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ΜΑΡΊΑ ΓΕΡΟΛΥΜΆΤΟΥ 

ΤΟΎΡΚΟΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΆ ΑΣΊΑ 

Σχόλιο για τη διασκευή ενός θαύματος του αγίου Θεοδώρου 

Ή πρώτη συλλογή θαυμάτων τοϋ αγίου Θεοδώρου προέρχεται από τή γραφίδα του 

Χρυσίππου. Ό Χρύσιππος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα στίς αρχές τοϋ 5ου αιώνα 

(πιθανώς πρίν το 409) καί έζησε στή λαύρα τοϋ Ευθυμίου τοϋ Μεγάλου, διασήμου 

ασκητή τής εποχής. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος καί τοποθετήθηκε στην εκκλησία 

τής 'Αναστάσεως. Φαίνεται οτι άνηκε στο περιβάλλον τής αυτοκράτειρας Ευδοκίας, 

συζύγου του Θεοδοσίου Β'1. 

Ό Χρύσιππος συνέγραψε εγκώμιο προς τιμή του αγίου Θεοδώρου, το οποίο 

αποτελείται άπο πρόλογο, τό μαρτύριο του αγίου καί δώδεκα θαύματα που συνδέ

ονται με τον άγιο Θεόδωρο2. Για τή συγγραφή τών θαυμάτων στηρίχθηκε εϊτε στην 

1. Για τα βιογραφικά του Χρυσίππου, βλ. Α. SIGALAS, Des Chrysippos von Jerusalem Enkomion 

auf den hl Theodoros Teron, Λιψία-ΒεροΛίνο 1921 [Byzantinisches Archiv 7], 3-4. 

2. BHG 1765c. Το παλαιότερο γνωστό κείμενο για τον άγιο Θεόδωρο αποδίδεται στο Γρηγόριο 

Νύσσης (BHG 1760). Πέραν αύτοϋ καί του εγκωμίου του Χρυσίππου, σώζεται μια σειρά άπο μεταγενέ

στερα κείμενα τα όποϊα αφηγούνται τό μαρτύριο του αγίου, προσθέτοντας διάφορες άλλες λεπτομέρει

ες: π.χ. το θαύμα που σχετίζεται με την εξόντωση του δράκοντος στα Εύχάιτα πρίν το μαρτυρικό θάνα

το τοϋ Θεοδώρου καθώς καί κάποιες λεπτομέρειες σχετικές μέ τή δίκη τοϋ αγίου, fi τό όνομα της γυναί

κας ή οποία περισυνέλεξε καί έθαψε τό λείψανο του μετά τό θάνατο του (Η. DELEHAYE, Les légendes 

grecques des saints militaires, Παρίσι 1909, 17-26). 'Ορισμένα μάλιστα από τα ύστερότερα χρονολογικά 

κείμενα, πλουτίζουν την αφήγηση σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αφηγούνται καί την παιδική ηλικία του 

αγίου (DELEHAYE, Les légendes, 32-35. Βλ. επί παραδείγματι τό μαρτύριο τό όποϊο συνέθεσε ό Νικηφό

ρος Ουρανός τό 10ο αιώνα: BHG, Novum Auctarium 1762m). Παράλληλα, υπάρχει καί μια σειρά από 

κείμενα στα όποϊα ό άγιος Θεόδωρος εμφανίζεται μέ τό αξίωμα του στρατηλάτη (DELEHAYE, Les légendes, 

26-32). Για τήν εμφάνιση αυτού του δεύτερου αγίου Θεοδώρου ό όποιος έχει, έκτος από τό 'ίδιο όνομα, 

τα ίδια χαρακτηριστικά μέ τον άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα καί ανάλογη δράση, βλ. Ν. OIKONOMIDÈS, Le 

dédoublement de saint Théodore et les villes d'Euchaïta et d'Euchaneia, AB, 104, 1986, 327-335 (=0 
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προφορική παράδοση, εϊτε σε κάποιο υποθετικό κείμενο μέ θέμα τα θαύματα του 

αγίου Θεοδώρου3. Έδώ θα μας απασχολήσει τό πρώτο θαϋμα τής συλλογής, τό 

όποΤο έχει τέσσερεις διαφορετικές παραλλαγές. Τό θέμα τοϋ θαύματος είναι τό 

έξης: ένας πιστός τοϋ αγίου Θεοδώρου εκμισθώνει τό υποζύγιο του για ένα σύντο

μο ταξίδι, ένώ πείθεται ταυτόχρονα να εμπιστευθεί στο μισθωτή καί τό παιδί του, 

πιθανώς για να τον βοηθάει στή δουλειά του: ανήρ πολλή κεχρημένος πίστει περί 

τον μάρτυρα καί κηδεμόνα... Υιός υπήρχε τούτω καί όνος, ό μεν υιός ετι μειράκιον, 

ό δε όνος ταΐς χρείαις αυτού υπηρετών. Τούτον τις έξαιτεί τον δνον, ως εις βρα-

χεϊαν όδοιπορίαν μισθώσαθαι καί πείσας δη τούτον πείθει συμπέμψαι μετά τού 

όνου καί τον υίόν, δια ταχέων έπανελθείν συν αμφοτέροις έπαγγειλάμενος. Στή 

συνέχεια τοϋ θαύματος αυτός πού μισθώνει τό υποζύγιο αρχίζει να περιοδεύει μαζί 

μέ τό παιδί, τό όποιο πουλάει δταν φθάνει στο γένος τών Ίσμαηλιτών. Τό παιδί 

πηγαίνει να δουλέψει στην έρημο, στα κοπάδια αύτοϋ πού τό αγόρασε: διήρχετο μεν 

εξ έθνους εις έθνος... ώς δε προ'ίών ήλθε καί εις το γένος τοϋ Ισμαήλ... καί τοίς 

Ίσμαηλίταις ευθύς αποδιδόμενος το μειράκιον, αυτός επί γής άλλης μεθίστατο... τό 

μειράκιον ό κτησάμενος μετά τών εαυτού ποιμένων άνέμιξεν καί συν έκείνοις όπήει 

νέμειν κατά τήν ερημο\Α. Τελικά ό άγιος Θεόδωρος παίρνοντας τή μορφή στρατιώ

τη καί έχοντας μαζί του δύο άλογα —ενα για τον Ίδιο καί ένα για τό παιδί— παίρ

νει τό παιδί καί τό όδηγεϊ στην οικογένεια του5. Τό μοτίβο τής απελευθερώσεως 

αιχμαλώτου άπό κάποιον άγιο είναι σύνηθες στα αγιολογικά κείμενα6. Ό όρος 

Ισμαήλ καί Ίσμαηλίται αναφέρεται στους "Αραβες, οΐ όποιοι θεωρούσαν ότι ήταν 

απόγονοι τοϋ 'Ισμαήλ, γιου τοϋ 'Αβραάμ καί τής "Αγαρ7. Είναι προφανές ότι ό 

Χρύσιππος έχει ΰπ όψιν του δταν συνθέτει τό θαϋμα τήν ιστορία τοϋ 'Ιωσήφ, τον 

όποιο οι αδελφοί του πούλησαν δοϋλο σε Ίσμαηλίτες έμπορους8. 

ΐΔίΟς, Byzantium from the Ninth Century to the Fourth Crusade. Studies, Texts, Monuments, Aldershot 

1992, αρ. I). 

3. SIGALAS, Enkomion, 10-11. 

4. SIGALAS, Enkomion, σ. 60 στ. 4-12, σ. 61 στ. 7-8. Πα τό νομαδικό χαρακτήρα τών 'Αράβων, 

βλ. τίς παρατηρήσεις του Ph. ΗΙΤΤΙ, History of the Arabs, Λονδίνο-Νέα 'Υόρκη 19617, 23-24. 

5. SIGALAS, Enkomion, σ. 61 στ. 8-20. 

6. Α. KAZHDAN, Hagiographical Notes, Byzantion 54, 1984, 176, 182 (=0 ΐΔίΟς, Authors and Texts 

in Byzantium, Λονδίνο 1993, αρ. IV). 

7. I. SHAHÎD, Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Dumbarton Oaks, Washington, D.C. 

1989, 332 κ.έ. 

8. Γένεσις, 37.25-28. 
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Ή διασκευή τοϋ θαύματος έχει τέσσερεις παραλλαγές9. Ή πρώτη είναι ή πλη

σιέστερη άπό πλευράς περιεχομένου καί γλωσσικά μέ τό κείμενο τοϋ εγκωμίου τοϋ 

Χρυσίππου. Σώζεται σέ δύο κώδικες, ό παλαιότερος τών οποίων χρονολογείται τον 

11ο αιώνα (Vaticanus gr. 821)10. Ό Θεόδωρος Στουδίτης, ό όποιος συνέθεσε στί

χους εμπνευσμένους άπό τό πρώτο θαϋμα τοϋ Χρυσίππου11, χρησιμοποίησε μάλλον 

αυτήν τήν παραλλαγή ή τό ϊδιο τό κείμενο τοϋ Χρυσίππου, καθότι δε δίνει συγκε

κριμένο γεωγραφικό στίγμα για τό συμβάν, όπως κάνουν ή τρίτη καί ή τέταρτη 

παραλλαγή. Ή δεύτερη παραλλαγή αποτελεί κατά κάποιο τρόπο επιτομή τοϋ θαύ

ματος, πού παραδίδει τό εγκώμιο καί δεν θα μας απασχολήσει έδώ. 

Ή τρίτη παραλλαγή σώζεται σέ ένα μόνο κώδικα (Διονυσίου 289), ό όποιος 

χρονολογείται χάρις σέ σημείωμα τό έτος 151812. Ή παραλλαγή αυτή διαφοροποι

είται ώς προς τό περιεχόμενο άπό τό εγκώμιο τοϋ Χρυσίππου καθώς πλουτίζεται μέ 

νέα στοιχεία. Οΐ δύο πρωταγωνιστές τής ιστορίας συναντώνται κοντά σέ ναό τοϋ 

αγίου Θεοδώρου. Ό ένας είναι πλανόδιος έμπορος, πραγματευτής. Ή ιδιότητα τοϋ 

άλλου δέν προσδιορίζεται, φαίνεται δμως οτι είναι γηγενής, σέ αντίθεση μέ τον 

πραγματευτή ό όποιος είναι ξένος. Ό πραγματευτής ζητάει άπό τό άλλο πρόσωπο 

τήςίστορίας να τοϋ πουλήσει τό υποζύγιο του, ή, σέ περίπτωση κατά τήν οποία ή 

πρόταση αυτή δε γίνει δεκτή, τοϋ προτείνει να βάλουν άπό κοινοϋ τα εμπορεύμα

τα τους καί να μοιραστούν τα κέρδη. Όπως φαίνεται, οΐ δύο δέν κατάφεραν να 

έλθουν σέ συμφωνία Έτσι, ό ιδιοκτήτης τοϋ υποζυγίου έκανε μία αντιπρόταση: να 

βάλουν μέν άπό κοινοϋ τα εμπορεύματα τους, άλλα να πάρει ό πραγματευτής μαζί 

του καί τό παιδί ώστε να μάθει τή δουλειά. 'Υπόσχεται μάλιστα οτι στην επιστροφή 

τοϋ πραγματευτή θα τοϋ πληρώσει καί τό μισθό του13. Ό ύπουλος πραγματευτής 

παίρνει τό παιδί καί αρχίζει να περιοδεύει. Συναντά στο δρόμο του Πέρσες, στους 

οποίους πωλεί τό παιδί έναντι δεκαπέντε νομισμάτων14. Καί σέ αυτή τήν παραλ

λαγή, όπως καί στο θαϋμα τής συλλογής τοϋ Χρυσίππου, τό παιδί εργάζεται μαζί 

μέ άλλους δούλους ώς βοσκός στα κοπάδια15 καί απελευθερώνεται άπό τον άγιο 

9. BHG 17651 

10. Codices vaticani graeci, τ. 3, recensuit R. DEVREESSE, Βατικανό 1950, 357-359 

11. J.-B. PITRA, Analecta sacra spicilegio solesmensi, Ι, Παρίσι 1876, 364. 

12. Σ. ΛΆΜΠΡΟΥ, Κατάλογος τών εν ταίς βιβλιοθήκαις τοΰ 'Αγίου "Ορους ελληνικών κωδίκων, τ. 

1, Cambridge 1895, 404-405. 

13. Α. ΣίΓΆΛΑς, Ή διασκευή τών ύπό του Χρυσίπππου παραδεδομένων θαυμάτων τοϋ αγίου Θεο

δώρου, ΕΕΒΣ 1, 1994, σ. 312 στ. 16-24 

14. ΣίΓΑΛΑς, Διασκευή, σ. 312 στ. 27-31, σ. 313 στ. 1-6. 

15. ΣίΓΑΛΑς, Διασκευή, σ. 313 στ. 9-10. 
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Θεόδωρο16. Ή τρίτη παραλλαγή διαφοροποιείται άπό τό κείμενο τοϋ Χρυσίππου καί 

ώς προς τό εξής βασικό σημείο: προσδιορίζει γεωγραφικά τό γεγονός. Τό παιδί 

αποκαλύπτει στον άγιο Θεόδωρο οτι κατάγεται άπό τή «χώρα τών Εύχάίτων»17. 

Παράλληλα, ενώ στο εγκώμιο τοϋ Χρυσίππου, δέν υπάρχει καμιά νύξη για τό χώρο 

συνάντησης τών δύο ανδρών, στην τρίτη παραλλαγή ό ναός τοϋ αγίου Θεοδώρου 

αποτελεί σημείο αναφοράς για ολο τό έπισόδειο: εκεί συναντώνται οΐ δύο πρωτα

γωνιστές, έκεϊ οδηγεί ό άγιος τό παιδί μετά τήν απελευθέρωση του18. Τέλος, στην 

τρίτη παραλλαγή δέν υπάρχει αναφορά στή στρατιωτική Ιδιότητα τοϋ αγίου, ούτε σέ 

άλογα μέ τα οποία ό άγιος Θεόδωρος επέστρεψε μαζί μέ τό παιδί στή γενέτειρα 

του. 

Ή τέταρτη παραλλαγή διαφοροποιείται σέ τέτοιο βαθμό άπό τό κείμενο τοϋ 

Χρυσίππου, ώστε να πρόκειται τελικά για ένα Ιδιαίτερο θαϋμα19. Τό περιστατικό 

τοποθετείται στην «επαρχία Ποντοηράκλεια», τήν οποία ό δημιουργός τής παραλ

λαγής θεωρεί μέρος τής «χώρας τών Εύχάίτων»20. Τό λάθος αυτό αποδεικνύει οτι ό 

διασκευαστής δέν ήταν καθόλου εξοικειωμένος μέ τήν περιοχή τών Εύχάίτων καί 

ενδεχομένως ούτε μέ τήν Ποντοηράκλεια, ή οποία βρίσκεται πολύ μακριά άπό τα 

Εύχάιτα. Ή ιστορία συνδέεται μέ επιδρομή Ίσμαηλιτών, ή οποία είχε ώς αποτέλε

σμα τή σύλληψη πολλών αιχμαλώτων, μεταξύ τών οποίων βρισκόταν καί ό μονο

γενής γιος μιας χήρας21. Ή χήρα παραπονείται στον άγιο Θεόδωρο για τό πλήγμα 

πού δέχθηκε αυτή, μια άφοσοιωμένη πιστή τοϋ αγίου, καί τον παρακαλεί να απε

λευθερώσει τό γιό της22. Ό άγιος συγκατανεύει στο αϊτημά της καί απελευθερώνει 

μέ θαυματουργικό τρόπο τό παιδί23. Φαίνεται πιθανόν ό δημιουργός αυτής τής 

παραλλαγής να έχει επηρεαστεί άπό τό νεοδιαθηκικό μοτίβο της ανάστασης τοϋ 

μονογενούς γιου της χήρας της Νάίν24. 

Στην εργασία αυτή θα μέ απασχολήσουν ή τρίτη καί ή τέταρτη παραλλαγή. Ή 

τρίτη παραλλαγή είναι οπωσδήποτε παλαιότερη τών άρχων τοϋ 16ου αιώνα καί τοϋ 

16. ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 313 στ. 36, σ. 314 στ. 1-5. 

17. ΣίΓΑΛΑς, Διασκευή, σ. 313 στ. 29-31. 

18. ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 312 στ. 17, σ. 314 στ. 4-5 

19. Ή τέταρτη παραλλαγή εντάσσεται σέ μια ομάδα τριών θαυμάτων μέ ιδιαίτερη παράδοση (ΣΙΓΑ-

ΛΑς, Διασκευή, 304-305). 

20. ΣίΓΑΛΑς, Διασκευή, σ. 314 στ. 32-33. 

21. ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 314 στ. 33, σ. 315 στ. 1-2. 

22. ΣίΓΑΛΑς, Διασκευή, σ. 315 στ. 6-18. 

23. ΣίΓΑΛΑς, Διασκευή, σ. 316 στ. 9-16. 

24. Λουκάς, 7. 11-15. 
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κώδικα Διονυσίου 289 οπού καί διασώζεται. Τό περιεχόμενο τοϋ κώδικα αποτε

λείται άπό μια ανθολόγηση κειμένων πατέρων τής 'Εκκλησίας ('Ιωάννου τοϋ Χρυ

σοστόμου, Γρηγορίου τοϋ Ναζιανζηνοϋ, 'Αθανασίου Αλεξανδρείας), διαφόρων 

άλλων αποσπασμάτων λειτουργικού καί θεολογικοϋ χαρακτήρα, καί, τέλος, μιας 

σειράς κειμένων σχετιζομένων μέ τον άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα. 'Ο κώδικας 

περιλαμβάνει θαύματα τοϋ αγίου (μεταξύ τών οποίων καί εκείνο πού μας απασχο

λεί έδώ), τήν ακολουθία τοϋ αγίου, μεγαλυνάρια τοϋ αγίου Θεοδώρου ένώ στο 

τέλος, μετά τό κωδικογραφικό σημείωμα, υπάρχει ό 'Απόστολος καί ό κανόνας τοϋ 

αγίου Θεοδώρου25. 'Αμέσως παρατηρεί κανείς οτι απουσιάζουν τα υπόλοιπα θαύμα

τα τοϋ εγκωμίου τοϋ Χρυσίππου. Δέν είναι δυνατό να γνωρίζουμε για ποιο λόγο ό 

κωδικογράφος επέλεξε ειδικά αυτό τό θαϋμα τοϋ εγκωμίου. Φαίνεται πάντως απί

θανο ή διασκευή να αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία τοϋ (άντι)γραφέα τοϋ κώδικα. 

Ή ανθολόγηση κειμένων σχετικών μέ τον άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα υποδηλώ

νει οτι ενδεχομένως ό γραφέας αντέγραψε άπό έναν παλαιότερο κώδικα πού δια

σκεύαζε άπό πλευράς περιεχομένου τό πρώτο θαϋμα τοϋ Χρυσίππου26. Ό σ ο ν 

άφορα στή γλωσσική μορφή τοϋ κειμένου, δέν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς 

αν αυτή είναι αποτέλεσμα γλωσσικής επεξεργασίας τοϋ γραφέα τοϋ κώδικα Διονυ

σίου 289, ή τοϋ προγενέστερου κωδικογράφου άπό τον όποϊο καί αντέγραψε. 

Όπως καί αν έχει τό ζήτημα, τό υπόστρωμα τής τρίτης παραλλαγής είναι πα

λαιότερο τών αρχών τοϋ 16ου αιώνα. Δέν είναι εύκολο βέβαια να ορίσει κανείς τό 

terminus ante καί τό terminus post quem. Ή αναφορά τών Εύχάίτων καί τοϋ έκεΐ 

υπάρχοντος ναοϋ τοϋ αγίου Θεοδώρου δε μπορεί να αποτελέσει κάποια ιδιαίτερη 

χρονολογική ένδειξη, δεδομένου οτι τα Εύχάιτα συνδέθηκαν μέ τή λατρεία τοϋ 

αγίου Θεοδώρου Τήρωνος πολύ νωρίς, πιθανώς ήδη τον 5ο αιώνα, οπότε θεωρή

θηκε οτι ήταν ό τόπος ταφής τοϋ μάρτυρος. 'Αργότερα, άλλα οπωσδήποτε πρίν τον 

8ο αιώνα, τα Εύχάιτα συνδέθηκαν καί μέ τό θαϋμα τής εξόντωσης τοϋ δράκοντος 

άπό τον άγιο27. 'Υπάρχουν όμως δύο στοιχεία, τα όποϊα θεωρώ οτι μπορούν να 

25. Κατά τήν περιγραφή τοϋ κώδικα άπό τον ΛΆΜΠΡΟ, ό π. [σημ. 12]. 

26. Ό ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 308 υποθέτει ότι ό κώδικας Διονυσίου 289 προέρχεται από άπωλε-

σθέν άντίβολο του εγκωμίου, τό όποϊο διασκεύαζε όχι μόνο γλωσσικά αλλά καί άπό πλευράς περιεχο

μένου τα θαύματα τοϋ Χρυσίππου. 

27. Η. DELEHAYE, Eucha'ita et la légende de s. Théodore, Anatolian Studies presented to sir William 

Mitchell Ramsey, Manchester 1923, 131, 133-134 Ο ΊΔίΟς, Les légendes, 39· OIKONOMIDÈS, Le 

dédoublement, 328. 
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βοηθήσουν στή χρονολόγηση τής παραλλαγής. Πρώτο είναι ή φαινομενικά αδιά

φορη παρατήρηση οτι ό άγιος Θεόδωρος δέν αναφέρεται στην παραλλαγή αυτή ώς 

στρατιώτης, ούτε έχει άλογα δταν απελευθερώνει τό παιδί. Έχω τήν αίσθηση οτι ό 

διασκευαστής προσπαθεί να διακρίνει τον άγιο Θεόδωρο Τήρωνα άπό τον ομώνυ

μο του Στρατηλάτη, ό όποιος έκανε για πρώτη φορά τήν εμφάνιση του τον 9ο αιώνα 

σέ εγκώμιο τοϋ Νικήτα Δαβίδ Παφλαγόνος28. Παραδοσιακά, ό άγιος Θεόδωρος 

Τήρων εικονιζόταν πεζός, ντυμένος είτε μέ στρατιωτικά είτε μέ πολιτικά. Είναι 

πιθανόν σταδιακά ή εμφάνιση μέ πολιτικά να συνδέθηκε μέ τό Θεόδωρο Τήρωνα, 

ένώ ή εμφάνιση μέ στρατιωτική στολή να θεωρήθηκε οτι ανήκει σέ έναν άλλο άγιο 

Θεόδωρο, ό όποιος αποκλήθηκε Στρατηλάτης29. 'Εάν ή υπόθεση αυτή είναι σωστή, 

μπορούμε να υποστηρίξουμε οτι ό διασκευαστής γνώριζε τή διάκριση καί τήν έλαβε 

ύπ' όψιν του, γι' αυτό καί απέφυγε να αποδώσει στο Θεόδωρο Τήρωνα τή στρα

τιωτική ιδιότητα ή να τον φανταστεί μέ άλογο. 

'Ασφαλέστερη χρονολογική ένδειξη αποτελεί ή αναφορά σέ Πέρσες. Ή 

πρώτη σκέψη, οτι ό διασκευαστής κυριολεκτεί χρησιμοποιώντας τήν ονομασία Πέρ

σες προσκρούει στο γεγονός οτι τον 7ο αιώνα οΐ Πέρσες δέν ήλθαν στή Μικρά 

'Ασία ώς νομάδες, άλλα ώς εισβολείς30. Μια άλλη εκδοχή είναι να πρόκειται για 

τό λεγόμενο περσικό τάγμα τοϋ Θεοφόβου, δηλαδή για Πέρσες η Κούρδους οι 

όποιοι κατέφυγαν στο Βυζάντιο τό 834, μετά τήν καταστολή τοϋ κινήματος τών 

Χουραμιτών άπό τό χαλίφη al-Mutasim, οργανώθηκαν σέ στρατιωτική ομάδα, έλα

βαν μέρος σέ επιχειρήσεις τοϋ βυζαντινοϋ στρατοϋ, ένώ λίγο αργότερα στασίασαν 

στην "Αμαστρι, χωρίς επιτυχία31. Ή άποψη αυτή απορρίπτεται για τό λόγο οτι στή 

διασκευή τοϋ θαύματος τοϋ Χρυσίππου έχουμε σαφώς να κάνουμε μέ μια ποιμενική 

ομάδα καί πιο συγκεκριμένα μέ νομάδες καί όχι μέ μια οργανωμένη στρατιωτική 

ομάδα. Έκ τών πραγμάτων λοιπόν οδηγούμαστε σέ άλλες ταυτίσεις. Στα βυζαντινά 

28. BHG 1753' πρβλ. Σ. ΠΑΣΧΑΛΊΔΗς, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών. Τό πρόσωπο καί τό έργο του, 

Θεσσαλονίκη 1999 [Βυζαντινά Κείμενα καί Μελέται 28], 178-179. 

29. Βλέπε τήν υπόθεση του OIKONOMIDÈS, Le dédoublement, 333-334. Για τήν κοινωνιολογική 

σημασία τής εμφάνισης τών αγίων εϊτε πεζών εϊτε εφίππων, βλ. Α. KAZHDAN, Hagiographical Notes, 

Byzantion 53, 1983, 544-545 (= Ο ΊΔΙΟς, Authors and Texts in Byzantium, Aldershot, Hampshire 1993, 

άρ. Ill)· πρβλ. (A. KAZHDAN-Nancy PATTERSON SEVCENKO), λήμμα Theodore Stratelates, ODB 3, 2047 . 

30. Ά . ΣτΡΆΤΟς, Tò Βυζάντιον στον Ζ'αΐώνα, τόμ. 1, 'Αθήνα 1965, 2 5 5 Αικατερίνη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟ-

ΠΟΎΛΟΥ, Βυζαντινή ιστορία, τόμ. 2/1, Θεσσαλονίκη 1993 2, 16. 

31. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΎΛΟΥ, Βυζαντινή Ιστορία, ό.π., 203-204 M. REKAYA, Mise au point sur 

Théophobe et l'alliance de Bâbek avec Théophile (833/34-839/840), Byzantion 44, 1974, 41-67. 
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κείμενα μέ τον ορο Πέρσες δηλώνονται γενικά οι Τούρκοι, καί ειδικότερα αρχικά 

οΐ Σελτζοϋκοι καί αργότερα οι 'Οθωμανοί32. Οί Πέρσες τής παραλλαγής αυτής πρέ

πει να ήταν Τουρκομάνοι33, νομάδες δηλαδή οι όποιοι ακολούθησαν τον 11ο αιώνα 

τους Σελτζούκους στην προέλαση τους στην 'Εγγύς 'Ανατολή, αποτελώντας μάλι

στα τήν αιχμή τοϋ δόρατος της σελτζουκικης προέλασης34. Ή σελτζουκική κυβέρ

νηση τής Βαγδάτης τους έστρεψε σέ επιχειρήσεις στή Μικρά 'Ασία, προκειμένου 

να τους απομακρύνει άπό τα εδάφη τοϋ χαλιφάτου, οπού οί επιδρομές τους μπο

ρούσαν να προκαλέσουν τή δυσαρέσκεια τών εγχωρίων μουσουλμάνων εναντίον 

τών Σελτζούκων. 'Αργότερα, εγκαταστάθηκαν στίς παρυφές τών τουρκικών κρατών, 

τα όποια δημιουργήθηκαν στή Μικρά 'Ασία. 'Ασχολούνταν μέ τήν εκτροφή ζώων 

καί ε'ισέβαλλαν στα βυζαντινά εδάφη για λεία καθώς καί για να εξασφαλίσουν 

βοσκή για τα ζώα τους, άλλα απέφευγαν να έλθουν σέ άπ'ευθείας σύγκρουση μέ 

τό βυζαντινό στρατό. Οί σχέσεις τους μέ τους έγχωρίους δέν ήταν πάντα εχθρικές, 

αλλά μποροϋσαν να είναι καί ειρηνικές, οικονομικού χαρακτήρα35. Ό 'Ιωάννης 

Κίνναμος περιγράφει μέ σαφή τρόπο τό νομαδικό χαρακτήρα τών Τουρκομάνων: 

ουπω γαρ γεηπονικοίς ενησκημένοι εργοις γάλακτος τε άπερρόφουν καί κρεών εσι-

τούντο, κατά τους Σκύθας, αεί σποράδες τε ανά τό πεδίον έσκηνημένοι ταύτη τοις 

βουλομένοις αύτοϊς έγχειρεϊν προχειρότατοι έγίνοντο36. Οί Πέρσες της παραλλαγής 

έχουν κοπάδια ζώων καί είναι νομάδες, δεδομένου οτι ό πραγματευτής δέν τους 

συναντά εγκατεστημένους σέ συγκεκριμένο σημείο, αλλά στο δρόμο του, ένώ 

32. G. MORAVCSIK, Byzantinoturcica II, Βερολίνο 1958 [Berliner Byzantinistische Arbeiten άρ. 11], 

252-254. 

33. Τουρκομάνοι (Turkman) είναι τό δνομα τό όποϊο χρησιμοποιείται άπό τό τέλος τού 10ου 

αιώνα για μια μεγάλη ομάδα τοϋ τουρκικού λαού Oqhuz. Χωρίς να είναι σίγουρο σέ ποιες περιπτώσεις 

χρησιμοποιείται ό όρος Oqhuz καί σέ ποιες ό όρος Turkman, φαίνεται ότι ό όρος Turkman χαρακτηρί

ζει τό τμήμα εκείνο τών Oghuz τό όποϊο ασπάστηκε τό 'Ισλάμ καί μετανάστευσε μαζί μέ τους Σελτζού

κους στο χώρο τής Εγγύς 'Ανατολής: (C. CAHEN), λήμμα Ghuzz. Encyclopédie de l'Islam τόμ. 2, 1134 

καί (Elizabeth ZACHARIADOU) λήμμα Turkoman ODB τόμ. 3, 2128. 

34. C. CAHEN, La Turquie pré-ottomane, Κωνσταντινούπολη-Παρίσι 1988, 6-7. 

35. C. CAHEN, Pre-Ottoman Turkey, Λονδίνο 1968, 33-34, 67 (στο σημείο αυτό παραπέμπω στην 

αγγλική καί όχι στή γαλλική έκδοση τοϋ έργου τοϋ Cahen, διότι ή αγγλική έκδοση, αν καί παλαιότερη 

καί χωρίς υποσημειώσεις, είναι πολύ πιο αναλυτική στο ζήτημα αυτό)· πρβλ. Elizabeth ZACHARIADOU, The 

Oguz tribes: the silence of the Byzantine sources, στο Itinéraires d'Orient Hommages à Claude Cahen 

(=/?es Orientales 6), 1994, 287-289· H. INALCIK (έκδ.), An Economie and Social History of the Ottoman 

Empire I, Cambridge 1994, 34. 

36. ΙΩΆΝΝΗς Κ'ΙΝΝΑΜΟς, 'Επιτομή ιστοριών, έκδ. Α. ΜΕΙΝΕΚΕ, Βόννη 1836, 9. 
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μετακινούνται: όδεύσας ημέρας τεσσαράκοντα συνήντησεν εν τή όδώ Πέρσας... 

ελαβον το παιδίον οί Πέρσαι καί επορεύοντο τήν όδόν αυτών37. 

Πα τον ανώνυμο διασκευαστή, τό θαϋμα τό όποιο είχε συνθέσει ό Χρύσιππος 

τον 5ο αιώνα αντικατόπτριζε μια πραγματικότητα ή οποία τοϋ ήταν οικεία. Τόσο οί 

"Αραβες τής πρόίσλαμικής εποχής, δσο καί οί Τουρκομάνοι, οί όποιοι κατέκλυσαν 

τή Μικρά Ασία τον 11ο αιώνα ήταν νομάδες. Ό διασκευαστής σαφώς εμπνέεται 

άπό τό πρότυπο του, αντικαθιστά όμως τους Ίσμαηλίτες μέ Πέρσες, κάνοντας έτσι 

έναν αρχαϊσμό, διότι γνώριζε οτι οί μορφωμένοι τοϋ καιροϋ του, στους οποίους 

ενδεχομένως ήθελε να συγκαταλέγεται, χρησιμοποιούσαν αυτόν τον δρο για να 

δηλώσουν τους Τούρκους. Ή δ η πρίν τα μέσα τοϋ 11ου αιώνα, οί Τοϋρκοι είχαν 

αρχίσει να πιέζουν τις ανατολικές επαρχίες τής Μικρός 'Ασίας38. Στα μέσα τοϋ 11ου 

α'ιώνα ό 'Ιωάννης Μαυρόπους, μητροπολίτης Εύχάίτων39, σέ λόγο του προς τιμή τοϋ 

αγίου Θεοδώρου Τήρωνος, παραπονείται για τήν ανοχή τοϋ αγίου, ό όποιος αφή

νει τήν περιοχή να χειμάζεται άπό επιδρομές αλλοθρήσκων καί τις πόλεις να ερη

μώνονται άπό τους κατοίκους τους, χωρίς να επεμβαίνει όπως άλλοτε για να τήν 

προστατεύσει: τή νΰν ανατροπή καί συγχύσει ταύτη τών καθ' ημάς πραγμάτων έπι-

στυγνάζων, καί τήν σήν καρτερίαν περί ταύτα καί άνοχήν, ην επί τοσούτον καιρόν 

άνέχη παρά τό εικός καί τό εθος, ύπερθαυμάζων... ή επαρχία δε πάσα... όσεβέσιν 

εθνεσι παραδέδοται.,.αχρι τίνος, άγιε μάρτυς, άχρι τίνος ούτω κακοπαθήσουσιν; 

αχρις αν έξηρημωθώσι πόλεις... παρά τοΰ μή είναι τους κατοικούντας εν αύταίς40; 

Οί επιδρομείς στους οποίους αναφέρεται ό Μαυρόπους ήταν Τούρκοι. Στα τέλη τοϋ 

11ου αιώνα τα Εύχάιτα, δπως καί άλλες πόλεις τής περιοχής ('Αμάσεια, Γάγγρα, 

Πιμόλισσα41, Δόκεια, Εύχάνεια-Çorum42), είχαν περάσει ύπό τον έλεγχο της τουρ-

37. ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 313 στ. 31, σ. 314 στ. 1, 7-8. 

38. S. VRYONIS, The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization 

from the Eleventh through the Fifteenth Century, Berkeley-Los Angeles 1971, 85 κ.έ.' C. CAHEN, La 

première pénétration turque en Asie Mineure, Byzantion 18, 1948, 21 κ.έ. 

39. Για τό χρόνο τής αρχιερατείας τοϋ Μαυρόποδος, βλ. Α. ΚΑΡΠΌΖΗΛΟς, Συμβολή στή μελέτη τοϋ 

βίου καί τοΰ έργου τοΰ 'Ιωάννη Μαυρόποδος, 'Ιωάννινα, 1982 ['Επιστημονική επετηρίδα τής Φιλοσο

φικής Σχολής τού Πανεπιστημίου 'Ιωαννίνων. Παράρτημα αρ. 12], 39-43. 

40. Ioannes Mauropous, Opera omnia, έκδ. P. DE LAGARDE, Göttingen 1882 (ανατύπωση 

Amsterdam 1974), σ. 136-137. 

41. Πα τήν ταύτιση τής Πιμόλισσας μέ τό τοπωνύμιο Osmancuk τοϋ έπους τών Δανισμενιδών, 

βλέπε La Geste de Melik Danismend, τόμ 1: είσαγωγή-μετάφραση Irène MÉLIKOFF, Παρίσι 1960 

[Bibliothèque Archéologique et Historique de l'Institut Français d'Archéologie d'Istanbul, X], 154 

42. Tò Çorum ταυτίζεται μέ τή βυζαντινή Εύχάνεια (OIKONOMIDÈS, Le dédoublement, 333). 
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κικής δυναστείας τών Δανισμενιδών43. Βέβαια, νομάδες Τουρκομάνοι εξακολούθη

σαν να υπάρχουν στή Μικρά 'Ασία αρκετούς αιώνες μετά τό Μαντζικέρτ (1071), 

μέχρις δτου οί 'Οθωμανοί σουλτάνοι κατάφεραν να τους μετατρέψουν σέ πληθυ

σμούς μέ μόνιμη εγκατάσταση44. Θα έτεινα δμως να πιστέψω οτι ή τρίτη παραλλαγή 

τοϋ πρώτου θαύματος τοϋ Χρυσίππου ανάγεται στα χρόνια λίγο πρίν η λίγο μετά 

τή μάχη τοϋ Μαντζικέρτ, οπότε ή Μικρά 'Ασία κατακλύστηκε άπό Τουρκομάνους, 

καί μάλλον πρίν τά τέλη τοϋ αιώνα, οπότε τα Εύχάϊτα καί ή γύρω περιοχή πέρασαν 

στους Τούρκους. Έχω τήν αίσθηση οτι δταν γράφεται ή διασκευή τοΰ θαύματος τά 

Εύχάιτα ήταν ακόμα μια βυζαντινή πόλη. Βέβαια οί Τούρκοι ήταν γενικά ανεκτικοί 

στή χριστιανική λατρεία., άλλα διάφορα στοιχεία, όπως ή απόφαση τών γονέων τοϋ 

παιδιού να μήν ξαναγιορτάσουν τήν πανηγύρι τοϋ αγίου45, ή εύρυθμη λειτουργία 

τοϋ ναοϋ καθώς καί ό κλήρος ό όποιος ΐερουργεϊ κανονικά46, υποδηλώνουν 

πιθανώς οτι τά Εύχάιτα βρίσκονται ακόμα υπό βυζαντινή κυριαρχία. Δέν αποκλείε

ται επίσης ή τρίτη παραλλαγή εϊτε να έχει συντεθεί στα Εύχάιτα, εϊτε να είναι δημι

ούργημα κάποιου ό όποιος συνδεόταν μέ τά Εύχάιτα. Παράλληλα, τό γεγονός οτι 

ή αγοραπωλησία τοϋ παιδιού γίνεται σέ νομίσματα συνηγορεί υπέρ τής άποψης οτι 

ή βυζαντινή παρουσία είναι ακόμα αισθητή στην περιοχή47. 'Από εκεί καί πέρα, τό 

κείμενο διασκευάστηκε, σέ μεταγενέστερη περίοδο, γλωσσικά, ώστε να φθάσει να 

λάβει τή μορφή μέ τήν οποία παραδίδεται. 

Τό επεισόδιο τό όποιο αφηγείται ή παραλλαγή συνδέεται μάλλον μέ τήν ετή

σια πανηγύρι προς τιμή τού αγίου Θεοδώρου Τήρωνος. Αυτό συνάγεται έμμεσα άπό 

τό γεγονός οτι ή συνάντηση τών δύο ανδρών πραγματοποιείται μέ επίκεντρο τό ναό 

43. VRYONIS, The Decline, 162. La Geste, 71-72, 107, 111-112· (Irène MÉLIKOFF), λήμμα 

Danishmendides, Encyclopédie de l'Islam, τόμ. 2, 112. 

44. Για τους νομάδες τής Μικρός 'Ασίας, βλ. VRYONIS, The Decline, 258 κ.έ. 

45. ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 313 στ. 17-19 

46. ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 314 στ. 6, 24. 

47. Τό παιδί πληροφορεί τον σχολάριο ό όποιος τό βρίσκει τό πρωί στην εκκλησία τοΰ αγίου 

Θεοδώρου ότι είναι υιός κόμητος τινός (ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, ο. 314 στ. 9-12). Τόσο ό όρος σχολάριος 

όσο καί ό δρος κόμης δημιουργούν προβλήματα στην κατανόηση τους. Ό όρος σχολάριος δηλώνει 

αυτόν πού ανήκει στις σχολές τά τάγματα δηλαδή τά επιφορτισμένα μέ τή φύλαξη τών ανακτόρων [Du 

CANGE, Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis, I-II, 1688 (ανατύπωση Graz 1958), στήλες 

1509-1510]. Στην περίπτωση όμως της τρίτης παραλλαγής ό σχολάριος δέν φαίνεται να έχει καμιά σχέση 

με τους γνωστούς σχολαρίους: διανυκτερεύει στο ναό όπου είναι επιφορτισμένος μέ κάποιες εργασίες. 

Ό σ ο ν άφορα δέ στον όρο κόμης, αυτός έχει διάφορες σημασίες (Du CANGE, στήλες 693-697) καί δέν 

μπορεί κανείς να αποφανθεί μέ ποια χρησιμοποιείται στο ύπό εξέταση χωρίο. 
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τοΰ αγίου Θεοδώρου. Γνωρίζουμε άπό άλλες πηγές οτι οί πανηγύρεις αποτελούσαν 

μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους πληθυσμούς τών αγροτικών περιοχών να που

λήσουν τό πλεόνασμα τους καί να προμηθευθούν δ,τι χρειάζονταν. Θυμίζω τήν 

περίπτωση τοϋ Παφλαγόνα γαιοκτήμονα Μετρίου, ό όποιος σύχναζε κάθε χρόνο 

στην τοπική πανηγύρι τής περιοχής του για να πουλήσει καί να ανταλλάξει τά προϊ

όντα του48. Ό 'Ιωάννης Μαυρόπους περιγράφει παραστατικά τήν πανηγύρι πού 

γινόταν στα Εύχάιτα προς τιμή τοϋ αγίου Θεοδώρου Τήρωνος δίνοντας παράλλη

λα έμφαση στον οικονομικό χαρακτήρα τής θρησκευτικής αυτής εκδήλωσης49. 

"Ας έλθουμε στην ουσία τοϋ θαύματος. Τό θαύμα όπως έχει συντεθεί άπό τό 

Χρύσιππο καθώς καί ή πρώτη παραλλαγή, ή οποία τον ακολουθεί πιστά, αφήνουν 

να εννοηθεί οτι πρόκειται για συμφωνία μισθώσεως μεταφορικού ζώου. Ή 'Εκλογή 

τών Ίσαύρων προβλέπει τήν περίπτωση στην οποία μισθώνεται ένα άλογο προκει

μένου να χρησιμοποιηθεί σέ κάποια εργασία, μέσα στα πλαίσια όμως μιας αυστηρά 

όριοθετημένης περιοχής. "Ετσι, αν αυτός ό όποιος έχει μισθώσει τό άλογο τό απο

μακρύνει έκτος τών ορίων τής περιοχής αυτής καί συμβεί τό άλογο να τραυματιστεί 

ή να πεθάνει, οφείλει να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη τοϋ ζώου50. Στην τρίτη όμως 

παραλλαγή δέν πρόκειται πλέον για συμφωνία μισθώσεως, αλλά για μια μορφή κοι

νωνίας, στην οποία τά κέρδη καί οί ζημίες μοιράζονται, έφ' όσον τά συμβαλλόμε

να μέρη τηρήσουν τους δρους τής συμφωνίας. Ή (χρεο) κοινωνία είναι ή μορφή 

εκείνη τής εταιρείας στην οποία τά συμβαλλόμενα μέρη συνεισφέρουν τόσο σέ 

κεφάλαιο, δσο καί σέ εργασία, ένώ κέρδη καί ζημίες επιμερίζονται ανάλογα μέ τό 

ποσοστό συμμετοχής τοϋ καθενός. Ό Νόμος 'Ροδίων Ναυτικός ορίζει οτι τά 

κέρδη, όπως καί οί ζημίες άπό μια θαλάσσια επιχείρηση επιμερίζονται ανάλογα μέ 

τίς αρχικές συμφωνίες51. Σύμφωνα πάλι μέ τήν 'Εκλογή τών Ίσαύρων, συνίσταται 

κοινωνία δταν δύο ή περισσότερα άτομα συμφωνήσουν γραπτά ή προφορικά να 

συνεισφέρει τό καθένα άπό ένα χρηματικό ποσό, εϊτε αυτό είναι τό 'ίδιο για όλους, 

48. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae, έκδ. Η. DELEHAYE, Βρυξέλλες 1902, στήλη 721-

722. Βλ. σχολιασμό τοϋ κειμένου σέ Angeliki LAIOU, Händler und Kaufleute auf dem Jahrmarkt, στο G. 

PRINZING-D. SIMON (έκδ.), Fest und Alltag in Byzanz, Μόναχο 1990, 68-69. 

49. hannes Mauropous, 135. Για τον οικονομικό χαρακτήρα τών πανηγύρεων, βλ. LAIOU, 

Jahrmarkt, 53-70. 

50. Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos V., έκδ. L. BURGMANN, Φραγκφούρτη 1983 

[Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte, άρ. 10], 17.7. 

51. W. ASHBURNER, The Rhodian Sea Law, 'Οξφόρδη 1909, 3.17. 



ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 283 

εϊτε για άλλους μικρότερο για άλλους μεγαλύτερο, εϊτε συμφωνήσουν να συνει

σφέρουν άλλοι τό κεφάλαιο καί άλλοι τήν εργασία: συνίσταται κοινωνία εγγράφως 

ή άγράφως μεταξύ δύο ή καί πλεόνων, οπόταν έκαστος εξ αυτών εξ ίσότητος ή καί 

ύφ' ελαττον τήν οίκείαν εις ενθήκην συνεισάγη μοίραν, ή τίνων μεν ενθήκην ετέ

ρων δέ τους οικείους μόχθους καί όπερίας καταβαλλομένων. Στή συνέχεια καθορί

ζεται πώς γίνεται ό επιμερισμός τού κέρδους καί ενδεχομένως τών ζημιών: rò δε 

περιποιούμενον αύτοίς κέρδος, μεθ' υφαίρεσιν δηλονότι τών κεφαλαίων κατά τά εν 

μέσω αυτών στοιχηθέντα έπιμερίζεσθαι. ει δε συμβή επί τή τοιαύτη κοινωνία προ-

σγενέσθαι τή ένθήκη ζημίαν, έκαστον κοινωνόν κατά τήν τοΰ κέρδους μοίραν καί 

αυτήν έπιγινώσκειν52. Τά κέρδη μοιράζονται δηλαδή μεταξύ τών συμβαλλομένων 

ανάλογα μέ τήν αρχική συμφωνία, άφοϋ αφαιρεθούν τά κεφάλαια τά όποια κατε

βλήθησαν άπό τον κάθε συνεταίρο. Σέ περίπτωση πού υπάρξει ζημιά στο κεφάλαιο, 

κάθε συνεταίρος αναλαμβάνει ένα μέρος τής ζημιάς, στο ϊδιο ποσοστό μέ αυτό στο 

όποϊο θα συμμετείχε στα κέρδη, αν ή επιχείρηση ήταν κερδοφόρος. 

Στην περίπτωση τής τρίτης παραλλαγής πρόκειται λοιπόν για εφαρμογή τών 

διατάξεων περί κοινωνίας. 'Υποθέτω οτι στο συγκεκριμένο θαϋμα ό πατέρας τοϋ 

παιδιού, ό όποιος φαίνεται οτι ήταν ντόπιος, προσήλθε στο ναό τού αγίου Θεοδώ

ρου μέ τό υποζύγιο του φορτωμένο αναζητώντας αγοραστές για τήν πραγματεία 

του, οποία καί αν ήταν αυτή. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν γεωργός. Ό πραγματευτής 

προτείνει στον πατέρα τοϋ παιδιοϋ να βάλουν άπό κοινοϋ τά εμπορεύματα τους καί 

να μοιραστούν τά κέρδη. Ό δρος γόμος, ό όποιος χρησιμοποιείται από τό δια

σκευαστή, είναι τεχνικός ορός πού δηλώνει κυρίως τό φορτίο τών πλοίων, δευτε

ρευόντως δέ τό φορτίο τών ζώων. Μέ αυτή τή δεύτερη σημασία ό δρος άπαντα στή 

μετάφραση τών Έβδομήκοντα53. 'Από έκεϊ μπορεί να τήν άντλησε καί ό διασκευ

αστής τοϋ θαύματος. Ή πρόταση τοΰ πραγματευτή να μοιραστούν καί οί δύο εξί

σου τά κέρδη υποδηλώνει οτι ούτε ό ένας, ούτε ό άλλος είχε Ιδιαίτερα σημαντικά 

είδη προς πώληση, άλλα οτι ξεκινούσαν άπό τήν ίδια βάση. 

Ό μισθός τον όποϊο θα έδινε ό πατέρας τού παιδιοϋ στον πραγματευτή Ίσως 

ήταν ή αμοιβή τοϋ τελευταίου για τό γεγονός οτι θα μάθαινε στο παιδί τήν τέχνη 

τής πραγματείας. Δέ γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τή μαθητεία στο Βυζάντιο. 

52. Ecloga, 10.4 

53. Η. LIDDELL, R. SCOTT, Η. JONES, Greek-English Lexicon, Oxford 19409, 356. Ή λέξη απαντά 

καί στα πτωχοπροδρομικά ποιήματα άλλα μέ εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο. Στή δημώδη χρησιμο

ποιείται ό όρος γομάρι(ν) για να δηλώσει τό φορτίο καί τό φόρτωμα (Έ. ΚρίΑΡΑς, Λεξικό τής μεσαιω

νικής ελληνικής δημώδους γραμματείας. 1100-1669, τ. 4, Θεσσαλονίκη 1975, σ. 347). 
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'Από τό Έπαρχικό Βιβλίο προκύπτει οτι οί παιδοδιδάσκαλοι νομικοί εισέπρατταν 

χρήματα για τήν εκπαίδευση τών μελλοντικών νομικών54. Στα επαγγέλματα δμως τά 

όποϊα συνεπάγονταν χειρωνακτική εργασία είναι λογικό ό μαθητευόμενος να μήν 

κατέβαλλε χρήματα για τή μαθητεία του, υπό τήν έννοια οτι προσέφερε άμισθί, για 

όσο διάστημα διαρκοΰσε ή μαθητεία, τήν εργασία του στον τεχνίτη κοντά στον 

όποϊο μαθήτευε. 'Ενδεχομένως, ό μισθός εδώ αναφέρεται στα έξοδα συντηρήσεως 

τοϋ παιδιοϋ, για δσο καιρό θα απουσίαζε στο ταξίδι μαζί μέ τον πραγματευτή. 

Τό κείμενο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τήν οργάνωση τής οικονομικής ζωής 

στή βυζαντινή επαρχία. Πραγματευτές, γυρολόγοι, τριγυρνούσαν σέ δλη τή Μικρά 

'Ασία καί έρχονταν σέ επαφή μέ τους εγχώριους, πουλώντας καί αγοράζοντας 

ό,πδήποτε περνούσε άπό τό χέρι τους. 'Εξυπηρετούσαν τις στοιχειώδεις ανάγκες 

ενός αγροτικού πληθυσμού, ό όποιος δέν είχε πρόσβαση σέ κάποια αγορά καί δέ 

μπορούσε ενδεχομένως να περιμένει μέχρι τήν τοπική πανηγύρι για να προμηθευ

θεί τά χρειώδη. Οί περιορισμένες δυνατότητες τους τους ωθούσαν να δημιουργούν 

μικρές χρεοκοινωνίες, προκειμένου να γίνουν αποδοτικότεροι. Συχνά είχαν μαζί 

τους ένα παιδί για να τους βοηθάει στή δουλειά. Ό Βίος τοΰ οσίου Λαζάρου τοϋ 

Γαλησιώτη περιγράφει πώς ό Λάζαρος, στα τέλη τοΰ 10ου αιώνα, σέ παιδική ηλικία, 

έπεσε θύμα ενός τέτοιου γυρολόγου, ό όποιος περιηγεΐτο τή νοτιοδυτική Μικρά 

'Ασία καί στο τέλος αποπειράθηκε να τον πουλήσει δοϋλο σέ έναν 'Αρμένιο πλοι

οκτήτη στην Άττάλεια55. Παρατηρεί κανείς οτι ή περίπτωση τήν οποία καταγράφει 

τό θαϋμα, της πώλησης δηλαδή τοϋ παιδιοϋ, δέν ήταν Ίσως καί τόσο απίθανη, δπως 

μπορεί να φαίνεται σήμερα. 'Εξάλλου, τό εμπόριο δούλων αποτελούσε μια βασική 

πηγή εισοδήματος για τους Τουρκομάνους νομάδες56. Ή αναφορά σέ νομίσματα 

τά όποια κατεβλήθησαν στον πραγματευτή για τήν αγορά τοϋ παιδιοϋ αποκαλύπτει 

μια οικονομία σημαντικά έκχρηματισμένη57, μέ ένα νόμισμα τό όποϊο είχε υπει

σέλθει ακόμα καί στίς συναλλαγές μέ ξένους, μή ενσωματωμένους στή βυζαντινή 

κοινωνία, πληθυσμούς. 

54. Το Έπαρχικον Βιβλίον Λέοντος τοϋ Σοφού, είσαγωγή-έκδοση-μετάφραση-Ί'νδηκες J. KÖDER, 

Βιέννη 1991 [CFHB XXXIII), 1.16. 

55. Βίος οσίου Λαζάρου Γαλησιώτη, AASS, Νοέμβριος 4, 511. 

56. VRYONIS, The Decline, 269. 

57. Βλ. τά κείμενα τά όποϊα συγκέντρωσε ό Ν. ΟικΟΝΟΜΊΔΗς, Σε ποιο βαθμό ήταν έκχρηματισμέ

νη η μεσοβυζαντινή οικονομία;, Ροδωνιά. Τιμή στον Μ. 1. Μανούσακα, τόμ. 2, Ρέθυμνο 1994, 363-370, 

τά όποϊα μαρτυρούν τον υψηλό βαθμό έκχρηματισμοΰ τής μεσοβυζαντινής οικονομίας. 
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"Ας έλθουμε τώρα στην τέταρτη παραλλαγή, αυτήν τής απελευθέρωσης τού 

γιου τής χήρας πού είχε συλληφθεί αιχμάλωτος κατά τή διάρκεια επιδρομής Ίσμαη-

λιτών. Σώζεται σέ τέσσερεις κώδικες, ό παλαιότερος τών οποίων είναι τοϋ 15ου 

αϊώνα: Bourbonensis gr. II Β 30 (τοϋ 15ου αΐώνα)58, Querinianus (Brescia) gr. Α. III. 

3 (τοϋ 16ου αιώνα)59, Monachensis gr. 275 (τοϋ 16ου α'ιώνα)60, Μονής Λειμώνος 2 

(τοϋ 16ου αιώνα)61. Ή περίπτωση αυτή παρουσιάζει Ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι 

γεγονός οτι καί σέ άλλη συλλογή θαυμάτων τού αγίου Θεοδώρου περιέχονται 

παραδείγματα τής θαυματουργικής παρέμβασης του σέ περιπτώσεις επιδρομών 

Περσών καί 'Αράβων εναντίον τών Εύχάίτων62. Ή πρώτη σκέψη είναι να έχουμε 

να κάνουμε στην περίπτωση τής τέταρτης παραλλαγής μέ "Αραβες, πόσο μάλλον 

πού στο τέλος γίνεται λόγος για τήν τού αγίου άρπαγήν (τοϋ παιδιοϋ) εκ μέσων 

τών Άγαρηνών63. Μια προσεκτικότερη δμως εξέταση δημιουργεί κάποιες δεύτερες 

σκέψεις σχετικά μέ τήν ταύτιση. 'Αφ ενός, ή αναφορά σέ Άγαρηνούς μπορεί να 

υποδηλώνει καί Τούρκους64. 'Αφ ετέρου, ή διατύπωση κάκείσε πολλάκις τό γένος 

τών Ίσμαηλιτών περιέτρεχον καί πολύν λαόν εκούρσευον θυμίζει περιγραφές επι

δρομών Τούρκων τον 11ο αιώνα Ό ιδρυτής τής μονής τού αγίου 'Ιωάννη τοϋ Θεο

λόγου στην Πάτμο όσιος Χριστόδουλος περιγράφοντας τις επιδρομές τών Τούρ-

58. Η. DELEHAYE, Catalogue codicum hagiographicorum graecorum bibliothecae nationalis 

neapolitanae, An.Boll 21, 1902, 384-385. 

59. E. MARTINI, Catalogo di manoscriti greci esistenti nelle biblioteche italiane, τ. 1.1, 225-233, 

Μιλάνο 1893 (ανατύπωση Ministero della pubblica istruzione. Indici e cataloghi, ι. 19, Ρώμη 1967), 225-

233. 

60. C. VAN DE VORST-H. DELEHAYE, Catalogus codicum hagiographicorum Germaniae, Belgii, 

Angliae, Βρυξέλλες 1913 [Subsidia Hagiographica 13], 117-119 (ιδιαίτερα 118). 

61. Α. ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟς-ΚΕΡΑΜΕΎς, Γενικός περιγραφικός κατάλογος τών εν ταΐς ανά τήν άνατολήν 

βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων, τ. 1, έν Κωνσταντινουπόλει 1884, 19-20. 

62. Βλ. DELEHAYE, Les légendes, 194-200. Έχουν προταθεί διάφορες χρονολογήσεις από τον 7ο 

μέχρι τό 10ο αιώνα. Βασικό σημείο για τή χρονολόγηση αποτελεί τό δωδέκατο θαϋμα τής συλλογής, 

τό όποϊο αναφέρεται σέ επιδρομή Άγαρηνών, ή οποία κατέστρεψε τά Εύχάιτα τω τεσσαρεσκαιδεκάτω 

ετει τής θεοφύλακτου καί φιλοχρίστου βασιλείας Κωνσταντίνου, τής μεταξύ 'Ρωμαίων καί Σαρακηνών 

περαιωθείσης ειρήνης, έν αρχή τής έβδομης Ίνδικτιώνος (DELEHAYE, Les légendes, 196 στ. 17-21). Για 

τήν προβληματική αυτή χρονολόγηση, βλ. σύνοψη τών απόψεων από τον W. BRANDES, Byzantine Cities 

in the Seventh and Eighth Centuries-Different Sources, different Histories?, στο G.-P. BROGIOLO, B. 

WARD PERKINS (έκδ.), The Idea and Ideal of the Town Between Late Antiquity and the Early Middle Ages, 

Λέιντεν-Βοστώνη-Κολωνία 1999, 48-49. 

63. ΣίΓΆΛΑς, Διασκευή, σ. 316 στ. 15-16. 

64. MoRAVCSlK, Byzantinoturcica 2, 55. 
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κων στο όρος Λάτρος στή δυτική Μικρά 'Ασία αναφέρεται στην περσικήν δεξιάν 

καί τήν τών Τούρκων ωμότητα, ή τήν έωαν πάσαν εξηφάνισε καί χαλεπώς εδήωσε. 

Τό ανομον έθνος τό διολέσαν πόλεις καί χώρας65. Ή διατύπωση αυτή παρουσιάζει 

ομοιότητες μέ τήν περιγραφή τοϋ Μαυρόποδος για τις επιδρομές τών Τούρκων στα 

Εύχάιτα. Μετά τή μάχη τοϋ Ματζικέρτ οί Τούρκοι κατέκλυσαν τή Μικρά 'Ασία φθά

νοντας μέχρι τή Χρυσούπολη, απέναντι άπό τήν Κωνσταντινούπολη66. Τό 12ο 

αϊώνα, καί συγκεκριμένα τό 1124, οί επιδρομές τών Δανισμενιδών έφθασαν μέχρι 

τήν Ποντοηράκλεια67, οπού καί τοποθετείται γεωγραφικά ή τέταρτη παραλλαγή. Οί 

Ίσμαηλίτες τής τέταρτης παραλλαγής ήταν Τούρκοι. Τό επεισόδιο μπορεί να χρο

νολογηθεί στα τέλη τοϋ 11ου μέ πρώτες δεκαετίες τοϋ 12ου αϊώνα. Ό σ ο ν άφορα 

στην αντικατάσταση τών Εύχάίτων άπό τήν Ποντοηράκλεια ώς γεωγραφικού σημεί

ου εξέλιξης τής ιστορίας, αυτή εξηγείται άπό τή σύγχυση πού κάνει ό διασκευαστής 

ανάμεσα στον άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα καί τον ομώνυμο του τό Στρατηλάτη. Ή 

'Ηράκλεια τοΰ Πόντου αναφέρεται σέ κάποια αγιολογικά κείμενα ώς ή πατρίδα ή ό 

τόπος μαρτυρίου τοΰ αγίου Θεοδώρου τοϋ Στρατηλάτη68. Τό 1389 περιηγητής ανα

φέρει τήν ύπαρξη εκκλησίας τοΰ αγίου Θεοδώρου τοϋ Στρατηλάτη στην Ποντοηρά

κλεια69. Ό συγγραφέας τής τέταρτης παραλλαγής γνώριζε αυτήν τήν παράδοση, 

γνώριζε όμως επίσης ότι τά Εύχάιτα ήταν τό μεγάλο κέντρο λατρείας τού αγίου 

Θεοδώρου Τήρωνος. Δέν αποκλείεται επίσης να μήν ήταν απόλυτα ενήμερος για τή 

διάκριση τοϋ Τήρωνος άπό τό Στρατηλάτη. Οί παρατηρήσεις αυτές εξηγούν πώς 

οδηγήθηκε στή σύγχυση οτι ή 'Ηράκλεια τοϋ Πόντου ήταν μέρος της «χώρας τών 

Εύχάίτων». 

Τά πρώτο άπό τά δύο κείμενα πού παρουσίασα είναι ενδεικτικό της οικονο

μικής δραστηριότητας στή βυζαντινή επαρχία, ένώ καί τά δύο εικονογραφούν ανά

γλυφα τίς δύο όψεις τής επαφής μεταξύ τών μικρασιατικών πληθυσμών καί τών 

Τούρκων τό δεύτερο μισό τοϋ 11ου καί τό 12ο αιώνα. Παράλληλα μέ τήν αδιαμφι

σβήτητη πραγματικότητα τών φονικών επιδρομών καί καταστροφικών λεηλασιών, ή 

65. MM VI, 61. 

66. CAHEN, La pénétration, 42-44. 

67. Κ. BELKE, Paphlagonien und Honorias, Βιέννη 1996 [TIB. 9], 209· πρβλ. VRYONIS, The Decline, 

161. 

68. DELEHAYE, Lés légendes, α. 156 στ. 7-13, σ. 169 στ. 8-9. 

69. BELKE, Paphlagonien und Honorias, 212. 



ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 287 

οποία μας είναι γνωστή άπό τις πηγές τής εποχής, καί ή οποία αναδύεται άπό τήν 

τέταρτη παραλλαγή, υπάρχει καί αυτή τής ειρηνικής επαφής τών μικρασιατικών πλη

θυσμών μέ τους Τούρκους. Οί δύο διασκευές παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον, 

διότι δείχνουν πώς ένα κείμενο πού συνετέθη τον 5ο αιώνα σέ τελείως διαφορε

τικό περιβάλλον καί για άλλο σκοπό έμεινε ζωντανό άνά τους αιώνες λαμβάνοντας 

διάφορες μορφές καί προσαρμοζόμενο στίς ανάγκες ενός άλλου χώρου καί μιας 

άλλης εποχής. 
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'Εγκώμιο Χρυσίππου Πρώτη παραλλαγή 

άνήρ πολλή κεχρημένος πίστει περί τον μάρ

τυρα καί κηδεμόνα... υιός υπήρχε τούτω καί 

δνος, ό μεν υΐος έτι μειράκιον, ό δέ δνος 

ταϊς χρείαις αύτοϋ υπηρετών. Τοϋτόν τις 

έξαιτεϊ τον δνον, ώς ε'ις βραχεΐαν όδοιπορίαν 

μισθώσαθαι καί πείσας δη τούτον πείθει 

συμπέμψαι μετά τοϋ δνου καί τον υίόν, δια 

ταχέων έπανελθείν σύν άμφοτέροις έπαγγει-

λάμενος... διήρχετο μεν έξ έθνους εις 

έθνος... ώς δέ προϊών ήλθε καί ε'ις το γένος 

τοϋ 'Ισμαήλ... καί τοις Ίσμαηλίταις ευθύς 

αποδιδόμενος το μειράκιον, αυτός επί γης 

άλλης μεθίστατο... το μειράκιον ό κτησάμε-

νος μετά τών έαυτοΰ ποιμένων άνέμιξεν καί 

σύν έκείνοις άπήει νέμειν κατά την ερημον.. 

Έπιστάς τοίνυν ό μάρτυς αύτω χωρισθέντι 

τών μετ'αύτοϋ ποιμένων, ώς στρατιώτης 

Ίππων δυάδα συνεπαγόμενος... προέτρεπε 

τήν έπάνοδον σύν αύτφ προς τους οικείους 

ποιήσασθαι παραχωρών άμα καί τον ϊππον 

τον έτερον...προς τον τοϋ μειρακίου παρήσαν 

οίκον ιππεύοντες 

άνήρ τις πίστιν πολλήν έχων είς τον μάρτυ

ρα Θεόδωρο ν... είχε τέκνον μειράκιον, έκέ-

κτητο δέ καί δνον προς ύπηρεσίαν τοΰ οϊκου 

αύτοϋ. Ήλθεν ουν τις αιτούμενος αυτόν έπί 

μισθφ δοθηναι αύτφ τήν δνον, άπήτει δέ καί 

το παιδάριον μετ'αύτοϋ ώς ε'ις μικράν τίνα 

όδοιπορίαν, υποσχόμενος δια τάχους σύν 

άμφοτέροις έπανελθείν... ήρχετο μεν άπο 

έθνους είς έθνος, έως έφθασεν εις το γένος 

τών Ίσμαηλιτών, κάκεϊ διαπράσας το μειρά

κιον, ούτος έπί γης άλλης μεθίσταται... ό δέ 

άγοράσας το παιδίον μετά τών ποιμένων 

αύτοϋ έμιξεν, καί σύν έκείνοις ήρξατο 

βόσκειν έπί τήν ερημον Συνέβη ουν τον 

παϊδα χωρισθήναι εκ τών μετ'αύτοϋ... καί 

έπιστάς αύτω ό μάρτυς, φαίνεται αύτοϋ ώς 

στρατιώτης ίππους δύο έχων μεθ' έαυτοϋ... 

είς τον τοϋ παιδός οίκον έφθασαν. 
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Τρίτη παραλλαγή Τέταρτη παραλλαγή 

Πραγματευτής τις ην τον Θεον μή φοβού- έν τη xcàpq τών Εύχάίτων επαρχία τις ύπάρ-

μενος- καί ιδού άνθρωπος τις προσήλθεν έν χει λεγομένη Ποντοηράκλεια. Κάκεϊσε πολ-

τφ ναώ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου λάκις το γένος τών Ίσμαηλιτών περιέτρεχον 

έχων καί ύποζύγιον, ό δέ πραγματευτής καί πολύν λαον τών χριστιανών έκούρσευον. 

προσήλθεν αύτφ λέγων αδελφέ, δός μοι το Έκ τοϋ συμβεβηκότος ήχμαλώτευσαν καί 

ύποζΰγιόν σου ϊνα αγοράσω αυτό, ειδεμή noi- μετ'αυτών υΐον μονογενή χήρας τινός. Έπεί 

ήσωμεν όμοϋ τους γόμους άμα τω σφ καί τον ουν ή χήρα έκλαιε έλεεινώς καί άπαραμύθη-

έμόν. Καί εϊ τι δώη ήμίν ό Θεός, έστω εξ τα καί έτερον υίόν ούκ είχε παραμυθήσασθαι 

ΐσότητος. Ό δέ ούκ έβούλετο τοϋτο ποιήσαι. τον πόνον αυτής, έπορεύετο καθ' έκάστην 

Αυτών δέ φιλονικούντων, λέγει ό άνθρωπος ήμέραν είς τον ναον τοϋ μεγαλομάρτυρος 

εκείνος τφ πραγματευτή- αδελφέ, θέλεις ποιή- Θεοδώρου ΐκετεύουσα αυτόν... τή νυκτί ή 

σωμεν όμοϋ τους γόμους; λάβε καί το παιδίον έπετελεϊτο ή μνήμη τοΰ μάρτυρος... ευρέθη 

μου μετά σοϋ, όπως διδάξης αυτό, καί έν τω τοΰ γυναίου ό υιός έν μέσω τής εκκλησίας 

έπανελθείν σε, αποδώσω σοι τον μισθόν φερόμενος ύπδ τοϋ αγίου καί όχούμενος έν 

σου... καί ποιησάντων άμα τους γόμους, ί'ππω λευκφ 

εϊσήγαγεν αυτόν μετά τοΰ παιδίου είς τον 

αγιον Θεόδωρον ένδον τοΰ ναοΰ καί λέγει τφ 

πραγματευτή: «λάβε καί τό παιδίον μου ώς έκ 

χειρός τοΰ αγίου Θεοδώρου»... καί παραλαβών 

ό άθλιος το παιδίον... καί όδεύσας ημέρας 

τεσσαράκοντα συνήντησεν έν τή όδφ Πέρσας 

καί λέγει αύτοίς: «αγοράσατε το παιδίον μου 

τοΰτο... καί δότε μοι δεκαπέντε νομίσματα καί 

λάβετε αυτόν...» καί έλαβον το παιδίον οί 

Πέρσαι καί έπορεύοντο τήν όδον αυτών, ό δέ 

είς έξ αυτών ό ώνήσας αυτόν άπέστειλεν 

αυτόν είς το ποίμνιον αύτοϋ μετά τους δού

λους αύτοϋ... ό δέ μάρτυς τοϋ Χρίστου Θεό

δωρος άπήλθεν είς το ποίμνιον δπου ην το 

παιδίον... καί λέγει αύτφ· «πόθεν εϊ σύ παι

δίον»; λέγει αύτφ- «κυριέ μου, ξένος ειμί, 

πεπραμένος έκ χώρας Εύχάίτων....... τότε 

δώσας (ό άγιος Θεόδωρος) αύτφ υπνον ήρεν 

τον νουν τοΰ παιδίου καί έπάρας αυτόν, άπή-

γαγεν είς τον ναόν αύτοϋ. 
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Maria GEROLYMATOU, Turcs en Asie Mineure. Commentaire sur le remaniement d'un 

miracle de saint Théodore 

Chrysippos de Jérusalem est l'auteur du plus ancien recueil de miracles de saint 

Théodore (Ve siècle). Dans cet article est traité le premier de ces miracles qui connut 

quatre remaniements. Le troisième et le quatrième remaniement présentent un 

intérêt particulier, puisqu'ils adaptent le contenu du miracle de Chrysippos au 

contexte politico-économique de l'Asie Mineure à l'époque de l'apparition des Turcs 

au Xle siècle. Ils font l'écho de l'immigration turcomane en Asie Mineure, des 

contacts développés avec la population indigène ainsi que des incursions 

turcomanes dans la région pontique. 
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