where so many lost their lives in the late nineteenth and early twentieth centuries)
that was endorsed initially by 37 states plus the european commission, growing to
74 states plus the ec in 2009, is extremely complex and open to interpretation.
what is clear is that KPcs requires each state to implement national legislation reg-
ulating trade in rough diamonds in accordance with the minimal standards set.
Practically, this means that each KP country must devise a national chain of cus-
tody, export and import laws, and rough diamond certificates. non-state actors are
involved in the decision-making and implementation aspects of the agreement;
these include non-governmental organisations such as global witness and Part-
nership africa canada (Pac)36. canada’s arctic diamond mines in the north-west
territories where modern technology allows mining during two months of the year
are, like western australia, among many areas of the world where diamonds are
mined today37. the principle is that there should be what Bieri calls a ‘chain of cus-
tody’ that records each diamond’s travels from the mine to the office where a Kim-
berley certificate is issued38. But KPcs is a voluntary agreement and not a treaty and
the degree to which it works to protect civilian populations as well as miners de-
pends on how effective governments are at ensuring, for example, that diamonds
are handled in ‘tamper proof ’ containers39. 

35. http://www.globalwitness.org/library/tainted-love-blood-diamonds-still-cast-shadow-over-
valentines-day.

36. http://www.pacweb.org; http://www.globalwitness.org/campaigns/conflict/conflict-diamonds. 
37. the lupin ice road runs 350 miles from Yellowknife to the Diavik mine over 85% of lakes and

15% of land porterage: http://nunalogistics.com/services/ice_roads_runways.html. 
38. Franziska Bieri, op. cit., p. 104.
39. ibid. Bieri in ch. 4 of her book explains how KPcs works. Further information which is con-

stantly updated, can be found on the sites listed above.
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the apologists for KPcs point out that countries who do not sign up or, having
signed up, do not ensure that the requirements are observed effectively, will be
frozen out of the market. if you don’t observe the rules we won’t work with you. at
time of writing Pac has four countries on its watchlist. the first of these is the cen-
tral african republic, one of the poorest countries in the world, where exports have
been suspended since 23 May 2013 following intervention by KPcs after the gov-
ernment was overthrown by a rebel group that took control of diamond trade and
production. there had been alarm over this region since June 2010 when rebels es-
tablished control over mining areas and concerns arose that illicit diamonds were
being smuggled between the central african republic (ranked 12th among the
world’s producers of rough diamonds by value)40 and sudan, which is not a signa-
tory to KPcs. this perhaps illustrates both the success and the limitations of KPcs
which can do little more than advise neighbouring countries and trading centres
(Belgium and the United arab emirates) to be vigilant as to the sources of diamond
imports. However, the United arab emirates is also on the watchlist, as are
lebanon and venezuela41. global witness, at time of writing, continues to assert
that the global trade in diamonds and precious stones remains associated with con-
flict and human rights abuse, and to claim that concerns about these issues in coun-
tries such as afghanistan and Zimbabwe demonstrate that existing responsible
sourcing initiatives are failing fully to address the problems. in other words KPcs
is not working, or at least not working adequately to protect people42. Much de-
pends on the will and determination of the chair of the organisation, an honorary
post that therefore involves the post-holder’s country in expense. the current chair
is chinese. the fact that internet access is denied to H.e. wei chuanzhong’s 2014
welcome letter ‘to our KP family’ does not inspire confidence43. 

Diamonds are no more than ‘dirty looking stones’, as super model naomi camp-
bell described the contents of the pouch delivered to her hotel room in the middle
of the night after she had met charles taylor (former liberian President subse-
quently in convicted of war crimes at the Hague international tribunal) at a dinner
in south africa. But jewels are always on the move, from the african mine to some-

40. extractive industries transparency initiative, http://eiti.org/centralafricanrepublic.
41. http://www.pacweb.org/en/diamond-watchlist
42. see ‘the case for human rights due diligence’ global witness’ comments for tripartite meeting

on responsible sourcing of precious stones 26 May 2 (http://www.globalwitness.org/sites/default/files/li-
brary/PsDDbrief.pdf).

43. http://www.kimberleyprocess.com/



one’s pocket, from there to the dealer, from the dealer to the vault, from the vault to
the cutter in antwerp, from the cutter to the polisher, from there to the jeweller, and
from the jeweller to the neck of a wealthy woman. the journeys made by diamonds
track class, gender and race. notwithstanding naomi campbell’s involvement, until
the opening up of russian and canadian mines in the second half of the twentieth
century, diamonds were mined through the arduous labour of black men to be
worn by white women on the other side of the world. cutters and polishers pre-
pared stones for dealers who were and still are, mainly Jewish whether in antwerp
or, since the diaspora from antwerp immediately prior to the second world war,
in new York. all commodities travel, but the travelling of jewels offers us a prism
not only into commerce and consumption but also into the way human subjects ne-
gotiate the world of material things and their attachment to them. 

not all travel is voluntary or mercantile. in diasporas, in the movement of peo-
ples displaced by war or other forms of hardship, jewels again play a crucial role:
they have exchange value and so can facilitate a new life elsewhere and they have
associative value –they may work as repositories for memories of the old life or for
fabricated and comforting myths. the novelist vladimir nabokov and his family
fled the Bolshevik revolution. in his many-times-re-written autobiography, Speak
Memory, he tells how his family paid their living expenses in london with the
‘handful of jewels which natasha, a far-sighted old chambermaid, just before my
mother’s departure from st. Petersburg, had swept off a dresser into a ‘nécessaire de
voyage of pigskin, with “H.n.” elaborately interwoven in thick silver under a similar
coronet, which had been bought in 1897 for my mother’s wedding trip to Florence.’
nabokov’s memory of the journey by which this white russian family escaped is
evoked by this singular object. transported from st. Petersburg to the crimea and
then to london, the nécessaire lost to a pawnbroker around 1930 ‘its expensive re-
ceptacles of crystal and silver leaving empty the cunningly contrived leathern hold-
ers on the inside of the lid.’ However, nabokov tells us that this loss was amply re-
couped during the thirty years it then travelled with him. ‘the fact that of our russ-
ian heritage the hardiest survivor is a travelling bag is both logical and emblematic’
he concludes44. the container emptied of its precious contents stands in this ac-
count for a lifetime of loss and is a figure for memory itself. we travel with luggage
that contains our possessions. nothing more pathetic than an empty suitcase, noth-
ing sadder than being unable to remember! the family of gary (originally igor)
shteyngart were by contrast poor russian Jews who emigrated to the Usa in 1979.

44. v. nabokov, Speak Memory: An Autobiography Revisited, (new York 1989), p. 143.
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in his recent memoir (2014) shteyngart describes how a customs agent at leningrad
airport prior to their departure takes off the child’s fur hat and pokes around in the
lining, looking for diamonds that his parents may have illegally stashed away45. 

the jewels that travel with their owners in times of war have to be hidden from
the eyes of the oppressor, Bolshevik or nazi. Fetishistic things, they constitute ma-
terial substitutes for a complex clutch of values that cannot be seen or quantified,
the loss of which signals the breakdown of what is understood as natural forms of
law and order. i am referring here to the idea of generation, of family, of engender-
ing –in short of the continuity of life itself. nabokov the son articulates the struggle
for survival through the agency of jewels that were his mother’s. Human subjects
are launched on journeys by events outside their control; the jewels they have with
them are invested with values of trust, reliability, and above all of transformation.
if they (the jewels) are ‘saved’, that is, not exchanged for the basic necessities of life,
they will be passed down to children and grandchildren. the survival of jewels in
times of war is proof that the enemy has not prevailed. it is in this spirit that the Jew-
ish Museum in Berlin displays in a section called ‘objects of Memory’ the jewellery
that the family of ludwig simon from Bingen on the rhine had preserved when the
family emigrated to chile in the 1930s46. if the jewels are exchanged that also is a
measure of freedom since compulsory travel deprives the traveller of the proverbial
freedom to roam but jewels translated into cash may restore it.

i will conclude with two personal testimonies. Both concern diamond rings
which are both emblems of, and figurations for, sexual union and therefore for gen-
eration and for continuity. as oral history they are particular narratives, they rely
on memory and family myth. i offer them therefore as cultural manifestations and
not as some kind of historical truth. the first is told in the interviewee’s own words.
she is ann Heyno, born 1 october 1942:

“My mother, a Jewish refugee from Berlin, came to england in 1938 to escape
nazi germany. However, shortly after becoming a British subject, she rather un-
wisely decided to visit Prague, where she had a boyfriend. in March 1939, when
Hitler invaded czechoslovakia, it became clear that Prague was a very dangerous
place for her to be and she must leave quickly. the person responsible for insuring
that all British subjects left Prague safely, was the British pro consul. while making
the travel arrangements, he spotted this rather beautiful woman, in a fur coat, wear-

45. gary shteyngart, Little Failure: A Memoir, (london 2014), p. 79.
46. seen exhibited at the museum by the author 2008.



ing a large solitaire diamond ring and liked the look of her. the evening before my
mother was due to leave czechoslovakia, he invited her out to dinner and during
the course of the evening, he warned her that if she wore the ring, on the train, the
nazis would certainly confiscate it. at this point, he risked his career by offering to
take the ring and see that it was safely returned to her. against all the regulations,
he sent it back to england in the diplomatic bag. Back in england, the two were re-
united. My mother got back her ring (which her mother had given her) and on June
11th 1940, the couple were married in Brighton and the diplomat, who risked his
career for the love of a woman, became my father47”.

Jewellery in this account is agency: it is a device that brings two people together
across time and space, very much in the manner of jewels as triggers of recognition
in shakespeare’s plays48.

the second of my testimonies comes from the Millennium Memory Bank, an oral
history project involving interviews with elderly people across the United Kingdom,
organised in 2000 by the BBc and the British library. David solomon tells the inter-
viewer his story. He was born in 1916 into a wealthy, strict Jewish family who owned a
large furniture business in liverpool. at the age of twenty he fell in love with Babette
whom he met at the Jewish club. He bought her an engagement ring (‘similar to my
mother’s’) with two large diamonds. the second world war was imminent. David was
about to be called up so he gave the following instructions to Babette. if it looked as
though the allies were going to lose the war. she should get a jeweller to take one stone
out of the ring and give that stone to a ship’s captain in return for passage to new York.
once in new York she should take the ring to one of the many Jewish pawn-brokers
in the city and ask him to remove the other stone. with the proceeds of the sale of that
stone she would be able to live; every six months she should go to the waldorf astoria
Hotel and ask for poste restante mail. that way the couple would be reunited should
he survive. Happily, Babette’s engagement ring remained intact. David returned to liv-
erpool after serving in the British expeditionary Force in France and the couple went
on to enjoy a fifty-eight year marriage49.

47. Personal communication to the author 2013.
48. as, for example, in Twelfth Night.
49. David solomon interviewed by evelyn Draper 1998, BBc radio Mersey, Millennium Memory

Bank, British library, c900/1009. 
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Fig. 1. nécessaire, london 1750-1770

Fig. 2. Friendship box, christian Friedrich Zincke, ca. 1740
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Fig. 3. Jean-Baptiste tavernier  … en habit Persien, qui lui fit donnée en 1665, from Les
Voyages de Jean-Baptiste Tavernier, 1676

Fig. 4. the Hope diamond on display in the smithsonian Museum, washington D.c.

22
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Fig. 5. george cruikshank, All the World Going to See the Great Exhibition of 1851, 1851

Fig. 6. replica of the Koh-i-noor diamond in its original setting
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Fig. 7. Franz Xavier winterhalter, Maharaj Dalip Singh (1838-83), 1854
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Fig. 9.  the glass Fountain at the great exhibition of 1851, Illustrated London News

Fig. 8. the Koh-i-noor diamond on display at the great exhibition of 1851, 
from the Illustrated London News



1. Transcribed from an oral paper and edited by aris Sarafianos and anastasia Kalaïtsidi.
2. The collaboration with Mark dion, an artist known for his work on institutional critique and the

history of collections, was initiated by aHrC Centre for the Study of Surrealism and its legacies and
it led to a much acclaimed installation-cum-bureau at the Museum – an ideal environment for surre-
alist contemplation, thinking and research, which was recently, in 2014, permanently purchased by the
institution. The collaboration also generated a sellout publication analyzing dion’s installation: The Bu-
reau of the Centre for the Study of Surrealism and its Legacy, essays by anna dezeuze, Julia Kelly and
david lomas, Book Works Opus Projects (Opus, 4), (Manchester 2005).

† JOHN V. PICKSTONE

WayS Of KNOWINg: THE HISTOry Of MOdErN MEdICINE aNd
THE ΗISTOry Of MOdErN CulTurE

In memoriam  
John V. Pickstone

The late Professor John V. Pickstone (died 12 february 2014, after a short and sudden illness)
was invited to speak at Ioannina university in May 2013. He gave two plenary talks to a full the-
atre before a spirited audience of scholars, academics and students, who engaged with the speaker
in stimulating discussions after each of his presentations. during the first event, titled “The
History of Modern Medicine and the Ηistory of Modern Culture”, Professor Pickstone analyzed
his proposals for a new conceptualization of medicine, science and technology (henceforth STM).
His model seeks to change the way in which the histories of these disciplines are written while,
more importantly, enhancing the way in which their present impact is understood. for more
about this aspect of Prof. Pickstone’s much celebrated contribution in the history of STM, the
reader must consult the transcripts of his lecture included in this section as well as the postscript
added to it. (This talk had been recorded at the time, and is now transcribed and properly adjust-
ed below)1.

Here, I would like to celebrate another lesser-known aspect of his work –namely the historical
and critical interest Prof. Pickstone developed vis-à-vis the history of art and art practices at large.
Towards the end of his life, he was particularly intrigued by the new possibilities that art and its
messy but lively histories opened for the model he had successfully evolved for STM. This interest
was sustained via his involvement with world-renowned contemporary artists such as Mark dion,
artist-in-residence at Manchester Museum (2002-2005)2; art historians like Prof. david lomas
in the dept. of art History and Visual Studies, university of Manchester, as well as with the strong

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), v. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), pp. 327-351



team of research fellows working in the same department3; or, again, via his close collaborations
with historians of science who specialize in the impact of bio-physiological models on modernist
art. Prof. robert Michael Brain’s recent book The Pulse of Modernism is an excellent example of
the radical perspectives on art history generated by creative interaction with Pickstone’s remod-
eling of the history of “knowing and working4”.

In this respect, his second talk “understandings and depictions: Towards a Shared History
of Modern Science and Modern art” is fraught with original potentialities. In fact, it marks a rare
public statement about ways in which his essentially cross-disciplinary and inter-historical model
of four ways of knowing/working, explained below, could be extrapolated to the history of art.
The fact that Prof. Pickstone thus envisaged new ways of including yet another discipline into his
expanding model is superior testament to his much acclaimed ability to cover and synthesize an
incredibly wide range of subjects. Ironically, in numerous assessments and celebrations of his
work’s versatility, references to his advanced plans to make a significant contribution to art history
are scarce or entirely missing5. The following report on Pickstone’s art talk is intended as a brief
preamble towards another more systematic discussion that may, in the future, explain his ap-
proach to the synergy between art, history, knowledge and STM. 

The lecture revisited landmark moments in art practices and institutions (including muse-
ums, collections, the applied arts and architecture) by way of demonstrating the central thesis that
tectonic rearrangements in the history of STM could be advantageously synchronized with
groundbreaking changes in the history of art. Such a perspective aims to undercut chronic divi-
sions between the so-called “two cultures” of the sciences and the arts (or the humanities, more
broadly), and the ways in which their histories are routinely told6. The speaker shrewdly located
the paradox that, despite the growing number of case studies documenting in detail historical in-
terfaces between the fine arts and STM, institutional divisions between them remain endemic

3. Prof. david lomas’s work negotiates the same boundaries between the history of medicine, psy-
choanalysis, vision and art, and he became John’s much valued friend and collaborator. See his book
The Haunted Self: Surrealism, Psychoanalysis, Subjectivity, (New Haven and london 2000); as well as
his essays “a Canon of deformity: les demoiselles d’avignon and Physical anthropology”, Art History
16/ 3 (1993), pp. 424-446, and “remedy or Poison? diego rivera, Medicine and Technology”, Oxford
Art Journal 30/3 (2007), pp. 454-483.

4. robert Michael Brain, The Pulse of Modernism: Physiological Aesthetics in Fin-de-Siècle Europe,
(Seattle and london 2015). Similar collaborations led to the international two-day conference Exper-
iment–Experimentalism organized by the Research Centre for Studies of Surrealism and its Legacies,
university of Manchester, 11-12 March 2005. 

5. His forthcoming essay “The analytical revolutions and the Syntheses of Modernism”, in Histoire
des sciences modernes, ed. H. Otto Sibum and Kapil raj, vol. II Moternité et Globalisation (1770–1914),
(Paris, 2015), is yet another proof of Prof. Pickstone’s turn to art history.  

6. I am referring to C. P. Snow’s seminal book The Two Cultures and the Scientific Revolution (1959)
which sparked a vibrant debate regarding the grave social and academic implications of this separation be-
tween the sciences and the humanities. for a fascinating look at the state of play during the 1990s, see
Michel Serres and Bruno latour, Conversations on Science, Culture and Time, (ann arbor 1995).

328 JOHN V. PICKSTONE



WayS Of KNOWINg: THE HISTOry Of MOdErN MEdICINE 329

and unperturbed. for Prof. Pickstone, such dysfunctions are explained by the lack of more am-
bitious and sophisticated frameworks of analysis that would engender a firmer theoretical grasp
on this intricate subject of discursive transmigration. 

This is precisely the gap that this lecture tried to fill via a fascinating series of examples where
reconfigurations of the fine arts are examined in coordination with contemporary developments
in the sciences. Thus, it was suggested that, from c. 1800 to 1850, the analytical paradigm in STM
–explained below– had already consolidated itself in art through various permutations, ranging
from german naturalism-cum-romanticism to mid-century realism or impressionism and other
movements. Even more provocatively, it was shown that new types of “synthetic modernism”
come to the fore c. 1900: from post-impressionist “calls to order” to cubism, constructivism, de
stijl or Bauhaus, a new kind of “Techno-art” emerges which in correspondence to “synthetic tech-
no-science” –Pickstone’s fourth way of knowing/working analyzed in his plenary talk– leads to
the fabrication of novel orders of objects, sensations and man-made environments. rising above
facile analogies, the art talk thus explored synapses and contemporaneities between the histories
of divergent realms of practice in order to draw attention to the fact that, since at least the early
modern period, landmark divisions of scientific labour and technology have been caught in com-
plex feedback loops with crucial divisions in the arts.

In conclusion, the fine arts must be included in STM because they all belong to the same hetero-
geneous category of technics, namely, of crafted products. Explaining the complexity of this category,
Prof. Pickstone considered the products of fine arts to be crafted objects, first, in their capacity as
physical objects made according to certain rules and methods, and, secondly, as artifices or rather
material re-presentations of emotions, sensations and world relations. Moreover, he noted, the fine
arts have been historically defined as such via systematic reference to changing understandings of sci-
ence and knowledge. lastly, and this is perhaps Pickstone’s most original point, art is actually raised
into a paradigm for his overall project in STM. In this respect, the speaker emphasized art’s role in
actually “putting STM together” through formations that reveal the interplays between the different
layers of practices in STM: in fact, the speaker emphasized his belief that, in contrast to the “linear,
verbal prose” of the historian or the critic, the fine arts are much better suited to the purpose of re-
vealing the overlaps examined by his history writings. Still more fascinatingly, the reason for this
seems to relate to the compelling idea in accordance with which art is now redefined as a historically
specific mode of meditating between ways of knowing and ways of working in STM. art in its various
historical transformations is thus presented as an active mediator, or as an agent of interference, en-
abling otherwise impossible exchanges, unions and communications between heterogeneous realms.

By throwing light on the treacherous connections between art, science and their histories,
Pickstone reaffirmed his intention to treat history and theoretical modeling as mutually enhancing
and complementary practices. In other words, he found in art and its history ample material to
reinstate his view of history (i.e. historical method) as a mobile structure with enough force and
agility to bring together different disciplines as well as historical periods, while also fleshing out
the vital distinctions between them7.

7. The one-hour discussion that followed the art talk included fascinating questions by students and
staff that led Prof. Pickstone to crucial refinements and elaborations that are worth further research.  



Prof. Pickstone’s two talks at the university of Ioannina must have been among the last he had
given to an international audience. His lectures as well as his liveliness and generosity throughout
his stay in Ioannina continue to be warmly remembered by students and academics, who study
his work in an undiminished spirit of inquiry and intellectual excitement. To all of them, this sec-
tion is dedicated.  

(aris Sarafianos)
* * *

Ithank aris for the introduction and thank you for the invitation to this beautiful
town and this very exciting university. What I am going to do today is present the

kind of schematic history to show that medical history is much more than a pecu-
liar interest, cultivated exclusively in medical schools and limited to the routine
praise of old doctors –or, if it’s on television, to the adulation of modern medical
technology. My claim is that medicine is actually a wonderful standpoint from
which to look at various aspects of western culture. 

My talk today is the fruit of a long academic journey, much of which, like most
academic journeys, was a matter of accident rather than planning. let me start with
a few remarks that may help you understand where I come from. I now work as a
historian in a Centre for the History of Science, Technology and Medicine
(CHSTM, university of Manchester), which is located within a faculty of life
Sciences that, in turn, is closely linked with the faculty of Humanities and with so-
cial sciences. However, I began in medical sciences and specifically in physiology.
Interesting though this field was, it was one of my great fortunes that I decided to
study history and philosophy of science in london, in 1968. london was very much
the centre of enormously important discussions in philosophy of science: two key
figures in these debates, Karl Popper (1902-1994) and Imre lakatos (1922–1974),
were teaching in london at that time; the third, Thomas Kuhn (1922–1996), was in
america8. When I started my Phd, I did it on early nineteenth-century french sci-
ence: I am now the world expert on the discovery of osmosis and I hold that title
because there were only ever two people, who really knew about the discovery of
osmosis, and the other one, alas, has died. Part of the joy of being in france was us-

8. Karl Popper was an austrian-British philosopher of science, an important figure not just in phi-
losophy of science but also in the field of politics where his ideas on liberal democracy and his notion
of “open society” proved particularly influential. Imre lakatos, Hungarian philosopher of science and
mathematics, worked in England from the late 1950s on. Thomas Kuhn was an american physicist,
historian and philosopher of science, writer of the landmark book, The Structure of Scientific Revolu-
tions (Chicago 1962), where his highly influential concept “paradigm shift” was first launched to ex-
plain periodic historical change in the field of science. 
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ing the archives and when the archives closed at lunch time, I used to go to the
bookshop. This is where I discovered two authors, georges Canguilhem (1904–
1995) and Michel foucault (1926–1984), not because they were famous –in fact,
they were hardly known in Britain–, but because they wrote about the topics of my
research, which were early nineteenth-century biology and medicine9. I read
foucault with great pleasure and it has been a formative influence behind quite a
lot of what I do, especially early foucault because most of his early work dealt with
the period around 1800 and such fields as biology, economics, language studies,
medicine and psychiatry, which have since remained at the centre my interests. 

I then went, more or less again by accident, to the university of Minnesota and
found myself in the department of the history of medicine in a very famous medical
school. In fact, the department has been paid for by a surgeon called Owen H.
Wangensteen (1898–1981), who spent his life operating and developing a surgical
school in Minnesota. In his long career, Wangensteen had operated on numerous
members of most of the rich families in Minneapolis, and, at the end of his career,
he came round to these families and said “do you remember your appendix that I
removed? I’m trying to develop a library for the history of medicine. Would you like
to give me a significant donation?” In this way, the department managed to build
up a really wonderful research collection in the history of medicine. It was there
that I got to know about history of medicine as a subject, especially the high tradi-
tion of the discipline that derives from german historians, some of whom, in the
1920s and the 1930s, had emigrated or were forced to emigrate to the States. In
Baltimore, in particular, they established a tradition, which, among other strands,
also introduced the study of classical greek and roman medicine. This was a very
important experience for me, because, in london, I had heard nothing about that
tradition in medical history. Then, in 1974, I came back home to Manchester, by
accident again –though I like to present it as a matter of fate. In Manchester, I spent
my career developing a programme in the history of medicine, but I also learned a
great deal about technology and its history, since people were focused very much
on the history of technology, as one might easily expect in a city which is famous
for the Industrial revolution, as well as for various other forms of technology, in-
cluding the artificial hip.

9. georges Canguilhem was french philosopher and physician. His most significant treatises iclude
Le Normal et le pathologique, (Paris 1943/1968) and La Connaissance de la vie, (Paris 1952). His work
on the combined histories of concepts, thought and life exerted a formative influence on Michel fou-
cault’s hugely important notions of bio-power and bio-politics, as well as discourse and genealogy. 



To think of similar phenomena from the technological point of view rather than
thinking simply about theoretical science proved very important. Equally vital was
the push to think about the ways in which all these aspects came together in partic-
ular localities: this need was especially strong in a place like Manchester, where, in
the early nineteenth century, there was no university, only an evening college for
working men, and people were not particularly worried about the difference be-
tween science and technology. rather, they were just getting on with things, build-
ing up industry and using or developing certain kinds of science. The two big
names in Manchester from that period was John dalton (1766–1844), known for
his atomic theory in chemistry10 and James Prescott Joule (1818–1889) for the me-
chanical value of heat and the beginning of thermodynamics as the systematic study
of laws of energy and its conservation.fascinatingly enough, they were both essen-
tially working in their spare time, neither had a university education, neither were
connected with a university.

Expectedly, therefore, in this special setting, I worked a lot on local histories and
on recent histories as well11. from about 1990, however, I started working on a quite
different idea, what I call “Big Pictures12”. That was partly from a certain kind of
frustration with the way in which people presented history of science. When they
gave a lecture on the topic, historians would always say “This is what the scientists
say that history is, but this isn’t proper history”: for example, they would continue,
it assumes that things were bound to go the way that they went in a pre-determined
fashion, so “I will tell you what proper history is.” and then they stop … I thought
that, after twenty years of this, there may be alternative ways of doing things: maybe,
for example, we ought to have our own way of saying what the framework is, and
not constantly to depend on, what I call in English, “straw men,” namely, model se-

10. dalton was one of the most successful and honoured Mancunian men of science, chemist and
natural philosopher. His atomic theory changed the philosophy of chemistry, making it more amenable
to simple arithmetic. His physical studies, published in the Memoirs of Manchester’s literary and Philo-
sophical Society had made it possible for chemistry to develop a quantitative self-consistency which it
had lacked before dalton had introduced the concept of atomic weight. Portraits of dalton were exe-
cuted by some of the most competent and celebrated artists of the time, including the painter Thomas
Phillips (1835) and the sculptor francis Chantrey (1837). 

11. The most significant among John Pickstone’s many local historical studies is his book on Man-
chester’s hospitals as they evolved from old types of charity hospitals in the eighteenth century to the
NHS in the twentieth century; see J. V. Pickstone, Medicine and Industrial Society: A History of Hospital
Development in Manchester and Its Region, 1752–1946, (Manchester 1986).

12. Pickstone’s groundbreaking book Ways of Knowing: A New History of Science, Technology and
Medicine (see bibliography) was the first ripe fruit of this project. 
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tups simply to be argued against. I thus tried to work from a model which was al-
ready there in history of medicine, not least stemming from the Baltimore scholars
and to extend it by using foucault and what I knew about the Industrial revolution
and the french revolution. at the same time, I concentrated on looking into the
possibility that this medical history model may actually work for other sciences and
technology.

My argument today is that scholars are too fond of creating oppositions of this
sort. They like doing it because they always like to have somebody to argue against.
Some friends of mine are incapable of writing a sentence that is not oppositional in
that sense. Perhaps we should try and be a little more constructive sometimes. This
will still leave us plenty of things to argue about, but better to argue about medicine,
public health or art, than to argue simply about methods within historical or social
disciplines. In fact, my claim is that one can try and transcend most of those disci-
plines –social history, cultural history, history of ideas etc. Evidently, such a project
attracts a lot of opposition from people who maintain that a) this is impossible, b)
it’s pernicious and c) it takes all the fun out of history. Well, I don’t believe any of
these things. To create a kind of road map, to create an overall map or, as aris said,
a kind of bird’s eye view is a way of enriching particular studies by showing how
they can be related to others, and how you can construct history as a kind of mobile
structure that changes over time, rather than simply as a lot of case studies. I know
that this is a bit ambitious but that is my claim and I want to pursue this argument
today by focusing, first, on history of medicine. 

My way of doing these things derives from medical history and studies the basic
ways of knowing as well as key modes of working with knowledge. Such ways in-
clude the reading of meanings, which might take the form of an appreciation of a
text or a disease or even a setting, and their symbolic and cultural importance13.
Particularly relevant, in the same respect, is how that kind of symbolism, that kind
of cultural understanding is used in rhetoric. The obvious reference point here is
early medicine, especially insofar as the main job of a high status physician in the
seventeenth or eighteenth century was talking. The manual work could be left to
somebody else and the drugs were, in fact, made by somebody else. The doctor’s ex-
pertise was in this period almost like that of a counselor: he aimed to understand
the patient and the disturbance, suggesting with the aid of the patient how life might
be changed in a direction that the patient (especially if it’s a rich patient) wishes it
to be. That’s absolutely central to the historical specificity of medicine in this period

13. This is what the author also calls natural philosophy throughout his lecture. 



and I will come back to this. The second way of knowing is what I sometimes call
natural history. It includes the kind of work in which aristotle and Pliny excelled,
and it involves processes of describing, cataloguing, displaying or finding things, in
essence, processes of building up what is now often called information. This kind
of information, though not just that, is the basis of many kinds of crafts. Effectively,
the practical correlate of natural history or historia, to use a renaissance term, is cat-
aloguing and using that knowledge to make things.

Thirdly, there is analysis, and this is the mode of knowing on which I will focus
today. This can be mathematical analysis, of which the classic example is planetary
astronomy from the ancients: what appeared at first sight to be enormously com-
plicated movements of planets can be understood by breaking them down into cir-
cular motions. Then there are many other kinds of analysis, and if you can apply
this procedure in every object or order of phenomena, you can also predict and ra-
tionalize in various ways. finally, the fourth mode of knowing is synthesis –not in
any old sense of making things but in a sense mainly of synthetic chemistry.
Synthesis refers to that specific situation where if you understand and can analyze
things, then potentially you can put them together again or, potentially, you can
make new things. In this manner, one acquires the possibility of, quite literally,
changing the world –of course, this is not the only way to change the world, but it’s
a very focused one. Synthesis can also take the form of mathematical synthesis,
which surrounds us now in the form of computer modeling. I’ll come back to the
interplay between these things in modern biology later. 

Now, how do these ways of knowing actually work? I know this is a bit technical,
almost philosophical, but I think you will see the point. Partly by adding, you start
with meanings (philosophy) and then you can ‘naturalize’ things – combine mean-
ings with natural histories14. If you can naturalize things, then maybe you can ana-
lyze them. If you can analyze them, then maybe you can synthesize them. all these
things are enormously difficult and you have to find ways of being effective in deal-
ing with them. you get a kind of build-up over time, but, of course, all the old things
continue as well: we still have lots of things which are basically symbolic and we still
do natural history even when we are doing an analysis and synthesis. Therefore, the

14.  at this juncture, the speaker interjected the related point that this “combination of natural his-
tories and meaning” forms the basis of his notion of “biographical medicine”. “Biography”, he continued
“is partly the sorts of things that you could say about an insect: how it grew and developed and moved
to run, or made a home. yet if it’s a human being, biography is also about their purposes and their phi-
losophy and their inner life. That’s a good clue to certain kinds of medicine”.
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model I describe draws attention to the way in which historical change involves a
kind of compounding things and partly a kind of mixing. In this process, very few
things actually drop out completely. from this standpoint, it is wrong in a certain
sense to perpetuate the pervasive misperception that in history it is first a and then
it is B. By contrast, as I argue, it is, first, a, and then it is B+a in a new relationship.
Still further, if you work quite hard, you can probably find something that corre-
sponded to B in the earlier period, but again the relations between these parts have
drastically changed. In effect, to think of something in terms of natural history or
analysis, to deal with a micro/macro point: these are in a way –for people who know
sociology– Weberian ideal types. like bureaucracy, it is an enormously useful thing
for explaining. It can explain the difficulties experienced on a bus station during
the period of ten minutes, or it can help explain the nature of Chinese civilization
over many centuries. It has that kind of scale independence.

let me come back to the history of medicine, especially to a crucial moment in
its development, which is considered at length in foucault’s landmark book The
Birth of the Clinic (1963), a publication that made him really famous among medical
historians. Why would the hospitals of Paris after the french revolution become
such an important topic of investigation? Because there, it became possible to es-
tablish a view of disease that we have since come to take for granted; namely, that
most diseases are, in some sense, lesions or changes in the tissues of the body. as a
result, the tuberculosis, or what was then known as phthysis, was to be attributed
to the tubercles or little ulcers on the lungs. What was new about that? Why is it on-
ly then that people say it? does this new view actually take over the world or not?
Better still: what did they do before?

This is a picture of a physician, a famous Scottish physician, William Cullen,
about 1750 [fig. 1]15. What is he doing? He is taking a pulse and he is talking to a
patient who has gout. What, in my terms, are the working knowledges here? He’s us-
ing a certain kind of natural philosophy. He may be talking about tensions in the
fibers or the activity of the nerves or the balance of the blood. He has learned this
at medical school from books and that is the framework with which he interprets
these things, while also interpreting them to his patients as well. But, he is also using
his knowledge of special cases, his knowledge of natural history: this includes both
his personal knowledge, but also a substantial amount of material on medical cases

15. William Cullen (1710-1790) was a Scottish physician and professor at the Edinburgh Medical
School. an intimate friend of david Hume, adam Smith, adam ferguson and lord Kames, Cullen re-
mained a central figure in the Scottish Enlightenment. 



available in books. This is because, from about 1600, people start collecting historia:
these can be medical cases, political cases, legal cases, all kinds of cases. underneath
such pursuits lay the conviction that cases are worth knowing in themselves –not
just as a preliminary to philosophy or to meaning– and, also, that we can socially
benefit from accumulating similar cases. almost certainly in mid-eighteenth cen-
tury, he is talking about excesses or deficits –either excesstension or not enough
tension, too much blood or too little. The cures are either to stimulate or to deflate.
This may seem rather familiar, not least in greece, because it essentially reveals the
same kind of structure underlying much of what is currently understood to be the
job of political economy. People stand round, saying that what an economy requires
is stimulants or, inversely, deflation. This is very important, leaving to other people
the question of giving chemical cures or using manual therapies. 

It is in this medical environment that the clinic after the french revolution
came into existence. But one needs to answer another pressing question: What
makes it possible to move from the old kind of model to the ‘revolutionary clinic’? 

[The speaker spends a few seconds rolling a piece of paper into the shape of a
stethoscope and continues.] 

What kind of medical instrument is that? It is a stethoscope, which I put in my
ear. It is not very difficult, as I just demonstrated, to make a stethoscope. But no-
body makes stethoscopes before about 1800. Why not? Because, if you believe that
the disease is a disturbance of the system, there’s nowhere to point the stethoscope.
It’s like asking “Where in the greek economy do I point my stethoscope to find the
basis of the problem?” It doesn’t make any sense. But if you view diseases like sur-
geons did, then a different scenario applies. Indeed, surgeons, in this period, deal
chiefly with the outside of the body, with wounds and ulcers and scabs and break-
ages. They can see things, they can work them with their hands and they can treat
them with their hands. unsurprisingly, their view of disease is well adapted to their
practice, concluding that “diseases may well be like that”: there are lesions not only
on the outside of the body, but inside as well. Moreover, if we cannot see these le-
sions, then maybe we can listen to them: if the lung is full of tubercles, then we
should be able to hear the sound when the patient breathes in and out. But the key
to doing this kind of medicine is that medical men must also be able to dissect the
patient afterwards, because what is really informative, and this was foucault’s big
claim, is that the real centre in this new medicine is not the talking patient but the
dead patient that can be opened up, dissected and fully described. Only in this way
can the symptoms, you may hear or see in life, be co-related with the lesions that
you may see in a dead body, and that gives you a whole new structure of medicine,
built around clinical examination and pathological anatomy. 
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What made this change possible? Hospitals had not changed physically: it was
the same old hospitals that continued to function after the revolution. However,
before the revolution, to put it crudely, the hospitals were run by nuns, who wished
to ensure that the patient had a comfortable life and died in the sight of the altar.
When surgeons tried to bring their students into those hospitals, the nuns chased
them out. Essentially, the revolution chased out the nuns: the state now gives doc-
tors part of the hospitals to arrange patients as if in a museum, to dissect them in
death, to make a museum of them and to conduct these correlations between life
and death, which make possible a whole new view of medicine. It is the same con-
stellation of factors that gives rise to the very idea of tissues as the sort of unit of the
body that has lesions.

One way of telling this story is by following a linear pattern: first there was bio -
graphical medicine, and then came Paris and clinical medicine. But anybody who
has been to a doctor knows that this is a stupid way to tell the story: clearly, you were
not dissected last time you went to the doctor; he probably didn’t even use a stetho-
scope on you. rather, he talked to you. He asked for histories. for many kinds of
diseases, including mental diseases, this Paris model hardly works at all or hasn’t
worked at all, until really quite recently. Even in a Paris hospital you needed the pa-
tient to talk in order, minimally, to know whether the cause of the disease or its
chronology, as the patient describes it, is compatible with the diagnosis of the dis-
ease that you think they have. It is like provenance in studying art objects: you can
say what you think it is, but if it turns out that the story doesn’t fit, then, maybe you
will have to alter your judgment. Moreover, patients must talk because they are, un-
fortunately, complicated creatures. On the one hand, they don’t necessarily suffer
from one thing and it is not always in the same way that they suffer. On the other,
since they are human beings, they have their own understandings, and any kind of
medicine that deserves to be called medicine at all, must take that aspect into ac-
count as well. you cannot analyze diseases just because you want to: there were
many diseases for which the so-called ‘lesions’ were bacterial and that is not known
until after about 1880; or they are even molecular and these are very recent. as a re-
sult, medicine must, for all kinds of reasons, remain patient-centered. In fact, one
of the things that gives my talk particular currency today is the increasingly impor-
tant notion, at least in Britain, of the expert-patient. Insofar as patients become ex-
perts in certain aspects of their own condition, the expertises of doctor and patient
are gradually becoming complementary. We are again on the edge of a new start,
which comes along only if certain conditions apply. More importantly, this new
start will co-exist with older forms and with renewals of older forms, depending on
the context.



Practitioners could do Paris medicine in Vienna, a city that had a huge hospital
of a similar sort. They could also apply similar approaches in military hospitals, be-
cause in such settings the patients don’t have any say– in fact, in military hospitals,
there was a certain amount of Paris medicine done before. But such new medical
approaches could not be implemented in the big hospitals of london to any great
extent, because these were charity hospitals and thus dependent on the good will of
the public –not of the patients. If word got round that you were dissecting your pa-
tients, even after they were dead, this would not be very popular. Effectively, the fact
that the hospital has a kind of duty of care to the patient rendered modern devel-
opments quite marginal in British medicine. 

Once again it is clear that medical and scientific discoveries depend on the con-
text. Better, by bringing up the example of Paris medicine, I would like to stress the
crucial role played by layers and accumulations of practices in history of medicine.
for example, there is a biographical medicine which is centered on meanings plus
natural history16, but you can also add a layer of analysis, and those different layers
will continue as contested structures. Still further, many other layers of analysis can
be added: in a hospital laboratory, for example, specialists still do pathological
anatomy, biochemical analysis, genetic analysis, immunological analysis, bacterio-
logical analysis and so on and so forth. 

How does all that relate to the rest of science? Can it be a model for other things,
outside medicine? I want to suggest that it can, and that leads me back to the pre-mod-
ern model of physic c. 1750 [fig. 2]. What is the equivalent of the model physician c.
1750 with respect to other kinds of science during the same period? There is natural
philosophy which would explain phenomena like the weather, there is historia, i.e. nat-
ural history of many kinds and crafts, and there is also mathematical analysis, which
had been important in medicine for as long as astrology was important in medicine,
namely until about 1700. Surely, a lot of planetary astronomy was developed for med-
ical purposes, when it was still believed that the position of the stars and the planets
was an important influence on people’s life and on the luckiness of doing things. 

To put it in a different way, right before the drastic changes c. 1800, there is a
world which is still dominated by various kinds of natural philosophies. In the same
world, there are also increasing places for mathematics, which is hugely important
for time keeping and navigation, and, still further, there is more and more informa-
tion about the things in the world, i.e. historia.  One may still ask: “Well, what is this
society? Is society still dominated by churches and church-going elites and by

16. See note 13. 
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philosophers in universities?” Perhaps so. But, it’s also, basically, a trading society.
and what do you need for trade? you need to know what there is in the world and
who you can sell it to, and you need to be able to get it from a to B, which means
you have to build and navigate. at best, this can be done by the natural history of
the shore and that’s exactly what they did before, but, eventually, they do it by nav-
igation. 

That is the old state of the field in medicine and other sciences. But, what are the
groundbreaking changes that take place around 1800 in the broader scientific
realm? Tissues and medical science again provide various useful clues: tissues were
treated as things like nerves or muscles, or skin that appeared more or less homo-
geneous and irreducible. In other words, they are treated as the elements of the body,
fundamental components of which the body is made. Where does that term ‘ele-
ments’ come from? It comes directly from the new chemistry of antoine lavoisier
(1743–1794), when chemistry decided that instead of having the four classical ele-
ments of earth, air, fire and water, and working with various modifications of that
scheme, an element would be something that man has not yet succeeded in decom-
posing. In a nutshell, if you cannot pull it apart, it is an element. Hence the job of
chemistry is to think of the whole world of materials in terms of elements, just as
the job of pathological anatomy or a certain kind of anatomy –e.g. general anato-
my– is to think of the body as accumulations of tissues.

My main claim is that this new model is really very extensive, pertaining to
many of the new sciences of that period like geology. geology indeed is basically
about working out strata: it did not have strata in 1750; they were invented, and
once you have invented them, then you have a lifetime’s work –actually, many many
lifetimes’ work– working out the relations of strata in different places: how they can
be related in time or how they are related across places. The discipline of political
economy works in the same sort of way, and so does the study of languages. you dis-
cover elements and these constitute new disciplines. Natural philosophy and natural
history potentially are about everything. In contrast, chemistry now is about things
made of chemical elements, just as geology is about things made of strata, and po-
litical economy is about things like marginal fertility or demography. Indeed, the
political economy of robert Malthus (1766-1834)17 tried to answer a specific ques-

17. Thomas robert Malthus was a British cleric and scholar, writer of the controversial book An
Essay on the Principle of Population: as it affects the future improvement of society, (london 1798). The
appreciation of his influence on political economy, demography, even biology and later theories of nat-
ural selection continues to divide and stimulate scholars.  
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tion like “why are you gonna have a population problem”? Because, he said, popu-
lations tend to increase exponentially, whereas resources tend to increase arithmeti-
cally. That is an interesting example of a fantastic mathematical reduction: it may
be completely wrong, it may be misleading and, in some ways, even pernicious, but
you can see the intellectual ambition of looking at all these complicated human sit-
uations and stripping them down to something that looks like a later diagram in
physical chemistry. Why did all these things come about? Well, the argument is they
came about for much the same reasons as they do in medicine. for example, you
have people in these sciences running new kinds of professional schools like the
ones associated with the hospitals, and, therefore, they have to think up new cur-
ricula. They deliberately aim to avoid doing just natural history or just natural phi-
losophy; they want to try and get to grips with the principles of a particular field.
The important idea is that you should have a kind of basic intellectual structure for
each of these sciences and it is that particular kind of context that helps produce it.  

In this sense, natural philosophy tends to be pushed away a little and new kinds
of domains, often modeled on chemistry, come to the fore inseparably from this
special educational and professional context. a similar sort of thing happens in the
Industrial revolution, which is, basically, about analyzing processes, dividing labor,
maybe mechanizing. Such processes may or may not actually link up with sciences
in the strict sense. for example, robert Bakewell (1725-1795) said “I am going to
breed cattle and I am going to look essentially at the amount of meat and fat they
produce per unit and pot of grass18”. according to this mode of analytical decon-
struction, a sheep becomes a machine for turning grass into meat, into money, and,
of course, people get carried away with this symmetrical arrangement and say
“Well, once you’ve got the principles of a machine, you can easily mechanize things.”
Not so. It requires endless fiddling about, endless craft skills, and many other things
that you can’t really quantify or fully analyze. areas like the steel industry depend
very much on personal experience, on sensory experience, and that kind of phe-
nomena throughout most of the nineteenth century. When people call these prac-
tices “applied sciences,” it’s propaganda. They are still, basically, craft activities, re-
fined in various ways, with limited sorts of input from certain kinds of science. 

One can argue the same kind of thing for humanities and the social sciences: new

18. robert Bakewell is a pioneering figure in British agronomy and the agricultural revolution in
Britain. as a farmer and stock breeder, Bakewell experimented boldly on land improvement as well as
on feeding and housing stock, obtaining, in this way, better breeds of cattle and sheep. 
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kinds of what I call natural history in the humanities appear in this period. This is be-
cause people start making museums, and art history is an obvious case in point.
Museums, in this period, are partly the royal collections, they are partly collections of
things that have been ripped out of monasteries or taken out of Italy or brought back.
They have been, in the most obvious sense, de-contextualized and they have been re-
contextualized into an academic setup, put into a kind of historical series. In this way,
people start making catalogues of them just as they made catalogues of books, and that
kind of activity is enormously important. Moreover, when people decide that the gothic
is part of the canon of art, then they can go around and strip monasteries and get fur-
ther stuff of that sort from Italy into their art galleries and so on.

But, most significantly, that kind of natural history is still in dialogue with what
people define as the meaning of these things. On top of that, you have people trying
to develop new kinds of analysis that resemble weird mixtures of things like a ‘com-
parative anatomy of languages’ or even a ‘comparative anatomy of architecture’, so
to speak. likewise, they derive a sociology, which, for some of them, is a kind of ex-
tended biology that sees societies as organisms. Often, those analyses are very lim-
ited in terms of intellectual interest, but the natural history is almost certainly im-
portant and literally people join inthrough novels, realistic novels which frequently
function as a kind of natural history of society. People like Balzac explicitly use such
phrases to describe their books. Be this as it may, the important point is that the
three levels of working knowledge mentioned above continue to apply in the hu-
manities: you still have the levels of meaning or natural philosophy, of natural his-
tory and, finally, that of analysis. 

There are many new forms of analysis developing. People try and push this par-
adigm from analysis by observation to analysis by experiment: rather than just do-
ing comparative anatomy, medical men do comparative physiology by engaging
with experimental processes. Where there is qualitative, they try to make quantita-
tive. If you have an analysis of heat and light and motion, you begin to work at the
things that link them and, in this way, a deeper level of analysis emerges including
such aspects as energy, cell theory or evolution. Those are parts of the intention of
the programs, and they lead to associated shifts of meaning. But, in addition, from
about 1870, and again led by chemistry, phenomena that relate to what can be called
synthesis make a forceful appearance. People are now saying quite explicitly “we
know how to take things apart, let’s see if we can put them together in new ways.”
for example, people start thinking of synthetic dyes not just as prepared or concoct-
ed substances but specifically as synthesized, because they know the structure and
they can thus begin to work it out. louis Pasteur (1822-1895) and vaccines or, again,
Claude Bernard (1813-1878) and his experimental medicine belong to the same cat-



egory19. The idea which is enormously powerful in experimental science is that,
once scientific operators can start making or, at least, controlling things in labora-
tories, then they would be able to do the same in the real world: that is Bernard’s
precise claim for experimental medicine.

Thus, in our present day, multiple forms of biomedical analysis co-exist.
genomics, for example, which is about transforming things; multiple forms of bio-
medical synthesis which is about, potentially, the creation of new organisms and cer-
tainly the modifications of new organisms; and, finally, new forms of mathematical
synthesis, because we live in this astonishing age, where it is claimed, presumably
correctly, that everything, at least all natural objects, could be described as se-
quences of dots and dashes, in binary codes through digital computers. So, instead
of making things in the real, in vivo or in the test tube, one can make them ‘in sil-
icon’. The traffic of whole cities can now be modeled in real-time terms. But again,
if we want a sensible approach to this technology, and especially from the viewpoint
of users rather than the producers, we may be able to synthesize drugs rationally or
genetically modify patients, but those things will still relate to many kinds of analy-
sis, to the case histories of patients and, most crucially, to what patients want or what
we, as a society, want. 

This is my understanding of medicine in the world today, and this is why I be-
lieve it is both a useful and important model for science, technology and medicine
now. In the same regard, the notion of empowering patients and, what is more, of
expert patients is vital. Medicine now, as well as being more technical and sophis-
ticated, looks a little less like Paris medicine than it used to do. This is to say that,
like the older medicine, it is increasingly asking patients, either because patients
now have a higher competence in medicine or because similar approaches form
part of a new lucrative kind of medical consumerism. Those are tricky things. In
the same respect, we have to ask ourselves in medicine “what is the precise content
and lived experience of being part of a random controlled trial in medicine”? Being
part of the trial is now part of, as it were, the ‘natural history of the disease’ or the
experienced history of the disease: it follows naturally that the precise places for that
kind of exercise must be clearly defined. It is equally interesting when issues related

19. Claude Bernard is one of the most important physiologists of the nineteenth century. His work
on experimental physiology, in particular, had a broad cultural impact, proving extremely influential
for french naturalist literature. The contribution of his quantitative experimentalism to the radical re-
definition of medical practice and philosophy is discussed in Canguilhem’s book on the normal and
the pathological (see earlier note).  
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to climate change and sustainability, are raised in the same context. Such discus-
sions tend to assume a very quasi-medical character, since what is being considered
in these disciplines is, basically, the health of the planet: research revolves around
norms and how you can adjust systems to either return to the norms or find new
norms that one can live with. 

Medicine is, therefore, such a good model for all these important endeavors in
science, since it is, in one way or another, understood by people. If you ask people
about public understanding of science, the questions most commonly asked can
easily be reduced to the kind of ‘pub quiz’ or ‘trivial pursuit’ type of question such
as “how many planets are there”? On one level, who cares about the answer to the
question “does the earth go round the sun or the sun goes round the earth”? It is
very useful to know which of those is true, but it doesn’t radically affect public sen-
sibilities, and the specialists, who started current projects that aim to map so-called
‘public responses to science’, know very well that many people are not interested in
that kind of question, just as they would be relatively uninterested in the bare fact
of accumulating information. But, ask them about the threat of pollution, ask them
about responses to drugs and they are perfectly capable of understanding what they
need to know in terms of natural history and analysis, and they have their own po-
sitions. Moreover, in order to deal with these things adequately you cannot very of-
ten do it at the most technical analytical level, because models of analysis are often
not good enough to capture what, for example, the effects on trees will be of a chem-
ical plant twenty miles away. likewise, our understandings of drugs are never good
enough to make it absolutely sure that they won’t kill some people. In order to do
that, you have to stick to doing natural history, namely, you have to have systems
where people report adverse reactions to drugs, so that information can be collected
together. It is thus demonstrated that what may look like an intellectually simple
matter always proves to be quite complex and vital. 

To conclude, these are the basic parameters of my story: it is useful, firstly, to
think of medicine in the world, secondly, to think about the other sciences by com-
parison and, thirdly, to treat all of them as layered and operating in the same kind
of way. In a similar vein, I argued that this is also, for intellectuals, a way of getting
over some of the sillier arguments around questions like “is that cultural history or
social history”? Well, is the birth of the clinic a phenomenon better affiliated to cul-
tural history or social history? Who cares and it is obviously related to both. Is it
micro-history or macro-history? Well, it is micro-history: in order to understand
it, one would have to understand the politics of one single institution, but they
would also need a much bigger picture that shows how the clinic comes to affect the
whole world. Is it just medicine? No, it also relates to science, humanities and so on,



transcending these internecine or technical disputes about method. 
In brief, I am trying to develop a kind of framework which shows you how a lot of

problems are the same. The problems of knowing whether a technology can be un-
derstood in analytical terms or whether historians would have to resort to natural his-
tory and experience are very similar to many problems in medicine. does the analysis
adopted by historians tell them enough? What are the peculiarities of each case? Time
and time again, this task can be carried out through the humanities where the same
kinds of characteristic problems recur, namely, problems concerning the relations be-
tween different kinds of analysis or between analysis and natural history. arguably,
there is a certain economy in analyzing, and this economy leaves open the possibility
of applying this kind of analysis to lots of cases in the history of medicine and in allied
subjects. and with that I thank you very much. Thank you.

Postscript

Ηπαραπάνω ομιλία θα μπορούσε να διαβαστεί ως μια διάλεξη περί της μεθόδου και των τε-
χνικών της ιστορίας στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή της εξέλιξής της στη Δύση. Το πε-

ριεχόμενο του καλέσματος του ομιλητή για συνθετικές, πλατιές, αλλά καλoακονισμένες ιστορίες
δεν θα μπορούσε να βρει τη θερμή απήχηση που βρήκε από τους συναδέλφους του ιστορικούς
χωρίς τον κορεσμό αλλά και τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι μικροϊστορίες και οι ιστορίες των
ειδικών περιπτώσεων τις τελευταίες δεκαετίες. 

Σε αντιπαράθεση με τις κατακερματισμένες ιστορίες των ειδικών περιπτώσεων, τα λεγόμενα
case studies, ο καθηγητής John Pickstone πίστευε ακράδαντα ότι είχε φθάσει η στιγμή που χάρη
ακριβώς στην επιτυχία αυτής της τάσης έχουμε πια ανά κλάδο έναν ικανό αριθμό μερικών εκα-
τοντάδων μελετών υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορεί να ξεκινήσει το σημαντικότερο εγχείρημα
της σύνθεσής τους σε μεγαλύτερους, περιεκτικότερους και αποδοτικότερους σχηματισμούς.
Τέτοιες συνθετικές μελέτες υπογραμμίζουν την ανάγκη για ιστορίες της «μεγάλης εικόνας», οι
οποίες αφ’ ενός μεν θα επιτρέψουν την κατανόηση των ευρύτερων ρευμάτων της ιστορίας, αφ’
ετέρου δε θα μπορούν να αξιοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα πιεστι-
κά στοιχήματα του παρόντος. 

Μια τέτοια αναδιάταξη των προτεραιοτήτων της ιστορικής προσοχής δεν αμφισβητεί διόλου
τη χρησιμότητα των case studies, καθώς μάλιστα ο ίδιος ο Pickstone ξεκίνησε ως ένας εξειδικευ-
μένος ιστορικός με έντονο ενδιαφέρον για τις μικροϊστορικές ιδιαιτερότητες των φαινομένων
που κάθε φορά διερευνούσε. Αυτή πιστεύω ότι είναι και η σημαντικότερη συνεισφορά του κα-
λέσματος του Pickstone στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή: δηλαδή, η δημιουργία εκείνων των
προϋποθέσεων που είναι απαραίτητες για μια ταυτόχρονη ιστορία, η οποία θα είναι σε θέση, την
ίδια στιγμή που ανασυγκροτεί τη μικροσκοπική λεπτομέρεια κάθε ειδικής περίπτωσης, να κάνει
το άλμα στο άλλο άκρο προάγοντας τη χειρουργική και παραγωγική ένταξη αυτών των φορτι-
σμένων λεπτομερειών σε ευρύτερα σύνολα. Το βλέμμα του Pickstone απαιτεί έτσι μια bird’s eye
view of history, μια ιστορία που διαθέτει την πανοραμική γωνία θέασης ενός πουλιού, μόνο που
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το μάτι αυτού του birdman/ιστορικού πρέπει να είναι αυτό ενός γερακιού ή ενός αετού: να εν-
τοπίζει με δεινότητα τις θέσεις, τις πυκνώσεις, τις ιδιομορφίες και τις συνάψεις καθενός από τα
μικροσκοπικά αντικείμενα στο τοπίο αυτό. Με την ίδια λογική, στο κέντρο της ιστορίας που πρό-
τεινε ο Pickstone βρίσκεται ένα μοντέλο στο οποίο ανάλυση και σύνθεση αποκτούν έναν συγ-
χρονικό παλμό. 

Όλες οι επίκαιρες προτάσεις του Pickstone για την πρακτική της ιστορίας χαρακτηρίζονται
από τον ίδιο παραγωγικό διπολισμό: κινούνται μεταξύ φιλοσοφίας και ιστορίας, δομικής ανάλυ-
σης και ιστορικο-κριτικής προσέγγισης ή, τέλος, θεωρητικής εκλέπτυνσης και εμπειρικής ακρί-
βειας. Η ίδια ταλάντωση μεταξύ αντιθετικών πόλων συναντάται μάλιστα σε όλα τα επίπεδα δρα-
στηριοποίησής του: στη φανατική εντοπιότητα, αλλά και τον διεθνή αντίκτυπο των μελετών
του.στην προτίμησή του για λαϊκές και τοπικές ιστορίες,αλλά και την ευρύτητα της ματιάς του
στην παγκόσμια ιστορία. τέλος, στη θεωρητική του δεινότητα για αφηρημένη σκέψη και ταυτό-
χρονα στη σπάνια δεξιοτεχνία του σε πρακτικά ζητήματα, όπως η οικοδόμηση και διαχείριση
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Ισχύει και εδώ αυτό που ο Peter linebaugh πρόσφατα έγραψε για τον
εμβληματικό Άγγλο ιστορικό E. P. Thompson: «τέτοιες διπολικότητες δούλευαν μέσα του σαν
δυναμό»20. Μάλιστα, το διπολικό ιδεώδες αυτής της ιστορίας αναβιώνει ένα ξεχασμένο μοντερ-
νιστικό γούστο για τις «ταυτόχρονες αντιφάσεις» και τα επικίνδυνα περάσματα μεταξύ αντιθετι-
κών μορφών εμπειρίας ως κλειδιά για την ενίσχυση της πιστότητας και της πειστικότητας των
αναπαραστάσεων της πραγματικότητας –είτε ιστορικής είτε καλλιτεχνικής. Από τον georges
Seurat και τους νεοϊμπρεσιονιστές έως τους κυβιστές, τους ορφιστές και τους νεορεαλιστές όπως
ο robert delaunay ή ο fernand léger, οι μοντερνιστές χειρίστηκαν τις βίαιες αντιθέσεις μεταξύ
αισθητηριακών και σωματικών διεγέρσεων ως μοναδικά εργαλεία μεγιστοποίησης της επενέρ-
γειας των αναπαραστάσεων (των έργων τέχνης, στην προκειμένη περίπτωση) και της εκφραστι-
κότητας μέσω αυτών21. Το ότι το μεθοδολογικό ιδεώδες του Pickstone για το μέλλον της ιστορίας
υπήρξε, υπό την παραπάνω έννοια, και ένας συγκεκριμένος ιστορικός τρόπος εμπειρίας και ανα-
παράστασης της νεωτερικής πραγματικότητας κατά την περίοδο της ακμής της στις αρχές του
20ού αιώνα αυξάνει παρά μειώνει την αποτελεσματικότητά του ως τρόπου ανασυγκρότησης και
συγγραφής της ιστορίας.

Ανάμεσα σε αυτές τις αντιθετικές κινήσεις πρέπει να τονιστεί και μια ακόμη, που κορυφώ-
θηκε προς το τέλος της ζωής του. Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία ξεδίπλωνε τις περίπλο-
κες διανοητικές απαιτήσεις της σκέψης του, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε τη μοναδική ικανότητά
του να κάνει την ιστορία προσβάσιμη στο ευρύ κοινό. Από το 2009 και μετά o Pickstone βρέθηκε
στο κέντρο της δημόσιας προσοχής μέσα από τη σύλληψη και υλοποίηση του Manchester
Histories festival, τον πρώτο και μοναδικό στο είδος του τέτοιο θεσμό στη Μ. Βρετανία, που συ-

20. E. P. Thompson, William Morris: Romantic to Revolutionary, foreword by Peter linebaugh,
(Oakland 2011).

21. Βλ., για παράδειγμα, linda Nochlin, “Mass Culture and utopia: Seurat and Neoimpressionism,”
in Nineteenth Century Art: A Critical History, ed. Stephen f. Eisenman, 3rd ed., (london 2007), σσ. 368-
381, (ιδ. 378-381) και fernand leger, “Contemporary achievements in Painting”, in The Functions of
Painting, (New york 1973), σσ. 11-24.



νεχίζεται από τότε με εξαιρετική επιτυχία. Πρόκειται για μια ιδέα που συνένωνε στην ίδια πόλη
κάθε χρόνο μια πλειάδα διακεκριμένων επαγγελματιών ιστορικών, ερασιτεχνών φίλων της ιστο-
ρίας, χιλιάδες μαθητές σχολείων, φοιτητές και άλλους επισκέπτες. Στο κέντρο αυτής της συγ-
κέντρωσης βρισκόταν μια σειρά από καλοσυντονισμένα events και εξορμήσεις στα πολλά ιστο-
ρικά σημεία της εργατικής αυτής πόλης με σύμβολο τη μέλισσα και τις δικές της «Θύρες της
Κολάσεως», το βιομηχανικό κέντρο του ancoats. Το επόμενο project δημόσιας ιστορίας που συ-
νέλαβε ο Pickstone, μια κριτική ιστορία του ίδιου του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, δεν πε-
ρατώθηκε: έτσι κι αλλιώς η κριτική ιστορία ενός ιδρύματος δεν γράφεται ούτε εύκολα ούτε γρή-
γορα, πολύ περισσότερο όταν κανείς σκοπεύει να τη συντάξει «από τα μέσα» εμπλέκοντας στην
κριτική διαδικασία το ίδιο το ίδρυμα και τις δομές του …  

Όλες οι παραπάνω δεσμεύσεις περιστρέφονται γύρω από την κορυφαία ανάμεσα στις τα-
λαντώσεις του Pickstone –αυτήν ανάμεσα στην εξαντλητική μελέτη του παρελθόντος και τις πα-
θιασμένες εμπλοκές με το παρόν. Πίστευε με θέρμη ότι, αν θέλουμε όχι απλώς να καταλάβουμε
το παρόν αλλά να αναλάβουμε πλήρως την ευθύνη του, τότε η ιστορία κρατά το κλειδί αυτής της
διαδικασίας. και ειδικότερα η ιστορία της ιατρικής λόγω της εγγύτητας, της συμπαθητικής αμε-
σότητας και της έμβιας υλικότητας των θεμάτων που επεξεργάζεται. Με μια αυστηρά γενεαλο-
γική ευαισθησία που παραπέμπει απευθείας στις επιδράσεις του από τον Michel foucault, ο
Pickstone αντιλήφθηκε την ιστορία της ιατρικής ως μια προνομιακή είσοδο στο ναρκοπέδιο των
«σύγχρονων ζητημάτων» και είναι υπό αυτήν την επιπρόσθετη έννοια που χαιρόταν να τονίζει
τη σημασία της ως «ενός τρόπου ζωής»22.

Η ιατρική-μέσα-στον-κόσμο και η ιατρική-τώρα, όπως δηλαδή λειτουργεί κάθε φορά σε συγ-
κεκριμένα συμφραζόμενα και τοπικές συνθήκες, σε πραγματικό παροντικό χρόνο. Αυτό ήταν το
σημείο σύγκλισης των διαφόρων πρωτοτυπιών του έργου του Pickstone και εδώ έγκειται η πο-
λιτική και κοινωνική συνεισφορά του μοντέλου του. Το κάλεσμά του για ευρύτερες ιστορίες υπη-
ρετεί αυτή τη μεγάλη φιλοδοξία μιας ιστορίας του παρόντος. Με αυτόν τον τρόπο, διατυπώθηκε
ξανά το καίριο αίτημα να συλληφθεί το παρόν κατά τη διαμόρφωσή του ή να διαμορφωθεί επι-
τέλους το παρελθόν σύμφωνα με τις πανταχού παρούσες εκβολές του μέσα στο παρόν.
Μιλήσαμε, μάλιστα, για την έννοια του real-time history και μου έλεγε πόσο ενδιαφέρον θα είχε
να ξεκινήσει από το ίδιο το πανεπιστήμιο ένα real-time history της ίδιας της οικονομικής κρίσης
που ζούμε. Πρωτότυπο, ίσως ριζοσπαστικό, σκέφθηκα και αμέσως το μυαλό μου πήγε στην ιστο-
ρία του Επταετούς Πολέμου (1756–1763) που δημοσίευε ο Edmund Burke στο Annual Register:
αυτά τα κείμενα είχαν τον δικαιολογημένο τίτλο “The History of the Present War,” καθώς γρά-
φονταν εν μέσω των εχθροπραξιών και παρουσίαζαν στο τέλος κάθε χρόνου την αναλυτική ιστο-

22. Σύγκρινε Michel foucault, “Nietzsche, genealogy, History”, in Aesthetics, Method, and Episte-
mology, vol. II, ed. James faubion, allen lane, (New york 1998), σσ. 369-392. J. V. Pickstone, “Medical
History as a Way of life”, Social History of Medicine 18/2 (2005), σσ. 307-323. Από αυτήν ακριβώς την
άποψη της ευαίσθητης –της γεμάτης κινδύνους, απώλειες, αλλά και ανταμοιβές– διαπλοκής της ιστο-
ρίας με τη ζωή, είναι καιρός να αρχίσουμε να αξιοποιούμε και πάλι το πλούσιο δοκίμιο του friedrich
Nietzsche, On the Advantages and Disadvantages of History for Life, (1874, repr. Indianapolis and Cam-
bridge 1980).
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ρία του πολέμου κατά τον προηγούμενο23. Πράγματι, η προκλητική ιδέα για μια παροντική ιστο-
ρία της κρίσης είναι τόσο παλιά όσο και οι ίδιες οι απαρχές της επιστήμης της ιστορίας στη νε-
ωτερική της μορφή κατά τον 18ο αιώνα, χωρίς αυτό να μειώνει στο ελάχιστο την επικαιρότητά
της. Αντιθέτως, δικαιώνει για μία ακόμη φορά την απόφαση του Pickstone να διασχίσει τις ‘βο-
λικές’ ασυνέχειες μεταξύ του ξεπερασμένου και του νέου, του παλαιού και του μοντέρνου. τελικά,
μεταξύ του παρελθόντος και του παρόντος. 

Η διάβαση αυτή από το παρελθόν προς το παρόν περνά, όμως, από πολλές ενδιάμεσες αλλά
αναγκαίες στάσεις: για να έχει λόγο στο παρόν, η ιστορία της ιατρικής πρέπει να προχωρά με εξα-
πλώσεις και ενσωματώσεις, περνώντας πρώτα, όπως και ο Pickstone, μέσα από τις ιστορίες της τε-
χνολογίας και της επιστήμης, μετά της οικονομίας και του πολιτισμού και, προς το τέλος της ζωής
του, μέσα από την ιστορία της τέχνης, της χειροτεχνίας και της τεχνικής. Ποιος ξέρει πόσες ακόμη
ιστορίες θα συμπεριλαμβάνονταν σε αυτό πρόγραμμα, αν ο ιστορικός ζούσε περισσότερο;
Πράγματι, οι προτάσεις του Pickstone φιλοδοξούν να γεφυρώσουν τις ιστορίες διαφόρων επιστη-
μονικών χώρων που συχνά θεωρούνται είτε ασύνδετοι είτε αντικρουόμενοι μεταξύ τους. Αυτό δεν
σημαίνει ότι ο Pickstone ήταν ένας ακόμη ζηλωτής της διεπιστημονικότητας: αντιθέτως ασκούσε
συχνά κριτική σε αυτόν τον πολυδιαφημισμένο όρο, ο οποίος, απισχνασμένος  από τις ιστορικές
του διαπλοκές, παρουσιάζεται συχνά άδειος και αντιδραστικός. Αντί για ανταλλαγές ‘θεωριών’ ή
μεθοδολογικών μοντέλων μεταξύ των διαφόρων κλάδων, ο Pickstone ξαναέδωσε στον όρο την
ιστορική του στιβαρότητα, εξασκώντας αυτό που θα ονόμαζα έναν «δι-ιστορικό διεπιστημονισμό».
Υποστήριξε, δηλαδή, την αναγκαιότητα διεκπεραίωσης πολύ πιο κοπιαστικών συνδέσεων μεταξύ
πολλών διαφορετικών ειδών ιστορίας – και ειδικά μεταξύ αυτών, όπως οι ιστορίες των φυσικών επι-
στημών και αυτές των ανθρωπιστικών κλάδων, που βρίσκονταν σε χρόνια απομόνωση. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, οι βασικές έγνοιες αυτής της ιστορίας περιλαμβάνουν διευρύνσεις
του πλαισίου αναφοράς (bigpictures) αλλά και συγκεκριμενικότητα (specificity), ευρύχωρα μον-
τέλα και ταυτόχρονα εξονυχιστικό εμπειρικό έλεγχο. Επίσης, αυτό το είδος ιστορίας ανασύρει
από τις ανθρώπινες κοινωνίες και δραστηριότητες συσσωρεύσεις και μεταλλάξεις και όχι απορ-
ρίψεις. συμβιώσεις ή μετατοπίσεις υλικών και όχι συλλήβδην αντικαταστάσεις ή εύκολες ασυνέ-
χειες (shifts και όχι replacements or facile discontinuities). Η επιστροφή του Pickstone στην έν-
νοια της «μακράς διάρκειας» πρέπει να γίνει, λοιπόν, αντιληπτή ως έμφαση στον μακρύ χρόνο
και τις πολλαπλές του εντάσεις και αταξίες και όχι στη ρητορική της «διάρκειας» ή της «συνέχει-
ας», που συνήθως χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει την υποτιθέμενη τάξη, ενότητα και ομα-
λότητα των κοινωνικών φαινομένων και της ιστορίας τους. Ακόμη σοβαρότερα, η έμφαση αυτή
στα στοιχεία που εμμένουν, ανακυκλώνονται ή συμβιώνουν έχει ως στόχο να αναδείξει τις τριβές
και τις αντιφάσεις, τον ετερόκλητο, διαφιλονικούμενο και συχνά συγκρουσιακό χαρακτήρα των
ιστορικών σχηματισμών γνώσης ή αίσθησης. Ανάμεσα στα πολλά πλεονεκτήματα αυτής της γω-
νίας συγκαταλέγω και τον τρόπο με τον οποίο ξαναφέρνει στο προσκήνιο τις συγχρονικές διαι-
ρέσεις και αντιφάσεις που λειτουργούν στο εσωτερικό των ιστορικών ιστών: περισσότερο συχνά

23. Βλ., για παράδειγμα, E. Burke, “The History of the Present War”, in The Annual Register for the
Year of 1758, (london 1759), σσ. 1-77. Το τελευταίο μέρος παρουσιάστηκε το1764, έναν χρόνο μετά
το τέλος του πολέμου. 



από ό,τι χρειάζεται, εδραιωμένες μορφές ιστορίας προτιμούν αντιθέτως να μεταμφιέζουν τέτοια
ρήγματα μέσα στο παρόν ως διαδοχικές φάσεις της ιστορίας, τακτοποιώντας τα κάτω από τις έν-
νοιες είτε της προόδου είτε, πιο πρόσφατα, της ασυνέχειας. Μακριά από την ασφάλεια τόσο της
διάρκειας όσο και της ασυνέχειας, η στάση του Pickstone εξυπηρετεί, συνεπώς, ένα αγωνιστικό
γούστο για την ιστορία, προάγοντας την εριστικότητα και τον δυναμισμό ως βασικές ιδιότητες
των οργανωμένων ανθρώπινων δραστηριοτήτων και κοινωνιών. Στους ιστορικούς της τέχνης,
ειδικότερα, αυτή η προσέγγιση στην ιστορία της γνώσης και των αισθημάτων είναι εξαιρετικά
χρήσιμη, καθώς βοηθάει να αντιληφθούμε την ιστορία των ανθρώπινων πρακτικών ως bricolages
ή assemblages, μακριά από τα τελεολογικά, γραμμικά και υπέρ το δέον διανοητικά σχήματα του
παρελθόντος. Τη θέση αυτών των αφηρημένων μοντέλων παίρνουν τώρα οι συγχρονικές συναρ-
μολογήσεις και τα απρόσμενα μονταρίσματα διαφορετικών ειδών γνώσης και αισθήσεων, τα
οποία βρίσκονται όχι μόνον σε διαρκή αστάθεια και ανησυχία, αλλά και σε μια συνεχή παραγω-
γική διέγερση που οδηγεί συχνά σε ξαφνικές μορφές τάξης. Μέσα από τον πραγματισμό της, η
προσέγγιση του Pickstone αποκαθιστά την υλικότητα και τη σωματικότητα των πολιτισμικών
πρακτικών στο σύνολό τους, ανασύροντας τόσο την ενεργή συμμετοχή τους στη ζωή όσο και
την υπόστασή τους ως μορφές ζωής αυτές καθαυτές –μορφές δηλαδή ζωτικής εργασίας και δρα-
στηριότητας με πλούσιες προεκτάσεις στη ζωή. 

(Άρης Σαραφιανός)

Για σύντομες αλλά ενδεικτικές αποτιμήσεις του έργου του John Pickstone, βλέπε:
Michael Worboys, “John Pickstone Obituary,” The Guardian, 23 february 2014.
Vanessa Heggie, “John Pickstone, 1944-2014,” The Guardian, 23 february 2014.
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fig. 1: [John Kay, formerly attributed to], A physician (William Cullen?) taking the pulse of a
gouty bachelor as he receives a paternity claim, oil painting, 72 x 58.5 cm, “Wellcome library,
Iconographic Collection”   
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fig. 2. A doctor taking the pulse of a gouty bachelor surrounded by the consequences of his
life style, mezzotint, published by Carington Bowles, at his map & print ware-house lon-
don (69 St. Pauls Church yard), platemark 35.2 x 25 cm, “Wellcome library, Iconographic
Collections”  





ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ





1. Για το προϊστορικό λατομείο πυριτολίθου των Πετρωτών, τα πετρώματά του (κυρίως πυριτιω-
μένος δακιτοειδής ανδεσίτης) και για τις δραστηριότητές μας στην περιοχή και τα συμπεράσματά μας
μέχρι το 2005 βλ. http://petrotasurvey.hist-arch.uoi.gr/, ιστότοπο που βρίσκεται (2015-16) σε διαδι-
κασία αναβάθμισης.  Βλ. επίσης φωτιάδης κ.ά. 2001, με αναφορές σε προγενέστερες σχετικές δημοσι-
εύσεις.

ΜΙΧΑΛησ φωΤΙΑΔησ–νΙΚΟσ ΕυσΤΡΑΤΙΟυ–ΚΟσΜΑσ ΠΑυΛΟΠΟυΛΟσ
e-mails: mfotiadi@cc.uoi.gr –- efstrati@hotmail.com –- kpavlop@hua.gr

ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΠυΡΙΤΟΛΙθΟυ, ΠΕΤΡωΤΑ θΡΑΚησ 
(ΠΑΛΑΙΟΛΙθΙΚη–νΕΟΛΙθΙΚη)

στο πλαίσιο των εργασιών πεδίου του 2010 η Ιθ΄ Εφορεία Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων συνέχισε την επιφανειακή έρευνα στο προϊστορικό

λατομείο πυριτολίθου στα Πετρωτά του νομού Ροδόπης. Όπως και παλαιότερα,
τα τρέχοντα έξοδα κάλυψε με ΧΕΠ προς τον γράφοντα (Μ. φωτιάδης) το Πανε-
πιστήμιο Ιωαννίνων, και η ανάγκη για υλική υποδομή, προπαντός για την ασφαλή
αποθήκευση των ευρημάτων, καλύφθηκε από την Ιθ΄ ΕΠΚΑ, η οποία προσέφερε
χώρο στο (ιστορικό) κτήριο όπου φυλάσσεται η Αρχαιολογική συλλογή Μαρώνει-
ας στη Μαρώνεια. Όπως και παλαιότερα επίσης, τις δραστηριότητες στο πεδίο επέ-
βλεψαν ο γράφων από κοινού με τον νίκο Ευστρατίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο θεσσαλονίκης), ενώ χρέη βοηθών είχαν τρεις φοιτητές από τα πανεπιστήμια
Ιωαννίνων και θεσσαλονίκης. συμμετείχε επίσης για σύντομο χρονικό διάστημα
ο Κοσμάς Παυλόπουλος (γεωμορφολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα). 

Οι δραστηριότητές μας στο πεδίο το 2010 είχαν ως στόχο τους την περαιτέρω
διερεύνηση ζητημάτων που είχαμε αρχίσει να ερευνούμε σε παλαιότερα χρόνια, κυ-
ρίως το 2008, αλλά δεν είχαμε προλάβει να ερευνήσουμε ικανοποιητικά1. συγκε-
κριμένα: 

Α.
1. Το 2008 είχαμε εντοπίσει μια μικρή περιοχή (κωδικός: ΠΒΑ), της τάξης των

10 στρεμμάτων, στους νΑ πρόποδες του λόφου του Βράχου (εικ. 1), όπου η συχνό-
τητα προϊόντων ανθρωπογενούς απολέπισης του τοπικού πυριτολίθου (ΠΑΑΤΠ)
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ήταν αισθητά υψηλότερη από τις συχνότητες που είχαμε μετρήσει σε άλλες περιο-
χές στους πρόποδες του λόφου. Ανέκυψε επομένως το ερώτημα, μήπως η περιοχή
ΠΒΑ δεν είχε υποστεί (ή είχε υπο στεί σε πολύ μικρότερο βαθμό) τις συνέπειες της
διάβρωσης των κλιτύων του λόφου του Βράχου. Πριν απαντηθεί αυτό το ερώτημα,
έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες μετρήσεις συχνότητας ΠΑΑΤΠ
για να τις χρησιμοποιήσουμε ως συγκριτικά δεδομένα. Πάντως, η θέση της περιο-
χής ΠΒΑ σε σχέση με την τοπογραφία του λόφου του Βράχου υποδεικνύει ότι η πε-
ριοχή πρέπει να έχει δεχτεί σημαντικές ποσότητες πυριτολιθικού υλικού από τη
διάβρωση των υπερκειμένων κλιτύων του λόφου.

2. Μερική απάντηση στο ανωτέρω ερώτημα ήρθε το 2010, όταν είχαμε την ευκαι-
ρία να ολοκληρώσουμε τη δειγματοληψία σε μια άλλη περιοχή (κωδικός ΠΛΡ), πε-
ρίπου 200 μέτρα ν της περιοχής ΠΒΑ. η ιδιαιτερότητα της περιοχής ΠΛΡ έγκειται
στο γεγονός ότι, χάρη στην τοπογραφική της θέση, σήμερα δεν δέχεται προϊόντα
διάβρωσης από τις υπερκείμενες κλιτύς του λόφου του Βράχου, επιπλέον η συνθήκη
αυτή πρέπει να έχει ισχύσει κατ’ ελάχιστο για σημαντικό μέρος της  Ολοκαίνου. η
δειγματοληψία στην περιοχή ΠΛΡ (11 δείγματα, συνολικής έκτασης 134 m2) έδειξε
ότι η συχνότητα των επιβεβαιωμένων ΠΑΑΤΠ εδώ ήταν υπερ-δεκαπλάσια της συ-
χνότητάς τους στις κλιτύς του λόφου του Βράχου και σχεδόν τριπλάσια της συχνό-
τητάς τους στην περιοχή ΠΒΑ. συγκεκριμένα, το ποσοστό επιβεβαιωμένων ΠΑΑΤΠ
στα 11 δείγματα κυμαίνεται μεταξύ 17,86 και 52,31 % (μέσος όρος 33,72 %, Πίνακας
12). Αυτό το υψηλό ποσοστό, και το γεγονός ότι η περιοχή ΠΛΡ δεν δέχεται προϊόν-
τα διάβρωσης (φυσικά θραύσματα, κλπ) από τον λόφο του Βράχου οδηγούν στην
υπόθεση ότι όλο το πυριτολιθικό υλικό στην περιοχή ΠΛΡ (δηλ. όχι μόνο το 33,72 %
επιβεβαιωμένων ΠΑΑΤΠ αλλά και το υπόλοιπο 66,28 %, το οποίο αποτελείται από
δυσανάγνωστα θραύσματα) συνδέεται με ανθρώπινες δραστηριότητες.

3. Ποιες ήταν αυτές οι δραστηριότητες; Κατ’ αρχήν, με λίγες εξαιρέσεις (π.χ. τον
δισκοειδή πυρήνα της εικ. 2), τα 206 επιβεβαιωμένα ΠΑΑΤΠ από την περιοχή ΠΛΡ
ανήκουν στη νεότερη προϊστορία (νεολιθική και, πιθανόν, και Πρώιμη Εποχή του
Χαλκού [ΠΕΧ]). η περιοχή της συσσώρευσής τους επιπλέον βρίσκεται στο δάπεδο
της λεκάνης απορροής ενός μικρού βραχίονα ενός ρέματος (Κακόρεμα), 15±5 μέ-
τρα χαμηλότερα από τη φυσική οδό που συνδέει το λατομείο του Βράχου με τον
νεολιθικό/ΠΕΧ οικισμό Πετρωτά–Χωριό, 2,6 χιλιόμετρα προς ν του λατομείου.
Όπως έδειξε η επιφανειακή έρευνά μας στη θέση Πετρωτά–Χωριό (2004), ο προ-
ϊστορικός οικισμός προμηθευόταν περισσότερο από 75 % του πυριτολίθου του από

2. Το αντίστοιχο ποσοστό για τις κλιτύς του λόφου του Βράχου κατά μέσον όρο είναι μόλις 3,05 %,
και για τη περιοχή ΠΒΑ 11,72 %.
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τον Βράχο. Με άλλα λόγια, πυριτόλιθος συχνά μεταφερόταν από τον Βράχο στη
θέση Πετρωτά–Χωριό και, όπως φαίνεται, δουλευόταν καθ’ οδόν. η συσσώρευση
πυριτολιθικού υλικού στην περιοχή ΠΛΡ είναι το ίχνος αυτών των μεταφορών. ως
αποτέλεσμα της διάβρωσης, το υλικό δεν βρίσκεται σήμερα κατά μήκος του μονο-
πατιού των μεταφορών αλλά έχει συσσωρευτεί περί τα 15 μέτρα χαμηλότερα, στο
δάπεδο της λεκάνης απορροής του παρακείμενου ρέματος.

4. Από τα 206 επιβεβαιωμένα ΠΑΑΤΠ τα περισσότερα είναι φολίδες χωρίς πε-
ραιτέρω επεξεργασία ή ίχνη χρήσης. Οι πυρήνες περιλαμβάνουν κάποιους πρισμα-
τικούς, συνήθως όμως είναι κομμάτια πυριτολίθου που εγκαταλείφθηκαν μετά την
αφαίρεση μερικών φολίδων. υπάρχουν επίσης «ταμπλέτες» (υποπροϊόντα, δηλαδή,
ανανέωσης της επιφάνειας κρούσης πρισματικών πυρήνων). Από τα λίγα μορφο-
ποιημένα εργαλεία ξεχωρίζουν ένα ξέστρο σε χρησιμοποιημένη λεπίδα, και ένα
δεύτερο παρόμοιο ξέστρο σε θραύσμα λεπίδας (εικ. 3 και 4).

Β. 
Το 2010 μας γνωστοποιήθηκαν επίσης τα αποτελέσματα των 17 πυρηνοληψιών

που είχαν γίνει το 2008 στη λεκάνη του Κακορέματος, στους ανατολικούς πρόπο-
δες του λόφου του Βράχου (Παυλόπουλος 2010). Οι πυρηνοληψίες έδειξαν ότι το
γεωλογικό υπόβαθρο της λεκάνης βρίσκεται σε μικρό βάθος (0,5-3 μέτρα) κάτω
από τη σημερινή επιφάνεια της λεκάνης. Τα ιζήματα που το καλύπτουν είναι όλα
πρό σφατης ηλικίας, όχι μεγαλύτερης των 300-400 χρόνων, σύμφωνα με πέντε ρα-
διοχρονολογήσεις (AMS) από το εργαστήριο CEDAD (Πανεπιστήμιο του Salento,
Brindisi. Βλ. εικ. 5). Το συμπέρασμα αυτό εναρμονίζεται με παλαιότερη υπόθεσή
μας, ότι το σύνολο των ΠΑΑΤΠ που βρίσκονται σήμερα στο δάπεδο της λεκάνης
του Κακορέματος έχουν προέλθει από τη διάβρωση, σε πρόσφατες εποχές, των κλι-
τύων του λόφου του Βράχου και δεν υποδεικνύουν επομένως σημεία προϊστορικών
δραστηριοτήτων. Από τη γεωμορφολογική έρευνα έγινε επίσης σαφές ότι η λεκάνη
του Κακορέματος εκκενώθηκε από αποθέσεις προγενέστερες του 1600 μ.Χ. (περι-
λαμβανομένων και ανθρωπογενών προϊόντων) σε παλαιότερη εποχή. Τα διαφυ-
γόντα ιζήματα διοχετεύτηκαν μέσω του Κακορέματος και της προς Β συνέχειάς του
(Μέγα Ρέμα) στην πεδιάδα της Κομοτηνής3. Ίσως η εκκένωση αυτή, καθώς και το
μετά το 1500 μ.Χ. γέμισμα της λεκάνης, να σχετίζονται περισσότερο με κλιματικές
μεταβολές (όπως η «Μικρή Εποχή Παγετώνων» της περιόδου 1300–1900 μ.Χ.) πα-
ρά με τεκτονικά επεισόδια (Παυλόπουλος 2010 και προσωπική επικοινωνία).

3. η εξερευνήσεις μας της κοίτης του Μεγάλου Ρέματος και των παρειών της (2007 και 2010)
έχουν εντοπίσει ελάχιστα προϊστορικά ΠΑΑΤΠ.



Γ.
Το 2010 ολοκληρώσαμε επίσης την εξερεύνηση της περιφέρειας του ανδεσιτι-

κού εξάρματος που αποτελεί την κορυφή του λόφου του Βράχου (κωδικός περιο-
χής: ΠΒΡ-Π) και επανεξετάσαμε συστηματικά πολλούς από τους θαλάμους που
έχουν σχηματιστεί στη βάση του (εικ. 6). Οι πλέον ευρύχωροι από τους θαλάμους
έχουν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον σε πρόσφατες εποχές (πιθανόν μέχρι τον 20ό
αιώνα) ως μαντριά, όπως δείχνουν οι κατασκευασμένοι από κλαδιά φράχτες των
εισόδων τους και άλλα στοιχεία. η εξερεύνηση επιβεβαίωσε ότι:

1.  ημιδιαυγής πυριτόλιθος υπάρχει σε πολλά σημεία του εξάρματος, όχι όμως
σε μορφή και όγκο που θα έκαναν εύκολη τη λατόμευσή του. Τα ΠΑΑΤΠ ημιδιαυ-
γούς πυριτολίθου που έχουμε στο παρελθόν εντοπίσει κυρίως στις κατώτερες κλι-
τύς του λόφου του Βράχου πρέπει επομένως –όπως είχαμε προτείνει και παλαιότε-
ρα4– να προέρχονται κατά κανόνα όχι από τον Βράχο αλλά από την πηγή ημιδιαυ-
γούς πυριτολίθου που εντοπίσαμε (2004) κοντά στο χωριό Κόμαρος, πέντε χιλιό-
μετρα Α του Βράχου.

2. Ένας σημαντικός αριθμός (κατ’ εκτίμηση, πολλές εκατοντάδες) ΠΑΑΤΠ
στην περιοχή ΠΒΡ-Π παραμένουν μέχρι σήμερα στα σημεία όπου είχαν αποτεθεί
στη διάρκεια της προϊστορίας ή σε απόσταση το πολύ μερικών μέτρων από εκείνα
τα σημεία. Αυτό φαίνεται να ισχύει τουλάχιστον για ΠΑΑΤΠ της νεότερης προ-
ϊστορίας (Ολόκαινο). Τα εν λόγω ΠΑΑΤΠ παγιδεύτηκαν ανάμεσα σε ογκόλιθους
και μέσα στους θαλάμους της βάσης του εξάρματος και, έτσι, προστατεύτηκαν από
τη διάβρωση που θα τα είχε μεταφέρει 100 μέτρα χαμηλότερα, στις κατώτερες κλι-
τύς του λόφου του Βράχου. η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική όσο και
ευχάριστη: σε συνδυασμό με άλλες παρατηρήσεις (βλ. κατ.) μας επιτρέπει να ανα-
συστήσουμε εν μέρει το αρχαιολογικό περιβάλλον (context) της εκμετάλλευσης
του πυριτολίθου στο λατομείο του Βράχου. 

3. στόχος της εξερεύνησης της περιοχής ΠΒΡ-Π το 2010 δεν ήταν η περισυλ-
λογή όλων των ΠΑΑΤΠ που υπέπεσαν στην προσοχή μας και η ποσοτικοποίηση
αυτού του υλικού (αυτό δεν θα είχε νόημα σε μια περιοχή ιδιαίτερα δύσβατη και,
λόγω πυκνής βλάστησης, με πολύ περιορισμένη ορατότητα). Με κάποιες εξαιρέ-
σεις, η περισυλλογή περιορίστηκε σε ΠΑΑΤΠ ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Παρα-
δείγματα αποτελούν ο πρισματικός πυρήνας της εικ. 7, ο προ-πυρήνας (pre-form)
της εικ. 8 και οι λεπίδες των εικ. 9 και 10.

4. Για το πρόβλημα του ημιδιαυγούς πυριτολίθου και την πιθανή του απάντηση, βλ. http://petro-
tasurvey.hist-arch.uoi.gr/, ενότητα ‘The puzzle of translucent silex’.
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4. Επιπλέον των ΠΑΑΤΠ, η εξερεύνηση της περιοχής ΠΒΡ-Π εντόπισε ένα ση-
μαντικό αριθμό τεχνέργων από υλικά ξένα προς την πετρολογία του λόφου του
Βράχου. Κάποια από αυτά τα υλικά (π.χ. ηφαιστειακός τόφφος) είναι διαθέσιμα σε
γειτονικούς λόφους, άλλα είναι ηφαιστειο γε νή/μεταμορφικά πετρώματα που έχουν
μακρινότερη προέλευση, πιθανότατα πάντως εντός της γεωλογικής τάφρου των
Πετρωτών (π.χ. κροκάλες χαλαζία). Τα τέχνεργα στα οποία έχουν μεταμορφωθεί εί-
ναι κατά κανόνα κρουστήρες/σφύρες, κάποια όμως έχουν χρησιμοποιηθεί για λεί-
ανση (εικ. 11 και εικ. 12). σχεδόν όλα αυτά τα τέχνεργα εντοπίστηκαν στο εσωτερι-
κό των θαλάμων (π.χ., εικ 13. Για μια εντυπωσιακή εξαίρεση βλ. εικ. 14)5. Επιπλέον,
όλα είναι απόλυτα συμβατά με τεχνολογίες της Εποχής του Λίθου, ιδιαίτερα της νε-
ολιθικής, και η παρουσία κρουστή ρων/σφυρών είναι ακριβώς αυτό που θα περιμέ-
ναμε να συναντήσουμε σε ένα χώρο λατόμευσης και επεξεργασίας πυριτολίθου.

5. Δεν είναι απαραίτητο, πάντως, όλοι οι κρουστήρες/σφύρες που εντοπίσαμε
στην περιφέρεια του ανδεσιτικού εξάρματος να προέρχονται από προϊστορικές
δραστηριότητες. Πολλά τέτοια εργαλεία, ιδίως οι κρουστήρες/σφύρες από τόφφο6,
μπορεί να έχουν μεταφερθεί, χρησιμοποιηθεί και τελικά εγκαταλειφθεί στον Βράχο
σε πρόσφατους χρόνους –έργο των βοσκών που χρησιμοποίησαν τους θαλάμους
της βάσης του εξάρματος ως μαντριά. ωστόσο, η συμπαρουσία κρουστήρων/σφυ-
ρών και ΠΑΑΤΠ της Εποχής του Λίθου δεν αφήνει αμφιβολία ότι πολλοί από τους
πρώτους χρησιμοποιήθηκαν στην προϊστορία για την παραγωγή των τελευταίων.

6. η παρουσία δύο λίθινων εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν για λείανση (βλ.
ανωτ.) υπαινίσσεται δραστηριότητες πέρα από τη λατόμευση και επεξεργασία πυ-
ριτολίθου. Οι εν λόγω δραστηριότητες όμως πιθανότατα σχετίζονται έμμεσα με την
εκμετάλλευση του πυριτολίθου του Βράχου, π.χ. με την κατασκευή ξύλινων (οστέι-
νων, κεράτινων) στελεχών για λίθινα εργαλεία.

7. Εντοπίσαμε τέλος τρία προϊστορικά κεραμικά όστρακα (εικ. 15) –τα μόνα προ-
ϊστορικά όστρακα που έχουμε βρει ως σήμερα στον λόφο του Βράχου και σε γειτονι-
κούς λόφους. Δύο από αυτά τα όστρακα ανήκουν στην Τελική νεολι θική /ΠΕΧ, το
τρίτο είναι χρονολογικά αδιάγνωστο. Καθότι όμως τα τρία όστρακα βρέθηκαν μαζί
σε ένα μικρό άνοιγμα ανάμεσα στους βράχους στη βάση του ανδεσιτικού εξάρματος,

5. στο παρελθόν είχαμε εντοπίσει κρουστήρες/σφύρες και εκτός των θαλάμων, κυρίως όμως κοντά
στις εισόδους τους στη βάση του εξάρματος: βλ. http://petrotasurvey.hist-arch.uoi.gr/, εικ. 10, ενότητα
‘Hammer stones and peck marks’.

6. Πρόκειται για προϊόντα διάβρωσης αποθέσεων τόφφου. Το στρογγυλεμένο, συχνά  απόλυτα
σφαιρικό, σχήμα τους είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά φυσικών διαδικασιών, όχι επεξεργασίας ή χρή-
σης τους.



7. Για παραδείγματα βλ. http://petrotasurvey.hist-arch.uoi.gr/, εικ. 21, ενότητα «The Palaeolithic
component». Το περίπλοκο ζήτημα της χρονολόγησης των φυλλόσχημων αιχμών στην Παλαιολιθική
των Βαλκανίων και της Α. Ευρώπης συνοψίζεται στο Fotiadis 2016. 

πιθανότατα προέρχονται από το ίδιο αποθετικό επεισόδιο και επομένως είναι σύγ-
χρονα. η εξαιρετική σπανιότητα προϊστορικής κεραμικής αποκλείει το ενδεχόμενο
εγκατάστασης, έστω και εποχιακής, στον Βράχο κατά την Ολάκαινο.

Δ.
σε συνδυασμό με διαπιστώσεις από προηγούμενες ερευνητικές περιόδους, τα

δεδομένα που εκτέθηκαν παραπάνω οδηγούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

1. στη διάρκεια της Ολοκαίνου ο λόφος του Βράχου δεχόταν επισκέψεις από
κατοίκους οικισμών της περιοχής (ιδιαίτερα από τον οικισμό Πετρωτά-Χωριό, ο
οποίος είναι ο κοντινότερος οικισμός στον Βράχο). σημαντικός σκοπός των επι-
σκέψεων ήταν η προμήθεια πυριτολίθου. Οι επισκέπτες παρέμεναν στον Βράχο για
σύντομα χρονικά διαστήματα, ίσως μερικές ώρες, όσο χρειάζονταν για να εντοπί-
σουν/λατομεύσουν κατάλληλα κομμάτια πυριτολίθου, να τα μετατρέψουν σε πυ-
ρήνες και, συχνά, να παράγουν λεπίδες από πρισματικούς πυρήνες. Ο πυριτόλιθος
έφευγε από το λατομείο τόσο με τη μορφή πυρήνων όσο και λεπίδων. η μελέτη της
περαιτέρω διακίνησής του απαιτεί ενδελεχείς αναλύσεις των συλλογών λίθινων πε-
λεκητών εργαλείων που έχουμε σχηματίσει από νεολιθικούς/ΠΕΧ οικισμούς της
περιοχής (2003).

2. η λατόμευση/χρήση του πυριτολίθου του Βράχου στη Μέση Παλαιολιθική
ήταν ίσως πιο περιορισμένη από τη λατόμευση/χρήση του στην Ολόκαινο (αλλά
εδώ χρειάζεται επιφύλαξη). η γεωλογική τάφρος των Πετρωτών κατοικούνταν
τουλάχιστον στην περίοδο 50-45 χιλιάδες χρόνια πριν σήμερα (Ισοτοπικό στάδιο
[MIS] 3), όπως δείχνει η παρουσία «αμφιπρόσωπων» εργαλείων/όπλων («φυλλό-
σχημων αιχμών», κ.ά.)7. «Μικρο-ομάδες» (bands) κυνηγών–τροφοσυλλεκτών κα-
τασκήνωναν περιοδικά (εποχιακά;) στην περιοχή του Βράχου και εκμεταλλεύονταν
τον πυριτόλιθό του για την κατασκευή αιχμηρών όπλων και κοφτερών εργαλείων
και όπλων. η περιοχή εγκαταλείφθηκε πριν την εμφάνιση της ωρινάκιας λιθοτε-
χνίας (περίπου 40.000 χρόνια πριν σήμερα) και παρέμεινε ακατοίκητη μέχρι κάποια
πρώιμη φάση της νεολιθικής, γύρω στο 6000 π.Χ. ή λίγο μετά (βλ. Ammerman κ.ά.
2008).
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Εικ. 1. η περιοχή ΠΒΑ (2008). στο βάθος το ανδεσιτικό έξαρμα του Βράχου (από νΑ) 

Εικ. 2. Δισκοειδής πυρήνας (δείγμα ΠΛΡ 10 11.13)
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Εικ. 3. Ξέστρο σε χρησιμοποιημένη λεπίδα 
(δείγ μα ΠΛΡ 08 11.1)

Εικ. 4. Ξέστρο σε θραύσμα
λε πίδας (δείγμα ΠΛΡ 08 11.1)
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Εικ. 5. Λιθοστρωματογραφία πυρήνα Petr 5, λεκάνη Κακορέματος. Βάθη σε μέτρα κάτω από
τη σημερινή επιφάνεια (υψόμετρο: 116). Πηγή: Παυλόπουλος 2010. σημειώνεται επίσης η
θέση της ραδιοχρονολόγησης LTL 4630Α

Εικ. 6. Είσοδος θαλάμου στη βάση του ανδεσιτικού εξάρματος (υψόμετρο: 196-200)
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Εικ. 7. Πρισματικός πυρήνας (ΠΒΡ 10 Π6).  Έχει αφαιρεθεί η επιφάνεια κρούσης

Εικ. 8. Προ-πυρήνας (preform, ΠΒΡ 10 Π1)
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Εικ. 9. Λεπίδα με διαμορφωμένη φτέρνα (ΠΒΡ 10 Π14)

Εικ. 10. Χρησιμοποιημένη λεπίδα (ΠΒΡ 10 Π15)
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Εικ. 11. Κροκάλα από φερτό αταύτιστο υλικό (manuport) με δύο ελαφρά τριμμένες 
επιφάνειες (ΠΒΡ 10 Π7)

Εικ. 12. Κροκάλα χαλαζία (manuport) με μία ελαφρά λειασμένη επιφάνεια (ΠΒΡ 10 Π3) 
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Εικ. 13. Κροκάλα/σφύρα, αταύτιστο
φερτό υλικό (manuport), εσωτερικό
θαλάμου στη βάση του ανδεσιτικού
εξάρματος (ΠΒΡ 10 Π12)

Εικ. 14. Κρουστήρας/σφύρα, φερτό υλικό (manuport), πιθανόν τόφφος, 
στην άκρη προεξέχοντα βράχου του ανδεσιτικού εξάρματος
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Εικ. 15. Κεραμικά όστρακα, Τελική νεολιθική/ΠΕΧ (ΠΒΡ 10 Π13)  
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1. Τη σημασία της προϊστορικής θέσης είχε επισημάνει από τη δεκαετία του 1970 ο καθηγητής Χρί-
στος Ντούμας, ο οποίος το 2008 διενήργησε καθαρισμούς στα ορατά ερείπια και περισυνέλεξε χαρακτη-
ριστικά ευρήματα (Πετράκος 2008. Ντούμας 2010). Η συστηματική έρευνα στο Βαθύ ξεκίνησε το 2011
υπό τη διεύθυνση του γράφοντος, τελεί υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας και χρη-
ματοδοτείται από τα ανασκαφικά κονδύλια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Πετράκος 2011, 2012, 2013,
2014, 2015. Vlachopoulos 2011. Βλαχόπουλος 2014, 2015α, 2015β, 2016α, 2016β. Βλαχόπουλος και Ματ-
θαίου 2014. Vlachopoulos και Angelopoulou υπό εκτύπωσιν. Vlachopoulos υπό έκδοσιν).  Ευχαριστίες
για την οικονομική ενίσχυση της έρευνας απευθύνονται προς τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και προς τον
φιλάρχαιο κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, όπως και προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Π.Ι.
που διαχειρίζεται τις χρηματοδοτήσεις. Η εν εξελίξει επιφανειακή έρευνα και ανασκαφή στο Βαθύ έχει
πρωτίστως διεπιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, με σκοπό να γνωρίσει στους φοιτητές μας τις
νησιωτικές κοινωνίες του Αιγαίου, διαχρονικά, και να τους φέρει σε επαφή με τις άλλες επιστήμες και ει-
δικότητες που συνεπικουρούν την Αρχαιολογία σε μία σύγχρονη έρευνα.    

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
e-mail: agvlach@cc.uoi.gr

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ1

Ο κόλπος Βαθύ και το περιβάλλον του

Οκόλπος Βαθύ είναι ευρείας έκτασης ρηχή λεκάνη θάλασσας, την οποία απο-
μονώνει από το ανοιχτό πέλαγος στενή δίοδος (κανάλι), που σήμερα ονομά-

ζεται Μπούκα (εικ. 1). Κατά το μήκος της βόρειας ακτής του κόλπου αναπτύσσον-
ται τα περισσότερα τεκμήρια της ανθρώπινης δραστηριότητας, χρονολογούμενα
κατά τους βυζαντινούς–μεσαιωνικούς και νεότερους χρόνους. Οι δύο σύγχρονοι
οικισμοί, το  Έξω και το Μέσα Βαθύ, αντιστοιχούν στις μοναδικές πεδινές εκτάσεις
της περιοχής που προσφέρονται για καλλιέργεια, στον ανατολικό και δυτικό μυχό
του κόλπου, αντίστοιχα. Οι άγονες πλαγιές των υψωμάτων στα βόρεια των δύο οι-
κισμών προσφέρονται για κτηνοτροφική δραστηριότητα, εξασφαλίζοντας οριακής
επάρκειας βλάστηση, στην οποίαν κυριαρχούν τα σκίνα και οι χαμηλοί κέδροι (φί-
δες). Κατά το μήκος της βόρειας ακτής του κόλπου και στο εσωτερικό του στενού
χωματόδρομου, που διέρχεται από το  Έξω Βαθύ και καταλήγει στο παράκτιο Μέσα
Βαθύ, υπάρχουν δύο χριστιανικά μνημεία, το εκκλησίδιο της Αγίας Άννας, που έχει

25 Δωδώνη (Iστορία--Aρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 371-411



θεμελιωθεί σε μικρό άνδηρο οικοδομημένο από αρχαίο υλικό, και ο μικρός βυζαν-
τινός ναός του Αγίου Αντωνίου, σε ερειπιώδη μορφή πλέον, που έχει οικοδομηθεί
με πλήθος αρχιτεκτονικών στοιχείων από αρχαία μνημεία (εικ. 2). 

Οι δύο οικισμοί του κόλπου κατοικούνταν συστηματικά μέχρι τη δεκαετία του
1970. Σήμερα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι λιγοστοί (δύο σπίτια κατοικούνται στο  Έξω
Βαθύ και τρία έως τέσσερα στο Μέσα Βαθύ). Στο Μέσα Βαθύ λειτουργούσε σχο-
λείο έως τις αρχές της ίδιας δεκαετίας, σήμερα εγκαταλελειμμένο.

Στον ανατολικό μυχό του κόλπου, επάνω από την παράκτια ζώνη της καλλιέρ-
γειας του Έξω Βαθιού, αναπτύσσεται το ύψωμα, στην κορυφή του οποίου υπάρχει
το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Επιφανειακή κεραμική από τα πρανή είναι ιστο-
ρικών χρόνων κυρίως και κατά βάσιν χρηστική. Λεπίδες οψιανού μαρτυρούν πιθα-
νή προϊστορική εγκατάσταση (εικ. 3). 

Η νότια ακτή του κόλπου είναι βραχώδης, δύσβατη, με ελάχιστη βλάστηση. Σε
ψηλό σημείο της περιοχής, που ονομάζεται Μπαντιέρες, διακρίνεται η χάραξη του
παλαιού μονοπατιού που οδηγούσε από την ακτή Βαΐ στα δύο χωριά, μέχρι και τη
δεκαετία του 1970–1980, οπότε έφτασε στο Βαθύ ο χωματόδρομος, που διαπέρασε
το βόρειο νησί και το ένωσε με την Ανάληψη (Μαλτεζάνα)2. Σε όλη την έκταση της
βραχώδους, έντονα επικλινούς πλαγιάς ο σκληρός δολομιτικός ασβεστόλιθος χρη-
σιμοποιήθηκε εντατικά στην παραγωγή ασβέστη, όπως τεκμηριώνουν τα υπέργεια
κτιστά ασβεστοκάμινα που διακρίνονται ακόμα σε πυκνή διάταξη3 (εικ. 4). Στο στε-
νότερο σημείο του υδάτινου διαύλου που κλείνει τον κόλπο και σε ελάχιστα μέτρα
από τη βραχώδη ακτή στέκεται ο Αη-Γιάννης της Μπούκας, μεσοβυζαντινός ναός σε
μέτρια κατάσταση διατήρησης με σύγχρονες επεμβάσεις4. Η νότια ακτή στο δυτικό-
τερο άκρο της (ακρωτήριο Τρατσίνος) διασώζει ερείπια του ιταλικού πυροβολείου,
σε σημείο απόλυτου ελέγχου προς το κανάλι της θάλασσας και το ανοιχτό πέλαγος. 

Σε κοντινή απόσταση, αλλά μεσοπέλαγα, βρίσκονται οι επιμήκεις νησίδες Φω-

2. Ο δύσκολος αυτός χωματόδρομος δίνει σήμερα τη θέση του σε έναν σύγχρονο νησιωτικό αυ-
τοκινητόδρομο, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά ακώλυτη επικοινωνία του Βαθιού με τη Χώρα της
Αστυπάλαιας και τη Μαλτεζάνα. Το ίδιο έργο, βέβαια, εκτός από τα αγαθά της πρόσβασης και της
ασφάλειας για τους ελάχιστους Βαθιώτες και τους επισκέπτες του χωριού ενδέχεται να φέρει νέους
ρυθμούς και απαιτήσεις στον ήσυχο τόπο, αναπόφευκτο στοιχείο της διαρκώς αυξανόμενης τουριστι-
κής φυσιογνωμίας του νησιού.     

3. Τη μελέτη των παραδοσιακών ασβεστοκάμινων του Βαθιού και τη συμβολή της παραγωγής
ασβέστη στην οικονομία του νησιού μελετά η συνάδελφος στο Π.Ι., ιστορικός Λήδα Παπαστεφανάκη. 

4. Την ταύτιση του ερειπιώδους ναού γνωρίζω από τους ηλικιωμένους Βαθιώτες. Το μνημείο,
ωστόσο, αναφέρεται ως «ανώνυμο» από τον μελετητή του Ηλία Κόλλια και χρονολογείται στα μέσα
10ου-μέσα 11ου αιώνα. Βλ. Κόλλιας 2004, 139-141 εικ. 2 πίν. 46.
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κιονήσια. Στη μεγαλύτερη, βορειότερη των δύο νησίδα περισυνελέγη (2014) μεγάλη
ποσότητα αρχαιοτήτων των ιστορικών χρόνων, συγκεντρωμένη σε ένα σημείο, που
πιθανόν ταυτίζεται με ιερό5.   

Η δυτική ακτογραμμή του κόλπου Βαθύ αντιστοιχεί στην πεδινή ζώνη του Μέσα
Βαθιού. Πρόκειται για αμμώδη, ρηχή παραλία, που συνιστά το ανατολικό όριο στενού
ισθμού (μήκους 130μ.), ο οποίος στη συνέχεια απολήγει σε ευρεία χερσόνησο ορεινή
και με βραχώδεις ακτές, το ανατολικό μισό της οποίας συνιστά τη νότια απόληξη του
κόλπου. Το σχήμα της χερσονήσου και ο εντυπωσιακός διαμελισμός της ακτογραμμής
διαμορφώνουν τον κλειστό, απάνεμο κόλπο σε ιδανικό ρεμέτζο, φυσικό ορμητήριο
από τους δυνατούς βοριάδες του πελάγους, και σε πλούσιο ψαρότοπο.

Η χερσόνησος, μήκους 1.300μ. πλάτους 800μ. και μέγιστου υψομέτρου 80μ., συ-
νίσταται από συμπαγή δολομιτικό ασβεστόλιθο, με ελάχιστες κατά τόπους φλέβες
μαλακού πωρολίθου. Λόγω των ήπιων –και αλλού πολύ απότομων– κλίσεων η χερ-
σόνησος έχει συγκρατήσει ελάχιστο χώμα στην επιφάνειά της και, όπου αυτό υπάρ-
χει, καταλαμβάνεται από σκίνα και κέδρους. Η βλάστηση των σκίνων ελέγχεται λό-
γω της βόσκησης μικρών πληθυσμών αιγών, ενώ οι βραχύσωμοι κέδροι αναπτύσ-
σονται σε ελάχιστο ύψος λόγω των σφροδρών ανέμων. Παλαιότερα είχαν αποψιλω-
θεί σε μεγάλο βαθμό, χρησιμοποιούμενοι ως καύσιμη ύλη για τα ασβεστοκάμινα.

Το δυτικό τμήμα της χερσονήσου είναι το πλέον ορεινό και βραχώδες, με απότομες
κλίσεις κυρίως προς τη νότια ακτή. Δύο υπέργεια ασβεστοκάμινα, κυκλικού σχήματος
και θολωτής οροφής (ακέραια σήμερα σε μεγάλο βαθμό) τεκμηριώνουν την παραγω-
γή ασβέστη μέχρι και τη δεκαετία 1950–1960. Τρίτο ασβεστοκάμινο, διαλυμένο πλέον,
είχε οικοδομηθεί στο εσωτερικό του ελληνιστικού πύργου, στο ανατολικό ακρωτήριο
της χερσονήσου, που οι ντόπιοι ονομάζουν Ελληνικό (εικ. 5). Το τοπωνύμιο συχνά χα-
ρακτηρίζει αρχαία λείψανα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Ο πύργος και τα συνδεόμενα οικοδομήματα (εικ. 6)

Ο πύργος του Βαθιού, ιδρυμένος στο ανώτερο επίπεδο πλάτωμα του ομώνυμου
ακρωτηρίου, είναι κτήριο του ύστερου 4ου αι. π.Χ., όπως πολλά από αυτά τα κτήρια
αμυντικής εποπτείας στο νησιωτικό Αιγαίο, με καλύτερα τεκμηριωμένο παράλληλο
τον πύργο στο Χωριό–Αγία Τριάδα της Αμοργού6.  Έχει εξωτερικές διαστάσεις
14μ.x14μ., απολύτως τετράγωνος δηλαδή, με τις πλευρές του ακριβώς προσανα-
τολισμένες. Είναι οικοδομημένος με καλής τέχνης λαξευμένες λιθοπλίνθους δολο-
μιτικού ασβεστόλιθου. Το υλικό της ανωδομής του πύργου (που υπολογίζεται ότι

5. Βλ. Φανταουτσάκη υπό έκδοσιν.
6. Μαραγκού 2005, 2009.



είχε ύψος 5-6μ.) είχε ήδη καθαιρεθεί όταν στο εσωτερικό του εγκαταστάθηκε
σύγχρονο ασβεστοκάμινο7 και σήμερα λιγοστές λιθόπλινθοι βρίσκονται ακόμα πά-
νω από το θε μέλιο του μνημείου –ουσιαστικά εκείνοι που στηρίζουν το σύγχρονο
καμίνι8 (εικ. 7). 

Στα νότια του πύργου αναπτύσσεται φαρδύς διάδρομος (πλάτους 2,50μ. και μή-
κους 21μ.), κατεύθυνσης Α–Δ ο οποίος ορίζει ευμέγεθες ορθογώνιο κτήριο, υστε-
ρότερης του πύργου εποχής (εικ. 8). Το κτήριο αυτό, διαστάσεων 12x21μ., είναι επί-
σης πλήρως λιθολογημένο και διασώζει μόνο τη θεμελίωσή του. Δεύτερη σειρά λι-
θοπλίνθων διασώζει η δυτική του πλευρά, όπου υπάρχει θυραίο άνοιγμα, που επι-
κοινωνεί με το αδόμητο επίπεδο πλάτωμα, που αναπτύσσεται έξω από το συγκρό-
τημα του πύργου. Στο κέντρο του κτηρίου διακρίνεται επίμηκες ορθογώνιο άνοιγ-
μα διαστάσεων 2x3μ, με κτιστό λίθινο πλαίσιο. Η παρατήρηση υδατοστεγούς ασ -
βεστοκονιάματος (κορασάνι) στην εσωτερική όψη του βόρειου τοίχου και η λοξή
διάταξη του ερειπίου στον χώρο υποδηλώνουν ότι πρόκειται για τμήμα υπερκείμε-
νης τοιχοδομής που έχει καταπέσει και όχι για in situ κατασκευή. 

Αμέσως εξωτερικά του νότιου τοίχου του κτηρίου διαγράφονται 5-6 βαθμίδες
επιμήκους κλίμακας που οδηγούσε από το συγκρότημα του πύργου στη νότια
ακτή. Στα νότια και ανατολικά πρανή του ακρωτηρίου υπάρχουν λείψανα αναλημ-
ματικών τοίχων, οι οποίοι διευθετούσαν τη διαμόρφωση που έγινε στο ανώτερο
πλάτωμα για την κατασκευή του συγκροτήματος του πύργου. Η διαμόρφωση αυτή
πιθανόν περιλάμβανε και άλλες κατασκευές–υποδομές, όπως δείχνει κτιστός αγω-
γός στο δυτικό πέρας του επίπεδου πλατώματος.  Ένα βύθισμα στο σημείο εκείνο,
σήμερα γεμάτο πέτρες, θα μπορούσε να οφείλεται σε υποχώρηση της οροφής κά-
ποιας υπόγειας κατασκευής, ίσως υδατοδεξαμενής. Ανάλογη πρόνοια τεκμηριώνει
ο προσεκτικά λαξευμένος κατακόρυφος αγωγός στο εξωτερικό τμήμα θεμέλιας λι-
θοπλίνθου της ΒΔ γωνίας του πύργου, που πιθανόν οδηγούσε τα όμβρια της στέ-
γης σε υπόγεια δεξαμενή (εικ. 9).
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7. Η μοναδική φωτογραφία που διαθέτουμε για το μνημείο πριν την ίδρυση του ασβεστοκάμινου
είναι εκείνη που δημοσίευσαν οι R. M. Dawkins και A. Wace, μαζί με πρόχειρη κάτοψη του πύργου και
του παρακείμενου ορθογώνιου κτηρίου (Dawkins και Wace 1905–1906, σσ. 154-156 figs. 2, 3).

8. Δύο ανάλογοι με το μνημείο αυτό πύργοι βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις στα ΒΑ του Βα-
θιού, στις θέσεις Αζοΐρι και Παναγιά του Θωμά, σηματοδοτώντας ένα δίκτυο προστασίας των ακτών
του Μέσα Νησιού, όπως λέγεται το βόρειο τμήμα της Αστυπάλαιας. Τέταρτος πύργος στην πλαγιά
που καταλήγει στην παραλία Καμινάκια υποδηλώνει ανάλογο δίκτυο εποπτείας για τη νότια ακτή του
νότιου, Έξω Νησιού.   
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Η προϊστορική ακρόπολη και οι βραχογραφίες

Αμέσως δυτικότερα του συγκροτήματος του πύργου ξεκινούν οι βραχώδεις
όγκοι του αναφυόμενου ασβεστόλιθου, που προφανώς είχαν ισοπεδωθεί ήδη κατά
την 3η χιλιετία π.Χ. από το σημείο αυτό και ανατολικότερα, ώστε να διαμορφώσουν
επίπεδο πλάτωμα της προϊστορικής εγκατάστασης. Αυτό τεκμηριώνεται από την
πυκνή διάταξη των προϊστορικών βραχογραφιών σε πολλά σημεία του επίπεδου
βράχου, σε όλη την έκταση του πλατώματος. Τα επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώ-
νουν τη διευθέτηση του πλατώματος κατά την προϊστορική εποχή είναι: 

α) το μεγάλο ογκολιθικό ανάλημμα μήκους 52μ. που διατρέχει την απόληξη της
χερσονήσου με κατεύθυνση Α–Δ και ουσιαστικά ορίζει, αντιστηρίζει και διευθετεί
το πλάτωμα (εικ. 5, βλ. παρακάτω)

β) οι αυτοφυείς βραχόλιθοι που σε συνδυασμό με ανθρωπογενείς κατασκευές (λα-
ξευμένες και κτιστές) διαμορφώνουν μικρές «πυλίδες», στο εσωτερικό των οποίων
διέρχονται μονοπάτια. Οι διαμορφώσεις αυτές απαντούν στο βορειοδυτικό τεταρτη-
μόριο του πλατώματος και προφανώς αποτελούν τα σημεία της διευθετημένης πρό-
σβασης στην ακρόπολη.  Έως σήμερα έχουν ταυτιστεί τρεις τέτοιες κατασκευές:

1. η «πυλίδα των πλοίων» (εικ. 10α-β)
2. η «ατραπός των εγχειριδίων» (εικ. 11)
3. η «ατραπός των σπειρών» (εικ. 12)
4. παρόμοια κατασκευή με κτιστή διαμόρφωση(;) στο κατάστρωμά της. 
Στα δυτικά, αλλά νοτιότερα των τριών «πυλίδων», ανάμεσα στους φυσικούς

βράχους, διανοίγεται στενό οφιοειδές μονοπάτι, ήπια ανηφορικό προς την κορυφή
της χερσονήσου, που έχει μήκος π. 130 μ. και καταλήγει στο βραχώδες πλάτωμα
του σπηλαιοβαράθρου Χάσμα (βλ. παρακάτω). 

Το δίκτυο των μονοπατιών που παρακολουθήθηκε στον χώρο τεκμηριώνει τους
τρόπους πρόσβασης από τη βόρεια ακτή της χερσονήσου στο επίπεδο πλάτωμα
της ακρόπολης κατά τους προϊστορικούς χρόνους. Η πυκνή διάταξη των βραχο-
γραφιών στις «πυλίδες», δηλαδή στις βραχολιθικές παραστάδες που ορίζουν τα μονο-
πάτια («πυλίδα των πλοίων», «ατραπός των εγχειριδίων») ή στα κτιστά τους κατα-
στρώματα («πυλίδα των πλοίων»), βρίσκεται σε ακολουθία με την ανεύρεσή τους
σε σημεία του επιπεδωμένου βράχου του πλατώματος και αποδεικνύουν ότι τα εικο-
νιστικά αυτά σύμβολα (σπείρες, εγχειρίδια, πλοία, ρόδακες, αβακωτά, βέλη, ανθρώ-
πινη μορφή κ.α.) συνιστούν έναν ενιαίο κώδικα παραστάσεων υπαίθριας θέασης.
Με διαστάσεις από μερικά εκατοστά (σχηματοποιημένη ανθρώπινη μορφή ύψους
10εκ. σε κατακόρυφο βράχο στο ΒΑ τμήμα του πλατώματος: εικ. 13) έως τη δυνα-
τότητα οι βραχογραφίες αυτές να είναι ορατές από μεγάλη απόσταση (η παράστα-
ση του στόλου στην «πυλίδα των πλοίων» έχει μήκος 1.20μ. και οι πυκνότατες στο
ακρωτήριο σπείρες φτάνουν σε διάμετρο τα 30 εκ.: εικ. 14) τα επίκρουστα μοτίβα



μπορούσαν να γίνουν ακόμα περισσότερο αντιληπτά, εάν η βαθιά γλυφή τους πλη-
ρωνόταν με λευκή ή άλλη ουσία, όπως γνωρίζουμε από την Πρωτοκυκλαδική κερα-
μική, τα εγχάρακτα και εμπίεστα θέματα της οποίας συχνά γεμίζονταν με πάστα λευ-
κού καολίνη. Η ίδια η επίκρουση, πάντως, επιτρέπει την ανάδειξη των μοτίβων επάνω
στον βράχο, αφού κάθε επέμβαση στη σκουρόχρωμη γκρίζα επιφάνεια δημιουργεί
αυτομάτως ένα φωτεινό, αντίχρωμο αποτέλεσμα, που βέβαια σήμερα δεν διακρίνε-
ται. Η εξαίρεση της σπείρας που ακόμα προβάλλει σαφέστατα στα βράχια της κτι-
στής αναβάθρας Π6, επειδή την χτυπάει το κύμα, δίνει μία ασφαλή εικόνα της δια-
κριτής αρχικής θέασης των βραχογραφιών του ακρωτηρίου (εικ. 15). 

Στο Βαθύ, οι προϊστορικές βραχογραφίες απαντούν σε όλη την έκταση του ακρω-
τηρίου αλλά και ακόμα μακρύτερα από το πλάτωμα του πύργου, κατά το μήκος της
βόρειας και νότιας ακτής, όπου οι βράχοι επιβάλλονται στο τοπίο, φυσικοί και επε-
ξεργασμένοι (κτήρια, καταστρώματα δρόμων, όρια φυσικών μονοπατιών κλπ). Η πρό-
σφατη ανεύρεση βραχογραφιών (σπείρας και βελών) σε δύο σημεία της πορείας του
μεγάλου, πιθανότατα οχυρωματικού περιβόλου (βλ. παρακάτω) διευρύνει το πεδίο
της εφαρμογής αυτών των επίκρουστων παραστάσεων σε όλα τα ζωτικά σημεία της
προϊστορικής ακρόπολης, κατά το πρωιμότερο παράλληλο του τείχους στον Στρόφιλα
της Άνδρου, που χρονολογείται στην Τελική Νεολιθική περίοδο (4η χιλιετία π.Χ.)9. 

Στα βραχογραφήματα του Βαθιού οι σπείρες, τα πολύκωπα πλοία και τα εγχει-
ρίδια κυριαρχούν στον ρυθμό επανάληψής τους, αλλά και στη σχεδιαστική ποιότη-
τα της απόδοσής τους. Η δεξιά, για τον εισερχόμενο, παραστάδα της «πυλίδας των
πλοίων» φέρει παράσταση τριών πολύκωπων πλοίων με ψηλές πρύμνες και ακρο-
στόλια, η επάλληλη διάταξη των οποίων πάνω από τον επίπεδο ορίζοντα της θά-
λασσας τούς δίνει ζωγραφική προοπτική και αφηγηματική ενάργεια (εικ. 10α-β).
Αναλόγως, η πυκνή διευθέτηση των εγχειριδίων στις ογκολιθικές παραστάδες της
ομώνυμης ατραπού, σε μεγέθη μεγαλύτερα των όσων χάλκινων και αργυρών έχουν
έως σήμερα βρεθεί στο Αιγαίο, καθιστά την παράσταση αυτή μία πιστά εικονογρα-
φημένη οπλοθήκη, τονίζοντας την κεντρική νεύρωση της λεπίδας και αποδίδοντας
πιστά την ισχυρή Τ-σχημη λαβή του μικρού ξίφους10 (εικ. 16, 17). 

Οι ελεύθερες ή καμπυλόγραμμες γλυφές είναι βαθιές και συνεχείς, αλλά μερικές
ευθύραμμες χαράξεις (π.χ. των αβακωτών) είναι πολύ λεπτότερες, ένδειξη του δια-
φορετικού εργαλειακού εξοπλισμού που οι «βραχογράφοι» διέθεταν. Υπάρ χουν

9. Televantou 2008, όπου και παλαιότερη βιβλιογραφία.
10. Τα έκτυπα των βραχογραφικών παραστάσεων επιμελείται ο συντηρητής Παναγιώτης Αγγελί-

δης, στον οποίον οφείλεται επίσης η ανάσυρση των εγχυτρισμών και η συντήρηση των κεραμικών ευ-
ρημάτων. 
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ακόμα στικτές παραστάσεις, με καλύτερα γνωστούς δύο «ρόδακες» (στη βόρεια
ακτή και στην «πυλίδα των πλοίων»), που έχουν γίνει με συστήματα αβαθών κυ-
κλικών κοιλοτήτων σε συστήματα ομόκεντρων κύκλων–σπειρών (εικ. 18). 

Η ερμηνεία των βραχογραφιών είναι δύσκολη. Με καλά γνωστά παράλληλα
πυκνά διευθετημένων βραχογραφιών σε οικισμούς της 4ης και 3ης χιλιετίας (δηλαδή
της Τελικής Νεολιθικής και Πρώιμης Εποχής του Χαλκού) σε οικισμούς της Άν-
δρου, της Νάξου, της Ηρακλειάς, της Κέρου, της Σύρου και άλλων θέσεων στις Κυ-
κλάδες11, τα βραχογραφήματα αναπτύσσονται σε υπαίθριες, δημόσιας θέασης, εγκα-
ταστάσεις των οικισμών (πλατείες, τείχη, πύλες κλπ), αλλά απαντούν και σε εξω-
αστικούς χώρους, κατά το μήκος δρόμων της υπαίθρου ή άλλων εγκαταστάσεων.

Τα «σημεία» αυτά, ευρύτατης θεματολογίας, αλλά με τη σπείρα να υπερτερεί
μακράν σε συχνότητα και σε πολλές σχεδιαστικές και εικονιστικές εκδοχές (εικ. 19,
20), πιθανόν είχαν τον χαρακτήρα βοηθημάτων προσανατολισμού και επισήμανσης
συγκεκριμένων χώρων ή αποτύπωναν (με την επιθυμία της πυκνής επανάληψης σε
περισσότερα σημεία) τον κώδικα κοσμολογικών ή θρησκευτικών συμβόλων των
κοινωνιών της εποχής12. Σε ό,τι όμως αφορά την επανάληψη άμεσα αναγνωρίσιμων
εικονογραφικών μονάδων που αποδίδονταν σε «μεγαλογράμματη» κλίμακα, όπως
τα πλοία και τα εγχειρίδια, αυτά σαφώς πρέπει να ερμηνευθούν ως τα σύμβολα
πλούτου και ισχύος, που η κοινότητα σταθερά χρησιμοποιούσε και επιδείκνυε. Η
καλή τεκμηρίωση που διαθέτουμε και για τα δύο αυτά insignia dignitatis, σε παρα-
στάσεις επάνω σε τηγανόσχημα σκεύη για τα πλοία και στα λιγοστά μετάλλινα εγ-
χειρίδια από τάφους, δείχνει με ασφάλεια την χρονολογική βαθμίδα του Πολιτι-
σμού Κέρου–Σύρου για τις επίκουστες βραχογραφίες της Αστυπάλαιας, δηλαδή τη
δεύτερη φάση του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού, μεταξύ 2800–2300 π.Χ.      

Ο λίθινος περίβολος και οι «δρόμοι»

Τα ορατά μνημεία που η επιφανειακή έρευνα των ετών 2011–2104 ταύτισε και
οι καθαρισμοί αποκάλυψαν στην ανατολική απόληξη της χερσονήσου του Πύργου
(ακρωτήριο Ελληνικό) φαίνεται ότι αναπτύσσονται στο εσωτερικό μιας ακρόπο-
λης, την οποία περικλείει προς δυσμάς ογκολιθικός περίβολος13 (εικ. 21). Ο περί-

11. Televantou 2008. Για σχολιασμό των βραχογραφιών της 4ης και 3ης χιλιετίας π.Χ. στις Κυκλά-
δες, βλ. Vlachopoulos υπό έκδοσιν.

12. Οι λεπτομερείς αποτυπώσεις των βραχογραφιών και κάθε είδους σχέδια των μη κινητών και
κινητών ευρημάτων της έρευνας οφείλονται στον εικαστικό καλλιτέχνη ΑΣΚΤ Νίκο Σεπετζόγλου.

13. Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις στο πεδίο οφείλονται στον τοπογράφο–μηχανικό ΕΜΠ Διονύση
Νιώτη, μόνιμο συνεργάτη της έρευνας.



βολος αυτός, κατεύθυνσης βορειοδυτικά-νοτιοανατολικά, σήμερα έχει τη μορφή
οφιοειδούς διαλυμένου λιθοσωρού, εδραζόμενου σε συμπαγές θεμέλιο βράχου που
παρακολουθείται σε μήκος 70μ. και έχει πλάτος 0,5-2μ. Ο περίβολος ορίζεται:

α. στη βορειοδυτική του απόληξη, από το σημείο (πύλη;) όπου καταλήγει φαρ-
δύς δρόμος διαμορφωμένος στον ήπια ανωφερικό βράχο, μήκους 45μ. και πλάτους
1,5-2,5μ. (εικ. 22). Ο δρόμος ξεκινά από τη βόρεια ακτή, ακριβώς νότια του πωρο-
λιθικού στρώματος της παραλιακής ζώνης, εκεί όπου έχουν λαξευτεί δύο κυκλοτε-
ρείς κατασκευές, ίσως προϊστορικοί τάφοι (βλ. παρακάτω: εικ. 34).

β. στο νοτιανατολικό πέρας του, από φαρδύ δρόμο κατεύθυνσης Β-Ν, ο οποίος
ανέρχεται από τη νότια ακτή διαμορφώνοντας βαθμιδωτά επίπεδα. Παρακολου-
θείται σε μήκος 35 μ. και έχει πλάτος 2-3μ.

Ο τρόπος δόμησης του περιβόλου και οι επίκρουστες παραστάσεις σε βραχόλι-
θους της θεμελίωσής του ενισχύουν την εκτίμηση ότι ο περίβολος είναι έργο της
3ης χιλιετίας π.Χ. 

Βόρεια ακτή. Οι Π-σχημες κατασκευές αρ. 1-5

Στη βόρεια ακτογραμμή (τετράγωνα Α/1-2) εντοπίζονται ανθρωπογενείς σχή-
ματος Π κατασκευές (Π1–Π5), που διαδέχονται η μία την άλλη, κατά ένα μέρος
λαξευμένες στον βράχο και κατά το λοιπό τμήμα τους οριζόμενες από κτιστούς ογ-
κολιθικούς τοίχους. Σε επαφή με το σημερινό επίπεδο της θάλασσας και με το βό-
ρειο τμήμα τους βυθισμένο, οι κατασκευές Π1–Π5 πιθανόν αποτελούν λείψανα
προϊστορικών κτηρίων, όπως δείχνει η πληθώρα επιφανειακής κεραμικής της 3ης
χιλιετίας π.Χ. (εικ. 23). Η έρευνα των ορθογώνιων αυτών μονόχωρων κατασκευών
που ανά δύο ή τρεις εφάπτονται, βρίσκεται ακόμα στην αρχική φάση της, ενώ μόνο
με τη γεωαρχαιολογική έρευνα στον αμέσως προς βορράν βυθό θα αποσαφηνιστεί
η αρχική μορφή και ο αριθμός τους14.     

Η ανασκαφή της ορθογώνιας κατασκευής Π5 αποκάλυψε επάλληλα στρώματα
σκληρής γης, ελάχιστων εκατοστών απόστασης μεταξύ τους, που πιθανόν ήταν
εκτεθειμένα ή εν χρήσει για καιρό, μάλλον δάπεδα (εικ. 24). Στο ανώτερο από αυτά
βρέθηκε πήλινη Πρωτοκυκλαδική σφραγίδα με σύμφυτη διάτρητη λαβή και παρά-
σταση κάθετα τεμνόμενων διαμέτρων με συστήματα ενάλληλων γωνιών στο εσω-
τερικό κάθε τεταρτοκυκλίου, χρονολογούμενη με ασφάλεια στην Πρωτοχαλκή ΙΙ πε-
ρίοδο (εικ. 25), τα περισσότερα παράλληλα της οποίας  προέρχονται από τις Κυ-
κλάδες (Κέα, Νάξο), το Βόρειο Αιγαίο (Πολιόχνη Λήμνου) και την Ηπειρωτική Ελλά-

14. Η ενάλια γεωαρχαιολογική έρευνα διεξάγεται από το 2016, σε συνεργασία με τον καθηγητή
Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργο Παπαθεοδώρου.
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δα. Σε χαμηλότερο ορίζοντα βρέθηκε ακέραιο μαρμάρινο Πρωτοκυκλαδικό ειδώλιο
σχηματικού τύπου (βιολόσχημο), με χαρακτηριστικό οξύληγκτο λαιμό (εικ. 26),
που τυπολογικά εντάσσεται στα ειδώλια του ανατολικού τύπου Beycesultan, και
το οποίο συνδυάζει στοιχεία της Νεότερης Νεολιθικής (Σάλιαγκος) και της Πρω-
τοκυκλαδικής Ι περιόδου (τέλος 4ης–αρχές 3ης χιλιετίας π.Χ.). Ενδιαφέρον παρου-
σιάζει ακόμα η εύρεση, στους ίδιους ορίζοντες, δύο οστέινων περονών και επιμή-
κους μαρμάρινου στελέχους με πλατιά απόληξη, ίσως μικρογραφικό υγδίο ή τμήμα
υψίλαιμου σχηματοποιημένου ειδωλίου. Ο έντονα «κυκλαδικός» χαρακτήρας των
αντικειμένων αυτών επιτείνει τις διαπιστώσεις που είχαν γίνει για τα επιφανεικά
ευρήματα της προανασκαφικής έρευνας του Βαθιού, αποτυπώνοντας την ευρύτερη
διάδοση του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού. Σχέσεις και επαφές καταδεικνύονται
επίσης με τα Δωδεκάνησα και τη νότια Μικρασιατική ακτή και την Ανατολία, όπως
άλλωστε υπαγορεύει η κομβική γεωγραφική θέση της Αστυπάλαιας. 

Μεταξύ των κατασκευών Π5 και Π6 ερευνήθηκε πλήρως η επιμήκης ορθογώνια
κατασκευή Κ16 (3,50μ. μήκους x 1,5μ. πλάτους), εν μέρει βυθισμένη, οριζόμενη στα
νότια από τοίχο που συμπληρώνει τον κατακόρυφα λαξευμένο φυσικό βράχο. Κα-
λυμμένη στο δυτικό τμήμα της με αδρό λιθόστρωτο, η «εξέδρα» αυτή αποκάλυψε
μεγαλόσωμους κρατηρίσκους και τμήματα ευρύστομων φιαλών, που σε τρεις του-
λάχιστον περιπτώσεις περιείχαν εγχυτρισμούς βρεφών (εικ. 27). Πρόκειται για κε-
ραμικά σύνολα σύγχρονα μεταξύ τους, που χρονολογούνται στη μετάβαση από
την Τελική Νεολιθική στην Πρωτοχαλκή (τέλος 4ης–αρχές 3ης χιλιετίας π.Χ.), μία
περίοδο ελάχιστα τεκμηριωμένη στο νησιωτικό Αιγαίο15. Τα αγγεία πατούσαν ή
ήταν θαμμμένα στις πέτρες του λιθόστρωτου και, σε μία περίπτωση, ο κολοβός
κρατηρίσκος που περιείχε δύο βρέφη, ήταν σφηνωμένος σε τριγωνική θήκη, ψηλό-
τερα από το λιθόστρωτο (εικ. 28).  Ένας δεύτερος εγχυτρισμός είχε γίνει σε όμοιο
κρατηρίσκο και στον ελλιπή πυθμένα του είχε χρησιμοποιηθεί ύφασμα για την
απόθεση του βρέφους (εικ. 29α-β, 30). Ζεύγος βρεφών περιείχε και μεγάλων δια-
στάσεων φιάλη, επίσης ελλιπής16 (εικ. 31α-β). Λίθινα εργαλεία (διάτρητο πλακίδιο
και κόνδυλος οψιανού) που βρέθηκαν εξωτερικά των αγγείων δίνουν την εικόνα

15. Η μελέτη της προϊστορικής κεραμικής από το Βαθύ έχει ανατεθεί στην αρχαιολόγο Νατάσα
Αγγελοπούλου, συνεργάτιδα της ανασκαφής. Βλ. Vlachopoulos & Angelopoulou υπό εκτύπωσιν,
Angelopoulou υπό έκδοσιν. Πολύτιμες για την απόλυτη χρονολόγηση των Τελικών Νεολιθικών και
Πρωτοχαλκών οριζόντων στο Βαθύ υπήρξαν οι μετρήσεις με τη μέθοδο της φωταύγειας, που διενήρ-
γησε το Εργαστήριο Αρχαιομετρίας του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό τη δι-
εύθυνση του καθηγητή Κώστα Ιωαννίδη. 

16. Η μικροανασκαφή και μελέτη των βρεφικών εγχυρτρισμών  διενεργείται σε συνεργασία με τον
καθηγητή Ανθρωπολογίας Simon Hillson, University College, London.



συνοδευτικών κτερισμάτων και ενισχύουν την ομοιογένεια της εθιμικής διαδικα-
σίας που ελάμβανε χώρα στην «εξέδρα των εγχυτρισμών».

Είναι πρώιμο να υποστηριχθεί εάν πρόκειται για ένα (άγνωστο αλλού) τύπο
«μνημείου» συστηματικού ενταφιασμού βρεφών, εντός του δομημένου ορίζοντα της
προϊστορικής εγκατάστασης. Πάντως, η διαπίστωση του εγχυτρισμού ως εθίμου τα-
φής βρεφών στο Βαθύ γεφυρώνει τον ιδεολογικό και εθιμικό ορίζοντα των κοινοτή-
των της Αστυπάλαιας με σύγχρονες κοινότητες της Μικράς Ασίας (Karatas), των Κυ-
κλάδων (Κέα) και άλλων νησιών (Κως), όπου διαπιστώνεται το έθιμο.

Η κατασκευή Π6 είναι διαφορετική. Πρόκειται για ογκολιθικό τοιχίο που διαμορ-
φώνει κατακόρυφο μέτωπο, πιθανόν για την προσέγγιση μικρών σκαφών (εικ. 32).
Συνδέεται με ογκολιθικό ανάλημμα που ορίζει ανωφερές κατάστρωμα δρόμου, ο οποί-
ος οδηγούσε από την ακτή στα βόρεια πρανή της ακρόπολης. Ενδεικτικό της θέσης
της, ως πιθανού σημείου προσανατολισμού των προϊστορικών κατοίκων, είναι βρα-
χογραφία σπείρας και νεοφανούς γραμμικού θέματος, σε βραχόλιθο των κατώτερων
δόμων του αναλήμματος, σήμερα στην επιφάνεια της θάλασσας (εικ. 15).  

Ανατολική ακτή. Οι Π-σχημες κατασκευές αρ. 7-8

Το μεγάλο ογκολιθικό ανάλημμα μήκους 52μ. και κατεύθυνσης Α-Δ, που περι-
τρέχει το ανώτερο βόρειο πλάτωμα της ακρόπολης και κατέρχεται απότομα έως το
επίπεδο της θάλασσας (εικ. 6, 32), ορίζει τη διαφορετική διαμόρφωση της ανατολικής
βραχώδους ακτής του ακρωτηρίου. Κατά το μήκος της εδώ ακτογραμμής ισχυρά ογ-
κολιθικά τοιχία θεμελιωμένα στον φυσικό βράχο πλαισιώνουν (σε παράλληλες με-
ταξύ τους κεραίες) τις κεκλιμμένες βραχώδεις επιφάνειες Π7 και Π8 που καταλήγουν
στη θάλασσα, σαν αναβάθρες (εικ. 33). Στιβαρά τοιχία, μεταξύ των κατασκευών Π7
και Π8, σχηματίζουν επίπεδους «πύργους» ή «προμαχώνες», ενισχύοντας το ενδεχό-
μενο αυτά να αποτελούν τμήματα ενός συστήματος αναλημματικών οχυρώσεων για
την από θαλάσσης προστασία του προϊστορικού οικισμού.  

Εάν ευσταθεί η εκτίμησή μας ότι ο μακρύς ογκολιθικός περίβολος ορίζει (και οχυ-
ρώνει;) την προϊστορική εγκατάσταση–ακρόπολη συνδεόμενος με δύο οδικές δια-
μορφώσεις ανωφερούς πρόσβασης από τη νότια και βόρεια ακτή, είναι πιθανό το
μοντέλο της οργάνωσης του χώρου κατά την 3η χιλιετία π.Χ. να έμεινε ενεργό και κα-
τά τους ιστορικούς χρόνους, διαμορφώνοντας μία κύρια και μία δευτερεύουσα ζώνη
των λειτουργιών του οικισμού. Στην «κύρια λειτουργική ζώνη» της προϊστορικής
ακρόπολης θα εντάσσαμε την οικιστική και ταφική χρήση (Π-σχημες κατασκευές βό-
ρειας ακτής), την αμυντική (ογκολιθικοί «πύργοι» και λαξευτές «αναβάθρες» της
ανατολικής ακτής) και τη δημόσια χρήση (πλάτωμα κορυφής). Στους ιστορικούς
χρόνους η κύρια ζώνη (αλλοιώνοντας εν μέρει την ανώτερη επίπεδη επιφάνεια και
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επεμβαίνοντας στα πρανή του ακρωτηρίου με πρόσθετα αναλήμματα) φιλοξένησε
τις ανάγκες εποπτείας και ελέγχου από τη φρουρά του πύργου και πιθανόν τη συγ-
κέντρωση αγαθών στις εγκαταστάσεις του, προνοώντας και για τη συστηματική πε-
ρισυλλογή των ομβρίων υδάτων. 

Η «δευτερεύουσα λειτουργική ζώνη», αναπτυσσόμενη εξωτερικά του περιβόλου,
κατά την 3η χιλιετία π.Χ. προσέφερε σε αφθονία το οικοδομικό υλικό και συνέστησε
το πλησιέστερο στον οικισμό πεδίο άλλων δραστηριοτήτων, όπως η κτηνοτροφία.
Η ενδεχόμενη ταύτιση κυκλικών ορυγμάτων (με ενδεικτικά ευρήματα της Πρώιμης
Εποχής του Χαλκού) με ταφικούς θαλάμους στην πώρινη φλέβα της βόρειας ακτής
(εικ. 34) ενισχύει περαιτέρω την παραπάνω «εξω-αστική ανάγνωση» της περιοχής
αυτής, εντάσσοντας το πιθανό νεκροταφείο του προϊστορικού πολίσματος στο αφε-
τηριακό όριο του ανηφορικού δρόμου που οδηγεί στον περίβολο.

Αντίθετα, η «λειτουργική δομημένη ζώνη» που αναπτύχθηκε στο ακρωτήριο
κατά τους ιστορικούς χρόνους (από τον 4ο αι. π.Χ. και έως τους ώριμους ρωμαϊ-
κούς–παλαιοχριστιανικούς χρόνους), καταλαμβάνει ευρύτατη έκταση, που φτάνει
τουλάχιστον έως την επίπεδη κορυφή της χερσονήσου. Τόσο στα ήπια ανατολικά
και βόρεια πρανή, όσο και στην απότομη πλαγιά που καταλήγει αφιλόξενα στη νό-
τια βραχώδη ακτή, διαπιστώθηκαν πυκνά διευθετημένες κατασκευές σε ποικιλία
τύπων και χρήσεων, όπως δρόμοι, εξέδρες, αναλήμματα, οικίες και άλλες εγκαταστά-
σεις, που σήμερα οριακά μπορούμε να ταυτίσουμε λόγω της πυκνής βλάστησης. Οι
σημαντικότερες από αυτές ερμηνεύονται ως εξέδρες ή άνδηρα (εκείνες στα πρανή:
εικ. 35) και ως καταστρώματα δρόμων ή μονοπατιών που ανηφορίζουν από τη θά-
λασσα (εκείνες που βαίνουν παράλληλα προς την νότια ακτή: εικ. 36). Οι κατασκευές
αυτές φτάνουν έως σήμερα σε αριθμό τις 180 και έχουν όλες τοπογραφηθεί, κατα-
γραφεί και αποτυπωθεί, δίνοντας την εντυπωσιακή, αλλά ασαφή, λόγω της απουσίας
επιφανειακής κεραμικής, εικόνα ενός πυκνότατου πολίσματος (εικ. 21).

«Οι βράχοι του Δίωνος»

Στη νότια κλιτύ του ακρωτηρίου, σε απόσταση μικρή από το πλάτωμα του πύρ-
γου και στα δυτικά του δρόμου που ανηφορίζει από την ακτή προς την απόληξη του
νότιου σκέλους του περιβόλου (τετράγωνο 2Γ), η περιοχή βρίθει βραχογραφιών που
έχουν χαραχθεί επάνω σε επίπεδες επιφάνειες εξομαλυσμένων βράχων, συνδεόμενες
με θεμέλια κτηρίων ή μονοπάτια. Αυτές παριστάνουν συστάδες και μεμονωμένες
σπείρες, βέλη, εγχειρίδια και ένα τουλάχιστον πολύκωπο πλοίο, στον τύπο των πλοί-
ων του στόλου της ομώνυμης πυλίδας (εικ. 37, 38). Ο πιο εντυπωσιακός βράχος, σα-
φέστατα απολαξευμένος, φέρει στην επίπεδη επιφάνειά του αδιάγνωστα βραχογρα-
φήματα μικρών κύκλων και κρίκων. Βαθύτερης χάραξης και ενδεχομένως υστερότε-



ρης κατασκευής είναι δύο επιμήκη, ελαφρώς μηνοειδή, φαλλόσχημα θέματα, που
διατάσσονται κατ’ ορθή γωνία και συνδέονται με κρίκο που φέρει στιγμή στο κέντρο.
Στο πλαϊνό, προς δυσμάς, κατακόρυφο μέτωπο του βράχου αναγράφεται ανάστροφα
το όνομα ΔΙΩΝ, με στοιχεία του λήγοντος 5ου ή του πρώιμου 4ου αι. π.Χ.17 (εικ. 39). Το
ανδρικό όνομα, ο αστεϊσμός της κατωκέφαλης γραφής και η ταύτιση των ακριβώς
υπερκείμενων βραχογραφημάτων με φαλλούς καθιστούν την επιγραφή πιθανή ένδει-
ξη για την ύπαρξη φρουράς, σε εποχή μάλλον προγενέστερη της ίδρυσης του πύργου.

Σπηλαιοβάραθρο Χάσμα (Ε17) 

Αυτό εντοπίστηκε ύστερα από την πληροφορία των γηραιότερων κατοίκων του
Βαθιού ότι στη σπηλιά έβρισκαν καταφύγιο κατά τους βομβαρδισμούς του Β΄ Παγ-
κοσμίου Πολέμου18. Πρόκειται για επίμηκες σπήλαιο, στο οποίο οδηγεί κυκλικό
άνοιγμα διαμέτρου 1.50μ. Μετά από κατακόρυφο κατέβασμα ύψους 4,5 μ., για το
οποίο απαιτείται η χρήση σκοινιού ή σκάλας, ανοίγεται επιμήκης κατηφορική αί-
θουσα κατεύθυνσης Α–Δ. Η διαπίστωση ότι λαξευτά στον βράχο κανάλια οδηγού-
σαν τα νερά της βροχής στο εσωτερικό του σπηλαίου, μέσω του λίθινου στομίου
του, έδειξαν από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το φυσικό κοίλωμα λειτούργησε δια-
χρονικά ως δεξαμενή νερού. 

Το μήκος του σπηλαίου είναι π. 30 μ., το μέγιστο πλάτος του 6,5 μ. και το μέγι-
στο ύψος του οξυκόρυφου θαλάμου του 14 μ., ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συνιστά
η διαπίστωση ότι το χαμηλότερο σημείο του βρίσκεται λιγότερο από 4 μ. ψηλότερα
από το επίπεδο της θάλασσας (εικ. 40). Το σπήλαιο διακρίνεται σε τέσσερεις χώ-
ρους (Χώροι Α, Β, Γ, Δ), οι οποίοι κατά βάσιν διαμορφώνονται από τους ισχυρούς
ξηρολιθικούς αναλημματικούς τοίχους, μέσω των οποίων διευθετούνταν τα εισρέοντα
χώματα και οι αποκολλημένοι λίθοι της οροφής, και διαμορφώνονταν τα κατωφερικά
μονοπάτια που διασφάλιζαν την πρόσβαση στα βαθύτερα σημεία του (εικ. 41). 

Η υποβλητική ατμόσφαιρα του μεγάλου οξυκόρυφου θαλάμου και ο ενδιαφέ-
ρων σταλακτιτικός διάκοσμος της οροφής και των πλευρικών τοιχωμάτων προσ-
δίδουν στο σπήλαιο αισθητικό ενδιαφέρον, το οποίο θα ευνοούσε περισσότερες δυ-
νατότητες χρήσεων, πέραν των πρακτικών (υδατοδεξαμενή, καταφύγιο, αποθήκευ-
ση τυροκομικών προϊόντων κλπ). Για να επαληθευθεί, όμως, μία τέτοια υπόθεση
απαιτείται κατάλληλα οργανωμένη ανασκαφική διερεύνηση. Ενδεικτική κεραμική
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17. Βλαχόπουλος & Ματθαίου 2014.
18. Το σπηλαιοβάραθρο Χάσμα ερευνήθηκε προκαταρκτικά από κοινού με την αρχαιολόγο της Εφο-

ρείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Ιωάννα Ευ-
σταθίου και τοπογραφήθηκε από τον τοπογράφο-μηχανικό του ΥΠ.ΠΟ.Α. Θεόδωρο Χατζηθεοδώρου.
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που περισυνελέγη από τα επιφανειακά στρώματα στο εσωτερικό του μεγάλου θα-
λάμου ανήκει αποκλειστικά σε υδροφόρα αγγεία των ύστερων ιστορικών χρόνων.

Το ανώτερο επίπεδο της χερσονήσου – Αρχαϊκή επιγραφή

Στο ανώτερο επίπεδο πλάτωμα της χερσονήσου (ακριβώς στο όριο των ιδιο-
κτησιών Σταυλά και Πιλάτου), η θέα προς το ανοικτό τρικυμιώδες πέλαγος, το
απάνεμο άνοιγμα του κόλπου και την ακτή του Βαθιού είναι απαράμιλλη (εικ. 21,
42). Σε υψόμετρο 52 μ. από τη θάλασσα, ανάμεσα στους ριζιμιούς βράχους, βρέθη-
κε χαραγμένη στην επίπεδη, αλλά έντονα λοξή προς ΝΔ όψη ενός μικρού κυβικού
βραχόλιθου, διαστάσεων 60x75 εκ. δίστιχη επιγραφή βουστροφηδόν, γραμμένη σε
δωρικό αλφάβητο και χρονολογούμενη στον πρώιμο 6ο αι. π.Χ. 19.

Νικασίτιμος οἶφε Τιμίωνα. (= Ο Νικησίτιμος συνουσιαζόταν με τον Τιμίονα)

Η περίοπτη θέση όπου σημαίνεται το ερωτικό πάθος των δύο νέων της αρχαϊκής
περιόδου και η πυκνότητα οικοδομικών λειψάνων πέριξ αυτής θα μπορούσαν να τη
συνδέουν με κάποιο κτηριακό συγκρότημα (φρουρά ή γυμνάσιο), που να δικαιολογεί
το «εγγράμματο» επίπεδο τουλάχιστον του ενός εραστή. Η εφηβική, πιθανότατα, δρα-
στηριότητα που τεκμηριώνει η επιγραφή θα μπορούσε να αναζητηθεί στα πρότυπα
των παιδευτικών και μυητικών θεσμών που οι δωρικές πόλεις εξασφάλιζαν στην ύπαι-
θρο για τους νέους τους, αφού η Αστυπάλαια υπήρξε αποικία των Λακεδαιμονίων.

Η ευρύτερη περιοχή της χερσονήσου και τα μνημεία

Η δυτική ακτή του ισθμού που χωρίζει τη χερσόνησο του Πύργου από την ξηρά
διαμορφώνεται ως μικρός βαθύς κόλπος που οι ντόπιοι ονομάζουν Γιαλούδι (εικ.
1). Πρόκειται για κλειστή (πεταλόσχημη) ακτή με μεγάλες πλακαρές πέτρες. Η
πλαγιά που ορίζει το νότιο τμήμα του κόλπου ονομάζεται Δέμα και εκεί εντοπίζεται
προϊστορική δραστηριότητα, όπως έδειξε η περισυλλογή καλής ποιότητας λεπίδων
οψιανού. Το ύψωμα στα ανατολικά, που καταλήγει στα κτήματα του χωριού (Μέσα
Βαθύ), είναι βραχώδες και έχει οπωσδήποτε δεχθεί διαμόρφωση κατά την αρχαι-
ότητα, έτσι ώστε να εμφανίζει ανδηρωτή μορφή. Σε αυτά τα βραχώδη άνδηρα έχει
οικοδομηθεί ο ναός του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, σημαντικό μνημείο του 10ου-11ου

αιώνα, σύμφωνα με τον Η. Κόλλια20 (εικ. 43). Ο ναός έχει οικοδομηθεί στην κορυφή
αρχαίας εγκατάστασης, πιθανότατα στο ψηλότερο σημείο πολίσματος, όπως δείχνει

19. Βλαχόπουλος & Ματθαίου 2014.
20. Κόλλιας 2004, 138 εικ. 1, πίν. 45α.



η πυκνότητα κεραμικής ύστερων ιστορικών χρόνων (μεγάλη πυκνότητα λαβών αμ-
φορέων) και οι αφύσικα μεγάλοι λιθοσωροί στα πρανή του υψώματος. 

Όπως αναφέρθηκε, αρχαία οικοδομήματα υπάρχουν σε μεγάλη πυκνότητα σε
όλη την έκταση του ανατολικού μισού της χερσονήσου του Πύργου και φτάνουν
πολύ κοντά σε αυτά πέριξ του Αγίου Ιωάννη. Η απουσία επιφανειακής κεραμικής
των ιστορικών χρόνων μεταξύ της θέσης αυτής και του ακρωτηρίου Ελληνικό (αλ-
λά και η πλήρης απουσία προϊστορικών οστράκων) καθιστούν δυσχερή την εξαγω-
γή συμπερασμάτων για την οικιστική εξέλιξη της περιοχής στην αρχαιότητα. Η
προβεβλημένη θέση του Αγίου Ιωάννη, πάντως, η πυκνότητα κεραμικής τριγύρω
και η ανεύρεση αρχαίου χάλκινου νομίσματος, καθώς και το πέριξ καταλοιπόμενο
οικοδομικό υλικό, καθιστούν πιθανό στο σημείο αυτό να είχε αναπτυχθεί ο πυρή-
νας του οικισμού των υστερότερων αιώνων της αρχαιότητας, από τον οποίο εξηρ-
τάτο ο πύργος κατά την όψιμη περίοδο της χρήσης του.

Η διαχρονική έρευνα στο Βαθύ και η σύγχρονη κοινωνία

Η έρευνά μας στο Βαθύ πραγματοποιείται χάρη στη συνεχή συμπαράσταση των
λιγοστών κατοίκων του χωριού, τη βοήθεια και τη φιλοξενία τους21. Ο Δήμος
Αστυπάλαιας22 συνδράμει το έργο μας με κάθε μέσο και από το 2015 φιλοξενεί σε
έναν από τους παραδοσιακούς ανεμόμυλους της Χώρας έκθεση εκμαγείων των ση-
μαντικότερων βραχογραφιών της προϊστορικής ακρόπολης (εικ. 44), σε έναν ιδι-
αίτερης αισθητικής χώρο23, όπου προσφέρονται πληροφορίες για αυτά τα δυσπρό-
σιτα στο κοινό μνημεία24. 

21. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται στους ιδιοκτήτες της έκτασης στο ακρωτήριο Πύργος, κυρίους
Δημήτρη και Ιωάννη Σταυλά, και στις κυρίες Σταυρούλα και Μαρία Μαρινάκη για τη φροντίδα της
ομάδας μας στο Βαθύ.

22. Για το συνεχές προσωπικό ενδιαφέρον του ευχαριστούμε τον δήμαρχο Αστυπάλαιας κύριο Πα-
νορμίτη Κονταράτο και τους πολλούς Αστυπαλίτες φίλους της ανασκαφής.

23. Η επιμέλεια της έκθεσης οφείλεται στους αρχιτέκτονες της ανασκαφής Βαθέος Θεμιστοκλή Μπιλή
και Μαρία Μαγνήσαλη. Οι ίδιοι, σε συνεργασία με τον γράφοντα, συνέταξαν επίσης την τεχνική έκθεση
«Βαθύ Αστυπάλαιας. Αρχαιολογικός περίπατος στη φύση και τα μνημεία», που αποσκοπεί στην ανάδειξη
των μνημείων του Βαθιού και την απόδοσή τους στο κοινό. Η μελέτη συζητήθηκε στο Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο (1.3.2016), από το οποίο και εγκρίθηκε ομόφωνα (Υπουργική Απόφαση 16.6.2016).

24. Οι έρευνες πεδίου στο Βαθύ εποπτεύονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσων, η
συνεργασία με τα στελέχη της οποίας είναι ουσιαστική και πολύπλευρη. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχα-
ριστήσουμε την υπεύθυνη για το νησί αρχαιολόγο κυρία Χαρούλα Φανταουτσάκη και την  Έφορο Αρ-
χαιοτήτων κυρία Μαρία Μιχαηλίδου, για το ενδιαφέρον και τις διευκολύνσεις κάθε είδους.
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Εικ. 1. Ο κόλπος και η χερσόνησος Βαθύ από αέρος. Η μεγαλύτερη πυκνότητα αρχαιοτήτων
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Εικ. 3. Ο κόλπος Βαθύ από τα ανατολικά, με το ύψωμα του Αγίου Νικολάου 
σε πρώτο επίπεδο (δεξιά)

Εικ. 4. Σύγχρονο ασβετοκάμινο στη νότια ακτή της χερσονήσου
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Εικ. 5. Το ακρωτήριο Πύργος πήρε το όνομά του από τα ερείπια πύργου των 
ελληνιστικών χρόνων. Στο εσωτερικό του διακρίνεται σύγχρονο ασβεστοκάμινο
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συγκροτούν το ανώτερο πλάτωμα  
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Εικ. 7. Ο πύργος (δεξιά) και ο μακρύς διάδρομος που τον χωρίζει από το συγκρότημα 
του ορθογώνιου κτηρίου, το οποίο έχει λιθολογηθεί σε μεγάλη έκταση

Εικ. 8. Το ορθογώνιο κτήριο του πύργου κατέληγε σε κλίμακα που οδηγούσε στη νότια
ακτή. Στην απέναντι ακτή διακρίνεται ο ερειπιώδης ναός του Αγίου Ιωάννη της Μπούκας
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Εικ. 9. Οπή σε θεμέλια λιθόπλινθο του πύργου για την περισυλλογή 
του βρόχινου νερού της στέγης

Εικ. 10α. Η «πυλίδα των πλοίων». Η βραχογραφική παράσταση στόλου 
έχει τονιστεί με κιμωλία
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Εικ. 11. Η «ατραπός των εγχει-
ριδίων», που οδηγεί στο ανώτε-
ρο πλάτωμα της ακρόπολης

Εικ. 10β. Η «πυλίδα των πλοίων». Η βραχογραφική παράσταση στόλου έχει τονιστεί με κιμωλία
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Εικ. 13. Βραχογραφία, πιθανόν σχηματοποιημένης ανθρώπινης μορφής, 
σε βραχόλιθο του ανώτερου πλατώματος
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ρά). Αν και η περιοχή είναι άσκαφη φαίνεται ότι οι μεγάλοι αναφυόμενοι βραχόλιθοι όριζαν
ένα σύστημα μονοπατιών προς το ανώτερο πλάτωμα της προϊστορικής ακρόπολης
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Εικ. 14. Βραχογραφία με παράσταση σπείρας
σε βράχο της ακρόπολης

Εικ. 15. Βραχογραφία με παράσταση
σπεί ρας και σύνθετου γραμμικού θέμα-
τος, στον ογκολιθικό τοίχο που όριζε το
κατάστρωμα ανηφορικής οδού από τη
βόρεια ακτή
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Εικ. 17. Το έκτυπο βραχογραφίας
εγχειριδίου αποδίδει τέλεια τη λα-
βή σχήματος Τ του σημαντικού αυ-
τού χάλκινου όπλου των μέσων της
3ης χιλιετίας π.Χ.

Εικ. 16. Βραχογραφία 
τριγωνικού εγχειριδίου
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Εικ. 18. Παράσταση στικτής σπείρας-άνθους από πανομοιότυπες κοιλότητες 
στο λιθόστρωτο 

Εικ. 19. Σύνθετο (ανθρωπόμορφο;) θέμα σπείρας σε βράχο της νότιας ακτής
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Εικ. 20. Σχεδιαστική αποτύπωση του βράχου της εικ. 19 (σχέδιο N. Σεπετζόγλου)
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Εικ. 22. Ο ανηφορικός προς τον
περίβολο δρόμος, στη βόρεια
πλαγιά του ακρωτηρίου

Εικ. 23. Οι ορθογώνιες κατασκευές Π3-Π5 και η εξέδρα Κ16 κατά μήκος της βόρειας ακτής
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Εικ. 25. Πρωτοχαλκή ΙΙ πήλινη σφραγίδα από το ανώτερο στρώμα της εξέδρας Π4 
(σχέδιο N. Σεπετζόγλου)

Εικ. 24. Οι εξέδρες Π4-Π5 μετά την ανασκαφή του 2014
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Εικ. 26. Μαρμάρινο σχηματικό ειδώλιο της Πρωτοκυκλαδικής Ι περιόδου από 
το κατώτερο στρώμα της εξέδρας Π4 (σχέδιο N. Σεπετζόγλου)

Εικ. 27. Ορθογώνια κατασκευή Κ17. Επάνω στο λιθόστρωτο δυτικό μισό της 
βρέθηκαν τέσσερεις εγχυτρισμοί βρεφών (σχέδιο N. Σεπετζόγλου)
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Εικ. 28. Εγχυτρισμός αρ. 4. Εξωτερικά του (άσκαφου ακόμα στην εικόνα) κρατηρίσκου 
είχε τοποθετηθεί λίθινο δισκοειδές διάτρητο εργαλείο

Εικ. 29α. Εγχυτρισμός αρ. 1. Ο κρατηρίσκος βρέθηκε θαμμένος στο αμμόχωμα 
της ακτής και ήταν σκεπασμένος με λίθινο πώμα
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Εικ. 30. Εγχυτρισμός αρ. 1. Στον πυθμένα του αγγείου της εικ. 29 διακρίνεται τμήμα 
βρεφικού κρανίου και ίχνη υφάσματος σε αποτύπωμα

Εικ. 29β. «Ο κρατηρίσκος της εικ. 29α (σχέδιο Ν. Σεπετζόγλου)
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Εικ. 31α. Ο εγχυτρισμός αρ. 2 κατά χώραν, σε μεγαλόσωμη φιάλη

Εικ. 31β. Η φιάλη του εγχυτρισμού αρ. 2 (σχέδιο Ν. Σεπετζόγλου)
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Εικ. 32. Η ογκολιθική κατασκευή Π6 όριζε ανηφορικό δρόμο από τη βορειο-ανατολική ακτή
προς τα πρανή της ακρόπολης. Πίσω της διακρίνεται το ισχυρό ογκολιθικό ανάλημμα 

Εικ. 33. Η ογκολιθική κατασκευή Π8. Η λαξευμένη στον βράχο επικλινής 
αναβάθρα πιθανόν εξυπηρετούσε την ανέλκυση πλοιαρίων
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Εικ. 34. Κυκλικός ημιυπόγειος θάλαμος σε φλέβα πωρολίθου της βόρειας ακτής, 
ίσως τάφος της 3ης χιλιετίας π.Χ. 

Εικ. 35. Η εξέδρα Ε7 στο βόρειο πρανές της χερσονήσου
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Εικ. 36. Ανηφορικός προς το νότιο πρανές της χερσονήσου δρόμος, 
λαξευμένος στον βράχο της ακτής

Εικ. 37. Βραχογραφία πολύκωπου πλοίου στη νότια ακτή της χερσονήσου, 
πολύ κοντά στους «βράχους του Δίωνος»
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Εικ. 38. Σχεδιαστική αποτύπωση των βραχογραφιών και των επιγραφών στην περιοχή 
των «βράχων του Δίωνος» (σχέδιο N. Σεπετζόγλου)

Εικ. 39. Ο επίπεδος «βράχος του Δίωνος» με τις βραχογραφίες φαλλών 
και δακτυλιόσχημων θεμάτων
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Εικ. 40. Σπηλαιοβάραθρο Χάσμα. Σχεδιαστική αποτύπωση Θ. Χατζηθεοδώρου

Εικ. 41. Σπηλαιοβάραθρο Χάσμα. Αρχαίες ξερολιθιές μεταξύ των Χώρων Α και Β
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Εικ. 42. Η επιγραφή Νικησίτιμου και Τιμίονος, στο ανώτερο επίπεδο 
πλάτωμα της χερσονήσου

Εικ. 43. Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Ιωάννη είναι οικοδομημένος 
επάνω σε λείψανα αρχαίων κτηρίων
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Εικ. 44. Χώρα Αστυπάλαιας. Η έκθεση στον ανεμόμυλο περιλαμβάνει φωτογραφικό 
πανόραμα της χερσονήσου Πύργος και εκμαγεία επιλεγμένων βραχογραφιών
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Tο αρΧαIολοΓικο–ΕρΕυνητικο προΓραΜΜα 
του πανΕπιστηΜιου ιΩαννινΩν στην ιορΔανια

αφετηρία του αρχαιολογικού–ερευνητικού προγράμματος στην ιορδανία ήταν
μια μικρής διάρκειας επίσκεψή μας στη χώρα αυτή το 1999, στο πλαίσιο προ-

γράμματος διακρατικών και  διαπανεπιστημιακών σχέσων του υπουργείου παιδεί-
ας. στο υπερ-δεκαετές (2000–2011) διάστημα υλοποίησης του προγράμματος αυ-
τού, το οποίο εντάχθηκε στο  ευρύτερο πρόγραμμα ανταλλαγών για πολιτιστική,
εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία Ελλάδας–ιορδανίας (Exchange Pro-
gramme for cultural, educational and scientific cooperation between the government
of the Hellenic Republic and the government of the Hashemite Kingdom of Jordan)
διενεργήθηκαν επιφανειακές  έρευνες και συστηματικές ανασκαφές υπό την διεύ-
θυνσή μας σε δύο θέσεις της ιορδανίας (An Naq Ghawr es–Safi και Tell Kafrein)
(εικ. 1) με την άδεια του τμήματος αρχαιοτήτων της ιορδανίας και την επιχορήγη-
ση του παν/μίου ιωαννίνων και των υπουργείων πολιτισμού και Εξωτερικών, προς
τα οποία εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.

στην ελληνική αρχαιολογική αποστολή συμμετείχαν αρχαιολόγοι–υποψήφιοι
διδάκτορες, πτυχιούχοι και φοιτητές αρχαιολογίας των πανεπιστημίων ιωαννίνων
και αθηνών, τοπογράφος–αρχιτέκτων, σχεδιαστές, συντηρητές και φωτογράφος,
οι οποίοι βοήθησαν σημαντικά στην επιτυχημένη και άψογη διενέργεια της ανα-
σκαφικής έρευνας.

Eιδικότερα, το 2000 διενεργήθηκε ανασκαφή στη θέση An Naq Ghawr es–Safi
στη ν. ιορδανία. στόχος της πρώτης ανασκαφικής περιόδου το 2000 (εικ. 2) ήταν
η συνέχιση της έρευνας του καταστρεφόμενου από αρχαιοκαπήλους προϊστορικού
νεκροταφείου στη θέση αυτή, στη νΔ άκρη της νεκράς θάλασσας, περισσότερο
από 400μ. κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και 20μ. ψηλότερα από την πε-
διάδα στα δυτικά, όμοιο του οποίου σε έκταση και αριθμό τάφων δεν είχαμε δει μέ-
χρι τότε πουθενά, και η αναζήτηση του οικισμού στον οποίο ανήκε αυτό το νεκρο-
ταφείο.

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 413-431



ανεσκάφησαν 14 τάφοι, νότια εκείνων που είχε ερευνήσει προηγουμένως το το-
πικό πανεπιστήμιο της Muta. οι τάφοι ήσαν μικροί, λιθόκτιστοι, περίπου κιβωτιό-
σχημοι ή ελλειψοειδείς, με πλακόστρωτο δάπεδο και στεγασμένοι με μεγάλες ακα-
νόνιστες πλάκες (εικ. 3). σε όλους σχεδόν τους τάφους οι νεκροί είχαν διαταραχθεί,
εκτός από μία περίπτωση ενηλίκου, που βρέθηκε στον τάφο 3 τοποθετημένος σε
ύπτια εκτεταμένη στάση (εικ. 4) και συνοδευόταν από διάφορα κτερίσματα, όμοια
με εκείνα που βρέθηκαν σε γειτονικά ανάλογα νεκροταφεία στις θέσεις Bab edh-
Dhra και Abu Hamid, στην παλαιστίνη και στην Χερσόνησο του σινά [πήλινα και
λίθινα αγγεία (εικ. 5), επίμηλα ροπάλων, κοσμήματα από όστρεα και γυαλί κ.ά.],
ανάμεσα στα οποία ξεχωριστό ήταν το μισό φωλεόσχημου αγγείου από ανδεσίτη
λίθο (εικ. 6), όμοιο αντίστοιχων τύπων της 1ης αιγυπτιακής Δυναστείας, το οποίο
είναι ίσως επείσακτο από την αίγυπτο.

Με βάση την κεραμεική και τα άλλα ευρήματα, το νεκροταφείο χρονολογείται
ασφαλώς στην πρωτοχαλκή ι–ιι περίοδο.

Δυστυχώς, ο οικισμός στον οποίο ανήκει το νεκροταφείο δεν εντοπίσθηκε και
συνέχιση της έρευνας στο απέραντο και μισοκατεστραμμένο νεκροταφείο θεωρή-
θηκε ασύμφορη και ατελέσφορη. Γι’ αυτό ζητήσαμε από το ιορδανικό τμήμα
αρχαιοτήτων να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας στή θέση Tell Kafrein, στην κοι-
λάδα του ιορδάνη, λίγα χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας. 

το Tell Kafrein είναι ένας κωνοειδής  χαμηλός λόφος (ύψους 35μ. και έκτασης
45 τ.μ.) (εικ. 7), η ισοπεδωμένη κορυφή του οποίου είχε χρησιμοποιηθεί τον περα-
σμένο αιώνα ως τοπικό νεκροταφείο. περιβάλλεται από δρόμους και σπίτια του
ομώνυμου χωριού και έχει μερικώς καταστραφεί περιμετρικά από μηχανικό εκσκα-
φέα και  κατασκευές αμυντικών έργων του στρατού. Είναι σε μικρή απόσταση από
τα σύνορα με το ισραήλ, δεσπόζει στην περιοχή, ελέγχει όλες τις προσβάσεις στην
κοιλάδα του ιορδάνη και έχει οπτική επαφή με την ιερουσαλήμ και την ιεριχώ,
στην απέναντι δυτική όχθη του ιορδάνη. κατά την αρχαιότητα ήταν μια οχυρωμέ-
νη θέση, ελέγχοντας τους εμπορικούς δρόμους και τα καραβάνια που έρχονταν
από την ιεριχώ, τον λίβανο, την συρο–παλαιστίνη, την κύπρο και το αιγαίο στα
δυτικά, και με τα εμπορικά κέντρα  στην ενδοχώρα της ιορδανίας και στην αραβι-
κή χερσόνησο στα ανατολικά.

Ήδη  βόρεια και ανατολικά του Tell Kafrein, στις θέσεις  Dayr’ Alla, Tell as–Sai-
diya, Tell Abu al’ Kharaz, Pella, Amman, Sahab, Madaba, έχουν βρεθεί μεγάλα κτη-
ριακά συγκροτήματα της  Ύστερης Χαλκοκρατίας (πιθανώς ανάκτορα τοπικών αρ-
χόντων), ιερά και επείσακτα αιγυπτιακά, κυπριακά και κρητο-μυκηναϊκά αντικεί-
μενα. το Tell Kafrein, φαίνεται να μην υστερεί σε σπουδαιότητα αυτών των θέσεων,
καθώς έχει δώσει μέχρι τώρα αρκετά τέτοια ευρήματα, αναμένονται δε περισσότε-
ρα κατά την πρόοδο της ανασκαφής.
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H  συνεχής και διαχρονική κατοίκηση της θέσης κατά την αρχαιότητα μαρτυ-
ρείται από τα ορατά λείψανα κατοικιών, στιβαρών κτηρίων και οχυρωματικού τεί-
χους, και από την ύπαρξη μεγάλου προϊστορικού νεκροταφείου λαξευτών θαλα-
μωτών τάφων στους  νΔ πρόποδες του λόφου, που υποδηλώνει το μέγεθος και την
σπουδαιότητα του οικισμού.

το πρόγραμμά μας στο Tell Kafrein άρχισε το Μάιο 2002 με επιφανειακή έρευ-
να, καταγραφή των ορατών κτηριακών λειψάνων και κινητών ευρημάτων και προ-
ετοιμασία τοπογραφικού σχεδίου και ανασκαφικού καννάβου (εικ. 9). η ανασκαφή
συνεχίσθηκε στα επόμενα 6 χρόνια (2003–2008) με σημαντικά ευρήματα: οικιστικά
και οχυρωματικά κατάλοιπα, όπως τμήματα οχυρωματικού τείχους και αναλημμα-
τικών περιβόλων στις παρειές του λόφου και, το πιο σημαντικό,  στην ισοπεδωμένη
κορυφή του μνημειώδες και σύνθετο κτηριακό συγκρότημα, όπως δείχνουν οι στι-
βαρές λίθινες θεμελιώσεις του, αποτελούμενο από σειρά τριών δωματίων στο δυ-
τικό τμήμα και μερικά άλλα στην υπόλοιπη έκταση, με δάπεδα από λειασμένο βρά-
χο ή στρωμένα  με πηλό ή πατημένο χώμα, με εισόδους και διαδρόμους επικοινω-
νίας μεταξύ τους, ενώ η ανεύρεση σκόρπιων πηλόπλινθων υποδηλώνει ευρεία χρή-
ση τους στην ανωδομή αυτών των κτηρίων. ανάμεσά τους υπάρχουν μικροί ελεύ-
θεροι χώροι –πιθανώς αυλές (εικ. 8).

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι  και η ανεύρεση, στο κέντρο περίπου του συγ-
κροτήματος, μιας χαμηλής oρθογώνιας  βαθμιδωτής κατασκευής από πελεκητούς
λίθους, που ίσως ανήκει σε βάση βωμού ενός ιερού, υπόθεση όμως που πρέπει να
επιβεβαιωθεί από την περαιτέρω έρευνα και πλήρη αποκάλυψη αυτής της κατα-
σκευής και την πιθανή ανεύρεση σχετικών αντικειμένων λατρείας.

Βρέθηκαν επίσης εγκαταστάσεις μεταλλουργικού (εικ. 10–11) και υφαντικού
εργαστηρίου, απανθρακωμένες ξυλοδοκοί1 (εικ. 12), ντόπια και επείσακτη κερα-
μεική, λίθινα και πυριτολιθικά εργαλεία και απολιθώματα  θαλάσσιων όστρεων.

Εκτός από την ντόπια κεραμεική της προϊστορικής Εποχής του Χαλκού  και της
Εποχής  ι–ιι σιδήρου (εικ. 13α, β), βρέθηκαν και αρκετά όστρακα αττικών μελανό-
μορφων αγγείων, μεταξύ των οποίων το πιο ενδιαφέρον και σημαντικό είναι ένα
όστρακο ερυθρόμορφου επείσακτου αγγείου του 5ου αι. π.Χ, με παράσταση καθι-
στής  αρχόντισας κυρίας (εικ. 14), που, σύμφωνα με την άποψη των συναδέλφων
κκ. Μ. τιβέριου και π. Βαλαβάνη, ανήκει σε έργα του περίφημου «Ζωγράφου των
λουτρών» (Washing Painter) και δηλώνει επαφές με την κλασική Ελλάδα. Βρέθη-
καν επίσης ένα χάλκινο δαχτυλίδι, σχήματος φιδιού που δαγκώνει την ουρά του

1. Εξέταση δειγμάτων απο τον Δρ ι. Μανιάτη , τον οποίο ευχαριστούμε, στο ΕκΕΦΕ Δημόκριτος
έδωσε χρονολόγηση 750-395 π.Χ.



και μία αλαβάστρινη κοσμητική παλέττα, πιθανώς επείσακτη από την αίγυπτο. 
παράλληλα με την έρευνα του οικισμού συνεχίσθηκε και περατώθηκε η έρευνα

του προϊστορικού νεκροταφείου στους  πρόποδες του Tell Kafrein. Επειδή το νε-
κροταφείο δεν είχε ποτέ συστηματικά ερευνηθεί, το εντάξαμε στο γενικό τοπογρα-
φικό μας σχέδιο και στο ερευνητικό μας πρόγραμμα. οι τάφοι ανήκουν σε δύο το-
μείς στις Βα και νΔ παρειές του λόφου.  Ένας τάφος (ιι) στον τομέα 1 ήταν συλη-
μένος και απέδωσε ελάχιστα ευρήματα. περισσότεροι τάφοι υπάρχουν στον τομέα
2, μοιρασμένοι σε τρεις ομάδες (α, Β, Γ). Είναι μικροί τάφοι με χαμηλές εισόδους,
φραγμένες με ξηρολιθιές και περίπου κυκλικούς ή ορθογώνιους θαλάμους  με ή χω-
ρίς πλευρικές κόγχες και χαμηλές αψιδωτές οροφές. σε έναν από αυτούς τους τάφους
(Β4) (εικ. 15) που μερικώς ερευνήσαμε, κατεστραμμένο και μερικώς συλημένο, βρέ-
θηκαν στα ανώτερα στρώματα επίχωσης του θαλάμου του διάσπαρτα οστά τριών
δευτερογενών ταφών ενηλίκων, κτερισμένων με πέντε τουλάχιστον αγγεία της πρώι-
μης Εποχής του Χαλκού (πΕΧ), ένα πήλινο σφονδύλι, δύο όστρεα από φυλακτά και
μερικές γυάλινες χάντρες περιδεραίων.  Έξω και κοντά στην είσοδο βρέθηκε πεταμέ-
νο από τους αρχαιοκαπήλους ένα μικρό σύνθετο πΕΧ ιι–ιιι αγγείο μαζί με όστρακα
άλλων αγγείων.

τα επόμενα τρία χρόνια (2009–2011) συνεχίσθηκε η έρευνα και αποκαλύφθη-
καν πλήρως τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στην κορυφή του λόφου, μεγάλο τμήμα
του οχυρωματικού τείχους, προχώρησε σε βάθος και έκταση η έρευνα στη νότια
κλιτύ του, επεκτάθηκε η μεγάλη, κάθετη δοκιμαστική τομή (μήκους 24 μ.) (εικ. 16),
που είχε ανοιγεί τα δύο προηγούμενα χρόνια για την παρακολούθηση της στρω-
ματογραφίας στη βόρεια κλιτύ και ανοίχθηκε δεύτερη δοκιμαστική τομή στη δυτι-
κή  κλιτύ. οι δύο αυτές τομές αποκάλυψαν πρόσθετα τμήματα του οχυρωματικού
τείχους, αναλημματικά τοιχάρια, λείψανα κατοικιών και εστιών τύπου taboon (εικ.
17), βοτανικών–φυτικών καταλοίπων2 και άφθονη κεραμεική. 

Δείγματα αυτής της κεραμεικής αναλύθηκαν στο κεντρο αρχαιομετρίας του
παν/μίου ιωαννίνων, με την άδεια των ιορδανικών αρχών, με τo σύστημα  Riso
TL/OSLFA-15C/D. τα όστρακα χρονολογήθηκαν σε διάστημα μεταξύ 1400±800
π.Χ. και οι αποθέσεις επιχώσεων τους κυμαίνονται μεταξύ 720±630 π.Χ. και
1100±200 π.Χ.3.

2. ανάλυσή τους στο Εργαστήριο της αγγλικής αρχαιολογικής σχολής απο την Δρ. Ε. Μαργαρίτη,
που συμμετείχε στην αποστολή και την οποία ευχαριστούμε, αναγνώρισε σπόρους κριθής, λούπινου,
ελιών, σταφυλιού και κάρδαμου.

3. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κ. ιωαννίδη και τον επιστημονικό συνεργάτη του α. οικονόμου,
που μετείχε στην αποστολή και πήρε τα δείγματα, για ανάλυση.
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Άξια ιδιαίτερης μνείας και σπουδαιότητας είναι η ανεύρεση δύο αιγυπτιακών
σκαραβαίων των 22ης και 19ης–20 Δυναστειών4 (εικ. 18α, β) και ενός υπέροχου
αιγυπτιακού αλαβάστρινου αγγείου της Μέσης/Ύστερης Εποχής του Χαλκού5 (εικ.
19). η ανασκαφική έρευνα κατά την τελευταία περίοδο (2011) ήταν σύντομη και
περιορισμένη στις δύο δοκιμαστικές τομές, έγινε όμως αεροφωτογράφιση του  λό-
φου Tell Kafrein από ύψος 250-300μ. με χρήση μπαλονιού και τηλεκατευθυνόμενης
φωτογραφικής μηχανής (εικ. 20, 21).

τέλος, παράλληλα με τις εργασίες πεδίου, έγινε καθαρισμός, συντήρηση, σχε-
δίαση, φωτογράφιση και αρχειοθέτηση σε η/υ όλων των κινητών ευρημάτων (εικ.
22), οστεολογική εξέταση των σκελετικών καταλοίπων, ανάλυση των παλαιοβο-
τανικών λειψάνων  και προσωρινή συντήρηση και προστασία των αποκαλυφθέν-
των αρχιτεκτονικών λειψάνων, σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς του
τμήματος αρχαιοτήτων ιορδανίας. 

Προσωρινά συμπεράσματα
κρίνοντας από τα μέχρι τώρα ευρήματα των ανασκαφών μας στις θέσεις Ghawr

es–Safi και Tell Kafrein, είναι δυνατό να υποστηριχθεί, παρά το γεγονός της πρό-
ωρης εγκατάλειψης, για τους λόγους που αναφέρθηκαν, της πρώτης θέσης, ότι
αντλήθηκαν σημαντικές πληροφορίες για αυτό το μοναδικό σε έκταση και αριθμό
τάφων προϊστορικό νεκροταφείο της ν. ιορδανίας, οι οποίες ασφαλώς θα βοηθή-
σουν, σε συδυασμό με γνωστές παράλληλες πληροφορίες και στοιχεία από γνωστά
ήδη γειτονικά νεκροταφεία (Babe dr–Dhra, Abu Hamid) στην πληρέστερη γνώση
της αρχιτεκτονικής και των ταφικών εθίμων της περιοχής κατά την 3η χιλιετία π.Χ.

τα ευρήματα από τη δεύτερη θέση (Tell Kafrein) υποδηλώνουν κατοίκησή της
από την πρώιμη Εποχή του Χαλκού, με βάση την ύπαρξη του συλημένου προϊστο-
ρικού νεκροταφείου στους πρόποδες του λόφου, έως την ισλαμική περίοδο, με με-
γαλύτερη δραστηριότητα και ακμή κατά την  Ύστερη Εποχή του Χαλκού (υΕΧ) και
την τοπική Εποχή του σιδήρου.

Εξαιρετικής σημασίας ευρήματα είναι το διπλό οχυρωματικό τείχος, το οποίο
περιβάλλει και προστατεύει το εκτεταμένο  και σύνθετο κτηριακό συγκρότημα  με
βωμό ιερού(;) στην κορυφή του λόφου (πιθανώς κατοικία του τοπικού ηγεμόνα),

4. σύμφωνα με την χρονολόγηση των Δρ. αιγυπτιολογίας, Β. Χρυσικόπουλου, J. Phipips, S. Lan-
kin, τους οποίους ευχαριστούμε.

5. σύμφωνα με την χρονολόγηση του Δρ. αbu Dayyeh Adelsami, αρχαιολόγου του τμήματος αρ-
χαιοτήτων ιορδανίας. Διαφορετική χρονολόγηση του αγγείου (Persian period) προτείνει ο Jonathan
Tubb (British Museum).



οι απανθρακωμένες ξυλοδοκοί στέγης οικιών, τα εργαστήρια μεταλλοτεχνίας και
υφαντικής, οι taboon–type εστίες/φούρνοι, σπόροι δημητριακών και φρούτων,
στοιχεία που υποδηλώνουν ανεπτυγμένες αμυντικές, οικιστικές, εμπορικές, βιοτε-
χνικές και ίσως θρησκευτικές δραστηριότητες των κατοίκων κατά την υΕΧ/Εποχή
σιδήρου.

Εξίσου σημαντικά είναι και μερικά επείσακτα αντικείμενα, όπως οι δύο σκαρα-
βαίοι, το αλαβάστρινο μυροδοχείο και το όστρακο αττικού ερυθρόμορφου αγγείου
του 5ου αι. π.Χ., ενδεικτικά σχέσεων και επαφών της περιοχής με την αίγυπτο, τη
συρο–παλαιστίνη και την κλασική Ελλάδα.

Εκτός από τις ανασκαφές στις δύο θέσεις Ghawr es–Safi και Tell Kafrein, συμ-
μετείχαμε με ανακοινώσεις: 

1) στη συνάντηση-έκθεση για την ελληνική γλωσσα στην ιορδανία (Greek lan-
guage in Jordan: Inscriptions-Past and Present 6-31 May 2001), που συνδιοργανώ-
θηκε από την ελληνική πρεσβεία, το τμήμα αρχαιοτήτων και το παν/μιο ιορδανίας
(αμμάν) 

2) στο 9th International Conference on the history and archaeology of Jordan
23-27 May 2004, Petra

3) στην διεθνή έκθεση (forum) Ευρω–ιορδανικής αρχαιολογικής συνεργασίας
(Meetings with the past: Treasures for the future May 17–July 17 2005, Amman)

4) προσκεκλημένοι, δώσαμε διάλεξη για τα αποτελέσματα των ανασκαφών μας
στην ιορδανία στο πανεπιστἠμιο Muta και πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές εκ-
δρομές στις περισσότερες αρχαιολογικές θέσεις και μουσεία της ιορδανίας.

To πρόγραμμα έχει προσωρινά ανασταλεί, λόγω της οικονομικής κρίσης, ελπί-
ζουμε όμως ότι σύντομα θα βρεθεί τρόπος να συνεχισθεί, καθώς η θέση Tell Kafrein
είναι ημιτελώς ερευνημένη και υπόσχεται πολλά ακόμη και ενδιαφέροντα αρχαι-
ολογικά ευρήματα.

τελειώνοντας ευχαριστούμε για την συνεχή και πολύπλευρη βοήθεια, υποστή-
ριξη και συνεργασία:

το πανεπιστήμιο ιωαννίνων, τα υπουργεία πολιτισμού και Εξωτερικών, την ελ-
ληνική πρεσβεία στο αμμάν και ιδιαίτερα τους πρέσβεις κκ. κ. καραμπέτση, ι. καμ-
πόλη, τρ. παρασκευόπουλο, ηρ. αστεριάδη, την ειδική σύμβουλο–αρχαιολόγο του
υπΕΞ α. Δαλαμάγκα, τις αρχαολόγους του υππο Ε. παπαθεοδώρου και Ε.
Ίσκου, το Ελληνορθόδοξο πατριαρχείο ιεροσολύμων και ειδικότερα τον πατριάρχη
θεόφιλο, τον επίσκοπο Δωρόθεο και τον αρχιμανδρίτη ιννοκέντιο, αντιπροσώ-
πους του πατριαρχείου για την φιλοξενία με ενοίκιο των μελών της αποστολής
στον ξενώνα προσκυνητών (Pilgrim’s House) στην Madaba, τον καθηγητή Fawwaz
Al-Krayshech, Γενικό διευθυντή αρχαιοτήτων ιορδανίας, τον φίλο-συνάδελφο κα-
θηγητή του Jordan University Lufti Khalil  και τους αρχαιολόγους–αντιπροσώπους
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του τμήματος αρχαιοτήτων Halil Hamdan, Hussein Al–Jarrah, Ahmad Al–Ta-
wahiah, Yasid Elayan, Ahmad Juma Al–Shami, τους φίλους και συνεργάτες ιορδα-
νούς Δρ Widad B. Said, αρχιτέκτονα, Maria–Elena Ronza, Siba Ayyoub, Ibrahim
Fayoumi, Ahmad Losh, αρχαιολόγους, και  Samir Abdel Mofsen τοπογράφο–μη-
χανικό καθώς και τους ιορδανούς εργάτες, τις τοπικές ιορδανικές αρχές των πε-
ριοχών  Safi και Tell Kafrein για την ευγενική παραχώρηση με ενοίκιο των σπιτιών
ανασκαφής και μελέτης των ευρημάτων.

τους συναδέλφους Ξ. Μουσά και α. Βλαχόπουλο και τους σταθερούς επί σειρά
ετών συνεργάτες μας στην Ελλάδα και ιορδανία αρχαιολόγους, Δρ Β. Χρυσικόπου-
λο, κ. πασχαλίδη, κ. θεοδωρίδη, ι. αγγελετόπουλο, Γ. παπαιωάννου, κ. πολίτη,
Ε. παπαδοπούλου, ι. Γιαννακάκη, Δ. Μπασάκο, σ. θερμό, α. τσώνο, σ. οικονομί-
δη, α. Φραντζεσκάκη, Γ. πανουσόπουλο, Γ. παλατέ, Μ. νικολακάκη, κ. λάμπρη,
Μ. σοφικίτου, Δ. Μεγγίδη, τους αρχιτέκτονες, α. λαγόπουλο, Ελ. και σ. τζήμα, τις
συντηρήτριες αρχαιοτήτων κ. Ζερβάκη και π. Μαρίνου, την οστεοαρχαιολόγο–
αρχαιολόγο Δρ α. ναυπλιώτη, την αρχαιοβοτανολόγο Δρ. Ε. Μαργαρίτη και τους
φωτογράφους κ. Ξενικάκη και σ. Γιασεφίδη, και τους φοιτητές αρχαιολογίας του
παν/μίου ιωαννίνων, οι οποίοι μετείχαν στις ανασκαφές  μας της ιορδανίας.
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1. Αναλυτική βιβλιογραφία, σχετιζόμενη με τις ανασκαφικές και επιφανειακές έρευνες του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων στα Κανάκια κατά την τελευταία δεκαπενταετία παρατίθεται στο τέλος.

2. Τον Δήμο Σαλαμίνος (περιλαμβανομένου και του παλαιοτέρου Δήμου Αμπελακίων), το Ίδρυμα
Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, το Ίδρυμα Ψύχα, τους ένθερμους φίλους της Ανασκαφής Σαλαμίνος Μι-
χάλη και Μυρτώ Πατέρα (με καίρια χορηγία το 2012), τον Όμιλο Ανάδειξης Μνημείων Σαλαμίνος
“Ακάμας” (ιδρυθέντα από μέλη και φίλους της Ανασκαφής το 2006), επίσης το Institute for Aegean
Prehistory (INSTAP), με επανειλημμένες επιχορηγήσεις του προγράμματος συντήρησης και μελέτης
των Μυκηναϊκών κεραμεικών ευρημάτων, καθώς και το Mediterranean Archaeological Trust (MAT).

ΓΙΑΝΝΟΣ Γ. ΛΩΛΟΣ–ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΜΠΕΑ
e-mails: ilolos@cc.uoi.gr –- chrmarabea@hotmail.com

ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΤΟΥ 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

Εισαγωγή

Σκοπός της συμβολής αυτής, στο πλαίσιο του Αρχαιολογικού Επιμέτρου του
παρόντος τόμου, είναι η συνοπτική παρουσίαση των νεωτέρων πορισμάτων

(των ετών 2008–2015) από την εξέλιξη της συστηματικής ανασκαφής του Τομέα
Αρ χαιο  λογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην περιο-
χή Κανάκια στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαλαμίνος, δηλαδή στην περιοχή της πρω-
τεύουσας του Μυκηναϊκού βασιλείου της νήσου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμη-
ση των αποτελεσμάτων των ερευνών στον δεύτερο τομέα της Πανεπιστημιακής
Ανασκαφής, συγκεκριμένα στην τοποθεσία Πυργιακόνι, σε μικρή απόσταση στα
νοτιοανατολικά της παραλιακής Μυκηναϊκής ακρόπολης των Κανακίων (πρώτου
τομέα–πεδίου της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής).

Η ερευνητική–εκπαιδευτική ανασκαφή του Τομέα Αρχαιολογίας στην περιοχή
των Κανακίων διενεργείται ανελλιπώς από το 20001, με τη συναίνεση–συνδρομή
της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων (της νυν Εφορείας Αρχαιοτήτων Δ. Αττικής,
Πειραιώς και Νήσων) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, υπό την αιγίδα
και με βασική, συνεχιζόμενη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ
επί μέρους τομείς του όλου Σαλαμινιακού προγράμματος έχουν, κατά καιρούς, ενι-
σχυθεί σημαντικά, με χορηγίες ή με την παροχή μέσων και υπηρεσιών, από Ελλη-
νικούς και ξένους φορείς και ιδιώτες2.

Δωδώνη (Ιστορία--Αρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 433-465



Ας σημειωθεί, τέλος, ότι η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Σαλαμίνος, υπό την
διεύθυνση του υπογραφομένου (με υποδιευθύντρια, από το 2010, την Δρα Χριστί-
να Μαραμπέα), διεξάγεται κατ’ έτος με την ενεργό συμμετοχή, στο πεδίο και στο
Εργαστήριο, ομάδων φοιτητών και πτυχιούχων του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας καθώς και πολλών συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων.

(Γ. Λ.)

Ι. Κανάκια: Η Μυκηναϊκή ακρόπολη (Αίαντος)

Η Μυκηναϊκή ακρόπολη αποτελεί, από το 2000, το πεδίο της Πανεπιστημιακής
Ανασκαφής Σαλαμίνος Ι. Ο συνολικός όγκος της ακρόπολης περιλαμβάνει δύο συ-
νεχόμενα υψώματα (το ανατολικό, με υψόμ. 91 μ. και το πολύ βραχώδες δυτικό, με
υψόμ. 69 μ.), επάνω από τον μυχό του ασφαλούς Όρμου των Κανακίων, στην νο-
τιοδυτική πλευρά της Σαλαμίνος (εικ. 1-3), ενώ η υπολογιζόμενη έκταση του δια-
κριβωμένου οικιστικού ιστού επί των δύο υψωμάτων, μέχρι τους πρόποδες, υπερ-
βαίνει τα 50 στρέμματα. Η εκτεταμένη οικιστική θέση, με δυνατότητες άριστης
εποπτείας, από τα γύρω υψώματα και από την κορυφή της προκείμενης μακρόστε-
νης βραχονησίδας, ολόκληρου του θαλάσσιου χώρου του δυτικού Σαρωνικού, έχει
πρόσβαση σε δύο φυσικούς λιμένες, στο Όρμο Κανάκια πρός τα δυτικά και στον
μικρότερο Όρμο Πυργιακόνι πρός τα νότια.

Από όλες τις προϊστορικές εγκαταστάσεις, πού έχουν εντοπισθεί στην Σαλαμί-
να, η ακρόπολη των Κανακίων, ευρισκόμενη σε καίριο γεωγραφικό σημείο, με ευ-
νοϊκή τοπογραφία, παρουσιάζει την μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης, επαρκώς τεκμη-
ριωμένης ήδη από την Τελική Νεολιθική περίοδο (4η χιλιετία π.Χ.), με συνεχόμενες
φάσεις κατοίκησης στην Πρώιμη, Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Όπως και
άλλα Μυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, το παλαιό αυτό
νησιωτικό κέντρο σημειώνει την μέγιστη ακμή του κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β
περίοδο (13ο αι. π.Χ.) και φαίνεται να εγκαταλείπεται (οριστικά αυτό), στο πλαίσιο
μαζικής φυγής, στις αρχές της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ: πρώιμης περιόδου, λίγο μετά
το 1200 π.Χ., μαζί με την Ακρόπολη και την κάτω–πόλη των Αθηνών (περιλαμβα-
νομένου και του συνδεόμενου ανακτορικού βιοτεχνικού τομέα του Αλίμου), καθώς
και τα γειτονικά κέντρα της Ελευσίνος και της Κολώνας στην Αίγινα, μέσα στον
ορίζοντα της γενικευμένης “διεθνούς” κρίσης και της κατάρρευσης της ανακτορι-
κής εξουσίας και οικονομίας στην Μυκηναϊκή Ελλάδα.

Στα ανώτερα άνδηρα της παραλιακής ακρόπολης, συγκεκριμένα στο διάσελο
μεταξύ των δύο υψωμάτων, έχουν έλθει στο φως μεγάλα πέτρινα κτήρια (εικ. 4), με
πολλούς χώρους σε βαθμιδωτή διάταξη, προφανώς ιδρυμένα βάσει συνολικού σχε-
δίου και ελεγχόμενα από την τοπική άρχουσα τάξη (elite), ενώ στην βόρεια και
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ιδίως στη νότια κλιτύ εντοπίζονται, σε μεγάλη έκταση, τμήματα της κάτω–πόλης.
Όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις της Πύλου και της Ιωλκού (Διμηνίου και

Κάστρου Βόλου), η Μυκηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμίνος δεν προβάλλεται μέσω
ισχυρών (Κυκλωπείων) οχυρώσεων, υπολείμματα, όμως, ενός ιδιαίτερου οχυρωτι-
κού συστήματος, αποτελούμενου από οριοθετικούς/αμυντικούς περιβόλους και
πύργους (προμαχώνες), για τον έλεγχο τους λιμένος, αναγνωρίζονται σε υψηλά ή
κορυφαία σημεία στη νοτιοδυτική και βορειοδυτική κλιτύ του πρώτου υψώματος.

Την κυρίαρχη (ανακτορική) οικοδομική μονάδα, διευθετημένη στον μακρό άξο-
να (Α.–Δ.) της ακρόπολης, συνιστούν: Το Ανατολικό Συγκρότημα (ΙΑ–ΙΒ–ΙΔ), δη-
μοσίου χαρακτήρα, με εργαστηριακούς, αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους
και με κύρια είσοδο από μία ιδιότυπη ισχυρή πύλη (εικ. 7), κομβικής σημασίας για
την πρόσβαση και κυκλοφορία (ανθρώπων και εμπορευμάτων) στο κορυφαίο τμή-
μα της ακρόπολης, εν συνεχεία το Κτήριο Δ, με αποθηκευτικές, κυρίως, λειτουρ-
γίες, και τέλος προς τα δυτικά, το Κεντρικό Κτήριο (Γ), ανεπτυγμένο σε πέντε (5)
διαδοχικά επίπεδα, με εμβαδόν άνω των 750 μ2 (εικ. 5), πού ενσωματώνει ένα σύ-
νολο δωματίων, διαδρόμων και άλλων χώρων, δίδυμο επίσημο μέγαρο, ως πυρήνα
εξουσίας, συνολικής εκτάσεως 112 μ2, με εστία και δάπεδο από σκληρό λευκό
ασβεστοκονίαμα, στον τύπο του διμερούς μεγάρου με μακρόστενη αίθουσα και πί-
σω δωμάτιο–θάλαμο (όπως στην Μιδέα), καθώς και μικρό ιερό (εικ. 6), με μόνιμες
λατρευτικές κατασκευές στο εσωτερικό, στην βόρεια πτέρυγα του κτηρίου. Εντυ-
πωσιάζει το γεγονός ότι και οι τρεις (3) είσοδοι του κύριου αυτού ανακτορικού οι-
κοδομήματος βρέθηκαν σφραγισμένες, για προστατευτικούς και συμβολικούς λό-
γους, με πρόχειρα τοιχία, πού σημειώνουν την φάση εκκένωσης του κτηρίου από
τους υψηλούς ενοίκους του, λίγο μετά το 1200 π.Χ.

Στα κινητά ευρήματα από τα στρώματα καταστροφής/εγκατάλειψης στην έκτα-
ση των ανεσκαμμένων κτηρίων επί της ακροπόλεως συγκαταλέγονται: Μεγάλες
ποσότητες λεπτής (ακόσμητης και γραπτής) και χονδροειδούς/ημιχονδροειδούς
κεραμεικής της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β–ΙΙΙ Γ: πρώιμης περιόδου (13ου–αρχών 12ου

αι. π.Χ.), εξ ολοκλήρου εισηγμένης από την Αττική, την Αίγινα, την Β.Α. Πελοπόν-
νησο και άλλα μέρη, μεγάλος αριθμός πήλινων λουτήρων (ασαμίνθων) για ποικίλες
χρήσεις, πλήθος λίθινων εργαλείων πάσης φύσεως και μικροαντικειμένων διαφό-
ρων κατηγοριών από ποικίλες ύλες, περιλαμβανομένων ειδωλίων, σφονδυλίων/
κομβίων, σταθμών, συμβόλων και σφραγιδολίθων, επίσης σημαντικές ποσότητες
θαλασσίων οστρέων και οστά ζώων (εικ. 8).

Ευρήματα εξαιρετικής σημασίας, χωρίς αμφιβολία, είναι: Τμήμα ταλάντου χαλ-
κού (του γνωστού τύπου ox-hide) βέβαιης Κυπριακής προέλευσης (από το Κτήριο
Γ, εικ. 9), δύο σπάνια λίθινα σφονδύλια (γοήτρου;) με εγχάρακτη διακόσμηση, Κυ-
πριακής/Ανατολικής τεχνοτροπίας (από τα Κτήρια Γ και Δ), καθώς και ένα σύνολο

29



(θησαυρός) χαλκών εργαλείων και ελασμάτων, προφανώς απόκρυψη κατά την φά-
ση εγκατάλειψης, από χώρο του Κτηρίου ΙΔ του Ανατολικού Συγκροτήματος. Στο
τελευταίο ανήκει και ένα μοναδικό χάλκινο έλασμα (φολίδα) από φολιδωτή επέν-
δυση πανοπλίας Ανατολικού τύπου (εικ. 10), σφραγισμένο με το όνομα (δέλτο, car-
touche) του μεγάλου Φαραώ Ραμσή Β΄ (1279–1213 π.Χ.), ενδεχομένως σύμβολο,
ενθύμιο ή λάφυρο (στην κατοχή Σαλαμίνιου μισθοφόρου;). Στα κινητά ευρήματα,
με ευρύτερες προεκτάσεις, θα πρέπει να προστεθεί ένα εισηγμένο αλαβάστρινο Αι-
γυπτιακό αγγείο από το μεγαροειδές λατρευτικό Υστερομυκηναϊκό κτήριο στην
γειτονική τοποθεσία Πυργιακόνι (βλ. παρακάτω).

Εκτιμώντας την γενικότερη τοπογραφία της θέσης, καθώς και την έκταση και
διάταξη των οικιστικών μονάδων της ακρόπολης, η μείζων Υστερομυκηναϊκή πα-
ράκτια εγκατάσταση των Κανακίων, ενταγμένη σε ένα ευρύτερο δίκτυο θαλασσίων
επικοινωνιών και ανταλλαγών, και με άμεσο «ζωτικό» χώρο τον δυτικό Σαρωνικό,
μπορεί, με την μέγιστη δυνατή ασφάλεια, να ταυτισθεί με την αρχαίαν πόλιν, δη-
λαδή την παλαιότερη πρωτεύουσα της νήσου, η οποία μνημονεύεται από τον γε-
ωγράφο Στράβωνα (ΙΧ 1.9), ως έρημος πλέον, αλλά και σε γνωστή επιγραφή της
εποχής του, συγκεκριμένα του προχωρημένου 1ου αι. π.Χ., από την Ακρόπολη των
Αθηνών (I.G.ΙΙ 2, Αρ.1035, στίχ. 32), με την προσωνυμία Κυχρεία (από τον πρώτο
μυθικό βασιλέα της νήσου Κυχρέα).

Πρόκειται για την πρωτεύουσα του μικρού ναυτικού βασιλείου της Σαλαμίνος,
γνωστού από την επική παράδοση (Ομήρου, Ιλιάς, Β, 557-558 και Ησιόδου, Ηοίαι,
39 (94.96), β, 4-11), την έδρα (το βάθρον αγχίαλον κατά Σοφοκλή, Αίας, 134-135)
του δυναστικού οίκου των Αιακιδών και του Τελαμωνίου Αίαντος, και ακόμη, για
την απώτερη μητρόπολη της Σαλαμίνος της Κύπρου (βλ. και Ομηρικό Ύμνο Εις
Αφροδίτην, Χ, 4), της οποίας πρώτος οικιστής, ως φυγάς και περιπλανώμενος
ήρωας, ήταν, σύμφωνα με τον αρχαίο θρύλο, ο Τεύκρος, ετεροθαλής αδελφός του
Αίαντος.

Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαιτέρως ότι στο πεδίο των Κανακίων, δηλ. στην ακρό-
πολη και στην ευρύτερη περιοχή της, αποκαλύπτεται, για πρώτη φορά με τόσα
ισχυρά αρχαιολογικά τεκμήρια, η βασική  συγκρότηση ενός “ανακτόρου–κράτους”
της Μυκηναϊκής Ελλάδος, από τα μικρότερα τη τάξει, πού διαγράφονται στο Έπος,
με μία πρωτογενή παραγωγική βάση εξαρτημένη, κυρίως, από την κτηνοτροφία,
την μελισσοκομία, την εκμετάλλευση των δασών (πευκώνων) και την εντατική, εν-
δεχομένως και πειρατική, θαλάσσια δραστηριότητα, του οποίου οι κεντρικές οικο-
νομικο–κοινοτικές λειτουργίες και οργανωτικές δομές παρουσιάζονται αισθητά
διαφοροποιημένες και λιγότερο σύνθετες, σε σύγκριση με εκείνες των μεγαλυτέ-
ρων, σε έκταση, εμβέλεια και οικονομική ισχύ, κρατικών οντοτήτων της Κεντρικής
Ελλάδος και της Πελοποννήσου, δηλ. της Ιωλκού, του Ορχομενού, των Θηβών,
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των Αθηνών, των Μυκηνών/Τίρυνθος,3 της Λακεδαίμονος και της Πύλου.
Ο εντοπισμός του βασικού ιστού του ναυτικού κρατιδίου της Σαλαμίνος έρχεται

να συμβάλει αποφασιστικά στην αναγνώριση της διαφοροποίησης, διαβάθμισης
και «ασυμμετρίας» της ανακτορικής εξουσίας στην Ελλάδα του 13ου αι. π.Χ., όχι
όσον αφορά στην ουσία και στον κυρίαρχο ρόλο της, αλλά όσον αφορά στους τρό-
πους εκδήλωσης και προβολής της, σε χωρικό, πολιτικο–γεωγραφικό επίπεδο. Θέ-
τει, επίσης, νέες παραμέτρους και κατευθύνσεις στην έρευνα, ώστε να αναζητη-
θούν, πέρα από αρχιτεκτονικά  στερεότυπα, στο μέλλον, άλλα «ελάσσονα» ανα-
κτορικά κέντρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα, τα οποία, κατά πάσα πιθανότητα, δεν
θα έχουν στον πυρήνα τους τριμερή πολυτελή τοιχογραφημένα μέγαρα τύπου Μυ-
κηνών/Τίρυνθος και Πύλου. Αυτά, άλλωστε, αποτελούν τα επισημότερα και πλέον
προβεβλημένα ενδιαιτήματα δύο μόνον, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ανάκτων, και
μάλιστα των ισχυροτέρων.

Πέρα, και σε μικρή απόσταση, από τον διακριβωμένο οικιστικό ιστό της ακρό-
πολης (και της κάτω–πόλης), σε πλάτωμα (θέση Πυργιακόνι) προς τα νοτιοανατο-
λικά –πεδίο της Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος ΙΙ από το 2008, εντοπί-
ζονται απτά στοιχεία (ορατά ίχνη) της συνδεόμενης Μυκηναϊκής νεκρόπολης, κα-
θώς και σημαντικότατα μνημεία της τοπικής λατρείας (πρωτίστως ηρωολατρείας),
τα οποία φαίνεται να υποδεικνύουν πλέον ένα Μυκηναϊκό και Κλασικό Αιάντειο
(βλ. παρακάτω), αντίστοιχο προς εκείνο, το οποίο μαρτυρείται στην ομώνυμη θέση
(και τόπο ταφής του Αίαντος) κοντά στο παραθαλάσσιο Ροίτειον της Τρωάδος, με
βάση αναφορές σε έργα του Στράβωνος (ΧΙΙΙ, 1.30), του Διονυσίου Βυζαντίου
(ΧΧΧΙΧ) και του Φιλοστράτου [Ἡρωϊκός, 8.1 (668), 20.2 (684)], καθώς και σε άλ-
λες πηγές.

(Γ.Λ.-Χ.Μ.)                 

ΙΙ. Πυργιακόνι: Το νεκρικό και λατρευτικό τοπίο

Α. Η Μυκηναϊκή εποχή
Η εξέλιξη της ανασκαφής στη Μυκηναϊκή ακρόπολη, σε συνδυασμό με την επι-

φανειακή έρευνα του περιβάλλοντος χώρου της, είχε ως αποτέλεσμα την διατύπω-
ση συγκεκριμένων εκτιμήσεων και υποθέσεων εργασίας για το κύρος, την κοινω-
νική–ιδεολογική οργάνωσή της και τη μεταγενέστερη (στα ιστορικά χρόνια) πο-
λιτική εκμετάλλευση ενός επώνυμου επικού παρελθόντος και οδήγησε στην συ-
στηματική ανασκαφή τμημάτων ενός πλατώματος σε μικρή απόσταση νοτιοανα-

3. Για την ερμηνεία των δύο ακροπόλεων ως εδρών ενός (του ιδίου) άνακτος βλ. Μαρινάτος 1934,
σ. 63, και προσφάτως, Maran 2006, σσ. 84-85.



τολικώς της ακρόπολης. Στην περιοχή αυτή (Πυργιακόνι), ανασκάπτονται συστη-
ματικά από το 2008, παράλληλα με την έρευνα της ακρόπολης, μνημεία της Μυκη-
ναϊκής και Κλασικής–πρώιμης Ελληνιστικής εποχής, συνδεόμενα άμεσα με αυτήν
σε ιδεολογικό επίπεδο.

Στην  Ύστερη Μυκηναϊκή εποχή ανήκουν τρία μνημεία, τα οποία συγκροτούν
ενιαίο, αδιάσπαστο σύνολο: ο τύμβος–κενοτάφιο, η λατρευτική χαμηλή εξέδρα και
το μεγάλο κτήριο με την αίθουσα συναθροίσεων/συνεστιάσεων στον πυρήνα του
(εικ. 11).

Ο τύμβος

Το πρώτο μνημείο που ερευνήθηκε στο Πυργιακόνι ήταν ο τύμβος, ελλειψοει-
δούς μορφής, διαστάσεων 20 x 25 μ., ύψους 2+ μέτρων (εικ. 12), ο οποίος δεσπόζει
στο τοπίο και «επιστέφει» το επίσημο νεκροταφείο της ακρόπολης, ευρισκόμενο
σε χαμηλότερο επίπεδο, προς τα βόρεια-βορειοανατολικά του μνημείου. Ο τύμβος
είναι διαμορφωμένος σε προϋπάρχον φυσικό ασβεστολιθικό έξαρμα του εδάφους,
μέσω της συσσώρευσης χώματος και της κατασκευής χαμηλού αναλημματικού τοί-
χου (κρηπίδας) στην δυτική/νοτιοδυτική ομαλή (και προσβάσιμη) πλευρά για την
συγκράτηση του χώματος. 

Η ενδελεχής αφαίρεση όλου του χώματος από τον τύμβο απεκάλυψε δύο λα-
ξευτά ορύγματα, το ένα μακρόστενο και το άλλο σχήματος τραπεζίου, στην κορυ-
φή του, συνδεδεμένα με αύλακες, τα οποία ήταν κενά, χωρίς να περιέχουν ταφές.

Επί της κορυφής του τύμβου υπολογίζεται ότι θα ήταν αρχικά στημένη μία
απλή ορθογώνια στήλη (σήμα), με αδρή λάξευση, που εντοπίσθηκε σε σημείο της
ανατολικής πλευράς του. 

Ο τύμβος έχει περίβολο, ακανονίστου κυκλικού σχήματος στα νότια, ανατολι-
κά, βόρεια και βορειοδυτικά, η πορεία του οποίου έχει παρακολουθηθεί επιφανει-
ακά στο μεγαλύτερο τμήμα της. Στα δυτικά, ο περίβολος του τύμβου συναντά ένα
μεγάλο κτήριο, το οποίο ενσωματώνεται οργανικά στο όλο σύστημα.

Η χαμηλή εξέδρα

Σε πολύ μικρή απόσταση δυτικώς του τύμβου απεκαλύφθη χαμηλή εξέδρα
(πλατφόρμα), ακανονίστου κυκλικού–ελλειψοειδούς σχήματος, διαμέτρου 6 μ. πε-
ρίπου (εικ. 11), κατασκευασμένη από μικρούς και μεσαίου μεγέθους λίθους, διευ-
θετημένους σε μία στρώση. Επί της εξέδρας σημειώθηκε ποσότητα οστράκων κυ-
λίκων, σκύφων και χυτροειδών αγγείων της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β–ΙΙΙ Γ: πρώιμης
περιόδου, 2 θραύσματα πήλινων ειδωλίων και μικρός αριθμός οστών ζώων.
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Το μεγάλο κτήριο

Δυτικώς του τύμβου και της εξέδρας, διαμορφώνεται επίπεδος χώρος (άνδηρο),
διαστάσεων 33x10 μ. περίπου, στον άξονα Α.–Δ., που ορίζεται από την πτώση με-
γάλου φυσικού (ασβεστολιθικού) εξάρματος (λατρευτικής εξέδρας των Κλασικών-
πρώιμων Ελληνιστικών χρόνων, βλ. συμβολή του Γ. Λώλου παρακάτω) από νότον
και από άλλους βραχώδεις σχηματισμούς από δυσμάς και βορράν, επί του οποίου
οικοδομήθηκε μεγάλο κτήριο (εικ. 13), το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα: το δυ-
τικό, με τρεις πτέρυγες, το οποίο χαρακτηρίζεται από την μεγάλη αίθουσα με τους
δευτερεύοντες χώρους (εικ. 14), και το ανατολικό, ως μεταβατικό προς τον χώρο
του τύμβου.

Η προκαταρκτική μελέτη της κεραμεικής από τους χώρους του υποδεικνύει ότι
το κτήριο είχε την τύχη της ακρόπολης, καθώς εγκαταλείφθηκε στην Υστεροελλα-
δική ΙΙΙ Γ: πρώιμη φάση (αρχές του 12ου αι. π.Χ.) και ότι ενδεχομένως το κτήριο
χρησιμοποιήθηκε για μικρότερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα μεγάλα ηγε-
μονικά κτήρια, τα οποία αντικαθιστούν άλλα παλαιότερα στις αρχές του 13ου αιώνα
π.Χ., στη γειτονική ακρόπολη. 

Ο σημαντικότερος χώρος του κτηρίου είναι η μεγάλη αίθουσα (αρ. 4), ορθογω-
νίου σχήματος, εσωτερικών διαστάσεων 9,70-9,95 x 5,70-5,80 μ., με ευρεία θύρα
στις δύο στενές πλευρές (εύρους 1,55 μ. η δυτική και 1,70 μ. περίπου η ανατολική)
και στη βόρεια πλευρά (εύρους 1,50 μ.). Η αίθουσα ήταν υπόστυλη, όπως υποδει-
κνύουν δύο λίθινες βάσεις, σε σειρά, στον άξονα της αίθουσας, δηλαδή Α.–Δ. Η
δυτική βάση είναι του συνήθους κυκλικού σχήματος, διαμέτρου 0,33-0,35 μ. (εικ.
15), ενώ η ανατολική είναι ορθογωνίου περίπου σχήματος, με επιμελώς στρογγυ-
λευμένες γωνίες, διαστάσεων 0,40 x 0,30 μ. Οι βάσεις είναι βυθισμένες εντός του
δαπέδου της αίθουσας και εξέχουν σήμερα κατά 2,5 εκ. η πρώτη και κατά 5-7 εκ. η
δεύτερη. Μεταξύ των δύο βάσεων διατηρείται υπόλειμμα εστίας, ορθογωνίου πε-
ρίπου σχήματος, με διαστάσεις 1 x 0,55 μ., από πλακοειδείς λίθους, σε δύο στοιχει-
ώδεις σειρές, βυθισμένους σε ερυθρωπό (καμένο) χώμα.

Εντός της αίθουσας εντοπίσθηκε κυρίως κεραμεική, σχετιζόμενη με την προ-
ετοιμασία φαγητού και την κατανάλωση υγρών. Ενδεικτικά αναφέρονται τριποδι-
κές χύτρες και άλλα μαγειρικά αγγεία (π.χ. εικ. 17), σκύφοι και κρατήρες.

Η αίθουσα πλαισιώνεται από άλλους χώρους από δυσμάς, βορράν και ανατο-
λάς με τους οποίους επικοινωνεί άμεσα, ενώ, αντίθετα, δεν υπάρχει άμεση επικοι-
νωνία με το ανατολικό τμήμα του κτηρίου, στο οποίο διαμορφώνεται ιδιαίτερο σύ-
στημα πρόσβασης προς την χαμηλή εξέδρα και τον τύμβο.

Αναλυτικότερα, στα βόρεια δημιουργείται παράλληλη πτέρυγα (εικ. 13), από
επιμήκη χώρο, το μήκος του οποίου (8,80 μ. περίπου) πλησιάζει το μήκος της με-



γάλης υπόστυλης αίθουσας στα νότια. Δύο χαμηλά διαχωριστικά στοιχεία διαιρούν
τον ενιαίο χώρο σε 3 μικρότερα μέρη (αρ. 8-9-10), με βαθμιδωτή διάταξη από ανα-
τολάς προς δυσμάς. Η λειτουργία του τριμερούς, βαθμιδωτού χώρου σχετίζεται
άμεσα με την αίθουσα, εφόσον η πρόσβαση σε αυτόν είναι δυνατή από θύρα στο
βόρειο τοίχο της αίθουσας.  Με βάση την προκαταρκτική μελέτη των ευρημάτων
και τα αρχιτεκτονικά δεδομένα, ο πρώτος από δυσμάς χώρος (αρ. 10) μπορεί να
αναγνωρισθεί ως μαγειρείο (με λαξευμένο κοίλωμα στο φυσικό βράχο, χρωματική
διαφοροποίηση στο χωμάτινο δάπεδο και μαγειρικά σκεύη), ο μεσαίος χώρος (αρ.
9), με ίχνη από επάλειψη ασβεστοκονιάματος στο δάπεδο, χρησιμοποιήθηκε για
την τοποθέτηση αγγείων, όπως ένα απιόσχημο ρυτό (εικ. 18), και άλλων ενδεχο-
μένως αντικειμένων, επί κτιστού θρανίου διαστάσεων 1,95x0,55 μ., ύψους 0,32 μ.
στον βόρειο τοίχο, ενώ το ανατολικότερο, και υψηλότερο, τμήμα του τριμερούς χώ-
ρου (αρ. 8), στο δάπεδο του οποίου ομοίως διατηρήθηκαν ίχνη της αρχικής επάλει-
ψης με ασβεστοκονίαμα, λειτούργησε ως αποθηκευτικός χώρος αγγείων, πήλινων
και λίθινων αντικειμένων.

Δυτικά της αίθουσας απεκαλύφθησαν αποθηκευτικοί χώροι (αρ. 2-3), με ποσό-
τητα εναπομεινάντων αγγείων, συνδεόμενων με την παραγωγή και την κατανάλω-
ση φαγητού, επί των χωμάτινων δαπέδων, ενώ αποθηκευτική/βοηθητική λειτουρ-
γία διαπιστώνεται και στον τετράγωνο περίπου χώρο (αρ. 7), στον οποίο εισέρχεται
κανείς, μέσω του μακρόστενου χώρου (αρ. 5), από την ανατολική θύρα της αίθου-
σας. Από το πλήθος των αγγείων ή τμημάτων αγγείων (π.χ. εικ. 19), των πήλινων,
λίθινων και οστρέινων εργαλείων και αντικειμένων που σημειώθηκαν στον χώρο,
ξεχωρίζει λίθινο Αιγυπτιακό αγγείο (αλάβαστρο), με οριζόντιες φλεβώσεις (εικ.
20), αποτελούμενο από τέσσερα θραύσματα, τα οποία εντοπίσθηκαν σε τέσσερις
διαφορετικούς χώρους (και σε τρεις ανασκαφικές περιόδους).

Γίνεται σαφές ότι η μεγάλη αίθουσα (με εμβαδόν 60 μ2 περίπου) και οι αποθη-
κευτικοί και βοηθητικοί χώροι από τους οποίους περιβάλλεται στις τρεις πλευρές
συγκροτούν μία οργανωμένη ενότητα εντός του κτηρίου, χωρίς άμεση επαφή,
όπως προαναφέρθηκε, με το ανατολικό τμήμα του, στο οποίο αναπτύσσεται ιδιαί-
τερο σύστημα πρόσβασης από το κτήριο στον περιβάλλοντα χώρο του τύμβου.
Συγκεκριμένα, δύο μακροί τοίχοι, στο ανατολικό πέρας των οποίων εφάπτονται
χαμηλές τετράπλευρες κτιστές κατασκευές (πλατφόρμες) διαμορφώνουν μία μα-
κρόστενη πρόσβαση (είσοδο, αρ. 14) στην περιοχή του τύμβου, στην προς ανατο-
λάς ευθεία (άξονα) της μεγάλης αίθουσας.

Όσον αφορά στο ζήτημα της πρόσβασης και κυκλοφορίας εντός του κτηρίου
και του ευρύτερου αρχιτεκτονικού συστήματος, τα διαθέσιμα στοιχεία είναι αρ-
κούντως σαφή. Η βόρεια πτέρυγα του κτηρίου, αποκαλυφθείσα κατά το 2015, σε
χαμηλότερο επίπεδο από την μεσαία, που πλαισιώνει από βορράν την αίθουσα, συ-
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νιστά, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία, πέρασμα, αποτελούμενο από τρεις
τουλάχιστον διαδοχικούς χώρους (αρ. 11 α-γ), με τέσσερις θύρες, σε διαφορετικούς
όμως άξονες, εκ των οποίων οι δύο φέρουν μονολιθικό κατώφλι, ενώ μία διαθέτει
κτιστό κατώφλι. Το μέγεθος των χώρων παρουσιάζεται μειούμενο από ανατολάς
προς δυσμάς, καθώς ο βόρειος τοίχος τους είναι κατασκευασμένος επάνω ακριβώς
στην οφρύ του φυσικού βράχου. Ο τοίχος αυτός υπολογίζεται ότι συνεχίζει ως πε-
ρίβολος (μανδρότοιχος) εκτός των ορίων του κτηρίου (στα ανατολικά και δυτικά)
και ήδη έχει εντοπισθεί τμήμα του στα δυτικά (στα Τετράγωνα Γ 1–Δ1 στην κάτοψη).

Συνεπώς, ο ευρισκόμενος στην αίθουσα του κτηρίου για να φθάσει στην περιο-
χή του τύμβου χρειάζεται να διαβεί τέσσερις θύρες (από τους χώρους 4-3-2-1), σε
τεθλασμένη πορεία, μέχρι να φθάσει στο δυτικό άκρο της βόρειας πτέρυγας και
στη συνέχεια να διασχίσει την βόρεια πτέρυγα (αρ. 11 γ-α) με κατεύθυνση προς
ανατολάς μέχρι τον αύλειο χώρο (αρ. 12) που διαμορφώνεται από τον λαξευμένο
φυσικό βράχο και φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και ως χώρος συναθροίσεων, εξυ-
πηρετούμενος από το παρακείμενο δωμάτιο αρ. 18 (εικ. 16). Σε αυτό αποκαλύφθη-
καν άφθονα υπολείμματα αγγείων, κυρίως ανοικτών τύπων, με επικρατέστερες τις
κύλικες, καθώς και τμήματα κρατήρα με εικονιστική παράσταση πολεμιστών επί
αρμάτων, η οποία προκαλεί έντονους συνειρμούς για την ιδεολογική χρήση του
λειτουργικού αυτού σκεύους στις υπολογιζόμενες συναθροίσεις προς τιμήν ήρωα.

Από την αυλή πρέπει κανείς να στραφεί προς νότον και να περάσει άλλη θύρα
με παχύτατο κατώφλι, να κινηθεί μέσω διαδρόμου (αρ. 13) προς νότον, αφήνοντας
μικρά δωμάτια στα αριστερά του (αρ. 16-17), και στη συνέχεια να στραφεί στα ανα-
τολικά και να εισέλθει στην οριοθετημένη από περίβολο περιοχή του τύμβου.

Σύνθεση των δεδομένων

Από τη σύντομη περιγραφή των ανασκαφέντων μνημείων στο Πυργιακόνι είναι
δυνατή η σύνθεση όλων των στοιχείων, με στόχο την κατανόηση της χρήσης και
της λειτουργίας τους.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλο το πλαίσιο αναφοράς, γίνεται σαφές ότι στο Πυρ-
γιακόνι αναπτύσσεται ένας οργανωμένος νεκρικός–λατρευτικός χώρος, ο οποίος
ελέγχεται από την εξουσία της ακρόπολης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για σύστημα
νεκρικής προσωπολατρείας, που παίρνει διαστάσεις ηρωολατρείας, και μάλιστα για
πρόσωπο το οποίο δεν ετάφη εκεί. Το διπλό όρυγμα του τύμβου μεταβάλλεται δη-
λαδή σε κενοτάφιο, το οποίο δέχθηκε (άπαξ;) υγρές προσφορές (χοές)4 και στη συ-

4. Για τις προσφορές στις σκιές των νεκρών βλ. Ομήρου Οδύσσεια, Ραψ. λ΄, στίχ. 1-51.



νέχεια ενδεχομένως καταχώθηκε. Η πλήρωση των δύο ορυγμάτων με χώμα θα ολο-
κληρώθηκε με την τοποθέτηση της απλής στήλης στην κορυφή του τύμβου.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί μία συνήθη (και ανώνυμη, τουλάχιστον για εμάς)
νεκρική λατρεία, όπως αυτές που ασφαλώς ελάμβαναν χώρα στα Μυκηναϊκά νε-
κροταφεία, από την οργανωμένη και επίσημη «επώνυμη» νεκρική λατρεία στο Πυρ-
γιακόνι είναι το υποστηρικτικό αρχιτεκτονικό σύστημα που αναπτύσσεται δίπλα
στον τύμβο. Το μεγάλο λατρευτικό κτήριο και η χαμηλή εξέδρα φαίνεται ότι κατα-
σκευάσθηκαν όταν η ηγεσία της ακρόπολης αποφάσισε να τιμήσει ένα εξέχον νε-
κρό μέλος της, το οποίο δεν ετάφη στην πατρίδα του. 

Η υπόστυλη αίθουσα στον πυρήνα του μεγάλου κτηρίου στα δυτικά του τύμ-
βου χρησιμοποιήθηκε για συναθροίσεις, με παράλληλη κατανάλωση φαγητού, το
οποίο προετοιμαζόταν εντός του κτηρίου, με τα σκεύη που ήταν αποθηκευμένα
στους χώρους πέριξ της αίθουσας. Την συνάθροιση και κυκλοφορία μεγάλου αριθ-
μού ανθρώπων υποδεικνύουν και οι τρεις ευρείες θύρες της αίθουσας. Επιπλέον, η
αποθήκευση τελετουργικών και άλλων σκευών, τα οποία θα μπορούσαν να χρησι-
μοποιούνται σε δρώμενα στη αίθουσα και στην περιοχή του κενοταφίου δεν μπορεί
να αποκλειστεί, όπως άλλωστε μαρτυρεί και ο εντοπισμός ενός απιόσχημου ρυτού
και του Αιγυπτιακού αλαβάστρου, η εγκατάλειψη όμως του κτηρίου και η γενικό-
τερη αναμόχλευση στην περιοχή από τους κατασκευαστές του Κλασικού τεμένους,
αλλοιώνουν την αρχική εικόνα του περιεχομένου του.

Το ανατολικό τμήμα του κτηρίου ορίζει τη μνημειακή δίοδο προς τον χώρο του
τύμβου και σηματοδοτεί το πέρασμα σε διαφορετικό περιβάλλον. Η περίπου κυ-
κλική εξέδρα οριοθετεί έναν χώρο μεταξύ του κτηρίου και του τύμβου, στον οποίο
θα μπορούσαν να παραμένουν λατρευτές και να αποδίδουν τιμές προς τον μεγάλο
νεκρό ή να παρακολουθούν την απόδοση τιμών (με εναγισμούς) στην κορυφή του
τύμβου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στην κεραμεική που ανασύρθηκε κατά την
ανασκαφή της διόδου προς τον τύμβο μεγάλος ήταν ο αριθμός θραυσμάτων κυλί-
κων.

Η οριοθέτηση του ευρύτερου χώρου, μέσω του περιβόλου του τύμβου και του
κτηρίου, οι ελεγχόμενες κύριες θύρες που βρίσκονται μακριά από την υπολογιζό-
μενη εξωτερική θύρα στο δυτικό τμήμα του περιβόλου του κτηρίου (ίσως βορείως
του χώρου 1) και οι τεθλασμένες πορείες που πρέπει να ακολουθήσει κανείς έχουν
άμεσο κοινωνικό–ιδεολογικό αντίκτυπο στην οργάνωση της νεκρικής λατρείας,
πέρα από την παροχή προστασίας σε πρακτικό επίπεδο, εφόσον δημιουργούνται
συνθήκες αποκλεισμού ή επιλεκτικής συμμετοχής στα λατρευτικά δρώμενα εντός
του οριοθετημένου χώρου και παράλληλα υποβάλλεται ο επίσημος χαρακτήρας
της κίνησης από το κτήριο στον τύμβο και αντίστροφα, εν είδει πομπής.

Το αυτόνομο Μυκηναϊκό λατρευτικό συγκρότημα στο Πυργιακόνι προσφέρει
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μοναδική δυνατότητα μελέτης του τρόπου οργάνωσης μίας ηρωολατρείας και συν-
θέτει, μαζί με το γειτονικό Κλασικό–πρώιμο Ελληνιστικό τέμενος και την ακρόπο-
λη σε κοντινή απόσταση, ένα μείζον μνημειακό σύνολο, το οποίο μπορεί να συν-
δεθεί με τον γνωστό από την αρχαία παράδοση ηγεμονικό οίκο της Σαλαμίνας.

(Χ. Μ.)
Β. Η Κλασική εποχή. Το Κλασικό τέμενος

Συναπτόμενο προς το Μυκηναϊκό σύστημα, στο Πυργιακόνι, είναι το Κλασικό-
πρώιμο Ελληνιστικό τέμενος, το οποίο ανασκάπτεται συστηματικά από το 2010.
Πρόκειται για εξαιρετικό παράδειγμα τεμένους (sacred precinct), το οποίο συγκεν-
τρώνει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά ενός τόπου άσκησης λατρείας προς τιμήν
θεότητας ή ήρωα αυτού του είδους, όπως συνοψίσθηκαν πρόσφατα, με ουσιαστικό
τρόπο, από την Καθηγήτρια Gunnel Ekroth5.

Η διάρκεια ζωής του τεμένους υπολογίζεται σε δύο έως δυόμισυ, το πολύ, αι-
ώνες, με έναρξη της λειτουργίας του 700 περίπου έτη μετά την εγκατάλειψη του
μνημειακού λατρευτικού κτηρίου και των κτηρίων του ανακτορικού συγκροτήμα-
τος της γειτονικής ακρόπολης.

Η ίδρυσή του, ως επισήμου Αθηναϊκού ιερού, μπορεί, με ασφάλεια, να χρονο-
λογηθεί μέσα στο διάστημα των πρώτων δεκαετιών του 5ου αι. π.Χ., αμέσως μετά
την προσάρτηση της Σαλαμίνος στο κράτος των Αθηνών και την πολιτικο–ιδεο-
λογική «απορρόφηση» του ηρωικού παρελθόντος της (πολύ πιθανόν, μετά την νίκη
στην ναυμαχία της Σαλαμίνος του 480 π.Χ.).

Η χρονολογία της καταστροφής του, για την οποίαν συμφωνούν απολύτως κε-
ραμεικά και νομισματικά ευρήματα από την ανασκαφή, θα πρέπει να τεθεί στον
πρώιμο 3ο αι. π.Χ., ενδεχομένως μέσα στον ορίζοντα του Χρεμωνιδείου Πολέμου
(268-263/262 π.Χ.).

Όπως και σε άλλα ιερά βράχων στην Αττική6 και αλλού, πυρήνα του τεμένους,
αμέσως νοτίως του Μυκηναϊκού κτηρίου, συνιστά μακρόστενος βραχώδης (ασβε-
στολιθικός) σχηματισμός, με επίπεδη γενικώς άνω επιφάνεια και ελαφρώς επικλινή
προς τα βόρεια, ως φυσική εξέδρα, διαστάσεων 37 x 22,50 μ., με μέτωπο (κατακό-
ρυφο) προς τα νότια και νοτιοανατολικά (εικ. 21), μέσου ύψους 1,70 μ., στο οποίο

5. Στην ανακοίνωσή της “A room of one’s own? Exploring the temenos concept as divine property”,
στο Διεθνές Συμπόσιο με τίτλο The Stuff of the Gods. The Material Aspects of Religion in Ancient Greece,
που οργανώθηκε από το Σουηδικό Ινστιτούτο και την Βρετανική Σχολή Αθηνών, στο Νέο Μουσείο
Ακροπόλεως (7-9 Ιουλίου 2015).

6. Π.χ. στο ιερό του Διός στον Λόφο των Νυμφών στην Αθήνα και στο ιερό Αφροδίτης και Έρωτος
στην Ιερά Οδό.



διατηρούνται 5-6 τεχνητά, περίπου ορθογώνια λαξεύματα (λατρευτικές κόγχες).
Η άμεση περιοχή του ιερού βράχου οριοθετείται από περίβολο (μαντρότοιχο),

μέσου πάχους 1-1,20 μ., ο οποίος παρακολουθείται κανονικά στα νότια, νοτιοανα-
τολικά και ανατολικά, όπου συνάπτεται και συμπίπτει, εν μέρει, με τον περίβολο
του Μυκηναϊκού τύμβου-κενοταφίου, με πορεία, εν συνεχεία, προς τα βόρεια, και
με δυνατότητα πρόσβασης, μέσω ανοίγματος–εισόδου, στον τύμβο, δηλαδή στο
παλαιότερο επίκεντρο της λατρείας και σταθερό σημείο αναφοράς στον χώρο.

Σε μικρή απόσταση στα ανατολικά του βραχώδους σχηματισμού, και σε χαμη-
λότερο επίπεδο, έχουν αποκαλυφθεί: Κτιστή κυκλοτερής κρήνη, σε σημείο όπου
υπήρχε πηγή νερού (απαραίτητου στοιχείου στις λατρευτικές πράξεις) και μικρό
αυτόνομο δωμάτιο, ίσως φυλακείο (εικ. 11).

Η συνολική έκταση (έγγειος ιδιοκτησία) του τεμένους σημειώνεται (περιμετρι-
κά;) από όρους (υπό μορφήν του γράμματος Όμικρον, ως συντομογραφίας της λέ-
ξης, σκαλισμένου σε φυσικούς βράχους) προς αποτροπή επίδοξων καταπατητών7.

Ο κύριος χώρος λατρείας αναγνωρίζεται στο υψηλότερο επίπεδο του τεμένους
(Β. τομέα) επί του φυσικού βράχου, και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία, σε περιοχή,
οριζόμενη από τοίχο–περίβολο, σε σχήμα Γ: 

α) Κτίσμα σε σχήμα Π, ανοικτό μπροστά, με κύρια πρόσβαση από νότο, β) μι-
κρή κτιστή βωμοειδή κατασκευή, και γ) μεγάλο φυσικό λάκκο (βόθρο προσφο-
ρών/εναγισμών), διαστάσεων 5,60 x 3 μ., και μεγίστου βάθους 3 μ., που βρέθηκε
«μπαζωμένος» με οικοδομικό υλικό και άφθονη θραυσμένη κεραμεική, ως αποτέ-
λεσμα, πιθανώτατα, γενικής εκκαθάρισης του ιερού χώρου, μετά την καταστροφή
του τεμένους και την διάλυση των λειτουργιών του.

Σε χαμηλότερο επίπεδο (στον Ν. τομέα), κατά μήκος του μετώπου του ιερού
βράχου, έχουν έλθει στο φως, σε σειρά (από Δ. προς Α.), τα παρακάτω αρχιτεκτο-
νικά υπολείμματα: α) Τετράγωνο βοηθητικό δωμάτιο (του ιερέα ή της ιέρειας), β)
μακρόστενο δωμάτιο καθαρμών, με δάπεδο και τοίχους που φέρουν επίστρωση
λευκού ασβεστοκονιάματος (εικ. 22), γ) κατασκευή σε σχήμα Π (υπό μορφήν ναΐ-
σκου), αρχικώς στεγασμένη με κεράμους, η οποία περιείχε λίθινο ορθογώνιο βάθρο
αναθήματος, ίσως αγάλματος (εικ. 23), και δ) ήπια κτιστή κλίμακα (άνοδος), για
την σύνδεση του κατωτέρου (νοτίου) με το ανώτερο (βόρειο) επίπεδο του τεμέ-
νους, με ενσωματωμένη ορθογώνια τράπεζα προσφορών, από παχύ σκληρότατο
ασβεστοκονίαμα. Τέλος, στο δυτικό τμήμα αυτού του κατώτερου επιπέδου, προ-
έκυψε από την ανασκαφή εντυπωσιακή τεχνητή τάφρος (χάνδακας), λαξευμένη

7. Οι καταπατητές (στην επιγραφή IG II2, 1035, στίχ. 21-22) ορίζονται ως εξής: κάποιοι, οι οποίοι
υπερβαίνουν τους ιερούς όρους και επεργάζονται (δηλαδή δουλεύουν παρανόμως) την ιερή γη.
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στον φυσικό βράχο (μήκους 9 μ., πλάτους 1 μ. και βάθους 0,50 μ.), με κατεύθυνση
Β.–Ν., ειδικού προορισμού, ενδεχομένως ως τελετουργικού νιπτήρα, και με τελευ-
ταία διαπιστωμένη χρήση ως ορύγματος για την απόρριψη κεραμεικής (του 5ου-4ου

αι. π.Χ.).
Όσον αφορά στα κεραμεικά ευρήματα, από τους τομείς της ανασκαφής στα δια-

φορετικά επίπεδα του τεμένους προέρχονται: Μεγάλες ποσότητες ακόσμητης
/άβαφης (χονδροειδούς, ημιχονδροειδούς και λεπτής) και μελαμβαφούς Αθηναϊκής
κεραμεικής του 5ου–πρώιμου 3ου αι. π.Χ. (π.χ. εικ. 24)8, που παραλληλίζεται σε με-
γάλο βαθμό στο δημοσιευμένο υλικό από την Αγορά των Αθηνών, αριθμός οστρά-
κων ερυθρόμορφων Αττικών αγγείων, περιλαμβανομένου τμήματος κωδωνόσχη-
μου κρατήρα (εικ. 25), ως βασικού ιερατικού σκεύους (σε χρήση επί της εξέδρας),
πλήθος θραυσμάτων εμπορικών (οξυπύθμενων) αμφορέων (Θάσου, Μένδης, Χί-
ου), πίθων και κυψελών, καθώς και τμήματα περιρραντηρίων. Απαντούν, επίσης,
16 ενεπίγραφα όστρακα, ένα εξ αυτών με την επιγραφή ΔΗ (δημόσιον, εικ. 26). 

Στα υπόλοιπα κινητά ευρήματα από την ανασκαφή συγκαταλέγονται:

- Προχοή γιγαντιαίας λίθινης λεκάνης.
- Δύο θραύσματα λίθινων περιρραντηρίων (ενός, μαρμάρινου).
- Τμήμα πήλινου αναγλύφου αναθηματικού πλακιδίου.
- Πήλινες, πυραμιδόσχημες και απιόσχημες αγνύθες (δύο ενσφράγιστες, ως

αφιερώματα, από το εσωτερικό του ναΐσκου).
- Πήλινα και λίθινα εργαλεία.
- Μετάλλινα αντικείμενα, από σίδηρο (μεγάλος ήλος, λαβή κάδου), χαλκό

(άγκιστρο, δύο δακτύλιοι, ως ενθέματα) και μόλυβδο (σύνδεσμοι, δύο σφεν-
δονόλιθοι, ένα Αθηναϊκό σταθμό με ανάγλυφο σύμβολο (1/4 αμφορέα) και
μία σφραγίδα, ελλειψοειδούς μορφής, με φυτικό θέμα–σύμβολο).

- Δύο ψήφοι από φαγεντιανή.
- 13 διάτρητα κοχύλια Luria lurida, ως ψήφοι περιδεραίου (του ιερέα;).
- 5 επεξεργασμένα κοχύλια του είδους Spondylus gaederopus.
- Πολλά θαλάσσια όστρεα (διατροφικά υπολείμματα).
- Τέλος, 21 νομίσματα: 3 αργυρά Αθηναϊκά του προχωρημένου 5ου αι. π.Χ.

(π.χ. εικ. 27) και τα υπόλοιπα, στην πλειονότητά τους, χάλκινα Αθηναϊκά του
προχωρημένου 4ου–πρώιμου 3ου αι. π.Χ. (και 2 Σαλαμίνος του 4ου αι. π.Χ.).

8. Είναι, πράγματι, εντυπωσιακός ο όγκος της κεραμεικής των Κλασικών και πρώιμων Ελληνιστικών
χρόνων από την ανασκαφή, σε θέση μάλιστα μακράν του αστικού κέντρου (στο Αμπελάκι, όπου είναι ανα-
μενόμενος), όπως έχει επισημανθεί σε όλες τις εκθέσεις και προκαταρκτικές δημοσιεύσεις μας.



Όλα τα μέχρι τώρα στοιχεία από την ανασκαφή οδηγούν στην εκτίμηση ότι το
αποκαλυπτόμενο τέμενος στο Πυργιακόνι θα πρέπει να ταυτισθεί με το τέμε-
νος Αίαντος, το οποίο περιλαμβάνεται σε κατάλογο σημαντικών ιερών και τε-
μενών στην Σαλαμίνα και στην Αττική, ενταγμένων σε πρόγραμμα αποκατά-
στασης και αναβάθμισης, όπως ορίζεται σε μακροσκελή Αθηναϊκή επιγραφή
(IG II2, 1035, στίχ. 32) του ύστερου 1ου αι. π.Χ. και το οποίο προσγράφεται, κα-
τά γενική παραδοχή,9 στην αναφερόμενη (συνεκφερόμενη) αρχαίαν πόλιν της
νήσου, που είχε, τότε, λάβει την προσωνυμία Κυχρεία10.

Στην αναγνώριση αυτή οδηγούν ισχυρότατες ενδείξεις:

1. Η επιλογή, κατόπιν Αθηναϊκής πρωτοβουλίας, του σημείου ίδρυσης του
τεμένους, σε πολύ απομακρυσμένη θέση στη νοτιοδυτική ακτή, σε περιο-
χή, όμως, με απτά στοιχεία του (Μυκηναϊκού) παρελθόντος και σε άμεση
οπτική επαφή με τον ερειπιώνα της αρχαίας πόλεως (Κυχρείας), για την
οποίαν θα μαρτυρούσε η τοπική παράδοση.

2. Η άμεση γειτνίαση και προσκόλληση του τεμένους στον παλαιό τύμβο/κε-
νοτάφιο επιφανούς («απόντος») νεκρού του (Μυκηναϊκού) παρελθόντος,
που θα αποτελούσε ορόσημο και “έρεισμα” στον χώρο και θα έγινε μέρος
του Κλασικού λατρευτικού συγκροτήματος, σε ένα φορτισμένο, από αι-
ώνες, νεκρικό τοπίο.

3. Η χρονική στιγμή της καθιέρωσης του τεμένους, σε πρώιμη φάση του 5ου

αι. π.Χ., μετά την ενσωμάτωση της νήσου και του θρυλικού υποβάθρου της
στην Αθηναϊκή πολιτική οντότητα και ιστορία, και πιθανώτατα αμέσως με-
τά την ναυμαχία του 480 π.Χ.,11 σε φάση έξαρσης της τίμησης των Αιακι-
δών και ιδίως του Αίαντος (για την συμβολή τους, σύμφωνα με τις δοξα-
σίες, στην νίκη) και της συνακόλουθης ένταξης των Αιαντείων στο Αθη-
ναϊκό εφηβικό εορτολόγιο.

4. Η ύπαρξη του μεγάλου λάκκου (βόθρου εναγισμάτων) στην φυσική εξέδρα
του τεμένους, σε συνδυασμό με το πλήθος των μαρτυριών (κεραμεικών και
άλλων) για προτίμηση σε υγρές προσφορές (σε νερό, οίνο, μελίκρατο και

9. Π.χ. Culley 1975. Culley 1977. Πάλλας 1994.
10. Την οποίαν, όμως, οι Culley και Πάλλας τοποθετούν (υποθετικά) σε άλλα σημεία της νήσου.
11. Ως υπόμνηση, στο πλαίσιο ευρύτερων συσχετισμών, το τέλος των Περσικών Πολέμων στην

Ελλάδα συμπίπτει με ένα μεγάλο γεγονός της παγκόσμιας πνευματικής ιστορίας: τον θάνατο του Κομ-
φούκιου στο Lu της Κίνας το 479 π.Χ. (δηλαδή 10 έτη πριν την γέννηση του Σωκράτη).
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αίμα της θυσίας) υποδηλώνει άσκηση νεκρικής λατρείας–ηρωολατρείας
(ενδεχομένως και μαντικές ιεροπραξίες), απευθυνόμενης στο πνεύμα με-
γάλου νεκρού και κορυφαίου προσώπου του τοπικού θρυλικού κύκλου, η
οποία μπορεί κάλλιστα να μεταφέρθηκε αργότερα στην πόλη της Σαλαμί-
νος στην ανατολική κατή, στην σημερινή περιοχή του Αμπελακίου.

5. Το γεγονός ότι στο Πυργιακόνι τεκμηριώνεται, με πλήθος αρχαιολογικών
στοιχείων, η λειτουργία, επί μακρό διάστημα, ενός επίσημα καθιερωμένου
και καλά οργανωμένου, δημοσίου (Αθηναϊκού) ιερού, εκ των σπουδαιοτέ-
ρων επί της νήσου.

6. Η καταπάτηση τμημάτων (γαιών) του τεμένους, με την εγκατάσταση δια-
δοχικών ποιμνιοστασίων από γεωργοκτηνοτρόφους σε ύστερους Ελληνι-
στικούς–πρώιμους Ρωμαϊκούς χρόνους, όπως βεβαιώνεται με πλήθος επι-
φανειακών μαρτυριών στα νοτιοδυτικά-νοτιοανατολικά του κυρίως λα-
τρευτικού χώρου, δικαιολογεί απόλυτα την ένταξή του στο γενικό σχέδιο
αποκατάστασης της εγγείου ιδιοκτησίας σημαντικών Αθηναϊκών ιερών
στην Σαλαμίνα (και επομένως την εκ νέου οριοθέτησή του), όπως προκύ-
πτει από την επιγραφή IG II2, 1035.

Το όλο λατρευτικό σύστημα στο Πυργιακόνι μπορεί, επομένως, να θεωρη-
θεί το Σαλαμινιακό πάρισον του περιφήμου Αιαντείου της Τρωάδος, με το μνή-
μα και ιερόν και ανδριάντα του ήρωος, που δεν θα μπορούσε να παραμείνει
άτυμβος στην πατρίδα του, σε χώρο, μάλιστα, όπου συνδέονται με άρρηκτο
τρόπο Μυκηναϊκά και Κλασικά στοιχεία της λατρείας.

Με βάση τις μαρτυρίες στο πεδίο των Κανακίων, το τελικό συμπέρασμα,
που ήδη διαγράφεται, είναι δυνατόν να έχει καταλυτικές προεκτάσεις στην
έρευνα για την ιστορικότητα του Έπους και την υπόσταση των πρωταγωνι-
στών του.

(Γ. Λ.)
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Εικ. 1. Χάρτης της Σαλαμίνος, στον οποίον σημειώνονται τα Κανάκια 
και άλλες αρχαιολογικές θέσεις (σχεδίαση: Γ. Διαμαντόπουλος)

Εικ. 2. Σαλαμίς, Κανάκια. Η Μυκηναϊκή ανακτορική ακρόπολη, από τα βορειοδυτικά
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Εικ. 3. Σαλαμίς, Κανάκια. Άποψη της Μυκηναϊκής ανακτορικής ακρόπολης, 
από τα νοτιοανατολικά. Ξεχωρίζει το Κτήριο Γ

Εικ. 4. Σαλαμίς, Κανάκια. Κάτοψη της Μυκηναϊκής ακρόπολης (2012)
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Εικ. 5. Σαλαμίς, Κανάκια, Μυκηναϊκή ακρόπολη. Κάτοψη του κεντρικού Κτηρίου Γ (2012)

Εικ. 6. Σαλαμίς, Κανάκια, Μυκηναϊκή ακρόπολη. Το μικρό ιερό στην βόρεια πτέρυγα
του Κτηρίου Γ, από τα νότια
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Εικ. 7. Σαλαμίς, Κανάκια, Μυκηναϊκή ακρόπολη. Άποψη του Ανατολικού Συγκροτήματος, 
από τα δυτικά

Εικ. 8. Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνος. Η προθήκη με επιλεγμένα ευρήματα από 
την Μυκηναϊκή ακρόπολη των Κανακίων και άλλες θέσεις στην νότια Σαλαμίνα
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Εικ. 9. Σαλαμίς, Κανάκια, Μυκηναϊκή ακρόπολη. 
Τμήμα Κυπριακού ταλάντου χαλκού (13ος-αρχές 12ου αι. π.Χ.)

Εικ. 10. Σαλαμίς, Κανάκια,
Μυκηναϊκή ακρόπολη.
Χάλ κινη φολίδα από πανο-
πλία Ανατολικού τύ που,
σφραγισμένη με την δέλτο
του Φαραώ Ραμσή Β΄ (σχέ-
διο: J. Phillips)
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Εικ. 11. Σαλαμίς, Πυργιακόνι. Κάτοψη του Μυκηναϊκού συστήματος αποτελούμενου από
τον τύμβο, την χαμηλή εξέδρα και το μεγάλο λατρευτικό κτήριο. Κάτω αριστερά: κυκλοτε-
ρής κρήνη και φυλακείο(;) του Κλασικού τεμένους, και κάτω: Πρωτοβυζαντινός “Τάφος
Πάλλα” (αποτυπώσεις: Γ. Μακρής, Στ. Οικονομίδης, Χρ. Μαραμπέα, 2009-2015)

Εικ. 12. Σαλαμίς, Πυργιακόνι. Ο Μυκηναϊκός τύμβος–κενοτάφιο, με το διπλό τεχνητό
όρυγμα (εναγιστήριο) στην κορυφή του, από τα νοτιοανατολικά (φωτογρ. Ά. Σέχου)
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Εικ. 13. Σαλαμίς, Πυργιακόνι. Κάτοψη του Μυκηναϊκού λατρευτικού κτηρίου 
(αποτύπωση: Χρ. Μαραμπέα, 2015)

Εικ. 14. Σαλαμίς, Πυργιακόνι. Άποψη του Μυκηναϊκού λατρευτικού κτηρίου, 
από τα δυτικά (φωτογρ. Ά Σέχου, 2013)
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Εικ. 15. Σαλαμίς, Πυργιακόνι. Η μία εκ των δύο λιθίνων βάσεων κιόνων στο δάπεδο 
της μεγάλης υπόστυλης αίθουσας του Μυκηναϊκού λατρευτικού κτηρίου

Εικ. 16. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Μυκηναϊκό λατρευτικό κτήριο. Άποψη του αύλειου χώρου
μπροστά από την βόρεια είσοδο του κτηρίου, από τα βόρεια/βορειοανατολικά 

(φωτογρ. Ά. Σέχου, 2014)
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Εικ. 17. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Μυκηναϊκό λατρευτικό κτήριο. 
Μαγειρική τριποδική χύτρα, από την Αίγινα

Εικ. 18. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Μυκηναϊκό λατρευτικό κτήριο. Γραπτό απιόσχημο ρυτό
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Εικ. 19. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Μυκηναϊκό λατρευτικό κτήριο. Αγγεία κλειστού σχήματος
(μικρός ακόσμητος απιόσχημος αμφορέας και γραπτό αλάβαστρο)

Εικ. 20. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Μυκηναϊκό λατρευτικό κτήριο. Δύο συγκολλώμενα 
θραύσματα Αιγυπτιακού αλαβάστρου (ευρήματα του 2013)
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Εικ. 21. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Κλασικό τέμενος. Άποψη του μετώπου του ιερού βράχου
(από τα νότια/νοτιοανατολικά), με τις αποκαλυφθείσες κατασκευές, μπροστά

Εικ. 22. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Κλασικό τέμενος. Άποψη του μακρόστενου χώρου 
καθαρμών (από τα νοτιοδυτικά) στο κατώτερο επίπεδο του τεμένους
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Εικ. 23. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Κλασικό τέμενος. Άποψη της ναϊσκόμορφης κατασκευής,
με το λίθινο βάθρο αναθήματος, στο κατώτερο επίπεδο του τεμένους (από τα βόρεια)

Εικ. 24. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Κλασικό τέμενος. Μεγάλη μελαμβαφής φιάλη (4ος αι. π.Χ.)
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Εικ. 25. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Κλασικό τέμενος. Τμήμα Αττικού ερυθρόμορφου 
κωδωνόσχημου κρατήρα (ύστατος 5ος αι. π.Χ.)

Εικ. 26. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Κλασικό τέμενος. Θραύσμα δακτυλιόσχημης βάσης 
ανοικτού μελαμβαφούς αγγείου με την επιγραφή ΔΗ: δημόσιον
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Εικ. 27. Σαλαμίς, Πυργιακόνι, Κλασικό τέμενος. 
Αργυρή Αθηναϊκή δραχμή (ύστερος 5ος αι. π.Χ.)
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Rodd 1935, σσ. 1-21. Stubbings 1967, σσ. 414-6. Symeonoglou 1986. Luce 1998, σσ. 165-89. Μπασά-
κος–Πασχαλίδης 2001, σσ. 305-16.

† ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΡΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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ΑΝΑΣΚΑΠΤΟΝΤΑΣ  ΣΤΗΝ  ΟΜΗΡΙΚΗ  ΙΘΑΚΗ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΟΥ–ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΣΤΗ  ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ

HΙθάκη τράβηξε την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών περιηγητών, αρχαιο- 
λόγων, ιστορικών και φιλολόγων, καθώς το όνομά της είναι στενά συνδεδε-

μένο με την πατρίδα του Οδυσσέα και τα Ομηρικά έπη. Σκοπός αυτής της δημοσί-
ευσης είναι η συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ανασκαφικού–ερευ-
νητικού προγράμματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Βόρεια Ιθάκη. Αποτε-
λείται από τρεις ενότητες, στην πρώτη από τις οποίες γίνεται σύντομη περιγραφή
της γεωμορφολογίας και τοπογραφίας της Ιθάκης, στη δεύτερη περίληψη της ιστο-
ρίας της έρευνας με αναφορά στις διάφορες θεωρίες, σχετικές με την ταυτοποίηση
της ομηρικής Ιθάκης, και στην τρίτη και κυριότερη ενότητα, προσπάθεια, με βάση
την αρχαιολογική και φιλολογική μαρτυρία, να καταδειχθεί ότι η σημερινή Ιθάκη
ταυτίζεται με την Ομηρική και ότι το ανάκτορο του Οδυσσέα τοποθετείται στη θέ-
ση Άγιος Αθανάσιος – Σχολή Ομήρου της Βόρειας Ιθάκης.

Το μήκος της  Ιθάκης είναι 24 χλμ. και το πλάτος της 6.5 χλμ. (εικ. 1).   Ένας βραχώ-
δης ισθμός, πλάτους  περίπου 800 μ., διαιρεί το νησί σε δύο οροσειρές, γνωστές από
τον  Όμηρο ως Νήιον και Νήριτον. Aν και υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δικαιολογούν
τα ομηρικά επίθετα «τραχεία», «ανώμαλη» και «βραχώδης», δεν απουσιάζουν καλλιερ-
γήσιμες και εύφορες περιοχές γύρω από το Βαθύ στα νότια και στα βόρεια, γύρω από
τον Σταυρό, ικανές να θρέψουν με τα προϊόντα τους (δημητριακά, ελαιόλαδο, φρούτα
και κρασί) τους κατοίκους του νησιού. Μια καλή και σοβαρή τοπογραφική μελέτη της
Ιθάκης έχει γίνει από τον W. Gell, o οποίος εντυπωσιάσθηκε από «τις πολυάριθμες συμ-
πτώσεις και την γενική ομοιότητα με το αρχαίο βασίλειο του Οδυσσέα»1.

31 Δωδώνη (Iστορία--Aρχαιολογία), τ. ΜΓ -́-ΜΔ΄ (2014-2015), σσ. 467-504  



Μεταβαίνοντας στο ιστορικό των ερευνών, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι
Άγγλοι περιηγητές Gell, Leake και Dodwell επισκέφθηκαν το νησί στις αρχές του
19ου αιώνα. Ο Schliemann έφτασε εκεί το 1868 και έκανε μικρής διάρκειας ανασκα-
φές, όπως και μετά από αυτόν οι Dörpfeld, Vollgraff και Κυπαρίσσης2, σε μερικές
θέσεις όπου ήσαν ορατά αρχαία λείψανα κτηρίων (Αετός, Πηλικάτα, Μαρμαρο-
σπηλιά, Μαραθιάς κ.ά.). Οι ανασκαφές των Άγγλων (Heurtley, Benton)3 στη δε-
καετία του 1930 αποκάλυψαν πολλά στοιχεία για τη ζωή στο νησί κατά την προ-
ϊστορική και ιστορική περίοδο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο συνεχίσθηκαν οι
έρευνες της Αγγλικής Αρχαιολογικής Σχολής (Benton, Waterhouse4), του Συμεώ-
νογλου5, της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων6,
στη βόρεια Ιθάκη και σε μερικές άλλες θέσεις.

Σχετικά με τις διάφορες θεωρίες για την ταυτοποίηση της Ομηρικής Ιθάκης,
εκείνη που υποστηρίχθηκε από τον Dörpfeld7 δεν ευσταθεί και δεν θα συζητήσουμε
άλλες αρνητικές  για την Ιθάκη θεωρίες8, καθώς έχουν αναιρεθεί από νεώτερες
έρευνες, οι οποίες ταυτίζουν τη σημερινή Ιθάκη με την Oμηρική9.

Αφήνοντας την τοπογραφία και τις θεωρίες, η μελέτη μας θα επικεντρωθεί στην
παρουσίαση της υπάρχουσας φιλολογικής και αρχαιολογικής μαρτυρίας. Στην ερώ-
τηση τί είδους αρχαιολογική μαρτυρία θα μπορούσε να υποστηρίξει την ταυτότητα
της ομηρικής Ιθάκης, ορθώς παρατηρεί ο Heurtley ότι “the likelihood of finding
fixed remains on a large scale is practically ruled out by the physical remains and
climatic conditions. Ithaca is almost all rock, there is no depth of soil except for a
few small alluvial deposits formed by water rains, as at Vathy, Polis and Pisaeto; cul-
tivation is possible only by means of elaborate terracing and for this purpose (as

2. Dörpfeld 1927. Vollgraff 1905, σσ. 145-63. Kυπαρίσσης 1919, σσ. 83-122.
3. Heurtley–Benton 1932-33, σ. 35. Heurtley–Benton 1934-35,  σσ. 1ff. Heurtley–Benton 1938-39,

σσ. 1ff. Heurtley–Benton 1939-40, σσ. 1ff. Heurtley 1936, σ. 350.
4. Benton 1959, 94. Waterhouse 1952, σσ. 227-42.
5. Συμεώνογλου 1984-1992.
6. Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2001, σσ. 317-30. Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2008, σσ. 519-32. Πα-

παδόπουλος–Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2003, σσ. 186-217.
7. Dörpfeld 1927. Βλ. επίσης Stubbings 1967, σσ. 403-14. Μαζαράκης-Αινιάν 2000, σσ. 55-7.
8.  Η πιο πρόσφατη είναι εκείνη του Bittlestone 2005.
9. Βλ. π.χ. Lord Rennell of Rodd 1927. Lord Rennell of Rodd, 1932-33, σσ. 1-2. Heurtley 1939-40,

σσ. 5-13. Burrage 1928. Burr 1944, σσ. 72-80. Μαρινάτος 1951, σσ. 345-8. Stubbings 1967, σσ. 398-421.
Hope Simpson–Lazenby 1970, σσ. 103-6. Waterhouse 1996, σσ. 301-17. Συμεώνογλου 1986, σσ. 91-
109. Luce 1998, σσ. 165-230. Luce 2007, σσ. 1-2. Huxley 2007. Μαζαράκης-Αινιάν 2000, σσ. 57-62. Αλε-
ξίου 2009, σσ. 11-27. 
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well as for building houses) every suitable stone is requisitioned”10.
Εντούτοις, οι αρχαιολογικές ανασκαφές των Άγγλων και του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων αποκάλυψαν σημαντικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, κυρίως στη Βόρεια
Ιθάκη, κεραμεική και άλλα αντικείμενα, τα οποία επιβεβαιώνουν τον Όμηρο και
την αρχαία παράδοση, ότι δηλαδή η σημερινή Ιθάκη ταυτίζεται με την ομηρική.
Από τα ευρήματα των Άγγλων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι:

(α) τα οικιστικά λείψανα και ο μεγάλος αριθμός προϊστορικής και ιδιαίτερα μυ-
κηναϊκής (Υστεροελλαδικής ΙΙΙΑ-Β1) κεραμεικής από τον Σταυρό-Πηλικάτα και τις
Τρεις Λαγκάδες, που δηλώνουν ότι Μυκηναίοι είχαν εγκατασταθεί στην Ιθάκη κα-
τά τον 14ο αι. π.Χ.

(β) άφθονη στρωματογραφημένη κεραμεική και αφιερωματικές προσφορές,
χρονολογούμενες από την Εποχή του Χαλκού και τους ιστορικούς χρόνους στην
σπηλιά της Πόλης ή Λοΐζου. Μεταξύ αυτών τα πιο σημαντικά ευρήματα είναι ένα
όστρακο πήλινης μάσκας με την επιγραφή ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ, δηλωτική της σχέ-
σης της με τον Οδυσσέα, Υστερο-μυκηναϊκή ντόπια κεραμεική και οι γνωστοί σε
όλους ως αφιερωματικοί 12 χάλκινοι τρίποδες του 9ου-8ου αι. π.Χ., οι οποίοι μαζί
με έναν ακόμη που βρήκε ο Λοΐζος, αντιστοιχούν σε εκείνους που δώρισαν ο Αλ-
κίνοος και οι Φαίακες στον Οδυσσέα (Οδύσσεια θ΄ 387 κ.ε.).

(γ) τρία στελέχη Υστερο-Μυκηναϊκών (ΥΕ ΙΙΙ) κυλίκων στην υπόγεια κρήνη
στον Άγιο Αθανάσιο–Σχολή Ομήρου και

(δ) μυκηναϊκή κεραμεική στην Ασπροσυκιά, ακριβώς κάτω από την πηγή νερού.
Η άποψη αυτή, για την ταύτιση της ομηρικής με την σημερινή Ιθάκη, ενισχύεται

και από τις γνώμες επιφανών ειδικών επιστημόνων, όπως οι Heurtley, Benton, Lord
Runnell of Rodd, Waterhouse, Stubbings, Hope Simpson και Lazenby, Σ. Μαρινά-
τος, Luce, Huxley, Α. Μαζαράκης–Αινιάν, Ο. Κομνηνού–Κακριδή και Σ. Αλεξίου11.

Οι  πρόσφατες ανασκαφές  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1994–2011) πρό-
σθεσαν νέα στοιχεία, ενισχύοντας τα συμπεράσματα προηγούμενων ερευνητών για
την προϊστορική κατοίκηση της Ιθάκης (επανεξέταση σωζόμενου τμήματος οχυ-
ρωματικού τείχους της 3ης χιλιετίας π.Χ. στα Πηλικάτα, τμήμα κυκλώπειου μυκη-
ναϊκού τείχους στον Σταυρό και μυκηναϊκά οικιστικά λείψανα στις Τρεις Λαγκά-
δες), αλλά κυρίως εντοπίζοντας  προϊστορική ακρόπολη και το Οδυσσειακό ανά-
κτορο στη  θέση Άγιος Αθανάσιος–Σχολή Ομήρου της Β. Ιθάκης12 (εικ. 2).

10. Heurtley 1939-40, σ. 8.
11. Βλ. για συζήτηση και αναφορές, Παπαδόπουλος–Κοντορλή-Παπαδοπούλου 2003, σσ. 213-17.

Κομνηνού-Κακριδή 2002, σσ. 313-15. Αλεξίου 2009, σσ. 24-5.
12. Βλ. Lord Rennell of Rodd 1932-33, σ. 18 (“the general deduction to be drawn from the scanty in-

dications furnished by the text of the Odyssey seem to be that the author conceived the domos as situated



Ειδικότερα, σε αυτή τη θέση αναγνωρίσθηκε προϊστορική ακρόπολη (εικ. 3) με
μερικώς σωζόμενα τμήματα κυκλώπειου τείχους, όμοιου με εκείνο των Μυκηνών
και τέσσερεις πύλες (βόρεια, νοτιοανατολική, ανατολική και νοτιοδυτική), από τις
οποίες η ανατολική ήταν η κυρία πύλη (εικ. 4ζ, 5γ, 12β, ε). Κατά τη διάρκεια της
δεύτερης τελικής οικοδομικής φάσης η ακρόπολη επεκτάθηκε προς τα ανατολικά,
για να συμπεριλάβει και να προστατεύσει την υπόγεια κρήνη, η οποία προμήθευε
νερό στους ενοίκους της ακρόπολης σε δύσκολες συνθήκες.

Στο κάτω άνδηρο αποκαλύφθηκε ένα τριμερές ορθογώνιο κτήριο-μέγαρο
(διαστ. 21.50 x 11.50μ.) όμοιο με τα γνωστά μέγαρα των μυκηναϊκών ανακτόρων
των Μυκηνών, Τίρυνθας και Πύλου, και βοηθητικοί χώροι, μεταξύ των οποίων υπό-
γεια σπηλαιώδης αποθήκη, περιέχουσα σπασμένους πίθους, τοποθετημένους σε
σειρά όρθιους. Όμως, πρέπει να αναφερθεί ότι δεν θα περίμενε κανείς να βρεθεί
κάτι όμοιο σε μέγεθος, πολυτέλεια και ευρήματα με εκείνα των μεγάλων μητροπο-
λιτικών κέντρων. Η επαρχιώτικη απλότητα κατασκευής του οδυσσειακού ανακτό-
ρου θα μπορούσε να εξηγήσει τον θαυμασμό του Τηλέμαχου όταν αντίκρυσε τη με-
γαλοπρέπεια του ανακτόρου του Μενέλαου στη Σπάρτη (Οδύσσεια δ΄ 44-47).

Σήμερα, η πρόσβαση στο μέγαρο γίνεται από νότια, όπου υπάρχει ένα λίθινο
κλιμακοστάσιο και η είσοδος, ενώ η ανατολική πρόσοψη του μεγάρου υποστηρί-
ζεται από  μυκηναϊκό αναλημματικό  τοίχο (εικ. 5α, β) δηλωτικό ισχύος και σταθε-
ρότητας. Διακρίνονται δύο κύριες οικοδομικές φάσεις (εικ. 6, 10α, β). Στην πρώτη
φάση μπορούν να αποδοθούν η νότια είσοδος, η οποία οδηγεί στην αίθουσα του
μεγάρου (διαστ. 9 x 8-10μ). Η αίθουσα πλαισιωνόταν ανατολικά και δυτικά από
δύο κιονοστοιχίες, των οποίων αναγνωρίσθηκαν οι δακτυλιόσχημες  βάσεις. Πλη-
σίον της ανατολικής πλευράς της και πριν την είσοδο στο επόμενο δωμάτιο (προ-
θάλαμο ή πρόδομο) αναγνωρίσθηκε ένα σκαλισμένο στο δάπεδο ανάγλυφο σχή-

on the slope of Mt. Exogi a little to the north–west of Pelikata”). Βλ. επίσης, Burrage 1928, σ. 28 (“We may,
therefore, with some reason suspect that the remains of the great prehistoric structure known as Homer’s
School at the site of the little church of Ayios Athanasios, which, as I suppose, is just above the site of the
ancient city of Ithaca, may well be the ruins of the palace”) και Matthäus (“For me it is quite obvious that
you are dealing with an extremely rich and extremely important site, which has to be protected very thor-
oughly to make further research possible. It is a place, which has a vivid tradition going back into the
Bronze Age, the first golden Age of Greece. It is connected with the myths of the Panhellenic expedition
to Troy, the names of Odysseus and Penelope. It is a site with a very long history from wonderful Hellenis-
tic remains going back at least into the Middle Helladic period. I was extremely astonished to see such a
remarkable quantity of Late Middle Helladic to Early Mycenaean pottery, which points to a substantial
settlement of this period. As I see from the plans there are also later Mycenaean remains, which have to
be dated more thoroughly”): προσωπική επικοινωνία με επιστολή στις 30.11.2010.
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ματος ταλάντου, πιθανώς βάση ενός βωμού ή η ομηρική εσχάρη13 (εικ. 9γ). Στον
ίδιο άξονα με την κυρία είσοδο είναι οι είσοδοι του πρόδομου και δόμου. Ο πρό-
δομος (11 x 4μ.), όμοιων περίπου διαστάσεων με εκείνους των Μυκηνών (11.50 x
4.40), Τίρυνθας (9.80 x 4μ.) και Πύλου (11.62 x 4.54μ.), έχει μιά κιονοστοιχία δύο
κιόνων σε μικρή αποσταση από την ανατολική πλευρά του μεγάρου. Ο ορθογώνιος
δόμος (περίπου 5 x 5μ.), που είναι μικρότερος εκείνων των Μυκηνών, Πύλου και
Τίρυνθας, λόγω του βραχώδους εδάφους στα βόρεια, πλαισιώνεται από τέσσερεις
κίονες. Η εστία (διαμ. 3μ.), κτισμένη με βραχόλιθους σε κυκλοτερή διάταξη (εικ.
7α, β), ήταν γεμάτη στο εσωτερικό της σε επάλληλα στρώματα, μεταξύ των άλλων
ευρημάτων, με όστρακα χειροποίητης κεραμεικής, οστά ζώων και πυριτολιθικά ερ-
γαλεία, κομμάτια από ωμοπλίνθους και εκτεταμένα ίχνη καύσης ανάμεικτα με λι-
παρά μελανά χώματα. Μικρή εξέδρα στο κέντρο, στον δυτικό τοίχο του δόμου και
αριστερά της εισόδου από τον πρόδομο, πιθανώς χρησίμευε ως βάση θρόνου. Στη
δυτική πλευρά του μεγάρου και στη νότια γωνία υπάρχει είσοδος (πλ. 1.20μ.), η
οποία οδηγεί σε ένα μικρό ΒΔ δωμάτιο και από εκεί σκαλισμένα μεγάλα σκαλοπά-
τια  οδηγούσαν στην υπόγεια σπηλαιώδη αποθήκη (διαμ. 3μ). Υπάρχει μία φραγ-
μένη με χώματα είσοδος στην ανατολική πλευρά της αποθήκης με αψιδωτό ανώφλι
και διακοσμημένη στο κατώτερο μέρος της με πήλινη αναθύρωση14 (εικ. 8β). Δυ-
στυχώς η αποθήκη ήταν συλημένη και κατεστραμμένη, βρέθηκε όμως όρθιος στη
θέση του ένας μόνο μεγάλος προϊστορικός σπασμένος πίθος (εικ. 8α) και ίχνη (κοι-
λότητες στο δάπεδο του σπηλαίου) τριών άλλων σε σειρά κατά μήκος της δυτικής
πλευράς του, στηριγμένων σε τοιχάριο, όμοιο με της  γνωστής αποθήκης οίνου  του
ανακτόρου της Πύλου.

Η αποθήκη αυτή σταμάτησε να χρησιμοποιείται στη δεύτερη οικοδομική φάση
και στη ΒΑ γωνία του ΒΔ δωματίου κατασκευάστηκε μικρό κλιμακοστάσιο, χρο-
νολογούμενο με βάση μία μικρή πρόχου, στην ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο, που οδηγούσε σε
γειτονικό τριμερές κτήριο.

Στην αίθουσα, στη δεύτερη φάση διαμορφώθηκε ευρύχωρο τετράγωνο δωμάτιο
με τοίχους από τετραγωνισμένους ογκόλιθους και υπερυψωμένο δάπεδο από παχύ
ασβεστοκονίαμα15 (εικ. 9ε).  Ένα δεύτερο επίμηκες δωμάτιο και ένα μικρότερο κτί-
σθηκαν δυτικά του προδόμου, ενώ μία κάθετη ορθογώνια λαξευμένη στον βράχο

13. Οδ. ξ΄ 420. Επίσης, «βωμοῦ δὲ διαφέρει ἐσχάρα, καθότι ὁ μὲν ὑπερέστηκεν, ἡ δὲ πρόσγειος ἐστί»
(Ευστ. 1575,40).

14. Πρβ. Αλεξίου 1967, σ. 19, εικ. 15, (τάφος Ζ,  ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ).
15. Τα κονιάματα από τη θέση έχει αναλάβει να μελετήσει η καθ. Ε. Κοσκερίδου, του Τμήματος

Γεωλογίας, Παν/μίου Αθηνών.



κόγχη με παραστάδες απέναντι από το νέο ανατολικό σκεπαστό κλιμακοστάσιο με
τους έξι κίονες σε τετράγωνες βάσεις, πιθανώς χρησίμευε για την τοποθέτηση κα-
θίσματος, όμοιου με εκείνο της κόγχης της Royal Villa της Κνωσού16. Στο μικρό δω-
μάτιο βρέθηκαν ένας σπασμένος πίθος, θραύσματα ενός άλλου, μία μυκηναϊκή (ΥΕ
ΙΙΙΓ) κύλικα και όστρακα χειροποίητων προϊστορικών αγγείων. Αξιοσημείωτες αλ-
λαγές  είναι το άνοιγμα μεγάλης θύρας στον βόρειο τοίχο του δόμου, που οδηγεί
σε μία άλλη του γειτονικού τριμερούς κτηρίο (ιερού;) με άξονα Α–Δ και με μία κυ-
κλική λίθινη κατασκευή (βωμό;) στο μεσαίο δωμάτιο (εικ. 11α), όμοιου με εκείνους
των Αρχανών και της Τίρυνθας (εικ. 11γ, δ).

Ο καθηγητής Buchholz17 σε πρόσφατο άρθρο του υποστηρίζει ότι το Ηρώον
του Οδυσσέα (Οδυσσείον), η ύπαρξη του οποίου είναι γνωστή από μία ελληνιστική
επιγραφή του 208 π.Χ., δεν μπορεί να είναι στο σπήλαιο της Πόλης, αλλά πιθανό-
τατα στη Σχολή Ομήρου. Αναφέρει δε χαρακτηριστικά “If the place (of School of
Homer) was identical with the heroon of Odysseus mentioned in the inscription
from Magnesia, it was chosen because the site was understood by the late Classic-
Hellenistic Ithacians as a mythical locus  and must have had to do for them with
their prominent hero. It is possible that they looked for the palace as described by
Homer”. H άποψη αυτή ενισχύει τη γνώμη των Nilsson18, Lorimer19, Παυσανία20,
O. Κομνηνού-Κακριδή21 και τη δική μας, ότι μεταγενέστερες κατασκευές εκάλυψαν
ή εξαφάνισαν προϊστορικά οικήματα μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανα-
κτορικών κέντρων και ότι ιερά και ναοί αφιερωμένοι σε τοπικούς ήρωες ή θεότητες
κτίσθηκαν στη θέση των ανακτόρων22.

Νότια του μεγάρου βρέθηκε στην τελευταία ανασκαφική έρευνα ένα προϊστο-
ρικό φρέαρ (διαμ. 1.60 x 1.92μ. και βάθους 4.38μ.), κτισμένο επιμελώς εκφορικά με
μεγάλους πελεκητούς ογκόλιθους (εικ. 15, α, β), και τετράγωνο στόμιο.

Το μέγαρο του κάτω ανδήρου επικοινωνούσε με το άνω άνδηρο με λίθινα κλι-
μακοστάσια (το μεγάλο δυτικό και το νότιο) μερικώς κτιστά και μερικώς λαξευμέ-
να στον βράχο (εικ. 12β, α). Στο άνω άνδηρο αποκαλύφθηκαν λείψανα διαφόρων

16. Σύμφωνα με την άποψη του καθηγητή P. Åström.
17. Buchholz 2009, σσ. 127-42.
18. Nilsson 1950, σ. 488.
19. Lorimer 1950, σ. 447.
20. Παυσανίας, Ἑλλάδος Περιήγησις, IX, 16,5.
21. Κομνηνού-Κακριδή 2002, σσ. 315-6 (όπου προσπαθεί, με βάση χωρία της Οδύσσειας, να περι-

γράψει το μυκηναϊκό ανάκτορο του Οδυσσέα).
22. Πρβ. τους ναούς της Αθηνάς στις μυκηναϊκές ακροπόλεις Μυκηνών και Αθηνών, τον ναό της

Ήρας στην Τίρυνθα, το Πελόπιον στην Ολυμπία και τον ναό του Απόλλωνος στον Θέρμο.
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προϊστορικών κτηρίων, μεταξύ των οποίων τα σημαντικότερα ήταν ένα μεταλ-
λουργικό εργαστήριο (εικ.13) και ένα δωμάτιο λουτρού. Προϊόντα του μεταλλουρ-
γικού εργαστηρίου, του οποίου σώζονται τα σκαλισμένα στον βράχο αυλακωτά κα-
νάλια χύτευσης του μετάλλου, και η περίπου κυκλική εστία  ή κλίβανος, είναι χάλ-
κινες περόνες, αγκίστρια, μία σμίλη και, το σημαντικότερο όλων, ένας χάλκινος μυ-
κηναϊκός λύχνος με λαβή (εικ. 24 α, δ), χρονολογούμενος με βάση παράλληλά του
από άλλες θέσεις (Δενδρά, Μυκήνες, Αρχάνες, Ζαφέρ Παπούρα, Σελλόπουλο)
στον 14 αι. π.Χ.23.

Στο δωμάτιο του λουτρού υπάρχει μία  είσοδος στα ανατολικά και ένας χαμηλός
εσωτερικός μεσότοιχος. Αμέσως μετά την είσοδο σώζεται τμήμα πλακόστρωτου
δαπέδου, όπου βρέθηκαν όστρακα υστερο-μυκηναϊκών αγγείων και σπασμένος πή-
λινος λουτήρας (ασάμινθος), όμοιος με εκείνον του ανακτόρου του Νέστορος24.
Δύο μεγάλα όστρακα τριτώνων βρέθηκαν πίσω από τον μεσότοιχο (εικ. 14). Τρί-
τωνες ή χαρώνια είναι γνωστά ως αντικείμενα λατρείας στην Ανατολική Μεσόγειο,
την Κύπρο και το προϊστορικό Αιγαίο και καθώς τέτοια αντικείμενα διαμορφωμένα
και χρησιμοποιούμενα ως σάλπιγγες, όπως τα δικά μας δείγματα, βρίσκονται “only
in sanctuary sites”25, οι τρίτωνες της Ιθάκης δηλώνουν ότι το δωμάτιο όπου βρέθη-
καν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως λατρευτικό παρά ως οικιακό26.

Το λουτρό ίσως συνδέεται με την αναφορά της Οδύσσειας ρ 85-90 (ἐς δ’ ἀσα -
μίνθους βάντες) και το μεταλλουργικό εργαστήριο με το σ 328 (χαλκήϊον ἐς δόμον).

23. Το μεταλλουργικό εργαστήριο αναγνωρίσθηκε από τον καθηγητή Μεταλλουργίας του ΕΜΠ
κ. Γ. Παπαδημητρίου και τον μεταλλειολόγο Δρ. Ν. Γεωργακέλλο, οι οποίοι εξέτασαν και τον χάλκινο
λύχνο («Το υλικό  του λύχνου λόγω της μεγάλης του καθαρότητας [απουσίας σιδήρου] και της απου-
σίας μολύβδου ως κραμάτωσης ή ακαθαρσίας είναι απολύτως συμβατό με τις συνθέσεις προϊστορικών
αντικειμένων, που παράγονται ως σφυρήλατα... Με βάση τα προηγούμενα συμπεράσματα, η περιεκτι-
κότητα σε κασσίτερο περί το 90%, η απουσία αρσενικού και η υψηλή καθαρότητα [απουσία σιδήρου
και μολύβδου], τον τοποθετούν με μεγάλη πιθανότητα στην μυκηναϊκή περίοδο») και τον καθηγητή
Γ. Βαρουφάκη του Παν/μίου Αθηνών. Για παράλληλα του λύχνου πρβ. Catling 1963, σσ. 182-3, fig. 21:
8,9. Catling–Catling 1974, σσ. 238-9, fig. 24: 33-36. Matthäus 1980, σσ. 302-4, Taf. 52-54.

24. Blegen–Rawson 1966 , σσ. 187-8, fig. 37, 139-40, 422.
25. Åström–Reese 1990, σσ. 5-15, figs. 2-5.
26. Πρβ. Evans 1936, σ. 344, fig. 288. Nilsson 1950, σσ. 153-4, fig. 61. Foster 1979, σσ. 137-40. War-

ren 1969, σ. 91. Για πρόσφατη συζήτηση, αναφορές και κατάλογο των γνωστών δειγμάτων βλ.
Åström–Reese 1990, σσ. 5-15, figs. 2-5. Lloyd 1994, σσ. 75-88. Buchholz 1999, σσ. 601-2. Επίσης, Pa-
padopoulos 1997, σσ. 172-84. Pelon κ.ά. 1996, σ. 92. Åström 2001, σσ. 151-8. Demakopoulou σσ. 276-
8 (θεωρεί ότι είχαν κάποια ειδική  θρησκευτική σημασία, σχετική με θαλάσσιες θεότητες και ότι
απαντούν κυρίως σε ανάκτορα και ιερά). Baltzinger 2002, σ. 72. Wedde 2003, σσ. 285-96, fig. 2. Ντού-
μας 1992, πίν. 66β. Darcque 1983, σσ. 59-73. Rutkowski 1986, σ. 146 (… triton shells must have been
used for sacred purposes).



Το μεταλλουργικό εργαστήριο πιθανώς συνδέεται με το λαξευμένο ανάγλυφο τά-
λαντο σχήματος δέρματος βοδιού (οxhide ingot) στο δάπεδο της αυλής του μεγά-
ρου στο κάτω άνδηρο (εικ. 9δ). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Buchholz, στην προανα-
φερθείσα μελέτη του (2009), έγραψε για το ανάγλυφο τάλαντο, πριν αποκαλυφθεί
το μεταλλουργικό εργαστήριο, ότι “If she (Litsa Papadopoulos) will find more met-
allurgical evidence at the site and can explain the use of it as a workshop, she could
argue with a date about 1200 BC”. Η απάντηση ήρθε τον επόμενο χρόνο (2010)
όταν εντοπίσθηκε και αποκαλύφθηκε το αναζητούμενο μεταλλουργικό εργαστήριο
στο άνω άνδηρο μαζί με τα προαναφερθέντα χάλκινα υστερομυκηναϊκά αντικείμε-
να.

Ανατολικά και σε μικρή απόσταση από το μέγαρο και το κεντρικό  κτηριακό
συγκρότημα υπάρχει υπόγεια κτιστή και σχετικώς καλοδιατηρημένη κρήνη με εκ-
φορικώς στεγασμένη οροφή και μικρό λιθόκτιστο κλιμακοστάσιο που οδηγεί σε
κυκλική δεξαμενή (εικ. 17). Η κρήνη αυτή είχε ερευνηθεί από τον συνεργάτη του
Heurtley, Wason, στη δεκαετία του 1930. Επανεξετάσθηκε πρόσφατα από εμάς και
τον Καθηγητή του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Μονάχου Jost Knauss27, αυθεντία
και ειδικό στην τεχνική κατασκευής των αρχαίων υδραυλικών έργων, ο οποίος συγ-
κρίνοντάς την με τις όμοιες σε κατασκευή  υπόγειες κρήνες των Μυκηνών, Τίρυν-
θας, Αγίας Ειρήνης Κέας και Hattusa, και λαμβάνοντας υπόψη και την μυκηναϊκή
κεραμεική (τρία στελέχη κυλίκων) που είχε βρεί ο Wason, τη χρονολόγησε ασφα-
λώς στην Υστερο-Μυκηναϊκή εποχή (β΄ μισό του 13ου αι. π.Χ.) υποστηρίζοντας ότι
“the underground well-house is a sophisticated example of Mycenaean architecture
and engineering and an impressive example of urban technical infrastructure of the
Mycenaean world”28. Η κρήνη της Ιθάκης, όπως και εκείνες από τις  άλλες  μυκη-
ναϊκές θέσεις, προμήθευε νερό στους κατοίκους της ακρόπολης σε περιόδους ξη-
ρασίας ή πολιορκίας και η θέση της την απέκρυπτε από τον εχθρό και την καθι-
στούσε ασφαλή από επίθεση. Θα μπορούσε ίσως να συνδυασθεί με το κείμενο της
Οδύσσειας ρ 205-207 και υ 154-158 (ἐπὶ κρήνην ἀφίκοντο τυκτὴν καλλίρροον …
ἔρχεσθε κρήνηνδε … αἱ μὲν ἐοίκοσι βῆσαν ἐπὶ κρήνην μελάνυδρον).

Βόρεια της υπόγειας μυκηναϊκής κρήνης διατηρούνται τα λείψανα ορθογωνίου
κτηρίου (εικ.  16), το οποίο είχε ερευνηθεί παλαιότερα από τους συνεργάτες του
Heurtley, χωρίς να δημοσιευθεί κάτι για αυτό. Από την χαμηλή είσοδό του σώζον-
ται  μόνο δύο μονολιθικές παραστάδες. Η ανεύρεση και ο καθαρισμός, κατά την
έρευνά μας, κιβωτιόσχημου τάφου με ακτέριστη ταφή ενηλίκου, υποδηλώνει ομοι-

27. Knauss 2006, σσ. 4-18. Knauss 2008, σσ. 471-86.
28. Κnauss 2006, σ. 17.
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ότητά του με παράλληλο από τη Λευκάδα (Τύμβος F) και την πιθανή χρήση του
ως ταφικού προϊστορικού μνημείου.

Χαμηλότερα και ανατολικότερα της υπόγειας κρήνης βρίσκεται το συμβατικώς
αποκληθέν «κυκλοτερές μνημείο» (εικ. 18α), διαστ. 8 x 5μ. κτισμένο με ογκόλιθους
και μικρότερους αργούς λίθους, χωρίς συνδετική ύλη ή επίχρισμα. Η μέχρι τώρα
έρευνά του απέδωσε πολλά και ποικίλα ευρήματα, μεταξύ των οποίων τα πιο ση-
μαντικά ήσαν οστά από προϊστορικά βουβάλια (bos primigenius29), δύο βουκράνια
(oxen crania) (εικ. 18β), προερχόμενα πιθανώς από ταυροθυσίες30 και πήλινες πι-
νακίδες, μία από τις οποίες, δημοσιευμένη από εμάς και τον Δρ G. Owens31 έχει πα-
ράσταση πλοίου και ανδρός δεμένου στο κατάρτι (του Οδυσσέα;) με την Σκύλλα
και την Σειρήνα (;) και σύμβολα Γραμμικής γραφής (εικ. 19).

Άλλα προϊστορικά ευρήματα από την ανασκαφή στη Σχολή Ομήρου περιλαμβά-
νουν κεραμεικής Μέσης (γκρίζα και κίτρινη μινυακή) και Ύστερης (μυκηναϊκής) Επο-
χής του Χαλκού, θραύσματα πήλινων λουτήρων, σπασμένα λίθινα αγγεία και αντικεί-
μενα, μολύβδινα αντικείμενα (μινωικό γυναικείο λατρευτικό ειδώλιο και λύχνο), χάλ-
κινα καρφιά, χάλκινο λύχνο, μικρό χρυσό δίσκο, ίσως στολίδι ενδυμασίας,
διακοσμημέ νο με ανάγλυφη ανδρική μορφή (Οδυσσέα;) πάνω σε πλοίο (εικ. 20-26).

Πρέπει να σημειωθεί ότι η σχετική σπανιότης προϊστορικών/Μυκηναϊκών ευ-
ρημάτων οφείλεται πιθανότατα στη συνεχή και διαχρονική κατοίκηση αυτής της
θέσης και όπως ορθώς παρατηρούν οι Hope-Simpson και Dickinson “later (Hel-
lenistic and Roman) remains on the hill above the spring may have removed much
of the LH (Mycenaean) level”32. Πρέπει επίσης να υπομνησθεί ότι πολλά προϊστο-
ρικά ευρήματα, αλλά και μεταγενέστερων εποχών κατοίκησης της θέσης, είναι
αποθηκευμένα στα δύο τοπικά μουσεία του νησιού, περιμένοντας καθαρισμό και
συντήρησή τους με τη συνέχιση του ερευνητικού-ανασκαφικού  μας προγράμματος
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συνοψίζοντας, θεωρώ, με βάση όσα προαναφέρθησαν, ότι η περιγραφή της Ιθά-
κης στην Οδύσσεια, αντιστοιχεί επακριβώς με τα γνωρίσματα της σημερινής Ιθά-
κης. Όσον αφορά στην πρόταση για την ταυτοποίηση και αναγνώριση του Οδυσ-

29. Αναγνωρίσθηκαν μετά από εξέτασή τους από τον καθ. G. Nobis (University of Kiel, Director
of the Zoological Research Institute and Museum Koenig in Bonn). Η Δρ. Αργυρώ Ναυπλιώτη, αρχαι-
οζωολόγος–αρχαιολόγος,  έχει αναλάβει τη μελέτη όλου του οστεολογικού υλικού από τη θέση αυτή.

30. Βουκράνια, λείψανα ταυροθυσιών, έχουν βρεθεί σε χώρους λατρείας στο Αιγαίο και στην Κύ-
προ και έχουν συσχετισθεί με τη λατρεία του θεού-ταύρου. Για συζήτηση και αναφορές βλ. Papadopou-
los 1997, σσ. 176-8. Nobis 2000, σσ. 121-34, Tafel 3.

31. Kontorli-Papadopoulou κ.ά. 2005.
32. Hope Simpson–Dickinson 1979, σσ. 185-6.



σειακού ανακτόρου στη θέση Άγιος Αθανάσιος–Σχολή Ομήρου, αυτή στηρίζεται
και τεκμηριώνεται:

(α) από την τοπογραφική και την στρατηγική της θέση, από την οποία επο-
πτεύει την πιο εύφορη περιοχή του  βραχώδους νησιού και ελέγχει  διαχρονικά τα
λιμάνια των Αφαλών και Φρικών, καθώς και τις θαλάσσιες επικοινωνίες Ελλάδας–
Δύσης και παρέχει εύκολη πρόσβαση στο Σπήλαιο των Νυμφών στον κόλπο της
Πόλης

(β) από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, δηλ. μία προϊστορική ακρόπολη με μερι-
κώς σωζόμενα κυκλώπεια τείχη και τέσσερεις πύλες, αρχιτεκτονικό σύνολο όμοιο
με εκείνα των Μυκηνών, Τίρυνθας και Πύλου, αποτελoύμενο από κτήρια διευθε-
τημένα σε δύο άνδηρα, μεταξύ των οποίων τα πιο σημαντικά είναι στο κάτω άνδη-
ρο το τριμερές μέγαρο, το προϊστορικό  υπόγειο σπήλαιο και το φρέαρ, το τριμερές
κτήριο βόρεια του μεγάρου (ιερό;) και το λουτρό και το μελλουργικό εργαστήριο
στο άνω άνδηρο. Εξίσου σημαντικά είναι η Μυκηναϊκή υπόγεια κρήνη, όμοια εκεί-
νων από τις Μυκήνες, Τίρυνθα, Ακρόπολη των Αθηνών και άλλες θέσεις, το ορθο-
γώνιο προϊστορικό μνημείο και το κυκλοτερές, όπου βρέθηκαν πήλινες πινακίδες
με σύμβολα Γραμμικής γραφής και παραστάσεις συνδεόμενες με τον ομηρικό ήρωα
Οδυσσέα

(γ) από τα ευρήματα προϊστορικής εποχής (κεραμεική, μεταλλικά και οστέινα
αντικείμενα, όστρεα τρίτωνος, πήλινες σφραγίδες, κ.ά.).

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι απομένει πολλή και επίπονη ανασκαφική-ερευ-
νητική εργασία στη θέση Σχολής Ομήρου Βόρειας Ιθάκης, που υπόσχεται, ελπίζου-
με και με την ευχή του Οδυσσέα (ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ)33, ενδιαφέροντα και σημαν-
τικά ευρήματα, τα οποία θα εμπλουτίσουν περισσότερο τη γνώση μας για την ομη-
ρική Ιθάκη και θα ενισχύσουν την πρότασή μας για την αναγνώριση του οδυσσει-
ακού ανακτόρου στη θέση αυτή.
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Εικ. 1. Δορυφορική  φωτογραφία  Ιθάκης
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Εικ. 2. Άγιος  Αθανάσιος  Σχολή Ομήρου. Άποψη απο Α
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1. Μέγαρο Α
2. Τριμερές ιερό
3. Μέγαρο Β?
4. Μεταλλουργίας Εργαστήριο 

Ιερός Βωμός
5. Λουτρό
6. Αποθήκες
7. Ελληνιστικός Πύργος 

Πολυγωνικός τοίχος Λεσβίας Δομής

8.  ΝΔ Πύλη
9.  Βόρεια Πύλη
10. Ταφικός περίβολος
11. ΒΑ Πύλη
12. Θόλος?
13. Ανατολική Πύλη
14. Υπόγεια Κρήνη
15. Κυκλοτερές

Εικ. 3. Σχέδιο με υπόμνημα της προϊστορικής ακρόπολης της Σχολής Ομήρου

32
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Εικ. 4. Σωζόμενα τμήματα μυκηναϊκού κυκλώπειου τείχους από την Σχολή Ομήρου (β, γ
και ζ) παράλληλα τους από ακροπόλεις Μυκηνών (δ) Τίρυνθας (ε) και Μιδέας (α)

α                                                                             β

γ                                                                            δ

ε                                                                            ζ
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Εικ. 5. Σχολή Ομήρου, Μέγαρο Α, Νότιο λίθινο κλιμακοστάσιο, είσοδος (α), 
αναλημματικός τοίχος ανατολικής πρόσοψης και παράλληλο τοιχοδομίας 

από Μυκήνες πύλη των Λεόντων (γ)

α

β

γ
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Εικ. 6. Μέγαρο Α, Σχέδιο με υπόμνημα δύο χρονολογικών φάσεων

1.  Τοίχος αντιστήριξης κλείνει το Δυτικό τμήμα της πρόσβασης προς την κύρια είσοδο 
του Μεγάρου.

2.  Ανατολικός τοίχος αντιστήριξης
3. Κλίμακα της κυρίας εισόδου
4. Το Δάπεδο της Αίθουσας, πλακοστρωμένο και με ανοιχτές τις οπές των κιόνων 
5. Πρόδομος
6. Δόμος
7 ΒΔ Δωμάτιο
8. Υπόγεια σπηλαιώδης αποθήκη
9. Ανατολική κλίμακα (Β Φάση) 
10. Τοίχος αντιστήριξης της Ανατολικής πρόσοψης
11. Βωμός στην ΝΑ γωνία του Μεγάρου Α. Ο μεγάλος πρόχειρος τοίχος που κλείνει 

τις προσβάσεις στα γκρεμισμένα από σεισμό κλιμακοστάσια
12. Το κάτω τμήμα του νότιου μεγάλου κλιμακοστασίου
13. Το μεγάλο διπλό Δυτικό κλιμακοστάσιο
14. Ο μεγάλος πρόχειρος τοίχος που κλείνει τις προσβάσεις στα γκρεμισμένα από σεισμό 

κλιμακοστάσια
16. Η Ν είσοδος του τριμερούς ιερού
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Εικ. 7. Μέγαρο Α, αναπαράσταση Δόμου, δακτυλιόσχημο κοιλότητα ΒΔ κίονα (α) 
κυκλική εστία (β)

α

β
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Εικ. 8. Σχολή Ομήρου, Μέγαρο Α. Υπόγεια σπηλαιώδης αποθήκη, πίθος in situ (α), είσοδος
αποθήκης με αναθύρωση (β) θραυσμένος πίθος in situ (γ), τμήμα τοιχογραφίας και πλίνθος
από Μέγαρο Α (δ) κατά μήκος τομή της σπηλαιώδους αποθήκης

α
β

γ

δ

ε
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Εικ. 9. Μέγαρο Α, Β Φάση, κόγχη στον δυτικό τοίχο, και όμοια από τη Royal Villa της Κνω-
σού (α, β), Δάπεδο Μεγάρου Α με το προστατευτικό σανίδωμα και τον βωμό σε σχήμα τα-
λάντου (γ, δ), τετράγωνο δωμάτιο δεύτερης φάσης με υπερυψωμένο δάπεδο και ασβεστο-
κονίαμα (ε) δωμάτιο δυτικά Δόμου, πάνω από τη σπηλαιώδη αποθήκη (στ) 

α β

γ

δ

ε στ
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Εικ. 10. Μέγαρο Α. Ισομετρικές αναπαραστάσεις των δύο φάσεων του ανακτόρου

α

β
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Εικ. 11. Σχολή Ομήρου, κάτω άνδηρο. Tριμερές κτήριο ΒΔ του μεγάρου (α), κτιστός βωμός
στο κεντρικό δωμάτιο (β). Παρόμοιοι βωμοί από Αρχάνες (γ) και ανάκτορο Τίρυνθας (δ)

α

β

γ δ
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Εικ. 12. Σχολή Ομήρου, Νότιο (α, γ, δ) και Δυτικό κλιμακοστάσιο (στ)
και παράλληλα κλιμακοστάσια από Μυκήνες (β) και Ακρόπολη Αθηνών (ε)

α
β

γ δ
ε

στ
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Εικ. 13. Σχολή Ομήρου. Άνω άνδηρο. Μεταλλουργικό εργαστήριο. 
Κυκλική εστία, κλίβανος (α, β, δ), λίθος με αυλακώσεις (γ)

α
β

γ

δ
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Εικ. 14. Σχολή Ομήρου. Δωμάτιο λουτρού (α, β) και πήλινος λουτήρας (ασάμινθος) (ε),
Ζεύγος όστρεων  θαλάσσιων τριτώνων (γ, δ)

α β

γ
δ

ε
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Εικ. 15. Σχολή Ομήρου. Προϊστορικό φρέαρ νότια  της εισόδου Μεγάρου Α (α, β)

Εικ. 16. Σχολή Ομήρου. Ορθογώνιος ταφικός περίβολος

α

β



496 ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΡΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Εικ. 17. Σχολή Ομήρου. Μυκηναϊκή υπόγεια κρήνη

Εικ. 18. Σχολή Ομήρου. (α, β) «Κυκλοτερές» μνημείο και βουκράνιο in situ

α

β

α
β
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Εικ. 19. Σχολή Ομήρου. Πήλινες πινακίδες με παραστάσεις πλοίου, ανθρώπου (Οδυσσέα;)
και σύμβολα γραμμικής γραφής
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Εικ. 20. Σχολή Ομήρου. Χειροποίητη προϊστορική κεραμεική (α), Μινωική κεραμεική (β)

α

β
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Εικ. 21. Σχολή Ομήρου. Μυκηναϊκή κεραμεική

α
β

γ δ

ε στ

33
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Εικ. 22. Σχολή Ομήρου. Χρυσός δίσκος με παράσταση πλοίου (α), Μινωικό μολύβδινο 
ειδώλιο (β), χάλκινη περόνη με δικέφαλο φίδι (γ)

α

β

γ
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Εικ. 23. Σχολή Ομήρου. Χάλκινες περόνες, αγκίστρια και οπέας μυκηναϊκής εποχής

α

β γ

δ ε

στ

ζ

η θ
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Εικ. 24. Σχολή Ομήρου. Χάλκινος (α-δ) και μολύβδινος (ε-στ) λύχνοι μυκηναϊκής εποχής

α β

γ δ

ε στ
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Εικ. 25. Σχολή Ομήρου, μυκηναϊκά ευρήματα. Χάλκινος  απλός ή διπλός πέλεκυς (α) 
χάλκινη αιχμή δόρατος (β), οστέινα αντικείμενα (γ-η), πήλινη σφραγίδα (θ) 

και όμοια σφραγίδα από τη Φαιστό (ι)

α

γ

β

δ ε στ

θ

ι

ζ η



Εικ. 26. Σχολή Ομήρου. Mινωική λίθινη σφραγίδα σχήματος αμφίκοιλου βωμού με εγχά-
ρακτα γραμμικά σύμβολα (α), λίθινο αντικείμενο σχήματος πέλματος ποδιού

504 ΛΙΤΣΑ ΚΟΝΤΟΡΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ



κωνσταντινα Γραβανη
e-mail: cgravani@cc.uoi.gr

ΠανεΠιστηΜιουΠολη Δουρουτησ: 

αρχαιολοΓικεσ ερευνεσ, ερΓασιεσ και Μελετεσ:

συντοΜη αναφορα

ηαποκάλυψη  αρχαιοτήτων στις βορειοανατολικές υπώρειες του λοφώδους
τμήματος της Δουρούτης οφείλεται στα έργα διαμόρφωσης του  ευρύτερου,

αδόμητου χώρου της Πανεπιστημιούπολης. συγκεκριμένα, το 1976, οι εκσκαφές
για διάνοιξη αποστραγγιστικής τάφρου  στην έξοδο της χαράδρας Μεγάλο λαγ-
κάδι, στα όρια με το νεοχωρόπουλο, έφεραν στο φως θεμέλια αρχαίων κτηρίων
στις παρυφές του λόφου καθώς και νεκροταφείο χαμηλότερα, κοντά στον περιφε-
ρειακό δρόμο της Πανεπιστημιούπολης (εικ. 1 α, β). 

οι σωστικές ανασκαφές που ακολούθησαν από τη 12η εφορεία αρχαιοτήτων
ιωαννίνων, με υπεύθυνη την ιωάννα ανδρέου, επικεντρώθηκαν για λόγους ασφα-
λείας στο χώρο των ταφών.  Έως το 1981, που συνεχίστηκαν, αποκάλυψαν τάφους
με πολλά και σημαντικά κτερίσματα, τα οποία αποδεικνύουν ότι το νεκροταφείο
χρησιμοποιήθηκε συνεχώς από την Πρώιμη εποχή του σιδήρου έως  τους  ελληνι-
στικούς χρόνους. 

τα θεμέλια των αρχαίων κτισμάτων που εντοπίστηκαν στην έξοδο της χαρά-
δρας Μεγάλο λαγκάδι το 1976 άρχισαν να ερευνώνται συστηματικά  από το 1995.
Με τις νεότερες ανασκαφές  ήρθε  στο φως  αρχαίο ιερό αφιερωμένο στη θεά Δή-
μητρα  με  οικοδομήματα και  κατασκευές τόσο στην πλαγιά του λόφου προς νε-
οχωρόπουλο (βόρειο συγκρότημα) (εικ. 2 α, β, γ) όσο και στα πρανή του λόφου
Δουρούτη (νότιο συγκρότημα) (εικ. 3 α, β, γ, δ). το κύριο οικοδόμημα του ιερού
(θεσμοφόριο) χρονολογήθηκε στον 4ο αι. π.χ. και η χρήση του χώρου από την
Πρώι μη εποχή του σιδήρου. επίσης, στην ευρύτερη περιοχή αποκαλύφθηκαν ταφές
εκτός  του αρχαίου νεκροταφείου και εντοπίστηκαν θεμέλια αρχαίων κατασκευών
εκτός του ανασκαμμένου χώρου.  

οι  συστηματικές  ανασκαφές διεξήχθησαν από το 1995  έως το 2006 από την
επίτιμη Έφορο αρχαιοτήτων ιωάννα ανδρέου με τη συνεργασία μου. χρηματοδο-
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τήθηκαν από το Ίδρυμα Ψύχα και το Πανεπιστήμιο ιωαννίνων. κατά τη νεότερη
ανασκαφική  περίοδο  η περιοχή ερευνήθηκε επίσης με επιφανειακή έρευνα καθώς
και με διασκόπηση υπεδάφους, η οποία πραγματοποιήθηκε από το  Ίδρυμα τεχνο-
λογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου κρήτης, με υπεύθυνο τον απόστολο σαρ-
ρή. σε όλες τις εργασίες πεδίου συμμετείχαν και εκπαιδεύτηκαν ομάδες φοιτητών
του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου ιωαννίνων. 

Μετά το πέρας των ανασκαφών και έως 2011 που αποχώρησα από το Πανεπι-
στήμιο πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες με στόχο τη με-
λέτη και τη συνολική δημοσίευση των ανασκαφών και των ευρημάτων, την ανά-
δειξη των αρχαιοτήτων και την προστασία του χώρου. 

Για τη μελέτη και τη συνολική δημοσίευση των ανασκαφών και των ευρημάτων
έγινε καθαρισμός, συντήρηση, φωτογράφηση και σχεδίαση αρχαιολογικού υλικού,
επεξεργασία  και καταγραφή ανασκαφικών δεδομένων, ψηφιοποίηση και αρχειοθέ-
τηση. επίσης συμπληρώθηκαν τα στοιχεία της τοπογραφικής αποτύπωσης του χώ-
ρου, η φωτογράφηση και η σχεδίαση  αρχιτεκτονικών λειψάνων (εικ. 4 α, β). 

Για την ανάδειξη  των αρχαιοτήτων απομακρύνθηκαν από την περιοχή του βο-
ρείου συγκροτήματος οι κατά τόπους χωματερές που είχαν δημιουργηθεί από απο-
θέσεις οικοδομικών μπάζων και σκουπιδιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της
χαβούζας των ιωαννίνων στο μυχό της χαράδρας Μεγάλο λαγκάδι. Με την αφαί-
ρεση μεγάλου όγκου σύγχρονων αποθέσεων διευθετήθηκε ο χώρος και αποκατα-
στάθηκε η οπτική επαφή των οικοδομημάτων και των εγκαταστάσεων του ιερού
μεταξύ τους (εικ. 5 α, β). 

Για την προστασία του χώρου οι περιοχές με τις αρχαιότητες περιφράχθηκαν
και τα αρχαία κατάλοιπα  καλύφθηκαν. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, στην περιοχή
του  βορείου και νοτίου συγκροτήματος κατασκευάστηκε σιδερένια σταθερή περί-
φραξη κατά μήκος του δρόμου προς τη χαβούζα και του δρόμου προς τη Μονή
αγίου Γεωργίου (εικ. 6 α, β).

στο πλαίσιο των ανωτέρω ενεργειών, το 2006, υποβλήθηκε από την υπογρά-
φουσα στην επιτροπή ερευνών του Πανεπιστημίου ιωαννίνων ερευνητικό πρό-
γραμμα για την «καταγραφή, ψηφιοποίηση και ανάδειξη πρωτογενούς αρχαιολο-
γικού υλικού από ανασκαφές στην  Ήπειρο», μεταξύ των οποίων και η Δουρούτη.

το 2008, με συντονίστρια την υπογράφουσα και τη συμμετοχή συναδέλφων του
τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας κατατέθηκε από το τμήμα πρόταση για έν-
ταξη στο εσΠα εκ μέρους του Πανεπιστημίου για την «ανάδειξη και αξιοποίηση
του ευρύτερου αρχαιολογικού χώρου της Πανεπιστημιούπολης». 

από την έως τώρα μελέτη του αρχαιολογικού υλικού, των ανασκαφικών δεδο-
μένων και του ευρύτερου χώρου, κατά τη νεότερη ανασκαφική περίοδο, προήλθαν
οι παρακάτω δημοσιεύσεις:
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εικ. 4 α, β: κάτοψη των κατασκευών  του βορείου (α) και του νοτίου 
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εικ. 6 α, β: η σταθερή περίφραξη του νοτίου συγκροτήματος 



1 . σχετικά λ. ι.Μαραγκού, Αμοργός Ι. Η Μινώα. Η πόλις, ο λιμήν και η μείζων περιφέρεια. Βιβλιο-
θήκη της Εν αθήναις αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 228, αθήναι 2002. 

Bασιλικη ΠαΠΠα
e-mail: vasopapa@cc.uoi.gr

ΜιΝΩα αΜΟΡΓΟΥ

ημελέτη των ευρημάτων κεραμικής από τις ανασκαφικές έρευνες που διεξή -
χθησαν στη Μινώα αμοργού1,  υπό την αιγίδα της αρχαιολογικής Εταιρείας

και  τη διεύθυνση της Ομότιμης καθηγήτριας λ. Μαραγκού με τη χρηματοδότηση
και του Πανεπιστημίου ιωαννίνων, συνεχίζεται από την υπογράφουσα με σκοπό
την τελική τους δημοσίευση. 

κατά το χρονικό διάστημα από το 2009 έως το 2012 με τη συμμετοχή φοιτητών
και του αρχαιολόγου κ. Γ. Γαβαλά, έγιναν οι παρακάτω εργασίες: 

1. Ολοκληρώθηκε η καταγραφή, σχεδίαση και φωτογράφιση συγκεκριμένων
ομάδων πήλινων ευρημάτων των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων: πήλινοι αν-
θοκάλυκες, πύραυνοι, φαλλοφόροι κάνθαροι. 

2. Πραγματοποιήθηκε η μελέτη της σύστασης του πηλού ορισμένων κατηγο-
ριών πήλινων αντικειμένων (υφαντικά βάρη και κεραμική) με τη συνεργασία του
Δρ. α. Οικονόμου στο εργαστήριο αρχαιομετρίας του Ε.κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος»
υπό την επίβλεψη του Δρ. ι. Μπασιάκου.  

3. Μεταφέρθηκαν τα ευρήματα της ανασκαφής από ιδιωτικό χώρο σε κτήριο
του Δημοσίου (Υπόγειο Νηπιαγωγείου Χώρας).

4. συνεχίστηκε ο καθαρισμός, ταξινόμηση, καταγραφή, φωτογράφιση και σχε-
δίαση της κεραμικής των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων. 

5. Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων ανασκαφικού υλικού και ξεκίνησε η ψηφια-
κή καταγραφή των αρχείων των ευρημάτων. 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω εργασιών ανακοινώθηκαν σε δύο Διεθνή συ-
νέδρια   και δημοσιεύτηκαν στις εξής μελέτες: 

 Β. Παππά, «κάνθαροι με φαλλόμορφη προχοή από το ιερό στην ακρόπολη
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της Μινώας αμοργού», στο Π. αδάμ–Βελένη, κ. Τζαναβάρη (επιμ.), Δινήεσσα, Τι-
μητικός τόμος για την Κ. Ρωμιοπούλου, Θεσσαλονίκη 2012, σσ. 315-322.

 Β. Παππά, «Πύραυνοι ελληνιστικών χρόνων από τη Μινώα αμοργού», Δω-
δώνη, ιστορία και αρχαιολογία, 38-42, 2008-2013, σσ. 5-37.

 α. Οικονόμου, Β. Παππά, Γ. Γαβαλάς, «Προκαταρκτική μελέτη κεραμικής
από τη Μινώα αμοργού με χρήση αναλυτικών τεχνικών (SEM/EDX,XRF)», στο Ν.
Ζαχαριάς (επιμ.), Αρχαιολογική  Έρευνα και Νέες Τεχνολογίες, Πρακτικά 3ου Συμ-
ποσίου ARCH_RNT, καλαμάτα 2014, σσ. 139-154.

 Β. Παππά, «Πήλινοι ανθοκάλυκες από τη Μινώα της αμοργού», στο α. Γιαν-
νικουρή (επιμ.), Κοροπλαστική και μικροτεχνία στον αιγαιακό χώρο από τους γεω-
μετρικούς χρόνους έως και τη ρωμαϊκή περίοδο, Διεθνές Συνέδριο στη μνήμη της
Ηούς Ζερβουδάκη, αθήνα 2014, σσ. 209- 220.

Ολοκληρώθηκε η τέταρτη κατά σειράν διδακτορική διατριβή με αντικείμενο
έρευνας αρχαιολογικά ευρήματα από την ανασκαφή της Μινώας: Γ. Γαβαλάς,
Σφονδύλια και υφαντικά βάρη από την Αμοργό. Συμβολή στη μελέτη της αρχαίας
νηματουργίας και υφαντικής στις Κυκλάδες (ιωάννινα 2014). 
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1. Οι συγγραφείς εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που στήριξαν οι-
κονομικά την ανασκαφή, όπως επίσης το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και το Πανεπιστήμιο του
Στάνφορντ, τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ για την υποστηρικτική τους αντιμετώπιση στα γραφειοκρατι-
κά ζητήματα, και τις Δημοτικές αρχές του Άργους Ορεστικού για τη βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα
όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στους τότε Εφόρους Αρχαιοτήτων δρα Κων-
σταντίνο Σουέρεφ, κυρία Αγγελική Στρατή και κύριο Παύλο Χρυσοστόμου, οι οποίοι αγκάλιασαν ευ-
θύς εξ αρχής το αίτημά μας και το στήριξαν ουσιαστικά. Επίσης, στους αρχαιολόγους Χάρη Τσούγγαρη
(ΙΖ΄ ΕΠΚΑ) και Ανδρομάχη Σκρέκα (16η ΕΒΑ) γιατί χωρίς αυτούς η ανασκαφή δεν θα είχε τη δυνα-
τότητα να πραγματοποιηθεί, όπως και στους κατοίκους του Άργους, Κώστα Κυριάζο και Φώτη Χρι-
στοδούλου, οι οποίοι αντιμετώπισαν την ανασκαφή ως προσωπική τους υπόθεση, βοηθώντας την όσο
οι ίδιοι δεν θα μπορούσαν να φανταστούν. Η αρχιτεκτονική αποτύπωση της ανασκαφής ως και το
2012 έγινε από τη Χαρά Κωτσίδου και στη συνέχεια από τον Σωκράτη Ναούμ Τεζαψίδη. Η ιστοσελίδα
της ανασκαφής (http://www.argosorestikonproject.org) δημιουργήθηκε από την αργίτικη εταιρεία σχε-
διασμού του Νίκου Παναγούλια.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΛΑΝΤΖΟΣ–ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
e-mails: dkplantzos@arch.uoa.gr –- ddamaskos@upatras.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2009–2014

ΗΠανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού διεξάγεται από το καλοκαίρι
του 2009 στη θέση Παραβέλα, 2 χλμ. περίπου βορειοδυτικά της σημερινής

κωμόπολης του Άργους Ορεστικού, υπό τη διεύθυνση των συγγραφέων, που τότε
υπηρετούσαν και οι δύο ως επίκουροι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Από την εκκίνησή της, και έως και το 2012 η ανασκαφή ανήκε στον Τομέα Αρχαι-
ολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ από το 2013
έχει ενταχθεί στον ετήσιο προγραμματισμό του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας
της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Έως το 2014 η ανασκαφή τελούσε υπό την
εποπτεία της ΚΘ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Φλώρινα)
και της 16ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Καστοριά), ενώ σήμερα ανήκει
στην περιοχή ευθύνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς.  Έχει χρηματοδοτη-
θεί από τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων, Δυτικής Ελλάδας, Αθηνών και Πατρών, το
Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ1. Στην ανα-
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σκαφή συμμετέχουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους φοιτητές των Τμημάτων Ιστο-
ρίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, και Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τε-
χνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Ιωαννίνων).

Σκοπός της ανασκαφής είναι να συνεχίσει παλαιότερες έρευνες στην περιοχή,
και συγκεκριμένα τη σύντομη ανασκαφή που είχε διενεργήσει στον χώρο ο Θ. Πα-
παζώτος το καλοκαίρι του 19912 (εικ. 1). Την περίοδο 1988–1991 ο Παπαζώτος εν-
τόπισε με τις έρευνές του τα ερείπια της ρωμαϊκής Διοκλητιανουπόλεως που, όπως
παραδίδει ο Προκόπιος, ιδρύθηκε στις όχθες του Αλιάκμονα, σε θέση που βρίσκε-
ται στη βορειοδυτική έξοδο του σημερινού Άργους Ορεστικού. Παράλληλα, ανέ-
σκαψε στην Παραβέλα τρίκλιτη παλαιοχριστιανική βασιλική διαστάσεων 34,50 x
18,50 μ. με μεταγενέστερες προσθήκες και προεκτάσεις, αλλά και σειρά χριστιανι-
κών τάφων και μαρτυρίων. Στην ίδια ανασκαφή, ο Παπαζώτος είχε εντοπίσει τα
ερείπια ενός παλαιότερου μνημειακού κτιρίου, το οποίο φαίνεται να χρονολογείται
στα αυτοκρατορικά χρόνια, πρόκειται δηλαδή για λείψανο μιας οικοδομικής φάσης
παλαιότερης από την ίδρυση της Διοκλητιανουπόλεως. Το κτίριο έχει προσανατο-
λισμό ΒΔ/ΝΑ και αποτελείται από δύο κύριους ορθογώνιους χώρους: μία αίθουσα
περ. 17,5 x 12 μ. στα βορειοδυτικά και ένα πολύ μεγαλύτερο αίθριο 52,40 x 33,20
μ. Χαρακτηριστικό στοιχείο της αίθουσας είναι η μικρή κόγχη στο μέσο της βορειο -
δυτικής πλευράς και τα κτιστά έδρανα κατά μήκος των μακρών πλευρών (εικ. 2).
Στο εσωτερικό της κόγχης υπήρχε κτιστό βάθρο. Στο σημείο αυτό ο Παπαζώτος εί-
χε βρει ένα θραύσμα από χέρι αγάλματος, και συγκεκριμένα ένα ανδρικό χέρι που
κρατεί κλαδί δάφνης (εικ. 3). 

Το 2006, ο Δημήτρης Δαμάσκος, εξετάζοντας τις μελέτες και τα ανασκαφικά
ημερολόγια που άφησε πίσω του ο πρόωρα χαμένος ανασκαφέας3, ταύτισε το ρω-
μαϊκό κτίριο της Παραβέλας με δημόσιο κτίριο συναθροίσεων, και πρότεινε περαι-
τέρω την ταύτισή του με την έδρα του Κοινού των Ορεστών4. Όπως είναι γνωστό,
το 197 π.Χ. οι Ορεστοί είχαν αποσκιρτήσει από το μακεδονικό βασίλειο υπέρ των
Ρωμαίων και αυτό τους παρείχε μια σχετική ανεξαρτησία εντός της ρωμαϊκής επι-
κράτειας. Οι κάτοικοι των μικρών πόλεων της Ορεστίδος ήταν συνασπισμένοι στο
Κοινόν των Ορεστών, μια συνομοσπονδία πολιτικού χαρακτήρα για την οποία

2. Α. Παπαζώτος, «Ανασκαφή Διοκλητιανουπόλεως. Οι πρώτες εκτιμήσεις», ΑΔ 43 (1988) σσ. 195-218.
3. Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς την Ιόλη Βιγγοπούλου, η οποία εντόπισε τα ημερολό-

για της ανασκαφής ανάμεσα στα κατάλοιπα του Θ. Παπαζώτου και μας παρείχε απρόσκοπτη πρόσβα-
ση σε αυτά.

4. Δ. Δαμάσκος, «Τοπογραφικά ζητήματα της Ορεστίδος και η αναζήτηση της έδρας του Κοινού
των Ορεστών», ΑΕΜΘ 20, 2006, σσ. 911-921.
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όμως δεν γνωρίζουμε περαιτέρω στοιχεία, όπως για παράδειγμα τη χρονολογία
ίδρυσης ή διάλυσής της. Υποθέτουμε όμως ότι το Κοινόν είχε αποδυναμωθεί πολι-
τικά και πάψει να υφίσταται έως τα τέλη του 3ου αι. μ.Χ., την περίοδο δηλαδή της
ίδρυσης της Διοκλητιανουπόλεως. Το τμήμα ενεπίγραφου τιμητικού βάθρου προς
τιμήν του Αυτοκράτορα Κλαυδίου (41-54 μ.Χ.) που είχε βρεθεί εντοιχισμένο σε
σχολείο (εικ. 4), και σήμερα εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους Ορεστι-
κού, αποτελεί τη σαφέστερη αναφορά στο Κοινόν, ενώ υπάρχουν και άλλες, λιγό-
τερο άμεσες επιγραφικές μαρτυρίες.

Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού αποβλέπει στην περαιτέρω
διερεύνηση του ρωμαϊκού κτιρίου καθώς και στην αποσαφήνιση ιστορικών και το-
πογραφικών θεμάτων που σχετίζονται με τη ζωή στην περιοχή κατά τους Αυτοκρα-
τορικούς χρόνους και πριν από την ίδρυση της Διοκλητιανουπόλεως5. Σύμφωνα με
την υπόθεσή μας, που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις έως τώρα έρευνες, ο χα-
μηλός λόφος της Παραβέλας υπήρξε κατά τους ύστερους ελληνιστικούς και κατά
τους αυτοκρατορικούς χρόνους το κέντρο μιας πόλης που θα μπορούσε να πρόκειται
για το γνωστό από τις πηγές Άργος Ορεστικό, την πόλη που σύμφωνα με τον ιδρυ-
τικό της μύθο είχε ιδρύσει ο Ορέστης μετά από τη φυγή του από το πατρογονικό του
Άργος μετά το φόνο της μητέρας του Κλυταιμνήστρας. Είναι βέβαια προφανές πως
το αντίστοιχο πόλισμα των προγενέστερων χρόνων, όποιο και αν ήταν το όνομά του,
δεν βρισκόταν στη συγκεκριμένη θέση, στο κέντρο της «αργεσταίας πεδιάδας» που
αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, αλλά σε άλλη, ασφαλέστερη.

Το ρωμαϊκό κτίριο
Από τις έως τώρα έρευνες, επιβεβαιώνεται η αρχική υπόθεση ότι το αίθριο του

μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου στην Παραβέλα διέτρεχε εσωτερικά στοά, πλάτους πε-
ρίπου 7,5 μ. Καθώς ορισμένα μόνον μέρη της ήταν λίθινα, και πολλά μάλιστα από
αυτά φαίνεται ότι ανακυκλώθηκαν σε μεταγενέστερα κτίρια, αλλά και έπεσαν θύ-
ματα της εντατικής «λατόμευσης» της Παραβέλας έως και τον προχωρημένο 20ό
αι., η προσπάθεια ανασύνθεσης της στοάς, αλλά και του μνημείου εν γένει, θα πρέ-
πει να αρκεστεί στη μελέτη των θεμελιώσεων ή και των υποβάθρων θεμελίωσης
που συναντάμε σε σχετικά μικρό βάθος κάτω από το επιφανειακό στρώμα (εικ. 5).
Σύμφωνα με τις έως τώρα παρατηρήσεις μας, το κτίριο και η στοά θα πρέπει να

5. Δ. Δαμάσκος–Δ. Πλάντζος, «Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Άργος Ορεστικό», ΑΕΜΘ 23
(2009), σσ. 27-32 και, των ιδίων, «Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού», ΑΕΜΘ 24, 2010,
σσ. 1-8. Βλ. επίσης ΑΕΜΘ 2012 και 2014 (υπό έκδοση).



έφεραν λίθινη εξωτερική επένδυση που θα κάλυπτε το ταπεινότερο υλικό από το
οποίο ήταν δομημένο. Η επένδυση αυτή, από τον τοπικό ασβεστόλιθο «Αγίας Άν-
νας», έφερε γλυφές κυματίων, επικράνων, γεισιπόδων κλπ (εικ. 6).

Το χαρακτηριστικότερο όμως στοιχείο της διακόσμησης του κτιρίου που έχει
εντοπιστεί έως τώρα είναι η πλούσια επένδυση του εσωτερικού της μικρότερης αί-
θουσας με τα έδρανα και την κόγχη με πολύχρωμα μαρμαροθετήματα, τα θραύ-
σματα των οποίων εντοπίζονται κατά εκατοντάδες στο χώρο (εικ. 7). Σύμφωνα με
τις αναλύσεις που πραγματοποίησε ο Γιάννης Μανιάτης στο Εργαστήριο Αρχαι-
ομετρίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος, τα μαρ-
μαροθετήματα της Παραβέλας ανήκουν σε τέσσερις ποικιλίες μαρμάρου: 1. verde
an tico από το Χασάνμπαλι Λάρισας, 2. ερυθρωπό Χίου και Σκύρου, 3. λευκό Θά-
σου, και 4. ένα άλλο, λεπτόκοκκο λευκό, του οποίου η προέλευση τοποθετείται στο
λατομείο του Prilep.

Αν και η πόλη του Άργους εγκαταλείφθηκε στα τέλη του 3ου αι. μ.Χ., φαίνεται
ότι το κτίριο δεν καταστράφηκε αμέσως, αλλά αφέθηκε στην τύχη του. Το παχύ
στρώμα καταστροφής που συναντάμε σε όλο το εύρος του ανασκαφικού χώρου πε-
ριέχει πληθώρα νομισμάτων κυρίως του ύστερου 4ου αι., γεγονός που φαίνεται να
δείχνει πως το κτίριο κατέρρεε σταδιακά και ισοπεδώθηκε οριστικά έναν και πλέον
αιώνα μετά την εγκατάλειψή του, ενδεχομένως όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για την
ανέγερση της βασιλικής στο χώρο.

Το ορθογώνιο οικοδόμημα
Κατά την ανασκαφή του 2012 εντοπίστηκε στο εσωτερικό του αιθρίου, και με

φορά ΒΔ/ΝΑ, αλλά σε γωνία με τον άξονα του κτιρίου, ένα μικρότερο κτίσμα, συ-
νολικού μήκους 9,30 μ. αλλά άγνωστου προς το παρόν πλάτους που χωρίζεται από
εγκάρσιο τοίχο σε δύο άνισους χώρους και βρίσκεται τοποθετημένο λοξά στο αί-
θριο (εικ. 8). Στο εσωτερικό του ανασκάφθηκε πυκνό στρώμα καταστροφής με κε-
ραμίδες και χάλκινα νομίσματα, εκ των οποίων ένα Αυτοκράτορος Βαλεντινιανού
Β΄, του 378-383 μ.Χ.6 (εικ. 9) και ένα Αυτοκράτορος Βαλεντινιανού Α΄, του 367-
375 μ.Χ.7. (εικ. 10). Άλλο ενδιαφέρον εύρημα, και σχεδόν μοναδικό για τα δεδομέ-
να της Ορεστίδας, είναι το μικρό τμήμα χάλκινου αγάλματος που βρέθηκε δίπλα
στην ΒΑ γωνία του ναού και σώζει ζώνη και τμήμα άλλης μίας, διαγώνια τοποθε-
τημένης, από άγαλμα φυσικού τουλάχιστον μεγέθους (εικ. 11). 

6. Βλ. RIC IX, 100, 30(b), 2.
7. Βλ. RIC Hunt. V, 372, αρ. 43· RIC ΙΧ, 147, αρ. 15 (a), xxi.
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Το νεκροταφείο
Ήδη από τα μέσα του 4ου αι., ίσως και νωρίτερα, οι παλιοί κάτοικοι επιστρέ-

φουν στην Παραβέλα για να θάψουν τους νεκρούς τους. Οι τάφοι που βρίσκουμε
στην Παραβέλα έχουν κατά κανόνα προσανατολισμό ΒΔ/ΝΑ και είναι επί το πλεί-
στον φτωχοί και ακτέριστοι. Είναι κατά κανόνα λακκοειδείς, συχνά κεραμοσκεπείς,
ιδίως σε περιπτώσεις βρεφικών ταφών (εικ. 12). Σε ορισμένες περιπτώσεις ορίζον-
ται από αργούς λίθους, ενώ το 2012 βρέθηκε και ταφή σε κτιστή ορθογώνια κατα-
σκευή καλυμμένη με πήλινες πλάκες (εικ. 13). Οι ένοικοι των τάφων είναι άνδρες
και γυναίκες όλων των ηλικιών, ενώ υπάρχουν και αρκετές ταφές μικρών παιδιών
και βρεφών. Το σκελετικό υλικό βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης από την Επίκου-
ρη Καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Σέβη Τριαν-
ταφύλλου.

Ένας απλός λακκοειδής, ακτέριστος κατά τα άλλα, τάφος νεαρού αγοριού πε-
ριείχε έναν εξαιρετικά σπάνιο για την Άνω Μακεδονία νομισματικό θησαυρό οκτώ
χάλκινων νομισμάτων Κώνσταντος και Κωνσταντίου Β΄, που τοποθετούν την ταφή
αμέσως πριν τα μέσα του 4ου αι. Μια πλουσιότερη γυναικεία ταφή περιείχε χάλκινα
κοσμήματα και νόμισμα επίσης Κωνσταντίου Β΄, του 350-355 μ.Χ.8 (εικ. 14). Η ίδια
ταφή περιείχε και διάτρητο χάλκινο νόμισμα Γαλερίου, του 306-311 μ.Χ., σε δεύτε-
ρη χρήση ως περίαπτο9 (εικ. 15). Σε ορισμένες άλλες ταφές βρέθηκαν μεμονωμένα
ακόσμητα αγγεία, ενώ μικρός αριθμός ταφών περιείχε και χρυσά ή αργυρά κοσμή-
ματα. Οι τάφοι εντοπίζονται κάτω από το στρώμα καταστροφής, το οποίο σύμφω-
να με τα έως τώρα δεδομένα φαίνεται να δημιουργήθηκε εκ των υστέρων (εικ. 16).

Ως επί το πλείστον οι ταφές μοιάζουν να προτιμούν τον χώρο της στοάς, τμήμα
της οποίας θα πρέπει να βρισκόταν στη θέση του ακόμη κατά τα μέσα του 4ου αι.
Στο σημείο αυτό, και κάτω από το παχύ στρώμα καταστροφής, κατά την ανασκαφή
του 2009 βρήκαμε κτιστό ταφικό μνημείο, συλημένο πιθανότατα κατά τη δεκαετία
του 1990, το οποίο αρχικά θα πρέπει να έφερε λίθινη ανάγλυφη επένδυση και εν-
δεχομένως και γλυπτό διάκοσμο (εικ. 17). Η χρονολόγησή του δεν είναι δυνατή,
υποθέτουμε όμως ότι τοποθετείται και αυτό, μαζί με τουλάχιστον ένα άλλο, του
οποίου μικρά υπολείμματα βρέθηκαν σε άμεση γειτνίαση, γύρω στα μέσα του 4ου
αι. Υποθέτουμε ότι τα μνημεία αυτά είχαν «υιοθετήσει» την ερειπωμένη στοά ως
κάλυμμα και αρχιτεκτονικό τους πλαίσιο. 

Τέλος, κατά την ανασκαφική περίοδο του 2012, βρέθηκε ένα ακόμη υπόγειο τα-
φικό μνημείο, ανάλογο εκείνων που ήταν ήδη γνωστά από τις προηγούμενες έρευ-

8. Βλ. RIC Hunt. V, 314, αρ. 67· RIC VIII, 419, αρ. 189.
9. Βλ. RIC Hunt. V, 65, αρ. 31· RIC HI, 586, αρ. 44.



νες στην Παραβέλα. Πρόκειται για υπόγειο, θολωτό κτίσμα στο οποίο οδηγεί κλί-
μακα οκτώ βαθμίδων, επενδεδυμένη με πλίνθινες τετράπλευρες πλάκες και κονία-
μα. Το κτίσμα βρέθηκε εντός του ναόσχημου οικοδομήματος, με τη νότια πλευρά
της κλίμακας να εφάπτεται στην βόρεια παρειά του εγκάρσιου τοίχου του. Το τα-
φικό μνημείο, που έχει και αυτό προσανατολισμό ΒΔ/ΝΑ, ανασκάφθηκε από την
τότε 16η ΕΒΑ εκπροσωπούμενη από την αρχαιολόγο κ. Ανδρομάχη Σκρέκα με τη
συμμετοχή του Δημήτρη Δαμάσκου10. Ο τάφος αποτελείται από έναν τετράγωνο
θάλαμο με πλευρά 3,10 μ. και ύψος 2,64 μ. καλυμμένο με ασπίδα διαμέτρου 3,10 μ.
Μορφολογικά, ανήκει στην κατηγορία τάφων τύπου  cubiculum χωρίς αρκοσόλια,
γνωστού ήδη από τον 3ο αι. μ.Χ. Ένα παραπλήσιο ταφικό μνημείο ανασκάφθηκε
τη δεκαετία του 1960 έξω από την Αιανή από την Αγγελική Ανδρειωμένου11. Το
εσωτερικό του νεκρικού θαλάμου ήταν διακοσμημένο με τοιχογραφίες που έφεραν
χριστόγραμμα, γεωμετρικά σχήματα, και ζωγραφική απόδοση έναστρου ουρανού.
Το μνημείο περιείχε τρεις κτιστές σαρκοφάγους καλυμμένες με πήλινες κεράμους
και μία κεραμοσκεπή ταφή. Οι τρεις σκελετοί ανήκαν σε γυναίκες, ο τέταρτος σε
μικρό αγόρι. Αν και η μελέτη των κτερισμάτων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, φαίνε-
ται ότι και αυτό το μνημείο θα πρέπει να χρονολογηθεί στο δεύτερο μισό του 4ου
αιώνα.

Είναι πολύ πιθανό η υπερκείμενη βασιλική να κτίστηκε με τον δεδομένο προ-
σανατολισμό λαμβάνοντας υπόψη το κτήριο και το υπόγειο ταφικό μνημείο. Δεν
θα πρέπει να αποκλειστεί η πιθανότητα κάτω από τη βασιλική να κρύβονται και
άλλα ταφικά μνημεία, όπως έδειξε η πρόσφατη ανασκαφή του 2014, η οποία έφερε
στο φως μικρότερα κτιστά μνημεία, προορισμένα για έναν ή και περισσότερους νε-
κρούς. Τα μνημεία αυτά αποκαλύφθηκαν κάτω από την δυτική πλευρά της ρωμαϊ-
κής στοάς, ενισχύοντας την άποψη για την πλήρη μετατροπή του άλλοτε δημόσιου
χώρου των ρωμαϊκών χρόνων σε νεκροταφείο της υστερορωμαϊκής εποχής, προ-
τού κτιστεί, ίσως στα τέλη του 4ου ή τις αρχές του 5ου αι., η μνημειώδης βασιλική.

10. Βλ. Α. Σκρέκα–Δ. Δαμάσκος, «Ένα υπόγειο ταφικό μνημείο στη θέση Παραβέλα στο Άργος
Ορεστικό», ΑΕΜΘ 2012 (υπό έκδοση).

11. Α. Ανδρειωμένου, «Τρία υπόγεια ταφικά οικοδομήματα εν τη Δυτική Μακεδονία», στο Β. Λα-
ούρδας–Χ. Μακαρόνας (επιμ.), Αρχαία Μακεδονία Ι. Ανακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον
εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968 (Θεσσαλονίκη 1970), σσ. 235-238.
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Εικ. 1. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: ο ανασκαφικός χώρος μετά το τέλος 
της ανασκαφικής περιόδου του 2012 (σχ. Χ. Κωτσίδου)

Εικ. 2. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: η αψίδα του ρωμαϊκού κτηρίου από 
τα βορειοανατολικά κατά την ανασκαφή του 2010
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Εικ. 3. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: θραύσμα μαρμάρινου γλυπτού
(φωτ.: Νικ. Στ. Στουρνάρας)

Εικ. 4. Τμήμα ενεπίγραφου τιμητικού βάθρου (41-54 μ.Χ.)
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Εικ. 5. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: υποθεμελίωση της στοάς του ρωμαϊκού κτηρίου 
κατά την ανασκαφή του 2010

Εικ. 6. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: ανάγλυφο κυμάτιο από λίθινη επένδυση κτηρίου
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Εικ. 7. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: θραύσματα μαρμάρινης επένδυσης 
κατά την ανασκαφή του 2010

Εικ. 8. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: το ναόσχημο οικοδόμημα 
κατά την ανασκαφή του 2012
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Εικ. 9. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: χάλκινο νόμισμα Βαλεντινιανού Β΄
(φωτ.: Νικ. Στ. Στουρνάρας)

Εικ. 11. Άργος Ορεστικό,
Παραβέλα: απότμημα 
χάλκινου αγάλματος

Εικ. 10. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: χάλκινο νόμισμα Βαλεντινιανού Α΄
(φωτ.: Νικ. Στ. Στουρνάρας)
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Εικ. 12. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: ταφή του 4ου αι. μ.Χ.
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Εικ. 13. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: κτιστός τάφος του 4ου αι. μ.Χ.

Εικ. 14. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: χάλκινο νόμισμα Κωνσταντίου Β΄
(φωτ.: Νικ. Στ. Στουρνάρας)
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Εικ. 16. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: στρωματογραφική τομή στον Τομέα Ω12 
(σχ. Α. Κοντονής)

Εικ. 15. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: χάλκινο νόμισμα Γαλερίου σε δεύτερη χρήση
(φωτ.: Νικ. Στ. Στουρνάρας)
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Εικ. 17. Άργος Ορεστικό, Παραβέλα: κτιστό ταφικό μνημείο του 4ου αι. μ.Χ.

35





αποστολοσ  Γ. Μαντασ
e-mail: apomantas@yahoo.gr

ερευνα πεΔιου και ασκηση φοιτητων 
στην Βορειο ηπειρο (σηΜ. αλΒανια)

η ενασχόλησή μου με τους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς ναούς της Βορεί-
ου ηπείρου (σημ. αλβανίας) έχει ξεκινήσει πριν από αρκετά χρόνια, όταν με χρη-
ματοδότηση του Bildarchiv Photo-Marburg αρκετοί αρχαιολόγοι και φωτογράφοι
από την Γερμανία, τη Γαλλία και την ελλάδα κληθήκαμε να καταγράψουμε και να
αποτυπώσουμε φωτογραφικά ναούς που έχουν διασωθεί στην εν λόγω περιοχή. το
έργο ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς για τους ναούς αυτούς δεν υπήρχαν γραπτές
μαρτυρίες, ενώ η δυσπιστία των κατοίκων των περιοχών στις οποίες τα μνημεία
ανήκαν, δυσχέραινε περισσότερο την πραγματοποίησή του. από το 2011 και εξής
πραγματοποιήθηκαν τρεις έρευνες πεδίου και άσκηση φοιτητών από το πανεπι-
στήμιο ιωαννίνων υπό την επίβλεψη του γράφοντος, με στόχο τον εντοπισμό μνη-
μείων (ή καταλοίπων τους) και την ένταξή τους στο ευρύτερο πλαίσιο της καλλι-
τεχνικής δημιουργίας της περιοχής.

παρά τις δυσκολίες, στάθηκε δυνατός ο εντοπισμός και η καταγραφή σημαντι-
κού αριθμού μεταβυζαντινών κυρίως ναών, οι οποίοι απαντούν σε πολλά μέρη της
νότιας αλβανίας (Βορείου ηπείρου). από τους ναούς αυτούς κανένας σχεδόν δεν
μπορεί να χρονολογηθεί με ακρίβεια μέσω επιγραφής. Έτσι το βασικό κριτήριο χρο-
νολόγησης παραμένει η τοιχοδομία, καθώς και η τεχνοτροπία των τοιχογραφιών,
αν και όπου αυτές έχουν φιλοτεχνηθεί ή διασωθεί.

στην αρχιτεκτονική του «Δεσποτάτου της ηπείρου» εντάσσεται ο ναός στον
Μεσοπόταμο (Mesopotam), ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο
για τα αρχιτεκτονικά του στοιχεία (εικ. 1), αλλά και για τα γλυπτά του κιονόκρανα,
τα οποία δεν είναι δυνατόν να μελετηθούν επακριβώς, καθώς δεν έχουν ακόμη κα-
θαριστεί. Με το θέμα όμως αυτό θα ασχοληθούμε σε προσεχή μελέτη, εφόσον ο
ναός βρίσκεται σε φάση καθαρισμού και συντήρησης από την αλβανική αρχαιολο-
γική υπηρεσία. πιθανότατα στην ίδια φάση του ναού ανήκουν και τα γλυπτά του
εξωτερικού διακόσμου του, τα οποία παρουσιάζουν έντονες δυτικές επιδράσεις ή
ίσως και να έχουν φιλοτεχνηθεί από δυτικούς καλλιτέχνες (εικ. 2).
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Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταβυζαντινής ζωγραφικής στη Βόρειο
Ήπειρο αποτελούν οι έξοχες τοιχογραφίες του καθολικού της Μονής του αγίου
ιωάννη του προδρόμου στη Boboshtica, η οποία βρίσκεται περί τα 8 χιλιόμετρα
νοτιοδυτικά της κορυτσάς (εικ. 3). στην ανώτερη διακοσμητική ζώνη του ναού έχει
απεικονιστεί εκτενής χριστολογικός κύκλος, στην κατώτερη εικονογραφήθηκε η
ζωή του προδρόμου σε κύκλο, που αποτελεί έναν από τους εκτενέστερους (αν όχι
τον εκτενέστερο) στη μνημειακή μεταβυζαντινή ζωγραφική (εικ. 3). στο ίδιο μνη-
μείο καταδεικνύεται η ύπαρξη περισσοτέρων της μιας φάσης εικονογράφησης, κα-
θώς στον ανατολικό τοίχο του νάρθηκα μαρτυρείται η ύπαρξη ενός ακόμη στρώ-
ματος τοιχογραφιών, το οποίο θα μπορούσε να χρονολογηθεί στον 14ο αιώνα. 

στην περιοχή της Boboshtica iδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, και ο
ναός του αγίου Δημητρίου (εικ. 4). η εκκλησία έχει μεγάλο νάρθηκα, ενώ στο ει-
κονογραφικό πρόγραμμα εντάχθηκε εκτενής εικονογραφικός κύκλος από τον βίο
του ομώνυμου αγίου. στην εικονογράφησή του απεικονίστηκαν, επίσης, παραστά-
σεις από τον χριστολογικό κύκλο, η παρουσία τους όμως σε ιδιαίτερα σημεία του
μνημείου γεννά σημαντικά ερωτήματα για τη σύλληψη του εικονογραφικού προ-
γράμματος του μνημείου. οι τοιχογραφίες του εν λόγω ναού χρονολογούνται από
τον 13ο μέχρι και τον 17ο αιώνα, είναι δύσκολο όμως να προσδιοριστεί με ακρίβεια
(λόγω της φθοράς) η έκταση και τα θέματα της κάθε φάσης του γραπτού διακό-
σμου.
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εικ. 1. Μεσοπόταμος. κιονόκρανο με γλυπτό διάκοσμο και επίθημα

εικ. 2. Μεσοπόταμος. Γλυπτός διάκοσμος στο εξωτερικό του ναού, λιοντάρι
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εικ. 4. Boboshtica. ναός αγίου Δημητρίου, όψη προς τα βόρεια

εικ. 3. Boboshtica. ναός αγίου ιωάννη προδρόμου, όψη από τα νοτιοανατολικά



αποστολοσ  Γ. Μαντασ
e-mail: apomantas@yahoo.gr

ερευνα πεΔιου και ασκηση φοιτητων 
στην Aνατολικη Θρακη (τουρκια)

το έργο του εντοπισμού και καταγραφής των βυζαντινών και μεταβυζαντινών
ναών της ανατολικής Θράκης (σημ. τουρκία) είχε ξεκινήσει από την εποχή που ερ-
γαζόμουν ως αρχαιολόγος στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. στον έναν
χρόνο που ασχολήθηκα με το θέμα, περιορίστηκα εκ των πραγμάτων στην έρευνα
των πηγών. Μελετήθηκαν τότε τόσο τα βυζαντινά όσο και τα νεώτερα κείμενα, τα
οποία ανέφεραν την ύπαρξη ναών σε συγκεκριμένες περιοχές, πόλεις δηλαδή ή χω-
ριά.  Όσον αφορά στις σύγχρονες πηγές, πρόκειται για κείμενα προσφύγων κυρίως
της δεκαετίας του 1960, οι οποίοι κατέγραψαν τις αναμνήσεις τους από τα χωριά
ή τις πόλεις στις οποίες είχαν ζήσει στο παρελθόν, και εκεί ανέφεραν και τους ναούς
που υπήρχαν στη γενέτειρά τους.

η προεργασία έτσι της έρευνας είχε σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί πριν από
την εκλογή και τον διορισμό μου στο πανεπιστήμιο ιωαννίνων. την τελευταία τε-
τραετία πραγματοποιήθηκαν τρία ταξίδια στην ανατολική Θράκη, με στόχο τον εν-
τοπισμό καταλοίπων βυζαντινών και μεταβυζαντινών ναών. στα ταξίδια αυτά συμ-
μετείχαν επίσης φοιτητές, ώστε να ασκηθούν στην έρευνα πεδίου.

Όπως προαναφέρθηκε, ως βάση για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν οι γραπτές
πηγές. καθώς γνωρίζαμε σε έναν μεγάλο βαθμό τα μνημεία που υπήρχαν πριν από
το 1922, όπως και την κατάσταση κάποιων τουλάχιστον από αυτών στη δεκαετία
του 1960, στόχος μας ήταν κατά πρώτον η αναζήτηση του ίδιου του μνημείου ή κα-
ταλοίπων του και σε δεύτερο επίπεδο η ταύτισή του, καθώς πολύ συχνά σε μια πό-
λη ή ένα μικρό χωριό αναφερόταν η ύπαρξη περισσότερων ναών. η έρευνα, όπως
ήταν λογικό, οδήγησε επίσης στην ανακάλυψη και καταγραφή μνημείων, για τα
οποία δεν υπήρχε καμία μνεία στις πηγές, τα οποία είναι ίσως και τα περισσότερα.

από τη βυζαντινή εποχή, με εξαίρεση βέβαια την γνωστή από παλιά στην έρευ-
να αγία σοφία στη Βιζύη και τους ναούς της αίνου, εντοπίστηκαν κατάλοιπα δύο
ακόμη ναών: ο ένας από τους αυτούς βρίσκεται στην Γέννα και ο άλλος στην ευ-
ρύτερη περιοχή της συλη(μ)βρίας. πρόκειται για μεσοβυζαντινά κτίσματα, τα
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οποία και θα μελετηθούν διεξοδικά σε μονογραφία που ετοιμάζεται από τον γρά-
φοντα για τα χριστιανικά μνημεία της ανατολικής Θράκης.

εκείνο όμως που προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση και χρήζει ερμηνείας είναι η ου-
σιαστική απουσία ναών της μεταβυζαντινής εποχής, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη
του 17ου αιώνα. αντίθετα εντοπίστηκε σχετικά μεγάλος αριθμός χριστιανικών οι-
κοδομημάτων, τα οποία χρονολογούνται μέσω επιγραφής είτε με βάση την τοιχο-
δομία τους από τα τέλη του 18ου έως και τις αρχές του 20ου αιώνα. ως χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα αναφέρονται ο ναός άγνωστης αφιέρωσης στο κιρμένι (εικ.
1), καθώς και ο Άγιος Γεώργιος στο φανάρι (εικ. 2).

Όπως φαίνεται και από τα δύο αυτά δείγματα πρόκειται για οικοδομήματα πολύ
μεγάλων διαστάσεων, τα οποία είναι επηρεασμένα από τη βρετανική αρχιτεκτονική
της βιομηχανικής επανάστασης. εντοπίστηκαν επίσης μεγάλοι σε διαστάσεις ναοί
(κυρίως στα Μάλγαρα), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για τη λατρεία των αρμενίων,
στοιχείο που αντανακλάται και στην αρχιτεκτονική τους.

τα ερωτήματα που έχουν προκύψει από την εν λόγω έρευνα είναι οι λόγοι που
οδήγησαν τόσο τους Έλληνες όσο και τους αρμενίους στην οικοδόμηση τόσο με-
γάλων κτηρίων. υπήρξε τόσο μεγάλος αριθμός πιστών ή οικοδομήθηκαν για λό-
γους θρησκευτικής (βλ. πολιτικής) προπαγάνδας;  Ένα από τα άλλα βασικά ερω-
τήματα που πρέπει επίσης να απαντηθεί είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη διατήρη-
ση νεώτερων κτισμάτων και στην καταστροφή των παλαιοτέρων. 

Για αυτά, όπως και για άλλα ερωτήματα που σχετίζονται με τα μνημεία της ευ-
ρύτερης περιοχής της ανατολικής Θράκης, ο γράφων θα προσπαθήσει να απαντή-
σει σε μονογραφία που ετοιμάζει για το θέμα.
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εικ. 1. κιρμένι. ναός άγνωστης αφιέρωσης, όψη προς τα νοτιοδυτικά

εικ. 2. φανάρι. ναός αγίου Γεωργίου, όψη προς τα βορειοδυτικά





ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
e-mail: aggelistavrop@gmail.com

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ 
ΣΕ ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Στο πλαίσιο σειράς μαθημάτων που δίδαξα με θέμα «Μεταβυζαντινές φορητές
εικόνες», καθώς και εκδρομών που διοργάνωσα στην Βενετία και την Κέρκυρα, με
επισκέψεις στα Μουσεία εικόνων, αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για τα έργα αυτά. Η γειτονική Λευ-
κάδα προσέλκυσε την προσοχή μου καθώς οι μελέτες που αφορούν τις αναρίθμη-
τες εικόνες οι οποίες βρίσκονται σε ναούς της πόλης δεν έχουν συστηματικά κατα-
γραφεί και ερευνηθεί. Είναι γνωστό ότι η θρησκευτική ζωγραφική στο χώρο του
Ιονίου τον 18ο και 19ο αιώνα, είναι αναμφισβήτητα ένα αδιάσπαστο φαινόμενο
που όμως δεν εξελίχθηκε με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα νησιά. Η Ζάκυνθος και η
Κέρκυρα διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε καλλιτεχνικό επίπεδο, καταρχήν λόγω
της μακραίωνης εξάρτησής τους από τους Δυτικούς, Φράγκους και Βενετούς, αλλά
και ως γέφυρες–σταθμοί στο ταξίδι ανάμεσα στην βενετοκρατούμενη Κρήτη και
την Βενετία. Σε αντίθεση η Λευκάδα, λόγω της μακρόχρονης οθωμανικής κατοχής,
σχεδόν δύο αιώνων, αλλά και των κοινών κοινωνικών και οικονομικών δομών με
την γειτονική ηπειρωτική ενδοχώρα, έμεινε μακριά από τις γόνιμες αυτές εξελίξεις.
Η ακμή της καλλιτεχνικής κίνησης στο νησί σημειώνεται στην περίοδο της Ενετο-
κρατίας (1685-1797) κατά την οποία οικοδομήθηκαν και διακοσμήθηκαν σχεδόν
όλοι οι ναοί στην πόλη (δέκα επτά)  και αρκετοί στα περίχωρα και στα χωριά. Στην
διαμόρφωση της καλλιτεχνικής άνθισης στα χρόνια αυτά συνέβαλαν δημιουργικά
οι πρωτοπόροι ξενόφερτοι καλλιτέχνες, όπως ο Παναγιώτης Δοξαράς, εισηγητής
της Επτανησιακής Σχολής, αλλά και άλλοι Κερκυραίοι και Ζακύνθιοι οι οποίοι
ήταν περαστικοί από το νησί.  Έτσι οι ζωγράφοι που δραστηριοποιούνται στην πό-
λη, από τις πρώτες δεκαετίες του 18ου έως και το α΄ μισό του 19ου αιώνα (δεκα-
πέντε είναι ντόπιοι), αναπλάθουν δημιουργικά αυστηρά πρότυπα της Κρητικής
σχολής ενώ παράλληλα υιοθετούν και δυτικά στοιχεία της Επτανησιακής η οποία
επικρατεί στα άλλα Ιόνια.

Τα ζητήματα αυτά είχα την τύχη να προσεγγίσω όταν, στο πλαίσιο ενός ερευ-
νητικού προγράμματος το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
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νων, μου δόθηκε η δυνατότητα να μεταβώ στην Λευκάδα, με μία ομάδα φοιτητών
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, των τμημάτων Ιστορικού-Αρχαιολογικού κα-
θώς και Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με σκοπό την καταγραφή
των εικόνων σε ναούς της πόλης και των περιχώρων. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε
τον Οκτώβριο του 2010 (18/10/-28/10) και στη συνέχεια τον ίδιο μήνα του 2012
(15/10-24/10) μετά από άδεια της 22ης ΕΒΑ καθώς και της Μητροπόλεως Λευκά-
δος. Το 2011 διακόψαμε διότι βρισκόμουν σε 8μηνη αναρρωτική άδεια. Καταγρά-
ψαμε συστηματικά και φωτογραφήσαμε τα τέμπλα,τις δεσποτικές εικόνες, τα θω-
ράκια, τις θύρες, τις εικόνες του Δωδεκαόρτου, καθώς και τις εικόνες που βρίσκον-
ταν μέσα στους ναούς. Στο τέλος της δεύτερης περιοδείας μας είχε ολοκληρωθεί η
καταγραφή και η φωτογράφηση στους εξής ναούς της πόλης: Άγιο Μηνά, Αγίους
Αναργύρους, Άγιο Νικόλαο, Άγιο Δημήτριο, Μητρόπολη, Αγία Παρασκευή, Παν-
τοκράτορα, Παναγία των Ξένων, Εισόδια της Θεοτόκου, Άγιον Ιωάννη Θεολόγο,
Μονή Φανερωμένης καθώς και Κοίμηση Θεοτόκου στην Γύρα, Άγιο Χαράλαμπο
και Αγίους Αποστόλους στο Φρύνι, Aγία Τριάδα στο Καλλιγόνι, Ζωοδόχο Πηγή
στην Μεγάλη Βρύση και Κοίμηση Θεοτόκου στον Αλέξανδρο, στην θέση Κιάφα.
Καταγράψαμε σημαντικές εικόνες επωνύμων ζωγράφων του 18ου και 19ου αιώνα,
όπως του Παναγιώτη Δοξαρά, από την Μάνη, του Κερκυραίου Κωνσταντίνου Κον-
ταρίνη, των Ζακύνθιων Διονυσίου Καλλιβωκά και Δημητρίου Σταυράκη και των
Λευκαδίων Νικολάου Παπανολόπουλου, Τομάζου Τζεν, Στυλιανού Δεβάρη, Σπυ-
ρίδωνα Μπέλλου, Ιωάννη Ρούσσου, Σπυρίδωνα Βεντούρα κ. ά. καθώς και πολλές
ανυπόγραφες εικόνες. Τα έργα αυτά μετά την καταγραφή ταξινομήθηκαν σε δελτία
και ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική τους τεκμηρίωση.

Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν η Δρ. του Τομέα Αρχαιολογίας Κατερίνα Κον-
τοπανάγου, οι φοιτητές του Αρχαιολογικού Τμήματος Ιζόλδη Κύργιου (μεταπτ.),
Φανή Τότη (μεταπτ), Μαριλένα Βελτσίστα, Θεοφάνης Βέργος, Δημήτρης Γεωργο-
γιάννης, Παναγιώτης Δασκαλάκης, Βασιλική Παππά, Χάρις Πόλκα και οι φοιτητές
του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Κατερίνα Κωνσταν-
τίνου, Χάρις Παπαγεωργίου και Γεωργία Σουβατζή. Η σημαντική βοήθειά τους, ο
ενθουσιασμός και η ευαίσθητη προσέγγιση των έργων είναι αξιέπαινα. Σημαντική
επίσης βοήθεια μας προσέφεραν η Μητρόπολη, οι ιερείς των ναών που επισκεφθή-
καμε, ο Λευκαδίτης συντηρητής εικόνων Γιάννης Τυπάλδος και ο επίσης Λευκαδί-
της φωτογράφος Ξενοφών Μικρώνης οι οποίοι μας ακολουθούσαν στις καθημερι-
νές εξορμήσεις. Τέλος η πρόσβαση σε ιδιωτικούς ναούς, όπως ο ναός του Παντο-
κράτορα, των οικογενειών Βαλαωρίτη και Σταύρου, και η Κοίμηση Θεοτόκου, στην
θέση Κιάφα, της οικογένειας Σέρβου, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποδοχή και
την αρωγή των ευγενικών οικογενειών στις οποίες ανήκουν.

Μία πρώτη ανακοίνωση των ερευνών αυτών παρουσίασα στο Συνέδριο που
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διοργανώθηκε το 2013 στην Ναύπακτο, από την Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτή-
των στην Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα.

Η ανακοίνωση με θέμα «Η ζωγραφική εικόνων στην Λευκάδα τον 18ο και το
α΄μισό του 19ου αιώνα. Ανάμεσα στην Κρητική και Επτανησιακή τέχνη» δημοσι-
εύτηκε στον τόμο Το Αρχαιολογικό έργο της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
στην Αιτωλοακαρνανία και την Λευκάδα, Πρακτικά Ημερίδας, Ναύπακτος 2014,
(επιμ. Ι. Χουλιαράς), σσ. 159-174.
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Εικ. 1. Ναός Αγίου Δημητρίου, Παναγιώτη Δοξαρά (;),  Ένθρονη Θεοτόκος, 1721-1724
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Εικ. 2. Ναός Αγίου Μηνά, Κωνσταντίνου Κονταρίνη, Χριστός Μέγας Αρχιερεύς, 1731
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Εικ. 3. Ναός Παναγίας των Ξένων, Η Γέννηση της Θεοτόκου, αρχές 18ου αιώνα
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Εικ. 4. Ναός Αγίας Παρασκευής, αγία Παρασκευή με σκηνές του βίου της, 
Νικολάου Παπανολόπουλου, 1735

36
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Εικ. 5. Ναός Αγίου Δημητρίου, Αρχάγγελος Γαβριήλ  στην βόρεια θύρα του ιερού,
μέσα 19ου αιώνα
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Εικ. 6. Ναός Παντοκράτορος, Ο Χριστός εν Δόξη, «χειρ Δανιήλ ιερομονάχου 1842»
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Eικ. 7. Ναός Αγίου Μηνά, Το τέμπλο, 1724

Eικ. 8. Στο ναό του  Αγίου Χαραλάμπους στο Φρύνι



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2013-2014

Ι. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ



ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
BABUIN ANDREA

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ Ν. 407

ΚΟΝΤΟΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Ε.Τ.Ε.Π.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΔΑΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΒΙΣΒΙΖΗ-ΔΟΝΤΑ ΔΟΜΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗΪΣ 
ΤΡΙΑΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ 
ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΒΡΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ-ΤΕΖΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ



ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΦΑΝΗ
ΝΤΑΤΣΗ-ΔΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων: ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τομέας Αρχαιολογίας: ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Τομέας Λαογραφίας: ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΝΑΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
ΤΖΟΚΑ ΒΑΓΙΑ
ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ
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ΙΙΙ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 ήταν εγγεγραμμένοι:
Άρρενες: Κανονική φοίτηση: 360

Πέραν τετραετίας:  288
Θήλεις: Κανονική φοίτηση: 773

Πέραν τετραετίας:  503

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Άρρενες: 42     
Θήλεις: 170

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Απόκτηση Μ.Δ.Ε.)
Άρρενες: 5
Θήλεις: 10

Αθανασίου Θεοδώρα
Γερογιάννη Ευαγγελία
Εργάτη Γεωργία
Ζήκα Σπυριδούλα
Κόκκαλης Γεώργιος
Κολιός Δημήτριος
Κολυδάς Γρηγόριος
Κοντού Ελένη
Κουππή Χριστίνα
Κρίκη Αγλαΐα
Μπάρκα Μαρία
Νούση Ροζαλία
Ρίζου Μαρία
Χουλιάρας Σπυρίδων
Ψαρράς Σεραφείμ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ

ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2014-2015

Ι. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΒΡΕΛΛΗ-ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΜΠΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΠΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ
ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ-ΑΤΕΣΟΓΛΟΥ  ΜΙΧΑΗΛ
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΖΑΡΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΛΑΚΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΝΔΥΛΑΡΑ ΑΝΝΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΝΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΛΗΔΑ
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ-ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΦΛΙΤΟΥΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΑΛΙΑΝΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
BABUIN ANDREA

Ε.Τ.Ε.Π.

ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΔΑΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ-ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 



ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΒΙΣΒΙΖΗ-ΔΟΝΤΑ ΔΟΜΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΖΩΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΟΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
ΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΤΖΟΥΒΑΡΑ-ΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗΪΣ 
ΤΡΙΑΝΤΗ ΙΣΜΗΝΗ 
ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΘΕΑΝΩ 
ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΦΥΠΗΡΕΤHΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π.

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
ΒΡΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ-ΤΕΖΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΝΤΟΡΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΝΙΚΗ
ΛΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ-ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΦΑΝΗ
ΝΤΑΤΣΗ-ΔΑΛΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΦΗΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΦΑΛΑΓΓΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 
ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

Τομέας Αρχαίας & Μεσαιωνικής Ιστορίας: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Τομέας Ιστορίας Νεωτέρων Χρόνων: ΚΟΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τομέας Αρχαιολογίας: ΛΩΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τομέας Λαογραφίας: ΜΠΑΔΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΟΛΓΑ



ΙΙΙ. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 ήταν εγγεγραμμένοι:
Άρρενες: Κανονική φοίτηση: 349

Πέραν τετραετίας:  282
Θήλεις: Κανονική φοίτηση: 689

Πέραν τετραετίας:  508
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
Άρρενες: 83
Θήλεις: 193

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (Απόκτηση ΜΔΕ):
Άρρενες: 6
Θήλεις: 6

Ανδρέου Ευάγγελος
Βαρβέρη Θεοδώρα
Γονατίδης Ιωάννης
Ζώη Δήμητρα
Καλύβα Ελένη
Καρβέλης Κων/νος
Κεφάλας Σεραφείμ
Κωνσταντίνου Μαρίνα
Λάζου Μαρία-Άννα
Μπέτση Λαμπρινή
Ντόβας Βασίλειος
Ντούτσης Δημήτριος
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διδακτορικεσ διατριβεσ ΠαρεΛΘοντων ετων

αικατερίνη - κωνσταντίνα κοντοπανάγου. αναγορεύτηκε στις 08.12.2010 με βαθ-
μό «Άριστα». τίτλος διατριβής: Ο ναός του Αγίου Γεωργίου Νεγάδων στην Ήπει-
ρο (1795) και το έργο των Καπεσοβιτών ζωγράφων Ιωάννου και Αναστασίου
Αναγνώστη. επόπτης: αθανάσιος Παλιούρας. 

αντώνιος αθανασόπουλος. αναγορεύτηκε στις 24.02.2011 με βαθμό «Άριστα».
τίτλος διατριβής: Οθωμανικές πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης μέχρι και
την Άλωση του 1453. επόπτης: κωνσταντίνος ν. κωνσταντινίδης. 

δημήτριος αγορίτσας. αναγορεύτηκε στις 14.12.2011 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Κωνσταντινούπολη: η πόλη και η κοινωνία της στα χρόνια των πρώ-
των Παλαιολόγων (1261-1328). επόπτης: κωνσταντίνος ν. κωνσταντινίδης. 

διδακτορικεσ διατριβεσ ακαδ. ετοΥσ 2013-2014

αναστασία Μάνη. αναγορεύτηκε στις 30.10.2013 με βαθμό «Άριστα». τίτλος δια-
τριβής: Συναισθήματα και νοοτροπίες στους ήχους της μουσικής και στα βήματα
του χορού. Η πολιτισμική ζωή και η διαχείρισή της στο Μέτσοβο, 17ος–20ός αι-
ώνας. επόπτης: βασιλική ρόκου.

Γεώργιος τερεζάκης. αναγορεύτηκε στις 30.10.2013 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Η θεσσαλική κοινωνία, 12ος–15ος αιώνας. Ιστορικές παράμετροι της
σύνθεσης και κατανομής του πληθυσμού. επόπτης: Χρήστος σταυράκος.

Χρήστος ν. κλείτσας. αναγορεύτηκε στις 11.12.2013 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Η μεταλλοτεχνία της ύστερης εποχής του χαλκού στην Ήπειρο: Οι
θησαυροί και τα εργαλεία. επόπτης: ιωάννης Λώλος. 

Γεωργία κοντού. αναγορεύτηκε στις 12.03.2014 με βαθμό «Λίαν καλώς». τίτλος
διατριβής: Η πολιτική και κοινωνική ιδεολογία της 4ης Αυγούστου και ο τρόπος
με τον οποίο αυτή επηρέασε την εκπαίδευση και τη νεολαία (Ε.Ο.Ν.). επόπτης:
Λήδα Παπαστεφανάκη. 

αλεξάνδρα κωσταρέλλη. αναγορεύτηκε στις 12.03.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτ-
λος διατριβής: Η μνημειακή ζωγραφική το 14ο αιώνα στη Νάξο: Τα ακριβώς
χρονολογημένα μνημεία. επόπτης: αθανάσιος Παλιούρας. 
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αγγελική Λαμπάκη. αναγορεύτηκε στις 12.03.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος δια-
τριβής: Τα αρχαία ελληνικά θέατρα ως χώρος ίδρυσης γλυπτών και επιγραφών.
επόπτης: αλίκη-ισμήνη τριάντη. 

κοκώνα δ. ρούγγου. αναγορεύτηκε στις 12.03.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Η λατρεία της Κυβέλης στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο: Λέσβος, Χίος,
Λήμνος. επόπτης: Λίλα Μαραγκού.  

Μαρίνα Παπαδημητρίου. αναγορεύτηκε στις 09.04.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτ-
λος διατριβής: Κτήτορες και δωρητές στο πρώιμο Βυζάντιο: Η μαρτυρία των επι-
γραφών. επόπτης: αθανάσιος Παλιούρας. 

δημήτριος Θ. βαχαβιώλος. αναγορεύτηκε στις 28.05.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτ-
λος διατριβής: Η ιστορία της Μητρόπολης Λακεδαιμονίας κατά τη βυζαντινή
περίοδο. επόπτης: Μιχαήλ κορδώσης. 

ευαγγελία Γεωργίου. αναγορεύτηκε στις 28.05.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Το νομισματοκοπείο της Λαμίας. επόπτης: κατερίνη Λιάμπη. 

Μάρκος δεσποτίδης. αναγορεύτηκε στις 28.05.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Εικονογραφικός διάκοσμος κτηρίων στην αγορά των Αθηνών: Από τη
μεταπερσική περίοδο έως το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου (479–404
π.Χ.). επόπτης: Λίλα Μαραγκού. 

κωνσταντίνος Π. Θεοδωρίδης. αναγορεύτηκε στις 28.05.2014 με βαθμό «Άριστα».
τίτλος διατριβής: Μυκηναϊκή Κορινθία. επόπτης: αθανάσιος Παπαδόπουλος. 

Ηλίας Χ. νέσσερης. αναγορεύτηκε στις 28.05.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος δια-
τριβής: Η παιδεία στην Κωνσταντινούπολη κατά τον 12ο αιώνα. επόπτης:
κωνσταντίνος ν. κωνσταντινίδης. 

κωνσταντίνος Πασχαλίδης. αναγορεύτηκε στις 28.05.2014 με βαθμό «Άριστα».
τίτλος διατριβής: Το μυκηναϊκό νεκροταφείο του Κλάους Πατρών. επόπτης:
αθανάσιος Παπαδόπουλος. 

Μαρία σελέκου. αναγορεύτηκε στις 28.05.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος διατρι-
βής: Το νεκροταφείο στη θέση Τριανταφυλλιά Λιβανάτων (6ος–2ος αι. π.Χ.).
Συμβολή στη μελέτη της αρχαίας Λοκρίδας. επόπτης: βασιλική Παππά. 

562 διδακτορικεσ διατριβεσ ακαδ.  ετων 2013–2015



διδακτορικεσ διατριβεσ ακαδ.  ετων 2013–2015 563

διδακτορικεσ διατριβεσ ακαδ. ετοΥσ 2014-2015

Παναγιώτης δ. δαμόπουλος. αναγορεύτηκε στις 15.10.2014 με βαθμό «Άριστα».
τίτλος διατριβής: Ο γραπτός διάκοσμος της λιτής του καθολικού της μονής Διο-
νυσίου (1546/1547) στο Άγιο Όρος. επόπτης: απόστολος Μαντάς. 

Μαρία Μπορμπουδάκη. αναγορεύτηκε στις 15.10.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Η τοιχογραφική διακόσμηση της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου στους
Αποστόλους πεδιάδος στο νομό Ηρακλείου. επόπτης: νανώ Χατζηδάκη. 

Μαρία Γιαννοπούλου. αναγορεύτηκε στις 03.12.2014 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Αρχαία Τροιζήν: Τα νεκροταφεία. Συμβολή στην μελέτη της τοπογρα-
φίας της αρχαίας πόλεως. επόπτης: Λίλα Μαραγκού. 

Γεώργιος ι. Γαβαλάς. αναγορεύτηκε στις 25.02.2015 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Σφονδύλια και υφαντικά βάρη από την Αμοργό. Συμβολή στην μελέ-
τη της αρχαίας κλωστικής και υφαντικής στις Κυκλάδες. επόπτης: Λίλα Μα-
ραγκού.   

ελένη Γεροφωκά. αναγορεύτηκε στις 25.02.2015 με βαθμό «Άριστα». τίτλος δια-
τριβής: Η αγροικία στη θέση «Τρία Πλατάνια» του νομού Πιερίας. Συμβολή στη
μελέτη της αρχαίας αγροικίας. επόπτης: βασιλική Παππά.

Θεοδώρα Ζαμπάκη. αναγορεύτηκε στις 25.02.2015 με βαθμό «Λίαν καλώς». τίτλος
διατριβής: Η εικόνα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε Άραβες ιστορικούς της πρώι-
μης και μέσης περιόδου. επόπτης: Ηλίας Γιαννάκης. 

κωνσταντίνος Χ. τσόδουλος. αναγορεύτηκε στις 01.04.2015 με βαθμό «Άριστα».
τίτλος διατριβής: Η περιοχή της Παραμυθιάς (Φωτική–Άγιος Δονάτος) στους
μέσους χρόνους. επόπτης: Μιχαήλ κορδώσης. 

ιωάννης Γιαννακάκης. αναγορεύτηκε στις 27.05.2015 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Ελλαδικοί προϊστορικοί πίθοι. Αποθηκευτικά αγγεία στη νότια ηπει-
ρωτική Ελλάδα. επόπτης: σπυριδούλα κοντορλή-Παπαδοπούλου.

ιωάννα κατσαργύρη-Μαρκεζίνη. αναγορεύτηκε στις 27.05.2015 με βαθμό «Άρι-
στα». τίτλος διατριβής: Λουτρά και χαμάμ στη Μυτιλήνη: Κοινωνικές και πο-
λιτισμικές πρακτικές (τέλη 19ου αι.–τέλη 20ού αι.). Συμβολή στη λαογραφική
μελέτη της χρήσης του νερού και της σωματικής καθαριότητας. επόπτης: βα-
σίλειος νιτσιάκος.  
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ευαγγελία Παπαδοπούλου-Χρυσικοπούλου. αναγορεύτηκε στις 27.05.2015 με
βαθμό «Λίαν καλώς». τίτλος διατριβής: Το μυκηναϊκό νεκροταφείο Καλλιθέας
Λαγανιδιάς. Συμβολή στη μελέτη της υστερομυκηναϊκής εποχής στην Αχαΐα και
στις γειτονικές της περιοχές. επόπτης: ιωάννης Λώλος. 

ανάγνος-κωνσταντίνος τσώνος. αναγορεύτηκε στις 27.05.2015 με βαθμό «Άρι-
στα». τίτλος διατριβής: Αιγαιακές επιδράσεις στην Αλβανία και στα Ν.Δ.  Βαλ-
κάνια κατά τη μέση και ύστερη εποχή του χαλκού. επόπτης: αθανάσιος Παπα-
δόπουλος. 

ειρήνη-Λουκία Χωρέμη. αναγορεύτηκε στις 27.05.2015 με βαθμό «Άριστα». τίτλος
διατριβής: Λίθινα ενεπίγραφα αναθήματα του 4ου αι. π.Χ. από την Ακρόπολη
των Αθηνών: Ο αναθέτης και το μνημείο. επόπτης: Λίλα Μαραγκού. 

Qiang Li. αναγορεύτηκε στις 15.06.2015 με βαθμό «Άριστα». τίτλος διατριβής: Οι
σχέσεις του ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους με την Κίνα: Η εικόνα του Βυζαντίου
στις κινεζικές πηγές. επόπτης: Μιχαήλ κορδώσης. 

564 διδακτορικεσ διατριβεσ ακαδ.  ετων 2013–2015







ο διΠΛοσ τοΜοσ  ΜΓ´–Μδ´ (2014-2015) τΗσ
εΠιστΗΜονικΗσ εΠετΗριδασ  δωδωνΗ
(ιστορια–αρΧαιοΛοΓια) τοΥ τΜΗΜατοσ
ιστοριασ και αρΧαιοΛοΓιασ τΗσ ΦιΛοσο
ΦικΗσ σΧοΛΗσ τοΥ ΠανεΠιστΗΜιοΥ
ιωαννινων τΥΠωΘΗκε τον ιοΥνιο τοΥ
2017 στο τΥΠοΓραΦειο «ΓραΦικεσ τεΧνεσ
ΘεοδωριδΗ» (ΓαριβαΛδΗ 10,  452 21 ιωαν
νινα) σε 500 αντιτΥΠα (και σε 50 ανατΥ
Πα Η καΘε ερΓασια) σε Χαρτι CHAMOIS
PALATINA των 100 Γρ. Για ΛοΓαριασΜο

τοΥ ΠανεΠιστΗΜιοΥ ιωαννινων

ΥΠεΥΘΥνοι σΥΜΦωνα Με το νοΜο: 
τΜΗΜα ιστοριασ και αρΧαιοΛοΓιασ 

ΠανεΠιστΗΜιοΥ ιωαννινων


