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Η ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΙΣ TO ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ 

Κατά την μακράν ένασχόλησίν μου με τά συναφή προς την πλήρωσιν 

τοϋ βυζαντινού θρόνου προβλήματα παρετήρησα δτι χρήζει έρεύνης και το 

της αντιβασιλείας, εις ας περιπτώσεις ό καλούμενος εις την διαδοχήν είναι 

εισέτι ανήλικος. Μή διασωθείσης, κυρίως ειπείν μη ύπαρχούσης, και επί τοϋ 

θέματος τούτου ειδικής νομοθεσίας, ευρισκόμεθα και πάλιν εις την ανάγκην 

νά έπιχειρήσωμεν την συναγωγήν τών νομικών κανόνων εκ της μελέτης των 

επί μέρους περιπτώσεων. Προηγουμένως δμως πρέπει να χαραχθούν τα χρο

νικά και γεωγραφικά πλαίσια της έρεύνης, ετι δέ νά έξειδικευθή το άντικεί-

μενον αυτής. Ή χρονική περίοδος εκτείνεται άπα τοϋ 324, δτε απεφασίσθη 

υπό του Μεγάλου Κωνσταντίνου ή ϊδρυσις τής Κωνσταντινουπόλεως, μέχρι 

του 1453, δτε έπήλθεν ή άλωσις. Το δυτικόν τμήμα τής αυτοκρατορίας 

συνεξετάζεται μόνον μέχρι του θανάτου τοϋ Θεοδοσίου Λ' (395) '. 

Άντικείμενον τής έρεύνης θά είναι ή αντιβασιλεία κατά την άνηλικό-

τητα ήγεμόνος και εφ' δσον διαρκεί αΰτη. Κατά συνέπειαν, δεν θά με απασχο

λήσουν α'ι νομικαί σχέσεις, αί προκύπτουσαι εκ τοϋ διορισμού άντιβασιλέως 

υπό τοϋ νομίμου ενηλίκου αύτοκράτορος, οσάκις ούτος ήναγκασμένος νά 

άπουσιάση έπί μακρόν τής βασιλευούσης — κατά κανόνα έ'νεκα στρατιωτικών 

επιχειρήσεων — καταλείπει ίδιαίτερον έκπρόσωπόν του, ώς συνέβη τώ 622 -

η τω 1081 3. 

Προ πάσης άλλης συζητήσεως πρέπει νά έξακριβωθή το έτος ένηλικιώ-

σεως τοϋ Βυζαντινοϋ αύτοκράτορος. Εις την σήμερον σωζομένην νομοθεσίαν 

1. Εις το βιβλίον μου, 'εκλογή, άναγόρενσις και στέψις τοϋ Βυζαντινού αυτοκρά
τορας, Αθήναι 1956, σελ. 11, αιτιολογείται ή επιλογή τών ώς ανω χρονικών πλαισίων. 

2. Οοτως ό αυτοκράτωρ Ηράκλειος κατέλιπε δέ τον Ιδιον ν'ών ανν τω πατριάρχη 
Σεργίω εν Κωνσταντινονπόλει διοικείν τα πράγματα σύν Βωνόσφ τφ πατρικίφ. . ., Θεο
φάνης, σελ. 303;(· πρβλ. Σκυλίτζην - Κεδρηνόν, τόμ. Α', σελ. 717 - 718. Ό πρωτότοκος 
ούτος τών υΙών τοϋ 'Ηρακλείου, άκούων εις το όνομα 'Ηράκλειος νέος Κωνσταντίνος, 
γεννηθείς την 3ην Μαΐου 612 (Πασχάλιον Χρονικόν, σελ. 702,6, Θεοφάνης, σελ. 3007) 
ήγε το δέκατον έτος, δτε ό πατήρ του την 5ην Απριλίου 622 κατέλιπε την βασιλεύουσαν 
εκστρατεύων κατά τών Περσών. 

3. Ό 'Αλέξιος Α' δια χρυσοβούλλου (— D ö 1 g e r, Regeslen, άρ. 1073, Αύγου
στος 1081 ) άνέθεσεν εις την μητέρα του, την έΈοχον "Ανναν Δαλασσηνήν, τήν τών απάν
των διαίκησιν, διαρκούσης τής κατά τών Νορμανδών εκστρατείας του. 
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ουδεμία διάταξις άπαντα, ρυθμίζουσα ad hoe το θέμα. Έ ν τούτοις, εις την 

πραξιν επανειλημμένως προβάλλει το δέκατον έκτον ώς έτος πολιτικής ένηλι-

κιώσεως αύτοΰ *. Δέν δύναται μόνον ανεπιφυλάκτως νά λεχθή, εάν τοΰτο 

νοήται συμπεπληρωμένον ή ου. Κατά το τότε ίσχΰον άστικον δίκαιον ή ένηλι-

κίωσις έπήρχετο με την συμπλήρωσιν τοϋ εικοστού πέμπτου, ή δέ εφηβότης 

με την τοϋ δεκάτου τετάρτου έτους· υφίσταται δθεν διαφορά ώς προς τον 

χρόνον ένηλικιώσεως εξ έπόψεως άστικοΰ δικαίου άφ' ενός, πολιτειακού άφ' 

έτερου. 

Δια την γενικωτέραν θεωρίαν χρήσιμος είναι και ή πληροφορία τοϋ 

ιστορικού Ζωσίμου 2, εξ ής είναι φανερον δτι αναγνωρίζεται συγκεκριμένον 

χρονικον δριον δια την πολιτικήν ένηλικίωσιν τοϋ ήγεμόνος, το όποιον δμως 

ούτε προσδιορίζεται ενταύθα ούτε εϊναι δυνατόν μετά βεβαιότητος νά συναχθή. 

ΚαΙ τοΰτο, διότι ό ιστορικός δεν παρέχει ακριβή στοιχεία τής ηλικίας τοϋ 

Γρατιανοϋ εις τρόπον, ώστε είναι άγνωστον ποίαν ήλικίαν αποδίδει εις τον 

νεαρον αυτοκράτορα 3 την i 7ην Νοεμβρίου 375, δτε εκλήθη νά διαδεχθή τον 

πατέρα του. Πάντως εϊναι ή μοναδική πηγή, ή οποία αναφέρει άλλοτρ'ιαν 

ανάμιξα εις την μεταξύ τών διαδόχων τοϋ Ούαλεντιανοΰ Λ' κατανομήν τής 

αυτοκρατορίας, προβάλλουσα ώς επιχείρημα τήν άνηλικότητα τούτων. Ό 

άριστος γνώστης της καταστάσεως Άμμιανος Μαρκελλΐνος ού μόνον δέν 

αφήνει νά νοηθή οτι έγεννήθη ζήτημα άνηλικότητος τοϋ Γρατιανοϋ άλλ' 

απηχεί τους φόβους τής στρατιωτικής ηγεσίας δι' ένδεχομένην δυσαρέσκειαν 

τοϋ αύτοκράτορος τούτου εκ τής εσπευσμένης άναγορεύσεως τοϋ έτεροθαλοΰς 

άδελφοΰ του Ούαλεντινιανοΰ Β' 4 , δια τήν οποίαν δέν ελήφθη προηγουμένως 

ή συγκατάθεσις τοϋ Γρατιανοϋ 5. 

Κατ' ουδέν συμβάλλει καί ή έν τή παραφράσει τής ιστορίας τοϋ Γεωρ-

1. Το δέκατον Ικτον έ'τος ως τι το αυτονόητον θεωρεί καί ό Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, 
Le serment de l'impératrice Eudocie (1067), REB 21 (1963), σελ. 12). 

2. Μετά τον θάνατον τοϋ Ούαλεντινιανοΰ Α' διελομένων δέ προς εαυτούς Γρατια
νοϋ και Ούαλεντινιανοΰ τον νέου τήν βασιλείαν, ώς έδόκει τοϊς περί αυτούς τα πράγματα 
κρίνουσιν (αυτοί γαρ ο ί βασιλείς ο ν κ ήσαν κύριοι δια τήν ήλι
κίαν...)' Ζώσιμος, σελ. 193. 

3. Κατά το Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 5439, ό Γρατιανος έγεννήθη προ ι' κα-
λανδών Ιουνίων ( = 23 Μαΐου), κατά τα Consul. Constant. Ι"κδ. T h . Μ ο m m s e n, 
Chronica Minora, τόμ. A' ( = MGH Stì, τόμ. Θ'), Βερολϊνον 1892, σελ. 239, τήν 18ην 
"Απριλίου (die XIIII Κ al. Mai) 359. Τήν τελευταίαν χρονολογίαν αποδέχεται ό 
Ο. S e e e k, Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n.Chr., 
Στουττγάρδη 1919, σελ. 206. 

4. Ό Ούαλεντινιανος Β' τήν 17ην Νοεμβρίου ήτο, κατά τον Άμμιανον Μαρκελ-
λϊνον, XXX, 10. 4, τεσσάρων ετών, κατά τον Ζώσιμον, σελ. 193, ήγε το πέμπτον Ιτος. 
Βλ. W. E n s s l i n , άρθρον Valentinianus II, έν Real - Encyclopädie, τόμ. VII A 2, 
Στουττγάρδη 1948, στ. 2206. 

5. Ammianus Marcellinus, XXX, 10. 
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γίου Άκροπολίτου μαρτυρία. Έ ν αύτη γίνεται λόγος περί τής διαθήκης τοϋ 

Θεοδώρου Β' Λασκάρεως, δι' ής ανετέθη εις τον πρωτοβεστιάριον Γεώργιον 

Μουζάλωνα ή αντιβασιλεία μέχρις αν ό τον βασιλέως υΐος είς ήβην τελείαν 

αφίκοιτο ' . Ποίον χρονικον δριον νοείται εϊναι ασαφές, διότι το ρωμαϊκον 

δίκαιον γνωρίζει ώς πέρας τής ήβης το δέκατον τέταρτον συμπεπληρωμένον, 

δι' ώρισμένας δμως περιπτώσεις καί τήν plena pubertas ήτοι το δέκατον 

δγδοον συμπεπληρωμένον. Άλλα ζωηρώς αμφιβάλλω, εάν ή φράσις είς ήβην 

τελείαν κείται με τήν τεχνικήν σημασίαν τοϋ δρου- πιθανώτερον θεωρώ δτι 

καί ένταΰθα πρόκειται περί μιας τών επιτηδευμένων, μεγαλόστομων καί 

αορίστων πως εκφράσεων, κατά τήν συνήθειαν τών λογίων τής εποχής *. 

Ουδέν θέμα διορισμοΰ αντιβασιλείας δια τον Ίουστινιανον Β' ανέκυψε, 

μολονότι ούτος ήγηθη τής αυτοκρατορίας είς ήλικίαν δεκαεξ ετών 8. Εις το 

γνωστόν όρκωμοτικόν, το περιέχον τάς υποχρεώσεις τών ανωτέρων κληρι

κών δια την διαδοχήν τοϋ Μανουήλ Α' Κομνηνοΰ, ρητώς μνημονεύεται το 

δέκατον Ικτον ώς πέρας τής άνηλικότητος τοϋ βυζαντινοΰ αύτοκτράτορος, 

χωρίς πάλιν νά προσδιορίζηται, εάν νοήται συμπεπληρωμένον ή ου 4. 

Ό λίαν αξιόπιστος βίος τοϋ ηγουμένου Ίωαννικίου, τοϋ οποίου ό συντά

κτης δεικνύει ίδιαιτέραν εύαισθησίαν εις τήν άκρίβειαν τών χρονολογιών, 

προσθέτει μίαν εισέτι μαρτυρίαν διά το δέκατον Ικτον ώς έ'τος της πολιτικής 

ένηλικιώσεως τοϋ βυζαντινοΰ ήγεμόνος. Ό βιογράφος χαρακτηρίζει το θέρος 

τοϋ 792 ώς το έ'κτον τής αυτοκρατορικής βασιλείας τοϋ Κωνσταντίνου Τ ' 5. 

1. Γεωργίου Άκροπολίτου, Ποίημα, σελ. 265. Βλ. κατωτέρω, σελ. 83 κέ., το 
σχετικον περί τοϋ 'Ιωάννου Δ' κεφάλαιον. 

2. Βλ. είς το βιβλίον μου, Ή σύγκλητος etç το βνζαντινάν κράτος, Έπετηρίς τοϋ 
'Αρχείου της Ιστορίας τοϋ Ελληνικού Δικαίου 2 (1949), σελ. 21, ανάλογα παραδείγματα 
προς δήλωσιν τών μελών της συγκλήτου. 

3. Νικηφόρου 'Ιστορία (εκδ. de Boor), σελ. 36 : έκκαιδέκατον έτος τής ηλικίας 
άγοντα- Θεοφάνης, σελ. 3632 6 : νεώτερος ών, ώς ις' χρόνων Ζωναράς, Γ', σελ. 228 : δτε 
τής αρχής επέβη μειρακίσκος έξ επί δέκα ένιαυτοΐς... Τήν ανοδον τοϋ Ίουστινιανοΰ Β' 
είς τον θρόνον χρονολογεί ό Grumel τήν 3η ν Σεπτεμβρίου 685. V. G r u m e l , Quel est 
l'empereur Constantin le Nouveau commémoré dans le Synaxaire au 3 Septembre?, 
Anal. Boll. 84 (1966), σελ. 254 - 260. 

4. Α. Π ά β λ ω φ, Συνοδικός τόμος τοϋ Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ τον 'Αγχιά
λου (24 Μαρτίου 1171) (ρωσιστί), Viz. Vrem. 2 (1895), σελ. 392 - Ά . ΓΙ α π α δ ο-
π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , 'Ανάλεκτα Ίεροσολνμιτικής σταχνολογίας, τόμ. Δ', Πετρού-
πολις 1897, σελ. I l i ( = G r u m e i , Regestes, άρ. 1120): εάν δε αυμβή σοϋ (sc. 
Μανουήλ Α') τελεντήσαντος ανηβον ετι είναι τον αυτόν περιπόθητον viòv τής βασιλείας σον 
κυρ Άλέξιον, και μή φθάσαι τον έξκαιδέκατον χρόνον ... 

5. Βίος Ίωαννικίου, έν Acta Sanctorum Novembris, τόμ. Β' 1, Βρυξέλλαι 1894, 
σελ. 337 : εκτω ετει τής αυτοκρατορικής βασιλείας Κωνσταντίνου τον νεωτέρου. .. συμβο
λής γενομένου πολέμου έν τή Μαρκέλλα. Ή Ικφρασις αυτοκρατορική βασιλεία άπαντα καί 
πιραιτέρω, σελ. 335, κεφ. 4, αναφερομένη είς τήν Είρήνην. Βλ. κατωτέρω, σελ. 22. 
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"Οθεν ή προ εξαετίας εναρξις αυτής συμπίπτει με το έτος 786, καθ' δ ό Κων

σταντίνος διέτρεχε το δέκατον Ικτον Ιτος, δεδομένου οτι είχε γεννηθή τήν 

14ην 'Ιανουαρίου 771 '. 

Εις τήν αυτήν διαπίστωσιν καταλήγομεν εκ τής επί μέρους έρεύνης τών 

περιπτώσεων Μιχαήλ Γ' καί Κωνσταντίνου Ζ' (Η' , κατά τήν υπ' έμοΰ προ-

ταθεΐσαν άρίθμησιν),οϊτινες, ώς θά δειχθή zie τήν οΐκείαν θέσιν, ένηλικιώθησαν 

πολιτικώς εις το δέκατον Ικτον έτος 2. 

Δέον νά τύχουν προσοχής καί τά ολίγα παραδείγματα αναδείξεως ανη

λίκου πατριάρχου - πάντοτε γόνου βασιλευούσης δυναστείας καταλαβούσης 

πραξικοπηματικώς τήν αρχήν — καίτοι τά περί τοϋ ενός εξ αυτών χρονολο

γικά δεδομένα δέν είναι απολύτως ασφαλή. Ό υιός τοϋ Βασιλείου Α' Στέ

φανος φέρεται γεννηθείς μεταξύ 868 καί 871, ό δέ χρόνος τής ενάρξεως τής 

πατριαρχείας του κυμαίνεται άπα τοϋ Δεκεμβρίου 886 μέχρι Δεκεμβρίου 887 3. 

Ή περίπτωσις δμως τοϋ Θεοφύλακτου Λεκαπηνοΰ ενισχύει τήν άποδοχήν τοϋ 

δεκάτου έκτου ώς έτους πολιτικής ένηλικιώσεως, διότι ό αυτοκράτωρ Ρωμα

νός Λ' ενήργησε τόσον έν Κωνσταντινουπόλει δσον καί έν Ρώμη, δπως ό 

υιός του προβληθή είς πατριάρχην (2 Φεβρουαρίου 933 ή χειροτονία), ευθύς 

ώς είσήλθεν εις το δέκατον έ'κτον ετοί 4. 

Ό δρος αντιβασιλεία (régence, regency, Regentschaft), άγνωστος εις 

τάς βυζαντινάς πηγάς, χρησιμοποιείται υπ' έμοΰ είς τήν παροΰσαν μελέτην, 

6φ' ην εννοιαν άπαντα είς τήν όρολογίαν τοϋ συγχρόνου πολιτειακοϋ δικαίου. 

Ή βυζαντινή ιστοριογραφία γνωρίζει τον ορον επίτροπος. 

Ό θεσμός τής αντιβασιλείας, διατηρηθείς καθ' δλην τήν ύπερχιλιετή 

διάρκειαν τής βυζαντινής αυτοκρατορίας, υπέστη βαθμιαίως ένίας μεταβο-

λάς, ών ή παρακολούθησις καθίσταται ευχερεστέρα, έάν ή έρευνα χωρήση 

σταδιακώς εκ τών επί μέρους περιπτώσεων καί εξ αυτών ορμώμενη άναχθή 

είς γενικώτερα συμπεράσματα. Είδικώτερον θά έπιχειρηθή νά δοθή άπάντησις 

είς τά ακόλουθα έπί μέρους θέματα : 1) Ποία τά εί'δη τής αντιβασιλείας. 2) 

Πώς συγκροτείται αϋτη καί τίς ορίζει τά μέλη. 3) Ποία ή εκτασις τής έξου-

1. Αί είς τάς πηγάς παραπομπαί παρατίθενται κατωτέρω, σελ. 20. 
2. Βλ. κατωτέρω, εις τά αντίστοιχα κεφάλαια. 
3. Βλ. Γ. Κ ό λ ι α, Βιογραφικά Στεφάνου Α' οικουμενικού πατριάρχου, Ελληνικά, 

παράρτημα 4 (1953), σελ. 358 - 363 καί G. O s t r o g o r s k y, Geschichte des byzan
tinischen Staates'0, Μόναχον 1963, σελ. 194, σημ. 2 καί σελ. 201, σημ. Ι, Ινθα συνο
πτική εκθεσις των ύποστηριχθεισων απόψεων. 

4. Βλ., αντί παντός άλλου, τήν έπιστολήν τοϋ αύτοκράτορος Ρωμανοΰ Α' προς τον 
πάπαν Ίωάννην ΙΓ" (ετ. 933), εκδ. Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Ρωμανοΰ βασιλέως τον 
Αακαπηνον επιστολαί, ΔΙΕΕ 2 (1885), σελ. 395 - 400 (= G r u m e l , Regestes, άρ. 
625). Πρβλ. Ο s t r ο g ο r s k y, Geschickte, σελ. 226. 
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σίας τοϋ (ή τών) άντιβασιλέως (-έων) καί ποία ή νομική θεμελίωσις χυτής. 

4) Λήξις τής αντιβασιλείας. 

Έ ξ αρχής δύναται νά λεχθή δτι ή αντιβασιλεία έν Βυζαντίω ασκείται 

ύπο τάς ακολούθους δύο μορφάς. Ύπο τήν πρώτην, μέλος τής βασιλικής 

οικογενείας, — το συνηθέστερον ή βασιλομήτωρ, — καθίσταται συμβασιλεύς τοϋ 

ανηλίκου καί ύπο τήν έπίσημον ιδιότητα τοϋ συμβασιλέως μετέχει εις τήν 

χάραξιν τής πολιτικής γραμμής καί τήν διαχείρισιν τών κρατικών υποθέσεων, 

άξιοΰται δέ συνάμα καί τών λοιπών εις συμβασιλέα αποδιδόμενων τιμών, 

μεταξύ τών όποιων καί τοϋ δικαιώματος τής επί νομισμάτων απεικονίσεως. 

Ύπο τήν δευτέραν μορφών, Ιν ή περισσότερα πρόσωπα, ανήκοντα είς 

τήν πολιτικήν, στρατιωτικήν ή έκκλησιαστικήν ίεραρχίαν, φερόμενα εις τάς 

πηγάς ώς επίτροποι, επιφορτίζονται με τήν άσκησιν τής αντιβασιλείας. Τά 

καθήκοντα αυτών εκτείνονται είς δλους τους τομείς τής λειτουργίας τής κρα

τικής μηχανής. ΟΊ επίτροποι, ώς εύνόητον, δεν τυγχάνουν βασιλικών τιμών. 

Οι ανήλικοι αυτοκράτορες τής πρωίμου περιόδου (έκτεινομένης άπο τοϋ 

324 μέχρι τής εκθρονίσεως τοϋ Φωκά την 5ην 'Οκτωβρίου 610), ήσαν ό 

Θεοδόσιος Β' καί ό Λέων Β' *. 

Λ' 

Ό Θεοδόσιος Β'', νήπιον έ'τι, άνηγορεύθη τήν ΙΟην 'Ιανουαρίου 402 αϋ-

γουστος * ύπο τοϋ Αρκαδίου καί τήν Ιην Μάιου 408 επταετής s εκλήθη 

νά διαδεχθή εις τον θρόνον τής 'Ανατολής * τον αποθανόντα πατέρα του, ένω 

1. Ή περίπτωσις τοϋ Ούαλεντινιανοΰ Β' (375-392), δέν εμπίπτει είς τήν Ιρευ-
ναν, διότι ούτος ήγε μέν το πέμπτον έτος, δτε διεδέχθη τον πατέρα του Ούαλεντινιανον 
Α', άλλα παρεκάθισεν ώς συνάρχων τών συγγενών του αυτοκρατόρων Ούάλεντος καί Γρα
τιανοϋ, βραδύτερον δέ τοϋ Θεοδοσίου Α'. Ουδέποτε δηλαδή ήρξεν ώς μόνος αυτοκράτωρ, 
ανήλικος ων. Βλ. Ε. S t e i n - J . R. P a l a n q u e , Histoire du Bas - Empire, τόμ. A', 
De l'état romain à l'état byzantin (284 - 476), [s.L], 1959, σελ. 183 κέ. καί τάς παρα-
πομπάς εις τήν έν σελ. 514 βιβλιογραφίαν. 

2. Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 5685. 
3. "Ο Θεοδόσιος Β' είχε γεννηθη τήν ΙΟην 'Απριλίου 401. ΙΙασχάλιον Χρονικον, 

σελ. 56720, Marcellini comitis Chronicon, 401, 3, Ικδ. Th. Μ ο m m s e n, Chro
nica Minora, τόμ. Β' (= MGH SS, τόμ. ΙΑ'), Βερολϊνον 1894, σελ. 67. 

4. Σωκράτης Τ' 23, Σωζόμενος, Θ' 1. 1, Marcellini comitis Chronicon, 402, 2 
(Ινθ' άνωτ., σελ. 67), Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 570, Μαλάλας, σελ. 351, 352, Ζαχα
ρίας ρήτωρ, εκδ. Κ. A h r e n s - G . K r ü g e r , Die sogenannte Kirchengeschichte des 
Zacharias Rhetor, Αιψία 1899, σελ. *42, Θεοφάνης, σελ. 81, Φιλοστόργιος, IB', 4, Σκυ-
λίτζης - Κεδρηνός, Α', σελ. 585 1 4 , 586, Ζωναράς, Γ', σελ. 97, Θεόδωρος Σκουταριώ-

της, σελ. 69. 
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είς τήν Δύσιν έβασίλευεν ό θεϊός του Όνώριος (17 'Ιανουαρίου 395 μέχρι 

15 Αυγούστου 423). Με άνήλικον αυτοκράτορα ευλογον είναι νά άνακύψη 

θέμα ασκήσεως τής εξουσίας άφ' ενός, επιμελείας καί προστασίας του ανη

λίκου άφ' ετέρου. Ζήτημα διορισμού άντιβασιλέως δέν φαίνεται νά έγεννήθη, 

διότι ύπήρχεν ενήλικος συνάρχων είς το Δυτικον τμήμα τής αυτοκρατορίας, 

ή οποία τήν έποχήν έκείνην εθεωρείτο έξ επόψεως πολιτειακοΰ δικαίου ενιαία '. 

Ή τοποθέτησις είς τήν praefectura praetorio per Orientem ίκανοΰ 

προσώπου έξησφάλιζε τήν λειτουργίαν τής διοικήσεως τοϋ 'Ανατολικού τμή

ματος καί πιθανώς εις τήν ρύθμισιν τοϋ ζητήματος τούτου καί τυχόν μετα-

βολάς είς τά λοιπά ανώτατα κρατικά λειτουργήματα αναφέρεται το χωρίον 

τοϋ Ζωσίμου σελ. 290 : δ τε γαρ Στελίχων είς τήν εφαν εβονλετο διαβήναι 

καί τά κατά τον 'Αρκαδίου παΐδα Θεοοόσιον οιαθεΐναι, νέον δντα και κηδεμο

νίας δεόμενον, δ τε βασιλεύς Όνώριος αυτός στέλλεσθαι τήν όδον διενοεϊτο 

και δσα προς άσφάλειαν τής τοϋ νέου βασιλείας οίκονομήσαι2. Ή έξέλιξις 

δμως τής καταστάσεως είς τήν Δύσιν καί ή δολοφονία τοϋ Στηλίχωνος (22 

Αυγούστου 408) έματαίωσαν τήν σχεδιαζομένην έπίσκεψιν είς τήν Άνατο-

λήν. Ούτω παρέμεινεν ώς praefectus praetorio per Orientem ό Άνθέμιος, 

διωρισμένος ύπο τοϋ 'Αρκαδίου άπα τοϋ 'Ιουνίου 405 είς τήν θέσιν ταύτην 3. 

Καί μαρτυρεΐται μέν περί τοϋ Άνθεμίου δτι είχε τήν έπιμέλειαν τών κρατι

κών υποθέσεων, ούδαμοΰ δμως αναφέρεται ούτος ώς επίτροπος τοϋ μικροϋ 

ήγεμόνος. Ό αυτός άξιωματοΰχος κυριαρχεί εις το πολιτικον προσκήνιον 

μέχρι τοϋ 414 συνεχίζων το έ'ργον, όπερ εΐχεν ήδη αναλάβει έπί τοϋ προκα

τόχου αύτοκράτορος, έκτοτε δέ παύει νά γίνεται λόγος περί αύτοΰ '. 

'Ομάς π η γ ώ ν 8 αποδίδει είς τον βασιλέα τών Περσών Ίσδιγέρδην Α' 

(399 - 420) τον χαρακτηρισμον επίτροπος (Προκόπιος), κηδεμών (Άγαθίας), 

1. Βλ. O s t r o g o r s k y , Geschichte, σελ. 45 καί τάς αυτόθι παραπομπάς. 
2. Πρβλ, Σωζομενόν, Θ', 4, 5 : 'Enel δέ ετελεύτησεν Άρκάδιος ώρμησε μέν Όνώ

ριος φειδοί τή περί τον άδελφιδοΰν έλθείν είς Κωνσταντινούπολη' και πιστούς άρχοντας καί 
φύλακας καταστήσαι τής αύτοϋ σωτηρίας καί βασιλείας... 

3. Σωκράτης, Ζ', 1. Βλ. τήν έκθεσιν τών γεγονότων παρά Ε. S t e i η - . ί . Η. 
Ρ a 1 a η q u e, Histoire, τόμ. A', 1959, σελ. 245 κέ. Περί τοϋ Άνθεμίου βλ. C 
Z a k r z e w s k i , Un homme d'État du Bas - Empire: Anthemius, EOS 31 (1928 ), 
σελ. 417 - 438 καί είδικώτερον περί τοϋ διορισμού του είς την θέσιν τοϋ praefectus prae
torio, σελ. 422, σημ. 1. 

4. Βλ. J. Β. B u r y , History of the later Roman Empire from the death of 
Theodosius I to the death of Justinian (a. D. 395 to a. D. 565), τόμ. Α'2, Αονδϊνον 
1923, σελ. 214 καί σημ. 2, S t e i n - Ρ a 1 a n q u e, ίνθ* άνωτ., σελ. 246, 275. Ό 
Z a k r z e w s k i , Ινθ' άνωτ., σελ. 438, δέχεται δτι ή πολιτική σταδιοδρομία τοϋ Άνθε
μίου έληξε με τον θάνατον τοϋ ανδρός. 

5. Πρόκειται περί τών ιστορικών ΙΙροκοπίου, Άγαθίου, καί τών μεταγενεστέρων 
χρονογράφων Θεοφάνους, Σκυλίτζη παρά Κεδρηνώ καί Ζωναρά. 
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κονράτωρ (Θεοφάνης) τοϋ Θεοδοσίου Β'. Σπεύδω νά επισημάνω δτι οι δροι 

ούτοι δέν χρησιμοποιούνται με τήν αυστηρώς τεχνικήν Ιννοιαν, ην έχουν 

έν τω ίδιωτικω δικαίω. Ό φανατικώς αρχαΐζων Άγαθίας ' χρησιμοποιεί 

τον συνηθέστερον παρά ποιηταϊς άπαντώντα δρον κηδεμών, ούτινος ή έννοια 

είναι γενικωτέρα2. Ό Προκόπιος, περισσότερον ακριβολόγος, χρησιμοποιεί 

τον τεχνικον δρον επίτροπος, ένφ ό Θεοφάνης τον τεχνικον μέν άλλα όλιγώτερον 

επί τής επιμελείας τών άνήβων κυριολεκτοΰντα κονράτωρ 3, μεταφέρων πι

θανώς τήν λέξιν εκ τής πηγής, εξ ής ήντλησε τήν πληροφορίαν. 'Αλλ' ανεξαρ

τήτως τής ορολογικής επιλογής θεωρώ άσυμβίβαστον προς τάς περί τής 

μεγαλειότητος καί τής αποστολής τοϋ Βυζαντινού μονάρχου πολιτειακάς 

αντιλήψεις τής εποχής τήν σκέψιν δτι ό αυτοκράτωρ τοϋ Βυζαντίου ήτο δυνα

τόν νά επιφόρτιση τον εξ ίσου μεγαλαυχοΰντα Πέρσην ηγεμόνα με τήν δια-

χείρισιν τής περιουσίας ανηλίκου καί μέ ζητήματα μισθώσεως ή αγοραπω

λησίας, εάν τά ώς άνω χωρία ήθελον έρμηνευθή ώς άπηχοΰντα σχέσιν ιδιωτι

κού δικαίου. 

"Ενιοι πάλιν ήμφεσβήτησαν τήν άξιοπιστίαν τής πληροφορίας 4, ην άλλοι 

έξ ίσου διαπρεπείς επιστήμονες αποδέχονται8 καί νομίζω ορθώς. Το χωρίον 

τοϋ Προκοπίου έχει ώς ακολούθως : Ό Άρκάδιος δια διαθήκης. . . διάδοχον 

μέν τής ηγεμονίας άνειπε τον παίδα, επίτροπον δε αύτφ κατεστήσατο Ίσδι-

γέρδην τον Περσών βασιλέα, φ δή πολλά εν ταϊς διαβήκαις επέσκηψε Θεοδο-

σίω τήν βασιλείαν σθένει τε καί πρόνοια πάση ξυνδιασώσασθαι6. Κατ' 

1. Ό Άγαθίας, σελ. 264 ( = σελ. 156 - 157 της εκδόσεως R. Κ e y d e 11, Βερο-
λϊνον 1967), τονίζει δτι ή εί'δησις αϋτη αναγράφεται μόνον ύπο τοϋ Προκοπίου ούδε παρ' 
οίς τυχόν τά τής 'Αρκαδίου τελ^υτής άπεμνημόνενται. 

2. Βλ. Η. G. L i d d e 1 - R. S e ο 11, Λ Greek - English Lexicon, ϊν.ο. 9η, 
"Οξφόρδη [1948], s.v. 

3. Κατά το ρωμαϊκον δίκαιον, ό άνηβος μέχρι τοϋ δεκάτου τετάρτου έτους Ιτέλει 
ύπο επίτροπον (tutor), είτα δέ ό έφηβος μέχρι τοϋ είκοστοϋ πέμπτου ύπο κουράτορα 
(curator). Άπο της μεταδιοκλητιανείου περιόδου παρατηρείται βαθμιαία εξομοίωσις 

τών επιτρόπων προς τους κουράτορας, καί τών άνήβων προς τους έφηβους ανηλίκους. 
Βλ. Μ. K ä s e r , Das römische Privatrecht, II: Die nachklassischen Entwicklungen, 
Μόναχον 1959, σελ. 78 κέ., 158 κέ. 

4. Ούτως ό Ε. G i b b ο n, The History of the Decline and Fall of the Roman 
Empire, τόμ. E', AOMOÌW\/ 1807, σελ. 412 - 414 παλαιότερον καί έπ' έσχατων ό C. 
Z a k r z e w s k i , Ινθ' άνωτ., σελ. 426. 

5. Ε. S t e i n - R. Ρ a 1 a n q u e, Ινθ' άνωτ., σελ. 246, B. R u b i n , άρθρον 
Prokopios von Kaisareia, έν Real - Encyclopädie, τόμ. 45, 1, Στουττγάρδη 1957, 
στ. 361. 

6. Προκοπίου, Πόλεμοι Περσικοί, Ι, 2. 8 ( = εκδ. Haury, σελ. 8). Ή μαρτυρία 
καί παρά Άγαθία, σελ. 264 ( = Ι'κδ. Keydell, σελ. 156 - 157), Θεοφάνη, σελ. 80, Σκυ-
λίτζη - Κεδρηνώ, Α', σελ. 5864, Ζωναρά, Γ', σελ. 100. Ό Σκυλίτζης προσθέτει δτι, 
συμφώνως προς τήν έντολήν τοϋ Αρκαδίου, ό Ίσδιγέρδης έδικαιοϋτο λαμβάνειν πρεσβείον 
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αρχήν διάκειμαι λίαν δυσμενώς εις τήν άπόρριψιν γραπτών μαρτυριών, παρα-

διδομένων ύπο αρίστων πηγών. Συγγραφεύς δέ τής περιωπής τοϋ Προκο

πίου, — όστις είναι βέβαιον Οτι διέθετεν εξαίρετους πληροφορίας περί τών 

βυζαντινό - περσικών σχέσεων — ώφειλε νά έπιλέξη μετ' ιδιαιτέρας προσο

χής zac ειδήσεις, ας θά κατεχώριζεν είς τήν έπισκόπησιν τής μεταξύ τών δύο 

κρατών επικοινωνίας. Προς τούτοις, ή μαρτυρία έν τώ συνόλω καί έν ταϊς 

?^επτομερείαις εναρμονίζεται απολύτως προς τό ιστορικόν πλαίσιον τής επο

χής, δεδομένου δτι βασιλεύοντος τοϋ Ίσδιγέρδου Α' αϊ μεταξύ τών δύο ηγεμο

νιών σχέσεις υπήρξαν ιδιαιτέρως φιλικαί *. 

Επιμελής έξέτασις τής πληροφορίας τοϋ Προκοπίου καί τών λοιπών 

μνημονευθεισών πηγών καθιστά άβάσιμον τήν άμφισβήτησιν τής Ίστορικό-

τ η τ ο ς α υ τ ή ς , δ ι α γ ρ ά φ ε ι δέ ίδ ιόρρυθμον κ α τ ά σ τ α σ ι ν , δ ι ό τ ι δέν π ρ ό κ ε ι τ α ι π ε ρ ί 

αναμίξεως ξένου ήγεμόνος είς τήν διακυβέρνησιν ανεξαρτήτου κράτους, ώστε 

νά θεωρηθή ώς άσκησις αντιβασιλείας. Το κείμενον αναφέρεται αποκλει

στικώς είς τήν περιφρούρησιν τής ζωής τοϋ παιδος καί τήν διατήρησίν 

του εις τον θρόνον, ουδέν δέ υπαινίσσεται δι' έπέμβασιν είς τήν διαχεί-

ρισιν τών κρατικών υποθέσεων. Τήν άποψιν ταύτην ενισχύει το περιεχό-

μενον επιστολής τοϋ Ίσδιγέρδου, έξ ής ή βυζαντινή ιστοριογραφία διέσωσε 

βραχέα τίνα αποσπάσματα 2. Ό Πέρσης μονάρχης καθιστά γνωστόν είς 

τήν βυζαντινήν σύγκλητον, δτι θά προστατεύση παντί σθένει τήν ζωήν 

τοϋ Θεοδοσίου Β' συμφώνως προς τήν αύτοκρατορικήν έπιθυμίαν καί άπο-

χρυσίον λάτρας εκατοντάδας δέκα. Ή λεπτομέρεια αύτη δεικνύει δτι, παρά τά λεγόμενα 

τοϋ Άγαθίου (βλ. ανωτέρω, σελ. 7), έσώζετο μέχρι τινός καί άλλη πηγή έξ ής ήντλη-

σεν αμέσως ή εμμέσως ό Σκυλίτζης, δστις καί άλλαχοΰ διασώζει άγνωστους άλλοθεν πλη

ροφορίας ή γνωστάς μέν άλλα με πλείονας λεπτομέρειας, ώς είς τήν προκειμένην περίπτω

σιν. Κατά τον Β. R u b i n , Ινθ' άνωτ., στ. 361, ό Προκόπιος καί ό Θεοφάνης ήντλησαν 

εκ τής αυτής με τον ΙΙρίσκον πηγής. Ά ξ ι ο ν προσοχής είναι οτι ο'ι Βυζαντινοί άπεδέχοντο 

τήν Ιστορικότητα της πληροφορίας, ώς δεικνύει ή αλληλογραφία τοϋ πατριάρχου Νικολάου 

τοϋ Μυστικού. Ούτος προβάλλει είς τον Συμεών Βουλγαρίας τήν στάσιν τοϋ ΙΙέρσου βασι

λέως ώς παράδειγμα προς μίμησιν, λέγων : ούτος (sc. ό Ίσδιγέρδης) απέστειλε προς τους της 

συγκλήτου λογάδας, δηλών ώς καί τον πόλε/ων καταλύει και τοϋ νηπίου βασιλέως προστή-

σίται. P.G., τόμ. 111, στ. 53 (άρ. επιστολής 5 — G r u m e l , Regestes, άρ. 641). 

1. Τήν επικρατούσαν εγκαρδιότητα εις τάς μεταξύ τών δύο κρατών σχέσεις απη

χεί ή παρά Άγαθίςι, σελ. 264 ( = εκδ. Keydell, σελ. 156), φράσις : Ίσδιγέρδης ό Σαβώ-

ρου. . . ό πολ,ύς παρά Ρωμαίοις και περιλάλητος . . . 

2. Προκοπίου, Πόλεμοι Περσικοί, Ι, 2. 10 (— εκδ. H a u r y , σελ. 9) : αύτίκα γονν 

προς Ρωμαίων τήν βουλήν yoa'/i/M-ra εγραψεν, επίτροπος τε ούκ άπαρνούμενος Θεοδοσίον 

βασιλέως είναι καί πόλεμον έπανατεινόμενος, ην τις αύτψ ες έπιβουλήν έγχειροίη καθίστα-

αΟαι. Οι Θεοφάνης, σελ. 80, Σκυλίτζης παρά Κεδρηνώ, Α', σελ. 5 8 6 ί 2 , Ζωναράς, 1", 

σελ. 100, επαναλαμβάνουν σχεδόν έπί λέξει τά αυτά. Ώ ς λίαν χαρακτηριστικής, σημειώ 

περικοπήν τοϋ Σκυλίτζη : γράφει τή σύγκλητο) Ρωμαίων φνλάττειν το παιδίον άνεπιβοέ-

λεντον, ίνα μη πόλεμον ασπονδον κατά Ρωμαίων ανακίνηση . . . 
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στέλλει έκπρόσωπόν του άνδρα χρηστον καί πεπαιδευμένον, 'ίνα έπιμεληθή 

τής διαπαιδαγωγήσεως τοϋ νέου μονάρχου. Είς το βασιλικόν περσικόν έγγρα-

φον, ώς τοΰτο αποδίδεται ύπο τής βυζαντινής ιστοριογραφίας, ουδεμία νΰξις 

άπαντα περί αναμίξεως τοϋ Πέρσου βασιλέως είς τάς βυζαντινάς κρα-

τικάς υποθέσεις· το κέντρον τοϋ βάρους τίθεται είς τήν περιφρούρησιν τής 

ζωής τοϋ Θεοδοσίου. Έ κ τών ανωτέρω καθίσταται φανερόν δτι ό βασιλεύς τών 

Περσών οΰτε εκλήθη νά χρηματίση άντιβασιλεύς τοϋ Θεοδοσίου Β', οΰτε 

ό ίδιος εξέλαβε τήν άνατεθεισαν αύτω έντολήν ώς άσκησιν αντιβασιλείας, ύφ' 

ην Ιννοιαν εξέθεσα έν τή εισαγωγή τής παρούσης μελέτης. Κατά συνέπειαν, 

ουδείς λόγος συντρέχει δια νά άμφισβητηθή ή αξιοπιστία τής είδήσεως. Ό 

Άρκάδιος δια νά δημιουργήση άντίβαρον είς τυχόν εντός τής αυτοκρατορίας 

γενησομένας έπιβουλάς κατά τής ζωής τοϋ ανηλίκου διαδόχου του, καί μάλιστα 

έκ τής Δύσεως ύποκινουμένας, προσέφυγεν είς τήν συμπαράσταση» ξένου, 

φιλίου την έποχήν έκείνην, κράτους. 

Τον δρον επίτροπος αποδίδουν Βυζαντινοί ιστορικοί είς τήν Πουλχερίαν 

καί ώς έκ τούτου χρήζει έρεύνης ή πολιτειακή θέσις ταύτης, διαρκούσης τής 

βασιλείας τοϋ άδελφοϋ της. 

Ό Σωζόμενος, Θ', 1, 2 κέ., γράφει : ή τών δλο>ν οίκονρος θεία δυναμις 

επίτροπον αντον (sc. τοϋ Θεοδοσίου Β' ) καί τής ηγεμονίας κατέστησε ίϊονλ-

χερίαν τήν άδελφήν. ή δέ ονπω πεντεκαιδέκατον έτος άγουσα υπέρ τήν ήλικίαν 

σοψώτατον και Θείον ελαβεν νουν. . . νπεισελθοϋσα δέ τήν ψροντίδα τής ηγε

μονίας άριστα και εν κόσμψ πολλω τήν Ρωμαίων οίκονμένην διφκησεν, tv 

βονλευομένη και ώς έν τάχει τά πρακτέα επιτελούσα και γράφουσα, ήκρίβωτο 

γαρ λέγειν και γράφειν ορθώς κατά τήν Ρο^μαίων καί 'Ελλήνων φονψ. τών δέ 

πραττομένων τήν δόκησιν είς τον άδελφόν ανέφερε1. Ή ανωτέρω μαρτυρία, 

καίτοι έκ πρώτης δψεως φαίνεται είς γεγονότα τοϋ έτους 408 άφορώσα, ανα

φέρεται πράγματι είς το έτος 414, ώς όρθοκ διέγνωσεν ό E. S t e i n 2 . Ή 

Πουλχερία, γεννηθεϊσα τήν 19ην 'Ιανουαρίου 399 3 , άνεκηρύχθη αύγοΰστα 

1. Προφανώς είς το χωρίον τοΰτο στηρίζεται ό Θεοφάνης, σελ. 8Ι4-10, γράφων : 
Πουλχερία ή τούτου αδελφή παρθένος δέκα και πέντε ετών ούσα τήν βασιλείαν συν θεώ 
καλώς διώκει, καταχωρίζων το γεγονός είς το Ιτος 408, Ινώ τή άληθεία δέον τοΰτο νά 
άναχθή εις το 414. Σημειωτέον οτι ό Σωζόμενος, αποβλέπων κατά κύριον λόγον είς τήν 
ίστορίαν τής 'Εκκλησίας, ασχολείται παρεμπιπτόντως μόνον μέ τάς διακυμάνσεις τοϋ 
πολιτικού βίου καί δέν τηρεί επακριβώς τήν χρονικήν άλληλουχίαν τών γεγονότων. Ή αυτή 
εΐδησις καί παρά Φιλοστοργίω, Εκκλησιαστική 'Ιστορία, IB', 7, άνευ χρονικής ενδείξεως : 
σννήν δ' αύτφ (sc. Θεοδοσίω κομιδή νέω) και Ποϋλ,χερία ή αδελφή τάς βασιλικάς σημειώ
σεις ύπηρετουμένη και διευθύνουσα. 

2. Ε. S Ι e i n - R. J. Ρ a 1 a n q u e, ενθ' άνωτ., σελ. 275. 
3. Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 5675. Το Πασχάλιον Χρονικον παρέχει ακριβείς 

χρονολογίας διά τήν γέννησιν καί τήν πολιτικήν έξέλιξιν τών μελών τής οικογενείας τοϋ 
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τήν 4ην 'Ιουλίου 414 '. Κατ' άκολουθίαν τήν Ιην Μαΐου 408, οτε ό Θεοδόσιος 

Β' εκλήθη νά διαδεχθή τον πατέρα του, διήνυεν αΰτη τό δέκατον έτος· ήτο 

επομένως φυσικώς καί νομικώς αδύνατον νά έπωμισθή τήν πραγματικήν 

διαχείρισιν τών κοινών. 

Άλλα μαρτυρία τοϋ Σκυλίτζη, χρονικώς μεταγενέστερα, αναγόμενη πιθα-

νώτατα είς έπίσημον στιγμήν τοϋ πολιτικοΰ βίου τοϋ νεαροΰ αύτοκράτορος, 

παρέχει σαφεστέραν εικόνα τής θέσεως τής Πουλχερίας. Τό χωρίον έχον 

ώς εξής : ου (se. Θεοδοσίου) αντοκρατορήσαντος Πουλχερία ή τούτου αδελφή, 

παρθένος ιθ' ετών ούσα, τήν βασιλείαν καλώς διφκει. . . 2, είναι σημαντικόν, 

τοΰτο μέν δια τήν χρονολογικήν ένδειξιν (Πουλχερία 19 ετών, ήτοι 19 'Ιανουα

ρίου 417 -18 'Ιανουαρίου 418), τοΰτο δέ δια τήν χρήσιν τοϋ ρήματος αυτοκρά

τορα) επί τοϋ Θεοδοσίου Β'. 'Εάν ό χρονογράφος ακριβόλογη, ώς πιστεύω, καί 

δια τοϋ ρήματος αντοκρατορώ δηλοΐ τήν μετά τήν έκπλήρωσιν τών ύπο τοϋ 

βυζαντινοΰ πολιτεύματος καθοριζομένων τύπων καί προϋποθέσεων άνάληψιν τής 

υπέρτατης αρχής, νομίζω οτι ή μαρτυρία αναφέρεται είς έπίσημον στιγμήν 

τοϋ πολιτικοΰ βίου τοΰ νεαροΰ ήγεμόνος καί συγκεκριμένως είς τον χρόνον 

τής πολιτικής ένηλικιώσεως τοΰ Θεοδοσίου Β'. Καθ' α έν τή εισαγωγή εξέ

θεσα καί ώς έν τοις έπομένοις θά διαπιστωθή έ'τι μάλλον, ή πολιτική ένηλι-

κίωσις τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκράτορος συμπίπτει μέ τό δέκατον έκτον έ'τος. 

Τοΰτο δια τον Θεοδόσιον Β' άρχεται τήν 10ην 'Απριλίου 416 καί λήγει τήν 

9ην 'Απριλίου 417. "Οθεν ή χρονική περίοδος 19 'Ιανουαρίου 417 μέχρι 9 

'Απριλίου 417 συμπίπτει μέ τό δέκατον έκτον τοΰ Θεοδοσίου καί το δέκατον 

ένατον τής Πουλχερίας. Φρονώ δτι τό ανωτέρω έκ πρώτης δψεως ξενίζον 

χωρίον τοΰ Σκυλίτζη αποδίδει ώρισμένην πολιτικήν πραγματικότητα, δηλοΰν 

δτι ό Θεοδόσιος Β' ενηλικιωθείς άνέλαβεν ώς αυτοκράτωρ τήν αρχήν, άλλ' 

άποφασιστικήν έπιρροήν ήσκει έπ' αύτοΰ κατά τήν διακυβέρνησιν τής αυτο

κρατορίας ή αδελφή του. Ή δρασι; τής Πουλχερίας δέν εϊχε νομικήν θεμε-

λίωσιν, άλλ' ήτο ιδιωτική ύπόθεσις τών δύο αδελφών, ώς προσφυώς αποκα

λύπτει ό Σωζόμενος, σημείων : τών δέ πραττομένων τήν δόκησιν είς τον 

άδελφον ανέφερε 3 . Κατά συνέπειαν, ό ορός επίτροπος, όν ό Σωζόμενος χρησι

μοποιεί είς τό ανωτέρω χωρίον περί τής Πουλχερίας, δέν κείται μέ τήν τεχνι-

κήν σημασίαν, ήν βραδύτερον άπέκτησεν είς το βυζαντινον πολιτειακον δίκαιον, 

Αρκαδίου, παραδίδον τον αριθμόν τής ίνδικτιώνος, τά ονόματα τών υπάτων τοϋ έτους, 
τήν ακριβή ήμερομηνίαν, καί μάλιστα το όνομα τοΰ μηνός κατά το μακεδονικον καί ρωμαϊ-
κον ήμερολόγιον. 

1. Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 571^. Αϊ πηγαί δεν αναφέρουν ούτε ποιος απεφάσισε 
τήν άνάδειξιν της Πουλχερίας ε'ις αύγοΰσταν, οϋτε ποία πρόσωπα καί πολιτικαί τάσεις 
καλύπτονται όπισθεν αυτής. 

2. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Α', σελ. 586. 
3. Σωζόμενος, Θ', 1. 2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 9, το χωρίον. 
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δηλών τον άντιβασιλέα. Ή Πουλχερία, φιλόδοξος καί ίσχυράς θελήσεως, είναι 

de facto καί ουχί πολιτειακό) δικαίω επίτροπος τοΰ άσθενοΰς χαρακτήρος 

άδελφοΰ της, εις τήν ίδιωτικήν ζωήν τοΰ οποίου επενέβη επίσης ζωηρότατα. 

Ή επί νομισμάτων άπεικόνισις τής Πουλχερίας δικαιολογείται έκ τής 

ιδιότητος αυτής ώς αύγούστης ι . Κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνας 

συνεχίζεται ή παλαιά παράδοσις τής κοπής νομισμάτων, επί τών οποίων εικο

νίζεται ή αύγοΰστα, σύζυγος ή αδελφή αύτοκράτορος 2 . 

Έ κ τών ανωτέρω διαπιστώσεων επιτρέπονται, νομίζω, τά ακόλουθα 

συμπεράσματα : 

1) Μετά τον θάνατον τοΰ 'Αρκαδίου δέν έλειτούργησεν εΐδικόν συμ-

βούλιον αντιβασιλείας δια τόν άνήλικον Θεοδόσιον Β', διότι ώς φαίνεται, ή 

παρουσία ενηλίκου αύτοκράτορος είς τό δυτικόν τμήμα τής αυτοκρατορίας 

έκάλυπτεν έξ έπόψεως πολιτειακοΰ δικαίου τάς πράξεις τοΰ είς τό άνατολι-

κόν τμήμα" αύτης δρώντος συνάρχοντος, δεδομένου δτι τό κράτος εθεωρείτο 

εισέτι ένιαΐον. 

2) Κατά τους πρώτους αιώνας τής αυτοκρατορίας καί κατά τήν βασι-

λείαν ανηλίκου ήγεμόνος ή σύγκλητος έχει ηύξημένην ίσχύν. Είς τήν προκει-

μένην περίπτωσιν ή σύγκλητος επελέγη ύπό τοΰ Πέρσου ηγεμόνας ώς συνο

μιλητής επί ανωτάτου επιπέδου δια θέμα υψίστης κρατικής σπουδαιότητος, 

ώς ήτο ή προσωπική ασφάλεια τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκράτορος. 

3) Ό βασιλεύς τών Περσών Ίσδιγέρδης δέν έπεφορτίσθη μέ καθή

κοντα άντιβασιλέως άλλ' απεδέχθη τήν ήθικήν ύποχρέωσιν νά προστατεύση 

άπό πάσης επιβουλής τόν νήπιον Βυζαντινον αυτοκράτορα. 

4) Ή Πουλχερία, αύγοΰστα άπα τοΰ Ιουλίου 414, — έτος καθ' δ έξέ-

λιπεν έκ της πολιτικής ζωής ό μέχρι τότε praefectus praetorio per Orientem 

Άνθέμιος, — καίτοι χαρακτηρίζεται είς ένια κείμενα ώς επίτροπος, ουδέποτε 

απέκτησε τήν ιδιότητα άντιβασιλέως, ή δέ άνάμιξις της είς τάς κρατικάς ύπο-

1. Εις τά νομίσματα αναγράφεται ό τίτλος λατινιστί AVGVCTA καί κατά συνήθη 
βραχυγραφίαν AVO. Ή λατινική είς τάς έπιγραφάς τών βυζαντινών νομισμάτων διετη-
ρήθη, ώς γνωστόν, έπί μακρόν, μέχρι καί τοΰ Η' αιώνος. Περί τών επί νομισμάτων συναφών 
μέ τήν αύτοκράτειραν επιγραφών, λατινικών καί ελληνικών, βλ. Η. L o n g u e t , Intro
duction à la numismatique byzantine, Λονδΐνον 1961, σελ. 48 - 50. 

2. Παραδείγματα βλ. προχείρως παρά J. S a b a t i e r , Description générale des 
monnaies byzantines frappées sous les empereurs d'Orient depuis Arcadius jusqu'à 
la prise de Constantinople par Mahomet II, τόμ. A', Παρίσιοι 1862 καί H. M a t-
t i n g 1 y, Roman coins from the earliest times to the fall of the Western Empire, 
Αονδϊνον [1927], Τήν θέσιν τών Βυζαντινών αυτοκρατειρών έξ έπόψεως δημοσίου δικαίου 
σκιαγραφεί ό S t . M a s 1 θ ν, Die staatsrechtliche Stellung der byzantinischen Kai
serinnen, BS1 27 (1966), σελ. 308-343, ϊνθα καί περί τών πληροφοριών, τών έκ τών 
νομισματικών δεδομένων συναγομένων. 
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θέσεις ήτο αποτέλεσμα τής προσωπικής της επιρροής επί τοϋ άσθενοϋς χαρα-

κτήρος άδελφοϋ της αύτοκράτορος καί ουχί απόρροια εννόμου δικαιώματος. 

Β' 

Τόν αυτοκράτορα Λέοντα Α', θανόντα πιθανώτατα τήν 30ήν Ιανουαρίου 

474 ', διεδέχθη ό έκ θυγατρος εγγονός αύτοΰ επταετής 2 Λέων Β', εστεμμένος 

ήδη άπό τοϋ παρελθόντος έ'τους (17 Νοεμβρίου 473) 3 . 

Τήν 9ην Φεβρουαρίου 474 έλαβε χώραν ή είς αυτοκράτορα άναγόρευσις 

τοΰ πατρικίου Ζήνωνος, πατρός τοΰ μικροΰ βασιλέως καί άπό τής ημέρας 

εκε ίνης μ έ χ ρ ι τ ο ΰ θ α ν ά τ ο υ τ ο ϋ Λ έ ο ν τ ο ς Β ' ( Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 4 7 4 ) ' συνεβασίλευσαν 

αμφότεροι. 

1. Τήν ήμερομηνίαν ταύτη ν παραδίδει κατάλογος προσφάτως εκδοθείς καί ονομα

σθείς Necrologium I inperatorum ύπο τοϋ έκδοτου P h . G r i ο r s ο n, The Tombs 

and Obits of the Byzantine Emperors, 331 - 1042, D u m b a r t o n Oaks Papers 16 (1962), 

σελ. 44. Ό τελευταίος διερευνά επισταμένως το πρόβλημα, καθ' Οσον άλλα ι πηγαί αναγρά

φουν άλλας ημερομηνίας. Ούτω, το A u c t a r i u m Havniense, τήν 18ην Ιανουαρίου (XV 

Kai. F e b r . ) , εκδ. Τ li. Μ ο m m s e n, Chronica Minora, τόμ. Α', Βερολϊνον 1892, 

σελ. 307 ( = MGH HS, τόμ. Θ'), ό Μαλάλας, σελ. 376, τήν 3ην Φεβρουαρίου 474, ενώ 

ό Θεόδωρος αναγνώστης, P.O., τόμ. 86, 1, στ. 215 καί ό Θεοφάνης, σελ. 120, αναφέρουν 

αορίστως τον Ίανουάριον. 

2. Τήν ακριβή ήλικίαν τοϋ μικροΰ βασιλέως παραδίδει ό Μαλάλας. σελ. 376,,, 

(ών ένιαυτών ζ'), άντλών έκ καλής καί συγχρόνου πηγής τοΰ σοφωτάτον χρονογράφου 

Νεστοριανού. Είς τον αυτόν συγγραφέα παραπέμπει καί το Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 

5391Ä, παρ' ω όμως, πιθανώς έκ σφάλματος τοϋ άντιγραφέως, ό Αέων Β' φέρεται ώι» 

ετών ιζ', ενώ παρά τω Μιχαήλ Σύρω ώς ετών έξ. Chronique de Michel le Syrien, pa

triarche jacobite d'Antioche (1166- 1199), εκδ. .1. C h a b o t , τόμ. Β', Ιίαρίσιοι 

1901, σελ. 143. Εις τά λοιπά κείμενα ό Λέων Β' χαρακτηρίζεται ώς νήπιος (Βίος Δανιήλ 

Στυλίτου, έν Anal . Boll. 32 (1932), σελ. 185, κεφ. 67, Θεοφάνης, σελ. 120, Εύάγριος, 

Β', 17, σελ. 67, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Λ', σελ. 614), παιδίον μικρόν (Μαλάλας, σελ. 

376Ί, παρά δέ Ζωναρά. V, σελ. 126, αναφέρεται πάνυ νηπία τή ηλικία καί σελ. 128, 

νηπιακών ετι. 

3. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί Βασιλείου Τάξεως, μέρος Α', κεφ. 94, σελ. 

431 - 432 1 8, Βίος Δανιήλ Στυλίτου, Ινθ' άνωτ., σελ. 185, κεφ. 66, Μαλάλας, σελ. 375, 

Ηύάγριος, Β', 17 (σελ. 67), Θεοφάνης, σελ. 119, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Α', σελ. 614, Ζ ω 

ναράς, 1", σελ. 126. 

4. Ό Νοέμβριος 474, ώς χρόνος τοϋ θανάτου τοΰ Αέοντος Β', παραδίδεται μετά 

πλείστων ενδείξεων — αριθμός ίνδικτιώνος, ποσοστος μην ύπατείας, δνομα μηνός κατά 

τό ίουλιανον ήμερολόγιον — ύπο τοΰ Μαλάλα, σελ. 376 καί τοΰ ΙΙασχαλίου Χρονικού, 

σελ. 599 (αυτόθι αναγράφεται το δνομα τοΰ μηνός καί κατά το μακεδονικόν ήμερολόγιον) 

μετά παραπομπής είς τον προμνησθέντα χρονογράφον Νεστοριανόν. "Ετερον χωρίον τοΰ 

Μαλάλα, σελ. 376 ( ): Μετά δέ τήν βασιλείαν Λέοντος τον μεγάλου έβασίλευσε Λέων ό μικρός 

έτος α καί ημέρας είκοσιτρείς, κατ' αύστηράν σημασιολογικήν άκρίβειαν (μετά δέ. . .) 
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Ουδεμία πληροφορία διεσώθη περί τοΰ τρόπου, καθ' δν είχε ρυθμισθή 

το ζήτημα τής αντιβασιλείας τοΰ Λέοντος Β' ύπο τοΰ προκατόχου αύτοκρά

τορος. Έ ξ άλλου μόνη ε'ίδησις διά τό άπό τοΰ θανάτου τοΰ Λέοντος Α' μέχρι 

τής συμμετοχής τοΰ Ζήνωνος είς την βασιλειαν μεσολαβήσαν όλιγοήμερον διά

στημα είναι ή είς τήν άναγόρευσιν τοΰ Ζήνωνος άφορώσα. "Ιδωμεν, εάν αυτή 

διαφωτίζη τό πρόβλημα. 

Ή πρωτοβουλία της είς αυτοκράτορα άναγορεύσεως τοΰ Ζήνωνος προ-

ήλθεν, ώς φαίνεται, έκ τής συζύγου του 'Αριάδνης ', έ'τυχε δέ της επιδοκι

μασίας τής συγκλήτου 2. Κατά τήν τελετήν ό μικρός Λέων έπετέλεσε τό καθή

κον του ώς αυτοκράτωρ, ήτοι έστεψε Z?jv<ova τον ίδιον πατέρα έν τφ ΚαΟΙ-

σματι3 τον 'Ιπποδρομίου, Βερίνης και Άρεάδνης σνναραμένων αντφ*. 

μεταθέτει τον χρόνον τοΰ θανάτου τοΰ δευτέρου προς το τέλος Φεβρουαρίου 475, όπερ 

ανακριβές. ΙΙροφανώς ώς χρόνος ενάρξεως τής βασιλείας τοΰ Λέοντος Β' ελήφθη ένταϋθα 

ή 17η Νοεμβρίου 473, καθ* ην ανεδείχθη ούτος βασιλεύς, άλλ' ώς φαίνεται χωρίς νά άπο-

φευχθή καί ένταϋθα μικρόν σφάλμα ώς προς τον αριθμόν τών ημερών διότι εν έτος καί 23 

ήμέραι άπό τής 17ης Νοεμβρίου ύπολογιζόμεναι καλύπτουν τήν περίοδον μέχρι καί τής 

9ης Δεκεμβρίου 474, ένώ ό θάνατος τοΰ Αέοντος Β' επήλθε τω ένδεκάτω μηνι τής αντοΰ 

ύπατείας, ήτοι τον Νοέμβριον 474. 'Αλλ' έάν ò αριθμός τών ημερών διορθωθή είς 3 ή 13, 

φθάνομεν είς τον Νοέμβριον, ώς φέρεται παρά Μαλάλα, σελ. 376 1 6 καί Πασχαλίω Χρο-

νικώ, σελ. 599 1 4 . Γενικώς, περί τήν διάρκειαν τής βασιλείας τοΰ Λέοντος Β', παρατηρεί

ται ποια τις σύγχυσις καί αοριστία, οφειλομένη άφ' ενός μέν είς διάφορον σύστημα υπο

λογισμού τής ενάρξεως τής βασιλείας του (άπό τής στέψεως τήν 17ην Νοεμβρίου 473 

ή άπό της ανόδου εις τον θρόνον ώς διαδόχου τοΰ Λέοντος Α' τήν 30ήν 'Ιανουαρίου 474 ; ) , 

άφ* έτερου δέ εις τήν ελλειψιν ακριβολόγου διατυπώσεως τών ιστοριογράφων. Ούτω το 

παρά Θεοδώρω αναγνώστη, P.G., τόμ. 86, 1, στ. 180, χωρίον : Λέων ό μικρός τον ίδιον 

πατέρα Ζήνωνα βασιλέα êv τω ίπποδρομίψ άνηγόρευσε, δέκα μόνους μήνας αυτός βασι-

λεύσας, έκ πρώτης δψεως εμφανίζει σφάλμα κατά τον ύπολογισμόν τοϋ χρόνου, το όποιον 

α'ίρεται, έάν αντί τοΰ βασιλεύσας αναγραφή το ορθόν αυμβασι?.εύσας, ώς έχει παρά Θεο-

φάνει, σελ. 120 6 : δέκα δέ μόνους μήνας τοϋ μικρού Λέοντος συμβαοιλεύααντος τφ ίδίιο 

πατρι.. ,· το αυτό καί έν σελ. 120 2 4 · 

1. Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 599 8 : Ούτος Λέων υποβληθείς υπό τής ίδιας αντοΰ 

μητρός τής επιφανέστατης 'Αριάδνης ώς προσκυνεί αυτόν ώς βασιλέα Ζήνων ό στρατηλά

της καί πατρίκιος, ά αύτοϋ πάππος, έπέθηκε στ έφαναν βααιλικόν επί τήν κίφαλήν τοΰ 

αύτον Ζήνωνος. Τά αυτά παρά Μαλάλφ, σελ. 376 (: υπεβλήθη δέ υπό τής ίδιας αντοΰ 

μητρός κλπ.) καί Μιχαήλ Σύρω, ενθ' άνωτ., τόμ. Β', σελ. 143. 

2. Κάνδιδος, έν F H G , τόμ. Γ', σελ. 136 : ο παις Λέων Ζήνωνα τόν πατέρα συναι

νέσει τής βουλής βασιλέα έστεψε..., Βίος Δανιήλ Στυλίτου, έν Anal . Boll. 32 (1913), 

σελ. 185, κεφ. 67 : Καί έγένετο συμβούλιον υπό τής συγκλήτου ένεκεν τοΰ νήπιον ύπάρ-

χειν τόν βασιλέα και μη δννασθαι ύπογραφάς ποιεΐν καί εδικαίωσαν τόν τούτου πατέρα 

Ζήνωνα λαβείν τα σκήπτρα τής βασιλείας. Καί οϋτως έβασίλευσεν στεφθείς. 

3. Περί τοΰ Καθίσματος, εξέδρας καί ανακτόρου βλ. R. G u i 11 a n ri, Etudes 

sur l'Hippodrome de Byzance. Le palais du Kathisma. Τό παλάτιον τοΰ Καθίσματος, 

BS1 18 (1957), σελ. 3 9 - 7 6 . 

4. Θεοφάνης, σελ. 120, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Α', σελ. 615. Πρβλ. Πασχάλιον 
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Ή πληροφορία, ώς διατυποΰται παρά τοις ίστοριογράφοις, βέβαιοι τήν 

άνάμιξιν τών δύο γυναικών, δέν διευκρινεϊ δμως επακριβώς κατά ποίον τρόπον 

καί ύπο ποίαν ιδιότητα. Καί ή μέν Βερίνα, σύζυγος τοΰ Λέοντος Α', έ'φερε 

τήν ιδιότητα τής αύγούστης ', ουχί δμως καί ή 'Αριάδνη, ήτις πρό τής είς 

αυτοκράτορα άναγορεύσεως τοΰ συζύγου της αναφέρεται είς τάς πηγάς ώς 

περιφανέστατη 2, ή επιφανέστατη *. Είναι δθεν φανερόν δτι διαρκούσης τής 

βασιλείας τοΰ Λέοντος Α' μόνη ή Βερίνα είχε τιμηθή αύγοΰστα *. Έ κ τών 

Χρονικον, σελ. 599 8, Θεόδωρον άναγνώστην, P G . , τόμ. 86, 1, στ. 180, Μιχαήλ Σύρον, 

τόμ. Β', σελ. 143, Λέοντα Γραμματικόν, σελ. 116 2, Θεόδωρον Σκουταριώτην, σελ. 87. 

Κατά τον Εύάγριον, Β', 17 (σελ. 67) : Ζήνων ό πατήρ τό άλονργές σχήμα περιτίθεται, 

Βερίνης τής Λέοντος γυναικός τφ γαμβφ συνεπιλαβούσης. .., κατά δέ τόν Ζωναράν, Γ', 

σελ. 128 : αυτός (sc. ό Λέων Β') ταΐς έαυτον χερσί τη εκείνου κεφαλή περιθείς τό 

διάδημα. . . Ή μαρτυρία τοϋ Λέοντος Γραμματικού, σελ. 116 7 : εστέφθη δέ (sc. ό Ζήνων) 

vnò 'Άκακίου πατριάρχου, αντίθετος προς το έξ αυθεντικών πρωτοκόλλων γνωστόν τυπι-

κόν τής στέψεως συμβασιλέως κατά τήν πρώιμον περίοδον, είναι απορριπτέα. Βλ. περί τής 

άναγορεύσεως καί στέψεως κατά τήν ώς άνω περίοδον το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 58 - 66, 

καί είδικώτερον σελ. 34 - 36 περί τής τοΰ Λέοντος Β', καί σελ. 36 - 37 της τοϋ Ζήνωνος. 

1. Είς τά ιστοριογραφικά κείμενα ή Βερίνα συχνάκις μνημονεύεται ώς αύγοΰστα 

Θεοφάνης, σελ. 113 (ετ. 464), Μαλάλας, σελ. 372 2 0 , Θεοφάνης, σελ. 115 3 0 (ετ. 468), 

'Ιωάννης Άντιοχεύς, H e r m e s 6 (1872), σελ. 371 καί Μαλάλας, σελ. 388 - 389 (ετ. 484). 

Σώζονται ωσαύτως νομίσματα, έφ" ών ή Βερίνα εικονίζεται φέρουσα διάδημα καί τον 

τίτλον Avc(us ta) , παρά J . Η a b a t i e r. Description générale, par t illustrée, πίναξ 

ΥΠ, άρ. 12, 13, 14. 

2. Μαλάλας, σελ. 375 l t ì . 

3. Μαλάλας, σελ. 376 9, Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 599. 

4. 'Εκ τών πρώτων αιώνων τής αυτοκρατορίας παραδείγματα αναδείξεως θυγατρος 

αύτοκράτορος είς αύγοΰσταν εχομεν τής Κωνσταντίας, θυγατρός Κωνσταντίνου τοϋ Μεγά

λου (Φιλοστόργιος, Γ' 22), τής Πουλχερίας, θυγατρος τοΰ 'Αρκαδίου (βλ. ανωτέρω, σελ. 

9 κέ.) . Ή "Αριάδνη, σύζυγος τοϋ Ζήνωνος άπό τοΰ 466 (διά τήν χρονολόγησιν βλ. ,1. Β. 

B u r y , History of the Later Roman Empire from the death of Theodosius to the death 

of Justinian, τόμ. Α' 2 , Αονδϊνον 1923, σελ. 318, σημ. 2), αναφέρεται εις τάς πηγάς ώς 

αύγοΰστα το πρώτον κατά τήν φυγήν αυτής καί τοΰ συζύγου της αρχομένου τοΰ έτους 475, 

μετά τήν έπικράτησιν τοΰ Βασιλίσκου (Πασχάλιον Χρονικον, σελ. 600). Αϊ λοιπαί μνεϊαι, 

Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, Περί Βασιλείου Τάξεως, μέρος Α', κεφ. 92, σελ. 418, 419, 

420, 421, 424, 425, Θεόδωρος αναγνώστης, έν P.G., τόμ. 86, 1, στ. 185, είναι Ολαι μετα

γενέστερα'.. Τά σωζόμενα νομίσματα, παρά S a b a t i e r, Ινθ' άνωτ., σελ. 142, άρ. Ι 

καί πίναξ VIII, άρ. 12, έφ' ών είναι κεχαραγμένη ή προτομή τής 'Αριάδνης φερούσης 

διάδημα, καί ό τίτλος αυτής AVG(usta), έστερημένα χρονολογικών ενδείξεων, δέν συμ

βάλλουν είς τήν έξακρίβωσιν τοΰ χρόνου κτήσεως τής ιδιότητος τής αύγούστης. Είς πρόσ-

φατον μελέτην μου, Τίνα αύτοκράτειραν εικονίζει ή έξ ελεφαντοστού πινακίς τοϋ έν Φλω

ρεντία Bargello;, ΔΧΑΕ, περ. δ', τόμ. 5 (1969), σελ. 141 - 148, υποστηρίζω τήν άποψιν 

δτι έπί τής ανωτέρω πινακίδος ( =- R. D e l b r u e c k , Die Konsulardiptychen und 

verwandte Denkmäler, Tafeln, Βερολΐνον - Λιψία 1929, πίν. άρ. 51), είκονίζεται κατά 

πάσαν πιθανότητα ή Βερίνα έπ' ευκαιρία τής αναδείξεως τοΰ έγγόνου της Λέοντος Β' είς 

Οπατον ('Ιανουάριος 4741, έπί δέ τής έν τώ Μουσείω τής Βιέννης άποκειμένης ( = Del-
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ανωτέρω ειδήσεων ή ουμβολή τών δύο γυναικών δύναται νομίζω νά καθορισθή 

ώς ακολούθως. Ή Βερίνα ώς αύγοΰστα έπεκούρησε τόν μικρόν έ'γγονόν της 

κατά τήν έπίθεσΊν τοΰ στέμματος έπί της κεφαλής τοΰ άναγορευομένου Ζήνωνος, 

ένω ή "Αριάδνη στερούμενη επισήμου ιδιότητος, άλλα διαθέτουσα έξοχους πολι-

τικάς ικανότητας — ώς έ'δειξε καί ή στάσις της τω 491 κατά τήν πλήρωσιν 

τοϋ βυζαντινού θρόνου — επεδίωξε τω 474 καί επέτυχε δια τής συγκλήτου τήν 

προβολήν τοΰ συζύγου της Ζήνωνος είς τό αύτοκρατορικόν αξίωμα. 

Προέβην είς τήν μακράν άνάλυσιν τής μόνης διασωθείσης πληροφορίας 

έκ τής ολιγοήμερου βασιλείας τοΰ Λέοντος Β', διότι παρέχει, νομίζω, ώρισμένα 

στοιχεία διαφωτίζοντα τά κατά τήν άντιβασιλείαν τοΰ Λέοντος Β'. Ή μήτηρ 

τοΰ μικροΰ βασιλέως έστερεΐτο επισήμου ιδιότητος, έπί τή βάσει της οποίας 

θά ήδύνατο νά μετέχη τής ασκήσεως της εξουσίας. Έ ξ άλλου παρουσιάζεται 

νά άποφασίζη την άνάδειξιν τοΰ Ζήνωνος είς αυτοκράτορα ή σύγκλητος. 

Καί είς τήν νέαν αυτήν περίπτωσιν ανηλίκου ήγεμόνος, ή σύγκλητος διαθέτει 

μεγαλυτέραν πολιτικήν ίσχύν καί προβάλλει ως άποφασιστικόν Οργανον κατά 

την ρύθμισιν ύψιστων προβλημάτων τοΰ κράτους, θ ά ιδωμεν κατωτέρω δτι 

ανάλογος ήτο ή στάσις τής συγκλήτου κατά τήν άνηλικότητα τοΰ Κώνσταντος Β'. 

Αϊ ανωτέρω παρατηρήσεις πείθουν οτι οσάκις ό θρόνος περιήρχετο είς 

άνήλικον ηγεμόνα καί δέν είχεν όρισθή πρόσωπον — Ιν ή πλείονα — έπιτε-

τραμμένον τήν άσκησιν της αντιβασιλείας, τά καθήκοντα αυτής έπωμίζετο 

αυτομάτως ή σύγκλητος ', ή οποία ήδύνατο να ρυθμίζη περαιτέρω τά ανακύ

πτοντα προβλήματα. 

Γ ' -Δ ' 

Κατά τό Ιτος 641 ή βυζαντινή αυτοκρατορία έγνώρισεν αλλεπάλληλους 

μεταβολάς είς τήν ήγεσίαν της. Ό 'Ηράκλειος απέθανε τήν IIην Φεβρουαρίου 

— ή Ιΐην 'Ιανουαρίου — 641 *, ή δέ σύζυγος του Μαρτΐνα ύπεστήριξεν δτι 

brueck, άρ. 52), ή 'Αριάδνη μετά τήν έπάνοδον αυτής καί τοϋ Ζήνωνος είς Κωνσταντι
νούπολη τώ 476, δτε έπεκράτησαν τοΰ Βασιλίσκου. 

1. Περί τής συγκλήτου γενικώς, βλ. τήν μελέτην μου, '// σύγκλητος είς τό Βυζαν
τινον κράτος, Έπετηρίς τοϋ 'Αρχείου τής Ιστορίας τοΰ Έλληνικοΰ Δικαίου 2 (1949) 
καί έπ' έσχατων II . - G. B e c k , Senat und Volk von Konstantinopel, Sitzungs
berichte (der) Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philos. - Hist. Kl., ετ. 
1966, τεΰχ. 6, Μόναχον 1966, δια τήν ένίσχυσιν της θέσεως τής συγκλήτου έν τώ βυζαν-
τινώ πολιτεύματι, ιδία κατά τήν άνάδειξιν αύτοκράτορος. 

2. Το πρόβλημα τής άκριβοϋς ημερομηνίας τοϋ θανάτου τοϋ "Ηρακλείου εξετάζει 
ό G r i e r s o n , Ινθ' άνωτ., σελ. 48 καί ό Α. Σ τ ρ ά τ ο ς , Τό Βυζάντιον στον Ζ' αιώνα, 
τόμ. Γ', 634-641, Αθήναι 1969, σελ. 160-162. 
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ή διαθήκη τοϋ εκλιπόντος αύτοκράτορος τή παρεϊχεν ου μόνον τό δικαίωμα 

συμμετοχής είς τήν έξουσίαν, άλλα καί τήν πρώτην θέσιν *. Λί απόψεις τής 

αύγούστης δέν έπεκράτησαν καί τόν θρόνον κατέλαβαν συμφώνως προς τό 

αληθές περιεχόμενον τής διαθήκης 2 τά τέκνα τοΰ 'Ηρακλείου, ό έκ τής πρώτης 

συζύγου Ευδοκίας 'Ηράκλειος νέος Κωνσταντίνος ( = Κωνσταντίνος Γ') καί 

ό έκ τής Μαρτίνης Ήραχλωνάς 3. Ό πρώτος μετά όλιγόμηνον βασιλείαν 4 

άπέθανεν εις ήλικίαν είκοσιεννέα ετών τήν άνοιξιν τοΰ 641 6, παρέμεινε δέ 

μόνος ό ανήλικος εισέτι Ήρακλωνας 6 zie τρόπον, ώστε νά ύπάρχη στάδιον 

δια τήν πραγμάτωσιν τών φιλοδοξιών τής φίλαρχου βασιλίσσης μητρός. 

Ή άνηλικότης τοΰ Ήρακλωνά, συνεπικουρούσης πιθανώτατα καί τής 

προμνησθείσης διαθήκης7 τοϋ αύτοκράτορος Ηρακλείου, παρέσχε τήν εύ-

1. Νικηφόρου 'Ιστορία, σελ. 2 7 - 2 8 : Μαρτινα ή αύγοΰστα προσκαλείται Πνρρον 

τόν αρχιερέα καί τους βασιλ.ικούς άρχοντας έκκλΐ/σιάσασα καί τόν περί τό Βνζάντιον λαόν. 

τάς τε διαθήκας 'Ηρακλείου ύπεδείκνν, ώς περί αυτής καί τών τέκνων διέθετο. ό δέ παρών 

άπας δήμος Κωνσταντίνον καί Ήράκλ.ειον τους βασιλείς έπεζήτει- ή δέ ήγεν αυτούς καί 

άμα διελογίζετο νομίζουαα ατε βασίλισσα τά πρώτα εις τήν βασιλείαν φέρεσθαι. τινές δέ 

τοΰ συνεστώτος λαοΰ άνεφώνονν προς αυτήν άτι «συ μέν τιμήν έχεις ώς μήτηρ βασιλ,έων, 

ούτοι δέ ώς βασιλείς καί δεσπόται». έξαίρετον δέ έδίδονν γέρας Κωνσταντίνο) ώς πρώτω 

είς τήν βασιλείαν καί τήν ήλικίαν έκ παιδός προχειρισθέντι . . . καί κατήρχοντο ιΐνευφη-

μοΰντις τους βασιλείς . . . 

2. Νικηφόρου 'Ιστορία, σελ. 27 . . . (ό ΗράκλειοςÌ διαθήκας οΰν έςετίθει, ώστε 

Κωνσταντίνον καί 'Ηράκλειοι' τους υιούς αυτού βασιλείς Ισοτίμους εΓί'αι καί Μαρτίναν τήν 

αντοΰ γυναίκα τιμάσθαι παρ' αυτών ώς μητέρα καί βασίλισσαν... ( - D ο 1 g e r, Rege

lten, άρ. 216). Τήν άποτυχίαν τής Μαρτίνης, δπως έπί τή βάσει τής διαθήκης θεμελίωση 

δικαίωμα συγκυριαρχίας, υπογραμμίζει καί ό W. Ο h n s ο Γ g-e, Das Kaisertum der 

Eirene und die Kaiserkrönung Karls des Grossen, Saeenlum 14 (1963), σελ. 224 - 225. 

3. Βλ. το χωρίον ανωτέρω, σημ. 2. 

4. 'Ημέρας εκατόν τρεις δια τήν άκρίβειαν, κατά τον Νικηφόρον, 'Ιστορία, σελ. 29. 

Ό Θεοφάνης, σελ. 3 4 1 1 8 καί Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Λ', σελ. 753 3 , αναφέρουν μήνας δ' 

Ή παρ' ένίοις μεταγενεστέροις χρονογράφοις (Γεώργιος Μοναχός, Β', σελ. 673, Λέων 

Γραμματικός, σελ. 155, Ζωναράς, Γ', σελ. 216) μνεία έτους ώς διαρκείας τής βασιλείας 

τοΰ Ηρακλείου νέου Κωνσταντίνου εΐναι εσφαλμένη. 

5. Τήν 25ην Μαίου ή τήν 20ήν 'Απριλίου 641, αναλόγως τής ημερομηνίας, είς ήν 

θά τοποθετηθώ ό θάνατος τοΰ Ηρακλείου καί τοΰ τρόποι, καθ' όν Οά υπολογισθούν αϊ 

103 ήμέραι της βασιλείας τοΰ Ηρακλείου νέου Κωνσταντίνου. Βλ. G r i c r h o n , ενθ' 

άνο^τ., σελ. 4 8 - 4 9 , καί Α. Σ τ ρ ά τ ο ν, Ινθ' άνωτ., σελ. 1 9 6 - 1 9 7 . 

6. Ό Ί Ιρακλωνάς φέρεται ώς δεκαπενταετής, καθ' ην έποχήν λαμβάνουν χώραν τά ανω

τέρω γεγονότα' μόνον ό Ζωναράς, Γ', σελ. 21 77, γράφει δτι, δτε καθηρέθη, ήτο ετι δικέτης. 

7. Καίτοι δέν είμεθα είς θέσιν νά γνωρίζωμεν το ακριβές περιεχόμενον της διαθήκης 

τοΰ 'Ηρακλείου — τοΰτο είναι γνωστόν μόνον έκ τοϋ ανωτέρω (βλ. σημ. Ι καί 2) άναγρα-

φέντος χωρίου της υπέρ τά εκατόν πεντήκοντα Ιτη μεταγενεστέρας χρονογραφίας — ή επίμο

νος αναφορά τής Μαρτίνης είς τήν αυτοκρατορική ν διαθήκην, επιτρέπει, νομίζω, νά ύποθέ-

σωμεν οτι αύτη περιείχε διατάξεις εύνοούσας τάς πολιτικάς φιλοδοξίας τής βασιλομήτορος, 

δεδομένης τής μεγίστης άφοσιώσεως τοΰ Ηρακλείου είς τήν δευτέραν σύζυγόν του. 



I I Α Ν Τ Ι Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Ε Ι Σ Τ Ο Β Τ Ζ Α Ν Τ Ι Ο Ν 17 

καιρίαν είς τήν Μαρτϊναν, εχουσαν καί τήν ύποστήριξιν τοΰ μονοθελήτου 

πατριάρχου Πύρρου 1 νά μετάσχη τής εξουσίας, ώς συνάγεται έκ τών κειμέ

νων, καίτοι δέν διευκρινεΐται σαφώς ή νομική θέσις τής βασιλομήτορος. Ό 

πατριάρχης Νικηφόρος γράφει : αυτοκράτωρ τής βασιλείας αναγορεύεται 

Ηράκλειος, φ σννελάμβανεν εις τά τής βασιλείας πράγματα και ή μήτηρ 

Μαρτΐνα*. "Αξιαι προσοχής είναι καί αϊ τήν πτώσιν τοΰ Ήρακλωνα άφο-

ρώσαι ειδήσεις, καθ' ας μήτηρ καί υιός ανετράπησαν καί έξωρίσθησαν άφοΰ 

υπέστησαν τήν φρικτήν ποινήν τοΰ ακρωτηριασμού δια νά καταστοΰν ανί

κανοι νά διεκδικήσουν έκ νέου τήν βασιλείαν 3 . Έ ν τούτοις, δέν νομίζω δτι ή 

Μαρτΐνα συνεβασίλευσε μετά τοϋ ανηλίκου υίοΰ της 4 , δστις μόνος έτέλεσε 

1. Ώ ς γνωστόν, τήν άνατροπήν τής Μαρτίνης καί τοΰ Ήρακλωνα ήκολούθησεν αμέσως 

ή άπομάκρυνσις τοΰ πατριάρχου. Θεοφάνης, σελ. 331, 341, Βίος Μαξίμου όμολογητοΰ, 

έν P.G., τόμ. 90, στ. 81, Ζωναράς, Γ', σελ. 217. Τόσον δέ στενοί συνεργάται έλογίζοντο 

ή Μαρτΐνα καί ό πατριάρχης Πύρρος, ώστε τινές τών χρονογράφων αποδίδουν τον θάνατον 

τοΰ πρωτοτόκου υίοΰ τοΰ 'Ηρακλείου είς φαρμακείαν, διαπραχθεΐσαν ΰπό τοΰ πατριάρχου 

καί τής βασιλομήτορος. Θεοφάνης, σελ. 341, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Α', σελ. 753, Βίος 

Μαξίμου, ενθ' άνωτ., στ. 81, Μιχαήλ Γλύκας, σελ. 513. 

2. Νικηφόρου Ιστορία, σελ. 29. Βλ. Θεοφάνην, σελ. 341 = Σκυλίτζην - Κεδρη-

νόν, Α', σελ. 753 = Λέοντα Γραμματικόν, σελ. 156 : καί βασιλ,εύει Ήρακλωνας. . . συν 

τή μητρί Μαρτίνη, Ζωναράν, Γ', σελ. 217 : Μαρτΐνα συν τφ Ήρακλωνα τω παιδί τής 

βασιλείας άντέσχοντο. . ., Χρονογραφικον σύντομον, έκδ. F r . G u m ο n t, Anecdota 

Bruxeïlensia. I. Chroniques byzantines du manuscrit 11376, Γάνδη 1894, σελ. 30, 

άρ. κδ', Μιχαήλ Γλύκας, σελ. 513, Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 110. Ή παρά τω 'Ιωάννη 

επισκοπώ Νικίου (Chronique de Jean évêque de Nikiou, Texte éthiopien, publié et 

t r adu i t pa r H . Zotenberg, Ιίαρίσιοι 1883), σελ. 444, 452, άφήγησις παρουσιάζει απο

κλίσεις ώς προς τήν δρασιν τοΰ πατριάρχου Πύρρου καί τήν έγκατάστασιν τοΰ νέου 

βασιλέως. 

3. Θεοφάνης, σελ. 3 4 1 2 4 : Τούτο) τω ετει άπώσατο ή σύγκλητος Ήρακλωνάν άμα 

Μαρτίνη τή μητρί αύτοϋ καί Βαλεντίνο)· και εγλωσσοκόπησαν Μαρτϊναν καί ερρινοκόπησαν 

Ήρακλωναν καί εξορίσαντες αυτούς άνεβίβασαν Κώνσταν... (βλ. καί Θεοφάνην, σελ. 

331 3 ) = Λέων Γραμματικός, σελ. 156 = Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Α', σελ. 753 - 754, Βίος 

Μαξίμου όμολογητοΰ, Ινθ' άνωτ., στ. 81, Ζωναράς, Γ', σελ. 217, Χρονογραφικον σύν

τομον, έκδ. F r . Cumont, ë W άνωτ., σελ. 30, άρ. κδ', Θεόδωρος Σκουταριώτης, 

σελ. 110. Βλ. καί κατωτέρω, σελ. 19, σημ. 2 καί 3, τά χωρία τά τονίζοντα τήν ανάμιξα τής 

συγκλήτου. 

4. Νομίσματα τής Μαρτίνης μετά τοΰ Ήρακλωνα δέν διεσώθησαν, καί οφείλουν 

νά μή έκόπησαν, έάν είναι ορθή ή άποψίς μου δτι ή Μαρτΐνα δέν επέτυχε νά άνακηρυχθή 

συμβασιλεύς μετά τοΰ υίοΰ της. Ή Μαρτΐνα εικονίζεται έπί νομισμάτων διαφόρων νομι

σματοκοπείων τής αυτοκρατορίας μετά τοΰ αύτοκράτορος 'Ηρακλείου καί τοΰ έκ τής 

Ευδοκίας πρωτοτόκου υίοΰ τούτου Ηρακλείου νέου Κωνσταντίνου. Παρά W . W r o t h , 

Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum, τόμ. Α', Λονδϊνον 

1908, άρ. 1 7 0 - 1 9 6 (πίν. XXIV 8 - 1 0 ) , άρ. 2 4 4 - 2 4 9 (πίν. XXV 10), άρ. 266 (πίν. 

XXVI 2), άρ. 269 - 274 (πίν. XXVI 4, 5), άρ. 297 - 301 (πίν. XXVI 16), άρ. 455 - 456 

(πίν. XXX 2), άρ. 4 6 4 - 4 6 5 (πίν. XXX 7). 

2 
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τήν στέψιν τοΰ άνεψιοΰ του, έγγονοΰ τοΰ πρεσβυτέρου Η ρ α κ λ ε ί ο υ 1 , ώς ήτο 

ό κανών κατά τήν άνάδειξιν συμβασιλέως. Ή βασιλομήτωρ, δυναμική καί 

φιλόδοξος, έχουσα δημιουργήσει κατά τήν μακράν βασιλείαν τοΰ συζύγου 

της στενούς δεσμούς μέ πρόσωπα υψηλά ιστάμενα (ώς κατά τά ανωτέρω καί 

ό πατριάρχης Πύρρος), φαίνεται οτι δια δευτέραν φοράν κατά το αυτό έ'τος 

ύπο τό πρόσχημα νΰν τής άνηλικότητος τοΰ υίοΰ της προσεπάθησε νά έπι-

βληθή πολιτικώς, μέ άπωτέραν ασφαλώς έπιδίωξιν τήν συμμετοχήν είς τήν 

βασιλείαν ώς συμβασιλεύς. Κατά τήν άναμέτρησιν, ή οποία έπηκολούθησε τέλη 

Σεπτεμβρίου τοΰ 641 2, τό άντίπαλον κόμμα, έκμεταλλευόμενον τήν αντιδημοτι

κότητα τής Μαρτίνης, έπαυξηθεΐσαν έκ τοΰ προώρου θανάτου τοΰ προγόνου της 

'Ηρακλείου νέου Κωνσταντίνου 3 , συσπειρωθέν πέριξ τής συγκλήτου Κωνσταν

τινουπόλεως εκέρδισε τήν μάχην. ' Η σύγκλητος προέβη εις τήν άνατροπήν τής 

μισητής δευτέρας γραμμής τοΰ ' J Γρακλείου καί προσέφυγεν εις άπόγονον εκ 

τής πρώτης . Είς τήν σύγκρουσιν τών δύο παρατάξεων εκτός άλλων θά συνέ-

βαλον ασφαλώς καί θρησκευτικαί αντιθέσεις, δεδομένου οτι ή βασιλομήτο^ρ 

Μαρτΐνα καί ό πατριάρχης Πύρρος ήσαν οπαδοί τοΰ μονοθελητισμοΰ. 

Ό νέος αυτοκράτωρ ήτο ό γεννηθείς τήν 7ην Νοεμβρίου 631 'Ηράκλειος 4 , 

υιός τοΰ 'Ηρακλείου νέου Κο>νσταντίνου, όστις κατά τήν στέψιν μετο>νομά-

1. Νικηφόρου 'Ιστορία, σελ. 30. Πρόκειται δια τον Κώνσταντα Β', περί ού ευθύς 
κατωτέρω. Δια τήν άναγόρευσιν καί στέύιν αύτοΰ, βλ. το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 71 - 72. 

2. "Π πτώσις τής Μαρτίνης - Ήρακλωνα έπηκολούθησε τήν στέψιν τοΰ Κώνσταντος 
Β', λαβοΰσαν χώραν τον Σεπτέμβριον 641· δι 'ο ορθώς χρονολογείται ύπο τοΰ O s t r o -
g o r s k y, Geschichte, σελ. 94 - 95, τέλη Σεπτεμβρίου τοΰ αύτοΰ έτους, κατ' αντίθεσιν 
προς τον J. Κ a e .s ( n e r, De imperio Constantin! Ill (641 - 668), Λιψία 1907, σελ. 
25 κέ., άκολουθοΰντα τον Θεοφάνην. Ό χρονογράφος ούτος (σελ. 341 ), ώς καί ό Σκυλί
τζης παρά Κεδρηνώ, Λ', σελ. 753. αναφέρουν ώς διάρκειαν της βασιλείας μήνας έξ, μετα-
Οέτοντες ούτω την άπομάκρυνσιν τής Μαρτίνης - Ήρακλωνα εις το τέλος τοΰ φθινοπώρου. 
Ό \ . G r u m e l , Regestes, σελ. 118, χρονολογεί τήν μέν έκθρόνισιν τοΰ πατριάρχου 
Πύρρου τήν 21ην Σεπτεμβρίου 641, τήν δέ χειροτονίαν τοΰ διαδόχου του Παύλου τήν 1ην 
'Οκτωβρίου 641. Είς τήν εκτενή άφήγησιν περί τής αρχής τοϋ Ήρακλωνα συζητούνται 
ύπο τοΰ Α. Σ τ ρ ά τ ο υ , Ινθ' άνωτ., σελ. 199 κέ., τά χρονολογικά ιδία προβλήματα. 
Είς το θέρος - φθινόπωρον 641 ανάγονται γεγονότα μνημονευόμενα είς έπιστολήν τοΰ όμο
λογητοΰ Μαξίμου (έν P.G., τόμ. 91, στ. 460), έν ή επανειλημμένη γίνεται μνεία τής κοι
νής ìj/ιών δεσποίνης τής Οεοφνλάκτον Πατρικίας, ην εσφαλμένως κατ' έμέ ταυτίζει ό 
D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 219 καί 222 προς τήν εκπτωτον βασίλισσαν. 

3. Μεταγενέστεροι τίνες χρονογράφοι ισχυρίζονται δτι ή κατά τής Μαρτίνης κατη
γορία δια φαρμακείαν τοΰ προγόνου της ύπεστηρίχθη επισήμως κατά τήν βασιλικήν προσ-
λαλιάν τού νεαροΰ Κώνσταντος (βλ. κατωτέρω, σελ. 19 , σημ. 3). Παρά Σκυλίτζη - Κεδρηνώ, 
Α', σελ. 754 λέγεται : παρακλητικό>ϊς Ρ,,όγοις προς τήν ανγκλητον έχρήσατο έπαινέσας 
αντί/ν υπέρ τοΰ μίσους Ηρακλέους καί Μαρτίνη; ι·>ς γονέων γεγονότων τοΰ πατρός αν
τοΰ.. ., ούτω καί παρά Ζωναρά, Γ', σελ. 217. 

4. Θεοφάνης, σελ. 335. 
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σθη είς Κωνσταντίνον άλλ' είς τήν Τστορίαν παρέμεινε μέ τό ύποκοριστι-

κόν Κώνστας ' . Αϊ άφηγηματικαί πηγαί ομοφώνως εξαίρουν τήν δράσιν 

τής συγκλήτου, άποδίδουσαι είς αυτήν τήν άποπομπήν καί καταδίκην τής 

Μαρτίνης καί τοΰ Ήρακλωνα καί τήν άνάδειξιν τοΰ μικροΰ Κώνσταντος 

είς αυτοκράτορα2. Τινές δέ έξ αυτών διασώζουν καί απόσπασμα τοϋ λό

γου τοΰ θρόνου, συνταχθέντος βεβαίως ουχί ύπό τοΰ δεκαετοΰς παιδός, 

άλλ' ύπό τών οργανωτών τοΰ πραξικοπήματος. Έ ν τή προσλαλια, ό μικρός 

αυτοκράτωρ εκφράζει ευχαριστίας καί εύγνωμοσύνην προς τήν σύγκλη-

τον, Ίκανοποίησιν δια τήν δικαίαν άπόφασιν αυτής καί έξαιτεΐται τήν περαι

τέρω συμπαράστασιν τής συγκλήτου είς τήν διαχείρισιν τών κρατικών 

υποθέσεων 3 . 

Τά κείμενα παντάπασιν φειδωλά είς πληροφορίας περί τής μητρός τοΰ 

νέου αύτοκράτορος 4 ουδέ καν αναφέρουν, έάν αΰτη εύρίσκετο έν ζωή κατά 

1. Νικηφόρου 'Ιστορία, σελ. 30. Ή στέψις τοΰ Κώνσταντος Β' Ιλαβε χώραν τόν 
Σεπτέμβριον 641, ώς ορθώς υποστηρίζει ό O s t r o g o r s k y , Geschichte, σελ. 94 - 95 
(: Τής ούν τρύγης έπιλαβούσης, σημειοι ό χρονογράφος). 

2. Βίος Μαξίμου, έν P.G., τόμ. 90, στ. 81 : Άλλα τόν Ήρακλωνάν ή σέιγκλ.ιμος 
μιααχθεϊσα θαττον μετακινεί τής αρχής έν ταύτφ καί τόν δνασεβή Πύρρον, συν τή όμο-
τρόπω Μαρτίνη τής βασιλίδος άπελασάμενοι... Το αυτό πνεϋμα χαρακτηρίζει καί τάς 
έκ τής ιστοριογραφίας μαρτυρίας Θεοφάνους, σελ. 3313, 3413 4, Σκυλίτζη - Κεδρηνοΰ, Α', 
σελ. 753 - 754, Λέοντος Γραμματικοΰ, σελ. 156, Χρονογραφικοΰ συντόμου, εκδ. Fr. 
Cumonl, Ινθ' άνωτ., σελ. 30, άρ. κδ', Ζωναρά, Γ', σελ. 217, Θεοδώρου Σκουταριώτου, 
σελ. 110. 

3. Θεοφάνης, σελ. 342 : βασιλενσας Κώνστας προς τήν αύγκλητον ελεγεν... ψ> 
μάλιστα (sc. τήν Μαρτϊναν) μετά τοϋ τέκνου ή υμετέρα σνν θεώ ψήφος τής βασιλείας 
δικαίως έξέβαλεν, προς τό μη ίδεϊν έκνομώτατον τήν βασιλείαν Ρωμαίων, τοΰτο μάλα 
εγνωκνΐα ή υμετέρα ύπερφυής σεμνοπρέπεια. διό παρακαλώ υμάς Εχειν συμβοι'^υς καί 
γνώμονας τής κοινής τών υπηκόων σωτηρίας... Το νόημα τής ατελώς παραδιδομένης 
φράσεως αποκαθίσταται δια τής παρά Λέοντι Γραμματικό), σελ. 157, αποδόσεως τής βασι
λικής προσλαλιάς: προς τό μή τόν έξ άθέσμως καί έκνόμως γεννηθέντα βασιλεύεσθαι τήν 
βασιλ,είαν Ρωμαίων..., συμπληρουμένης δια τής κατωτέρω αποστροφής προς τήν σύγ-
κλητον : εγώ (sc. ό Κώνστας) δέ παρακαλώ συμβούλους εχειν υμάς καί φίλιους καί γνώ
μονας τής εμής βασιλείας. Μνεία τής βασιλικής προσφωνήσεως καί παρά Σκυλίτζη - Κε-
δρηνφ, Α', σελ. 754. Τήν πολιτικήν δραστηριότητα τής συγκλήτου τήν έποχήν ταύτ/;ν 
εξετάζει ό C h. D i e h 1, Le sénat et le peuple byzantin aux VIIe et VIIIe siècles, 
Byzantion 1 (1924), σελ. 201-213. Βλ. καί H. - G. B e c k , Senat und Volk, σελ. 
43 - 44, 49, δστις δέχεται τήν καθαίρεσιν Μαρτίνης - Ήρακλωνα ώς Ιργον τής συγκλήτου, 
άλλα δέν εισέρχεται είς ερευναν τής νομικής ιδιότητος τής βασιλομήτορος. 

4. Γνωστόν τυγχάνει δτι ήτο θυγάτηρ τοϋ πατρικίου Νικήτα καί κατά τους Νίκη-
φόρον, 'Ιστορία, σελ. 96, Ζωναραν, Γ', σελ. 216, Θεόδωρον Σκουταριώτην, σελ. 110, 
ώνομάζετο Γρηγορία, ένω κατά τους χρονογράφους Λέοντα Γραμματικόν, σελ. 155 - 156, 
Σκυλίτζην - Κεδρηνόν, Α', σελ. 753Η, 'Αναστασία. Ουδεμία ενδειξις περί αύτης άπαντα 
έπί νομισμάτων. 
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τόν χρόνον τής ανόδου τοΰ Κώνσταντος είς τόν θρόνον ι . "Ασκοπος επομένως 

καθίσταται οιαδήποτε ύπόθεσις σχετική μέ τήν νομικήν θέσιν αυτής κατά 

τήν βασιλείαν τοΰ ανηλίκου υίοΰ της. 

Έ κ τών λεχθέντων συνάγεται : 

1) "Οτι ή Μαρτΐνα δέν επέτυχε νά άνακηρυχθή συμβασιλεύς τοΰ ανη

λίκου υίοΰ της Ή ρ α κ λ ω ν α . Ή προσωπική προβολή τής αύγούστης καί ή 

ενεργός άνάμιξις αυτής είς τά κοινά δέν είχον κατοχυρωθή νομικώς άλλ' ήσαν 

αποτέλεσμα τοΰ προσωπικοΰ δυναμισμοΰ της, ταχέως προσκρούσαντος είς 

ίσχυράς αντιπάλους δυνάμεις, ών συνισταμένη ύπήρξεν ή σύγκλητος. 

2) "Οτι ρυθμιστής τής πολιτικής ζωής καί τών δυναστικών προβλη

μάτων κατά τήν χηρείαν τοΰ θρόνου αποβαίνει ή σύγκλητος, ή οποία, ένεργοΰσα 

ώς κυρίαρχον σώμα, προβαίνει είς τήν άνατροπήν τοϋ ανωτάτου κοσμικού 

ήγέτου άλλα καί τοΰ έπί κεφαλής τής εκκλησιαστικής 'ιεραρχίας πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως. 

Ε ' 

Τόν Λέοντα Δ ' , θανόντα τήν 8ην Σεπτεμβρίου 780, εκλήθη νά διαδεχθή 

ό εστεμμένος ήδη 2 ύπό τοΰ πατρός του δεκαετής Κωνσταντίνος, δστις ώς 

ανήλικος s δέν ήδύνατο νά άσκή αυτοτελώς τήν έξουσίαν. Τό βάρος τοΰτο θά 

έπωμισθή ή βασιλομήτωρ Ειρήνη ύπό τήν ιδιότητα τοΰ συμβασιλέως 4. Είς 

τάς π η γ ά ς , εϊναι αληθές, δέν διευκρινεΐται οΰτε ύπό ποίου επελέγη οΰτε τίνι 

1. Ό G r i e r s ο n, Ινθ' άνωτ., σελ. 48-49, υποθέτει δτι 0ά Ιζη, άλλ' ούδε-
μίαν Ιπιβεβαίωσιν τοΰ γεγονότος γνοίρίζει. 

2. Θεοφάνης, σελ. 449-450. Λέων Γραμματικός, σελ. 190-191, Σκυλίτζης-
Κεδρηνός, Β', σελ. 19, Ζωναράς, Γ', σελ. 283. Βλ. καί Λ ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ό
λ ο υ , 'Εκλογή, σελ. 81 -82. 

3. Ούτος, γεννηθείς τήν 14ην 'Ιανουαρίου 771 (Θεοφάνης, σελ. 44512), διήνυε τό 
δέκατον έτος κατά τον χρόνον τοΰ θανάτου τοΰ πατρός του. 

4. Ή έν τω βυζαντινώ πολιτειακώ δικαίω έξέλιξις τών συναφών μέ τον βυζαντινον 
αύτοκρατορικόν Οεσμάν προβλημάτων, άπό της 'ιδρύσεως τής αυτοκρατορίας μέχρι τής 
πτώσεως της, εξετάζεται είς το βιβλίον μου, 'Εκλογή, το όποιον, καίτοι άπό δεκαετίας καί 
πλέον (1956) εκδοθέν, εξακολουθεί νά άγνοήται ύπο πολλών αλλοδαπών ερευνητών. Οι 
πλείστοι εμμένουν είς δσα παλαιότερον έδίδαξεν έπί τοΰ θέματος ό Fr. Dölger καί τίνες 
τών μαθητών του. Το πρόβλημα της αντιβασιλείας συνδέεται στενώς μέ το τής συμβασι-
λείας καί τής έν τώ βυζαντινώ πολιτεύματι θέσεως τοΰ συμβασιλέως, δι' δ ό έπιθυμών 
να κατατοπισθή πληρέστερον επ' αύτοΰ αναγνώστης παραπέμπεται είς το ανωτέρω βιβλίον 
μου, ένθα εξετάζεται τοΰτο μέν ή περίπτωσις εκάστου αύτοκράτορος καί συμβασιλέως 
καθ' έαυτήν, τούτο δέ επιχειρείται ή συναγωγή γενικωτέρων κανόνων άφορώντων τήν 
ρύθμισιν τΐ;ς αναδείξεως νέου ήγεμόνος άφ' ενός, άφ' έτερου δέ τήν μεταξύ πλειόνων 
συμβασιλέων σχέσιν. 
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τρόπω ή Ειρήνη κατέστη συμβασιλεύς, άλλ' ή ίδιότης αύτη τής βασιλομή-

τορος είναι εκτός πάσης αμφιβολίας. 

'Αφθονούν αϊ μαρτυρίαι, εξ ών βεβαιοΰται δτι αυτή έδιδε τάς κατευθύν

σεις καί ελάμβανε τάς αποφάσεις έπί θεμάτων εξωτερικής καί εσωτερικής 

πολιτικής καί προέβαινεν είς τάς τοποθετήσεις τών ανωτάτων στελεχών είς 

τον στρατόν καί τήν διοίκησιν. Ή σύναψις συμφωνίας μετά τοΰ H a r u n - Α1-

Raohid ', ή αποστολή κατά τών Σκλανινών εθνών τοΰ λογοθέτου τοΰ δρό

μου πατρικίου Σταυρακίου2, ή πλήρωσις τοΰ πατριαρχικοϋ θρόνου μετά 

τόν έξαναγκασμόν είς παραίτησιν 3 τοΰ πατριάρχου Παύλου άποτελοΰν δεί

γματα της πολιτικής δραστηριότητος της Ειρήνης κατά τήν άνηλικότητ« 

τοΰ υίοΰ της. 

'Αλλά πέραν αυτών υπάρχουν αϊ ειδήσεις, αϊ άναφερόμεναι εις τήν άνά-

ληψιν τής αρχής ύπό τών διαδόχων τοΰ Λέοντος Δ', είς ας τονίζεται, θά ελε-

γον μετ' έμφάσεως, ή συμμετοχή τής Ειρήνης είς τήν βασιλείαν : Ε Ι ρ ή ν η 

ή ευσεβέστατη άμα τ φ ν Ι φ αυτής Κωνσταντίνο.) παραδόξως 

Οεόθεν τήν βασιλείαν εγχειρίζεται... *' μετά δέ μ ημέ

ρας τοΰ κρατήσαι αυτήν, τοϋ υίοϋ αυτής δεκαετούς υπάρχοντος. . . δ. Διαφω

τιστικοί είναι καί οι κατάλογοι βασιλειών, εις ους τά πρώτα έ'τη τής αρχής τής 

Ειρήνης συναριθμοΰνται μέ τά έ'τη τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου 6 . Είς 

1. Θεοφάνης, σελ. 456ia-2i, Αέων Γραμματικός, σελ. 193 - 194, Ζο>ναράς, Γ', σελ. 
286 - 287 (=• D ό 1 g e r, Regesten, άρ. 340· περίπου Αύγουστος 781 ). 

2. Θεοφάνης, σελ. 456g5-27, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 21· πρβλ. Λέοντα 1'ραμ-
ματικόν, σελ. 194, Μιχαήλ Σύρον, ένθ' άνωτ., τόμ. Γ' (1905), σελ. 2 (ετ. 783). 

3. "Ο πατριάρχης Παϋλος Δ' παρητήθη τήν 31ην Αυγούστου 784, ή Se χειροτονία 
τοΰ διαδόχου του Ταρασίου έ'λαβε χώραν τήν 31ην Δεκεμβρίου 784. Προ τής εκλογής 
ή Ειρήνη προέβη είς δηλώσεις, συναγαγοϋσα ή βασίλισσα Ειρήνη πάντα τόν λαόν εις τήν 
Μαγναύραν' Θεοφάνης, σελ. 458, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 22. 

4. Θεοφάνης, σελ. 456G =- Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 20n'πρβλ. Λέοντα Γραμ-
ματικόν, σελ. 192j7, Ζωναραν, Γ', σελ. 285 (: ή αύγοΰστα Ειρήνη σύν τφ υιφ Κωνσταν
τίνο). . . τήν βασίλειον αρχήν διεδέξαντο)' Χρονικον Μιχαήλ Σύρου, ενθ' άνωτ., τόμ. Γ', 
σελ. 2 : Comme c'était un enfant. . . sa mère Irène gouvernait et était 
proclamée avec lui. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 1 5 : Ήνίκα Κωνσταντίνος 
μετά Ε1ρήν?)ς τής μητρός εβασίλευεν. Είς το λεγόμενον Μηνολόγιον τοϋ Βασιλείου Β', 
έν P.G., τόμ. 117, στ. 409, γίνεται μνεία συμβασιλείας Ειρήνης - Κωνσταντίνου Τ ' . Βλ. 
U r s u l a B o s c h , Ein Beitrag zum Kaisertum der Eirene, Byzantinische Forschun
gen 1 (1966), σελ. 24-29. 

5. Θεοφάνης, σελ. 45412· Λέων Γραμματικός, σελ. 1921 9 : μετά δέ τεσσαράκοντα 
ημέρας τοϋ κρατήσαι αυτήν μετά τον υίοϋ αυτής. 

6. Νικηφόρου, Χρονογραφικον σύντομον (έκδ. de Boor), σελ. 100Jä : Κωνσταντίνος 
υιός Λέοντος σύν τή μητρί Ειρήνη ετη ι, μήνας β', ημέρας β'. Αυτόθι, σελ. ΙΟΟ18-22 : 
Κωνσταντίνος μόνος ετη ς', μήνας θ', ημέρας η'. ΆνηγορεύΟη έν τω φόρω δια τής σάκρας 
αύτοΰ. ΕΙρήνη μήτηρ αύτοΰ πάλιν ετη ε', μήνας β', ημέρας β'. Το χωρίον έχρησιμοποιήθη 
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τόν βίον τοΰ ηγουμένου Ίωαννικίου χαρακτηρίζεται τό έτος 782 ' ώς το δεύ

τερον έτος τής χριστοφόρον αυτοκρατορικής βασιλείας Ε I-

ρ ή ν η ς δωδεκάτιο δέ τής εως τότε αρχής αυτής2. Είναι πασιφανής ή διά-

κρισις μεταξύ της αυτοκρατορικής βασιλείας άφ' ενός, τής αρχής άφ' ετέρου 

τοΰ τελευταίου Ορου δηλοΰντος προφανώς τήν άνάδειξιν τής Ειρήνης εις αύ-

γοΰσταν. Ή έ'κφρασις αυτοκρατορική βασιλεία χρησιμοποι

είται ύπό τοΰ πεπαιδευμένου αγιογράφου, —• ώς καί έτερον χωρίον τοΰ αύτοΰ 

βίου 3 έπιβεβαιοΐ — δια νά δηλωθή τό νομικόν καθεστώς τής ασκήσεως κυ

ριάρχου εξουσίας ύπό τοΰ αρμοδίου κατά τό βυζαντινον πολιτειακόν δίκαιον 

οργάνου, ήτοι τοΰ αύτοκράτορος. 

'Οσάκις γίνεται λόγος περί αυτοκρατορικών εγγράφων τής περιόδου 

780 - 797 κατά κανόνα μνημονεύονται ως άποδεκται ή αποστολείς αμφό

τεροι ο'ι ηγεμόνες 4 . 

'Ιδιαιτέρως πολύτιμοι δια τήν έξακρίβωσιν τής θέσεως τής βασιλομή-

τορος έξ έπόψεως πολιτειακοΰ δικαίου είναι αϊ τήν συμμετοχήν αυτής εις τήν 

7/ οίκουμενικήν σύνοδον άφορώσαι πληροφορίαι. Ή Ειρήνη ανέπτυξε πρωτο-

βουλίαν δια τήν σύγκλησιν καί προετοιμασίαν τής συνόδου ft, παρηκολούθησε 

ύπο τοΰ W. Ο h n s ο r g ο είς το λίαν ενδιαφέρον άρθρον του, Das Kaisertum der Eirene 
und die Kaiserkrönung Karls des Grossen, Saeeuluni l i (1963), σελ. 221, σημ. 27, 
άλλ' ουχί μέ την δέουσαν στίξιν είς τρόπον, ώστε δημιουργείται ή πεπλανημένη έντύπω-
σις οτι ή Ειρήνη άνηγορεύθη δια της σάκρας τοΰ Κωνσταντίνου, ένω το ορθόν είναι οτι ό 
Κωνσταντίνος Τ ' άνηγορεύθη έν τώ Φόρω Sta σάκρας εκδοθείσης ύπο τοΰ 'ιδίου. (Πρό
κειται δια τά γεγονότα τοΰ φθινοπώρου 790). Είς τήν έρμηνείαν αυτήν ανταποκρίνεται 
h, ύπο τοΰ έκδοτου C. de Boor στίξις. 

Ι. Τοΰτο προσδιορίζεται έκ τής ηλικίας τοΰ άγιου, γεννηθέντος τώ 754 (Βίος Ίωαν
νικίου έν Acta Sanctorum Novembris, τόμ. Β', 1, Βρυξέλλαι 1894, σελ. 333, κεφ. 2 
καί σχόλ. σελ. 336) καί άγοντος τότε το είκοστόν ογδοον έτος (αυτόθι, σελ. 335, κεφ. Ί). 

2. Αυτόθι, σελ. 335, κεφ. 4. 

3. Αυτόθι, σελ. 337 : έκτφ ετει της αυτοκρατορικής βασιλείας Κων
σταντίνου τοΰ νεωτέρα ν. Βλ. ανωτέρω, σελ. 3 περί τοΰ τελευταίου τούτου 
χωρίου. 

4. Ούτω Divalis sacra dircela a Constantino et Irenae άπό 29 Αυγούστου 784 
προς τον πάπαν Άδριανον Α' (παρά Mansi, τόμ. IB', στ. 984 - 986 = D ο 1 g e r, Rr-
geslen, άρ. 341 ). Ο'ι άποκρισιάριοι ίφερον τά παπικά γράμματα προς τους ευσεβείς δέσπο
τας (παρά Mansi, τόμ. IB', στ. 1075 D, 1076 D). Προς τον στρατηγον Σικελίας καί 
κληρικούς, μεταξύ 25-12-784 καί 27-10-785, κατά κέλευσιν τών ευσεβών βασιλέων ημών 
(παρά Mansi, τόμ. IB', στ. 1075 Ε, 1076 Ε), μετά ευσεβούς κείχύσεως τών ορθοδόξων 
βασιλέα)!· ημών (αυτόθι στ. 1078 Α, 1077 Α — D ö 1 g e r, Regeslen, άρ. 342). Ό 
πάπας 'Αδριανός Α' έπιστέλλει Dominis piissimis et serenissimis imperatoribus. . . Con
stantino et Irenae auguslis (αυτόθι, στ. 1056 κέ., 1055 κέ., ή ελληνική άπόδοσις). Βλ. 
καί τήν επομένη ν σημείωσιν. 

5. Θεοφάνης, σελ. 4581 0, 461 1 2, 462-,, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 22 κέ., Γεώρ
γιος Μοναχός, Β', σελ. 768, 769. Θεοφάνης, σελ. 4621 ? : καί ποιήσασα (sc. ή Ειρήνη) 
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προσωπικώς μετά τοΰ αύτοκράτορος υίοϋ της τήν τελικήν συνεδρίασιν ', καί 

υπέγραψε μετ' αύτοΰ τήν συνοδικήν άπόφασιν 2 . Τό αυτό είχον πράξει είς τό 

παρελθόν ο'ι Βυζαντινοί αυτοκράτορες καί καθ' δμοιον τρόπον ένεργοΰν καί 

είς τό μέλλον, ήτοι παρακολουθοΰν αυτοπροσώπως πλείονας συνεδρίας τών 

εκάστοτε ύπ' αυτών συγκληθεισών μεγάλων συνόδων (τών οικουμενικών καί 

τών προς αύτάς εξομοιουμένων) καί υπογράφουν τάς ύπ' αυτών ληφθείσας 

αποφάσεις3. Ουδέποτε όμως αύγοΰστα, σύζυγος ενηλίκου αύτοκράτορος, 

στρατόν ίδιον καί άρχοντας πειθήνιους αυτή, τφ Μαίω μηνί πάλιν άποατείλασα κατά παντός 
τόπου προσεκα?.έσατο τους επισκόπους παραγενέσθαι έν τή Νικαέων πάλει. . . (Μάιος 
787). Προσκλήσεις συμμετοχής είς τήν σ·')^οοο^ είχον άποσταλή προς τον πάπαν Άδριανον 
Α' (Θεοφάνης, σελ. 4602γ : άποστείλασα δέ καί ή βασίλισσα προς τόν αυτόν πάπαν. . ., 
Mansi, τόμ. IB', στ. 9 8 4 - 9 8 6 = D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 341, 29 Αυγούστου 78'r 
βλ. καί Regesten, άρ. 343), καί προς τάς εκκλησίας 'Αντιοχείας καί 'Αλεξανδρείας 
(Θεοφάνης, σελ. 4603 2). Είς τήν intitulatio σάκρας αναγιγνώσκεται : Κωνσταντίνος 
καί Ειρήνη πιστοί βασώεΐς Ρωμαίων τοις ευδοκία καί χάριτι θεοΰ καί κελεύσει τής ήμ6-
τέρας ευσεβούς βασιλείας συναθροισθείσιν άγιωτάτοις έπισκόποις έν τή κατά Νίκαιαν 
συνάδω.., (παρά Mansi, τόμ. IB', στ. 1002 = D ο 1 g e r, Regesten, άρ. 346). 

1. Παρά Mansi, τόμ. ΙΓ', στ. 413 : αυτής (sc. τής Ειρήνης) προκαθισάσης μετά τοΰ 
σνμβασιλεύοντος αύτη υίοϋ... Πρβλ. καί στ. 494· Θεοφάνης, σελ. 463β : 
προκαθίσαντες οι βασιλείς. . . 

2. Παρά Mansi, τόμ. ΙΓ', στ. 416 : ή ευσεβέστατη βασίλισσα υπέγραψε καί έδίδοο 
τφ συμβασιλεύοντι αύτη υιφ καί αυτόν ύπογράφειν... Ή υπογραφή τοϋ 
τόμου ύπο τής Ειρήνης προεκάλεσε φαίνεται έντύπωσιν, διότι το γεγονός αναγράφεται είς 
τάς πλείστας τών χρονογραφιών. Θεοφάνης, σελ. 463β-« = Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 
23!5 : ύπανεγνώσθη ό τόμος καί ύπέγραψεν δ τε /ίασιλεϋς καί ή μήτηρ αύτοΰ κνρώσαντες 
τήν εΰσέβειαν καί τά τών αγίων πατέρων αρχαία δόγματα' Ζωναράς Γ', σελ. 290 : ος 
(sc. τόμος) καί παρά τών κρατούντων κεκνρωτο νποσημηναμένων αυτόν Θεόδωρος Σίκου-
ταριώτης, σελ. 128 : υπέγραψε δε τφ τόμφ τής συνόδου καί ό βασιλεύς Κωνσταντίνος 
καί ή μήτηρ αύτοΰ Ειρήνη. Πρβλ. O h n s o r g e , Ινθ* άνωτ., σελ. 224 καί σημ. 19. 
Τά πρακτικά τής συνόδου cum imperialibus sacris manibus propriis subscriptis εστά
λησαν προς τον πάπαν 'Αδριανον μετά τον Όκτώβριον 787. Le Liber Ponlificalis, Texte, 
introduction et commentaire p a r . . . L. D u c h e s n e , τόμ. A', Παρίσιοι 1884, 
σελ. 5127 (̂ = D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 349). — Τής συνόδου τοΰ 843 έπί Μιχαήλ Γ' καί 
Θεοδώρας δέν διεσώθησαν πρακτικά. Είς τάς περί αυτής έκ τής ιστοριογραφίας ειδήσεις 
δέν διευκρινεϊται, τίς προίστατο τών εργασιών τής συνόδου ούτε τίς υπέγραψε τάς αποφάσεις 
αυτής. Μαρτυρεϊται δτι συνεκλήθη ύπο τοΰ Μιχαήλ καί τής Θεοδώρας (βλ. κατωτέρω, 
σελ. 31, σημ. 2). 

3. Ό αυτοκράτωρ Μαρκιανος παρέστη αυτοπροσώπως είς τήν έ'κτην συνεδρίαν τής 
Δ' οικουμενικής συνόδου. E d . S c h w a r t z , Acta conciliorum oecumenicorum, τόμ. 
Β', 1, 2, σελ. 334. Είς τήν σύνοδον έτους 869/870 παρέστησαν κατά τήν τελικήν συνε
δρίαν οι συμβασιλεϊς (προκαθεσθέντων τών φιλοχρίστων βασιλέων Mansi, τόμ. IT', στ. 
397), ο'ίτινες υπέγραψαν τάς τελικάς αποφάσεις ώς ακολούθως : οι βασιλείς Βασίλειος, 
Κωνσταντίνος καί Λέων, πηξάντων μέν ιδιοχείρως êv τοις πέντε βιβλίοις τοΰ τιμίου σταυ
ρού τόν τύπον τών βασιλέων καί γεγραφότων τάς οικείας ονομασίας, τό δι τής γραφής ύπό-
λοιπον γεγραφότος Χριστόφορου πρωτασηκρήτου και έπί τοϋ κανικλείου (Mansi, τόμ. I T ' , 
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παρέστη είς συνεδρίασιν οικουμενικής συνόδου καί πολύ όλιγώτερον συνυπέ

γραψε πρακτικά καί αποφάσεις αυτής. Ή πράξις τής Ειρήνης, ήτις ένήρ-

γησεν είς τήν περίπτο^σιν αυτήν ώς ο'ι άρρενες αυτοκράτορες είς παρόμοιας 

περιστάσεις, δεικνύει τήν είς τό άκέραιον καί ίδίω ονόματι συμμετοχήν τής 

βασιλίσσης μητρός είς τήν άσκησιν τής εξουσίας. Προς τούτοις, δέον νά 

παρατηρηθή δτι ό Κωνσταντίνος τήν έποχήν τής συγκλήσεως τής συνόδου, 

έχων συμπληρώσει τό δέκατον έκτον έτος, ήτο κατά τό βυζαντινον πολιτεια-

κόν δίκαιον ενήλικος καί κατά συνέπειαν ήτο περιττή ή συνέχισις τής επιτρο

πείας αύτοΰ. Τό γεγονός δτι ή βασιλομήτωρ έξηκολούθησεν, ώς καί κατά τό 

παρελθόν, νά παραμένη είς τήν θέσιν της καί νά έκτελή τά αυτά καθήκοντα, 

δεικνύει έναργώς δτι ή Ειρήνη δέν ήντλει τά δικαιώματα της έκ τής ιδιότητος 

τοΰ επιτρόπου άλλα τής τοΰ συμβασιλέως. Ή ρήξις βεβαίως δέν απεφεύχθη, 

όταν ό Κωνσταντίνος ήνδρώθη καί έζήτησε νά απαλλαγή τής συγκυριαρχίας '. 

'Λκόμη μεγαλυτέραν βαρύτητα δια τόν καθορισμόν τής νομικής θέσεως 

τής Ειρήνης έ'χει τό περιεχόμενον τών αναφωνήσεων, διότι μετά τήν ένηλι-

κίωσιν τοΰ Κωνσταντίνου Τ' ό τύπος τής ευφημίας τών βασιλέων απέβη τό 

έξωτερικόν σύμβολον τής μεταξύ μητρός καί υίοΰ διαμάχης. Οι τοΰ θέματος 

τών Άρμενιάκων άντετάχθησαν είς την προσπάθειαν τής Ειρήνης τόν Σεπτέμ-

βριον τοΰ 790 νά άπομακρύνη τόν υ'ιόν της καί νά καταλάβη ή ιδία τήν πρώτην 

θέσιν, έκδηλοΰντες τήν πίστιν των είς τόν αυτοκράτορα μέ τήν έμμονήν είς 

τήν άναφώνησιν πρώτου τοΰ ονόματος τοΰ Κωνσταντίνου. Ούτοι διακηρύσ

σουν : «ουδέ προτάσσομεν το δνομα Ειρήνης προ Κωνσταντίνου άλλα Κων

σταντίνον και Ειρήνης, ώς έξ αρχής πα ρ ε λ άβ ο μ εν» *. Μάλι

στα οι στρατιωτικοί ούτοι προέβησαν ει:: τήν σύλληψιν τοΰ τότε στρατηγοΰ τοΰ 

θέματος τών Άρμενιάκων, άναδείξαντες είς τήν θέσιν του νέον καί Κωνσταντίνον 

στ. 409). Το παρατεθέν χωρίον δέν νομίζω οτι δικαιολογεί τήν αποψιν τοΰ F r . D i l i 
g e r , Byzantinische Diplomatik, Ettal |1956j, σελ. 23, καθ' ήν «unterzeichnete der 
schreibunkundige Basileios I. die Akten des 8. Konzils nur mil einem Kreuz, sein 
Sohn Konstantinos schrieb die Namen aller 3 Kaiser bei»· δια τό λοιπόν τμήμα τής 
υπογραφής συμφωνεί δτι έγράφη ύπο τοΰ πρωτασηκρήτου Χριστόφορου. Βλ. καί το λατί
νιζαν κείμενον μετά τήν δεκάτην συνεδρίαν : Basilius, Conslantinus et Leo, perpetui 
augusti. . . et omnibus quae ab ipsa (sc. τή συνόδω) definita et scripta sunt concor
dantes, subscripsimus manu propria. 'Ωσαύτως είς τήν εκτην συνεδρίαν τής συνόδου 
879/880 σημειοϋται : προκαθεσθέντων των ευσεβέστατων καί φι?Μχρίστων ημών βασιλέων 
Βασιλείου, Λέοντος καί 'Αλεξάνδρου έν τφ περιώνυμο) παλατίφ τοϋ Χρνσοτρικλίνου 
(Mansi, τόμ. ΙΖ', Α, στ. 512). Οι ανώτεροι υπέγραψαν τον ύπο της συνόδου εκτεθέντα 

ορον (αυτόθι, στ. 517). 

1. Θεοφάνης, σελ. 464 : τοΰ οΰν βασιλέως γεγονότος εικοσαετούς, ρωμαλέοο τ« 
ΰντυς καί ικανού πάνυ, έώρα έαντόν μηδέν έξουσιάζοντα καί έλ.υπεϊτο. Ούτω καί Λέων 
Γραμματικός, σελ. 169, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 24. 

2. Θεοφάνης, σελ. 465. 
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μόνον βασιλέα άνεφώνησαν 1. Τόν Όκτώβριον τοΰ αύτοΰ έτους ό Κωνσταν

τίνος, πιεσθείς ύπό μερίδος άφωσιωμένων στρατιωτικών, άπεμάκρυνε τής αρχής 

τήν μητέρα του ζ. Δεκτικός όμως επιρροών, υπεχώρησε πάλιν καί τήν 1Γ>ην 

'Ιανουαρίου 792 παρακληθείς δ βασιλεύς ύπο τής ιδίας μητρός και πολλών 

τών έν τέλει αναγορεύει αυτήν πάλιν, καί συν ευ φη μι C ετ αι, 

σύν αύτώ ώς έξ αρχής Κωνσταντίνου κ al Ειρήνης3. Δις 

βεβαιοΰται οτι ή ευφημία τών βασιλέων περιελάμβανεν έξ αρχής καί τό όνομα 

της Ειρήνης. Τοΰτο δέ δικαιολογείται μόνον, έάν καί αυτή είχε τήν αυτήν προς 

τόν υ ιόν της ιδιότητα, δηλονότι συνεβασίλευε μετ' αύτοΰ. Ύπό τήν ιδιότητα 

τής απλής επιτρόπου τοΰ ανηλίκου δέν ήτο νοητή ή επίσημος άναφώνησις 

τής βασιλομήτορος έν άπολύτω ισοτιμία προς τόν αυτοκράτορα υίόν. 

'Απομένει νά έρευνηθή καί τό νομισματικόν ύλικόν δια νά έξακριβωθή, 

έάν τοΰτο συμβάλλη είς τόν καθορισμόν της νομικής θέσεως τής βασιλίσσης 

μητρός κατά την βασιλείαν ανηλίκου αύτοκράτορος, διαρκούσης τής μέσης 

καί υστέρας περιόδου. Δια τήν άξιολόγησιν της προσφοράς ταύτης χρήσιμον 

είναι νά υπενθυμίσω ώρισμένας διαπιστώσεις. 

Ή έκ της ρωμαϊκής περιόδου καί κατά τους πρώτους βυζαντινούς αιώνας 

διατηρηθεΐσα συνήθεια1 τής κοπής νομισμάτων μέ μόνην την εικόνα τής εκά

στοτε αύγούστης — συζύγου κατά κανόνα τοΰ αύτοκράτορος—-εγκαταλεί

πεται. Κατά τήν βασιλείαν τοΰ Ίουστίνου Β' εισάγεται ή καινοτομία τής απει

κονίσεως τοΰ βασιλικοΰ ζεύγους έπί τής αυτής πλευράς τοΰ νομίσματος, 

διατηρηθεΐσα καί είς τάς έπομένας μέχρι τοΰ Φωκά βασιλείας. "Εκτοτε, οσάκις 

χαράσσεται είς τά νομίσματα ή μορφή τής αύγούστης μετά τοΰ αύτοκράτορος 

συζύγου της, εικονίζονται καί τά συμβασιλεύοντα τέκνα των 4. Έ κ τών γνω

στών παραδειγμάτων είναι φανερον δτι λόγοι δυναστικής σκοπιμότητος ώδή-

γησαν είς τήν χάραξιν τοιούτων τύπων. 

1. Θεοφάνης, σελ. 465. 
2. Θεοφάνης, σελ. 46618. 
3. Θεοφάνης, σελ. 467. Άνάλυσ« τών χωρίων τών συναφών μέ τήν διαμάχην Κων

σταντίνου καί Ειρήνης βλ. είς τό βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 81 - 82, 130 - 132, καί τήν 
έξιστόρησιν τών γεγονότων παρά O s t r o g o r s k y , Geschichte, σελ. 148-151. Δια 
τά χρονολογικά βλ. G r i e r s ο η, ε"νθ' άνωτ., σελ. 54. 

" 4. Βλ. W r o t h , τόμ. Α', άρ. 170-196 (πίν. XXIV 8-10), άρ. 244-249 
(πίν. XXV 10), άρ. 266 (πίν. XXVI 2), άρ. 269 - 274 (πίν. XXVI 4 - 5 ) , άρ. 297 - 301 
(πίν. XXVI 16), άρ. 455 - 456 (πίν. XXX 2), άρ. 464 - 465 (πίν. XXX 7) τοΰ Ηρα

κλείου, τής Μαρτίνης καί τοΰ Ηρακλείου νέου Κωνσταντίνου. — W r ο t h, τόμ. Β', 
σελ. 437 (πίν. L 13) τοΰ Βασιλείου Α', τής Ευδοκίας καί τοΰ υίοΰ των Κωνσταντίνου. — 
Αυτόθι, σελ. 523-524, άρ. 1-4 (πίν. LXI 11-12) τοΰ Ρωμανοΰ Δ', τής Ευδοκίας 
καί τών έκ τοϋ πρώτου γάμου τέκνων της Κωνσταντίου, Μιχαήλ καί 'Ανδρόνικου. 1 Ιερί 
τών τελευταίων βλ. είδικώτερον κατωτέρω, σελ. 65 κέ. 
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'II άπό τής τρίτης δεκαετίας τοΰ Ζ' αιώνος εισαχθείσα καινοτομία τής 

απεικονίσεως τών συμβασιλέων κατακτά έδαφος καί άπό τοΰ Ηρακλείου 

καί εξής σώζονται νομίσματα διαφόρου κοπής, είκονίζοντα τους κατά καιρούς 

συμβασιλεΐς. Ή χάραξις δέν γίνεται κατά τρόπον τυχαΐον άλλ' ακολουθεί 

κανόνας άπηχοΰντας πολιτειακάς καταστάσεις καί ίδεολογικάς κατευθύνσεις 

είς τρόπον, ώστε τά νομίσματα εκάστης βασιλείας άντανακλοΰν τήν μεταξύ 

τών συμβασιλέων επικρατούσαν νομικήν σχέσιν. 'Ενώ αϊ μορφαί είναι σχη-

ματικαί καί σπανιώτατα ύποδηλοΰνται ατομικά χαρακτηριστικά ', παν δ,τι 

είναι δηλωτικόν νομικών καταστάσεων άποτυποΰται λεπτομερώς μετά πάσης 

δυνατής ακριβείας. 

Αυτοκράτωρ καί συμβασιλεΐς εικονίζονται μέ στολήν ήγεμονικήν, άπο-

διδομένην σχηματικούς μέν άλλα κατά τρόπον σαφή, ύποδηλουμένων τών 

κυριωτέρων εξαρτημάτων αυτής καί τοΰ έκ πολυτίμων λίθων κόσμου της. 

Τά αυτά ισχύουν δια τό στέμμα καί τά σύμβολα τής εζ,ουσίζς (σφαΐραν, 

σκήπτρον), ή άλλα αντικείμενα (σταυρόν, άκακιαν), άτινα κρατούν ο'ι εικονι

ζόμενοι. '11 διάκρισις τοϋ φύλου είναι πάντοτε σαφέστατη, ιδία έκ τής στολής 

καί τοΰ στέμματος τής βασιλίσσης. ' 11 διαφορά τής ηλικίας μεταξύ νέου καί 

πρεσβυτέρου άρρενος συμβασιλέως ύποδηλοΰται συνήθως δια τής λειότητος 

του νεανικού προσώπου, Ινώ γενειάς διαφόρων οχημάτων καί μήκους προσ

διορίζει ασφαλώς τόν πρεσβύτερον. 

'Οσάκις έπί τής αυτής πλευράς τοϋ νομίσματος εικονίζονται δύο ηγε

μόνες, ό κατέχων τήν ίεραρχικώς άνωτέραν θέσιν — ό πρώτος, κύριος αυτο

κράτωρ, συνήθως καί πρεσβύτερος —• τίθεται είς τήν άριστεράν προς τόν 

Οεώμενον πλευράν, ήτις αποτελεί τήν τιμητικήν θέσιν. ' Καν τά έπί τής αυτής 

πλευράς τοΰ νομίσματος εικονιζόμενα πρόσωπα υπερβαίνουν τά δύο, ό έχων 

τό προβάδισμα έν τή ιεραρχία αυτοκράτωρ τίθεται είς το μέσον καί εκατέ

ρωθεν αύτοΰ οι άπλοΐ (συμ)βασιλεΐς ή ο'ι νεώτεροι κατά τήν τάξιν συναυτο-

κράτορες. Δηλωτική τής έν τώ βυζαντινώ πολιτεύματι είς τήν ίεραρχικήν 

τάξιν αποδιδομένης σημασίας αποτελεί ή ακόλουθος λεπτομέρεια είς νομι-

σματικάς χαράξεις μετά τήν όριστικήν διαμόρφωσιν τής νομικής σχέσεως 

αύτοκράτορος καί άπλοΰ βασιλέως*. Ή θέσις τής χειρός τών συμβασιλέων, 

Οταν άπό κοινοΰ κρατοΰν άντικείμενον, ρυθμίζεται έκ τής μεταξύ των νομι-

1. Προσπάθεια εξατομικεύσεως διακρίνει π.χ. τά νομίσματα τοϋ Ιουστινιανού Α': 

πλήρες, στρογγύλον πρόσωπον, οφθαλμοί μεγάλοι, κεφαλή έπικαθημένη σχεδόν έπί τών 

ώμοιν (W r ο t li, τόμ. Α', σελ. 25 κέ., πίν. IV 9 κέ. - Χ ) , τοΰ Ίουστινιανοΰ Β' τής 

περιόδου 685 - 695 : νεαρωτάτη οψις, ωοειδές σχήμα προσώπου, σχετικώς μακρός, λεπτός 

λαιμός, κόμη είς διπλούν κυματισμον είς άμφοτέρας τάς παρειάς ( W r o t h , τόμ. Β', 

πίν. XXXVIIT 13, 14, 19, 22· XXXIX 6, 8, 16, 17, 18, 21· XL 2) . 

2. 'Επί τής διακρίσεως ταύτης επανέρχομαι καί είς τάς σελ. 43, 63, 66 κέ., 72 -

73, 76, 92. 
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κής σχέσεως. Τό άντικείμενον, συνήθως σταυρός ή λάβαρον μέ μακρόν στέ

λεχος, εικονίζεται μεταξύ τών δύο μορφών ό ανώτερος κατά τήν ίεραρχίαν 

ήγεμών άπτεται τοΰ σταυροΰ είς ύψηλότερον σημεΐον τοΰ ίεραρχικώς κατω

τέρου του ' , ένώ όταν πρόκειται περί ισοτίμων αυτοκρατόρων κρατούν αμφό

τεροι τόν σταυρόν είς τό αυτό ύψος 2. 

Αυτονόητον είναι δτι καί αϊ έπί τών νομισμάτων έπιγραφαί, δηλο>τικαί 

τοΰ ονόματος καί τοΰ τίτλου τών εικονιζόμενων, ανταποκρίνονται απολύτως 

είς τό επισήμως κρατοΰν τυπικόν. 

Τά ανωτέρω εκτεθέντα καθιστοΰν σαφές δτι ή έπί νομισμάτων τής μέσης 

καί υστέρας περιόδου άπεικόνισις τής μορφής τής βασιλομήτορος όμοϋ μετά 

τοΰ αύτοκράτορος ανηλίκου υίοΰ της εκφράζει ώρισμένον νομικόν καθεστώς 

καί οφείλει νά ληφθή ύπ' όψει δια τόν καθορισμόν τής νομικής θέσεως τής 

αύγούστης κατά τάς περιόδους ταύτας. 

"Ιδωμεν νΰν τά νομίσματα τοΰ Κωνσταντίνου '%' καί τής Κίρήνης. 'Επί 

solidus εικονίζονται είς τήν προσθίαν όψιν αϊ προτομαί τοΰ Κωνσταντίνου 

Τ ' καί τής Ειρήνης, είς δέ τήν όπισθίαν είς μικρόν σχήμα καθήμενοι οί πρό

γονοι τοΰ αύτοκράτορος, Λέων Γ', Κωνσταντίνος Ε' καί Λέων Δ'. Ό Κων

σταντίνος Τ' , φέρων έπίσημον στολήν, κρατεί είς τήν δεξιάν χείρα σφαΐ-

ραν μέ σταυρόν άνω, καί ή Ειρήνη, έν έπισήμω ωσαύτως περιβο?νή, κρατεί' 

είς τήν άριστεράν σκήπτρον. Εϊς άλλα αντίτυπα τοΰ αύτοΰ τύπου ή Ειρήνη 

κρατεί είς τήν δεξιάν σφαΐραν μέ σταυρόν. Λί ατελώς σωζόμεναι έπιγραφαί 

τών νομισμάτων τοΰ τύπου τούτου περιορίζονται μόνον είς τά ονόματα 

consTAUTinos s ( = καί) iRi(ni)· δέν φαίνεται νά περιεΐχον καί τους τίτλους 

τών εικονιζόμενων 3. Τά αυτά πρόσωπα μέ τήν αυτήν διάταξιν, τάς αύτάς στολάς 

καί σύμβολα εικονίζονται καί είς χαλκάς φόλλεις τών Μ ( = 40) νουμμίων *. 

Solidus ετέρου τύπου φέρει προτομήν τοΰ Κωνσταντίνου Τ' έπί τής 

μιας βψεως, τής Ειρήνης έπί της ετέρας. Ό πρώτος κρατεί σφαΐραν μέ σταυρόν 

είς τήν δεξιάν καί άκακίαν 5 είς τήν άριστεράν, ή δέ Ειρήνη αντιστοίχως 

1. Ούτως ό Βασίλειος Α' καί ό πρωτότοκος υιός του Κωνσταντίνος- W r ο Μι, 
τόμ. Β', σελ. 435 κέ., άρ. 1, 2 - 4, 11 - 20 (πίν. L 10, 12, 18). Δια τήν νομικήν θέσιν τοϋ 
Κωνσταντίνου (δστις δέον νά λάβη τον αριθμόν Ζ' ) βλ. το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 93 - 95. 

2. Ό 'Ιουστινιανός Β' καί ό υιός του Τιβέριος υποβαστάζουν έ'καστος διά τής δεξιάς 
έκ τών κάτω σφαΐραν, έφ' ής υψηλός πατριαρχικός σταυρός ( W r o t h , τόμ. Β', πίν. 
XLI, 6-10) . 

3. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 397, άρ. 1, 2, 3, (πίν. XLVI 5). 
4. Αυτόθι, σελ. 399, άρ. 8, 9 (πίν. XLVI 8). 
5. Νομίζω οτι ό W r ο I h , τόμ. Β', σελ. 398, ουχί ορθώς προσδιορίζει το άντι

κείμενον ώς mappam, σύμβολον τοΰ φέροντος ύπατικήν στολήν. Είς τά βυζαντινά εγχει
ρίδια εθιμοτυπίας γίνεται λόγος περί τής ακακίας, μικροΰ τεμαχίου υφάσματος εις 
σχήμα επιμήκους σακκιδίου, πεπληρωμένου χώματος ή άμμου (ΤευδοΚωδινος, σελ. 51, 
Βόννης — εκδ. Verpeaux, σελ. 201), όπερ ό αυτοκράτωρ είς επισήμους εμφανίσεις έκράτει 
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σφαΐραν μέ σταυρόν καί σκήπτρον, άπολήγον άνω πάλιν είς σταυρόν. Ή έπί 

τοϋ νομισματικού τούτου τύπου επιγραφή έχει ώς ακολούθως : 

coiiST.vnTinos ΒΑβ'(ιλεύς) — m u n i i ( ή ι κ υ ί Η ) AVCUTA ( = Αύγοΰστα) ' . 

' 11 αυτή χάραξις άπαντα καί είς φόλλεις τών Μ ( = 4 0 ) νουμμίων μέ τήν 

διαφοράν δτι ό Κωνσταντίνος εικονίζεται κρατών μόνον είς τήν δεξιάν σφαΐραν 

μέ σταυρόν 2. 

Τών αυτών βασιλέων έσώθησαν καί αργυρά νομίσματα, φέροντα έπί 

τής μιας όψεως σταυρόν έμπεπηγμένον έπί τριών βαθμίδων καί τήν έπιγρα-

φήν Ι u s u s XKiSTiis n i e ν, έπί δέ τής ετέρας τήν άκόλουθον χάραξιν : 

coriSTAriTinos s ( = καί) ini vi E E C ΘΕΙΙ bAsiLisf - i . 

Οι ανωτέρω νομισματικοί τύποι αντανακλούν απολύτως τήν μεταξύ 

τών εικονιζόμενων νομικήν σχέσιν : ισότιμοι συμβασιλεΐς, ώς δεικνύουν τά τε 

σύμβολα καί ή επιγραφή (Κωνσταντίνος και Ειρήνη έκ Θεοϋ βασιλείς), με 

προβάδισμα τοΰ Κωνσταντίνου Ç", ώς δηλοΐ ή αναγραφή πρώτου τοΰ ονόμα

τος αύτοΰ είς πάσας τάς χαράξεις. 

Ί ΐ κ τών χωρίων τών αφηγηματικών έργων, τών μαρτυριών επισή

μων * κειμένων καί τών νομισματικών δεδομένων συνάγεται, νομίζω, πλέον 

είς τήν άριστεράν προς ύπόμν^σιν τοϋ φθαρτού τής ανθρωπίνως υπάρξεως. Βλ. σχόλια 
lì e i s k e είς το Περί Βασιλείου Τάξεως, τόμ. Β', σελ. 662 κέ. Tr,v άποψίν μου ενι
σχύουν τά ύπο τοϋ J. Y e r p e a u x , Pseudo-Kodinos, Traité des offices, Παρίσιοι 
1966, σελ. 201, σημ. 2, περί της ακακίας λεγόμενα. Είς παραστάσεις Μικρογραφιών φέρε
ται ό αυτοκράτωρ έν έπισήμω περιβολή κρατών τήν άκακίαν. 

1. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 398, άρ. Ί, 5 (πίν. ΧΙΛ1 6). 
2. Αυτόθι, σελ. 399, άρ. 10, 11 (πίν. ΧΙΛΊ 9). 
3. W r ο Ι h, τόμ. Β', σελ. 398, άρ. 6 - 7 (πίν. λ Ι Λ Ι 7). Ό τύπος ούτος του 

άργυροΰ νομίσματος άπαντα είς πλείονας βασιλείας τοΰ Η', Θ' καί Γ αιώνος μέ χάραξιν 
έπί τής οπίσθιας όψεως τών ονομάτων τών εκάστοτε συμβασιλέοιν. Σώζονται τοιαύτα νομί
σματα τοΰ Κωνσταντίνου Ε' καί Λέοντος Δ' (W r ο Ι li, τόμ. Β', σελ. 380, άρ. 13 - 14. 
πίν. XI,Ι\ 4), τοϋ Λέοντος Δ' καί Κωνσταντίνου Τ' (αυτόθι, σελ. 394, άρ. 7 - 10, πίν. 
XLVI 2), τοϋ Κωνσταντίνου Τ' καί τής Ειρήνης (αυτόθι, σελ. 398, άρ. 6, 7, πίν. XLV1 7), 
τοΰ Μιχαήλ Λ' καί τοΰ υίοΰ του Θεοφύλακτου (αυτόθι, σελ. 406, άρ. 2 - 3, πίν. XLV1I 
4), τοΰ Λέοντος Ε' καί τοΰ υίοΰ του Συμβατίου - Κωνσταντίνου (αυτόθι, σελ. 409, άρ. 
3 - 5 , πίν. XLV1I II - 12), τοΰ Μιχαήλ Β' καί Θεοφίλου (αυτόθι, σελ. 414, άρ. 5, πίν. 
XLVIII 2), τοϋ Μιχαήλ Γ', της Θεοδώρας καί της Θέκλης (αυτόθι, σελ. 431, άρ. 8, πίν. 
XLIX 19), τοΰ Βασιλείου Α' καί Κωνσταντίνου (αυτόθι, σελ. 438, άρ. 6 - 7 , πίν. L 15), 
τοϋ Λέοντος Τ' καί τοϋ υίοΰ του Κωνσταντίνου Ζ' (Π', κατά τήν προταθεΐσαν ύπ' έμοΰ 
άρίθμησιν) (αυτόθι, σελ. 446, άρ. 6, πίν. LT 1 Ι ). 'Από τοΰ Μιχαήλ Α' καί έξης ή χάραξις 
έχει : Et QEU l u s i u s ROMAIOÜ. 

4. Παρά τάς προσπάθειας μου δέν ήδυνήθην νά χρησιμοποιήσω τήν μελέτην τοϋ 
Α. Κ ο s s, Λ Consular Medaillon of Constanline VI and Irene, έν Allen Memo
rial Art Museum Bulletin 20 (1962), σελ. 26-32. 'Εσφαλμένως ό L. B r é h i e r, 
La sculpture cl les arts mineurs byzantins, Παρίσιοι 1936, σελ. 73, πίν. 29, ταυτίζει 
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ή σαφώς οτι ή Ειρήνη ήσκει τήν έπιτροπείαν τοΰ ανηλίκου αύτοκράτορος 

υίοΰ της ώς συμβασιλεύς 1 . Ή εμμονή τής βασιλομήτορος, όπως παντί τρό

πω διατήρηση κυρίαρχα δικαιώματα, επιτρέποντα είς αυτήν τήν άσκησιν 

τής εξουσίας 2 καί μετά τήν πολιτικήν ένηλικίωσιν τοΰ Κωνσταντίνου 3 , δει

κνύει ότι ή επιτροπεία τοΰ ανηλίκου αύτοκράτορος λήγει άμα τή συμπληρώ

σει τοΰ ύπό τοΰ βυζαντινοΰ πολιτειακοΰ δικαίου οριζομένου χρόνου ένηλι-

κιώσεως, συμπίπτοντος με τό δέκατον έκτον έτος. Ή άμετρος φιλοδοξία 

της βασιλομήτορος4 ήγαγεν αυτήν είς πράξεις πολιτικώς ασύνετους καί 

συμπεριφοράν άνήκουστον δια μητέρα. 

ς" 

Ή διαδοχή τοΰ Θεοφίλου, θανόντος τήν 20ήν 'Ιανουαρίου 842, παρου

σιάζει ίδιαίτερον ενδιαφέρον έξ έπόψεως πολιτειακού δικαίου, ένεκα τοΰ 

ιδιορρύθμου τρόπου, καθ' όν άντεμετωπίσθη τό ζήτημα τής αντιβασιλείας 

τοΰ Μιχαήλ Ι". Δια πρώτην φοράν, κ«θ' όσον γνωρίζω, υφίστανται κατά 

την περίοδον άνηλικότητος αύτοκράτορος δύο Οργανα, ταυτοχρόνως καί έν 

συνεργασία προς άλληλα μεριμνώντα δια τήν πορείαν τών κοινών, άφ' ενός 

ή βασίλισσα μήτηρ ώς ουμβασιλεύς τοΰ ανηλίκου 5 αύτοκράτορος, καί άφ' 

τήν αύτοκράτειραν τής είς το Bargello Φλωρεντίας άποκειμένης έξ έλεφαντοστοΰ πινα-
κίδος μέ τήν ΕΊρήνην. Πρόκειται περί τής συζύγου τοΰ Λέοντος Α' Βερίνης, ώς προσε-
πάθησα νά αποδείξω είς πρόσφατον μελέτην μου, Τίνα αύτοκράτειραν εικονίζει ή έξ ελε
φαντοστού πινακίς τοΰ έν Φλωρεντία Bargello ,·, ΔΧΑΕ, περ. δ', 5 (19691, σελ. 141 -
148. Βλ. καί ανωτέρω, σελ. 14. 

1. Τήν Ειρήνη ν ώς συμβασιλέα τοΰ Κωνσταντίνου Τ ' άπό της ανόδου του είς τον 
Ορόνον τον Σεπτέμβριον 780 θεωρεί καί ό Ο h n s ο r g e, Ινθ' άνωτ., σελ. 224, σημ. 19. 

2. Έ κ τών πολλών μαρτυριών σημειώ ώς πλέον ένδεικτικήν τών επιδιώξεων τής 
Ειρήνης τήν παρά Θεοφάνει, σελ. 4662 2 : απέστειλε δέ ό βασιλεύς Μιχαήλ τόν Λαχανο-
δράκοντα καί Ίωάννην τόν βάγυλον αύτοΰ καί πρωτοσπαθάριον καί ('όρκισαν τους Άρμε-
νιάκους τοΰ μ ή δέξασθαι. ΕΙρήνην τήν αύτοΰ μ,ητέρα εις βασιλέα. Είναι 
χαρακτηριστικον οτι χρησιμοποιείται ό τύπος βασιλεύς, τον όποιον καί ή ιδία έχάραξεν 
είς τά κατά τήν μονοκρατορίαν της (797 - 802) κοπέντα νομίσματα (W r ο t li, τόμ. Β', 
σελ. 400, άρ. 2, πίν. XLVI 11). 

3. Ώ ς έκ τούτου, είς τον βίον τοΰ ηγουμένου Ίωαννικίου, το θέρος τοΰ 792 αναφέρεται 
ώς τό έκτον τής αυτοκρατορικής βασιλείας Κωνσταντίνον τοΰ νεωτέρου. Acta Sanctorum 
Novembris, τόμ. Β' 1, Βρυξέλλαι 1894, σελ. 337. Βλ. καί ανωτέρω, σελ. 1-4 διά το 
θέμα της ένηλικιώσεως, καί σελ. 24 - 25 διά τήν διαμάχην Ειρήνης - Κωνσταντίνου. 

4. Διά τήν νομικήν θέσιν τής Ειρήνης ώς αύτοκράτορος μετά τήν τύφλοισιν καί 
έκθρόνισιν τοΰ Κωνσταντίνου (1 Αυγούστου 797), βλ. τάς λίαν ενδιαφέρουσας παρατηρή
σεις τοΰ Ο h r i s o r g e , Ινθ' άνωτ., ιδία σελ. 223 κέ. 

5. Ή χρονολογία τής γεννήσεως τοΰ Μιχαήλ, ένεκα τών αντιφατικών πληροφοριών 
τών αφηγηματικών έ'ργων, προεκάλεσε πολλάς συζητήσεις" μέ τήν έπικουρίαν στοιχείων 



30 Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ ΧΡΤΣΤΟΦΤΛΟΙΙΟνΛΟΪ ' 

ετέρου ο λ ι γ ο μ ε λ έ ς συμβούλιον, έ π ι τ ρ ο π ε ΰ ο ν τόν Μ ι χ α ή λ , διορισθεν ύ π ό τοΰ π ρ ο 

κ α τ ό χ ο υ ή γ ε μ ό ν ο ς κ α ί έ π ι φ ο ρ τ ι σ μ έ ν ο ν ε ι δ ι κ ώ ς μέ τ η ν διεύθυνσιν τ ώ ν κ ο ι ν ώ ν . 

Ή Οέσις τ ή ς α ύ γ ο ύ σ τ η ς Θ ε ο δ ώ ρ α ς ώ ς σ υ μ β α σ ι λ έ ω ς μ α ρ τ υ ρ ε ΐ τ α ι ρ η 

τ ώ ς , π ο λ λ α χ ώ ς κ α ί π ο ι κ ι λ ο τ ρ ό π ω ς είς ί σ τ ο ρ ι ο γ ρ α φ ι κ ά ς , ά γ ι ο γ ρ α φ ι κ ά ς κ α ί 

ν ο μ ι σ μ α τ ι κ ά ς π η γ ά ς . Κ α ί ρ ι α ι ε ίναι αϊ είς τ ή ν ά ν ά λ η ψ ι ν τ ή ς α ρ χ ή ς ύ π ό τ ώ ν 

δ ι α δ ό χ ω ν τ ο ϋ (")ζο'^'0.ο^ αναφερόμενα' , μ α ρ τ υ ρ ί α ι '" ώ σ α ύ τ ο ι ς αϊ ά φ ο ρ ώ σ α ι 

εξ άλλων πηγών (ϊγγραφα Νεαπόλεως, ένθύμησις, μονογράμματα χαλκης πύλης 'Αγίας 

Σοφίας, κλπ.) ό μέν Λ. D i k i g ο r ο ρ ο u 1 ο s, The Constantinopolitan Solidi of 

Theophilus, D u m b a r t o n Oaks Papers 18 (1964), σελ. 354 - 357, προσδιορίζει τήν γέννη-

σιν τοΰ Μιχαήλ τον Ίούλιον 838 καί τήν στέψιν του τον Σεπτέμβριον τοΰ αύτοΰ έτους, 

ενώ ό (.]. M a n g ο, When »'as Michael III born'', αυτόθι, 21 (19G7), σελ. 253 - 258, 

τοποθετεί τήν γέννησιν τοΰ αύτοΰ βασιλόπαιδος ασφαλώς τήν 9/10 'Ιανουαρίου 840 καί 

τήν στέψιν του έντάς τοΰ αύτοΰ έτους, πιθανώς δέ τον Σεπτέμβριον. "Π ημερομηνία 9/10 

'Ιανουαρίου 840 ευρίσκεται έν αρμονία μέ τήν πληροφορίαν τοϋ Συνεχκττοϋ τοϋ (νεοφα

νούς, σελ. 148, καθ' ην ό Μιχαήλ την 20ην 'Ιανουαρίου 842 τό τρίτον έτος òiavvow, έιφ' οέ< 

είς τόν βίον προήχβΐ), μέ έτέραν τοΰ συγγραφέως τοΰ Γ αιώνος I l a n z a έξ Ίσπαχάν. 

καθ' ην έβασίλευσεν usque ad vigesimum octavuni aetatis suae annum (23 Σεπτεμ

βρίου 867 ή δολοφονία τοΰ Μιχαήλ' το χωρίον έν λατινική μεταφράσει είς τά Σχόλια Ιίερί 

Βασιλείου Τάξεως, εκδ. Beiske, τόμ. Β', σελ. 451 ). Συνάδει προσέτι καί μέ τον έξ άλλων 

περιπτώσεων διαπιστωθέντα χρόνον ένηλικιώσεως τοΰ αύτοκράτορος κατά το βυζαντινον 

πολιτειακον δίκαιον, όστις είς τήν προκειμένην περίπτωσιν συμπίπτει μέ το χρονικον διά

στημα άπό 9/10 'Ιανουαρίου 855 μέχρι 9 'Ιανουαρίου 856. ΙΙράγματι δέ το Ιτος 855 έξέ-

σπασεν ή δυναστική κρίσις, ή άπολήξασα είς τήν έκθρόνισιν της Θεοδώρας καί τήν μονο-

κρατορίαν τού Μιχαήλ. Λί σχετικαί προς το γεγονός τοΰτο πηγαί δέν αναγράφουν επακριβώς 

τ>(ν ήλικίαν τοϋ Μιχαήλ, άλλ' έκ τής διατυπώσεως είναι φανερον οτι ούτος έχει ύπερβή το 

δέκατον τέταρτον καί εγγίζει το δέκατον έ'κτον. Βλ. Θεοφάνους Συνεχιστήν, σελ. 169 Π , 

Βίον Νικολάου Στουδίτου, έν P.O., τόμ. 105, στ. 905. Ώ ς πλέον χαρακτηριστικά? σημειώ 

τάς μαρτυρίας Σκυλίτζη - Κεδρηνοϋ, Β', σελ. 1 5 5 Ι 8 : Ό βασιλεύς δέ Μιχαήλ ήδη τήν 

παιδικήν παραμείψας και τής ανδρικής απτό μένος ηλικίας, ίμείρετο τών πραγμάτων δι' εαυ

τόν άντέχεσθαι... καί Ζωναρά, Γ', σελ. 390 s : ο δέ γε βασιλεύς Μιχαήλ τήν μείρακα παρε-

λάσας και νεανίσκοι ς άρτι καταλεγόμενος, ήσχαλλε παρ' άλλοις τήν τής βασιλείας βλέπο)\< 

διοίκησιν... 

1. Γενέσιος, 77 : διιΟύνειν καταλιμπάνεται Μιχαήλ σύν μητρί Θεοδώρα . . ., Γεώρ

γιος Μοναχός, Β', σελ. 801 : ό',· γε τήν μέν πατρφαν βασιλείαν συν τή μητρί Θεοδώρα 

διαδεξάμενος. . ., Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 139 : ί γ κ ρ α τ ο ν ς δ έ τ ή ς β α α ι-

λείας σ ύ ν τ φ υ Ί φ γ t ν ο μ έ ν η ς τής θ ε ο δ ώρας..., Συνεχιστής Γεωρ

γίου Μοναχού, σελ. 814( ; : έ ν γ ο ΰ ν τ ή α ύ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί ψ ΛΙ ι χ α ή λ κ α ί θ ε ο-

δ ώ ρ α ς. . ., πρβλ. Θεοφάνους Συνεχιστήν, σελ. 148 7. Πλουσία είναι ή συμβολή τών 

αγιογραφικών πηγών τοΰ Θ' αιώνος, λίαν υψηλής στάθμης άπό πάσης έπόψεως. Ούτοι 

Βίος Θεοδώρας, έ'κδ. W. R e g e l , Analecta byzantinorussica, Α γ ί α Πετρούπολις 

1891 - 1898, σελ. Ι 1 g : μετά δέ τήν τελευτήν Θεοφίλου έβασίλευσεν Μιχαήλ... 

μετά θ ε ο δ ώ ρ α ς καί σελ. 11-jn : ό ούν βασιλεύς Μιχαήλ τ ή ν π α τ ρ ω α ν 

βασιλείαν σύν τ ή μ η τ ο ι Θεοδώρα διαδεξάμενος· βλ. καί σελ. 

2 1 Π . Βίος Εύαρέστου, Anal. Boll. 41 (1923), σελ. 301 : Θεοδώρα... νεύσει θεία 

β α α ι λί ς à ν α δ t ί κ ν υτ α ι. . . τ à σκήπτρα της βασιλείας έ π ε ι-
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είς τήν προσμέτρησιν τών ετών τής βασΊλείας τοΰ Μιχαήλ Γ' ' καί τήν δια-

χείρισιν τών κρατικών υποθέσεων. Αϊ συναφείς προς τήν διοίκησιν τών κοι

νών μαρτυρίαι ού μόνον εμφανίζουν τήν Θεοδώραν λαμβάνουσαν τάς απο

φάσεις 2, γεγονός τό όποιον θά ήδύνατο νά έρμηνευθή ώς ανήκον καί εις τά 

λημμένη... Βίος Μιχαήλ συγκέλλου έν Tzvestija 11 (1906), σελ. 275 : διάδο

χος δ έ τής βασιλείας ή έ κ ε ί ν ο ν γυνή Θεοδώρα... σύν υ Ί φ 

Μιχαήλ καθίσταται..., σελ. 2 4 8 1 0 : τούτου δέ ή βασι/.εία καί τό κράτος εις 

Θεοδώραν τήν αύτοΰ σύνευνον καί Μιχαήλ τα) αέ'τών υίφ διέβαινεν πρβλ. αυτόθι καί σελ. 

248 3 3 , 249 4, 249 1 5 , 250 3, 27732· Βίος τών έν Άμορίω τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων, έν 

Zapiski Imperatorsko j Akadeinii N a u k 7, 2 (1905), σελ. 52, 59 : Μηνί Μαρτίω ς ', 

ινδικτιώνος η , έν έτει ,ςτνγ' ( — 845) βασιλεύοντος τής Ρωμαίων έιρχής Μιχαήλ καί Θεο

δώρας καί θέκλ.ης τών χριστιανικωτάτων και ορθοδόξων μεγάλων βασιλέων. . . Βίος 

Νικολάου Στουδίτου, έν P.G., τόμ. 105, στ. 901 : καί Θεοδώρας τής αύτοΰ φιλοχρίατου 

συνεύνου σύν τφ υίφ Μιχαήλ κομιδή νέω τά τών Ρωμαίων κατασχούσης βασίλεια.., Βλ. 

καί Διήγησιν είς τήν άνακομιδήν τών λειψάνων Θεοδώρου Στουδίτου καί. . 'Ιωσήφ αρχιε

πισκόπου Θεσσαλονίκης, Anal . Boll. 32 (1913), σελ. 54. Βίος Ίωαννικίου, ASS Novem

bres, τόμ. Β', 1 (1894), σελ. 372 : Τφ δευτέρω έτει τής ένθέου καί φιλοχρίατου αυτών 

βασιλείας. . . , σελ. 381 : τφ ούν πέμπτω ετει τής ευσεβούς βασιλείας Μιχαήλ καί Θεο

δώρας . , , Βλ. επίσης τήν είς τήν λατινικήν άπόδοσιν τής μαρτυρίας τοΰ έξ Ίσπαχάν llan/.a 

παρά R e i s k e , Περί Βασιλείου Τάξεως, τόμ. Β', σελ. 451 · regiiahat . Michael, 

eiu.s fil'ius cum matre. . . 

1. Γεώργιος Μοναχός, li', σελ. 801-, : συν τή μητρί Θεοδώρα κατέσχεν έτη ι δ' καί 

μόνος αύτοκρατόρησεν ετη ια, μήνας γ'' Ψευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 647 ; Ρω-

μαίων βασιλεύς Μιχαήλ καί Θεοδώρα έτη ώ', μόνος ετη ιβ'· Συνεχιστής Γεωργίου Μονά

χου, σελ. 810 = Λέων Γραμματικός, σελ. 228 : έβασίλευσε Μιχαήλ. . . σύν τή μητρί 

αύτοΰ Θεοδώρα ετη δεκαπέντε, μόνος δέ ετη δέκα' πρβλ. Θεόδωρον Σκουταριώτην, σε). 

136 καί μαρτυρίας είς ανώνυμα βραχέα χρονικά, C u m ο n t, Anecdota Bruxellensiii 

κλπ., σελ. 33, άρ. με', παρά ΨευδοΚωδινφ, ε"κδ. Βόννης, σελ. 114-„ καί είς συμπλήρω-

σιν τοΰ χρονογραφικοΰ πατριάρχου Νικηφόρου, ε"κδ. de Boor, σελ. 1 0 1 1 8 . (Ένταϋθα : Μι

χαήλ. .. σύν Θεόδωρο: μητρί καί Θέκλα αδελφή ετη ιδ'. Μιχαήλ μόνος ετη ιβ' καί αυτόθι : 

Θεοδώρα άμα τφ υίφ αυτής Μιχαήλ Ιτη ιδ', μήνα α, ημέρας κβ'). Δέν εξετάζω τάς δια

κυμάνσεις είς τους αριθμούς, ώς μή έχουσας μεγάλην πρακτικήν σημασίαν διά το έρευνώ-

μενον θέμα. Βλ. κατωτέρω (σελ. 42), περί τοΰ χρόνου λήξεως τής συμβασιλείας. Ώ ς 

ιδιαιτέρως χαρακτηριστικήν σημειώ φράσιν τοΰ Βίου Θεοδώρας, ένθ' άνωτ., σελ. 14 : 

ή Θεοδώρα. , . έν τφ παλ.ατίω τεσσάρας καί δέκα χρόνους άπό τής αυτοκρατο

ρίας αυτής μετά τοϋ υίοΰ αυτής Μιχαήλ ποιήσασα. . . 

2. Γενέσιος, σελ. 82 : Ταύτα μέν έν πρώτοις Μιχαήλ τι καί Θεοδώρας τών ευσε

βών βασιλέων τά κατορθώματα (sc. ή άπομάκρυνσις τοΰ πατριάρχου Ιωάννου Ζ', 

Μάρτιος 842), βλ. Σκυλίτζην - Κεδρηνόν, Β', σελ. 143, Βίον Θεοδώρας, Ινθ' άνωτ., 

σελ. 13, 27 κέ. Είς τον δρον τής συνόδου τοΰ 843 αναφέρονται ώς συγκαλέσαντες τήν 

σύνοδον ol ήμερώτατοι, καί άνδρειότατοι καί όρθοδοξότατοι ημών βασιλείς Μιχαήλ 

καί Θεοδώρα· Ικδ. J . G ο u i 11 a r d, Le Synodicon de l'Orthodoxie, édition et com

mentaire, T r avaux et Mémoires, τόμ. B' (1967), σελ. 294· πρβλ. καί σελ. 297. 

Ζωναράς, Γ', σελ. 381 1 Γ ) : τήν δέ τών πραγμάτων διοίκησιν ή βασιλ.Ις Θεοδώρα μετι-

χειρίζετο. . . Συνεχιστές Γεωργίου Μονάχου, σελ. 815 = Λέων Γραμματικός, σελ. 229 : 
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καθήκοντα τοΰ ασκούντος την έπιτροπείαν τοϋ ανηλίκου, άλλα παρουσιά

ζουν τήν Θεοδώραν συγκοινωνόν τής αρχής '. Τέλος προς δήλωσιν τής λή

ξεως τής εξουσίας τής Θεοδώρας χρησιμοποιείται φρασιολογία περιέχουσα 

τεχνικούς όρους, σαφώς εμφαίνοντας τήν ιδιότητα τής Θεοδώρας ώς συμ

βασιλέως *. 

"Ιδωμεν νΰν τήν συμβολήν τοΰ νομισματικού ύλικοΰ διά τήν διαδοχήν 

τοΰ Θεοφίλου. 

Σώζεται solidiis, ούτινος τήν προσθίαν Οψιν κατέχει προτομή τής Θεο

δώρας, επισήμως ένδεδυμένης, τήν δέ όπισθίαν αϊ μορφαί τοΰ Μιχαήλ Γ' 

καί τής αδελφής του Θέκλης — είς ΰψος περίπου τριών τετάρτων καί ουχί 

ολόσωμοι έν έπισήμω ωσαύτως περιβολή. Ή Θεοδώρα κρατεί εις τήν 

δεξιάν σ φ α ΐ ρ α ν μ ε σταορον π α τ ρ ι α ρ χ ι κ ώ ν ά ν ω κ α ί εις τ ή ν ά ρ ι σ τ ε ρ ά ν σ κ ή π -

τρον άπολήγον είς σταυρόν. Ή εγχάρακτος επιγραφή άναγινώσκεται : 

«Ε ο n ο HA DECriviìA. Ό Μιχαήλ κρατεί είς τήν δεξιάν σφαΐραν μέ σταυρόν 

καί ή Θέκλα πατριαρχικόν σταυρόν μέ μακρόν σχετικώς στέλεχος, ενώ διά 

τής αριστεράς ανασύρει ελαφρώς τό άκρον τής ενδυμασίας της. Ή επιγραφή 

τής πλευράς ταύτης περιέχει μόνον τό Ονομα τών δύο αδελφών άνευ μνείας 

τίτλου :ι. 

Εϊς έτερον τύπον solidus εικονίζονται είς μέν τήν προσθίαν Οψιν ό Μι

χαήλ καί ή Θεοδώρα έν προτομή, εις δέ τήν όπισθίαν ό Χριστός. Δέν δηλούν

τα ι αί χείρες τών ηγεμόνων καί συνεπώς δέν φαίνεται, έάν κρατούν σύμβολα. 

Φέρουν βασιλικήν στολήν καί τά αντίστοιχα στέμματα. 'Fl επιγραφή περιο-

κατη τοΰ "Αμερ Θεοδώρα καί Μιχαήλ άπεστάλκασιν. . . Λί πληροφορίαι είναι πολλαί καί 

λίαν χαρακτηριστικοί, ώς έν Βίω Εύαρέστου, Anal. Boll. 41 (1923), σελ. 301, παρά 

Ζωναρά, Γ', σελ. 389, 391, Θεοφάνους Συνεχιστή, σελ. 165, Σκυλίτζη - Κεδρηνώ, Β', 

σελ. 153. 

1. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 151 : Ηόγορις ό τών Βουλγάρων άρχηγέις γυναίκα 

άρχειν Ρωμαίων άκηκοιυς μετά παιδός άπαλοΰ. , , Ή αύτη εί'δησις καί είς τάς λοιπάς 

χρονογραφίας μέ έξ ίσου χαρακτηριστικήν διατύπωση». Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 162:) : 

γυναίκα τής βασι/.είας κρατειν διακηκοώς' *Γευδο-Συμεών Μάγιστρος. σελ. 604;> : έτι 

της Θεοδώρας τήν βασυ,είαν κατεχοι'σης. . . Βέη'ορις . . . γυναίκα τής τών Ρωμαίο»' βασι

λείας ιικού-σας κρατειν. . . Ζωναράς, Υ", σελ. 387 :. : γυναικί τήν τών Ρωμαίων βασιλείαν 

καί παιδί νεαρφ κυβερνωμένην μαθών. . . 

2. Γενέσιος, σελ. 90 ι ; : [ή Θεοδώρα] τής προς τόν υ'ιόν ό μ ο τ ι μ ί α ς 

έκπεπτωκυ'ια, τοΰ παλατίον εξοστρακίζεται.... σελ. 9 0 1 3 : επί τή καταβάσει δέ 

δυσχεραίνοΐ'σα . . ., Βίος Θεοδώρας, Ινθ' άνωτ., σελ. 1 4 : ή Θεοδώρα... έν Tin π α-

λ α τ ί (;> τεσσάρας καί δέκα χρόνους άπό τής αυτοκρατορία: 

αυτής μετά τοΰ ν ί ο ΰ α ύ της Μιχαήλ π ο ι ή σ α α α. . . (Βλ. αυτόθι, σελ. 

15^, 16a, Σκυλίτζην - Κεδρηνόν, Β', σε"/. 159,·, καί Βίον Νικολάου Στουδίτου, έν P.O., 

τόμ. 105, στ. 905). 

3. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 4 2 9 - 4 3 0 , άρ. 1 - 2 , πίν. XLIX 14, 15. 
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ρίζεται μόνον είς τά ονόματα MIXAHL S ( = κ α ί ) SEODORA, άνευ μνείας 

τίτλων '. 

Σώζεται έξ άλλου άργυροΰν νόμισμα έπί τής μιας Οψεως τοΰ οποίου 

εικονίζεται σταυρός έμπεπηγμένος άνωθι τριών βαθμίδων καί έπί τής ετέρας 

Οψεως ή εγχάρακτος επιγραφή : f MIXAHL 0EODORA S ( = καί) eECI.A 

EC θ'(εοΰ) bASlLls ROMAion ä. Ό τύπος ούτος τοΰ άργυροΰ νομίσματος είναι 

απολύτως Ομοιος προς τά έκ τής αυτής ύλης νομίσματα συμβασιλειών τοΰ W, 

Θ' καί Γ αι., ών κατάλογον βλ. ανωτέρω, σελ. 28. 

Οΰτως, ή συμβοίσιλεία Μιχαήλ καί Θεοδώρας έπιβεβαιοΰται έκ τών 

νομισματικών δεδομένων μέ τήν αυτήν κατηγορηματικότητα μέ όσην μαρ-

τυρεΐται έν τή 'ιστοριογραφία καί τή αγιογραφία. Είς τόν πρώτον έκ τών 

μνημονευθέντων νομισματικών τύπων τιμάται έμφαντικώτερον ή Θεοδώρα, 

δεδομένου ότι ή προτομή αυτής καλύπτει όλόκληρον τήν μίαν πλευράν τοΰ 

νομίσματος, ενώ τήν έτέραν καλύπτουν δύο μορφαί (ό Μιχαήλ καί ή αδελ

φή του Θέκλα) είς μικρότερον σχήμα άποτετυπωμέναι. "Ισως πρόθεσις τοΰ 

έντειλαμένου τήν χάραξιν ήτο νά έξάρη τήν ύπεροχήν τής Θεοδώρας ουχί 

έξ έπόψεως πολιτειακής, έφ' Οσον ήτο ισότιμος τοΰ υίοΰ της, άλλ' έξ έπό

ψεως πολιτικής, δεδομένου ότι εκείνος, παις έ'τι, δέν ήδύνατο νά εχη ούσια-

στικήν άνάμιξιν είς τά κοινά. Ή κατ' αυτόν τόν τρόπον διάταξις τών μορ

φών έπί τών δύο Οψεων τοΰ νομίσματος τονίζει τήν εις τήν αρχήν παρουσίαν 

τής Θεοδώρας, ενώ ταυτοχρόνως αποφεύγεται ό σκόπελος τής τιμητικής 

θέσεως, ην έδει νά καταλάβη ό Μιχαήλ, έάν μήτηρ καί υιός είκονίζοντο έπί τής 

αυτής πλευράς τοϋ νομίσματος. 

Ή παρουσία τής Θέκλης έπί νομισμάτων'' τής συμβασιλείας Μιχαήλ 

καί Θεοδώρας επιβάλλει νά άφιερωθοΰν καί εις αυτήν όλίγαι λέξεις, διότι 

φαίνεται ότι καί ή Θέκλα ήτο μέλος τής αύτης συμβασιλείας, καίτοι τά ιστο

ριογραφικά έ'ργα καί τά αγιογραφικά κείμενα, πλην ενός, τήν άγνοοΰν. Τά 

προηγουμένως περιγραφέντα νομίσματα 4, επιγραφή έκ Σηλυβρίας 5, άξιό-

1. Αυτόθι, σελ. 430, άρ. 3 - 4 , πίν. XLIX 16. 
2. Αυτόθι, σελ. 431, άρ. 8, πίν. XLIX άρ. 19. Ή προσθήκη τής λέξεως Ρω

μαίων ενδεικτική τής ενσωματώσεως τοΰ δρου είς τον τίτλον τοΰ Βυζαντινοΰ αύτο
κράτορος. 

3. Ή Θέκλα εικονίζεται καί είς νομισματικον τύπον τής βασιλείας τοΰ πατρός της· 
έπί τής πρόσθιας Οψεως εικονίζεται ό Θεόφιλος έν τώ μέσω τής συζύγου του Θεοδώρας 
καί τής Θέκλης, ενώ έπί τής οπισθίας παρίστανται α'ι άδελφαί τής τελευταίας "Αννα καί 
'Αναστασία. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 418, άρ. 1, πίν. XLVIII 14. Βλ. D i k i R o-
r ο ρ ο u 1 ο s, The Constantinopolitan Solidi, Ινθ' άνωτ., σελ. 353-361. 

4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 32 - 33. 
5. CIG, IV, άρ. 8683 : Άνενεώθη [έκ βάθρ]ω[ν] πόλις ταύτη έπί Μηχαήλ Θεο-

δ[ώ]ρας καί Θέκλης, οΰς έδικαίωσεν Κ(ύριος) βασιλεύειν έπί τις γής. 

3 
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πιστον άγιολογικόν κείμενο ν *, κατάλογος βασιλειών 2 καί τέλος μαρτυρία 3 

είς τόν πρόλογον τής λατινικής μεταφράσεως τών πρακτικών τής έν Κων-

σταντινουπόλει συνόδου έ'τ. 869 /870 βεβαιοΰν συμμετοχήν τής Θέκλης είς 

τήν συμβασιλείαν. 'Αναμφιβόλως τοΰτο ώφείλετο είς πρωτοβουλίαν τοΰ 

Θεοφίλου, διά τόν όποιον τό πρόβλημα τής διαδοχής εΐχε καταστή άγχώ-

δες, ώς δεικνύουν τά μέτρα, τά όποια εκάστοτε ελάμβανε προς άντιμε-

τώπισίν του 4. Ποία ήτο ή νομική θέσις τής Θέκλης έν σχέσει προς τά 

λοιπά μέλη τής αντιβασιλείας δέν προσδιορίζεται" εκείνο όμως τό όποιον 

προκύπτει έκ τής σιωπής τών χρονογράφων είναι οτι ούδεμίαν εΐ'χεν άνά-

μιξιν είς τήν πολιτικήν καί ότι ή παρουσία της εϊς τήν συμβασιλείαν ήτο 

σκιώδης. 

Παρά τήν ΰπαρξιν ενηλίκου αύγούστης μετεχούσης τής βασιλείας ώ ; 

συμβασιλέως5, ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος διώρισε καί ολιγομελές συμβούλιον 

διά νά έπιτροπεύη τόν Μιχαήλ Γ' κατά τήν διοίκησιν τών κοινών. Ένταϋθα 

δέον νά έξετασθή ή σύνθεσις τοΰ συμβουλίου, διότι άνέκυψεν άμφισβήτησις 

ώς προς τά άπαρτίζοντα τοΰτο πρόσο^πα. "Οτι ήτο τριμελές ρητώς αναφέρει 

ό Συνεχιστής Θεοφάνους β, προκύπτει δέ καί έκ τών έπί μέρους μαρτυριών 

τών ιστοριογράφων περί τής δράσεως εκάστου τών επιτρόπων. 

1. Βίος τών έν Άμορίω τεσσαράκοντα δύο μαρτύρων, ενΟ' άνωτ,, σελ. 59. Βλ. 

ανωτέρω, σελ. 30, σημ. Ί , το χωρίον. 

2. Μεταγενέστερα προσθήκη είς το Νρονογραφικον σύντομον τοΰ πατριάρχου Νικη

φόρου, εκδ. de Boor, σελ. 1 0 1 1 8 : Μιχαήλ... σύν Θεοδώρα μητρί καί Θέκλα αδελφή 

έτι/ ιδ'. 

3. Λύτη οφείλεται είς τον πεπαιδευμένον βιβλιοθηκάριον Άναστάσιον, σύγχρονον 

τών γεγονότων καί έπί μακρόν διαμείναντα είς τήν βυζαντινήν πρωτεύουσαν. Ούτος βέβαιοι 

οτι ό καΐσαρ Βάρδας persuasi! enini imperatori Michaeli, ut ma treni et Thccluin sorti

rent siiam, quae et i p s a e u m m atre a e f r a Ire i m p e r i a f a e r a t 

s e e p t r a s o r t i i a, tondere patriarchae praeciperei et in monasterio collocaret. . . 

καί περαιτέρω : et utraqite imperatrice, id est maire uc fi lia imperio pulsa... Ηαρά 

Mansi, τόμ. I T ' , στ. 3. Έ π ί τής πληροφορίας ταύτης επέστησα τήν προσοχήν είς 

τήν μελέτην μου, Περί τό πρόβλημα τής αναδείξεως τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκράτορος, 'Επι

στημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ΆΟτ,νών 13 (1962-

1963), σελ. 3 7 6 - 3 7 7 . 

4. Βλ. Λ ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ. Έκ/.ογή, σελ. 88. 

5. Τά τής άναγορεύσεως τοΰ Μιχαήλ Γ' καί τής Θεοδώρας ήρεύνησα είς το βι

βλίον μου, 'Κκλογή, σελ. 88 - 89. 

6. Συνεχιστής Θεοφάνους, σελ. 1487 : τών δέ πραγμάτων ύπήρχον φροντισταί καί 

επίτροποι οΰς ό Θεόφιλος κατέλιπεν, δ τε Θεόκτιστος ο ευνούχος, τηνικαΰτα κανίκλειος καί 

λ.ογοΟέτης τον δρόμου τυγχάνων και ό πατρίκιος Βάρδας ό της αύγονστης αδελφός καί 

Μανονήλ ό μάγιστρος έκ τών 'Αρμενίων καταγόμενος, έπεπήγει μέν οέν τά πολιτικά καί 

καλώς τέως τά πράγματα διηυΟύνετο . . . πρβ/. αυτόθι, σελ. 1 49 1 3 . 
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Τήν πρώτην θέσιν κατείχε προφανώς δ έπί τοΰ κανικλείου καί λογοθέ

της τοΰ δρόμου1, Θεόκτιστος2, δολοφονηθείς τήν 20ήν Νοεμβρίου 855"' 

τή υποκινήσει τοΰ άδελφοΰ τής Θεοδώρας Βάρδα, μέλους επίσης τοΰ συμ

βουλίου *. Ζήτημα έγεννήθη διά τόν μάγιστρον Μανουήλ, όν οι Γενέσιος, 

Συνεχιστής Θεοφάνους, Σκυλίτζης παρά Κεδρηνώ καί Ζωναράς καταλέγουν 

μεταξύ τών επιτρόπων 5, ενώ τινές τών νεωτέρων ιστορικών διαγράφουν, 

ώς μή εύρισκόμενον έν ζωή τόν Ίανουάριον τοΰ 842. Τοΰτο ύπεστήριξεν 

ό Η. Grégoire6 έπί τή βάσει πληροφορίας τοΰ Συνεχιστοϋ τοΰ Γεωργίου 

Μονάχου, σελ. 803, καθ' ήν ό μάγιστρος Μανουήλ έπληγώθη είς τήν μάχην 

τοΰ Δαζυμήνου (22 'Ιουλίου 838), ύποκύψας ολίγας ημέρας βραδύτερον είς 

τά τραύματα- è νεκρός του μετεφέρθη είς Κωνσταντινούπολιν καί ετάφη είς 

μονήν ύπ' αύτοΰ ίδρυμένην παρά τήν κινστέρναν τοΰ "Ασπαρος. Τήν άποψιν 

τοΰ Η. Grégoire συμμερίζεται καί ό Fr. Halkin, όστις έγγραφήν είς τό Συνα-

ξάριον τής 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως 7 ύπό ήμερομηνίαν 27 Ιουλίου 

1. Περί τοΰ θεσμοΰ τοΰ λογοθέτου τοΰ δρόμου βλ. Ι). Α. M i l l e r , ΊΊιυ logo-
thete of the drome in the middle byzantine period, Byzantion 36 (1966), σελ. 438 - 470. 

2. Γενέσιος, σελ. 74, Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 148», Σκυλίτζης - Κεδρηνός. 
Β', σελ. 139Π, Ζωναράς, Γ', σελ. 381. Έτεραι μνεϊαι τών Θεοκτίστου καί Μανουήλ 
ώς επιτρόπων, παρά Γενεσίω, σελ. δ δ ^ , 88, Θεοφάνους Συνεχιστή, σελ. 1689, Σκυλί
τζη - Κεδρηνώ, Β', σελ. 15621, Ζωναρά, Γ', σελ. 390 ί 2. 

3. F Γ. Η a 1 k i n, Trois dates historiques précisées grâce au Synaxaire, By-
zantion 24 (1954), σελ. 11 - 14. 

4. Μνεία τοΰ Βάρδα ώς επιτρόπου τοΰ Μιχαήλ Γ' άπαντα παρά Θεοφάνους Συνε
χιστή, σελ. 1487, 155j, 1679, 1671(;, Σκυλίτζη - Κεδρηνώ, Β', σελ. Ι541 4, loöjo, Zco-
ναρά, Γ', 3908. 'Αόριστοι μνεϊαι τών επιτρόπων καί παρά Γενεσίω, σελ. 85ιΗ, Θεοφά
νους Συνεχιστή, σελ. 1588, Σκυλίτζη - Κεδρηνο), Β', σελ. 147c. 

5. Πλην τοϋ Ιν τη σημ. 6 τής σελίδος 34 χωρίου τοϋ Συνεχιστοϋ τοϋ θεοφά
νους, σελ. 1487, σημειώ καί τάς ακολούθους χαρακτηριστικάς μαρτυρίας : Γενέσιος, σελ. 
77 : τα τής επιτροπείας δτε πατρίκιος Θεόκτιστος καί Μανουήλ ό πρωτομάγιστρος ήξίοί-
ται..., Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 139Π : επιτρόπους έχων (sc. ό Μιχαήλ Γ') καί 
ρι<θμιστάς, οΰς αύτφ ένδιαθήκως επέστησεν ό πατήρ, τόν τε μάγιστρον Μανουήλ καί δομέ-
ατικον χρηματίσαντα τών σχολών καί τόν πατρίκιον Θεόκτιστον καί λογοθέτην τοΰ δρό
μου . , . , Ζωναράς, Γ', σελ. 381 : φ καί επιτρόπους ό πατήρ καταλέλοιπε τόν μάγιστρον 
Μανονήλ καί τόν πατρίκιον Θεόκτιστον. Βλ. καί τάς ανωτέρω, σημ. 2, παραπομπάς. 

6. Η. G r é g o i r e , Études sur le neuvième siècle. I. Un grand homme incon
nu: Le magistre et logothète Serge le Nicétiate, Byzantion 8 (1933), σελ. 520 - 524. 
Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Manuel et Théophobe ou la concurrence de deux monastères, αυτόθι 
9 (1934), σελ. 183 - 204· ωσαύτως εις τήν γαλλικήν εκδοσιν τοϋ έργου τοΰ Α. V a s i-
1 i e ν, Byzance et les Arabes: La dynastie d'Amorium (820-867), ύπό H. Gré
goire - M. Canard - C. Nallino - E. Honigmann - ci, Baekvis, Βρυξέλλαι 1935, σελ. 
191, σημ. 2. 

7. II. D e 1 0 h a y e, Synaxarium Ecelesiae Constatitinopolitanae, Propylaeum 
ad Acta Sanctorum Novembris, Βρυξέλλαι 1902, σελ. 851, στ. 57 : Ό ΰσιυς Μανουήλ 
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συνεδύασε μέ τήν πληροφορία^ τοΰ Συνεχιστοϋ τοΰ Γεωργίου Μονάχου καί 

προσδιώρισεν ώς πιθανήν ήμερομηνίαν τοΰ θανάτου τοΰ Μανουήλ τήν 27ην 

'Ιουλίου 838. Ή έγγραφη έγένετο κατά τόν F r . H a l k h i μεταγενεστέρως, 

πιθανώς έπ ' ευκαιρία τής άνακαινίσεως τής μονής έπί Ρωμανοΰ Α' ϊ. 

Ό H. Grégoire προχωρεί έτι μάλλον καί καταλέγει ώς μέλος τής επι

τροπείας τοΰ Μιχαήλ Γ' τόν έκ Παφλαγονίας Σέργιον Νικητιάτην 2, συγγενή 

τής αυτοκράτειρας Θεοδώρας, καίτοι ουδεμία ιστοριογραφική π η γ ή παραδί

δει τοιαύτην εΐδησιν. Ό Βέλγος ιστορικός, όστις καί είς άλλας περιπτώσεις 

χωρεί πέραν τών πληροφοριών τών πηγών, επικαλείται χωρίον έκ τοϋ βίου 

τών αγίων Δαυ'ίδ, Συμεών καί Γεωργίου, τό όποιον δμως ούδεμίαν έχει 

σχέσιν μέ τό συμβούλιον τών επιτρόπων, τριμελές καί κ α τ ' αυτόν τόν II . 

Grégoire 3 , ένω είς τό έν τ ώ συναξαρίω χωρίον ' γίνεται λόγος περί τεσσά

ρων προσώπων. ' Ο συντάκτης τοΰ βίου, επιθυμούν νά έξάρη τήν συμβολήν 

της ανωτέρας τάξεως είς τήν άποκατάστασιν τής ορθοδοξίας, τονίζει Οτι οι 

συμβαλόντες εις αυτήν Θεόκτιστος, Σέργιος Νικητιάτης, Βάρδας καί Π ε τ ρ ω -

νάς, ήσαν επίλεκτα μέλη τής συγκλήτου βουλής. ' H άποψίς μου καθίσταται 

αυταπόδεικτος, έάν είς τό χωρίον τοΰ αγιογραφικού κειμένου αϊ λέξεις τε-

θοϋν είς τήν φυσικήν των σειράν : άνδρας όρΟοδοξοτάτονς καί τής συγκλήτου 

βουλής τυγχάνοντας πρώτους. Ε π ο μ έ ν ω ς οΰτε αγιογραφική μαρτυρία υφί

σταται καταλέγουσα τόν Σέργιον Νικητιάτην μεταξύ τών μελών τής αντι

βασιλείας. ΙΙερισσότερον επιτυχή ευρίσκω τόν χαρακτηρισμόν τής ομάδος 

Θεοκτίστου, Σεργίου Νικητιάτου, Βάρδα καί Πέτρωνα a kind of family 

counci l ·\ Δέον νά σημειωθή ότι είς τήν μνημονευθεΐσαν άγιογραφικήν μαρ-

έν ειρήνη τελειοϋται. Είς το λεγύμενον Μηνολόγιον Βασιλείου, έν P.O., τόμ. 117, δέν 
άπαντα ανάλογος μνεία εις τάς 27 Ιουλίου. 

Ι. F r . Π a 1 k i n, Trois date.* historiques jrréei.sërs gràie au Synaxaire, By-
zanlion 24 (1954), σελ. 9 - 1 1 . 

2. II. Grégoire, IW άνωτ., Byzantion 8 (1933), σελ. 515-520 καί 5 2 Ί - 5 3 Ι . 
3. Βλ. II. G r é g ο Ì r ν, παρά Α. \ a .s i 1 i e Λ-, Byzance et les Arabes, σελ. 191, 

συγκροτοΰντα το συμβούλιον ~r]c αντιβασιλεία^ έκ τών Θεοκτίστου, Σεργίου Νικητιάτου 
καί Βάρδα. 

Ί. Βίος Δαυίδ, Συμεών καί Γεωργίου, \nal. Boll. 18 (1899), σελ. 245-246 : Ο'ι 
δέ τοΰ Θεού άνθρωποι Γεώργιος καί Μεθόδιος συμπαραλαβόντες Σέργιον τόν Νικητιάτην, 
Θεόκτιστον, Βάρδαν καί Πέτρωναν, άνδρας όρθοδοξοτάτους καί τής συγκλήτου τυγχάνον
τας πρώτους βουλής... Ό II. G r é g o i r e , ενθ" άνωτ., σελ. 191, μεταφράζει: ol 
membres du .Sénat, les premiers du conseil. 

5. F r. 1) v o r n i k, The patriarch Photius and iconoclasta, Dumbarton Oaks 
Papers 7 (1953), σελ. 71. Επιτυχώς αναπτύσσει ό F r . 1) ν ο r n i k, Les légendes de 
Constantin et de Méthode vues de Byzance, Πράγα 1933, σελ. 119 - 128, τα τής διαλ
λακτικής πολιτικής τοϋ Θεοκτίστου μετά τήν άπόφασιν τής αποκαταστάσεως τών εικό
νων, δεχόμενος τήν παρουσίαν τοϋ Μανουήλ, ον θεωρεί ανήκοντα «plutôt au parti 
radical» (σελ. 125). 
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τυρίαν δέν γίνεται διάκρισις μεταξύ τών τεσάρων συγκλητικών καί συνεπώς 

ό δεχόμενος τήν έρμηνείαν τοΰ Η. Grégoire, οφείλει νά καταλέξη μεταξύ 

τών επιτρόπων καί τόν Πέτρωναν, οπότε τά μέλη τοΰ συμβουλίου αυξάνουν 

είς τέσσαρα, ένω αί πηγαί ομοφώνως βεβαιοΰν ότι τοΰτο ήτο τριμελές '. 

Προς 'τούτοις ή ιστοριογραφία διασώζει πληροφορίαν ρητώς άποκλείουσαν 

τοΰ συμβουλίου τών επιτρόπων τόν Πέτρωναν. Κατά τόν χρονογράφον ό 

Βάρδας, δομέστικος τών σχολών, είχε παραχωρήσει είς τόν άδελφόν του 

Πέτρωναν τήν μέ τό αξίωμα τοΰτο συνδεομένην στρατιωτικήν ύπηρεσίαν, 

διά νά άσκή ό 'ίδιος άπερισπάστως τά επιτροπικά αύτοΰ καθήκοντα 2. 

Είδικώτερον ώς προς τήν άμφισβήτησιν τής συμμετοχής τοΰ Μανουήλ 

είς τό συμβούλιον τών επιτρόπων δέον νά παρατηρηθοΰν τά ακόλουθα. Ό 

ιστορικός Γενέσιος, ανώτατος άξιωματοΰχος τοΰ Γ αιώνος, ανήκων εις τόν 

φιλολογικόν κύκλον τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου τοΰ πορφυρογέννητου, 

εκθέτει τήν συμβολήν τοΰ Μανουήλ εΐς καίριον πολιτικόν γεγονός, τήν άναγό-

ρευσιν τοΰ Μιχαήλ Γ' καί τής Θεοδώρας, έχων προφανώς ύπ' Οψει έπίσημον 

κείμενον. Παρά τήν γλωσσικήν δυσκαμψίαν καί τήν περίτεχνον φρασιολογίαν 

τοΰ ίστορικοΰ, προβάλλει ζωηρότατη ή σκηνή είς τόν Ίππόδρομον : ή συγκέν-

τρωσις λαοϋ καί στρατοΰ, ιδία στρατιωτικών μονάδων άφωσιωμένων εις τόν 

μάγιστρον, ή προσλαλιά δι' ής παρώτρυνεν είς άναγόρευσιν τοΰ Μιχαήλ καί 

τής Θεοδώρας, ή άπογοήτευσις τών ακροατών του καί δή τών προσκειμένων 

είς αυτόν στρατιωτικών τμημάτων προσδοκώντων τήν άναγόρευσιν αύτοΰ 

τοΰ Μανουήλ, ή πειθάρχησίς των εις τήν προσταγήν τοΰ μαγίστρου 3. 

Ή άφήγησις αποδίδει προφανώς έπίσημον πρωτόκολλον ή τουλάχιστον 

έ'κθεσιν αύτόπτου τών γεγονότων. Δύναται νά προβληθή ή άντίρρησις μήπως 

ό Γενέσιος έσφάλη είς τό όνομα τοΰ Μανουήλ· καί τοΰτο όμως θεωρώ 

άπίθανον, διότι τοΰτο επανέρχεται είς το κείμενον τοΰ Γενεσίου καί είς 

τό άντίστοιχον τοΰ Σκυλίτζη *. Ή μή εξεζητημένη καί περισσότερον κυ-

ριολεκτοΰσα έν τή άπλότητι αυτής φρασιολογία τοΰ τελευταίου χρονογρά

φου μέ πείθουν ότι ούτος στηρίζεται ουχί είς τόν Γενέσιον, άλλ' είς παλαιό-

τερον, άπολεσθέν έργον, κοινήν πιθανώς πηγήν είς αμφότερους. Τό γεγο

νός δέ ότι ό Σκυλίτζης αναφέρει ονομαστικώς τόν μάγιστρον Μανουήλ καί 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 35, σημ. 2, 4, 5, σελ. 36, σημ. 3. 
2. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 155a : ό τής βασιλίδος αδελφός Πετρωνας τήν τον 

δομεστίκου τών σχολών αρχήν διοικών, λόγφ μέν τφ πρεσβυτέρψ αύτοΰ άδελφφ προσή-
κουσαν Βάρδα, εργφ δε παρ' αύτοΰ διοικουμένην, τοΰ μή εκείνον σχολάζειν, άλλα περί τήν 
έπιτροπήν τοΰ βασιλέως προαέχειν τόν νουν. Ούτω καί Συνεχιστής Θεοφάνους, σελ. 167?. 

3. Γενέσιος, σελ. 77 - 78. Βλ. τήν έξ έπόψεως πολιτειακοΰ δικαίου άνάλυσιν τοΰ 
χωρίου είς το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 88 - 89. 

4. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 139. Ό Π. Grégoire εΐς τάς προμνημονευοείσας 
εργασίας του δέν χρησιμοποιεί τήν χρονογραφίαν τοΰ Σκυλίτζη. 
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τόν πατρίκιον Θεόκτιστον ώς επιτρόπου: διορίσθέντας ένδιαΟήκως 1 ύπό τοΰ 

Θεοφίλου καθιστά πιθανόν οτι ό αρχικός ιστοριογράφος είχε πρό οφθαλμών 

γραπτήν παράδοσιν. 

Τά ιστοριογραφικά κείμενα αναφέρονται καί είς άλλας λεπτομέρειας τοΰ 

δημοσίου καί ίδιωτικοΰ βίου τοΰ Μανουήλ κατά τό διάστημα τής άνηλικό-

τητος τοϋ Μιχαήλ Γ', π.χ. ότι διέμενεν είς τά ανάκτορα 2, ότι είργάσθη διά 

τήν άναστήλωσιν τών εικόνων 3, ότι διεφώνησε προς τόν Θεόκτιστον * καί 

τέλος ότι άπεμακρύνθη ύπο τοϋ Βάρδα ου δι' αντοΰ αλλά δια τοϋ Θεόκτιστον 5. 

Έάν γίνη δεκτή ή άποψις τών Η. Grégoire καί Fr. Η alkin διά τό 838 ώς 

έ'τος θανάτου τοΰ Μανουήλ, ποία έξήγησις θά δοθή δι' ολας αύτάς τάς πληρο

φορίας περί τής δράσεως τοΰ μαγίστρου Μανουήλ, επιτρόπου τοΰ Μιχαήλ Γ', 

χρονολογουμένας μετά τόν Ίανουάριον 842 ; Ή άπόρριψις τόσων μαρτυριών, 

παραδιδομένων ύπό καλών βυζαντινών ιστοριογραφικών πηγών ,;, δέον κατ' 

έμέ νά δικαιολογηθή διά σοβαράς επιχειρηματολογίας. Οΰτε εϊναι δυνατόν νά 

απαλειφθούν μέ τήν σκέψιν ότι μεμονωμένο: χρονογράφος χρονολογεί τόν 

θάνατον μαγίστρου Μανουήλ τώ 838. 

Ώ ς καί άλλαχοΰ μοι εδόθη ή ευκαιρία νά αναπτύξω 7, ή άπόρριψις γρα

πτής μαρτυρίας (ένταϋθα μάλιστα πρόκειται περί σειράς όλης πληροφοριών) 

πρέπει νά γίνεται μετά μεγίστης περισκέψεως καί μόνον έν έσχατη ανάγκη. 

Είναι αληθές ότι τά κείμενα διά ποικίλους λόγους παρουσιάζουν δυσχέρειας 

1. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Η', σελ l H 9 l t . Βλ. ανωτέρω, σελ. 3ο, σημ. 5 καί τάς 

λοιπάς παραπομπάς. 

2. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 156« - Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 168 y " έγέ-

νετο δέ τφ Μανουήλ προς τόν λογοθέτην θεόκτιστον καί αυτοίς έπιτρόποις υΰσι τοϋ βασι

λέως καί ιίς τά ανάκτορα διαιτωμένοις.. . 

3. οεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 1*91 3. Ί Ι ύπόΟεσις τοΰ Η. G r é g o i r e , παρά 

Λ. V a 1 i s i e ν, Byzance et les Arabes, σελ. 191, σημ. 2, καθ' ί;ν οι Στουδϊται μοναχοί 

έδημ«>ύργησαν τον θρΰλον περί τοΰ Μανουήλ αντί τοΰ Σεργίου Νικητιάτου ώς πρωτεργά-

του είς τήν άποκατάστασιν τής ορθοδοξίας καί αν Οεωρηθή ορθή, πάλιν αφήνει ακάλυπτους 

τάς μακράς αφηγήσεις τών Γενεσίου καί Σκυλίτζη περί τοΰ .Μανουήλ οις πρωτοστατήσαν-

τος εΐς τήν άναγόρευσιν τοΰ Μιχαήλ Γ ' καί Θεοδώρας τον Ίανουάριον τοϋ 842. (Βλ. aveo-

τέρω, σελ. 37). 

4. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 168«, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 156.,, Ζωνα

ράς, Γ', σελ. 390 2 1 : διαφοράς δέ ποτέ τφ μαγίστρο) Μανουήλ γενομένης προς τόν λογο

θέτην θεόκτιστον (καί αμφω δέ συνεπιτρόπφ τοΰ βασιλέως ετυγχανέτην) . . . 

5. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 156 1 0 , Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 168. Λιά 

τήν χρονολόγησιν τοΰ γεγονότος δέν παρέχονται επαρκή στοιχεία, ει μή μόνον δτι προη

γείται τής δολοφονίας τοΰ Θεοκτίστου, τήν 20ήν Νοεμβρίου 855. 

6. Ό Σκυλίτζης ειδικώς διά τά γεγονότα αυτής τής περιόδου είναι φανερόν οτι στη

ρίζεται είς καλήν σύγχρονον πηγήν. 

7. Α ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, "Ενδειξις διά τήν γοονολόγησιν τοΰ '. \κα-

θίστου ϋμνυυ, Ε Ε Β Σ 35 (1966), σελ. 6 5 - 6 6 καί σημ. 2. 
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είς τήν κατανόησίν των. ϋ ί συγγραφείς άλλοτε παρεμβάλλουν πληροφορίαν, 

μή εύρισκομένην είς απόλυτον συνοχήν μέ τό έκτιθέμενον γεγονός, άλλοτε 

περικόπτουν τήν άφήγησιν, κατανοητήν μέν είς αυτούς, διότι γνωρίζουν τό 

πράγμα ουχί Ομως καί είς ημάς (παράδειγμα, ό Θεοφάνης διά τάς κακώσεις 

τοΰ Νικηφόρου Α') , ελλιπώς ενημερωμένους δι' ολόκληρους τομείς τοΰ δημο

σίου βίου (παράδειγμα, ή συντεχνιακή όργάνωσις τών επαγγελματιών, σχε

δόν άγνωστος πρό τής δημοσιεύσεως τοΰ Έπαρχικοΰ βιβλίου), άλλοτε περιο

ρίζονται είς βραχυλόγον μνείαν, μή αποδίδοντες σημασίαν είς τό γεγονός 

(παράδειγμα αϊ έλάχισται λέξεις, άς οί ιστορικοί καί χρονογράφοι τοΰ Τ ' 

αιώνος άφιεροΰν είς τήν ίουστινιάνειον κωδικοποίησιν καί αϊ έξ ϊσου έλάχι

σται τής συγχρόνου βυζαντινής ιστοριογραφίας διά τό σχίσμα τοΰ 1054). 

Ούτω προκαλούνται είς ημάς άπορίαι, δυσχέρειαι ή άμφιβολίαι διά τήν κατα

νόησίν τών πραγμάτων καί τήν ταύτισιν τών προσώπων. 

Δι' όλους τους λόγους τούτους δέχομαι τήν συγκρότησιν τής τριμε-

λοΰς επιτροπείας τοΰ Μιχαήλ Γ' κατά τάς μαρτυρίας τών χρονογράφων 

καί ώς πιθανωτέραν έξήγησιν τής άπό τοΰ 820 μέχρι περίπου τών μέσων 

τοΰ Θ' αιώνος αποδιδομένης πολιτικής καί στρατιωτικής δραστηριότητος είς 

άνώτερον άξιωματοΰχον Μανουήλ τήν υπαρξιν δύο ομωνύμων προσώπων, τά 

όποια ενδεχομένως είχον κοινά καί τίνα άλλα ατομικά στοιχεία, ώς π.χ. τίτλον, 

ή τόπον καταγωγής ή συγγενικήν σχέσιν, έξ ών προεκλήθη ή σύγχυσις. 

Ό Μανουήλ, ό σωτήρ τοΰ Θεοφίλου, μνημονεύεται ώς πρωτοστράτωρ 

τοΰ Μιχαήλ Β' \ τιμηθείς πατρίκιος καί στρατηγός 'Αρμενίων 2 ύπό τοΰ 

Λέοντος Ε' 3 καί οτι έξ 'Αρμενίων τήν γένεσιν ήν 4. Ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος 

έτίμησε τόν Μανουήλ μάγιστρον καί δομέστικον τής Ανατολής 5, άνεδέξατο 

δέ τους παΐδάς του έκ τοΰ άγιου βαπτίσματος, δτε έκ τής Συρίας, έ'νΟα είχε 

καταφύγει, έπείσθη νά έπανέλθη είς τήν βυζαντινήν επικράτειαν 6. 

Ό υπό τοΰ αύτοκράτορος Θεοφίλου διορισθείς μέλος τής αντιβασιλείας 

τοΰ Μιχαήλ Γ' Μανουήλ αναφέρεται ύπό τών πηγών ώς μάγιστρος7 καί 

1. Θεοφάνους Συνεχιστής, σ^λ. 2't.;· το φραστικώς ελλιπές χωρίον διευκρινεΐται έκ 
τοϋ αυτόθι, σελ. ΙΙΟι-δ. 

2. Ό Συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους, σελ. 110rf, αντί 'Αρμενίων γράφει τοΰ στρατού 
τών 'Ανατολικών. 

3. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 244. 
4. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 11Ο .̂ 
5. Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 79813. Ό αυτός χρονογράφος, σελ. 7965 

καί ό Ψευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 6323, αναφέρουν ο ονομαστότατος πάσης 'Ανατο
λής στρατηγός Μανουήλ μεγάλως ήν τιμώμενος παρά τφ βασιλεί (— Θεοφίλωί. 

6. Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 7981 3. 
7. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 148, Γενέσιος, σελ. 77 (πρωτο/ιάγιστρος), Σκυλί

τζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 139, Ζωναράς, Γ', σελ. 381. 
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κατά τόν Σκυλίτζην ώς χρηματίσας δομέστικος τών σχολών 1. Ό Συνεχι

στής τοΰ Θεοφάνους, σελ. 148, λέγει Οτι κατήγετο έξ 'Αρμενίων καί θειος 

άπό πατρός τής δεαποίνης (sc. Θεοδώρας) νπήρχεν. Ή αξιόλογος πολιτική 

δράσις, ή αποδιδομένη είς τόν επίτροπον Μανουήλ - περί ής έγένετο ανωτέ

ρω λóγoc —, δέν νομίζω ότι είναι αποκύημα φαντασίας. Ό Μανουήλ φέρεται 

επιζήσας τής δολοφονίας τοΰ Θεοκτίστου (20 Νοεμβρίου 855) -, καί κατά 

τίνα πηγήν άπέθανεν ολίγον(;) πρό τοΰ Πέτρωνα 3, θριαμβευτοΰ τής παρά τόν 

Ααλακάοντα ποτομόν μάχης (Σεπτέμβριος 863). Ή τελευταία πληροφορία 

παρεμβάλλεται κατά τρόπον άσύνδετον προς τήν άφήγησιν. 

Έ ξ όσων αντελήφθην, αί ίστοριογραφικαί πηγαί οΰτε συνδέουν ούτε 

σαφώς διαχωρίζουν τους ανωτέρω ύπό τό Ονομα Μανουήλ δράσαντας κατά 

τήν περίοδον 8 2 0 - 8 6 3 ( ; ) . Μόνον βέβαιον είναι ότι ή αποδιδομένη είς τόν 

Μανουήλ σωτηρία τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ Γ' κατά τήν διάρκειαν πολε

μικών επιχειρήσεων είναι φαντασιώδης έπανάληψις τοΰ αύτοΰ επεισοδίου, 

αναγομένου εις σωτηρίαν τοΰ Θεοφίλου ύπό τάς αύτάς συνθήκας 4. Φαίνεται οτι 

άγιολογικαί τίνες παραδόσεις, περιέχουσαι στοιχεία θρύλου περί τής δράσεως 

τών Στουδιτών μοναχών καί τής αναστηλώσεως τών εικόνων, συνυφάνθησαν 

μέ θρύλους άφηρωϊσμοΰ προσώπων μετασχόντων τών κατά τών Αράβων 

αγώνων τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ Θ' αιώνος καί παρενεβλήθησαν είς τά ιστο

ριογραφικά έργα. Ό τρόπος δέ τής συντάξεως τής μετά τόν Θεοφάνην 

χρονογραφίας 5, ιδία δέ τοΰ τμήματος τοΰ προηγουμένου τής εγκαθιδρύσεως 

τής Μακεδόνικης δυναστείας, ηύνόησε τάς επαναλήψεις, αοριστίας καί ανακο

λουθίας fi καί πιθανόν μία έξ αυτών είναι καί ή περίπτωσις τοΰ Μανουήλ. Άλλ 1 

J. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 139. 
2. Γενέσιος, σελ. 90, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 158 : Ό Μανουήλ ευθύς ώς 

έπληροφορήθη το γεγονός ήκε προς τά βασίλεια καί ιόσπερ ένθουσιάσας ειπείν λ.έγεται 
προς τόν ΙΜρδαν (όργανωτήν τής δολοφονίας Ι 

ξίφος γυμνώσας είς Θεοκτίστου φόνον 
όπλιζε σαύτόν εις σφαγείς καθ' ήμέραν. 

3. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 18ί Ι 0 : τοιούτο) μέν δη τέλει τοΰ βίου à Πετηωνάς 
χρησάμενος λέγεται, έτελ.εύτα δε καί πρό τούτου ό Μανουήλ νόαφ δη tivi κρατηθείς. 

4. Γενέσιος, σελ. 68-70, 92-93, Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 112-113, 126-
128, Τευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 636 - 637. Τήν επανάληψιν τής διηγήσεως επεσήμανε 
λίαν επιτυχώς ό Η. G r é g ο i r e, Ινθ' άνωτ., Byzantion 8 (1933), σελ. 520 - 52Ί καί 
9 (1934), σελ. 184 - 185, 202 - 204. Πρβλ. καί F r . Η a 1 k i n, Ινθ" άνωτ., σελ. 9 - 10. 

5. Βλ. τήν μελέτην τοϋ R. J. II. J e n k i n s , The classical background oj 
the Scriptores post Theophanem, Dumbarton Oaks Papers 8 11954), σελ. 13-30. 

6. Παραδειγματικός σημειώ τήν είδησιν περί τής θανατηφόρου ασθενείας τοΰ Θεο
φίλου τον Ίανουάριον 842 (Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 135, 138, Τευδο-Συμεών Μάγι
στρος, σελ. 646). Ύπο τοΰ Συνεχιστοϋ τοΰ Θεοφάνους, σελ. 13 lg-22, αναγράφεται κατά 
τοιοΰτον τρόπον, ώστε υ αναγνώστης αποκομίζει τήν έντύπωσιν οτι συνέβη τώ 838. 
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ή περί τά πρόσωπα έρευνα έξετάθη πολύ περισσότερον τής σημασία:, ην 

έχουν ώς άτομα διά τήν λειτουργίαν τοΰ θεσμοΰ τής αντιβασιλείας. 

Ό αυτοκράτωρ Θεόφιλος διώρισε τους τρεις επιτρόπους τοΰ ανηλίκου 

υίοϋ του, εί'τε διά νά δημιουργήση ίσχυρόν άντίβαρον έναντι τής συζύγου του, 

αμφιβάλλων τυχόν διά τάς διοικητικάς καί πολιτικάς αυτής ικανότητας ι , ή 

φοβούμενος πραξικοπηματικήν ένέργειαν τής ίδιας, έ'χων κατά νουν τό προη-

γούμενον τής 'Αθηναίας Ειρήνης, εϊτε διά νά παράσχη είς τήν Θεοδώραν 

τήν δυνατότητα νά παραμείνη είς τήν αρχήν καί μετά τήν ένηλικίωσιν τοΰ 

υίοΰ των. Ή Θεοδώρα επέτυχε νά δημιουργηθή πνεΰμα αμοιβαίας κατανοή

σεως μεταξύ αυτής καί τοΰ έπί κεφαλής τών επιτρόπων, έξελιχθέν είς στενήν 

πολιτικήν συνεργασίαν, διατηρηθεΐσαν μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ Θεοκτίστου, 

δολοφονηθέντος κατ' έντολήν τοΰ Μιχαήλ Γ'. Ή δολοφονία ώργανώθη ύπό τοΰ 

Βάρδα, όστις εκμεταλλευόμενος τήν κουφότητα καί ματαιοδοξίαν τοΰ νεανί

σκου, έξώθει τόν άνεψιόν του νά άναλάβη είς χείρας του τήν έξουσίαν, καλύ

πτων ούτω ίδικάς του προσωπικάς φιλοδοξίας 2. 

'Εναργή εικόνα τής συνεργασίας Θεοδώρας - Θεοκτίστου, καί κατά 

συνεκδοχήν τοΰ αύτοκράτορος μέ τόν πρωθυπουργόν του, παρέχει ή ύπό τών 

χρονογράφων ζωηρά περιγραφή τών προηγηθέντων τής δολοφονίας τοΰ Θεο

κτίστου. Ή άφήγησις, γέμουσα τοπογραφικών καί προσωπογραφικών λεπτο

μερειών, στηρίζεται προφανώς είς περιγραφήν αύτόπτου τής σκηνής. 'Θ ευνοού

μενος τής αυτοκράτειρας προσήλθεν εις τα άσηκρητεΐα, κρατών τάς αναφοράς. . . 

είσήλθεν είς τον Λανσιακόν, εκείθεν δέ είς το ώρολόγιον, βαδίζων προς τό 

ενδιαίτημα, Ινθα θά ελάμβανε χώραν ή συνεργασία μετά τής αύγούστης. Παρε

νέβη όμως ό Μιχαήλ Γ', συνοδευόμενος ύπό τοΰ πατρικίου καί παρακοιμο>μέ-

νου Δαμιανού καί ουκ εϊασεν είσελθεΐν προς θεοδώραν, άλ.λ' έκελεύσΟη μιτ 

οργής ανοίξαι τάς αναφοράς καί άναγνώναι έμπροσθεν αυτών άκοντα δέ τοντο 

ποιήσαντα. . Λ 

1. Ή γνώμη τών συγχρόνων τής Θεοδώρας διά τήν καθόλου προσωπικότητα τής 

αύγούστης ήτο λίαν ευνοϊκή. Ό Συνεχιστής τοΰ Θεοφάνους, σελ. 171, γράφει : καί γαρ έ/ν 

ίδείν καί στοχάαασθαι δυνατή. . . 

2. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 155 Ι 8 : ô βασυ,εύς δέ Μιχαήλ ήδη τήν παιδικήν 

παραμείψας καί τής ανδρικής άπτόμενος ηλικίας Ίμείρετο τών πραγμάτων δι' εαυτού άντέ-

χεσθαι, παραθηγόμενος είς τοΰτο παρά τοΰ επιτρόπου καί θείου Βάρδα. Ούτω καί Ζωνα

ράς, Γ', σελ. 390 8. Βλ. προσέτι Θεοφάνους Συνεχιστήν, σελ. 169 1 3 , Βίον Νικολάου Στου

δίτου, έν P.G., τόμ. 105, στ. 905. 

3. Λέων Γραμματικός, σελ. 235 - 236 = Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 822. 

Βλ. ωσαύτως Θεοφάνους Συνεχιστήν, σελ. 1 7 0 - 1 7 1 , Ψευδο-Συμεών Μάγιστρον, σελ. 

657 - 658, Ζωναράν, Γ', σελ. 391 - 392. "Ολως έντυπωσιακαί αϊ αφηγήσεις τοΰ Γενεσίου, 

σελ. 88 - 90 καί Σκυλίτζη - Κεδρηνοϋ, Β', σελ. 157 - 159, μέ πλήθος λεπτομερειών περί 

τών κινήσεων τών συνωμοτών, τής σκηνής τοϋ φόνου, τών αντιδράσεων της Θεοδώρας κλπ. 

Μνεία τής δολοφονίας καί είς τον Βίον Θεοδώρας, ένθ' άνωτ., σελ. 1Ί. 
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'Ολίγον χρόνον μετά τήν δολοφονίαν τοΰ Θεοκτίστου (20 Νοεμβρίου 

8 5 5 ) έ'ληξεν ή συμβασιλεία τής Θεοδώρας, ύποχρεωθείσης είς παραίτησιν ' . 

Τό γεγονός συνδέεται προφανώς μέ τήν πολιτικήν ένηλικίωσιν τοΰ Μ ι χ α ή λ 2 , 

ή όποια ασφαλώς θά συνεπήγετο καί τήν λήξιν τής τριμελούς επιτροπείας 

της κατασταθείσης ύπό τοΰ Θεοφίλου. Ούτω νομίζω εξηγείται ή στάσις τοϋ 

βάρδα, Οστις ενώ μέχρι τότε δέν είχε κινηθή κατά τοΰ συνεπιτρόπου Θεοκτί

στου, βλέπων έγγίζοντα τόν χρόνον ένηλικιώσεως τοΰ Μιχαήλ Γ', έσπευδε νά 

λάβη τά αναγκαία μέτρα διά νά επικράτηση τών αντιπάλων του. 

Τ ϊ πολιτική ευαισθησία τής Θεοδώρας έκδηλοΰται κατά τρόπον πρ<οτο-

φανή είς τά βυζαντινά χρονικά. Ή αύγοΰστα, επιθυμούσα νά διαχώριση πλήρως 

τάς εύθύνας έναντι τοΰ συμβασιλέω: υίοΰ της καί τών μελών τοΰ συμβουλίου 

τής αντιβασιλείας, συνεκάλεσε τό άνώτατον πολιτειακόν όργανον τοΰ κράτους, 

τήν σύγκλητον, καί παρουσίασε τα λαμπρά επιτεύγματα τής βασιλείας της είς 
τόν οίκονομικόν καί δημοσιονομικό·; τομέα 3. Τό γεγονός έλαβε χώραν ολίγον 

πρό τής παραιτήσεως, ή οποία όμως δέν δύναται νά χρονολογηθή επακρι

βώς, διότι τά κείμενα παρουσιάζουν αποκλίσεις ώς προς τόν χρόνον διαρ

κείας τής συμβασιλείας Θεοδώρας - Μιχαήλ 4. Συνήθως γίνεται αποδεκτή 

ή ύπό τοΰ J . β . B u r y 5 προταθείσα χρονολογία 15 Μαρτίου 856, ώς συνδυά-

ζουσα περισσοτερον πάσης άλλης τά δεδομένα τ co ν π η γ ώ ν έν τούτοις, τό διά

στημα τών τεσσάρων σχεδόν μηνών, τό μεσολαβοΰν μεταξύ τής δολοφονίας 

τοΰ Θεοκτίστου καί τής 15ης Μαρτίου 850, μοΰ φαίνεται μακρόν διά τήν 

όλοκλήρωσιν πολιτικής μεταβολής, έκ τής φύσεως της απαιτούσης ταχυτέραν 

άποσαφήνησιν. 

Έ κ τών ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει οτι ή Θεοδούρκ υπήρξε συμβα-

σιλεύς τοΰ υίοΰ της. Δέν έκυβέρνησεν ώς επίτροπος αύτοΰ, ώς συνήθως λέγεται 

1. Γενέσιος, σελ. 90,(, 90,-,, Σ κ υ λ ί τ ζ η : - Κεδρηνός, Β', σελ. 153,·,, Βίος Θεοδώρας, 
ενϋ' άνωτ., σελ. 1 Ί, 15, 16. Βλ. ανωτέρω, σελ. ΊΙ καί σημ. 2. 

2. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 155 ίΗ, Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 169, Ζωναράς, 
1", σελ. 390, Βίος Νικολάου Στουδίτου, P.O., τόμ. 105, στ. 905. 

3. Γενέσιος, σελ. 90, Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 171, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', 
σελ. 1 5 8 - 159, Ζωναράς, Γ', σελ. 3 9 2 - 3 9 3 . Πρβλ. Βίον Νικολάου Στουδίτου, έν P.G., 
τόμ. 105, στ. 905. Βλ. Λ ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, Ή σύγκλητος, σελ. 93. Είς 
τό περίφημον έν Μαδρίτη χειρόγραφον τοϋ Σκυλίτζη άπαντα είς το φ. 71 μικρογραφία, 
έν ή εικονίζεται ή Θεοδώρα καθήμενη έπί θρόνου καί προ αυτής ή σύγκλητος, προς ήν λογο
δοτεί ή αυτοκράτειρα. "Εκδ. Η e b. C i r a e E s Ι ο |) a n a n, Skylitzes Malritensis I, 
lleproducciones y miniaturas. Βαρκελώνη - Μαδρίτη 1965, άρ. 182. 

4. Βλ. ανωτέρου, σελ. 31, σημ. 1, τά χωρία. 

5. J . Β. B u r y , .1 history of the Eastern Roman Empire /'ram the fall of 
Irene to the accession of Basil Ι, Αονδϊνον 1912, σε). Ί69 - 471, The fall of Theodora 
(chronology). 
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είς τά νεώτερα ιστορικά εγχειρίδια, άλλ' έβασίλευσεν άπό κοινού μετά τοΰ 

Μιχαήλ έν πλήρει ισοτιμία έξ έπόψεως πολιτειακού δικαίου, έχουσα ακριβώς 

τήν αυτήν νομικήν ιδιότητα μέ αυτόν. Πλην τών πάσης προελεύσεως, έν αΐς 

καί επισήμου χαρακτήρος, μαρτυριών — περί ών ανωτέρω έγένετο μακρός λό

γ ο ς — καί έξ ών εμφαίνεται ή συμβασιλεία τής αύγούστης μετά τοΰ Μιχαήλ, 

εμφαντική τής επελθούσης μεταβολής μετά τόν έξαναγκασμόν τής Θεοδώρας 

είς παραίτησιν είναι ή τοΰ Λέοντος Γραμματικού, σελ. 237(ί Συνεχιστοϋ 

Γεωργίου Μονάχου, σελ. 823 ι υ : υπό δέ τής συγκλήτου ενφημισΟεΙς μ 6 ν ο ς 

(sc. ό Μιχαήλ Γ' ) αύτοκρατορεϊ ', ένθα τό // όνος ετέθη διά νά 

τονισθή ή διαφορά προς τό προηγούμενον καθεστώς τής συμβασιλείας. 

Ζ' 

Ή άνηλικότης τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' (Η', κατά τήν ίδικήν μου άρίθμη-

σιν) 2, άντεμετωπίσθη έξ έπόψεως πολιτειακού δικαίου κατά πλείονας τρόπους. 

Ό Κωνσταντίνος, νήπιον έτι, έστέφθη ύπό τοΰ πατρός του τήν 15ην 

Μαρτίου 908 5 βασιλεύς 4, συνεβασίλευσε δέ μετά τών αυτοκρατόρων Λέοντος 

Ç' καί 'Αλεξάνδρου μέχρι τής \ Ι ης Μαΐου 912, είτα δέ μετά τοΰ 'Αλεξάνδρου 5 

μέχρι τής 6ης 'Ιουνίου 913, φέρων καθ' όλον αυτό τό διάστημα τήν ιδιότητα 

τοΰ άπλοΰ βασιλέως. 

Ό 'Αλέξανδρος πριν ή άποθάνη διώρισε πενταμελή, κατ' άλλας δέ πηγάς 

1. Πρβλ. Γεώργιον Μοναχύν, Β', σελ. 801, Ί'ευδο-Συμεών .Μάγιστρον, σελ. 658, 

Θεόδωρον Σκουταριώτην, σελ. 14] . 

2. Συμφώνως προς τάς απόψεις μου περί τής νομικής θέσεως βασιλέως άφ' ενός 

αύτοκράτορος άφ' ετέρου, ό τακτικός αριθμός ένίων ηγεμόνων τοΰ βυζαντινοΰ κράτους θά 

έδει νά μεταβληθη, ώς υπέδειξα είς τον έν σελ. 2;tl κέ. τοΰ βιβλίου μου, Ίίκλογή, παρα-

τιθέμενον πίνακα. 

3. Ή χρονολογία αύτη προύτάθη τελευταίως ύπο τών P l i . G r i e r s ο n καί R.-.l. 

H . J e n k i n s , The date of Constantine Vll's coronation, Byzantion 32 (1962), σελ. 

133 - 138. Μέχρι τοΰδε έγένετο δεκτή ή ήμερα τής Πεντηκοστής (9 'Ιουνίου) τοΰ 91 1. Ή 

βάπτισις τοΰ Κωνσταντίνου Ιλαβε χώραν τήν 6ην 'Ιανουαρίου 906, ή δέ γέννησίς του τοπο

θετείται μετά πολλής πιθανότητος τον Σεπτέμβριον τοϋ 905 κατά τον R. J e n k i n K, 

The chronological accuracy of the «Logothete» for the years a.D. 867-913, Dumi), 

Oaks Papers 19 (1965), σελ. 1 0 8 - 1 0 9 . 

4. *Αφ* δτου εκρίθη σκόπιμον νά διαφοροποιηθή ή θέσις τοΰ άσκοΰντος τήν έξουσίαν 

ήγεμόνος άπό τής τοΰ συνάρχοντος υίοϋ του, διεμορφώθη βαθμιαίως ίδιον τυπικόν καί επήλ

θε μεταβολή είς τον τίτλον. Ή διαφοροποίησις ανιχνεύεται άπό τοΰ Θ' αιώνος εις τάς πη

γάς, ευρίσκεται δέ πλήρως ολοκληρωμένη τον ΙΑ' . Βλ. περί αυτών είς το βιβλίον μου, 

'Εκλογή, σελ. 1 2 9 - 1 4 4 , 2 0 7 - 2 1 3 , 2 1 4 - 2 2 6 . 

5. Διά τάς ανωτέρω συμβασιλείας βλ. το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 95 - 100. 

134- 138. 
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επταμελή, άντιβασιλείαν, zie ην ανέθεσε τήν διαχείρισιν τών κρατικών υπο

θέσεων, έάσας τήν βασιλείαν Κωναταντίνιο άνεψιω αύτοΰ. ( )ΰτος ήγε τό 

εβδομον τής ^/Αίκ/ας έτος ' . Τ ά μέλη τ ή ; αντιβασιλείας, οι επίτροποι κατά 

τήν βυζαντινήν όρολογίαν, ήσαν ό πατριάρχης Νικόλαος ό μυστικός -, ό μά

γιστρος Στέφανος, ό μάγιστρος Ι ω ά ν ν η ς ό Έλ.αδάς, ό ραίκτωρ 'Ιωάννης, 

καί είς ονόματι Ευθύμιος s . Οι άκολουθοϋντες τήν χρονογραφίαν τοΰ Λογοθέ-

του * καί ό Ζο^ναράς, Γ', σελ. 457 - 458, καταλέγουν είς τους επιτρόπους καί 

τους Ιίασιλίτζην καί Γαβριηλόπουλον, περί ών ό τελευταίος προσθέτει ότι 

προήχθησαν ύπό τοϋ Αλεξάνδρου έκ τόχης Λγόρτιδος εις συγκ/.ητικήν άξίαν 

καί είς πατρικιότητα. 

Ένταϋθα δέον νά επιστηθή ή προσοχή τοΰ άναγνώστου είς δύο τινά : 

Ι) οτι ή βασιλεία περιήλθεν είς τον Κο>νσταντΐνον. Ιίαραθέτω έν ύπο-

σημειώσει τήν καιρίαν κατά τους χρονογράφους φράσιν5, έξ ής εμφαίνεται οτι 

ό Κωνσταντίνος κατέστη αυτοκράτωρ' 

1. Έ π ί τοϋ σημείου αυτού συμφωνούν πάντες οι χρονογράφοι. Σκυλίτζης - Κέδρι

νος, Β', σελ. 2781 — Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 381 — Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, 

σελ. 87'* Λέων Γραμματικός, σελ. 288 - - Ζωναράς, Γ', σελ. 458, Θεόδωρος Σκουτα

ριώτης, σελ. 147. Έ ν τούτοις, έάν θεωρηθη ορθή ή άποψις τοΰ Y. G r u in e 1, Une date 

historico-liturgique : Τή Τρίτη τής Γαλιλαίος, Echos d'Orienl 36 ί 1937 ), σελ. 60 - 6Ί, 

καθ' ην ό Κωνσταντίνος έγεννήθη τήν 18ην Μαίου 905, ούτοι: τήν 9ην 'Ιουνίου 913 είχε 

συμπληρώσει καί το ογδοον έτος. Έ ά ν πάλιν γίν^ δεκτή η ύπο τοΰ K.-J. Π. ,1 e n k i il s. 

The chronological accuracy of the «Logolhete» for the years a. D. 807 - 913, Punii). 

Oakb Papers 19 (1965), σελ. 109 χρονολόγησις τής γεννήσεως τοϋ Κωνσταντίνου τον 

Σεπτέμβριον 905, τότε ούτος ή γεν εισέτι το ογδοον. 

2. Ιίερί τής υπηρεσίας τού μυστικού, συνδεόμενης, ώς φαίνεται, μέ τήν αύτοκρα-

τορικήν γραμματείαν, βλ. F. 1) ο 1 g e r, Byzantinische Diplomatili, σελ. 6Ί καί προσ

φάτως R. ( 1 u ι 1 Ι a n d, Eludes sur l'histoire administrative de l'empire byzantin. Le 

mystique, ό μυστικός, HEB 26 (19681, σελ. 2 7 9 - 2 9 6 . 

.'{. Τους ανωτέρω πέντε αναγράφουν ώς επιτρόπου; : ό βιογράφος τοΰ πατριάρχου 

Ευθυμίου, ΚΛ', Ι - 2 (σελ. 69 - 70 τής εκδόσεως G. d <· Β υ ο r, Vita Eiithymii. Ein Ancc-

doton zur Geschichte Leo's des ii'etsen A. 880 - ill'l, Βερολϊνον 1888, ήν καί χρησι

μοποιώ, ώς φιλολογικώς άρτιωτέραν) καί οί χρονογράφοι Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', 

σελ. 27722 " 278{ (ούτος παραλείπει τον ΕύΟύμιον), ό Λέων Γραμματικός σελ. 288 — 

Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 873 2 ι καί ό Ζωναράς, Γ', σελ. 457 - 458. Ό Συνε

χιστής τοΰ Θεοφάνους, σελ. ,'ί81 καί ο Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 717 - 718 αναφέ

ρουν ονομαστικώς τον πατριάρχην καί τους δύο μαγίστρους, ό δέ βιογράφος Βασιλείου τού 

νέου έν Ρ.CT., τόμ. 109, στ. 656 τον πατριάρχην Νικόλαον καί τον μάγιστρον 'Ιωάννων 

Γαριδάν. 

Ί. \.έων Γραμματικός, σελ. 288 Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 873 2 1 . 

5. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 278! : Τιμ· βασιλείαν παραδονς Κωνσταντίνο) 

τφ οικείω άνεψιφ- Λέων Γραμματικός, σελ. 288 ·= Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 

873 : έάσας τήν βασιλείαν Κ. άνεψιφ αύτοΰ· Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 874 : 

Κ... υπ' 'Αλεξάνδρου έν τ ή βασιλεία καταλ.έλ.ί-ιπτϋ· Μ'ευδο-Συμεών .Μάγιστρος, σελ. 
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2) Οτι παρηγκωνίσθη πλήρως ή βασιλομήτωρ Ζωή. Λύτη εΐχεν άπομα-

κρυνθή τής ανακτορικής ζωής ύπό τοΰ 'Αλεξάνδρου, ευθύς μετά τόν θάνατον 

τοΰ συζύγου της αύτοκράτορος Λέοντος1, νΰν δέ (Ιούνιος 913) ούτε επί

τροπος τοΰ ανηλίκου υίοΰ της διωρίσθη, πολλού δέ έλασσον άνεκηρύχθη 

συμβασιλεύς, ώς έγένετο μέ τήν Είρήνην καί Θεοδώραν είς τό παρελθόν καί 

ώς θά συμβή μέ τήν ιδίαν είς τό εγγύς μέλλον. 

Ή ύπό τοΰ 'Αλεξάνδρου διορισθεΐσα αντιβασιλεία ενεργεί ώς συλλογι

κών Οργανον * μέ απόλυτον έλευθερίαν κατά τήν ρύθμισιν τών κρατικών υπο

θέσεων τών αναφερομένων είς τήν έξωτερικήν " καί έσωτερικήν i πολιτικήν. 

Δεσπόζουσα μορφή τής αντιβασιλείας ήτο ό πατριάρχης Νικόλαος5 καί διά 

τήν διαλάμπουσαν προσωπικότητα καί διά τό ύψηλόν του λειτούργημα. 

717 - 718 : καταλιπών. . . τήν δέ βασιλείαν Κ.' Σκυλίτζης- Κεδρηνός, Β', σελ. 278 ( : 

είς Κωνσταντίνον. . . τό βασιλέων περιελ.έ/λυθε κράτος, ύπό επιτρόπους τελούντα· Συνε

χιστής Θεοφάνους, σελ. 3 8 1 3 : Κ. . . ύπό 'Αλεξάνδρου. . . έν τή βασιλ,εία. καταλ,έλειπτο 

ύπό επιτρόπους τελών. Βλ. καί το χωρίον τοΰ Ζωναρά, Γ', σελ. 455 : ό Λέων Τ' τελευτών 

τήν αύιταρχίαν τφ άδελφφ κατέλιπεν 'Λλεξάνδρω καί τον ν'ιον αυτά) παραδέδωκεν, άξιώσας 

έπιμελεϊσθαι αυτοϋ καί άνάγειν βασιλικώς καί αυτοκράτορα καταλιπεϊν. . . Ό βιογράφος 

Βασιλείου τοΰ νέου P.G., τόμ. 109, στ. 656 παραλλήλους προς τον Κωνσταντίνον μνη

μονεύει καί τής Ζωής, μή διακρίνων πιθανώς το διάστημα τών πρώτων μ/)νών (καθ' ο 

έβασίλευσε μόνος ό Κωνσταντίνος) άπό τήν έπακολουθήσασαν συμβασιλείαν τών ανωτέρω 

προσώπων. 

1. Ή άπομάκρυνσις τής Ζωής ύπο τοΰ Αλεξάνδρου μαρτυρεΐται ύπο τών χρονο

γράφων Συνεχιστοϋ Θεοφάνους, σελ. 386 = Σκυλίτζη - Κεδρηνοΰ, Β' σελ. 283 — Μ'ευ

δο-Συμεών Μαγίστρου, σελ. 721 ^ -- Συνεχιστοϋ Γεωργίου Μοναχού, σελ. 878 — Ζω

ναρά, Γ', σελ. 462. 

2. Κατά τον Ζωναράν, Γ', σελ. 461 ! 2 : ιρ> ή τούτο)ν διοίκησες πολυαρχία τις άλΧ ού 

μοναρχία καί σελ. 457 1 7 : επιτρόπους τφ άνεψιφ καί τοις βασιλείας διοικητάς γράψας 

(sc. ό Αλέξανδρος). Βλ. κατωτέρω, σημ. 5 καί τά λοιπά χωρία. 

3. Τάς διαπραγματεύσεις τών επιτρόπων μετά τοϋ ήγεμόνος Βουλγαρίας Συμεών 

εκθέτουν ο'ι Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 282 1 3 , Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 385,-„ 

Τευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 7 2 1 J 5 , Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 877 - 878, 

Λέων Γραμματικός, σελ. 292, Ζωναράς, Γ', σελ. 462. Ή περί τοΰ Συμεών νεωτέρα μονο

γραφία τοΰ Ν. Ο. S e r g h e r a e r t (Christian G e r a r d ) , Syméon le Grand (893-

927), Iïapiotoi 1960 δέν διακρίνεται δι' αύστηράν έπιστημονικότητα. Βλ. καί τήν βιβλιο-

κρισίαν τοϋ R. .1 a n i n, R E B 20 (1962), σελ. 2 5 2 - 2 5 4 . 

4. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 278 ( ! : λαβόμενος ούν τής εξουσίας Νικόλαος ό 

πατριάρχης ώς καί αυτός επίτροπος ιόν, συνάμα τοίς άλλοις έπτ/δαλιούχει τά τοϋ κοινού. . . 

καί τής βασιλείας. . . παρά τών επιτρόπων ιθιψομένης. Παρεμφερής διατύπωσις παρά Θεο

φάνους Συνεχιστή, σελ. 381, Λέοντι Γραμματικώ, σελ. 288, Συνεχιστή Γεωργίου Μονάχου, 

σελ. 874,3, Ψευδο-Συμεώνι Μαγίστρφ σελ. 718u" πρβλ. Ζωναράν, Γ', σελ. 4619, 462 2 . 

5. Βλ. τά χωρία τής αμέσως προηγουμένης ύποσημειώσεως καί τήν έπιμεμελημέ-

νην μονογραφίαν τοΰ Ί . Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ ο υ, Νικό/,αος Λ' ό μυστικός (ca. 8~>'ì -

925 μ.Χ.) πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, "Αθήναι 1967, σελ. 6 5 - 6 9 . Σύντομος έπι-

σκόπησις τής πολιτικής δραστηριότητος τοϋ πατριάρχου ύπο G. G a y. Le patriarche 
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Συγκεχυμένη εμφανίζεται είς τάς πηγάς ή στάσις τοΰ πατριάρχου έναντι 

Κωνσταντίνου τοΰ Δουκός, δομεστίκου τών σχολών τής 'Ανατολής, Οστις 

ολίγας ημέρας (τρεις, κατά τόν βιογράφον τοΰ πατριάρχου Ευθυμίου, άρα 5) 

'Ιουνίου 913) μετά τόν θάνατον τοΰ Αλεξάνδρου, έπειράθη νά καταλάβη 

τόν θρόνον εύρων οίκτρόν θάνατον ι . 

()ί χρονογράφοι αναφέρουν ότι πολιτικοί φίλοι τοΰ δομεστίκου έκάλεσαν 

αυτόν είς Κωνσταντινούπολη, γεγραο ότων άκέφαλον είναι τήν βασιλείαν καί 

κακώς διεξάγεσθαι. . . αυτόν τε ανακαλούμενων ο>ς έχέφρονα καί ανδρείοι 

και μόνον δυνάμενον έπαξήος κυβερνήσαι τήν περιβόητον τών Ρωμαίοίν αρχήν, 

προσθεμένων δ' δτι καί ή σύγκλητος αυτόν ασπάζεται και 6 πολιτικός όχλος 

και επισπευδόντων ώς τάχος κατάλαβε tv, σννειδότος, ώς φασι, καί τον 

πατριάρχου Νικολάου καί τοις γοαφείσι σννευδοκοϋντος oui το μήπ<·> τέις 

διαθήκας 'Αλεξάνδρου (ίναγνο)σθήναι μηδέ γνιοσθήναι αύτώ ώς επίτροπος 

γέγραπται και αυτός...-.' Εκ τών λεγομένων φαίνεται ότι ή επιστολή εστάλη 

ζώντος έ'τι τοΰ 'Αλεξάνδρου ", άφ' οΰ δέν είχεν εισέτι γνωσθή ή πολιτική δια

θήκη τοΰ αύτοκράτορος καί ό διορισμός τοϋ πατριάρχου ώς επιτρόπου. Δεδο

μένης τής πολιτικής συνεργασίας καί τών προσωπικών δεσμών Αλεξάνδρου 

καί Νικολάου ', θεωρώ άπίθανον ότι ό πατριάρχης ήγνόει τάς προθέσεις τοΰ 

αύτοκράτορος σχετικώς μέ τήν ρύθμισιν τής επιτροπείας τοΰ ανηλίκου ανεψιού 

του, πολύ δέ όλιγώτερον συμβιβάζεται μέ τήν καθόλου προσωπικότητα τοϋ 

πατριάρχου ή σκέψις νά προώθηση εις τόν θρόνον δυναμικόν στρατιωτικόν 

αντί νά κράτηση δι" εαυτόν τήν αρχήν ύπό τήν ιδιότητα τοΰ επιτρόπου. 

Ί Ι πληροφορία τών χρονογράφων αναμφιβόλως εϊναι κατά βάσιν αληθής 

καί μόνον είς τάς λεπτομέρειας, cor φυσικόν, περιέχει ανακρίβειας τινάς. 

Πιθανωτέραν έκδοχήν διά τά γεγονότα θεωρώ -.ην διαφαινομένην έκ τοΰ βίου 

Nicolas le Mystique et son rôle politique, Mélanges CM. Πΐοΐιΐ,τόμ. A', Παρίσιοι 1930, 
σελ. 91 - 100. 

Ι. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 381 - 3 8 4 , Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 2 7 8 -

281, Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 7 1 8 - 7 2 1 , Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 

874 - 877, Ζωναράς, Γ', σελ. 458 - 461, Βίος Ευθυμίου, κεφ. ΚΑ', 1 - 5, σελ. 69 - 70. 

1 Ιερισσότερον συγκεχυμένη εμφανίζεται ή στάσις τοΰ πατριάρχου καί τών επιτρόπων είς 

τόν Βίον Βασιλείου τοΰ νέου (P.G., τόμ. 109, στ. 656 - 661 ι, ούτινος ό συντάκτης προφα

νώς πρόσκειται είς το κόμμα τοΰ Λουκός. 

2. Βλ. τάς έν τή προηγουμένη σημειώσει παραπομπάς. 

3. Ό V. G r u m e l , Regestes, άρ. 640, χρονολογεί τήν έπιστολήν εις τήν 4ην ή 5ην 

Ιουνίου 913. Πρβλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ν , ενθ' άνωτ.. σελ. 65 - 69, ένθα έκτενέστερον 

περί της επαναστάσεως Κωνσταντίνου τοϋ Λουκός. 

4. Ώ ς γνωστόν, ό Νικόλαος έπανήλθεν είς τόν άρχιεπισκοπικον θρόνον πανηγυρικώς, 

ευθύς ώς ό "Αλέξανδρος άνέλαβεν ώς μόνος αυτοκράτωρ ( 1 Ι Μαΐου 912). Βλ. Κ ω ν σ τ α ν 

τ ι ν ί δ η ν , Μ' άνωτ., σελ. 57 κέ., έ'νθα καί αϊ παραπομπαί είς τάς πηγάς καί τήν βι-

βλιογραφίαν. 



II Α Ν Τ Ι Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α ΕΤΣ TO ΒΤΖΑΝΤΙΟΝ 4 7 

τοΰ Ευθυμίου, παρά τήν προκατάληψιν τοΰ αγιογράφου έναντι τοΰ πατριάρ

χου Νικολάου. Κατά τόν συντάκτην τοΰ βίου : Ώς δέ τοϋτον (sc. τόν Άλέξαν-

δρον) ό πατριάρχης έώρα τω θανάτω προσεγγίζοντα, γράφει, Κοινσταντίνιο 

τώ τοϋ Λουκάς 'Ανδρόνικου υίφ, έν σπουδή τήν πόλιν καταλαβεΐν πριν är της 

βασιλείας έτερος δράξοιτο. τή επαύριον δέ παρά τοϋ βασιλεύοντος προσκλη

θείς ήδη τα τελευταία πνέοντος τήν τής βασιλείας έπιτροπείαν άναδέχεται. . . ι. 

Τά γεγονότα αναπαριστώ ώς εξής. Ό πατριάρχης έγνώριζε τήν πρόθεσιν 

τοΰ αύτοκράτορος '.Αλεξάνδρου, όπως τώ άναθέση καθήκοντα άντιβασιλέως, 

διησθάνετο δμως οτι μόνη ή προσωπική του επιβολή δέν συνιστά επαρκή 

πολιτικήν δύναμιν. Κατόπιν τούτου έκρινε σκόπιμον νά έλθη είς συνεννόησιν -

μέ ίσχυρόν στρατιωτικόν παράγοντα, οίος ήτο ό κατέχων τό αξίωμα τοΰ δομε

στίκου τών σχολών τής 'Ανατολής, διά νά απόκτηση τό άναγκαΐον στρατιω

τικόν έρεισμα, ουδόλως δμως διενοήθη νά εύνοήση επαναστατικά σχέδια είς 

βάρος τοΰ νομίμου κυρίου τοΰ θρόνου 3. Υποθέτω δτι πλην τής καίριας στρα

τιωτικής θέσεως, ην ό Κωνσταντίνος Δούξ κατείχε, τήν πατριαρχικήν άπό-

φασιν θά επηρέασαν καί οι παλαιοί δεσμοί τοΰ Νικολάου προς τήν οίκογέ-

νειαν τών Δουκών 4. Ό Κωνσταντίνος, έλθών τόν Ίούνιον τοΰ fil3 είς τήν 

Ι. Βίος Ευθυμίου, ΚΑ', 1, σελ. 69. 

2. Πολύ πιθανόν, ό Κωνσταντίνος Δούξ νά εΐχεν είδοποιηθή καί ύπο τών έν Κων-

σταντινουπόλει πολιτικών του φίλων περί τοΰ επικειμένου τέλους τοΰ 'Αλεξάνδρου, ώς φέ

ρεται είς τάς χρονογραφίας. Ή κακοβουλία τοΰ βιογράφου τοϋ Ευθυμίου συνίσταται είς το 

οτι παρουσιάζει τον πατριάρχην μεταμεληθέντα διά τήν προς τον Κωνσταντίνον Δούκα 

έπιστολήν, ευθύς ώς έπληροφορήθη τον ίδικόν του διορισμόν, ώς επιτρόπου τοΰ ανηλίκου 

αύτοκράτορος (Βίος Ευθυμίου, κεφ. ΚΑ', 2 - 3 , σελ. 70). 

3. Άνάλογον στάσιν έτήρησεν ό πατριάρχης Νικόλαος υπέρ τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' 

(ΙΓ) πορφυρογέννητου κατά τά γεγονότα τοϋ Μαρτίου 919, περί ών εκτενώς κατωτέρω. 

σελ. 57 κέ. 

4. Ό βιογράφος τοϋ πατριάρχου Ευθυμίου βέβαιοι οτι ό Λέων Τ ' κατεϊχεν αποδείξεις 

περί συνεννοήσεων τοΰ Νικολάου καί τοΰ πατρός τοΰ Κωνσταντίνου, "Ανδρόνικου τοΰ Δου-

κός, δστις έστασίασε τον Σεπτέμβριον 905 καί κατέφυγεν είς τους "Αραβας τής Ταρσού 

αρχικώς (Μάρτιος 906), ακολούθως δέ είς Βαγδάτην ('Οκτώβριος 906). Κατά τήν διαμά-

χην πατριάρχου καί αύτοκράτορος έξ αφορμής τοΰ τετάρτου γάμου, ό Λέων Τ ' φέρεται 

ειπών προς τον Νικόλαον : Ώς εοικεν, κύρι ό πατριάρχης, [ = κλητική ενικού | καταπαί-

ζων μου τής βασιλείας ταϋτα καί λέγεις καί ποιείς, ή τόν άντάρτι/ν Λούκα προσδοκών 

έκ τής Συριάτιδος γέας καί έπ' αύτφ τεθαρρηκώς ημάς καταφρονείς ; Βίος Ευθυμίου, 

Ι Β ' , 14 (σελ. 41 )" πρβλ. αυτόθι, Ι Γ ' , 9 (σελ. 45), Ι Γ ' , 19 - 20 (σελ. 47). Περί τής ανταρ

σίας τοΰ 'Ανδρόνικου βλ. V. G r u m e l , La récolte d'Andronic Doux sous Léon VI, 

Echos d 'Orient 36 (1937), σελ. 202 - 207 καί διά τήν χρονολόγησιν R. .1 e n k i n s, 

Leo Choerosphactes and the Saracen Vizier, Zbornik R a d o va Βυζαντινού Ινστιτούτου 

Βελιγραδίου 8, 1 (1963), σελ. 167 - 175. Τάς παραπομπάς εΐς τάς πηγάς καί κριτικήν τής 

αξιοπιστίας των, όσον άφορα τόν ρολον τοϋ πατριάρχου βλ. παρά Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η , 

ενθ' άνωτ., σελ. 38 - 39, 44, 48 - 49. "Οτι ό πατριάρχης διετέλει έν γνώσει τής ανταρσίας 
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βυζαντινήν πρωτεύουσαν, είναι εύνόητον, νά επεδίωκε νά παρουσίαση τά 

επαναστατικά του σχέδια ώς ευνοούμενα ύπό τοΰ πατριάρχου, όταν μάλιστα 

είχεν είς χεΐράς του τό μνημονευΟέν πατριαρχικόν μήνυμα. Οι μεταγενέστεροι 

χρονογράφοι εί'τε ένεκα πολιτικής αφέλειας εΐτε διά τό συγκεχυμένον τών ειδή

σεων προσεπάθησαν νά συμβιβάσουν τάς πληροφορίας προς τήν έ'κβασιν τών 

πραγμάτων, άλλα δέν έπέτυχον νά διευκρινήσουν τήν πατριαρχικήν πολι-

τικήν γραμμήν. 

Κατά τήν καταστολήν τής έπαναστάσεο^ς Κωνσταντίνου τοΰ Δουκό: 

επειδή ο'ι επίτροποι ι έθεωρήθησαν ύπερβαλλόντως σκληροί - έναντι ανωτέρων 

κρατικών λειτουργών — μή ενεργούντες, φαίνεται, πάντοτε άμερολήπτω: -

τινές παρρησιασάμενοι τών δικαστών της άδικου ορμής άνεχαίτισαν, φάμενοι, 

ώς παιδός έίντος τον βασιλέως καί μή νοονντας τα πεπραγμένα, πώς ave ν 

τής αντοΰ κελεύσεο)ς τολμάτε τά τοιαύτα διαπράττεσθαι ; 3 Ο'ι ένταϋθα 

τιθέμενοι περιορισμοί είς τήν έλευθέραν έκτέλεσιν τοΰ έ'ργου τών μελών τής 

αντιβασιλείας εϊναι, νομίζω, ηθικής καί ουχί νομικής φύσεως. Ο'ι επίτρο

ποι έχουν τήν εύθύνην τής διακυβερν/;σεως τοΰ κράτους, άλλ' οφείλουν 

νά ενεργούν εντός τών ορίων τών νόμων καί τής ηθικής τάξεως. Eie τήν προ-

κειμένην περίπτωσιν φαίνεται οτι υπερέβησαν τά όρια 4, έξορίσαντες καί 

θανατώσαντες πολιτικούς αντιπάλους, ών δέν απεδείχθη πασιφανώς ή ένοχη. 

Κατά τάς βυζαντινάς πολιτειακάς αντιλήψεις ή διάκρισις μεταξύ βασι

λέως καί τυράννου δ εϊναι σαφής. Ό ήγεμών, όστις δέν σέβεται τόν νόμον, δέν 

φοβείται τόν Οεόν, δέν διαπνέεται από πνεύμα δικαιοσύνης καί φιλανθρωπία:, 

τοϋ ' Ινδρονίκου δέχεται καί ή Ρ. Κ a r 1 i ri - Π a y I e r, The révolte of Andronìcus 

Diicas, USI 27 (1966), σελ. 2 3 - 2 5 . 

1. Έ κ τών ιστοριογραφικών πηγών διαφαίνεται οτι τά μέτρα προς καταστολήν τής 

ανταρσίας ελήφθησαν τή πρωτοβουλία τών λοιπών πλην τοϋ πατριάρχου μελών τής αντι

βασιλείας. 

2. Λεπτομέρειας περί τών επιβληθεισών ποινών καί ονόματα τών καταδικασθέντων 

παραδίδουν οί Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ, 384 - 385, Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, 

σελ. 8 7 6 - 8 7 7 , Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 281-,, Ζωναράς, Γ', σελ. 460- 46 Ι · πρβ). 

Βίον Ευθυμίου, ΚΑ', 4 - 5 (σελ. 70). 

3. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 281 - 2 8 2 Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 3 8 4 -

385 — Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 877 - Λέων Γραμματικός, σελ. 291 -

Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 721" Ζωναράς, 1", σελ. 461 : πώς τοιαύτα ποιείτε ύμείς 

κέλευσε ω ς ά τ t ρ βασιλικής, έπει παίς <όν ο βασιλεύς τοις πραττομένοις ου 

συναινεί; 

4. Ζωναράς. Γ', σελ. 4β1 9 : <>Ί δέ τοΰ βασιλ,έως επίτροποι . . . έ ν α υ θ ε ν τ ο ϋ ν

τε ς τ ο ί ς π ο ά γ μ α α ι π ο λ λ à τ ώ ν ο ύ δ ε ό ν τ ω ν έ π ο ί ο υ ν . . . 

5. Βλ. Α ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, ^Ενδειξις διέι τήν χρονολόγησα· τοΰ '. {κα

θιστού ύμνου, Ε Ε Β Σ 35 (1966/1967 ), σελ. 49 - 52, έξ αφορμής τοϋ στίχου : Χαίρε τΰραν-

νον άπάνθρωπον έκβαλοΰαα της άοχης. 
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άλλ' επιδίδεται είς πράξεις ωμής βίας καί κυριαρχείται ύπό άχαλιναγωγήτων 

παθών παύει νά εϊναι βασιλεύς καί μετατάσσεται είς τήν χορείαν τοΰ τυράν

νου. Προφανώς ή επικρατήσασα βιαιότης κατά τήν καταστολήν τής επανα

στάσεως τοΰ 913 υπενθύμιζε τυραννικάς ενεργείας καί προεκάλεσεν εντόνους 

διαμαρτυρίας, διότι δέν έθεωρήθη πρέπον νά προσαφθή είς ανήλικο ν βασιλέα 

τό στίγμα τοϋ τυράννου. 

'Αλλά τό καθεστώς, ώς έρρυθμίσθη ύπό τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξάνδρου, 

δέν διετηρήθη έπί πολύ. Ή βασιλομήτωρ Ζωή, φιλόδοξος καί δυναμική, ενήρ

γησε καί επέτυχε νά άναλάβη ώς συμβασιλεύς ' τήν έξουσίαν, ένω παραλλήλως 

προέβη βαθμηδόν είς τήν παΰσιν τών ύπό τοΰ 'Αλεξάνδρου κατασταθέντων 

επιτρόπων καί τόν διορισμόν είς καίριας θέσεις προσώπων προσκειμένων είς 

αυτήν. Δέν εϊναι απολύτως σαφές, πώς έπήλθεν ή μεταβολή, διότι τάς πληρο

φορίας τών χρονογράφων χαρακτηρίζει ποια τις αφέλεια. Ούτοι παρουσιάζουν 

τά γεγονότα ώς έξης. Ό μικρός αυτοκράτωρ έδυσφόρει διά τήν στέρησιν τής 

μητρικής παρουσίας καί οί όδυρμοί του ήνάγκασαν τους επιτρόπους νά επανα

φέρουν, παρά τήν θέλησίν των, τήν Ζωήν είς τά ανάκτορα 2. 

'Ακριβεστέρα όμως έξέτασις τής όλης άφηγήσεως, ιδία ώς πρό: τόν ύφ' 

εκάστου προσώπου διαδραματισθέντα ρόλον, καθιστά φανερόν, κατ' έμέ, 

ότι ή Ζωή επέτυχε νά διάσπαση τά μέλη τής αντιβασιλείας καί νά έ'λθη είς 

συνεννόησιν τουλάχιστον μέ τόν Ινα έξ αυτών, καί συγκεκριμένως, τόν μά

γιστρον Ίωάννην Έλαδάν. Ούτος έπεδίωκεν, ώς φαίνεται, νά καταλάβη τήν 

θέσιν, ην μέχρι τότε κατείχε μεταξύ τών επιτρόπων ό πατριάρχης, δι' ô συνέ-

πραξε μέ τήν βασιλομήτορα, διαθέτουσαν τήν ύποστήριξιν καί άλλων ισχυρών 

προσωπικοτήτων, έν οϊς τοΰ παρακοιμωμένου Κωνσταντίνου 3 . Ή αύγοΰστα 

είς αντάλλαγμα ανέλαβε τήν ύποχρέωσιν νά προαγάγη τόν Ίωάννην Έλαδάν. 

Καρπός αυτής τής πολιτικής προσεγγίσεως ύπήρξεν ή επάνοδος τής Ζωής 

1. Βλ. κατωτέρω, σελ. 55, τήν Οεμελίωσιν τής απόψεως μου. 
2. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 283 t · Τοϋ δέ βασιλέως Κωνσταντίνου διά παντός 

όδυρομένου καί τήν εαυτού ανακαλούμενου /ιητέρα (ήδη γαρ αυτήν κατήγαγε τοΰ παλ.ατίου 
Άλ,έξανδρος) άναβιβάζουσι καί άκοντες πάλιν αυτήν. Ούτω καί Θεοφάνους Συνεχι
στής, σελ. 386 = Λέων Γραμματικός, σελ. 292 - 293 — Ψευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 
721 — Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 878, οίτινες δμως έχουν παραλείψει τήν ου
σιώδη λέξιν άκοντες, της έννοιας διατηρηθείσης είς τήν διατύπωσιν τοϋ Ζωναρά, Γ', σελ. 
4629 : 'Ανακαλούμενου δέ διόλου τήν εαυτού μητέρα τοϋ βασιλέως. . . ήναγκ ά σ θ ι/-
σ αν αυτήν άναγαγεΐν οί επίτροποι. . . 

3. Ώ ς νέος Πρωτεύς καί τοϋ παλαιού ποικιλώτερος χαρακτηρίζεται ό παρακοιμώ
μενος Κωνσταντίνος είς τόν Λόγον έπί τή τών Βουλγάρων συμβάσει, Ικδ. ύπο R.-J. Η. 
J e n k i n s , The peace with Bulgaria 927 celebrated by Theodoras Daphnopates, Poly-
ehronion. Festschrift Fr. Dolger, Χαϊδελβέργη [19661, σελ. 292 και 295. Βλ. κατωτέρω, 
σελ. 57 κέ. 

4 



50 Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ ΝΡΤΣΤΟΦΤΛΟΠΟΓΛΟΥ 

είς τά ανάκτορα καί μάλιστα ύπό τήν ιδιότητα τοΰ συμβασιλέως ' καί ή 

διάλυσις τής αντιβασιλείας. Ή βασιλομήτωρ δέν ήτο δυνατόν νά διατήρηση 

ώς συνεργάτας άτομα προσκείμενα είς τό έχθρικόν κόμμα τοΰ άνδραδέλφου 

της καί ό Ιωάννης Έλαδάς προς ΐδιον αύτοΰ συμφέρον συνεβούλευσε τήν 

άπομάκρυνσιν τών κοσμικών μελών τ ή : ύπό τοΰ 'Αλεξάνδρου κατασταθείση: 

αντιβασιλείας 2. Είς τό πρώτον αυτό στάδιον δέν προεβλέπετο άπομάκρυνσι: 

καί τοΰ πατριάρχου, εί'τε έκ σεβασμού πρό: τό λειτούργημα του εί'τε έκ φόβου 

τής ισχύος του. Ό Νικόλαος έξηκολούθησεν έπί τι διάστημα νά ευρίσκεται 

έπί κεφαλής τής κρατικής μηχανής 3, άλλα τόν Φεβρουάριον 914 *, τή πρωτο

βουλία τοΰ έταιρειάρχου Δομηνίκου 5, περιωρίσθη ύπό τής Ζωή: είς τά αυστη

ρώς εκκλησιαστικά αύτοΰ καθήκοντα. λΤετ' ολίγον παρητήθη διά λόγου: 

υγείας καί ό "Ιωάννης Έλαδάς 6. Ούτως ουδέν τών μελούν τής ύπό τοΰ 'Αλε

ξάνδρου κατασταθείσης αντιβασιλείας κατεΐχεν έν τοις έξης κυβερνηιικήν Οέσι\. 

Τήν πολιτικήν μεταβολήν, συνδεομένην, ώς θά ΐδωμεν, καί μέ τήν δημι-

ουργίαν νέου πολιτειακού σχήματος (συμβασιλεία Κωνσταντίνου καί Ζωής), 

ερμηνεύει ό Ο. Oslrogorsky ώ : άπότοκον τών υπέρμετρων παραχωρήσεων 

τής ύπό τόν πατριάρχην Νικόλαον αντιβασιλείας προς τόν ηγεμόνα τών Ιίουλ-

1. Θεμελίωσιν τής απόψεως βλ. κατωτέρω, σελ. 55. 

2. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 283 3 : άνελθοΰσα καί ι γ κ ρ α τ ή ς γ ε ν ο μ έ ν η 

τής βασιλείας (sc. ή Ζωή) προσλ.αμβάνεται τόν παρακοιμώμενο ν Κωνσταντίνον 

καί Άναστάσιον καί Κωνσταντίνον τους άδελ.φούς τους τήν έπωνυμίαν Γογγυλίους. συμ-

βουλ.ει>σαντος δέ καί'Ιωάννου τοΰ'Ε/.αδΰ καταβιβάζουσι τους οικείους '. Ιλ,εξάνδρου, Ίωάν

νην τόν ραίκτωρα, τόν Γαβριηλόπουλ.ον, τόν Βασιλίτζην καί τους λοιπούς. Ούτω καί 

Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 386 3, Λέων Γραμματικός, σελ. 292 - 293, Μ'ευδο-Συμεών ΛΙά-

γιστρος, σελ. 72I2Ü, Συνεχιστής Γεο>ργίου Μονάχου, σελ. 878, Ζωναράς, V", σελ. 462 - 463. 

3. Βίος Ευθυμίου, ΚΑ', 8, σελ. 7 Ι . καί γαρ διά χειλέων αύτοΰ (se. τοΰ πατριάρ

χου ) ή πάσα τών βασιλείων διενθετείτο κυβέρνησις. . 

4. Βλ. κατωτέρω, σελ. 54 - 55, δια τήν χρονολόγησιν. 

5. Είς τήν θέσιν τοϋ έταιρειάρχου διωρίσθη ύπο τής Ζωής, ευθύς μετά το πραξικό

πημα, άφωσιωμένος αξιωματούχος, περί το όνομα τοΰ οποίου παρατηρείται μικρά διαφω

νία είς τάς πηγάς· διότι αλλαι ονομάζουν αυτόν Λομίνικον (Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', 

σελ. 283, Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 386, \έων Γραμματικός, σελ. 292, Συνεχιστής Γεωρ

γίου Μοναχού, σελ. 8791, άλλα ι δέ θεοφύλακτοι' τόν (υίόν) Λομηνίκου (Μ'ευδο-Συμεών 

Μάγιστρος, σελ. 722), ενώ ό Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 878 · Θεοφι'ύακτον 

Ίοιη'ρηκοί·. 

6. Σκυλίτζης - Κεδρτ,νός, Β', σελ. 283 : Προβάλλεται δέ καί Ζωή αύγοΰστα Λομί

νικον έταιοειάρχην, δραστήριοι1 δοκοϋντα καί τοις αυτής προσκείμενον προστάγμασιν, οέ< 

τή συμβουλή καταβιβάζεται ό πατριάρχης τοΰ παλατιού και ό μάγιστρος δέ Ιωάννης 

ô 'Κλάδας κατί/λθεν εκουσίως, νόσν> ληφθείς δι' ής καί έιπεβίω. Ούτω καί Θεοφάνους Συνε

χιστής, σελ. 385 - 386, Λέων Γραμματικός, σελ. 293 (ελλείπει παρ' αύτώ ή πληροφορία 

περί τής άπομακρύνσεως τοΰ πατριάρχου), Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 722, Συνεχι

στής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 879, Ζωναράς, Γ', σελ. 462 - 463. Ό τελευταίος, τά δύο 

στάδια της μεταβολής συμπτύσσει είς έν. 
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γάρων Συμεών. Συνίσταντο δ' αύται, πάντοτε κατά τόν διαπρεπή ιστορικόν ' , 

είς ύπόσχεσιν πραγματοποιήσεως συνοικεσίου μεταξύ τοΰ νεαροΰ Βυζαντινού 

αύτοκράτορος καί θυγατρός τοΰ Συμεών άφ' ενός καί είς τήν στέψιν τοΰ Συμεών 

ύπό τοΰ οΐκουμενικοΰ πατριάρχου άφ' ετέρου. Καί τά μέν ιστοριογραφικά 

κείμενα άγνοοΰν παντελώς τά περί συνοικεσίου. Έ ξ υπαινιγμού έν μεταγενέ

στερα επιστολή τοΰ πατριάρχου Νικολάου μυστικοΰ - προκύπτει οτι έπιγα-

μίαν μετά τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκράτορος έπεζήτει φορτικώς ό Συμεών κατά 

τήν έποχήν τής άνηλικότητος τοΰ πορφυρογέννητου Κωνσταντίνου. Ό πατρι

άρχης επιρρίπτει τήν εύθύνην της απορρίψεως τοΰ συνοικεσίου είς άλλους 3" 

υποθέτω βτι μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν διπλωματικότητα καί εύελιξίαν ' 

θά εϊχεν αποφύγει νά δεσμευθή έναντι τοΰ Συμεών, περιορισθείς είς αορι

στολογίας 5. 

Πολύ όλιγώτερον δύναται νά γίνη λόγος περί πραγματικής στέψεως τοΰ 

Βουλγάρου ήγεμόνος έκ μέρους τοΰ Νικολάου τόν Αΰγουστον τοΰ 913, ώς 

διατείνεται ό G. Ostrogorsky 6 . 'Αντιθέτους απόψεις ύπεστήριξεν ό Κ. "Αμαν-

τ ο ς 7 , ό Fr. Dölger είς τελευταίας εργασίας του β , ή Ρ. Karlin H a y t e r 8 

καί ή γράφουσα '. Λί ίστοριογραφίαι όμιλοΰν περί ευλογίας παρασχεθείσης 

1. O s l r o g o r s k y , Geschichte, σελ. 218 καί τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , παλαιοτέρα ειδική 
μελέτη, Die Krönung Symeons von Bulgarien durch den Patriarchen Nikolaos My-
stikos, Bulletin de l'Institut archéologique bulgare 9 (1935), σελ. 275-286. 

2. Νικολάου πατριάρχου επιστολή τώ Συμεών Βουλγαρίας, P.O., τόμ. I l l , στ. 
108- 113 (άρ. 16) = G r u m e l , Begestes, άρ. 677, χρονολογουμένη μετά τήν 17ην 
Δεκεμβρίου 920 καί εντός τοΰ Ιανουαρίου 921. 

3. Αυτόθι, στ. 112 · έπεζήτει ς (συ ò Συμεών) πρό τοιιτου κηδεΰσαι βασιλεΐ καί τήν 
σήν έξαίτησιν παρά φαΰλον έποιήσαντο οίς έδοξε τοΰτο ποιεϊν... 

4. Βλ. Αόγον έπί τη τών Βουλγάρων συμβάσει, Ινθ" άνωτ. (σελ. 49, σημ. 3), έκδ. 
R.-.T. II. J e n k i n s , σελ. 303. 

5. Ό F r . D Ο 1 g e r, Bulgarisches Zartum und byzantinisches Kaisertum, έν 
τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Byzanz und die europäische Staatenwelt, Ettal 1953, σελ. 148, σημ. 
19, σημειοϊ : Das solche Heiratsversprechungen gemacht wurden nimmt man allge
mein an. Τήν άποψιν τοΰ O s t r o g o r s k y , ÉvQ' άνωτ., αποδέχεται ό Κ ω ν σ τ α ν-
τ ι ν ί δ η ς, έ"νθ' άνωτ., σελ. 73. 

6. O s t r o g o r s k y , Geschichte, σελ. 218, ένθα καί παραπομπαί είς τάς είδι-
κωτέρας μελετάς του, Avtokrator ί Samodrtac, Glas Srpske Akadem. 164 (1935), 
σελ. 121 κέ. καί Die Krönung Symeons von Bulgarien, σελ. 275 - 286. Τήν άποψιν ταύ-
την συμμερίζεται καί ό ' Ι . Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ς , Ινθ' άνωτ., σελ. 73. Πρβλ. και Β f. 
R u n e i m a n , The emperor Romanus Leeapenus and his reign, Cambridge 1929, 
σελ. 51, σημ. 2. 

7. Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, Βιβλιοκρισία έπί τής "Ιστορίας τοΰ G. Ostrogorsky, έν ΕΕΒΣ 
22 (1952), σελ. 328 καί τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , 'Ιστορία τοΰ Βυξαντινοϋ κράτους, τόμ. Β 1 

(867 - 1204), 'Αθήναι 1957, σελ. 59 - 60. 
8. Βλ. τήν ύπ' άρ. 2 ύποσημείωσιν τής σελ. 52. 
9. Α ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, 'Εκλογή, σελ. 98. 
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ύπό τοΰ πατριάρχου, όστις έπί της κεφαλής τοϋ Συμεών έ'Οεσε το ϊδιον έπιρ-

ριπτάριον \ Ούδαμοΰ μαρτυρεΐται χρήσις διαδήματος ή στέμματος, τών κατ' 

εξοχήν συμβόλων τής στέψεως. Ό Fr. Dölger δέχεται οτι πρόκειται περί 

υιοθεσίας τοΰ Συμεών ώς πνευματικού τέκνου τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκράτορος 2. 

Είς προσφάτως άναδημοσιευθέντα αποσπάσματα ρητορικού έργου Έπί 

τή τών Βουλγάρων συμβάσει3--, άτινα επιτυχώς έσχετίσθησαν προς τά γεγο

νότα τής περιόδου 900 - 917 ύπό τοΰ εκδότου R.-J. Η. Jenkins 4 , γίνονται 

συγκεκαλυμμένοι άλλα διαφανείς υπαινιγμοί είς τάς σχέσεις τής αντιβασι

λείας καί τοΰ Συμεών, ειδικώς δέ είς τάς προσπάθειας τοΰ πατριάρχου, όπως 

θέση φραγμόν είς τάς υπερφίαλους άξιούσεις τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος 5. 'Αλλά 

πόσον επισφαλής είναι ή χρησιμοποίησις άοριστολόγου ρητορικοΰ κειμένου 

δ ι ά σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α θ έ μ α τ α , ώ ς τ ό έ π ί μ α χ ο ν τ ή ς σ τ έ ψ ε ω ς τ ο ΰ Σ υ μ ε ώ ν ύ π ό τοϋ 

πατριάρχου Νικολάου, αποδεικνύει ή μεταξύ τών ερευνητών άναφυεϊσα δια

φωνία όσον άφορα τό ύποτιθέμενον συναφές χωρίον". Ό Η. Jenkins, ταυτί-

1. Βλ. κατωτέρω, σελ. 53, σημ. 7, όλόκληρον το χωρίον. Κατά τον Ρ . Β e r n il r-

d a c i s, Les ornements liturgiques chez les Grecs, Échos d'Orioni 5 (1901 - 1 9 0 2 ) , 

σελ. 1 3 6 - 137, «το έπιρριπτάριον ή έπανωκαλύμμαυχον είναι πολύ λεπτον μέλαν οΟόνιον, 

το όποιον καλύπτει το καλλυμαύχιον τοΰ επισκόπου καί πίπτει έπί τών ώμων καί τ?)ς 

ράχεως αύτοΰ». Βλ. l ì . t i il i 1 1 a n d, Etudes sur l'histoire administrative de Byzance. 

Observations sur le Clétorologe de Philothée. BEB 20 (1962), σελ. 162, σημ. 61 καί 

Κ. Κ α λ ο κ υ ρ ά , άρθρον έπιρριπτάριον, έν Θρησκευτική καί ΊΙΟικΤ; Εγκυκλοπαίδεια, 

τόμ. 5, 'Αθήναι 1964, σελ. 781. 

2. 1) o l g e r , ενθ' άνο:>τ., σελ. ΙΊ8, σημ. 18 καί σελ. 183 - 196, ένθα άνατύπωσις 

τής μελέτης α ύ τ ο ΰ, Der Bulgarenherrscher als geistlicher Sohn des byzantinischen 

Kaisers καί τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Β.Ζ. 52 (1959), σελ. 385. Τήν άποψιν ταύτην υιοθετεί καί ή 

Ρ. Κ a r 1 i n - Il a y I e r, The homily of the peace with the Bulgaria of 921 and the 

«coronation» of 913, J a h r b u c h der ocslerreicliisclien byzantinischen GcselLscliaff 17 

(1968), σελ. 37. 

3. Tò πλήρες κείμενον τής ομιλίας, έκφων/]Οείσης τώ 927, έδημοσιεύθη ύπό Τ h 

li s ρ e n s k i j , έν Lelopis isloriko-philologiöeskago Obä i e s lva priirnperator.skoin, 

Novorossijskom l 'niversilet i · , τόμ. VI, \ izatilijskoe Oldelenie II, 'Οδησσός 1894, 

σελ. 48 - 1 23. 

4. .1 e n k i r i s , The peace with Bulgaria, σελ. 2 8 9 - 3 0 3 (τά αποσπάσματα, σελ. 

289 - 293). 

5. Αυτόθι, σελ. 290 - 293 (f. 47 - 48"). 

6. Αυτόθι, σελ. 291 : ο δέ (καί γαρ lì προήδει διαπυνθάνεται) είργει τέως τοι>ς τής 

συγκλ.ήτου, τό κράτος τιμών καί τόν αυτό χαρισάμενον. ο δέ τή τοΰ ίίδου κυνέη συγκαλ.υπτό-

ιιενος, τους συνεόρτους αιτεί καί εις Ίσχύν τήν διαθί'/κην προτείνεται, ό δε αντιτείνεται, βα-

σι/Ja προσκυνι ίσθαι σαφώς έρών ει μή Ρα)/ιαίυν Ρωμαίοι ς άπώμοτον «ή βραχύ τιθεις τό 

περινοηθέν σοι διάδημα προσκυνητάς έχε τους συνεόρτους» , . .αλλ' ô μέν τήν ειρήνην 

τιμών καί ύπ' αντής έτι τιμώμενος έιστασίαατος τοις άστασιάστοις εφιστάται, καί τοις 

αύτοίς ο αδελφός ϊχνεσιν έπιβάς συναποί-χεται, τφ παιδί τά σκήπτρα λιπών καί ιίριστοκρα-

τιίαν έφάψας τήν ήδη | ( !od . L: ϋφάψις τι)ν ήβην κατ' έμ.έ ορθότερα γραφή) τώ νέιο 

ποοσμένουσαν. 



Il ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΙΣ TO ΒΤΖΑΝΤΙΟΝ 53 

ζων τό πρώτον καί τρίτον ό δε προς τόν πατριάρχην Νικόλαον καί τό δεύτερον 

προς τόν Συμεών, διαβλέπει είς τό χωρίον ύπαινιγμόν είς τήν ύπό τών χρονο

γράφων περιγραφομένην τελετήν τής επιθέσεως τοΰ πατριαρχικού έπιρρι-

πταρίου έπί τοΰ Συμεών '. Τουναντίον ή Ρ. Karlin - Hayter φρονεί ότι διά 

τοΰ πρώτου καί τρίτου ό δέ νοείται ό Λέων Ç", οπότε δέν χωρεί πλέον συζή-

τησις έπί συμβάντος τοΰ Αυγούστου - Σεπτεμβρίου 913 2. Ή συγγραφεύς 

υποστηρίζει περαιτέρω ότι έν τή αυτή παραγράφου ό μέν τήν είρήνην τιμών 

είναι ό Λέων Τ' καί ό τοις αύτοϊς ό αδελφός Ί'χνεσι,ν έπιβάς σνναποίχεται είναι 

ό αυτοκράτωρ 'Αλέξανδρος, ή δέ άριστοκρατεία το συμβούλιον τής αντιβασι

λείας Λ. Τουναντίον ό R . J e n k i n s ταυτίζει τόν άδελφόν προς τόν Συμεών, 

καταστάντα πνευματικόν άδελφόν τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκράτορος, τό δέ άρι

στοκρατεία θεωρεί ώς «ρητορικόν συνώνυμον τοΰ αυτοκρατορία: quasi τό άρι

στον κράτος, the highest rank in the imperial hierarchy» 4. Ί Ι τελευταία 

αύτη ερμηνεία τοΰ άριστοκρατεία είναι, νομίζω αστήρικτος, ώς επίσης ή άπό-

δοσις τοΰ χαρακτηρισμοΰ ((αδελφός» τοΰ βυζαντινοΰ αύτοκράτορος είς τόν Συ

μεών, — γνωστοΰ όντος ότι μεταξύ τοΰ Βουλγάρου ήγεμόνος καί τοΰ Βυζαντινοΰ 

μονάρχου επικρατεί σχέσις υίοϋ προς πατέρα 5 — αντιστρατεύεται απολύτως 

τάς αρχάς τοΰ τότε κρατοΰντος συστήματος ίεραρχήσεως μεταξύ τών κρατών 

γενικώς καί Βυζαντίου - Βουλγαρίας ιδιαιτέρως β. Κατόπιν τούτου πιστεύω 

οτι ή μόνη πληροφορία διά τήν ύποτιθεμένην στέψιν τοΰ Συμεών παραμένει 

ή τών βυζαντινών χρονογράφων έξ ών, κατ' έμέ, άκριβεστέραν εικόνα παρέχει 

ή τοΰ Σκυλίτζη 7, ην αντιλαμβάνομαι ώς εξής. Ό πατριάρχης κατά τήν άπέλ-

1. ΛύτόΟι, σελ. 299- 300. 
2. K a r l i n - H a y t e r, Ινθ' άνωτ., σελ. 37. 
3. Αυτόθι, σελ. 37 : regency council. 
4. J e n k i n s , ενθ' άνωτ., σελ. 300 καί σημ. 12. 
5. Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "ΕκΟεσις Βασιλείου Τάξεως, σελ. 682ι-ιο καί 

δη σελ. 6828 : Πώς έχει ο πνευματικός υιός τοϋ βασιλέως ημών τοϋ άγιου ό έκ 
θεοϋ άρχων Βουλγαρίας; καί σελ. 6909-15 : Κωνσταντίνος καί Ρωμανός έν Χριστφ τφ 
θεφ ευσεβείς αυτοκράτορες, βασιλείς Ρωμαίων προς τόν πεποθημένον καί πνευμα
τικόν ημών τέκνον, τόν κύριον ό δείνα βασιλέα Βουλγαρίας. Βλ. ειδικώς διά τήν έρμη-
νείαν καί χρονολόγησιν τών χωρίων αυτών F r . D ö 1 g e r, Der Bulgarenherrscher als 
geistlicher Sohn, έ ν τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , Byzanz und die europäische Staatenwelt (1953), 
σελ. 183-196. 

6. Πλην τής προηγουμένως άναγραφείσης μελέτης τοΰ Dölger, βλ. τ ο ΰ α υ τ ο ύ , 
Die mittelalterliche «Familie» der Fürsten und Völker und der Bulgarcnhcrrscher, 
αυτόθι, ιδία σελ. 169-182 ( = γερμανική άπόδοσις μελέτης δημοσιευθείσης βουλγαριστί 
έν Spisanie της Βουλγαρικής 'Ακαδημίας Επιστημών καί Τεχνών 56, 4, Σόφια 1943, 
σελ. 181 -222). 

7. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 282 : ό πατριάρχης άμα τοίς λ.οιποϊς έπιτρόποις 
άναλαβόντες τόν βασιλ,έα, έν τφ παλατίω ήλθον τών ΒλΜχερνών καί ομήρους δόντες άξιο-
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πιδα προσπάθειάν του, όπως αναχαίτιση τάς έπιδρομάς τοΰ Συμεών, επεχεί

ρησε διαπραγματεύσεις διά τήν σύναψιν ειρήνης. ΓΤρός τοΰτο ώς έπί κεφαλής 

τοΰ συμβουλίου τής αντιβασιλείας παρέθεσεν εις τά ανάκτορα τών Βλαχερνών 

γεΰμα προς τιμήν τοΰ Συμεο^ν, είς δ παρεκάθησε καί ό μικρός αυτοκράτωρ 

Κωνσταντίνος Ζ' ( Η ' ) . Ό Συμεών κατά τήν εϊσοδόν του είς τά ανάκτορα 

έγένετο δεκτός ύπό τοΰ πατριάρχου, πρό τοΰ οποίου ύπεκλίθη αίδουμένος τόν 

σεβάσμιον ήγέτην τής 'Εκκλησίας. Ό πατριάρχης έσπευσε νά κάμη μίαν έντυ-

πωσιακήν χειρονομίαν διά νά θέλξη τόν ξένον του : έθεσεν έπί τής κεφαλής 

τοΰ Συμεών τό έπιρριπτάριον καί τόν ηύλόγησε. Έ ν συνεχεία ό χρονογράφος 

προσθέτει ότι αί διαπραγματεύσεις περί τής ειρήνης δέν εύωδόθησαν. Ώ ς 

άπλήν εύλογίαν αντιλαμβάνεται τό γεγονός ό μεταγενέστερος Ζωναράς, 1", 

4 6 2 : και τω πατριάρχι/ κλίνας τήν κεφαλήν ηύλογήθη παρ' εκείνον. . . Ε ί ς 

τήν μακράν καί έπί μακρόν διαρκέσασαν άλληλογραφίαν τών δύο πρωταγωνι

στών ουδείς υπαινιγμός άπαντα είς στέψιν τοΰ Συμεών ύπό τοΰ πατριάρχου 

Νικολάου μυστικοΰ. 

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων, καθίσταται όλιγώτερον πιθανόν ότι 

συγκεκριμέναι παραχωρήσεις τών επιτρόπων προς τόν βασιλέα Βουλγαρίας 

έπέφερον τήν άνατροπήν αυτών, καί περισσότερον εμφανές οτι ή βασιλομή-

τωρ, έπωφεληθεΐσα τής αδυναμίας τής αντιβασιλείας νά άπομακρύνη τήν 

βουλγαρικήν άπειλήν, έξεμεταλλεύθη προσωπικάς αντιθέσεις καί πολιτικάς 

φιλοδοξίας τών μελών της, ώς πολλάκις συμβαίνει είς περιπτώσεις ασκήσεως 

τής εξουσίας ύπό συλλογικών οργάνων. 

'ΤΙ παΰσις τών κοσμικών επιτρόπων — πλην τοΰ Ιωάννου Έλαδά — 

καί ή εναρξις τής συμβασιλείας Κωνσταντίνου καί Ζωής χρονολογείται, έπί 

τή βάσει πληροφοριών τοΰ Βίου Ευθυμίου, τόν Όκτώβριον τοΰ 9J3 ', ή δέ 

λόγους είσιγ/αγον τόν ΣΐΊΐεό»' έν τφ παλατίω καί συνειστιάθη τφ βασιλ.εί, τον Συμεάιν 

ΰποκλίναντος τώ πατριάρχη τψ κεφαλ.ήν και εύχήν δεξαμένου παρ' αύτοϋ, έπιθέντος, ιός 

φασι, τή τοΰ βαρβάρου κεφαλή αντί στεφάνου τό ίδιον έπιρριπτάριον. Ί Ι πληροφορία 

παρά Συνεχιστή Θεοφάνους, σελ. 385, Συνεχιστή Γεωργίου Μοναχού, σελ. 878, Λέοντι 

Γραμματικό), σελ. 292, παρ' οίς γίνεται μέν λόγος περί τής συνεστιάσεως, άλλα τή συμ

μέτοχη τών δύο υιών τοΰ Συμεών καί ουχί αύτοϋ τοΰ ιδίου. Ώ ς έκ τούτου, οί μέν δύο 

πρώτοι χρονογράφοι λέγουν : Νικόλαος δε ο πατριαρχίας εξήλθε προς ΣυμευΊν, ό δέ 

\έων Γραμματικός : ήλθε, έξ ών ό αναγνώστης αποκομίζει τήν έντύπωσιν οτι μετά το 

πέρας τοΰ γεύματος συνηντήθησαν ό πατριάρχης καί ό Βούλγαρος βασιλεύς έκτος τών 

ανακτόρων. 

1. Βίος Ευθυμίου, κεφ. ΚΑ', 6 - 1 1 , σελ. 7 1 - 7 2 καί είδικώτερον § 7 : μι/πω δέ 

τετραμηνιαίον παρελθόντος (sc. άπό τού θανάτου τοΰ Αλεξάνδρου) άφ' εαυτού ταύτην 

(sc. την Ζωήν) αυτός (sc. ό πατριάρχης) πάλιν άνήγαγεν. . . έν τοίς βασιλείοις. Αί χρονο-

γραφίαι αναγράφουν απλώς το γεγονός μετά τήν λήξιν τής ύπο τοϋ Συμεών έπιχει-

ρηθείσης εκστρατείας τον \.ΰγουστον 913. Πρβλ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η ν , ενθ' άνο)τ., 

σελ. 75. 



Η Α Ν Τ Ι Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α Ε Ι Σ ΤΟ ΒΤΖΛΝΤΙΟΝ 55 

απαλλαγή τοΰ πατριάρχου άπό τών επιτροπικών του καθηκόντο^ν τόν Φεβρουά-

ριον τοΰ 914 L 

Απομένει νά διευκρινηθή ή νομική θέσις τής αύγούστης έπανελΟούσης 

είς τά ανάκτορα. Ή Ζωή ανέλαβε τήν έξουσίαν ουχί ώς επίτροπος τοΰ ανηλί

κου Κωνσταντίνου, άλλ' ώς συμβασιλεύς αύτοϋ, έχουσα τήν αυτήν ιδιότητα 

προς τάς προκατόχους Είρήνην καί Θεοδώραν. Καί ή μέν πολιτική δραστηριό-

της τής Ζωής είναι δυνατόν νά έρμηνευθή καί μέ τήν άπλήν ιδιότητα τής 

επιτρόπου τοΰ ανηλίκου, άλλ' ή προς δήλωσιν τής αναλήψεως τών καθηκόν

των ύπό τής αύγούστης ορολογία, ή προσμέτρησις τών ετών τής βασιλείας 

μητρός καί υίοΰ καί τά νομισματικά δεδομένα, δικαιολογοΰνται μόνον έκ τής 

παραμονής έπί τοΰ βυζαντινοΰ θρόνου τοΰ Κωνσταντίνου καί τής Ζωής ώς 

συμβασιλέων. Πολιτική δράσις τής βασιλομήτορος μαρτυρεϊται είς πλείστους 

τομείς τοΰ δημοσίου βίου. Ούτως ή Ζωή διορίζει νέους στρατιωτικούς καί 

πολιτικούς λειτουργούς είς άνωτάτας κρατικάς θέσεις2, συσκέπτεται μετά 

τής συγκλήτου καί λαμβάνει αποφάσεις έπί θεμάτων εξωτερικής πολιτικής 3, 

απονέμει χάριν είς πολιτικόν κατάδικον '. 

Ή ορολογία τών ιστοριογραφικών πηγών προς δήλωσιν τής άναλή-

1. Βίος Ευθυμίου, κεφ. ΚΑ', 8 - 10, σελ. 71. Ό βιογράφος μαρτυρεί ότι ό έκ τών 

ανακτόρων διωκώμενος πατριάρχης τή εκκλησία προσφεύγει, ην πρό οκτώ μηνών ουκ έθεά-

σατο. Βλ. καί σχόλια τοΰ εκδότου C. de Boor, σελ. 125. 

2. Συνεχιστής Θεοφάνους, σελ. 386, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 283, Συνεχι

στής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 879, Ψευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 722. Ό Η . (5. 

Β e e k, είς ένδιαφέρουσαν μελέτην του, Zur Sozialgeschichte einer fruhmittelalterlicher 

Hauptstadt, B.Z. 58 (1965), σελ. 16 κέ. καί σημ. 21. επισημαίνει καί τον κοινωνικον 

άντίκτυπον είς έκάστην δυναστικήν μεταβολήν έκ τής προβολής είς ανώτατα αξιώματα 

νέων προσώπων διαφόρου κοινωνικής προελεύσεως. 

3. Οδτω nxç>à Σκυλίτζη - Κεδρηνφ, Β', σελ. 283 : "Αγοντος δέ καί φέροντος τοϋ 

Συμεών τά θρακφα μέρη καί τής αϋγούστης φροντιζούσης μετά τών έν τέλει. . . Τά αυτά 

παρά Θεοφάνους Συνεχιστή, σελ. 386 = Αέοντι Γραμματικφ, σελ. 293 = Συνεχιστή 

Γεωργίου Μονάχου, σελ. 872 (προ τοΰ Σεπτεμβρίου 914)· Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', 

σελ. 284 : Ζωή ή βασιλίς. . . δέον έγνώκει μετά τής συγκλήτου είναι σπείσασθαι τοις 27αρα-

κηνοίς· τά αυτά παρά Θεοφάνους Συνεχιστή, σελ. 388 = Αέοντι Γραμματικό), σελ. 294 --

Συνεχιστή Γεωργίου Μοναχού, σελ. 880 = Ψευδό-Συμεώνι Μαγίστρω, σελ. 723, Ζωναρά, 

Γ', σελ. 463 (: βουλήν μετά τών εν τέλει βουλεύεται άλλάγιον καί είρήνην μετά τών 

Άγαρηνών διαπράξασθαι) = D ö 1 g e r, Begesten, άρ. 578· τό γεγονός περί τον "Ιού-

νιον 917. 

4. Ή Ζωή απένειμε χάριν είς τον δρουγγάριον Ρωμανον Λεκαπηνόν, καταδικασΟέν-

τα είς τύφλωσιν ύπο αύτοκρατορικοΰ δικαστηρίου (μετά τήν 20ήν Αυγούστου 917), Σκυ

λίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 287, Συνεχιστής Θεοφάνους, σελ. 389 - 390, Ψευδο-Συμεών 

Μάγιστρος, σελ. 725, Ζωναράς, Γ', σελ. 465. Περί της τυφλώσεως ώς ποινής έπί πολιτι

κών αδικημάτων, βλ. Ό . Α α μ ψ ί δ ο υ, ' // ποινή της τυφλώσεως παρέι Βυζαντινοίς, 

'Αθήναι 1949. 
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ψεο^ς τής αρχής ύπό τής Ζωής ' είναι ταυτόσημος προς έκείνην, ην ή 

βυζαντινή ιστοριογραφία χρησιμοποιεί διά τόν Βυζαντινον αυτοκράτορα -. 

Τά χρονογραφικά έ'ργα καί οί κατάλογοι βασιλειών συναριθμοΰν τά 

πρώτα ετη τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' (Η') μετά τής μητρός του, 

μή πολυπραγμονοΰντα διά τόν χρονικον διαχωρισμόν τοΰ βραχέος διαστή

ματος, καθ' δ ό Κωνσταντίνος έτέλει ύπό τήν έπιτροπείαν τήν διορισθεϊσαν 

ύπό τοΰ 'Αλεξάνδρου. Παρά ταΰτα σαφώς αντιδιαστέλλουν τήν μεταξύ 

Ζωής καί επιτρόπου ύφισταμένην έξ έπόψεως πολιτειακού δικαίου νομικήν 

διαφοράν 3. 

Μείζονα άποδεικτικήν άξίαν έχει, ώς εύνόητον, τό νομισματικόν υλικό ν 

ώς έκ τοΰ επισήμου χαρακτήρας του. Σο')ζεται τύπος solidus, έπί τής πρόσ

θιας Οψεως τοΰ όποιου εικονίζονται, σχεδόν κατά τά δύο τρίτα, α'ι μορφαί 

τοΰ αγένειου εισέτι αύτοκράτορος και τής μητρός του. 'Αμφότεροι είναι 

ένδεδυμένοι έπίσημον βασιλικήν στολήν καί κρατοΰν άπό κοινοΰ ύψηλόν 

πατριαρχικόν σταυρόν. Ή χειρ τοΰ αύτοκράτορος άπτεται τοΰ σταυροΰ είς 

ύψηλότερον σημεΐον. Ί Ι επιγραφή, καλύπτουσα τό μέγιστον μέρος τής 

περιφερείας, έχει ώς ακολούθως : 

οοηβτΑητ'Ονος) CE Ζωΐι κη χω ( = Χριστώ) Ι)'(ασιλεΐς) κ' (ωμαίων). 

Είς τήν όπισθίαν Οψιν εικονίζεται κεφαλή τοΰ Χρίστου μέ τήν έπιγρα-

φήν ΙηΗ XPS REX REGnAIVTlUm 4 . 

1. Σ κ υ λ ί τ ζ η : - Κεδρηνός, Β', σελ. 283 : ιινελθοΰσα ουν καί έγκρατ ή ς γι ν ο-

μ έ ν η τής βασιλείας... Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 386 Συνεχιστής Γεωρ

γίου Μονάχου, σελ. 878 - Τευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 721 : αΰτη ούν π ε ρ ι κ ρ σ

τ ή ς γ ε ν ο μ έ ν ί] τής β α σ ι λ ε ί α ς· πρβλ. Ζωναράν, Τ", σελ. 462 9 : // δέ άνελθοΰσα 

τής διοικήσεως ε'ίχετο. 

2. Βλ. σχετικά παραδείγματα sic τά ιστοριογραφικά κείμενα κατά τήν άναγραφήν 

τής ενάρξεως νέας [ìaauxiac· πρβλ. επίσης τά έν τή παρούση μελέτη έκ τής ανόδου τής 

Ειρήνης, Θεοδώρας κλπ. 

3. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 381 - Λέων Γραμματικός, σελ. 288 - Μ'ευδο-

Συμεών Μάγιστρος, σελ. 718 =- Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 874 : έβασίλενσεν 

ονν ô Κωνσταντίνος ύπό τών αύτοΰ έ π t τ ρ ό π ο) ν καί σ ύ ν τ ή μ η τ ρ ί 

ετη επτά... Βλ. επίσης Θεόδωρον Σκουταριώτην, σελ. 147. Άνώνυμον χρονικον 

παρά νΓευδο-Κωδινώ, σελ. 155 t s , αναγράφει: έτη ξ', άλλα έν σελ. 154^: έτη η', καί 

έτερον εκδοθέν ύπο F r. ti u m ο n t, Anecdota Bruxellensia, σελ. 34, άρ. μθ' : ετη ε', 

εσφαλμένως. Χαρακτηριστικά καί τά ακόλουθα χωρία: Σκυλίτζη - Κεδρηνοΰ, Β', σελ. 

3 5 4 ] 7 : μέχρι τών χρόνων τοϋ πορφυρογέννητου Κωνσταντίνου καί της αύτοΰ μητρός' 

έπ'εκείνων δέ..., Ζωναρά, Γ', σελ. 489: συμβασιλεύσαντος τιρ πατρι Αέοντι και 

Αλεξάνδρα) τώ θείφ καί τή μητρί ετη τρισκαίδεκα. . ., Λέοντος Διακόνου, σελ. 123 2 : 

τής δέ Ρωμαϊκής αρχής προς τε Κωνσταντίνου... καί τής αύγούστης Ζωής έπισφαλώς 

φερομένης... 

4. W r ο 1 li, τόμ. Β', σελ. 452. Βλ. άπεικόνισιν παρά S <ι b a 1 ί e r, Description 

générale det, monnaies byzantines, πίν. XLVI, άρ. 4. 
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Χαλκά κέρματα φέρουν έπί τής πρόσθιας όψεως άπεικόνισιν τοΰ Κων

σταντίνου αγένειου καί τής Ζωής, κρατούντων άπό κοινοΰ πατριαρχικόν 

σταυρόν, κεχαραγμένον έν μέσω τών δύο μορφών. Ό Κωνσταντίνος άπτεται 

τοΰ σταυροΰ είς ύψηλότερον σημείον ή ή μήτηρ του. Άναγινώσκεται έπί τής 

αυτής Οψεως ή επιγραφή : 

coriSTAnïino'(s) CE ZOH Ι)'(ασιλεΐς) 

έπί δέ τής όπισθίας 

c o n s ï A n T i n u ' ( s ) CE ZOH b.vsn.is n o m E on '. 

Είς τήν πρασωπικήν διακυβέρνησιν τής Ζωής άπεπειράθησαν, διαρκού

σης τής άνηλικότητος τοΰ Κωνσταντίνου Ζ ' ( Η ' ) , νά θέσουν τέρμα δύο ομάδες, 

ή μία ανεπιτυχώς ύπό τόν πατριάρχην Νικόλαον μυστικόν καί ή ετέρα επι

τυχώς ύπό τόν άρχηγόν τοΰ στόλου Ρωμανόν Λεκαπηνόν, έχοντα ο')ς συνεργόν 

καί τόν παιδαγωγόν τοΰ αύτοκράτορος Θεόδωρον. 

Τό πρώτον πραξικόπημα, τό όποιον έλαβε χώραν ολίγον πρό τής 23ης 

Μαρτίου 919, ώργάνωσε χάριν τοΰ Κωνσταντίνου πορφυρογέννητου ό πατρι

άρχης καί ό μάγιστρος Στέφανος — μέλος τής παλαιάς αντιβασιλείας τής 

ορισθείσης ύπό τοΰ αύτοκράτορος 'Αλεξάνδρου — μέ τήν στρατιωτικήν συνερ-

γασίαν τοΰ μαγίστρου 'Ιωάννου Γαριδά 2, έστρέφετο δέ, ώς ρητώς λέγεται, 

κατά τής βασιλομήτορος, τής όποιας έπεδιώκετο ή έ'κπτωσις έκ τής συμβασι-

λείας, καί ώς έκ τής περαιτέρω εξελίξεως τών γεγονότων συνάγεται, απέ

βλεπε καί είς τήν έξουδετέρωσιν όλων τών άλλων στρατιωτικών κινηματιών 

τών έποφθαλμιούντων τήν έξουσίαν, ήτοι τοΰ δομεστίκου τών σχολών Λέοντος 

Φ ω κ ά 3 , έπ ' αδελφή γαμβροΰ τοΰ πανίσχυρου παρακοιμωμένου Κωνσταντίνου, 

1. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 452, άρ. 1-6 (- πίν. LI1 2, 3). 
2. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 393 Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 885 

Αέων Γραμματικός, σελ. 298: Προσκαλεσάμενος δέ ο τε βασιλεύς καί ό πατριάρχης 'lamv-
νην τόν Γαριδάν προεβάλοντο δομέστικον τών σχολών, δεδιότες μή εις άνταρσίαν χωρήσι/ 
ό Φωκάς Λέων. Ούτω καί Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 291, παρ' ώ ό Γαρίδας αναφέ
ρεται ώς μάγιστρος. Ό 'Ιωάννης Γαρίδας προσέκειτο άλλοτε είς τό κόμμα τής βασιλομή-
τορος, τιμηθείς ύπ' αυτής έταιρειάρχης (Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 283 = Θεοφάνους 
Συνεχιστής, σελ. 386 = Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 879 = Τευδο-Συμεών Μά
γιστρος, σελ. 722), φαίνεται δέ δτι προσεχώρησεν είς το ύπο τήν ήγεσίαν τοΰ πατριάρχου 
καί είς αντάλλαγμα προήχθη είς τό άνώτατον στρατιωτικον αξίωμα τοΰ δομεστίκου τών 
σχολών, το όποιον μέχρι τότε κατείχε Λέων ό Φωκάς. 

3. Το έπαναστατικον κίνημα τοΰ παρακοιμωμένου Κωνσταντίνου - Λέοντος Φωκά 
έξουδετέρωσεν ό Ρωμανός Λεκαπηνος τή συμπράξει Θεοδώρου τοΰ παιδαγωγοΰ τοΰ Κων
σταντίνου έν γνώσει τοΰ αύτοκράτορος, συλλαβών τον παρακοιμώμενον ολίγας ημέρας προ 
τής 23ης Μαρτίου 919. Συνεχιστής Θεοφάνους, σελ. 290 - 292, Αέων Γραμματικός, σελ. 
296-298, Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 883-884, Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστροί, 
σελ. 725 - 726, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 288 - 290. 



58 Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ Χ Ρ Τ Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Π Ο Τ Λ Ο V 

στενούς συνδεδεμένου προς τήν βασιλομήτορα, καί τοΰ Ρωμανού Αεκαπηνοΰ, 

δρουγγαρίου τοΰ πλωΐμου. Τό σχέδιον είχε πρόσκαιρον καί περιωρισμένην 

έπιτυχίαν. διότι ή αύγοΰστα, έκμεταλλευθείσα τήν άδυναμίαν τοΰ υίοΰ της, 

διετήρησε τήν θέσιν τοΰ συμβασιλέως '. Οί δύο ήγέται, πατριάρχης καί μά

γιστρος Στέφανος, μόλις έπέτυχον τήν προβολήν τοΰ Κωνσταντίνου καί τήν 

μέσο) αύτοΰ διακυβέρνησιν τής αυτοκρατορίας, είδον μετ' ολίγον νά ανατρέ

πονται ύπό τής ομάδος τοΰ Ρωμανοΰ Λεκαπηνοΰ (2Γ> Μαρτίου 919), όστις 

υπερίσχυσε καί άπεμάκρυνεν ευθύς έκ τής θέσεως τοΰ πολιτικοΰ συμβούλου 

τοΰ νεαροΰ αύτοκράτορος τόν πατριάρχην καί τόν μάγιστρον Στέφανον -. Οί 

ιστοριογράφοι, ενδιαφερόμενοι κυρίως διά τάς πολιτικάς εξελίξεις, δέν λέγουν, 

έάν έπήλθεν έξ έπόψεως πολιτειακοΰ δικαίου μεταβολή μετά τό πραξικόπημα 

τοΰ Ρωμανοΰ. θεωρώ πιθανώτερον ότι τυπικώς διετηρήθη τό μέχρι τότε 

ισχύον καθεστώς ήτοι ή συμβασιλεία Κωνσταντίνου Ζ' (ΙΓ) * καί Ζωής 

1. ΙΙρυσελάβετο δέ ό βασιλεύς Νικόλαον τον πατριάρχην καί Στέφανον μάγιστρον 

συνείναι αύτώ έν τφ παλατίω, τ ή ν εξουσία ν ε Ì ς έ α υ τ ό ν ά π ό τής μ η τ ρ ό ς 

έ π ι σ π ώ μ ε ν ο ς. τή δέ επαύριον άπέστα/.εν Ίωάννην τόν Τουβάκην Ζϋ)ήν αύγοΰσταν 

τού παλ,ατίου καταβιβάσαι. ή δέ μετ' όλολυγής και δακρύων τφ εαυτής προσπλακείσα υίφ 

προς συ/ιπάθειαν μητρική)' καί υίκτον τόν υ'ιόν έκινησεν, ώς τόν βασι/Ja ιιπεϊν προς τους 

άγοντας· έάσατε μετ' έμοΰ είναι τήν μητέρα μου. ο'ι δι τ αυτήν άμα τώ λόγο) έιψήκαν. 

Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 392 = Συνεχ ιστή Γεωργίου Μοναχού, σελ. 884 - 885 =— 

Λέων Γραμματικός, σελ. 298, Σκυλίτζης - Κεδρ/jvóc, Β', σελ. 291 ' βλ. καί Ζωναράν, 

Γ', σελ. 467. 

2. Τήν ΙΙέμπτην, ήμέραν τοϋ Ευαγγελισμού τοϋ 919, ό Ρωμανού Αεκαπηνος ήλθε ν 

ένοπλος άμα τφ στόλιμ παντί έν τφ Βουκολέοντι καί παρευθύ Στέφανος μέν μάγιστρος 

έξήλ,Οε τοΰ παλατιού, Νικ/μας δέ ό πατρίκιος ό συ/ιπενϋερός Ρωμανού άνελθών έν τφ πα-

λατίοι έξήγαγεν εκείθεν τόν πατριάρχην Νικόλαον. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 393 - 394 

Αέων Γραμματικός, σελ. 299 - 300 — Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρο::, σελ. 726 - Συνεχι-

στήί Γε6>ργίου Μοναχού, σελ. 886 — Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 292. 

3. 'Έγγραφα τοΰ Κωνσταντίνου πορφυρογέννητου δέν διεσώθησαν αυτούσια. Έ κ τών 

χρονογράφων πληροφορούμεθα δτι ευθύς μετά το πραςικόπημα Ρωμανού τού \εκαπηνού 

έξεδόθησαν προς ρύθμισιν τής πολιτικής καταστάσεως αυτοκρατορικά έγγραφα, άτινα εϊτε 

εφερον τήν ύπογραφήν τοΰ Κωνσταντίνου ή έξεδόθησαν έπ' ονόματι αύτοΰ. Ούτω το προς τον 

δομέστικον Λέοντα τον Φωκάν ήτο χρυσοβούλλιον ένσεσημασμένον παρέι τοΰ βασιλ,έοκ 

(Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 294 | δ 1, λόγος ενυπόγραφος τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου 

(Συνεχιστής Θεοφάνους, σελ. 396 5 — Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 730Β = Συνεχιστής 

Γεωργίου Μονάχου, σελ. 888 Ϊ Λ — Λέων Γραμματικός, σελ. 302 8 = 1) ò Ι g e r, Regesten, 

rip. 584" μετά τόν Άπρίλιον τοΰ 919). Προσωπικον μήνυμα προς τον Ι'ωμανόν περιελαμβά-

νετο είς γραμμάτιον, δπερ ό βασιλεύς Κωνσταντίνος αντοχείρο) διαπράξας γραφή καί υπο

γραφή διασφαλισάμενυς.. . (Συνεχιστής Θεοφάνους. σελ. 391, ;, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', 

σελ. 289 1 2 , Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 725,-,, Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 

883,2, Λέων Γραμματικός, σελ. 297,. - Ι) ö l g o r , Jiegesieri, άρ. 581 · προ της 22ας 

Μαρτίου 919). Λί προκηρύξεις, αίτινες, λήγοντος τοϋ ' \.πριλίου 919, διεσκορπίσθησαν ει: 

το στρατόπεδον τού Λέοντος Φωκά ύπό οργάνων τής κεντρικής εξουσίας, χαρακτηρίζονται 
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μέχρι τοΰ Αυγούστου 920, οτε άπεμακρύνθη τών ανακτόρων καί συνάμα 

τής θέσεως τοΰ συμβασιλέως ή Ζωή '. Κατά τό διάστημα τοΰτο (2Γ> Μαρ

τίου 919 καί έξης) τήν ούσιαστικήν διαχείρισιν τών κοινών είχεν αναλά

βει ό Ρωμανός. 

Ό Ρωμανός, όξύνους, προορατικός καί νουνεχής πολιτικός, ώς δεικνύει 

καί ό τρόπος, καθ' δν άντεμετώπισε πλείστα ακανθώδη θέματα — δυναστικών, 

είρήνευσις τής Εκκλησίας, ταραχθείσης έκ τής τετραγαμίας τοΰ Λέοντος Τ', 

χειροτονία τοΰ υίοΰ του Θεοφύλακτου είς πατριάρχην, σχέσεις δυνατών καί 

πενήτων, — επέδειξε καί είς τό προσωπικον του θέμα μεγίστην περίσκεψιν 

καί μεθοδικότητα, προσπαθών πάντοτε νά κινήται εντός τών πλαισίων τής 

νομιμότητος. Είναι χαρακτηριστικόν ότι διά τήν άναγόρευσιν αύτοΰ είς αυτο

κράτορα ανέμενε πέραν τοΰ ενός καί ήμίσεος έτους, μέχρις ου ένηλικιωθή ό 

Κωνσταντίνος Ζ' (Η ' ) 2 . Δια νά κερδίση τήν συμπάθειαν τοΰ τελευταίου καί 

γνωρίζων τήν προηγηθεΐσαν άποτυχίαν τοΰ πατριάρχου καί τοΰ μαγίστρου 

Στεφάνου, όπως αποσπάσουν τόν Κωνσταντίνον τής μητρικής επιρροής, ό 

Ρωμανός άπέφυγεν οιανδήποτε μεταβολήν είς τήν νομικήν θέσιν τής βασιλο-

μήτορος, ή οποία παρέμεινεν ώς συμβασιλεύς. Συνάμα προητοίμαζε τό έδα

φος μέ πρώτον βήμα τω 919 τόν γάμον 3 τής θυγατρός του 'Ελένης μέ τόν 

ώς χρυσοβούλλια. . . ενυπόγραφα ώς έκ προσιόπου τοΰ βασιλέως Κωνσταντίνου (Θεοφά
νους Συνεχιστής, σελ. 3958 — Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 8872ο - Μ'ευδο-Συ
μεών Μάγιστρος, σελ. 728j — Λέων Γραμματικός, σελ. 3011 3). Ιΐρόκειται προφανώς 
περί αντιγράφων τοΰ παρά Σκυλίτζη - Κεδρηνώ, Β', σελ. 2932 2, μνημονευομένου χρυσο-
βούλλου, δπερ συνέταξεν ό Ρωμανός . . .καί τή χειρί τοϋ βασιλέως καί τή σφραγϊδι ταΰτ' 
έμπεδα')σας. . . εν τφ τοϋ Λέοντος στρατόπεδα) εξέπεμψε ( — 1) ö 1 g e r, Regesten, άρ. 583' 
λήγοντος τοΰ 'Απριλίου 919). Ή θεία κέλευσις προς Λέοντα τόν Φωκάν, εκδοθείσα μετά 
τήν 25ην Μαρτίου, ασφαλώς θά έφερε τήν ύπογραφήν τοΰ Κωνσταντίνου (Θεοφάνους Συνε
χιστής, σελ. 394j0 = Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 8862ο — Μ'ευδο-Συμεών Μά
γιστρος, σελ. 7278 = Λέων Γραμματικός, σελ. 300|2, Σκυλίτζης - Κεδρηνό;, Β', σελ. 
293, = D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 582). 

1. Βλ. κατωτέρω, σελ. 60, σημ. 3 καί 4. 
2. Ό Κωνσταντίνος, γεννηθείς τφ 905 (Μάίον ή Σεπτέμβριον βλ. ανωτέρω, σελ. 

43 | , ήτο τον Μάρτιον τοΰ 919 εισέτι ανήλικος, είσελθών είς το δέκατον έκτον έτος, 
καθ' Ô επέρχεται ή πολιτική ένηλικίωσις τοΰ Βυζαντινοΰ μονάρχου, — τον Μάϊον ή Σε
πτέμβριον τοΰ 920 καί πιθανώτερον τό δεύτερον. 

3. Ό γάμος έτελέσθη τφ 919, τή Τρίτη τοΰ Πάσχα τή λεγομένη τής Γαλιλαίος 
(Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 394 - 395, Μ*ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 7272Ä, Συνε

χιστής Γεωργίου Μονάχου, 887 t ; j, Λέων Γραμματικός, σελ. 301, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, 
Β', σελ. 293ι3). "Η ήμερα έταυτίσθη ύπο νεωτέρων ερευνητών προς τήν 18ην Μαίου (V. 
G r u m e l , Une date hislorico-lilurgique, Échos d'Orient 36, 1937, σελ. 52-64), 
τήν 4ην Μάιου (Β. - .1. Π. ,1 e n k i n s, The chronological accuracy, Dumb. Oaks 
Papers 19, 1965, σελ. 108-109), τήν 20ήν 'Απριλίου (Φ. Κ ο υ κ ο υ λ έ, Βυζαντινών 
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νεαρόν αυτοκράτορα καί τήν προσωπικήν του προβολήν είς αξιώματα καί 

τίτλους επιφυλασσόμενους είς τά μέλη τής βασιλικής οικογενείας. Τήν ήμέραν 

τοΰ γάμου Κωνσταντίνου καί 'Ελένης έτιμήθη βασιλεοπάτωρ ι καί τήν 24ην 

Σεπτεμβρίου 919 καΐσαρ2. Ό αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ζ ' ( I I ' ) μέ τήν 

πολιτικήν ένηλικίωσίν του άπέκτα αυτομάτως τό δικαίωμα ασκήσεως τής 

εξουσίας αύτοδυνάμως καί επομένως ήδύνατο νά προσλάβη συνάρχοντα, 

χωρίς ό τελευταίος ούτος νά κατηγορηθή ότι έπωφελήθη τής άνηλικότη-

τος τοΰ βασιλέως. '( > Ρουμάνος διά νά παράκαμψη καί τό έμπόδιον τής 

αύγούστης Ζωής, συμβασιλέως έτι 3 , διετύπωσε τόν Αύγουστον τοΰ 920 τήν 

βαρυτάτην κατηγορίαν ότι αύτη έπεβουλεύθη τής ζωής του καί επέβαλε 

τήν έ'κπτωσιν αυτής 4 . Ούτως ό Ρωμανός ένεφανίζετο ώς αμυνόμενος έναντι 

τής φαρμακευτρίας καί ουχί ώ : επιτιθέμενος κατά τής βασιλομήτορος -

συμβασιλέως. 

Μετά μακράν καί μεθοδικήν προετοιμασίαν, πολιτικήν καί ψυχολογικήν, 

ό Ρωμανός Αεκαπηνός έκρινε πλέον ώριμον τόν καιρόν διά νά άνέλθη καί ό 

'ίδιος είς τόν αύτοκρατορικόν θρόνον. Ή άναγόρευσις έλαβε χώραν τήν Ι 7ην 

Δεκεμβρίου 920 5" έκτοτε άρχεται ή συναυτοκρατορία Κωνσταντίνου Ζ ' (11') 

καί Ρωμανοΰ Α' °. Ή παρέλευσις τόσον μακροΰ χρονικοΰ διαστήματος μεταξύ 

τής πολιτικής έπικρατήσεως τοΰ Ρωμανού τήν 25ην Μαρτίου 919 καί τής 

βίος καί πολιτισμός, τόμ. Γ', 1949, σελ. 72 - 73). τήν 9ην Μαίου (Ι) ο Ι g e r, έν Π.Ζ. 

37, 1937, σελ 532). 

Ι. Βλ. τάς παραπομπάς είς τήν ύποσ/;μείωσιν 3 τ?(ς σελ. 59. 

2. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 397, Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 731, Συνε

χιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 890, Αέων Γραμματικός, σελ. 304, Σκυλίτζης - Κεδρηνός, 

Β', σελ. 296. 

3. Ή Ζωή παρέμεινε συμβασιλεύς μέχρι τοϋ Χύγούστου 920, ώς δεικνύει πέραν 

πάσης αμφιβολίας ή πολ,λαχώς μαρτυρουμένη διάρκεια τής συμβασιλείας Κωνσταντίνου 

καί Ζωής είς επτά ετη. Δεδομένου οτι ή εναρςις αύτη: συμπίπτει μέ τον Σεπτέμβριον τοϋ 

913, ή επταετία καλύπτει καί τον Αύγουστον τοϋ 920. Βλ. ανωτέρω, σελ. 50 καί 56 έ'νΟχ 

καί αί είς τάς πηγάς παραπομπαί. 

4. 'Εφωράθη δέ καί Ζωή αύγοΰστα έπιβουλεάουσα Ρωμανφ διά πεφαρμαγμένων 

βρωμάτων, υπό θεοκλ.ήτου νοταρίου τής υπουργίας σκευασθέντιον και ταΰτιμ· τοΰ παλα

τιού καταβιβά'Ζονσιν καί είς τό Πετρίον ιιπάγουσιν, έν τή της άγιας Ευφημίας μονή άπο-

κείραντες. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 397m Σκυλίτζης - Κέδρινος, Β', σελ. 296j -

Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 731 - Συνεχιστής Γεωργίου Μοναχού, σελ. 889 2 3 

Αέων Γραμματικός, σελ. 303. 

5. Διά τήν χρονολογίαν βλ. V. (î r u 111 e I, La date de U avènement à l'empire 
de Romain I Lecapène, Échos d'Orioni 35 (19361, σελ. 3 3 3 - 3 3 5 καί O s t r o g o r 

s k y , Geschichte, σελ. 221, σημ. 1. 

6. Περί τής άναγορεύσεως τοΰ Ρωμανού Λ' καί τών μεταβολών είς τήν σειράν ίεραρ-

χήσεως τών αυτοκρατόρων κατά τά ετη 920 - 94 4, βλ. V ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ-

λ ο υ , 'Εκλογή, σελ. 1 0 0 - 1 0 4 , 135. 
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είς αυτοκράτορα άναγορεύσεως τοΰ τελευταίου τήν 17ην Δεκεμβρίου 920, 

οφείλεται είς τό γεγονός οτι ούτος ανέμενε νά προηγηθή ή πολιτική ένηλι-

κίωσις τοΰ Κωνσταντίνου πορφυρογέννητου. 

Ό Ρωμανός Α' ήκολούθησε τήν αυτήν σύνεσιν καί μεθοδικότητα κατά 

τήν άνάδειξιν τών υιών του είς βασιλείς ', ώς καί τοΰ νεωτάτου αυτών 

είς πατριάρχην 2, έπιδιώκων τόν συγκερασμόν τής πολιτικής ισχύος καί 

συνάμα τήν τήρησιν τών ύπό τού πολιτειακού δικαίου διαγραφομένου νομι

κών κανόνων. 

Κατόπιν τών ανώτεροι εκτεθέντων, τό βυζαντινον κράτος κατά τά πρώτα 

έ'τη τής βασιλείας Κωνσταντίνου τοΰ πορφυρογέννητου έγνώρισε τάς ακολού

θους πολιτειακάς μορφάς. 

'Από τής 6ης 'Ιουνίου 913 μέχρι περίπου τοΰ Σεπτεμβρίου 913 τόν 

θρόνον κατέχει ώς αυτοκράτωρ ό ανήλικος Κωνσταντίνος Ζ' ( Η ' ) , τελών ύπό 

συμβούλιον επιτρόπων, ορισθέν ύπό τοΰ θείου του αύτοκράτορος 'Αλεξάνδρου. 

Ά π ό τοΰ Σεπτεμβρίου περίπου 913 μέχρι 20 Αυγούστου 920 συμβασι-

λεύουν ό Κωνσταντίνος καί ή βασιλομήτωρ Ζωή. Κατά τό διάστημα τοΰτο 

ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, ώς ό παρακοιμώμενος Κωνσταντίνος καί ό 

δρουγγάριος τοΰ πλωΐμου Ρωμανός Λεκαπηνός διηύθυνον τό κράτος έπί 

μακρότερον ή βραχύτερον χρονικον διάστημα, κατέχοντες θέσιν άνάλογον τοΰ 

σημερινοΰ πρωθυπουργοΰ. Τόν Μάρτιον 919 χρονολογείται προσπάθεια τοΰ 

πατριάρχου Νικολ.άου Μυστικοΰ προς άπομάκρυνσιν τής Ζωής καί προσω

πική ν διακυβέρνησιν τοΰ ανηλίκου εισέτι Κωνσταντίνου ύπό τήν ούσιαστικήν 

καθοδήγησιν τοΰ πατριάρχου. 

Ά π ό τής 20ης Αυγούστου 920, δτε ετέθη τέρμα είς τήν συμβασιλείαν 

τής Ζωής, μέχρι τής 17ης Δεκεμβρίου, ότε άνηγορεύθη ό Ρωμανός αυτο

κράτωρ, αύτοκρατορεϊ μόνος ό Κωνσταντίνος Ζ' ( Η ' ) , μετά δέ τήν τελευ-

ταίαν χρονολογίαν άρχεται ή συναυτοκρατορία Κωνσταντίνου Z ' ( H ' ) καί 

Ρωμανοΰ Α'. 

1. 1 Ιερί τ?^ς αναδείξεως τών υιών τοϋ Ρωμανοΰ Λ' είς βασιλείς και ακολούθως είς 

αυτοκράτορας, βλ. αυτόθι, σελ. 101 - 104, 135. 

2. Διά τήν χεφοτονίαν τοΰ νεωτάτου τών υιών τοΰ Ρωμανοΰ Α' Θεοφύλακτου είς 

πατριάρχην βλ. Συνεχιστήν θεοφάνους, σελ. 417, 422, Λέοντα Γραμματικόν, σελ. 318. 

322, Συνεχιστήν Γεωργίου ΛΙοναχοΰ, σελ. 908, 913, Μ'ευδο-Συμεώνα Μάγιστρον, σελ. 

742, 745, Σκυλίτζην - Κεδρηνόν, Β', σελ. 311, 315, Ζωναράν, Γ', σελ. 475, Κάλλιστον, 

P.G., 147, στ. 460 καί προ πάντων τάς έπιστολάς τοΰ Ρωμανοΰ Λ' προς τον πάπαν Ί ω ά ν 

νην Ι Γ ' ( =- D ü l g e r , Regesten, άρ. 625) καί τον μητροπολίτην ΊΙρακλείας Ά ν α -

στάσιον (— D Ö 1 g Ο r, Regesten, άρ. 626), ώς καί τοϋ τελευταίου τούτου. Έ κ δ . ύπο 

Ί . Σ α κ κ ε λ ί ω ν ο ς, Ρωμανοΰ βασιλέως τοΰ Λακαπηνοΰ έπιστολ.αί, Δ1ΕΕ 2 (18851, 

σελ. 395 - 404. 
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ΙΓ 

Τίνι τρόπω έρρυθμίσθη ή αντιβασιλεία κατά τό πεντάμηνον διάστημα 

άπό τοϋ θανάτου τοΰ αύτοκράτορος Ρωμανοΰ Β' ' (15 Μαρτίου 963) μέχρι 

τής έπικρατήσεως τοΰ Νικηφόρου Φωκά καί τής αναδείξεως αύτοΰ είς αυτο

κράτορα (15 Αυγούστου 963) δέν είναι ευχερές νά καθορισθή, διότι αί πηγαί 

είναι φειδωλαί είς πληροφορίας καί δή σχετικάς προς τήν νομικήν ιδιότητα 

τής βασιλομήτορος. 

Είς τόν βυζαντινον θρόνον άνήλθον οί δύο υιοί τοΰ Ρωμανοΰ Β', Βασί

λειος καί Κωνσταντίνος, πάμβρε^οι δντες%, κατά τήν φράσιν καταλόγου 

βασιλειών. 'Αμφότεροι είχον στεφθή είς νηπιακήν ήλικίαν βασιλείς, ό μέν 

Βασίλειος τήν 22αν Απριλ ίου 960 a , ό δέ Κωνσταντίνος τόν Άπρίλιον τοΰ επο

μένου έ'τους 4 . Ό Ρωμανός Β', πιθανώτατα ένεκα τοΰ προώρου καί απρόοπτου 

θανάτου του 5, δέν φαίνεται νά είχε μεριμνήσει διά τήν άντιμετώπισιν τών 

έκ τής άνηλικότητος τών διαδόχων του μελλόντων νά ανακύψουν προβλήματος, 

έάν παρίστατο ανάγκη προώρου διαδοχής αύτοΰ. Τό κενόν τοΰτο έ'σπευσαν 

νά πληρώσουν ό πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Πολύευκτος καί ή σύγκλη

τος, αί δύο μετά τόν αυτοκράτορα άνώταται έν τ ώ κράτει άρχαί, μεριμνήσασαι 

διά τήν τήρησιν τών τύπων, δι' ών κτάται ή αυτοκρατορική ίδιότης. Πατριάρ

χης καί σύγκλητος έπρωτοστάτησαν είς τήν άναγόρευσιν τοΰ Βασιλείου καί 

τοϋ Κωνσταντίνου είς αυτοκράτορας πλέον. Καίτοι αί συναφείς μέ τήν άναγό

ρευσιν τών τέκνων της μαρτυρίαι μνημονεύουν τής βασιλομήτορος Οεοφανοΰς 

ώς έχούσης έπίσημον ιδιότητα 'Κ καταλείπουν ασαφές τό περιεχόμενον ταύ-

1. Κατά τήν άναγραφήν τής αναλήψεως της εξουσίας ύπο τοΰ Ρωμανοΰ Β' ώς δια
δόχου τού Κωνσταντίνου 7/ (ΙΓ) μνημονεύονται καί αί αύγοΰσται Θεοφανώ καί 'Ελένη, 
αντιστοίχως σύζυγος καί μήτηρ τοΰ Ρωμανοΰ. Έ ν τούτοις, ή μνεία αύτη δέν ύποδηλοϊ συμ-
μετοχήν τών δύο γυναικών είς τήν άσκησιν τής έΕουσίας, άλλ' οφείλεται είς την έπιθυμίαν 
τού χρονογράφου νά απαρίθμηση είς πανηγυρικήν ώραν, ώς είναι ή αρχή νέας βασιλείας, 
τά επίσημα μέλη τής βασιλικής οικογενείας, έν οις αί δύο αύγοΰσται καί ό πορφυρογέννη
τος Βασίλειος, τον όποιον αποκαλεί απλώς πορφυρογέννητοι', διότι τώ 959 ούτος δεν είχε 
λάβει εισέτι άλλην έπίσημον ιδιότητα: Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 469, Μ'ευδο-Συμεών 
Μάγιστρος, σελ. 757. 

2. Βραχύ χρονικον παρά Μ'ευδο-Κωδιν(5, σελ. Ιδο^· 
3. Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 338, Ζωναράς, Γ', σελ. 490. 
4. Θεοφάνους Συνεχιστής, σελ. 473, Μ'ευδο-Συμεών Μάγιστρος, σελ. 758. 
5. Κατά τους χρονογράφους Σκυλίτζην - Κεδρηνόν, Β', σελ. 345 καί Ζωναράν, 

Γ', σελ. 493 καί τον ιστορικόν Λέοντα Διάκονον, σελ. 31, επικρατέστερα αιτία τοΰ θανάτου 
τοϋ νεαρού (24ετοΰς) ήγεμόνος εθεωρείτο ή φαρμακεία. Ό τελευταίος ιστορικός, πλησιέ
στερος προς τά γεγονότα, αναγράφει καί έτέραν έκδοχήν, καθ' ην ό Ρωμανός υπέστη σπα-
σμον ένεκα άκαιρου ιππασίας καί μετεφέρθη έκ τοΰ κηνυγίου είς τά ανάκτορα ετοιμοθάνατος. 

6. Λέων Διάκονος, σ:λ. 31 τήν τής βασιλείας αρχήν παρά τε τοΰ πατριάρχου Πο-
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της. ~Ητο ή αύγοΰστα Θεοφανώ συμβασιλεύς τών υιών της, ώς υπήρξαν 

προηγουμένως ή Ειρήνη, ή Θεοδώρα, ή Ζωή, ή ήτο απλή επίτροπος, άντι-

βασιλεύς κατά τήν σύγχρονον όρολογίαν ; 

Είς τους καταλόγους βασιλειών δέν αναγράφεται χρόνος βασιλείας τής 

Θεοφανοΰς' τό επιχείρημα δμως αυτό δέν είναι πολύ ίσχυρόν, διότι τό έπί-

μαχον διάστημα 15 Μαρτίου 963 μέχρι 15 Αυγούστου 963 είναι σύντομον καί 

ήτο δυνατόν νά παραλειφθή ή ιδιαιτέρα μνεία του. Έ ν τούτοις, τό έπτάμηνον 

διάστημα τής βασιλείας τής Ευδοκίας, αύτοκράτορος αυτής, μετά τών υιών 

της Μιχαήλ καί Κωνσταντίου αναγράφεται ιδιαιτέρως είς τους καταλόγους 

βασιλειών ι. Είς τά ιστοριογραφικά έ'ργα δέν γίνεται λόγος περί πολιτικής 

δραστηριότητος τής βασιλομήτορος -'. Νομίσματα άπεικονίζοντα τήν Θεο

φανώ μετά τών δύο ανηλίκων αυτοκρατόρων δέν διεσώθησαν, ώς συνέβη 

είς τάς περιπτώσεις συμβασιλειών Κωνσταντίνου "Γ' - Ειρήνης, Μιχαήλ V -

Θεοδώρας, Κωνσταντίνου Ζ' (Η') -Ζωής, καίτοι δύναται πάλιν νά άντι-

ταχθή τό βραχύ τοΰ πενταμήνου χρονικοΰ διαστήματος διά τήν κοπήν καί 

κυκλοφορίαν ίκανοΰ άριθμοΰ νομισμάτων είς τρόπον, ώστε έ'νια αυτών νά 

περισωθούν μέχρις ημών :ί. Διά πάντας τους λόγους τούτους κρίνω φρονιμώ-

λ.υεέ<κτου καί τής συγκλήτου βουλής οί εκείνου παίδες Βασίλειος καί Κωνσταντίνος νήπιοι 

κομιδή τελούντες καί τιθηνονμενοι, μετά θεοφανοΰς τής μητρί>ς εγχειρίζονταν Σκυλίτζης -

Κεδρηνός, Β', σελ. 345: διαδέχονται τήν αέποΰ βασιλείαν Βασίλ.ειος καί Κωνσταντίνος οί 

παίδες αύτοϋ σύν θεοφανοί τή μητρί. . .' Ζωναράς, Γ', σελ. 494: τήν βασιλείαν λιπό»> τοις 

υ'ιοίς άμφοΐν καί τή τούτων μητρί Θεοφανοί. Ό μεταγενέστερος Θεόδωρος Σκουταριώτης, 

σελ. 156, γράφει: Τελευτζι μέν οΰν δ βασιλ.εύς Ρωμανός είς ΛΊάρτιον μήνα καί κρατεί ή 

Θεοφανώ μήνας δ', άλλα δέν μνημονεύει τών υιών τής βασιλομήτορος. Είς άνώνυμον ση

μείωμα έν Cod. Vatic. 163, f. 6 1 r , εκδοθέν είς τά σχόλια εκδόσεως Βόννης τοΰ Αέοντος 

Διακόνου, σελ. 425, αναγράφεται: έν δέ τφ παλατίο) κατελείφθησαν εέιφιμιοΰμενοι ή τε 

θεοφανιο αύγοΰστα καί τά δύο αυτής τέκνα Βασίλειος καί Κωνσταντίνος. . . Είς το πρω-

τόκολλον τής άναγορεύσεως τοΰ Νικηφόρου Φωκά λέγεται δτι ό Ρωμανός κατέλειπεν τήν 

έαυτοΰ βασιλείαν Βασιλείω καί Κωνσταντίνο). . . καί αύγοΰσταν Θεοφανώ βασιλεύειν το'ις 

Ρωμαίων αρχής, κατέλειπεν δέ καί τόν παρακοιμώμενον 'Ιωσήφ οικονομοΰντα τά τοΰ κοινού 

πράγματα, έκράτησεν δέ ή τών ρηθέντων προσώπων εξουσία άπό πεντεκαιδεκάτην μηνός 

Μαρτίου ίνδ. ς ' μέχρι Αυγούστου πεντεκαιδεκάτης ινδ. τής αυτής. Κωνσταντίνου llop-

φυρογεννήτου, Έκθεσις Βασιλείου Τάξεως, σελ. 4 3 3 - 4 4 4 . 

Ι. Βλ. κατωτέρω, σελ. 65 - 66. 

2. Ή παρά Σκυλίτζη - Κεδρηνώ, Β', σελ. 346, εϊδησις περί τής ανανεώσεως τής ει

ρήνης μεταξύ Βυζαντινών καί Βουλγάρων περιέχει τό αόριστον: σπονδάς προς τους βασι

λείς εθετο (sc. ό Πέτρος) ( = 1) ö l g o r , Regesten, άρ. 694). 

3. Είς τήν R e v u e N u m i s m a t i q u e τοΰ 1842, σελ. 415, πίν. XIX 4, έξ ής αντλεί ό 

«T. S a b a t i e r, Description générale des monnaies byzantines, τόμ. Β', ΙΙαρίσιοι 

1862, σελ. 133, πίν. XLVII, 9, ό νομισματολόγος d e S a u 1 c y έδημοσίευσε χαλκοϋν 

κέρμα, φέρον προτομήν αύγούστης μόνης, κρατούσης είς τήν δεξιάν σκήπτρον άπολήγον 

κάτω μέν είς σφαΐραν, άνω δέ είς τρεις μαργαρίτας έν είδει τριφυλίου καί τήν έπιγραφήν 
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τερον νά καταλίπω άναπάντητον τό ερώτημα άναφορικώς προς τήν νομικήν 

θέσιν τής Θεοφανοΰς κατά τό πεντάμηνον διάστημα, καθ' ο αυτοκράτορες 

ήσαν τά δύο νήπια τέκνα της. 

Δέν πρέπει Ομως νά παροραθή ή σημασία δύο άλλων παραγόντων : τοΰ 

πατριάρχου καί τής συγκλήτου, κατά τό αυτό χρονικον διάστημα. Ώ ς άνεγράφη, 

πατριάρχης καί σύγκλητος άνήγαγον είς τόν αύτοκρατορικόν θρόνον τους δύο 

νομίμους διαδόχους τοΰ Ρωμανοΰ Β \ Βασίλειον καί Κωνσταντίνον. Προς τόν 

ήγέτην τής 'Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τήν σύγκλητον απευθύνει 

έπιστολήν ' ό Νικηφόρος Φωκάς έκ τοΰ έν Καισαρεία τής Καππαδοκίας στρα

τοπέδου μετά τήν εκεί άναγόρευσιν του ύπό τοΰ στρατοΰ καί ζητεί τήν παρά 

της συγκλήτου καί τοϋ πατριάρχου άναγνώρισιν ώς αύτοκράτορος, γνωστο-

ποιών συνάμα τάς προθέσεις του : ' Υπόσχεται νά προστατεύση τους δύο μικρούς 

ηγεμόνας μέχρι τής ένηλικιώσεώς των καί να περιφρούρηση τό κράτος άπό 
τών εχθρών -. Α σ φ α λ ώ ς δέν πρέπει νά Οεωρηθή τυχαία ή επιλογή τοΰ ανω

τέρου πολιτειακού οργάνου τοΰ κράτους, τής συγκλήτου, καί τής ύψηλοτέρας 

μετά τόν αυτοκράτορα μονομελούς αρχής, τοΰ πατριάρχου. Ούτοι κρίνονται 

ώς οί αρμόδιοι συνομιληταί διά τήν έπίλυσιν τοΰ πλέον σημαντικού εσωτερι

κού ζητήματος τής αυτοκρατορίας, προφανώς διότι είχον την ήθικήν τουλά

χιστον εύθύνην τής περιφρουρήσεως τοΰ θρόνου, ΐνα παραμείνη είς τήν άπό 

μακροΰ βασιλεύουσαν δυναστείαν, καί συνάμα τήν μέριμναν τής εποπτείας 

τής κρατικής μηχανής. Είς τό ση μείον τοΰτο ή ιδική των συμβολή, γενική καί 

αόριστος δέν είχε συγκεκριμένην νομικήν μορφήν. Θά περιωρίζετο, νομίζω, 

είς τήν ύψηλήν έποπτείαν. Τό βάρος τής ευθύνης τής διοικήσεως ειχεν ό παρα

κοιμώμενος ' Ιωσήφ Βρίγγας eoe παραδυναστεύων, δι' δ καί ήτο αποδέκτης 

τής επιστολής τοΰ Νικηφόρου Φωκά. 

c-)KOF*non ΑΐΐΓ(οΰστα). Είς τήν όπισθίαν όψιν εικονίζεται ή Θεοτόκος κατά τον γνω
στόν τύπον τής δεομένης. Οί προμνησθέντες νομισματολόγοι αποδίδουν τό νόμισμα είς τήν 
σύζυγον τοϋ Ρωμανοΰ Β', ενώ ό Βρεττανός W. W r ο Ι (ι, τόμ. Η', σελ. 470, φρονεί οτι 
τοΰτο ανήκει είς μεταγενεστέραν περίοδον. 

Ι. Ή επιστολή απευθύνεται καί προς τον παρακοιμώμενον Ίοισήφ Βρίγγαν, ύπο 
την ιδιότητα τοϋ παραδυναστεύοντος, θέσεως αντιστοιχούσης προς τήν τοϋ σημερινού πρω
θυπουργού, περί οΰ βλ. Π . - Ο . B e c k , Der byzantinische «Ministerpräsident», Β.Ζ. 
48 (1955), σελ. 309-338. Βλ. καί κατωτέρω, σελ. 84 κέ. καί σελ. 118 κέ., ές αφορ
μής τού Γεωργίου Μουζάλωνος καί τοΰ Ιωάννου Καντακουζηνού διά τήν αυτήν θέσιν 
πρωθυπουργού, τους ΙΓ' καί ΙΔ' αιώνας καί τήν νεωτέραν περί αυτής βιβλιογραφίαν. 

2. \έων Διάκονος, σελ. 44, Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, "Εκθεσις Βασιλείου Τά
ξεως, σελ. 434· ό δέ γε βασιλεύς Νικηφόρος γράμμασιν ήμεροι ς χρώμενος προς αυτόν [se. 
τον Βρίγγαν] έξέπεμπεν, τήν αυτήν δόξαν αύτφ εχειν έ'π ισχνού μένος καί τιμάς πλ.είους. καί 
τήν σύγκ/.ητον τφ όμοιο) τρόπω έδηλοποίεe. . . Tò περιεχόμενον τής επιστολής έν ταϊς 
κυρίαις γραμμαΐς παραδίδει καί ό Λέων Διάκονος, σελ. 452-9, πληροφορών συνάμα οτι αύτη 
διεβιβάσθη διά τοϋ επισκόπου Εύχαίτων Φιλόθεου (— D ο 1 g e r, Regesten, άρ. 695). 
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Θ' 

Ό Κωνσταντίνος Γ (ΙΒ' κατά τήν ύπ' έμοΰ προτεινομένην άρίθμησιν) ' 

Δούκας έμερίμνησε νά κατοχύρωση κατά τόν έπισημότερον τρόπον τήν προ-

κριθεϊσαν διά τήν διαδοχήν του λύσιν, δεσμεύων διά γραπτών όρκων τήν 

σύζυγόν του Εύδοκίαν, τόν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως, τήν ίεράν 

σύνοδον καί την σύγκλητον. Έ κ τών τριών ανηλίκων τότε υιών του κατέλιπε 

συμβασιλεϊς a τόν πρωτοτόκον Μιχαήλ καί τόν τριτότοκον άλλα πορφυρογέν-

νητον Κωνατάντιον 'Λ όμοΰ μετά της μητρός των καί συζύγου του (22 ή 23 

Μαΐου 1067 ) 4. Τό ιδιάζον καί έξαιρετικόν είς τήν προκειμένην περίπτωσιν 

Ι. Βλ. ανωτέρω, σελ. 43, σημ. 2. 
2. Τά κατά τήν σειράν τής αναδείξεως τών υιών τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα είς βασι

λείς ήρεύνησα είς τό βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 117 - 118. Πρβλ. καί Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η. 
Le serment de Γ impératrice Eudocie (1067). Un épisode de l'histoire di/nostique de 
Byzance, REB 21 (1963), σελ. 117-118. 

3. Διά τον ακριβή τύπον τοΰ ονόματος τοΰ τριτοτόκου (Κωνστάντιος ή Κωνσταντί
νος;), βλ. Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η , αυτόθι, σελ. 116-117 καί D. Ρ ο 1 e m i s, Notes on 
eleventh-century chronology (1059-1081), B.Z. 58 (1966), σελ. 72, σημ. 70. Παρεμ
πιπτόντως σημειώ δτι αί ύπό τής H é l è n e A n t ο n i a d ι s - B i b i e ο u, «Kon-
stantios» ou «Konstantinos»?, REB 23 (1965), σελ. 244-250 έκτιθέμεναι απόψεις 
όσον άφορα τήν ταυτότητα τοΰ συνυπογράφοντος το προς Ροβέρτον Γυισκάρδον άπό Αυγού
στου 1074 αύτοκρατικον έγγραφον ( — D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1003) Κωνσταντίου 
δέν εύσταθοΰν. Πρόκειται, ώς ορθώς παρατηρεί είς άκολουθοΰν σημείωμα ό Ν. Ο ί κ ό
νο μ ί δ η ς, αυτόθι, σελ. 250 - 251, περί τοϋ πορφυρογέννητου Κωνσταντίου, άδελφοΰ τοϋ 
Μιχαήλ Ζ', καί ουχί περί τοϋ πορφυρογέννητου Κωνσταντίνου, υίοΰ τοϋ αύτοϋ αύτοκρά
τορος, ώς ισχυρίζεται ή Ε. Άντωνιάδου - Μπιμπίκου. Είναι απορίας άξιον, πώς κάν ετέθη 
θέμα υπογραφής έγγραφου παρά νηπίου (infans) ολίγων μηνών, δταν το δίκαιον ούδεμίαν 
βούλησιν αναγνωρίζει είς τά μέχρι τοΰ έβδομου έτους νήπια. 'Εξ άλλου, δεδομένου cm έν 
τή αυτοκρατορική γραμματείς τηρείται αυστηρώς το πρωτόκολλον, θά Ιδεί νά δοθή εξή-
γησις πώς ό υιός τοϋ αύτοκράτορος καί συνήθως επίδοξος διάδοχος, έάν επρόκειτο περί 
αύτοΰ, Ιπεται τοΰ άδελφοΰ τοϋ αύτοκράτορος, ώς συμβαίνει είς τήν προκειμένην περίπτωσιν. 
Βλ. τό έγγραφον παρά E d . K u r t z - F r . D r e x l , Michaelis Pselli Scripta minora, 
τόμ. Α', Μιλάνον 1936, σελ. 329 - 334 ( = D ö 1 g e r, Regesten, άρ. 1003), Ινθα υπογρά
φει πρώτος ô Μιχαήλ ώς . . .πιστός βασιλεύς αυτοκράτωρ Ρωμαίων, ακολούθως ό 'Ανδρό
νικος ώς πιστός βασιλεύς Ρωμαίων καί τρίτος ό Κωνστάντιος (κατά ρητήν βεβαίωσιν τών 
ερευνητών έν τώ χειρογράφω άπαντα Κωνστάντιος) ώς πιστός βασιλεύς Ρωμαίων. Πρό
κειται αναμφιβόλως περί τών τριών αδελφών. Ή άνάδειξις τοΰ 'Ανδρόνικου εις βασιλέα 
έπραγματοποιήθη ύπο τοΰ Ρωμανοΰ Δ' (Σκυλίτζης - Κεδρηνος, Β', σελ. 670, Θεόδωρος 
Σκουταριώτης, σελ. 167). Τήν άποψιν τής Ε. Άντωνιάδου - Μπιμπίκου αποκρούει ό 
H.-G. B e c k , B.Z. 59 (1966) σελ. 181. 

4. Κατά σημείωσιν έν τω Cod. Athen. Gr. 1 429, f. 45, περιέχουσαν ακριβείς χρο-
νολογικάς ενδείξεις, ό θάνατος τοΰ αύτοκράτορος Κωνσταντίνου Γ (ΙΒ' ) επήλθε τήν 
23ην Μαίου 1067, ή δέ βασιλεία τής Ευδοκίας καί τών δύο υιών της διήρκεσε μήνας *', 

5 
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είναι ότι ή αύγοΰστα Ευδοκία κατέχει τήν πρώτην θέσιν είς τήν Ίεραρχικήν 

τάξιν καί μόνη αυτή φέρει τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα. Τήν άποψιν ταύτην 

είχον ήδη διατυπώσει είς τό βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 118 - 120 μετά τίνος 

δισταγμού, τόν όποιον σήμερον δύναμαι, νομίζω, να αποβάλω. 

Είς τήν ίστοριογραφίαν τής περιόδου, έξαίρετον έν πολλοίς, ό τρόπος 

καθ' ον αναγράφεται ή διαδοχή τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα ούδεμίαν καταλείπει 

άμφιβολίαν περί τής ποοεχούσης θέσεως τής Ευδοκίας έναντι τών συμβασι

λέων υιών της. Σημειώ χαρακτηριστικά τίνα χωρία : 

Ψελλού, Χρονογραφία, l ì ' , σελ. J52 (κεφ'. 1 ) : ΉβασιλίςΕυδοκία κατά 

τ à ς τον ανδρός και βασιλέως διατάξεις τών δ λ ω ν 

εγκρατής γενομένη, ουκ iff' έτέροις τήν βασιλείαν πεποίηται, ovo* 

αϋτη μέν οικουρεϊν τά πολλά ηξίον τών οί έν τέλει τισι πι στενέ ιν τ « πράγματα 

αλλά α 'έ τ ή π ε ρ ι ζ ιο σ α μ έ ν η τ ι) ν δ υ ν α σ τ /· ί αν της ο λ η ς 

ηγεμονίας γίνεται...1. 

Άτταλειάτου, Ιστορία, σελ. !)2 : Και κατέσχον τα σκήπτρα τής βιασι-

λείας η τε συμβιος αύτοϋ Ευδοκία καί οί παίδες (— Συνεχιστής Σκυλίτζη, 

παρά Κεδρηνώ, Β', σελ. 660). 

Συνεχιστής Σκυλίτζη, αυτόθι, σελ. 659,8 : όθεν και παρά τή γ υ ν α ι κι 

καί β α σ ι λ ί δ ι τά π ά ν τ α π ε π ο ί η κ ε, σωφρονεστάτη τε. . . καί 

προς τι) τ ά κοινά δ ι. ο ι κ ε i ν ί κ α ν ω τ ά τ η. 

Νικηφόρος Βρυέννιος. σελ. 2'Λ20 '.διαδέχεται δ έ τ ή ν β α α ι-

λ ε ί αν ή τ ο υ τ ο υ σ ν ν ο ι, κ ο ς Ευδοκία σον Μιχαήλ καί Κιονσταντίνιο 

τοις παισι. . . 

Άνώνυμον χρονικον παρά ΨευδοΚωδινώ (έ'κδ. Βόννης ), σελ. 1571C : κατ έ-

λ ι, π ε β α σ ι λ ε ν ο υ σαν τ ή ν γ ν ν α Ί κ α αύτοϋ τήν δ έ σ π ο ι

ν α ν τήν κυράν Εύδοκίαν. . . σνν. . . Μιχαήλ καί. . . Κωνσταντίνος τώ ηορον-

ρογεννι'ρτω' έκράτησεν ονν και η κυρά Ευδοκία ή δέσποινα σύν τοίς δνσίν υιοί ς 

αντής μήνας ζ' ημέρας ι . 

11 αρασελίδειος σημείωσις έν Cod. At lien. gr. 1429, Γ. 45 : κ α τ έ λ ι π ε 

δ έ τήν βασιλείαν Ε ν δ ο κ ί α τ ή β α σ ι λ ί σ σ >/ κ a i τοις 

δ υ σ Ι ν αυτής π α ι σ Ι. . . (παρά Ρ. ( l a u t i e r , έ'νθ' άνωτ., σελ. 150). 

Ζωναράς, Γ', σελ. 682 : Λ' α τ à γ ο ν ν τ à ς το ϋ τ ε λ ε υ τ ή α α ν

το ς β α σ ι λ έ ω ς διάτα γ à ς "ή τ ε β α σ ι λ Ι ς Ε ύ δ ο κ ί α κ α ι 

ημέρας η'. "Εκδ. P. G a u l i e r, Monodie inédite de Michel /'sellas sur le basileus 

Andronic Doucas, R E B 2 4 (1966), σελ. 156. 

Ι. ΙΙρβλ. Ψελλοΰ Χρονογραφίαν, Β', σελ. J 51 (κεφ. 27) : Ό Λοέ>κας κατά βραχύ τώ 

Οανάτω προσήγγισεν κάνταΰθα έ π ί τ ή γ ν ν α ι κ ι Ε ύ δ ο κ ί α π ά ν τ α π ε π ο ί η-

τ α ι. . ., καί σελ. 156 (κεφ. 7) : «ό δέ γε υιός σου καί βασιλεύς, δς δη καί επίδοξος ην 

μοναρχείν, συνίστωρ τοΰ γενομένου καθέστηκεν;», έρωτα ό Ψελλός τήν Εύδοκίαν μετά 

τήν γνωστοποίησιν τής προθέσεως της νά καταστηση συμβασιλέα τον Ρωμανον Διογένην. 
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ο ί παίδες εκείνου τής βασιλείας ήσαν διάδοχοι, καί ή 

βασίλισσα τήν τών κοινών μετακεχείριστο π ρ ό ν ο ι αν τών 

υ t έ α> ν κατάρχουσα και επί βήματος σύν έκείνοις π ρ ο ύ κ ά 0 η τ ο, 

μεσεύουσα μέν αυτή, εκείνους δ έ πάρα κ αθί ζούσα 

ί: κ α τ έ ρ ο) 0 ε ν οΰτιος έν άρχαιρεσίαις, οϋτοίς έν ζητήσεσι πολιτικών 

ύποθέαεοιν, οϋτως έχρημάτιζον πρέσβεσιν, οϋτιος έν συνήΟεσι προόδοις 

προήεσαν. . . ' . 

Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 166 : ό δέ βασιλεύς Κωνσταντίνος Ονήσκει 

καταλιπών τήν γυναίκα βασίλισσαν μετά τών παίδιον. 

Ό Ψελλός, αναφερόμενος είς τά έν τή βασιλευούση μετά τήν αίχμαλωσίαν 

τοΰ Ρωμανοΰ Δ' (Αύγουστος 1071) δημιουργηθέντα πολιτικά ρεύματα, 

σαφώς μαρτυρεί οτι πρό τής βασιλείας τοΰ Ρωμανοΰ Δ' τήν έξουσίαν ήσκει 

μόνη ή Ευδοκία 2. 

Μεγάλης προσοχής δέον νά τύχη μαρτυρία τοΰ Μιχαήλ Άτταλειάτου, 

ανδρός εξόχου νομικής παιδείας 3 καί δικαστικοΰ λειτουργοΰ *, βεβαιοΰντος 

ότι ή Ευδοκία έκέκτητο τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα : τοϋ δέ βασιλεύοντος 

(sc. Κωνσταντίνου) τεθνηκότος και τής αύγυύστης τήν αυτοκράτορα 

περιελομένης αρχήν...11. Ό ιστορικός, είθισμένος είς τήν νομι

κήν άκριβολογίαν, χρησιμοποιεί άψόγως τους όρους τοΰ πολιτειακοΰ δικαίου" 

δι' δ προκειμένου νά δηλώση τήν ιδιότητα τής Ευδοκίας μετά τόν Μάϊον 

1067, της Ζωής καί Θεοδώρας τόν Άπρίλιον 1042 6, χρησιμοποιεί τόν Ópov 
αύτοκράτοίρ, ακριβώς επειδή αί ανωτέρω άνήχθησαν είς τόν βυζαντινον θρό

νον μέ τήν αυτήν προς τους άρρενας αυτοκράτορας νομικήν ύπόστασιν. 

Τό γεγονός ότι ή Ευδοκία φέρεται έκδοϋσα νεαράν, καθορίζουσαν τήν 

άπόστασιν ανεγειρομένων οικοδομών7, αποτελεί εν εισέτι τεκμήριον της 

1. Πρβλ. αυτόθι, σελ. 681, 686, 687. 
2. Ψελλοΰ Χρονογραφία, Β', σελ. 163 (κεφ. 24): 'Ενταύθα ο! μέν τφ υίφ καί παιδί 

τήν βασιλείαν έδίδοσαν, ώς άπρακτείν τήι> μητέρα παντάπασιν, οί δε τ ό πάν τ ή ς ιϊ ρ-
χ ή ς καί αύθις ταύτη à π έ ν ε μ ο ν.. . Έ ξ ίσου κατηγορηματικός είναι καί ό 
Ζωναράς, Γ', σελ. 703: ο'ι μέν γαρ τήβασιλίσσηκαί αύθις τήν έξου
σίαν έδίδοσαν, οί δέ τφ πρεσβυτέρα) τών ταύτης ν'ιέων .. . 

3. Ό Άτταλειάτης συνέγραψεν έγχειρίδιον βυζαντινοΰ δικαίου ύπό τον τίτλον 
Ποίημα νομικόν. 

4. Ό Άτταλειάτης ήσκησε το επάγγελμα τοΰ δικηγόρου. Έ π ί Κωνσταντίνου Δούκα 
διωρίσθη κριτής τοϋ βήλαυ καί τοϋ ιπποδρόμου' ήκολούθησε τον Ρωμανόν Δ' έκστρατεύ-
σαντα ώς κριτής τοΰ στρατοπέδου. 

5. Άτταλειάτου, "Ιστορία, σελ. 181. 
6. Ό Άτταλειάτης, 'Ιστορία, σελ. 1 7 - 18, γράφει περί τών δύο γυναικών: αυτο

κράτορες αμφω θαυμασίως αναγορεύονται... Βλ. περί τής άναγορεύ
σεως Ζωής καί Θεοδώρας το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 113-114. 

7. Τιπούκειτος, LIX, 2: ώς διωρίσατο τοΰτο ή βασίλισσα Ευδοκία, ή τοΰ Δούκα 
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αυτοκρατορικής ιδιότητος τής αύγούστης κατά τόν χρόνον έκδόσεοας τής διατά

ξεως. Αί βυζαντιναί πηγαί, παραπέμπουσαι είς αυτοκρατορικά νομοθετήματα, 

μνημονεύουν κατά κανόνα τοΰ ονόματος τοΰ έκδόντος τοΰτο ήγεμόνος. 'Οσάκις 

πρόκειται περί συμβασιλέων, ο'ι όποιοι κατεΐχον πάντες κατά τόν χρόνον 

εκδόσεως τής νεαράς τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα, δυνατόν είς τήν μεταγε-

νεστέραν παραπομπήν νά άναγράφωνται τά ονόματα όλων τών συναρχόντων 

καί δή κατά τήν έπίσημον ίεραρχικήν τάξιν, δυνατόν όμως ή αναγραφή νά 

περιορίζηται είς τό Ονομα τοΰ πρώτου τ ή τάξει αύτοκράτορος. Ουδέποτε 

π ά ν τ ω ς παραλείπεται τό όνομα τοΰ πρώτου τή τάξει αύτοκράτορος, ώς γίνεται 

δήλον έκ τών ακολούθων παραδειγμάτων. 

Αί γνωσταί νεαραί Περί εκποιήσεως κτημάτων και προτιμήσεως σνγγε-

νών κλπ. άπό 'Απριλίου 922 1 καί ΙΚρί τών ύπεισερχομένο>ν δυνατών εις 

ανακοινώσεις πενήτων -, έκδοθεϊσαι ώς έν έπικεφαλίδι εκατέρας δηλοΰται, ή 

μέν πρώτη ύπό Ριομανοϋ, Κθ)νσταντίνου και Χριστόφορου, ή δέ άλλη ύπό 

1\ομανοϋ, Κιονσταντίνου, Στεαάνον καί Κιονσταντίνου 3, μνημονεύονται επα

νειλημμένως είς άφηγηματικάς καί άλλας π η γ ά ς μέ άναγραφήν μόνου τοΰ 

ονόματος τοΰ Ρωμανοΰ Λ ' 4 . Είς έγγραφον τοΰ πατριάρχου Νικολάου Γ' Γραμ-

ματικοΰ έκ τοΰ έ'τους 1084 ( — G r u m e l , Regestes, άρ. 938) , έν ώ 

καί περί τής προαγωγής τής αρχιεπισκοπής Πατρών είς μητρόπολιν. γίνεται 

μνεία παλαιότερον εκδοθέντων χρυσοβούλλων Λέοντος καί Αλεξάνδρου τών 

βασιλέων·' και τρίτον6 Ρωμανοΰ, Χριστοί/όρου καί Κιονσταντίνοο κατ' ίχνος 

σύνευνος, εκδ. S t . Η ο e r ni a n n - S 1 e p s ki D ο 1 i w a καί E. S e i d 1, M. Κριτοΰ 
τοΰ ΙΙατζή Τιποέικειτος Librarian Basüicnrum Summarium, Πόλις τοΰ Βατικανού 1957 
(- J) o l g e r , Regelten, άρ. 967). 

1. C. Ε. Ζ a c h a r i a e a L i n g ο n t It a I, Jus Graecoromanum (περαιτέρω 
παραπεμπόμενον ώς .TGR), τόμ. 1", \ιψία 1857, coll. Ill, άρ. 2 (— I) ο I go r, Regesten, 
άρ. 595). 

2. JGR, τόμ. Γ', eoli. 111. άρ. 5 (Σεπτέμβριος 934) (- Ι) ο Ι g e r, Regesten, 
άρ. 628). 

3. Οί Στέφανος καί Κωνσταντίνος είναι υιοί τοΰ Ρωμανού Λ', περί τής άναγορεύ
σεως τών οποίων βλ. το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 101 - 104. 

4. Ούτως, είς τήν νεαράν τοΰ Βασιλείου έτους 996, JOB, τόμ. 1", coll. Ill, άρ. 29 
( B ö i g e r, Regesten, άρ. 783), γίνεται λύγος περί: τής πρά)της νομοθεσίας τοΰ προ
πάππου ημών βασιλέως Ρωμανοΰ τοΰ γέροντος (= D υ 1 g θ r, Regesien, άρ. 595) καί 
περαιτέρω: γράψας γάρ ό ρηθείς προπάππος ημών βααι'/.εύς Ρωμανός ο γέρων... Βλ. 
άλλας μαρτυρίας αυτόθι, σελ. 234, σημ. 1 καί σελ. 242, σημ. 1. Ωσαύτως Σκυλίτζης - Κε
δρηνός, Β', σελ. 448 ι 8 καί ανώνυμος χρονικογράφος (ΨευδοΚωδινός, έκδ. Βόννης), σελ. 
1541Η: ό Ρωμανός... μετέι δέ διετή χρόνον τής βασιλείας αύτοϋ... έξέθετο τήν περί 
προτιμήσεως νεαράν, μετά δέ τήν δεύτερον ϊνδικτιώνα τοΰ ^υλΖ' έτους τήν περί τών 
ύπεισερχομένοΜ' δυνατών . . . 

5. 1) ο 1 g ν Γ, Regesien, άρ. 564. 

6. 'Αριθμείται «τρίτον» είς το πατριαρχικον έγγραφον, διότι ώς πρώτον έμνημο-
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τοίς άλλοις βαίνον. . Ά Έ κ τών ανωτέρω παραδειγμάτων είναι φανερόν οτι 

ή αναγραφή μόνου τοΰ ονόματος τής Ευδοκίας ώς έκδοτου τής νεαράς, προϋπο

θέτει τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα αυτής κατά τόν χρόνον τής εκδόσεως 

τοΰ νομοθετήματος. 

Ό Ν. Οίκονομίδης είς τήν ένδιαφέρουσαν μελέτην του δέχεται ότι ή 

Ευδοκία ήσκει τήν έξουσίαν ύπό τήν ιδιότητα της επιτρόπου τών άνηλίκο>ν 

τέκνων της καί ότι έστερεΐτο τής ιδιότητος τοΰ αύτοκράτορος. Τά προβαλ

λόμενα επιχειρήματα, ανεπαρκή καθ' έαυτά, ανατρέπονται, νομίζω, έκ τών 

προηγουμένως λεχθέντων περί τής αυτοκρατορικής ιδιότητος τής Ευδοκίας. 

"Ιδωμεν ταΰτα. 

1 ) «Le sénat avait déjà prêté serment de n'acclamer que les fils de 
Constantin Χ» 2. Πράγματι, διότι ούτοι είχον τήν ιδιότητα τοΰ άπλοΰ βασι-

λέο)ς, καί συνεπώς όψέποτε έκαλοΰντο νά αναλάβουν τήν διακυβέρνησιν τοΰ 

κράτους ίδίω ονόματι έδει νά άναγορευθοΰν αυτοκράτορες. Ή σύγκλητος 

επομένως ανελάμβανε την υποχρέωσα νά προώθηση είς τό αύτοκρατορικόν 

αξίωμα τά τέκνα τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα, Οταν θά έκαλοΰντο νά διαδεχθοΰν 

τήν μητέρα των. Τά καθόλου μέτρα τοΰ Δούκα άπέβλεπον πρωτίστως νά 

κατοχυρώσουν τά τέκνα του ώς διαδόχους έναντι τυχόν νέων βλαστών τής 

Ευδοκίας, ερχόμενης είς δεύτερον γάμον. 

2) «Aucune source n 'attr ibue à Eudocie un tel titre» ·\ Δύναμαι 

νά απαντήσω μέ τό χωρίον τοΰ Μιχαήλ Άτταλειάτου, σελ. 181 : τ^ς αύγού

στης τήν αυτοκράτορα περιελομένης αρχήν, περί ου ανωτέρω, σελ. 67. 

3) 'Εκ τής στάσεως τής φρουράς τών Βαράγγων, ότε έγνώσθη ή πρό-

θεσις της Ευδοκίας νά ανάδειξη αυτοκράτορα τόν Ρωμανόν Διογένην, ό Ν. Οί

κονομίδης συμπεραίνει ότι «pour les Varegues les empereurs legitimes 

étaient les fils de Constantin X» i. Έ φροντίς τής Ευδοκίας να εξασφά

λιση τήν άκινητοποίησιν της φρουράς εϊχε καθαρώς πολιτικόν χαρακτήρα. 

νεύθη το παρά Νικηφόρου βασιλέως τοϋ έιπό γενικών (-= B o l g e r, Regesten, άρ. 305, 
έτ. 805). 

1. Ι) ό 1 g e r, Regesien, άρ. 593. Tò πατριαρχικόν έγγραφον παρά Γ. Ρ ά λ λ η -
Μ. Π ο τ λ ή , Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. Ε', 'Αθήναι 1855, σελ. 62 
κέ." αί μνεϊαι τών αυτοκρατορικών έγγραφων αυτόθι, σελ. 72.—Εΐς τό αυτό συνοδικόν 
έγγραφον μνημονεύεται καί έτερος χρυσόβουλλος λόγος τΓον βασιλέων Ρωμανοΰ, Χριστό
φορου καί Κωνσταντίνου περί τής επισκοπής Ριζαίου (αυτόθι, σελ. 75 = D ö 1 g e r, Re
gesten, άρ. 594). Τά χρυσόβουλλα Ρωμανοΰ, Χριστόφορου καί Κωνσταντίνου πρέπει νά 
έξεδόθησαν μεταξύ 'Οκτωβρίου 927 (μεταβολή τής ιεραρχικής τάξεως μεταξύ Κωνσταντί
νου πορφυρογέννητου καί Χριστόφορου) καί τοΰ θανάτου τοΰ Χριστόφορου τφ 931. Βλ. 
διά τήν χρονολόγησιν Λ ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ , 'Εκλογή, σελ. 102-103. 

2. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς , ενθ' άνωτ., σελ. 123. 
3. Αυτόθι, σελ. 123. 
4. Αυτόθι. 
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Άπέβλεπεν είς εξουδετέρωσα επαναστατικής παρεμβάσεως τού καίσαρος 

Ίο)άννου Δούκα ύπό τό πρόσχημα τής προστασίας τών ανεψιών του. Ώ ς 

δέ απέδειξαν τά πράγματα, ή αύγοΰστα ορθώς έξετίμησε τάς προθέσεις τοΰ 

άνδραδέλφου της, διότι αυτός ύπήρξεν ό κύριος μοχλός τής κατά τοΰ Ρωμανοΰ 

Δ συνωμοσίας μέ τάς τόσον δραματικάς επιπτώσεις διά τήν προσωπικήν τύχην 

τοΰ αύτοκράτορος άφ' ενός καί διά τήν περαιτέρω ύπόστασιν τής αυτοκρα

τορίας άφ' ετέρου. 

Περαιτέρω επικαλείται ό Ν. Οίκονομίδης ι τό χωρίον τοΰ έξ 'Απουλίας 

Γουλιέλμου : Michel gouvernait l'empire avec son frère Constantin -. 
'Αφήνω τόν άναγνώστην νά κρίνη περί τής άξιας πληροφορίας άλλοδαποΰ συγ

γραφέως έπικοΰ ποιήματος έκ τής φύσεως του μικροτέρας ιστορικής αξίας -

έναντι τών μαρτυριών τών συγχρόνων, γηγενών ιστορικών υψηλής στάθμης 

(Μιχαήλ Άτταλειάτου, Μιχαήλ Τελλοΰ) καί έν πολλοίς πρωταγωνιστών 

τής πολιτικής ζωής, μαρτυρίας τάς όποιας καί ό Ν. Οίκονομίδης δέν αγνοεί. •'. 

Τέλος, ούτος παραβάλλει τήν νομικήν θέσιν τής Ευδοκίας προς τήν τής 

Μαρίας 'Αντιοχείας 4, ώς αύτη διαγράφεται είς τό έγγραφον τοΰ έ'τους 1071, 

περί ου κατωτέρω. 'Εκτός τής αρχής ότι έκαστος αυτοκράτωρ ήδύνατο νά 

όρίση τά κατά τήν έπιτροπείαν τών ανηλίκων τέκνων του καί την νομικήν 

ιδιότητα τής βασιλομήτορος κατά τάς ιδίας αύτοΰ αντιλήψεις, εντός βεβαίως 

τών πλαισίων τοΰ βυζαντινού πολιτεύματος, μή δεσμευόμενος έκ τών ενερ

γειών τών προκατόχων του, ή νομική θέσις τών δύο γυναικών μετά τόν θάνα

τον τοΰ συζύγου καθωρίσθη κατ' άλλον τρόπον, ώς επίσης καί ή νομική 

ίδιότης τών τέκνων έκατέρας μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός των ήτο διάφο

ρος. Ό Μανουήλ Κομνηνός ώριζε τήν Μαρίαν άντιβασιλέα (επίτροπον) κατά 

τήν περίοδον τής άνηλικότητος τοΰ υίοΰ των 'Αλεξίου, Οστις άπλοΰς βασιλεύς, 

ευθύς ώς έκαλεΐτο νά διαδεχθή τόν πατέρα του, θά άνηγορεύετο αυτοκράτωρ 5. 

Τα τέκνα τοΰ Κωνσταντίνου Δούκα, Μιχαήλ καί Κωνστάντιος, είς πάντα 

τά σύγχρονα κείμενα, συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ επισήμου όρκομωτικοΰ, 

αναφέρονται ώς απλοί' βασιλείς β, ούδαμοΰ δέ λέγεται ότι θανόντος τοΰ πα-

1. Αυτόθι, σελ. 124. 
2. G u i l l a u m e d e P o n i l i e, La geste de lioberl (iuiscard. Edition, 

traduction, commentaire et introduction par Marguerite Matthieu, Πάνορμον 1961, 
σελ. 165 : 

luterai Michael Romani jura regebal imperii cum 
fra tre suo, qui nomine dictas Cons tan ti nus crut. 

3. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς, ενθ' άνωτ., σελ. 122 - 123. 
4. Αυτόθι, σελ. 124. 
5. Βλ. κατωτέρω, σελ. 75 κέ., την άνάλυσιν τοϋ σπουδαιότατου τούτου έγγραφου. 
6. . . ,σνμπαρισταμένυη' /toi καί τών κοινών ή/ιών τέκνων, τοΰ τε κΰρ Μιχαήλ καί 

βασιλέως καί κΰρ Κωνσταντίου καί βασιλέτος τοΰ πορφυρογέννητου καί τοΰ κΰρ Άνδρο-
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τρός των απέκτησαν τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα. Τουναντίον υπάρχουν λίαν 

αξιόπιστοι καί έν πολλοίς είς επίσημα κείμενα πληροφορίαι, βεβαιοΰσαι ρητώς 

οτι ό Κωνστάντιος Δούκας καί μετά τήν άναγόρευσιν τοΰ άδελφοΰ του Μιχαήλ 

είς αυτοκράτορα τήν 24 'Οκτωβρίου 1071 έξηκολούθει νά κατέχη μόνην τήν 

ιδιότητα τοΰ άπλοΰ βασιλέως ' . 

Κατ' έμέ, τα ύπό τών πηγών παρεχόμενα στοιχεία, εξεταζόμενα έξ έπό

ψεως πολιτικής καί πολιτειακής εντός τοΰ πραγματικοΰ ιστορικού πλαισίου 

το^ν, καθιστοΰν φανερόν οτι ή Ευδοκία πρό τοΰ θανάτου τοΰ συζύγου της 

Κωνσταντίνου Γ ( 1 Β' ) ανεδείχθη αυτοκράτωρ μόνη αυτή καί ύπ' αυτήν τήν 

ιδιότητα διώκησε τήν αύτοκρατορίαν2 μέχρι τής άναγορεύσεως τοΰ Ρωμανού 

Δ', ήτοι κατά τό χρονικον διάστημα 22 ή 23 Μαΐου 1067 μέχρι J Ιανουαρίου 

1068. Ούτως άλλως τε εξηγείται ή όλως ιδιάζουσα μέριμνα τοΰ Κωνσταντίνου 

Γ (ΙΒ' ) νά δέσμευση δι' ισχυρών Ορκων την αύγοΰσταν σύζυγόν του καί τάς 

μονομελείς (πατριάρχης) ή συλλογικάς, έκκλησιαστικάς (πατριαρχική σύνοδος) 

καί πολιτικάς (σύγκλητος) αρχάς, 'όπως μή προσέλθη εις δεύτερον γάμον ή 

Ευδοκία, 'ίνα ούτω διαφυλαχθή ή διαδοχή είς τους ιδίους αύτοΰ απογόνους 3 . 

Τήν ύπερέχουσαν θέσιν τής Ευδοκίας έναντι τών υιών της μαρτυρεί καί 

νίκου. . . λέγει ή Ευδοκία είς τόν υ'ρκον, κείμενον δημοσιευθέν το πρώτον ύπο τοϋ Ν. Ο ί-
κ ο ν ο μ ί δ η , ενθ' άνωτ., σελ. 106, στίχ. 55-57. Ή ακριβολογία τής αυτοκρατορικής 
γραμματείας είναι πρόδηλος. Ό Μιχαήλ αναφέρεται ώς βασιλεύς, ό Κωνστάντιος ώς βα
σιλεύς καί πορφυρογέννητος, διότι ήτο ό μόνος, έκ τών τριών αδελφών, όστις έγεννήθη 
βασιλεύοντος τοΰ πατρός των, καί ό δευτερότοκος Ανδρόνικος μνημονεύεται μόνον ονομα
στικώς, διότι ούδένα τίτλον Ιφερεν εισέτι. Τάς παραπομπάς είς τά χωρία τών λοιπών πηγών 
βλ. συγκεντρωμένας είς το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 117- 118. 

1. Βλ. τήν ύπογραφήν αύτοϋ: Κωνστάντιος έν Χριστφ τφ θεώ) πιστός βασιλ.εύς 
Ρωμαίων ό Δούκας είς τύπον χρυσοβούλλου τοϋ έτους 1074 έν Michaelis Pselli, Scripta 
minora, ϊ'κδ. E. K u r t z - F r . D r e x l , τόμ. A', Μιλάνον 1936, σελ. 334 ( — D ό 1-
g e r, Regesten, άρ. 1003)" βλ. ειδικώς περί αύτοΰ, ανωτέρω, σελ. 65. Βλ. ωσαύτως τάς 
έπιστολάς τοΰ Μιχαήλ Ζ' τφ δουκί Αογγιβαρδίας Ροβέρτω Γυϊσκάρδω, εκδ. Κ. Σ ά 0 α, 
Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. Ε' (1876), σελ. 386 (ένθα επαναλαμβάνεται ή πρότασις διά 
τό συνοικέσιον τής θυγατρος τοΰ Ροβέρτου μέ τον άδελ.φον τοΰ Μιχαήλ τφ βασιλεί Κωνσταν
τίνο) τφ πορφυρογεννήτω), σελ. 387 ( — D ö 1 g e r, Regeslen, άρ. 989- ετ. 1072/1073) 
καί σελ. 390: μίαν τών σων θυγατέρα»' τφ έμφ άδελφιρ κ\>ρ Κωνσταντίνο) (— Κωνσταν-
τίω ) τώ πορφυρογέννητο) βασιλεί είς γάμου κοινωνίαν άρμόσασθαι ( = D ö 1 g e r, Rege
sten, άρ. 990· ST. 1072- 1073). 

2. Καί ό S t . M a s l e ν, Die staatsrechtliche Stellung der byzantinischen Kai
serinnen, BS1 27 (1966), σελ. 327 δέχεται δτι ή Ευδοκία «die Funktionen des Ilaupikai
sertums während der Zeit der Unmündigkeit der Söhne offiziell ausgeübt hai». 

3. Τά διατρέξαντα άφηγοΰνται έν ίκαναΐς λεπτομερείαις ό Άτταλειάτης, σελ. 92, 
ό Συνεχιστής τοΰ Σκυλίτζη παρά Κεδρηνώ, Β', σελ. 659, 665, ό Ζωναράς, Γ', σελ. 682, ό 
Μιχαήλ Γλυκάς, σελ. 607 - 608, έπιστοποίησε δέ πανηγυρικώς το έπ' έσχάτοιν γνωσθέν κεί
μενον τοΰ όρκου, δημοσιευθέν ύπο τοϋ Ν. Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η, ενθ' άνωτ., σελ. 105 - 108. 
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το διασωθέν νομισματικόν ύλικόν, είς τό οποίον πρέπει να άποδοθή ιδιαιτέρα 

σημασία ένεκα τοΰ επισήμου αύτοΰ χαρακτήρας. 

Έ π ί χαλκών κερμάτων εικονίζονται ολόσωμοι, έν έπισήμω περιβολή, 

κρατούντες άπό κοινού λάβαρον μέ μακράν λαβήν ή Ευδοκία καί ό πρώτος 

αυτής σύζυγος. Ή επιγραφή έχει : 

κωΝΤ ( = Κωνσταντίνος) âK ( = Δούκας) — KVD(O)KÜA) \ντο(ΰστα) 

Τήν τιμητικήν θέσιν κατέχει περιέργως ή Ευδοκία ένω τό λάβαρον κρα

τεί είς ύψηλότερον ση μείον ό Κωνσταντίνος, ώς είθισται μεταξύ πλειόνων 

εικονιζόμενων νά θέτη τήν χείρα του είς άνώτερον σημεΐον, Οταν άπό κοινοΰ 

κρατούν σύμβολόν τι, ό ίεραρχικώς ανώτερος. Ή όπισθία οψις τοΰ νομισμα

τικού τούτου τύπου καλύπτεται είτε ύπό κεφαλής τοΰ Χρίστου, είτε ύπό τοΰ 

Χρίστου ολόσωμου ', έξ ου φαίνεται ότι υπήρξαν δύο χαράξεις. Κατ' έμέ, 

αύται πρέπει να συνδυασθούν μέ τήν έπίσημον άνάδειξιν τής Ευδοκίας είς 

αυτοκράτορα' διότι ούτως εξηγείται άφ' ενός μέν ή άπεικόνισις τής αύγού

στης είς τήν τιμητικήν θέσιν καί ή παράλειψις τής απεικονίσεως τών δύο 

βασιλικών βλαστών Μιχαήλ καί Κωνσταντίου, τότε απλών βασιλέων *, καί 

άφ' έτερου ή άπεικόνισις τοΰ βασιλικοΰ ζεύγους κρατούντος άπό κοινοΰ τό 

λάβαρον — φανερόν οτι έ'ζη εισέτι ό Κωνσταντίνος Γ ( Ι Β ' ) — , ώς είθισται 

είς περιπτώσεις συμβασιλέων. Εϊναι προφανές ότι ό νομισματικός ούτος τύ

πος έκόπη διά νά έξαρθή ή θέσις τής Ευδοκίας έ'ναντι τών λοιπών μελών τής 

βασιλικής οικογενείας τών εχόντων δικαίωμα είς τήν διαδοχήν. 'Αναμφιβό

λως κατάλληλος στιγμή προς τοΰτο ήτο ή άναγόρευσις τής αύγούστης είς 

αυτοκράτορα. 

"Ετερος τύπος νομίσματος αποδίδει τό μετά τόν θάνατον τοΰ Κωνσταντί

νου Γ (ΙΒ') Δούκα επικρατήσαν είς τό Βυζάντιον πολιτειακόν σχήμα. Είς 

τήν προσθίαν Οψιν τοΰ νομίσματος εικονίζεται ή Ευδοκία, εστεμμένη καί 

ένδεδυμένη πολυτελή έπίσημον στολήν, έν μέσω τών δύο βασιλέο>ν — ουχί αυτο

κρατόρων — υιών της, έχουσα τόν πρωτότοκον Μιχαήλ έκ δεξιών καί τόν 

τριτότοκον Κωνστάντιον έξ αριστερών, εστεμμένους αμφότερους. Ή διαφορά 

τής ηλικίας τόσον προς τήν μητέρα των όσον καί μεταξύ των δηλοΰται διά 

τοΰ μικρότερου ύψους τών δύο αρρένων 3. Ή Ευδοκία κρατεί είς τήν δεξιάν 

σκήπτρον, ένω τήν άριστεράν φέρει πρό τοΰ στήθους. Ό Μιχαήλ κρατεί είς 

τήν δεξιάν σφαΐραν μέ σταυρόν καί είς τήν άριστεράν άκακίαν ', ένω ό Κων-

1. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 517-519, άρ. 18-31 (πίν. LX1 7, 8). 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 66 κέ. 
3. Πρβλ. τήν άπεικόνισιν τών τριών υιών τοϋ Κώνσταντος Β' είς τήν όπισθίαν όψιν 

νομίσματος της βασιλείας του παρά W r ο t h, τόμ. Α', σελ. 262, άρ. 65 - 68 (πίν, XXXI 

4. Το είκονιζόμενον σύμβολόν είναι ή ακακία καί ουχί ή mappa, ώς λέγει ό Wroth. 
Περί τής ακακίας βλ. ανωτέρω, σελ. 27, σημ. 5. 
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στάντιος αντιστρόφως, άκακίαν είς τήν δεξιάν καί σφαΐραν μέ σταυρόν είς 

τήν άριστεράν. Ή εγχάρακτος επιγραφή περιέχει μόνον τά ονόματα, ουχί 

δέ καί τίτλον τών εικονιζόμενων : 

MIX (αηλ) — EVD(0)K (ια) — Korns ( = Κωνστάντιος) 

Είς τήν όπισθίαν Οψιν παρίσταται ό Χριστός έπί θρόνου '. 

Ή διάταξις τών μορφών ανταποκρίνεται εις ώρισμένην μεταξύ τών συμ

βασιλέων νομικήν σχέσιν, ήτοι ό κυρίως, πρεσβύτερος αυτοκράτωρ είς τό μέσον 

καί εκατέρωθεν αύτοΰ οί ίεραρχικώς νεώτεροι συμβασιλεΐς είτε κέκτηνται 

καί αυτοί τήν ιδιότητα τοΰ αύτοκράτορος είτε τοΰ άπλοΰ βασιλέως -, Ούτω 

καί έκ τών νομισματικών δεδομένων αποδεικνύεται ή υπερέχουσα θέσις τής 

Ευδοκίας έναντι τών δύο συμβασιλέων υιών της κατά τήν περίοδον 22/2'ΐ 

Μαίου 1 0 6 7 - 1 'Ιανουαρίου 1068. 

Άξιοσημείο>τον εϊναι ότι ή Ευδοκία εικονίζεται καί είς τά νομίσματα 

τής βασιλείας τοΰ δευτέρου συζύγου της Ρωμανοΰ Δ'. Είς τόν ένα τύπον 

παρίσταται μετά τοΰ Ρωμανοΰ έν έπισήμω περιβολή, κρατοΰσα σφαΐραν, 

ενώ ό Χριστός Ορθιος είς τό μέσον τοϋ βασιλικού ζεύγους εκτείνει τάς χείρας 

του έπί τοΰ στέμματος τοΰ ενός καί τής άλλης. Τήν όπισθίαν Οψιν τοΰ αύτοΰ 

νομισματικού τύπου καλύπτουν αί μορφαί τών τριών υιών :ί τής αυτοκρά

τειρας, τοΰ δευτεροτόκου 'Ανδρόνικου στεφθέντος έν τώ μεταξύ βασιλέως ύπό 

τοΰ Ρωμανοΰ Δ' '. Είς τόν έτερον νομισματικόν τύπον εικονίζονται έπί τής 

μιας Οψεως ό Ρωμανός Δ' καί ή Ευδοκία, κρατοΰντες άπό κοινοΰ σφαΐραν 

μέ σταυρόν, έπί τής άλλης Οψεως ή Θεοτόκος κρατοΰσα τόν Χριστόν \ Τέλος, 

χαλκά κέρματα φέρουν έπί της μιας όψεως τήν εικόνα τοΰ Ρωμανοΰ Δ', κρα

τούντος είς έκάστην χείρα σφαΐραν μέ σταυρόν — είς τίνα αντίτυπα ή σφαίρα 

είς τήν δεξιάν χείρα έχει άντικατασταθή διά τής ακακίας (mappa κατά 

1. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 521, άρ. 1-2 (πίν. LXI 10). 
2. Ή κατά τον τρόπον τοϋτον διάταξις τών μορφών είναι γνωστή έξ αρχαιοτέρων 

χρονικώς συμβασιλειών. Ούτω νομίσματα τοΰ 'Ηρακλείου εικονίζουν τον αυτοκράτορα 
έν μέσω τών υιών του, 'Ηρακλείου νέου Κωνσταντίνου καί Ήρακλωνα. W r ο t h, τόμ. 
Α', σελ. 189 κέ., άρ. 46-80 (πίν. XXIII 10-12). 

3. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 523, άρ. 1 - 4 (πίν. LXI 11, 12). Λί έπιγραφαί έχουν 
ώς ακολούθως : 

ρωΜ\Ν8 lc xc ( = 'ίησοΰς Χριστός) EVBVKJA 
κωΝ (— Κωνστάντιος) ΜΧ ( = Μιχαήλ) ΛΝΠ ( — Ανδρόνικος). 

4. Συνεχιστής Σκυλίτζη παρά Κεδρηνώ, Β', σελ. 670, Θεόδωρος Σκουταριώτ^ς, 
σελ. 167. Διεξοδικώτερον είς το βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 117 - 120. Βλ. καί Ρ. Ο a li
t i e r, Monodie inédite de Michel Psellos sur le basileus Andro»ie Doucas, LIEB 2 4 
(1966), σελ. 153-170. 

5. W r o t h , τόμ. Β', σελ. 524, άρ. 5 - 6 (πίν. LXI 13 - 14 ), S a b a t i c i · , ëvo" 
άνωτ., τόμ. Β', σελ. 170- 171, άρ. 1 (πίν. L 12). Είς τήν έπιγραφήν αναγράφονται μόνον 
τά ονόματα- ουδείς τίτλος άπαντίϊ. 
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Wn»lli) - - καί τήν έπιγραφήν Pcom.vn υ χ ι ι ' επί τής ετέρας όψεως έχει 

χαραχθή είκών τής Ευδοκίας, κρατούσης είς τήν δεξιάν λάβαρον καί είς 

τήν άριστεράν σφαΐραν μέ σταυρόν. Άναγινώσκεται ή επιγραφή Εν\οκι(α) 

U \ C Ι Λί IC ) ' . 

'H χάραξις τής μορφής τής βασιλίσσης συζύγου αύτοκράτορος είς τά 

νομίσματα τής μέσης περιόδου άπαντα Ολως κατ' έξαίρεσιν καί πάντοτε 

υπαγορεύεται ύπό λόγων δυναστικής σκοπιμότητος 2. ' Η εμφαντική άπεικό-

νισις τής Ευδοκίας είς τά νομίσματα τοΰ τέλους τής βασιλείας τοΰ πρώτου 

συζύγου της Κωνσταντίνου Γ (ΙΒ') Δούκα, τής ιδικής της προσωπικής αυτο

κρατορίας καί είς τρεις διαφόρους νομισματικούς τύπους τής ακολουθούσης 

βασιλείας τοΰ Ρωμανοΰ Δ', δευτέρου συζύγου της, ούτε τυχαία δύναται νά 

ΟεωρηΟή ούτε μόνον εΐς δυναστικούς σκοπούς αποβλέπουσα. Φρονώ ότι απο

δίδει πραγματικήν πολιτειακήν κατάστασιν, ήτοι, ότι ή Ευδοκία, τουλάχιστον 

περί τό τέλος τής βασιλείας τοΰ Κωνσταντίνου Ι' (ΙΒ') Δούκα, απέκτησε 

τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα καί ύπ' αυτήν ήσκησεν έπί έξάμηνον περίπου 

τήν ίδικήν της προσωπικήν αρχήν, διετήρησε δέ καί μετά τήν Ι ην Ιανουαρίου 

1068 ώς σύζυγος τοΰ Ρωμανοΰ Διογένους3, άναγορευθέντος ωσαύτως αύτο

κράτορος. 

Νέον στοιχεΐον ένισχΰον τάς ανωτέρω σκέψεις μου προσθέτει ή προσφά

τως άνακαλυφθεΐσα επιγραφή έκ Μεσημβρίας ', αναμφιβόλως επισήμου χαρά-

κτήρος, μαρτυροΰσα έπιδιόρθωσιν τοΰ τείχους τής πόλεως έπί Κονσταντίνου 

(καί) Ευδοκίας τών. . . 5. Ό εκδότης, όστις επίσης χαρακτηρίζει «offizielle 

I 'rkund(M) τήν έπιγραφήν, συνδέει αυτήν μέ τήν άνακαίνισιν τοΰ τείχους μετά 

τάς έκ τοΰ σεισμού τοΰ 1063 επελθούσας καταστροφάς είς τήν περιοχήν τής 

Οράκης 6. Είς τάς έκ διαφόρων πόλεων σοοζομένας έπιγραφάς σχετικάς μέ 

τήν άνακαίνισιν τών τειχών, μνημονεύονται πάντοτε ο'ι κατά τόν χρόνον τών 

οικοδομικών εργασιών καί ακολούθως συντάξεως τής επιγραφής κατέχοντες 

ύπό τήν ιδιότητα τοΰ αύτοκράτορος τόν θρόνον ηγεμόνες 7. 

1. W r 4) Ι li, τόμ. ΙΓ, σελ. 527 - S a It a Ι i ν r, τόμ. Β', σελ. 171, άρ. 2, .'ί (πίν. 

Β 131. 

2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 25. 

3. Μ'ελλοϋ, Χρονογραφία, Β', σελ. 157 (κεφ. 10): <·>ήθη γαρ (sc, ή Ευδοκία) 

. , .εαυτή τό πάν τοϋ κράτους περιποιέ/σαιτο καί ουκ άν εκείνον (sc. τον Ρωμανον) άλλο τι 

φρονείν παρ' όπερ αι'τή βούλοιτο . . . 

4. V. V ο 1 k ο ν, Zur Geschichte Mesembria·* im 11. Jahrhundert, Byzanliiio-

hulgarica 2 (1966), σελ. 266 - 273. 

5. 'Ατυχώς, τό τμήμα τής επιγραφής, ένθα άνεγράφοντο ο'ι τίτλοι τοϋ αυτοκρατορι

κού ζεύγους, Ιχει καταστή έξίτηλον. 

6. Αυτόθι, σελ. 269 - 270. 

7. Ούτω Π. (1 r ΰ g ο i r c. Recueil d'inscriptions grecques chrétiennes d'Asie 

Mineure, Παρίσιοι 1922, άρ. 82 his. έκ Σμύρνης· Πέ'ργος Μιχαήλ μεγάλου βασιλέως 
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Τό αυτό πνεΰμα απηχεί καί ή αναμφιβόλως σύγχρονος έξ ελεφαντοστού 

θαυμάσια πλάξ, έφ' ής εικονίζονται Ορθιοι ό Ρωμανός καί ή Ευδοκία, τείνον

τες εύλαβώς τάς χείρας προς τόν έν μέσω αυτών Ίστάμενον, προσηνώς προσ-

βλέποντα Ίησοΰν, Οστις εκτείνει τάς ίδικάς του έπί τής εστεμμένης κεφαλής 

έκατέρου. Τό βασιλικόν ζεΰγος φέρει έπίσημον βασιλικήν στολήν, πολυτελή 

καί χρυσοποίκιλταν, ώς καί βαρύτιμα διά μαργαριτών καί πολυτίμων λίθων 

κεκοσμημένα στέμματα" ουδέν άντικείμενον διαγράφεται είς τάς χείρας των. 

Ό Χριστός υπερέχει τών δύο ανθρωπίνων μορφών είς ΰψος καί τό κενόν καλύ

πτεται διά τών επιγραφών Ρωμανός /ίασινί,εύς Ρο)μαίο)ν — Ευδοκία βασιλείς 

Ροίμαίοίν '. 

1' 

Ό Μανουήλ Λ' Κομνηνός (Ι 143 - 1 180), όστις μόλις τφ 1160 άπέκτη-

σεν άρρεν τέκνον, γνωρίζων τους άπειλοΰντας τόν άνήλικον διάδοχον κινδύ

νους, προσεπάθησε νά ρύθμιση έδραίως τά τής διαδοχής, σώζεται δέ τό 

έπίσημον κείμενον 2, έν ω κατεχωρίσθησαν αί υποχρεώσεις, άς άνέλαβεν ή 

ανωτάτη εκκλησιαστική ιεραρχία έναντι τοΰ αύτοκράτορος 3. Λί υποχρεώσεις 

αύται εκτείνονται καί είς τους μέλλοντας νά αναδειχθούν είς τόν τρίτον Ίερα-

τικόν βαθμόν (πατριάρχης, μητροπολΐται, επίσκοποι) κληρικούς. Διά τού 

έγγραφου αντιμετωπίζονται ολαι αί θεωρητικώς δύναται περιπτώσεις, αίτινες 

είναι αί ακόλουθοι : 

FI' Χ(ριστ)ξ) αύτοκράτορος έτει ,ςτξε' ( - 856/857). Τα αυτά έπί πύργου έν Νίκαια, έν 

GKJ, τόμ. Δ', άρ. 8 6 6 9 - 8 6 7 1 . Ανάλογα παραδείγματα έκ τού τείχους Κωνσταντινου

πόλεως (αυτόθι, άρ. 8 6 7 3 - 8 6 7 8 , 8688, 8 7 0 0 - 8 7 0 2 ) , ών παραθέτω το ύπ άρ. 8678 · 

ΙΙυογος Θεοφίλου καί Μιχαήλ πιστών έν Χ(ριστώ) αυτοκρατόρων. ΟΙΟ, τόμ. Λ', άρ. 

8683 : Άνενεώθη [έκ βάϋρ]ω[ν] πόλις ταύτη (sc. Σηλυβρία) έπί Μηχαήλ θεοδ/ώ/ρας καί 

θέκλης ους εδικαίωσεν Κ(ύριο)ς βασιλεύ[ει/ν έπί τίς γης. 

1. Ί Ι πλάξ αύτη ευρίσκεται είς τήν Παρισινήν Έθνικήν Βιβλιοθήκην καί έδημο-

σιεύθη πολλάκις. Βλ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , Λεύκωμα Βυζαντινών αχποκρατόρων, Αθήναι 

[1930], πίν. 60. Ή έν τώ Ood. Par is . 3057 μικρογραφία (αυτόθι, πίν. 61), έν ή εικονί

ζεται νέα, κομψότατη καί χαρίεσσα ή Ευδοκία, ανάγεται είς τον ΙΔ' αιώνα, καί δέν είναι 

δυνατόν νά έξακριβωθή κατά πόσον αποδίδει τήν φυσιογνωμίαν τής αύγούστης. 

2. Συνοδικός τόμος τοΰ Κωνσταντινουπόλεως Μιχαήλ τοΰ 'Αγχιάλου (24 Μαρτίου 

1171), εκδ. Ά . II ά β λ ω φ, V.Vr. 2 (1895), σελ. 3 9 1 - 3 9 4 καί καλύτερα εκδοσις 

ύπο Ά . Ι ΐ α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , 'Ανάλεκτα Ίεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, 

τόμ. Δ', ΙΙετρούπολις 1897, σελ. 1 0 9 - 1 1 3 ( ^ G r u m e l , Regestes, άρ. 1120). Τήν 

άνάλυσιν τοΰ έγγραφου ύπό G. O s t r o g o r s k y , Bemerkungen zum byzantinischen 

Staatsrecht der Komnenenzeit, Südost -Forschungen 8 (1943), σελ. 261 - 270 δέν ήδυ-

νήθην νά χρησιμοποιήσω. Πρβλ. D ö 1 g e r, Β.Ζ. 46 (1953), σελ. 233. 

3. Τό έγγραφον αποτελεί, τρόπον τινά, όμολογίαν πίστεως προς τήν δυναστείαν. 

δι' δ και απευθύνεται προς τον Μανουήλ Λ'. 



76 Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ Χ Ρ Τ Σ Τ Ο Φ Ι Λ Ο Π Ο Γ Α Ο Τ 

1 ) "Αρρεν τέκνον τοΰ αύτοκράτορος έ ν ή λ ι κ ο ν καί άναδεδειγμένον 

ήδη είς β α σ ι λ έ α. 

2) "Αρρεν άνήλικον τέκνον τοΰ αύτοκράτορος άναδεδειγμένον ήδη είς 

β α σ ι λ έ α . Είς τήν θέσιν ταύτην, κατά τόν χρόνον τής εκδόσεως τοΰ εγγρά

φου (24 Μαρτίου 1171), ευρίσκετο ό υιός τοΰ Μανουήλ, 'Αλέξιος. 

3) "Αρρεν άνήλικον τέκνον τοϋ αύτοκράτορος. 

Ί ) Θήλυ τέκνον τοΰ αύτοΰ ήγεμόνος, ελλείψει άρρενος διαδόχου. 

.">) "Ελλειψις τέκνου καθ' ολοκληρίαν. 

Είς τήν πρώτην περίπτωσιν πρόβλημα αντιβασιλείας δέν υφίσταται. Ό 

πατριάρχης καί οί αρχιερείς οφείλουν άνευ ετέρου νά αναγνωρίσουν βασιλέα 

αυτοκράτορα τόν τότε άπλοΰν βασιλέα Άλέξιον, όστις έν τώ μεταξύ θά εϊχεν 

έ ν η λ ι κ ι ω θ ή 1. 

Είς τάς δευτέραν καί τρίτην περιπτώσεις ό ανήλικος διάδοχος αναγορεύε

ται βασιλεύς αύτοκράτιοο καί μέχρις αν οντος φΟάση είς τον έξκαιδέκατον 

χρόνον 2 αναλαμβάνει τήν έξουσίαν ώς επίτροπος τούτου ή βασίλισσα μήτηρ 

Μαρία, ήτις οφείλει νά διάγη κοσμίως καί νά καρή μοναχή. Έ κ τοΰ έγγρα

φου προκύπτει σαφώς, κατ' έμέ, ότι ή αύγοΰστα δέν μετέχει τής συμβασιλείας 

άλλ' εκτελεί καθήκοντα έπιτρόπον, άντιβασιλέο^ς κατά τήν σημερινήν όρο-

λογίαν. Ή άσκησις τής εξουσίας γίνεται έπ' ονόματι τοΰ νεαροΰ αύτοκράτο

ρος κατά τήν κρίσιν καί τάς αποφάσεις τής βασιλομήτορος ουχί όμως καί 

έπ' ονόματι αυτής, 'fi διάφορος νομική θέσις μητρός καί υίοΰ είναι έκδηλος 

είς τό κείμενον τοΰ Ορκου τών αρχιερέων, περιέχοντος τάς υποχρεώσεις τών 

τελευταίων προς τους προύτους. Πατριάρχης καί αρχιερείς, εκτός τοΰ διαφέ

ροντος τό όποιον δέον νά επιδείξουν διά νά περιέλθη ό θρόνος είς τόν έπίδο-

ξον διάδοχον καί νά άνακηρυχθή ούτος βασιλεύς αυτοκράτωρ οφείλει (έκα

στος) ϊνα (/ ολάσσω καΟαράν πίστιν και εννοιαν, σωζόμενης δέ τής προς 

αυτόν πίστεως και εύνοιας μου και τής τιμής τής βασιλείας σου ίνα υπάρχω 

είς το θέλημα και το πρόσταγμα τής περιποΟήτου αύγούστας τής αγίας βα

σιλείας σον κυράς Μαρίας, εϊπερ τήν μοναχικέ/ν στολήν φορέσει καί άποκαοή 

1. Βλ. τήν έν τώ εγγράφω (ενθ' άνωτ., σελ. 392 - 11 α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε-

ρ α μ έ ω ς, 'Ανάλεκτα, τόμ. Λ', σελ. 111) σχετικήν παράγραφον. 

2. "II ασαφής διατύπωσις δέν επιτρέπει ασφαλές συμπέρασμα, έάν νοήται ή είσοδος 

είς το δέκατον έκτον ή τοϋτο συμπεπληρωμένον. Καί σήμερον δέν ακριβολογεί ό ελληνικός 

λαός προς δήλωσιν τής ηλικίας. Φράσις ώς : «είναι δεκαές ετών» δυνατόν νά σημαίνε 

οτι διατρέχει το δέκατον έκτον έτος ή οτι συνεπλήρωσε τοΰτο. Πλέον ακριβολόγος ή δια-

τύπωσις : «έκλεισε τά δεκάςη» (- συνεπλήρωσε το δέκατον έκτον) καί «μπήκε στα δε-

κάξη» ( — συνεπλήρωσε το δέκατον πέμπτον καί είσήλθεν είς το δέκατον Ικτον), Προς τήν 

διατύπωσιν ταύτην προσεγγίζει ή τοΰ έγγραφου* μέχρις άν ούτος φθάση είς τόν έξκαιδέκατον 

χρόνοι'. Είς το αυτό Ιγγραφον καί προηγουμένως αναφέρεται τό δέκατον έκτον ώς έτος ένη-

λικιώσεως μέ άβεβαίαν πάλιν διατύπωσιν : ανηβυν έτι είναι τόν αυτόν περιπόθητον υίόν 

τής βασιλείας σου κΰρι '. ίλέξιον, καί /ιή φθάσαι τόν έξκαιδέκατον χρόνον. 
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άπ εντεύθεν κανονικώς καί φυλάσσει τήν τιμήν τής βασιλείας σου καί τοϋ υίοϋ 

αυτής, μέχρι έίν ούτος φθάση είς τον έξκαιδέκατον χρόνον '. "Ητοι οί αρχιερείς 

είς μέν τόν πρώτον ώς αυτοκράτορα δηλοΰν πίστιν καί άφοσίωσιν, ένω είς τήν 

αύγοΰσταν ώς επίτροπον οφείλουν νά παρέχουν άμέριστον τήν συμπαράστα-

σίν των. 

'Η. άναγνώρισις τής βασιλομήτορος ώς επιτρόπου καί ουχί ώς συμβα

σιλέως τοΰ ανηλίκου υίοΰ της προκύπτει καί έξ ετέρων Ορων τής συμφωνίας. 

Ή αύγοΰστα αποβάλλει τήν έπιτροπικήν ιδιότητα, έάν άρνηθή νά καρή μονα

χή, οπότε αντικαθίσταται ύπό προσώπων Ζορισμένων καί αυτών ύπό τοΰ αύτο

κράτορος συζύγου της a. Ή εξουσία τοΰ επιτρόπου λήγει μέ τήν ένηλικίωσιν 

τοΰ ανηλίκου αύτοκράτορος, έπερχομένην είς τό δέκατον έκτον έτος 8, ένω ή 

συμβασιλεία θεωρητικώς δύναται νά διαρκέση μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ ενός 

τών συμβασιλέων. Ή ένταϋθα προβλεπομένη κούρα τής αύγούστης - επιτρό

που είναι μέτρον προνοίας τοΰ καταρτίζοντος τήν σύμβασιν αύτοκράτορος, διά 

νά εξασφάλιση τόν θρόνον είς τους ίδιους αύτοϋ απογόνους, διότι ή μοναχική 

κουρά, άποτελοΰσα γαμικόν κώλυμα 4, ήμπόδιζε τήν αύγοΰσταν νά συνάψη 

δεύτερον γάμον, έξ ου ήτο δυνατόν νά ανακύψουν δυναστικά προβλήματα, 

ένεκα αξιώσεων μελών τοΰ νέου τούτου οικογενειακού κλάδου. 

Πρόωρος θάνατος τής αύγούστης Μαρίας συνεπάγεται τήν άνάληψιν 

τής επιτροπείας τοΰ ανηλίκου υίοΰ της καί αύτοκράτορος ύπό προσώπων επι

λεγέντων ύπό τοΰ συζύγου της, προκατόχου αύτοκράτορος Μανουήλ5. Ό 

1. Συνοδικός τόμος, Εκδ. Π ά β λ ω φ, Ινθ' άνωτ., σελ. 392 — 11 α π α δ ο π ο ύ-

λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , 'Ανάλεκτα, τόμ. Α', σελ. 111. 

2. Αυτόθι, σελ. 392 - 393 Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ - Κ έ ρ α μ έ 4» c, 'Ανάλεκτα, 

τόμ. Δ ' , σελ. 111 - 112 : Έάν δέ ή αυτή περιπόθητος αέ'γοϋστα τής άγιας βασιλείας σου 

ή ουκ έν τοις ζώσι τότε εστίν, ή ονχ ούτω διάγει, άπό τοϋ χρέους μεν τοΰ είναι εις τό θέ

λημα καί τό πρόσταγμα αυτής οφείλω (όμιλεϊ έκαστος ύπόχρεως τοϋ όρκου άρχιερεύς ) 

εϊναι ελεύθερος, ίνα δέ φυλάσσω τήν πρόν TÒV αυτόν υίόν αυτής πίστιν καί εΰνοιαν καθαράν 

καί υπάρχω τής αυτής βουλής καί τοϋ θελήματος τών ανθρώπων τής βασιλείας σου, οίς 

μέλλει επιτρέψαι ή βασιλεία σου τήν οικονομίαν καί έιναγωγήν τοΰ όι/θέντος περιφανέστα

του πορφυρογέννητου. 

3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 1 - 4. 

4. Έ ξ άλλου ή μοναχική ίδιότης εϊναι ασυμβίβαστος προς οιονδήποτε αύλικόν κο-

σμικόν τίτλον. Οιοσδήποτε δέ κοσμικός άρχων, συμπεριλαμβανομένου τοϋ αύτοκράτορος 

καί τών μελών τής βασιλικής οικογενείας, ήσπάζετο τόν μοναχικον βίον, άπέβαλλε το κο-

σμικόν στοιχείον καί τους μετ' αύτοϋ συνδεόμενους τίτλους ευγενείας. Βλ. Η. G u ι 1 1 a n <!, 

Études sur l'histoire administrative de Byzance. Observations sur le Clélorologe de 

Philothée, R E B 20 (1962), σελ. 163, καί τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , La collation et la perte ou 

la déchéance des titres nobiliaires à Byzance, έν τ ο ΰ α ύ τ ο ϋ , Recherches iurte·.· 

institutions byzantines, τόμ. A', Βερολινον 1967, σελ. 57 - 58. 

5. Συνοδικός τόμος, έκδ. I I ά β λ ω φ, ενθ' άνωτ., σελ. 3 9 2 - 3 9 3 — Π α π α δ ο -

π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς , Άνάλ.εκτα, τόμ. Δ', σελ. 1 1 1 - 1 1 2 . 
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τελευταίος ούτος προσεπάθησε νά καλύψη όλας τάς τυχόν μέλλουσας νά ανα

κύψουν δυσχέρειας καί είς τό θέμα τοΰ διορισμού τών επιτρόπων. Ούτως, 

έθέσπισε : α' ) τήν άντικατάστασιν τής αύγούστης ύπό προσώπων επιλεγέντων 

ύπ ' αύτοΰ, είς ην περίπτωσιν αυτή άπέθνησκε προώρως ή δέν ήσπάζετο τόν 

μοναχικόν βίον, β' ) τόν διορισμόν άλλων επιτρόπων είς άντικατάστασιν τών 

ύπ' αύτοΰ προκριθέντων, είς ήν περίπτωσιν ούτοι ήθελον εκλείψει. 

'Ασαφές όμο^ς καί αόριστον παραμένει, είς ποίους μετεβίβασεν ό αυτοκρά

τωρ τό δικαίωμα τοΰτο τής επιλογής τών νέων επιτρόπων ·. Έ κ τοΰ κειμένου 

αποκλείονται ό Μανουήλ καί ή βασίλισσα σύζυγος του, ό μέν πρόύτος, διότι δέν 

θά ευρίσκεται πλέον έν ζ ω ή , ή δέ δευτέρα, διότι ή θά έ'χη αποθάνει ή θά έ'χη 

εκπέσει τών δικαιωμάτων της, ώς μή συμμορφωθεΐσα προς τάς αποφάσεις τοΰ 

συζύγου της, ώα ανωτέρω εξετέθη. Ή σύγκλητος πρέπει ωσαύτως νά άποκλει-

σθή, δεδομένου ότι ούδαμοΰ τοΰ εγγράφου γίνεται περί αυτής λόγος. 'Απομένουν 

τέλος τοΰτο μέν ή έν Κωνσταντινουπόλει ένδημοΰσα σύνοδος, τοΰτο δέ τό 

συμβούλιον τής αντιβασιλείας, τοΰ όποιου τά μέλη εΐχεν επιλέξει ό ίδιος ό 

Μανουήλ καί προωρίζοντο νά αντικαταστήσουν τήν αύγοΰσταν είς τά επιτρο

πικά αυτής καθήκοντα. , νΗ λοιπόν τά εναπομένοντα μέλη τοΰ συμβουλίου τής 

αντιβασιλείας θά συμπληροΰν τά είς τους κόλπους του δημιουργούμενα κενά 

ή τά μέλη τής 'Ιεράς Συνόδου θά προβούν είς τήν επιλογήν τών νέων επι

τρόπων, έάν καί όταν παραστή χρεία. Περισσότερον άνταποκρινομένην είς τό 

πνεΰμα τοΰ έγγραφου καί τάς προθέσεις τού αύτοκράτορος ευρίσκω τήν τελευ-

ταίαν έκδοχήν, δεδομένου ότι ούτος είς τήν πατριαρχικήν σύνοδον εναποθέτει 

τό μέγα βάρος τής συνδρομής καί περιφρουρήσεως τοΰ ανηλίκου υίοΰ του -. 

Είς τάς τετάρτην καί π έ μ π τ η ν περιπτώσεις, ήτοι ύπαρχούσης θηλείας 

διαδόχου ή ελλείποντος παντελώς τέκνου, οί αρχιερείς οφείλουν νά ακολουθή

σουν τήν ύπό τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ μέλλουσαν να προκριθή εΐς τό θέμα 

Ι. Αυτόθι, σελ. 393= 11 α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω c, 'Ανάλεκτα, τόμ. 
Δ', σελ. 112: Έάν δέ καί οί τοιοϋτοι (sc. οί επίτροποι) έπιλείψωσιν, ίνα υπάρχω (ομιλεί 
έκαστος άρχιερεύς | τής αυτής βουλ.ής καί τοϋ θελήματος τών μελλόντων τηνικαϋτα από 
κοινής βουλής προκριθήναι έτερων άνθρωπο))' είς άναπλ.ήρωσιν τοϋ τόποι' τών δηλωθέντων 

2. \ίαν χαρακτηριστική ή φράσις τοϋ έγγραφου, Π ά β λ ω φ, αυτόθι, σελ. 393 -
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω c, 'Ανάλεκτα, τόμ. Δ', σελ. 112 : Σπουδάζω (ομι
λεί πάλιν έκαστος άρχιερεύς) δέ έπί πάσι πανταίως είς τά συμφέροντα τή τιμή τοϋ περι-
ποθήτου σου υίοΰ καί τής Ρωμανίας, κατά τόν έγγραφον ή άγραφον όρισ/ιάν καί τό θέλι/μα 
καί τό πρόσταγμα τής βασιλείας σου. Τήν ιδίαν άντίληψιν εκφράζει καί πληροφορία τοϋ 
Νικήτα Χωνιάτου, σελ. 329 - 330 (επαναλαμβανόμενη ύπο τοΰ Θεοδώρου Σκουταριώτου, 
σελ. 323), καθ' ήν ό 'Ανδρόνικος Κομνηνός, ό μετέπειτα αυτοκράτωρ, παρεπονεΐτο ώς 
μηδένα έχων τόν συμπονοΰντά τε καί συγκάμνοντα, μηδ' αντήν τήν εκείνου αγιότητα, 
καίπερ τοΰ βασιλ,έως Μανουήλ και πατρός τώ βασιλεί Άλεξίφ ές αυτόν αναθεμένου τόν 
πατοιάρχην τήν τοΰ υίοϋ τημελοΰχησιν καί τήν τοϋ κράτους αύτφ κυβέρνησιν ΰπέο τους 
τούτω κατά γένος προαι)κοντας . . . 
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τής πληρίόσεως τοΰ αυτοκρατορικού θρόνου λύσιν. 'Αφορά δ' αύτη τήν θυγα

τέρα του Μαρίαν καί τόν μέλλοντα σύζυγόν της — ύπό τήν προϋπόθεσιν οτι 

ούτος θά κρατεί ρωμαϊκήν διαγωγέ/ν καί εκκλησιαστικές κατάσταση· ή 

άλλην τυχόν μέλλουσαν νά γεννηθή κόρην ή τέλος είς περίπτωσιν μή επιβιώ

σεως τέκνου — περί άλλης τίνος οικονομίας όρισΟησομένης παρά τής βασι

λείας σου 1. 

Καίτοι δέν λέγεται ρητώς, είς τόν πολλάκις μνημονευθέντα συνοδικόν 

τόμον, θεωρώ αυτονόητον ότι ο'ι Οροι επιτροπείας τοΰ ανηλίκου άρρενος δια

δόχου θά ί'σχυον καί είς τήν περίπτωσιν θήλεος. Έ ν τέλει τοΰ έγγραφου 

επαναλαμβάνεται οτι διά τήν έπίλυσιν γεννωμένων τυχόν αμφισβητήσεων καί 

αμφιβολιών οί υπόχρεοι τής περιφρουρήσεως τής τάξεως διαδοχής αρχιερείς 

οφείλουν νά προσφεύγουν είς τά ύπό τοΰ αύτοκράτορος περί αυτής θεσπισθέντα -'. 

ΊΤ ανωτέρω διάταξις ρητώς παραπέμπουσα είς τον όρισμον τής βασιλείας 

σον, ώς καί Ζορισμένα κενά τοΰ συνοδικοΰ τόμου, ώς είναι ό διορισμός τών 

επιτρόπων, ο'ίτινες ύπό ώρισμένας προϋποθέσεις θά αντικαταστήσουν είς τήν 

έπιτροπείαν τήν βασιλομήτορα, καί πάλιν ό τρόπος επιλογής τών αντικατα

στατών τών επιτρόπων τούτων ' καθιστούν σχεδόν βεβαίαν τήν έ'κδοσιν 

αύτοκρατορικοΰ έγγραφου, μή διασωθέντος, είς δ θά έξετίθεντο οί κανόνες 

τής διαδοχής καί θά έρρυθμίζοντο τά ώς άνω προβληματικά δι' ημάς έπί 

μέρους θέματα. 

Ποία ύπήρξεν ή έν τή πράξει εφαρμογή τών ύπό τοΰ Μανουήλ Α' θεσπι

σθέντων ; Ό υ'ιός του 'Αλέξιος, γεννηθείς τήν 10ην Σεπτεμβρίου Ι 109' , 

είχε μόλις συμπληρώσει τό ένδέκατον έ'τος 5, δτε τήν κδ' τον Σεπτεμβρίου μ//-

νάς, τής ιδ' ίνδικτιώνος τοϋ ,ςχπθ' έτους, ώρα ά τής ημέρας, καθ" ήν <> αεί

μνηστος πατήρ αύτοϋ τής επιγείου βασιλείας ήλλάξατο τήν ούράνιον, άνηγο

ρεύθη αυτοκράτωρ, καί έβασίλευσεν εύσεβώς συν τή μητρί αύτοϋ τή δεσποίνη 

τή κυρα Μαρία τή διά τοϋ θείου καί αγγελικού σχήματος Ξένη μετονομασθείση, 

έχ^ούση παραδυναστεύοντα τον προποσεβαστον καί πραηοβεστιάριον κύριον 

1. Π ά β λ ω φ, αυτόθι, σελ. 393 — Π α π α δ ό π ο υ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω c, Άνά-

/.εκτα, τόμ. Δ', σελ. 112. 

2. Π ά β λ ω φ, αυτόθι, σελ. 393 — Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ ε ρ α μ έ ω ς, Άνά-

λ,εκτα, τόμ. Δ', σελ. 112: άπ' έντεΰθεν ίνα σπουδαίο) (ομιλεί έκαστος άρχιερεύς) άναφέ-

ρειν τά περί τούτου, καί οΰτως ίνα απευθύνω έμαυτέιν είς τήν περί τούτων έρ/ιηνείαν καί 

τόν όρισμόν τής βασιλείας σου και ποιώ κατ' αυτά. 

3. Βλ. ανωτέρω, σελ. "'S. 

4. 'Ανώνυμος χρονικογράφος παρά Μ'ευδοΚωδινίΤ», εκδ. Βόννης, σελ. 159 l s i . Βλ. καί 

Ρ . W i r t h, Wann wurde Alexios II. Komnenos geboren.', B.Z. 49 (1956), σελ. 65 -

67, Οστις προτείνει τήν 14ην Σεπτεμβρίου 1169 ώς ήμερομηνίαν γεννήσεως τοϋ ΆλεΕίου Β'. 

5. "Ο Νικήτας Xcovia-της, σελ. 291, λέγει οϋπιο καθαρώς τής ήβης ι'ιψάμενος, zìe 

δέ τήν δημώδη παραλλαγην . . .τοϋ δωδεκάτου χρόνου. . . 



80 Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η Σ ΧΡ1ΣΤΟΦΤΛΟΠΟΤΛΟΥ 

'Ανδρόνικον τον Κομνηνον ' έτος α', μήνας ια , ημέρας γ' (ήτοι μέχρι 27 

Αυγούστου 1182) *. Ή ανωτέρω εγγραφή δεικνύει ότι ή διαδοχή έρρυθμίσθη 

συμφώνως προς τήν ύπό τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ Α' θεσπισθεΐσαν τάξιν. 

"Ητοι ό πρωτότοκος υιός του Αλέξιος, βασιλεύς'·'' μέχρι τότε, άνηγορεύθη 

αυτοκράτωρ μέ επίτροπον τήν μητέρα του *, μή άπολαύουσαν πολλών συμπα

θειών. Λυτή περιεβλήθη κατά τάς διατάξεις τοΰ συζύγου της τό μοναχικόν 

σχήμα καί ώς εν. τούτου άπεκλείσθη τής συμβασιλείας 5. ' Η Μαρία έ'λαβεν 

ώς παραδυναστεύοντα ι', επέχοντα θέσιν σημερινού πρωθυπουργού, τόν άνεψιόν 

τοΰ συζύγου της, πρωτοσεβαστόν καί πρωτοβεστιάριον Άλέξιον Κομνηνόν 7. 

Τό καθεστώς τοΰτο διετηρήθη, κατά τόν ακριβή προσδιορισμών τοΰ χρονι

κογράφου, έπί 1 έτος, Ì 1 μήνας καί 3 ημέρας, ήτοι μέχρι τής 27ης Αυγού

στου 1 182, ανετράπη δε ύπό τοΰ δαιμονίου ' ννδρονίκου Κομνηνού 8, πρωτε-

ξαδέλφου τοΰ Μανουήλ Α'. 

Ό 'Ανδρόνικος παρέπεμψε τήν βασιλομήτορα είς δίκην ενώπιον δικα

στηρίου συγκροτηθέντος κατά την βούλησίν του * καί δι' αύτοΰ επέτυχε τήν 

1. Τό Ονομα τοΰ προποσεβαστοϋ καί πρωτοβεστιαρίου Κομνηνού είναι Αλέξιος 

(Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 293, 299, 300, ΘεόΒωρος Σκουταριώτης, σελ. 308). ΓΙ1το υιός 

τοΰ 'Ανδρόνικου, άδελφοΰ τοϋ Μανουήλ καί εντεύθεν, eoe φαίνεται, ή σύγχυσις τοΰ ονόματος 

παρά τοΰ χρονικογράφου. 

2. Ανώνυμος χρονικογράφος παρά *ΓευδοΚωδινώ, σελ. 159 ί ; ) - Ι60 8 . 

3. Εις τον συνοδικόν τόμον, περί ου ανωτέρω, ό 'Αλέξιος μνημονεύεται ώς βασιλεύς. 

Ή τελετή τής άναδείξεοις αύτοΰ είς βασιλ,έα Ιλαβε χώραν έν Βλαχέρναις (Νικήτας Χωνιά

της, σελ. 220 καί Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 279), χρονολογείται δέ ύπό τοϋ προμνη-

μονευθέντος χρονικογράφου, σελ. 159]-,. κατά τήν ινδ. ε' τοϋ ,ξχπ' έτους, ήτοι άπό 1ης 

Σεπτεμβρίου 1171 μέχρι 31 Αυγούστου 1172. 

4. Ό Νικήτας Χωνιάτης, έξιστορών τά γεγονότα τής αντιβασιλείας, αναφέρει κατά 

σύστημα τήν Μαρίαν ώς τοί> βασιλ,έως μητέρα (π.χ. σελ. 293, 305, 318, 323, 331, 343) 

ή δέσποιναν (σελ. 299, 305, 306, 313, 346) άλλ' ουχί πλέον αύγοΰσταν. 

5. Εΐς τό βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 162 - 163 δέν είχον καταλήξει είς οριστικών 

συμπέρασμα όσον άφορα τήν νομικήν θέσιν τής βασιλομήτορος μετά τον θάνατον τού Μα

νουήλ Α'. 

6. Περί τοϋ παραδυναστεύοντος βλ. ανωτέρω, σελ. 64 καί κατωτέρω, σελ. 118, 

ένθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. 

7. Ή καθ' όλου διαγωγή τής (Ιασιλομήτορος καί αί σχέσεις αυτής μετά τοΰ ασήμαν

του καί πεφυσιωμένου προ>τοσεβαστοϋ 'Αλεξίου προεκάλουν ού μόνον σχόλια άλλα καί τήν 

άντίδρασιν, τόσον τοΰ στενοΰ βασιλικοΰ, συγγενικοΰ περιβάλλοντος, όσον καί τών ανωτέρων 

αυλικών κύκλων. Νικήτας Χ'ωνιάτης, σελ. 292 κέ., 297 κέ., 322 κέ., Οεόδωρος Σκουτα

ριώτης. σελ. 308 κέ. 

8. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 322 κέ., Οεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 318 κέ. 

9. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 346: συναγαγιον (sc. ό Ανδρόνικος) τό εκείνοι φίλον 

συνέδρων καί τών δικαστών ο'ι κατακρινεΐν, ού κρινείν τήν έν γυναιξί ταλαίπωροι· ήμελ-

λον. . . Ούτω καί Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 3 3 0 - 3 3 1 . Σημειωτέον δτι ώς πρώτον 

μέτρον κατά τής βασιλομήτορος καί τοϋ 'Αλεξίου Β', ληφθέν ύπό τοϋ 'Ανδρόνικου άμα τή 
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θανατικήν καταδίκην της \ Ούτως έξέλιπεν ή κατά "τάς διατάξεις τοϋ 

Μανουήλ Α' συσταθείσα αντιβασιλεία. 

Ό 'Ανδρόνικος δέν είχε βεβαίως τήν πρόθεσιν νά τηρήση τάς διατάξεις 

τοΰ αύτοκράτορος Μανουήλ περί τής επιτροπείας τοΰ υίοΰ αύτοΰ' φοβούμενος 

όμως καί τάς αντιδράσεις τών προσωπικών του αντιπάλων, έάν προέβαινεν 

αμέσως είς τήν άπομάκρυνσιν τοΰ νομίμου νεαροΰ ήγεμόνος, έπεδόθη είς τήν 

σταδιακήν προσπέλασιν τοΰ θρόνου. Προς τοΰτο προέκρινεν ώς πρώτον στάδιον 

τήν συναυτοκρατορίαν μετά τοΰ ανηλίκου ήγεμόνος2, επιτυχών τήν άναγό

ρευσιν καί έαυτοΰ είς αυτοκράτορα8, ακολούθως δέ τόν Όκτώβριον 1183 

προέβη είς τήν άνατροπήν τοΰ 'Αλεξίου Β' 4 καί τελικώς τήν θανάτωσιν τοΰ 

δύσμοιρου άνεψιοΰ του 5. θέμα αντιβασιλείας δέν υφίσταται καθ' όν χρόνον ο 

'Ανδρόνικος, ενήλικος αυτοκράτωρ, συναυτοκρατορεΐ μετά τοΰ ανηλίκου 'Αλε

ξίου Β', άλλα μόνον ζήτημα άκριβοΰς χρονολογικής εντάξεως τών ανωτέρω 

γεγονότων. Ό Νικήτας Χωνιάτης προσδιορίζει μόνον τήν βασιλείαν τοϋ 'Αλε

ξίου ώς τριετοΰς διαρκείας 6. Τήν λύσιν παρέχει ό ήδη μνημονευθείς ανώνυμος 

χρονικογράφος, σύγχρονος πιθανώτατα τών γεγονότων 7. Ούτος χρονολογεί 

τήν άνοδον τοΰ 'Αλεξίου Β' είς τόν θρόνον τήν 24ην Σεπτεμβρίου 1180 καί 

ώς διάρκειαν τής βασιλείας του ύπό τήν έπιτροπείαν τής βασιλομήτορος 

Μαρίας αναφέρει : έτος α , μήνας ta , ημέρας γ' 8, ήτοι μέχρι 27 Αυγούστου 

είσόδω του είς τήν βασιλεύουσαν τον Μάϊον τοΰ 1182, ήτο νά έγκαταστήση αυτούς είς τέις 

έν τφ Φιλοπατίφ βασιλ,ικάς. . . οίκοδομάς, α'ί τοΰ Μαγγάνη έλέγοντο. Νικήτας Χωνιάτης, 

σελ. 331. 

). Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 347: έιθροίζει πάλ,ιν τους τή αδικία βραβεύοντας δικα-

στάς... βοησάντων... δείν έκ τον βίου γενέσθαι τήν δέ'σποτμον έκείνην έν βασιλ.ίσσαι; ... 

Οϋτω καί Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 331. 

2. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 349 - 350: μή ουκ αν άλλως ήρεμήσειεν τους στασιώδεις 

εί μή 'Ανδρόνικος βασιλεύσειεν. . . καί μέ) βασιλεία) ταινία διαδηθείς συναυτοκρατσροίη 

τω παναφήλικι βασιλεί. , . Ούτω καί Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 332. 

3. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 350 : οΰτωσί πως διατιθέασι τήν ανάρρηση1 «Αλεξίου 

καί 'Ανδρόνικου μεγάλων βασιλ,έων καί αυτοκρατόρων Ρωμαίων τών Κομνηνών πολλ.ά τά 

έτη». Ούτω καί Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 332. Βλ. Α ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ό

λ ο υ , 'Εκλογή, σελ. 1 6 3 - 1 6 4 . 

4. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 354: καί εκποδών γαρ θέαθαι τόν βασιλ.έα βουληθείς 

ΆΜξιον τήν φίλιον καί πάλιν αθροίζει πνύκα . . . ψηφίζονται ίδιωτεϋσαι τόν βασιλέα Άλ.έ-

ξιοι>. Ούτω καί Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 333. 

5. "Ο 'Αλέξιος Β' έθανατώθη διά στραγγαλισμού. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 356 -

357, ανώνυμος χρονικογράφος παρά ΨευδοΚωδινφ, σελ. 160' ό Θεόδωρος Σκουταριώτης, 

σελ. 334, προσδιορίζει άκριβέστερον: τήν διά τόξου νευράς δέχεται πνιγμονήν. 

6. Νικήτας Χωνιάτης, σελ. 356. 

7. Ή καθ' όλου φρασιολογία τών περί τοΰ'Αλεξίου Β', τής μητρός του καί τοΰ 'Αν

δρόνικου Α' έγγραφων δεικνύει Ιντονον άπήχησιν τών γεγονότων εις τον ψυχικον κόσμον 

τού γράφοντος, ώς συμβαίνει όταν ούτος έχη άμεσον άντίληψιν τών συμβάντων. 

8. 'Ανώνυμος χρονικογράφος παρά 4'ευδοΚωδινώ, σελ. 160. 

6 
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1182. 'Ακολουθεί ή εγγραφή : είτα δήθεν μόνης αναιρεθείσης τής άγιας 

γυναικός εκείνης παρά τοϋ τυράννου εκεί, και αύτοϋ τοϋ τυράννου ανΟεν-

τικώς ποιονντος δσα έβούλετο χρόνον ένα, μήνας ια', ημέρας κδ', είτα άποπνι-

γέντος και αύτοϋ τοΰ πορφυρογέννητοι·* παρά τοϋ τυράννου, έβασίλευσεν ανα

φανείς ό αυτός Ανδρόνικος έτος έν, μήνας ι , ημέρας ι 1. Ό θάνατος τοΰ 

'Ανδρόνικου επήλθε τήν 12ην Σεπτεμβρίου 1185. Ε π ο μ έ ν ω ς , ή μονοκρατορία 

του διαρκέσασα 1 έ'τος, 10 μήνας καί 10 ημέρας πρέπει νά ήρχισε τήν 2αν 

Νοεμβρίου 1183. Τ ό άπομένον διάστημα 27 Αυγούστου 1 1 8 2 - 2 Νοεμβρίου 

1183 είναι πολύ μικρότερον τοΰ 1 έ'τους, 11 μηνών καί 24 ημερών τοΰ χρονι

κογράφου. Έ ά ν όμως ο αριθμός τών μηνών ια διορθωθή είς α , τότε τό διά

στημα τοΰ Ι έ'τους, 1 μηνός καί 24 ημερών καλύπτει τήν περίοδον άπό 27 

Αυγούστου 1 182 (τέλος επιτροπείας τής Μαρίας) μέχρι τής 20ής 'Οκτωβρίου 

1183, οπότε ό 'Ανδρόνικος επέβαλε τήν καθαίρεσιν τοΰ 'Αλεξίου Β'. Ώ ς 

γνωστόν, ό δυστυχής 'Αλέξιος Β' έθανατώθη ολίγας ημέρας βραδύτερον 8 . 

Νομίσματα τοΰ 'Αλεξίου Β' μετά τής βασιλομήτορος Μαρίας δέν είναι γνω

στά, άλλ' οφείλουν νά μή έχουν κοπή ποτέ, έάν, ώς πιστεύο.», ή Μαρία ήσκησε 

τήν έξουσίαν ώς επίτροπος τοΰ υίοΰ της καί ουχί ώς συμβασιλεύς αύτοΰ. 

Προς τά ανωτέρω εκτεθέντα δύναται νά συναφθή άρτι γνωσθείς συνοδι

κός τόμος s , περιέχων διατάξεις αφορούσας τόν έπίδοξον διάδοχον τοΰ αύτο

κράτορος Θεοδώρου Α ' Λασκάρεως, αίτινες όμως δέν εύρον στάδιον εφαρμογής, 

θανόντος έν τ ώ μεταξύ τοΰ βασιλόπαιδος. Οί υπογράφοντες τό έγγραφον αρχι

ερείς συνελθόντες κατά βασιλικον όρισμάν έν Νίκαια αναλαμβάνουν τήν ύπο-

χρέωσιν ίνα φυλάσσιομεν είς. . . κνρ θεόδωρον τον Λάσκαριν πίστιν καθαράν 

καί εύνο'ίκωτάτην διάθεση· καί μετά τόν θάνατον τούτου ταύτα πάντα. . . 

ha φυλάσσιομεν άπαράθραυστα. . . και είς τόν κληρο%όμον και διάδοχον τής 

βασιλείας σου τον περιπόθητον viòv αύπής, τον βασιλέα κϋρ Νικόλαον. . . *. 

Είς τό έ'γγραφον ειδική παράγραφος καθορίζει τάς υποχρεώσεις τών 

αρχιερέων, είς ήν περίπτωσιν ό διάδοχος κληθή ανήλικος είς τόν θρόνον. Έ ξ 

αυτής συνάγεται ότι δέν είχεν εισέτι ληφθή συγκεκριμένον μέτρον τοΰ αυτο

ί. ΛΰτόΟι, σελ. 160. Είς τήν πρόσφατον μελέτην τοΰ Ρ. Ί' i ν è ο ν, Le règne de 
Γ empereur de Byzance Andronic fei Coirmene (1183-1185), BS1 23 (1962), σελ. 
19-40 εξετάζεται, σχεδόν αποκλειστικώς, ή κοινωνική, εθνική καί οικονομική πολιτική 
τοϋ 'Ανδρόνικου V. Προβλήματα χρονολογικά ή τό θέμα τής ανατροπής τής αντιβασιλείας 
δέν ερευνώνται. 

2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 81, σημ. 5, ένθα καί αί είς τάς πηγάς παραπομπαί. 
3. Τό ενδιαφέρον κείμενον έξέδο>κε τό πρώτον καί ύπεμνημάτισεν επιτυχώς ό Ν. 

Ο ί κ ο ν ο μ ί δ η ς , Cinq actes inédits du patriarche Michel Autorcianos, HEB 25 
(1967), σελ. 113 - 145. Τό έ'γγραφον χρονολογεί ό εκδότης μεταΕύ τών ετών 1208 - 1210 

4. Λύτόθι, σελ. 1232:, - 124. 
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κράτορος άλλ' άνεμένετο ότι θά διωρίζετο συμβούλιον επιτρόπων εί'τε ύπό 

τοΰ Θεοδώρου Α' είτε ύπό τής βασιλίσσης ', προφανώς έάν ό αυτοκράτωρ 

δι' οιονδήποτε λόγον δέν είχε προβή είς τήν συγκρότησιν τούτου. 

Ποία θά ήτο ή νομική θέσις τής βασιλομήτορος κατά την άνηλικότητα 

τοΰ βασιλέως υίοΰ της δέν διευκρινεΐται έν τώ κειμένω' παραδίδεται Ομως ότι 

οί αρχιερείς υπόσχονται νά συνεργασθούν μετά τής βασιλομήτορος καί τών 

μελλόντων νά διορισθοΰν επιτρόπων, έξ ού δύναται νά συναχθή, νομίζω, ότι τό 

συμβούλιον τής αντιβασιλείας θά ήτο αυτοτελές Οργανον. 

ΙΑ' 

Ό Θεόδωρος Β' Λάσκαρις, αυταρχικός ίσως άνήρ άλλα μέ πολιτικάς 

άρετάς, γνωρίζων κλονισμένην τήν ύγείαν του, προσεπάθησε νά διασφάλιση 

τόν θρόνον είς τόν άνήλικον υίόν του Ίωάννην κατά τόν καλύτερον δυνα

τόν τρόπον. Λί πηγαί, άρισται έξ έπόψεο>ς ιστορικής ακριβείας καί έν μέρει 

σύγχρονοι, όμιλοΰν περί διαθήκης τοΰ αύτοκράτορος ( — D ö J g e r, Re
gesten, άρ. 1846* ca Αύγουστος 1258), μή διασωθείσης μέν αυτούσιας, άλλα 

δυναμένης έν ταϊς γενικαΐς αυτής γραμμαΐς νά άποκατασταθή. 

Ό ιστορικός Γεώργιος Άκροπολίτης, μέγας λογοθέτης, ανήκων είς τό 

προσωπικον έπιτελεΐον τοΰ αύτοκράτορος, παραδίδει τά ακόλουθα : ό δέ 

πατήρ τούτου (sc. 'Ιωάννου Δ' ) καί βασιλεύς διαθήκην πεποίηκε τάχα μέν 

ώς έπί τώ παιδί τή δ' άληθεία έπί τώ πρωτοβεστιαρίω αύτοϋ τώ Μουζά-

λωνι Γεωργία), τούτον γάρ ή διαθήκη έποίει τών Ρωμαϊκών ιϊπάντων πραγμά

των κύριον, ώστε το κράτος εχειν άπάσης της τών Ρωμαίιον αρχής, μέχρις 

αν ό τον βασιλέως υιός εις τεΜίαν τήν ήλικίαν άφίκοιτο· καί προνβησαν έπί 

τούτοις προστάξει τοϋ βασιλέως καί δρκοι παρά τών έντυχόντων τω τότε 2. 

1. Αυτόθι, σελ. 124. 
2. Άκροπολίτου, Χρονική Συγγραφή, σελ. 154' πρβλ. τήν διατύπωσιν είς τήν συντο-

μωτέραν παράφρασιν, αυτόθι, σελ. 265 καί Θεόδωρον Σκουταριώτην, σελ. 536" ό τελευταίος 
ακολουθεί πιστώς τον Άκροπολίτην. Επίτροπον τοΰ 'Ιωάννου Δ', διωρισμένον ύπο τοϋ 
Θεοδώρου Β', αναφέρει καί ό Παχυμέρης, Α', σελ. 39 τον πρωτοβεστιάριον Γεώργιον 
Μουζάλωνα, ένφ ό Νικηφόρος Γρηγοράς δις (αορίστως έν τόμ. Α', σελ. 62 καί σαφέστερον 
έν Α', σελ. 66: ο πατριάρχης Αρσένιος επίτροπος ών καί αυτός) παρουσιάζει καί τόν πα
τριάρχην Άρσένιον έπιφορτισμένον μέ τήν έπιτροπείαν τοΰ ανηλίκου ήγεμόνος. Τοΰτον 
ακολουθεί καί ό Σφραντζής, σελ. 12 (έκδ. Βόννης). Πρβλ. καί D. G. G e a n a k ο ρ 1 ο s, 
Emperor Michael Palaeologos and the West 1258-1282. A study in byzantine latin 
relations, Χάρβαρντ 1959, σελ. 33, σημ. 3. Έ ν τούτοις, είς Ιτερα χωρία ό αυτός Γρηγοράς 
Α', σελ. 63 (: έγγραφοι έξετίθεντο διαθήκαι επίτροπον τον Μουζάλωνα καθιστώσαι) καί 
Α', σελ. 65 (: διατηροϊεν τφ μέν Μουζάλωνι τήν έπιτροπήν το) δέ τοΰ βασιλέως υίφ τήν 
βασιλείαν ) κατονομάζει μόνον επίτροπον τον Μουζάλωνα. Είς τήν άναγραφήν καί τοϋ πα-
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Ό Ιωάννης, διαδεχόμενος τόν βαρέως άσθενοΰντα πατέρα του έλαβε τήν 

νομικήν θέσιν τοΰ βασιλέως καί αύτοκράτορος Ρωμαίων ' άλλ' έ'νεκα τής 

άνηλικότητός του - ή ουσιαστική διαχείρισις τών κοινών ανετέθη είς τόν 

πρωτοβεστιάριον 3 Γεώργιον τόν Μουζάλωνα *. 

' Η επιλογή ώς άντιβασιλέως προσο'ιπου 5 προερχομένου ουχί έκ τής 

ανωτάτης κοινωνικής τάξεως ώφείλετο άφ' ενός είς τήν έμπιστοσύνην τοΰ Θεο

δώρου Β' προς τόν Γεώργιον Μουζάλωνα, σύντροφον άπό τών νεανικών των 

χρόνων, καί άφ' έτερου είς τήν δυσπιστίαν του έναντι τών ευγενών τους οποίους 

τριάρχου δυνατόν νά παρεσύρθη έκ τοϋ γεγονότος οτι κατά τόν διορισμον τοΰ αντικαταστα

τού τοΰ πρωτοβεστιαρίου εκρίθη αναγκαία ή σύμπραξις τού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινου

πόλεως (βλ. κατωτέρω, σελ. 87 ). Σημειωτέον ότι ό 'ίδιος ό πατριάρχης 'Αρσένιος είς τήν 

διαθήκην του. ήτις κατά κύριον λόγον αναφέρεται είς τήν ρύθμισιν τής αντιβασιλείας τοϋ 

Ιωάννου Δ', ούδαμοϋ ομιλεί περί προσωπικής του συμμετοχής εις την έπιτροπείαν. Μόνον 

τόν Μουζάλωνα αναγνωρίζει επίτροπον καί ό Ί . Σ υ κ ο υ τ ρ ή ς , ΙΙερί τό σχίσ/ια τών 

'Λρσενιατών, 'Ελληνικά 2 (1928), σελ. 274 - 278. 

1. Τήν είς αυτοκράτορα άναγόρευσιν τοϋ ' Ιωάννου ρητώς μαρτυρεί άνώνυμον χρο

νικον έν τώ Cod. Mosq. gr. 426, εκδοθέν το πρώτον ύπό Β. G o r i a n ο ν, V.Yr. 2/27 

(1949 i, σελ. 289 καί ακολούθως ύπό IL - J . L ο ο η υ ν t /., O C P 29 (PJ63), σελ. 332, 

άρ. 3" εμμέσως παραδίδει τό γεγονός καί ό Παχυμέρης, Λ', σε/. 53 - 54. Βλ. \ ί κ. Χ ρ ι

σ τ ό φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, 'Εκλογή, σελ. 180. 

2. Διά τήν ήλικίαν τοΰ νέου βασιλέως τά κείμενα διαφωνούν. Ό Άκροπολίτης, σελ. 

154 (καί σελ. 265), ό Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 536 καί τό μνημονευθέν άνώνυμον 

χρονικον, Cod. Mosq. gr. 426, έ'νΟ' άνωτ. λέγουν ότι ό 'Ιωάννης τόν Αύγουστον τοΰ 1258: 

ήτο. . . οοπω τελείων ετών οκτώ, ό ΙΙαχυμέρης, Α', σελ. 35 ότι ήτο εννέα καί ό Σφραν-

τζής, σελ. 12 (εκδ. Βόννης) εξ. ' V/.ριβεστέρχ φαίνεται ή πληροφορία τής πρώτης ομάδος 

"Ο Νικηφόρος Γρηγορας, Λ', σελ. 62 )έγει ότι ό 'Ιωάννης κατά τήν έποχήν τού θανάτου 

τοΰ πατρός του διήνυε το έκτον έτος καί κατά τήν τύφλωσίν του ύπό τοΰ Μιχαήλ (25 

Δεκεμβρίου 1261) δεκαετή ήδη τυγχάνοντα (Νικηφόρος Ρηργορας, Λ', σελ. 93r, ). Διά 

τον χρόνον τής τυφλώσεως τοΰ Ιωάννου, βλ. L ο e n e r i z, ενθ' άνωτ., σελ. 3ΊΟ. 

3. ΙΙερί τοϋ αξιώματος τοϋ πρωτοβεστιαρίου, βλ. Π. Ο υ i l Ι a n d , Fonctions 

et dignités des eunuques, B E B , 2 (1944), σελ. 2 0 2 - 2 2 0 - Τ ο ϋ α ύ τ ο ΰ , Recher

ches sur les institutions byzantinei,, A', 1967, σελ. 2 1 6 - 2 3 6 Le protovestiaire. 

4. ΛύτόΟι, σελ. 2 1 3 - 2 1 4 ( - σελ. 2 2 3 - 2 2 4 ) , σύντομον βιογραφικόν σχεδίασμα 

περί τοΰ Γεωργίου Μουζάλοίνος, τοϋ οποίου την σταδιοδρομίαν παρακολουθοΰμεν επακρι

βώς παρά Παχυμέρη, Λ', σελ. 23 κέ., 29 κέ., καί Νικηφόρο) Γρηγόρη, Α', σελ. 62. Ό 

Γεώργιος είχε νυμφευθή τήν Θεοδώραν Καντακουζηνήν, άνεψιάν τοΰ Μιχαήλ Ι Γ , έκ τής 

αδελφής του Ειρήνης, τής μετέπειτα μοναχής Ευλογίας. Συμπαραστάτης τού Γεωργίου 

ύπήρξεν ό αδελφός του Ανδρόνικος, τιμηθείς ύπό τοΰ Θεοδώρου Β' μέγας δο/ιέστικος 

Ιΐΐαχυμέρης, Λ', σελ. 24)· ούτος δέν μετείχε τής αντιβασιλείας. 

5. Ή μήτηρ τοϋ Ιωάννου Δ' 'Ελένη, θυγάτηρ τοΰ βασιλέως τών Βουλγάρων Ί ω ά -

νου Λ' Άσάν, δέν έζη τον Αύγουστον τού 1258 καί επομένως δέν ήδύνατο νά άναλάβη 

καθήκοντα επιτρόπου. Ή πληροφορία οφείλεται εις τόν Νικηφόρον Γρηγοράν, Λ', σελ. 

02aij, όστις λέγει ότι ό 'Ιωάννης διεδέχθη τον πατέρα του τιθι/νοΰμενος ετί και γονέων, 

ιϊπιρ ποτέ, νυν μάλιστα χρήΖων, ό καί άμι/οτέρων στερούμενος. 
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ύπωπτεύετο ώς έπιβουλευομένους τόν θρόνον ι. 'Αλλ' ή ενέργεια αύτη τοΰ 

αύτοκράτορος ού μόνον δέν ώφέλησεν άλλ' επέσπευσε τήν έ'κρηξιν τής κρίσεως, 

διότι ό Θεόδωρος κατέβαλε μέν πάσαν δυνατήν έπιμέλειαν, ϊνα κατοχύρωση 

νομικώς τήν θέσιν τοΰ υίοΰ του ώς αύτοκράτορος, άξιούσας καί επιτυχών 

έκ μέρους τών ανωτέρων πολιτικών καί στρατιωτικών στελεχών ενορκον2 

άποδοχήν τής ύπ' αύτοΰ ορισθείσης έννομου τάξεως άλλα δέν ήδυνήθη νά 

εξουδετέρωση καί τήν πολιτικήν δύναμιν τών αντιπάλων του. Ούτοι, φιλόδοξοι 

καί αδίστακτοι, χολωθέντες έκ τής προκρίσεως ώς άντιβασιλέως τοΰ Μουζά-

λωνος, κοινωνικώς κατωτέρου των, έκινήθησαν ευθύς αμέσως εναντίον του 

παρά τους δοθέντας όρκους. 

Ό πρωτοβεστιάριος, Οστις καί πολιτικήν σύνεσιν διέθετε καί πληροφο

ρίας φαίνεται κατείχε, διέγνωσε τόν κίνδυνον καί συνεκάλεσεν όσον ήν τι) τής 

γερουσίας καί όσον τοϋ βασιλείου γένους, όσον τε τών αρχόντων και τής στρα-

τκοτικής τάξεως, παρόντων έκεϊσε και τών τον προπάππου τοϋ βασιλέα>ς 

Λάσκαρι αυταδέλφοη· και παντός άλλου μεγιστάνας :i συμπληροϋντος τόν σύλ-

λογον4. Έξήγγειλεν ότι ήτο πρόθυμος νά παραιτηθή καί νά παραχώρηση 

τήν θέσιν του είς άλλον επίτροπον, έάν ό ϊδιος δέν ετύγχανε τής επιδοκιμασίας 

τών συγκεντρωθέντων. Έ ξ αυτών οί μέν πολλοί έκηρύχθησαν άνεπιφυλάκτο>ς 

υπέρ τής παραμονής τοΰ πρωτοβεστιαρίου ώς επιτρόπου, ένω οί ανώτεροι 

αξιωματούχοι δέν έφάνησαν αντιτιθέμενοι, ό δέ Μιχαήλ ΙΙαλαιολόγος, Οστις 

επίσης έ'λαβε τόν λόγον, φέρεται ειπών έν κατακλείδι : άρχε τοίνυν καί 

προνοεί μέν βασιλέως, προνοεί δέ και τής τών Ριομαίων ηγεμονίας πρα-

γμάτων 5. Έπηκολούθησεν έ'νορκος δέσμευσις τών ευγενών ύποσχεθέντων νά 

1. "Ως γνωστόν, ό Μιχαήλ Παλαιολόγος είχε Οεωρηθή ύποπτος συνωμοσίας, υποχρεω

θείς ύπο τοΰ Θεοδώρου Β' νά παράσχη ενόρκους διαβεβαιώσεις τής πίστεως του είς τήν 

άρχουσαν δυναστείαν. Παχυμέρης, Α', σελ. 21, Νικηφόρος Γρηγοράς, Α', σελ. 59 (περί 

τό 1257). Περί τής αμνηστίας διά πολιτικά αδικήματα, βλ. τήν τεκμηριωμένην μελέτην 

τοΰ Σ π. Τ ρ ω Ί" ά ν ο υ, Συμβολή είς τήν ερευναν τών ί>πό τών Βυζαντινών αυτοκρα

τόρων παρεχομένων ενόρκων εγγυήσεων, Έπετηρίς τοΰ Κέντρου Έρεύνης τής Ιστορίας 

τοΰ "Ελληνικού Δικαίου τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών 12 (1965/έκδ. 1968), σελ. 134 κέ. 

καί ειδικώς έπί τής ανωτέρω περιπτώσεως, σημ. 34. 

2. Τήν ένορκον δέσμευσιν τών ανωτέρω προσώπων μαρτυρούν οί Άκροπολίτης, Λ', 

σελ. 154 (βλ. καί σελ. 266), Παχυμέρης, Α', σελ. 53, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 63 

καί πατριάρχης 'Αρσένιος, P.G., τόμ. 140, στ. 949. 

3. Περί τής κατά τήν έποχήν τών Λασκαριδών καί Παλαιολόγων εις τά ιστοριογρα

φικά κείμενα άπαντώσης ορολογίας οι ευγενείς, οί μεγιστάνες, οί έν τέλει, οί έν άξιώμασι 

προύχοντες, βλ. Α ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, ΊΙ σύγκλητος, σελ. 22 - 25. 

4. Παχυμέρης, Α', σελ. 40" ούτω καί Νικηφόρος Γρηγορας, Α', σελ. 64. 

5. Παχυμέρης, Λ', σελ. 52. Λεπτομερής περιγραφή τής συγκεντρώσεως καί τών 

λαβόντων χώραν, αυτόθι, Λ', σελ. 40 - 53 καί συνοπτικώτερον παρά Νικηφόρω Γρήγορα, 

Λ', σελ. 64 - 65, 
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διαφυλάξουν τήν ύπό τοΰ Θεοδώρου Β' καθορισθεΐσαν δυναστικήν τάξιν '. 

Παρά τους Ορκους καί παρά τόν δεξιόν χειρισμόν τοΰ ζητήματος ύπό 

τοΰ επιτρόπου, ο'ι μεγιστάνες έχώρησαν αμέσως είς τήν πραγμάτωσα τοΰ 

σχεδίου των καί κατά τήν έν τή μονή τών Σωσάνδρων έπιμνημόσυνον δέησιν, 

τήν ένάτην ήμέραν άπό τοΰ θανάτου τοΰ Θεοδώρου Β', προέβησαν εντός αύτοΰ 

τοΰ οΐκου τοΰ Κυρίου είς τήν δολοφονίαν τών Μουζαλούνων, τοϋ επιτρόπου 

Γεωργίου καί τοΰ άδελφοΰ του 'Ανδρόνικου 2. Ό 'Λκροπολίτης, όστις ευμενώς 

διάκειται προς τόν Μιχαήλ Παλαιολόγον, παρά τοΰ όποιου πολλαχώς έχρη-

σιμοποιήθη είς κρατικάς άποστολάς, παραλείπει την άναγραφήν τής ύπό 

τοΰ πρωτοβεστιαρίου όργανωθείσης συγκεντρώσεως τών ευγενών, τήν δέ σφα-

γήν τών Μουζαλοινων τοποθετεί τρεις ημέρας μετά την ταφήν τοΰ Θεοδώ

ρου 3. Νομίζω οτι πρέπει νά προτιμηθή ή μαρτυρία τοΰ Παχυμέρη 4, ακριβέ

στερου καί είς τάς καθόλου χρονολογικάς ενδείξεις καί πλέον αμερόληπτου 

τών γεγονότων άφηγητοΰ. Εϊναι προφανές Οτι ό Άκροπολίτης προσπαθεί νά 

έλαφρύνη τήν θέσιν τοΰ Μιχαήλ ΙΓ, ουσιαστικώς όργανωτοΰ τής δολοφονίας 

τών Μουζαλώνων καί βραδύτερον έντολέως τής τυφλώσεως τοΰ 'Ιωάννου Δ'. 

Έ κ τής δολοφονίας τοΰ πρωτοβεστιαρίου ανέκυψε θέμα διορισμοΰ νέου 

άντιβασιλέως έπε ί ούκ ήν άνεπιτρόπευτον μένεΐί τον βασιλέα5. Δεδομένου 

ότι είς τό βυζαντινον πολιτειακόν δίκαιον δέν περιελαμβάνοντο είδικαί διατά

ξεις ρυθμίζουσαι τά τής επιτροπείας ανηλίκου ήγεμόνος, έάν ό προκάτοχος 

αυτοκράτωρ δι' οιονδήποτε λόγον 6 δέν είχε ρυθμίσει τό θέμα ή άνέκυπτε 

ζήτημα αντικαταστάσεως τής ήδη καθιδρυμένης επιτροπείας, τήν σχετικήν 

φροντίδα άνεδέχοντο ανώτερα πολιτειακά Οργανα 7. Είς τήν περίπτωσιν τοΰ 

Ιωάννου Δ' τό έργον τής εκλογής τοΰ νέου επιτρόπου άνεδέξαντο οί ευγενείς, 

ανώτεροι στρατιωτικοί καί πολιτικοί αξιωματούχοι, τινάς τών όποιων δυνά

μεθα νά ταυτίσωμεν, διότι ασφαλώς πρέπει νά συμπίπτουν μέ τους όργανω-

τάς τής δολοφονίας τών Μουζαλώνων. Τά ονόματα τών τελευταίων αυτών 

1. ΙΙαχυμέρης, Λ', σελ. 53, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 65 - 66. ΙΙρβλ. καί τήν 

Λιαθήκην τοΰ πατριάρχου 'Αρσενίου, P.O., τόμ. 140, στ. 949. 

2. Παχυμέρης, Α', σελ. 55, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 65 - 66, Θεόδωρος 

Σκουταρώτης, σελ. 536, Σφραντζής, σελ. 2 (έκδ. Βόννης). 

3. 'Λκροπολίτης, σελ. 154" πρβλ. καί σελ. 266. 

4. Τόν Παχυμέρη ακολουθεί ό μεταγενέστερος, άλλ' επίσης άριστος ιστορικός, Νι

κηφόρος Ι'ρηγοράς. 

5. Παχυμέρης, Λ', σελ. 66, ' Κκροπολίτης, σελ. 1 5 6 - 157' πρβλ. Νικηφόρον Γρη-

γοράν, Α', σελ. 6 6 - 6 7 . 

6. "Ενεκα τοϋ απροσδόκητου θανάτου τοΰ μόλις είκοσιπενταετοϋς Ρωμανού Β', 

τήν έπιτροπείαν τών νηπίων έτι Βασιλείου καί Κωνσταντίνου, είς ους περιήλθεν ό θρόνος, 

έρρύθμισεν ή σύγκλητος καί ό πατριάρχης Πολύευκτος. Βλ. ανωτέρω, σελ. 62. 

7. Βλ. τήν περίπτωσιν τοΰ Κώνσταντος Β', περί ής ανωτέρω, σελ. 18. 
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παραδίδει ό 'Λκροπολίτης ! . Εκείνο όμως τό όποιον πρέπει νά έξαρθή εϊναι 

τό άναγκαΐον τής παρουσίας καί τής συγκαταθέσεως τοΰ πατριάρχου 2 διά τό 

κΰρος της αποφάσεως καί ή αποδιδομένη μεγίστη σημασία είς τήν συμπαρά-

στασιν τής Εκκλησίας καθόλου. Ή άφήγησις τοΰ Παχυμέρη, λεπτομερε

στέρα καί πλουσιωτέρα είς αποχρώσεις, εϊναι πλέον κατατοπιστική. Ό πα

τριάρχης άνταπεκρίθη είς τήν πρόσκλησιν καί έκ Νικαίας μετέβη είς Μ αγνή-

σίαν συνοδευόμενος ύπό έκκρίτιον τοϋ κλήρου καί τών αρχιερέων 3, προφανώς 

μελών τής πατριαρχικής συνόδου καί εκκλησιαστικών αξιωματούχων. Οί 

τελευταίοι ούτοι ταυτίζονται, υποθέτω, μέ τους είς έγγραφα τής υστέρας 

περιόδου δεσποτικούς άρχοντας 4 καλουμένους, τών όποιων τά εκκλησιαστικά 

αξιώματα μνημονεύονται ταυτοχρόνως εϊς τίνα τών έγγραφων. 

Λί παρασκηνιακαί ένέργειαι τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου 5 καί τών προσκει

μένων αύτω έστέφθησαν ύπό επιτυχίας είς τρόπον, ώστε οί στρατιωτικοί 

ήγέται καί ό ανώτερος κλήρος ευχαρίστως άπεδέχθησαν τόν διορισμόν τοΰ 

Μιχαήλ ώς επιτρόπου 6. Ό πατριάρχης, πιθανόν διά νά άποσείση μέρος τής 

ευθύνης, επιμένει ότι ή εκλογή τοΰ Μιχαήλ ώς επιτρόπου έγένετο ύπό τής 

συγκλήτου καί αρχιερέων έν απουσία του καί πριν ή άφιχθή είς Μαγνησίαν 7. 

1. Αναγράφονται ονομαστικώς παρά τφ Άκροπολίτη, Χρονική Συγγραφή, σελ. 

154 (βλ. καί σελ. 266), οί έξης: Αλέξιος Στρατηγόπουλος, πριμμικήριος Κωνσταντίνος 

Τορνίκης, ΘεόΒωρος Φιλής, πρωτοβεστιαρίτης Γεώργιος Ζαγαρομάττης, τέσσαρες υιοί 

τοϋ πρωτοβεστιαρίου Ραούλ, ό έπί τού κανικλείου Νικηφόρος ό Άλυάτης. 

2. 'Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα τά χωρία τοΰ Παχυμέρη, Λ', σελ. 66: ώς ουκ ασφα

λές δίχα της εκκλησίας και τον ταύτης προεστώτος (Αρσένιος δ' ούτος ήν) καθιστάν τά 

τοιαύτα' Α', σελ. 67: έζήτει μέν (sc. ό Μιχαήλ) καί τήν τοΰ πατριάρχου όσον οϋπι» 

έπιστησομένου συναίνεσιν ού κατά χρείαν μάλλον, αλλ' 'ί ν' à. σ φ α-

λέστερον τό γινόμενο ν καθιστώτο' πρβλ. καί Νικηφόρον Γρηγοράν, Λ', 

σελ. 67 - 68. 

3. Παχυμέρης, Λ', σελ. 72. 

4. Διά τήν σημασίαν τοΰ όρου δεσποτικοί άρχοντες, βλ. Λ ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο

π ό ύ λ ο υ, Ή σύγκλητος, σελ. 99 - 100. 

5. Ό Μιχαήλ παραγγέλλει είς τον πατριάρχην ώς ουκ άλλως έπιτροπεύσων, εί μή 

αυτός (sc. ό πατριάρχης) γε κελ,εύοι καί έπινεύοι ή σύνοδος. . . τής βουλής δ' εκείνου εξαρτά 

τά παρόντα Παχυμέρης, Α', σελ. 73· πρβλ. Νικηφόρον Γρηγοράν, Α', σελ. 70. Ή παρά 

Σφραντζή, σελ. 12, 15 άφήγησις, μέ κέντρον όλης τής πολιτικής δραστηριότητος τον 

πατριάρχην, απέχει τής πραγματικότητος. 

6. Παχυμέρης, Α', σελ. 74: ώστε εκκλησίας γενομένης έφ' φ τους ίεράρχας συνάμα 

τοίς έν τέλει περί τής αρχής σκέπτεσθαι... τους τοϋ ίεροϋ καταλόγου πάντας υπέρ εκείνου 

(sc. Μιχαήλ) λέγειν... βλ. καί Νικηφόρον Γρηγοράν, Α', σελ. 7 0 - 7 1 . 

7. Περιέχουααν δέ. κεφαλ.ήν λείποντας μου τόν Παλαιολόγον πεποιήκασιν 

ο? τε αρχιερείς καί ή σύγκλητος δια τό τον βασιλέως άνηβον καί κεφαλήν αυτόν 

ε ύ ρ ο ν έκ τής Νικαίας προς τήν βασιλείαν έλ.θών λέγει ό πατριάρχης εις τήν Διαθήκην, 

P.G., τόμ. 140, στ. 949. Ό Άκροπολίτης, σελ. 1 5 6 - 1 5 7 (βλ. καί σελ. 266) καί ό 
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Ή αλήθεια φαίνεται ότι έ'χει ώς ακολούθως. Συγκλητικοί, στρατιωτικοί 

ήγέται καί ικανός αριθμός αρχιερέων εϊχον αποφασίσει τήν άνάθεσιν τής αντι

βασιλείας είς τόν Μιχαήλ Παλαιολόγον. άλλα πραγματική άνάληψις τών 

καθηκόντων ύπ' αύτοϋ έγένετο μετά τήν έγκρισιν τοΰ πατριάρχου '. 

Ευθύς μετά τόν διορισμόν ανεφύη έ'ρις Οσον άφορα τό αξίωμα, τό όποιον 

θά περιεβάλλετο ό νέος επίτροπος, προανάκρουσμα τών περαιτέρω εξελίξεων. 

'() επιδέξιος Μιχαήλ κατώρθωσε νά πείση καί τόν πατριάρχην Οτι είς τό νέον 

του λειτούργημα ήρμοζε νά τιμηθή δεσπότης 2 καί τήν 13ην Νοεμβρίου 1258 3 

ό δέ βασιλεύς (sc. 'Ιωάννης Δ' ) παρείχε συναιρομένου καί τοϋ πατριάρχου 

τά τής δεσποτείας σύμβολα *. 

Αί φιλόδοξοι βλέψεις τοΰ Μιχαήλ δέν ήτο δυνατόν να αρκεσθούν εις τήν 

άσκησιν τ ή ς α ν τ ι β α σ ι λ ε ί α ς κ α ί άνευ χ ρ ο ν ο τ ρ ι β ή ς έ κ ι ν ή θ η δ ι ά τ ή ν κ α τ ά κ τ η σ ι ν 

υψηλότερων βαθμίδων τής εξουσίας, τής συμβασιλείας 5 πρώτον καί μετά 

τίνα χρόνον τής προσωπικής του μονοκρατορίας, άφοΰ άπεμάκρυνε τής αρχής 

τόν Ίωάννην Δ', τόν όποιον καί έτύφλωσε τήν 25ην Δεκεμβρίου 1261 6. 

'Αφ' ής στιγμής ό Μιχαήλ Παλαιολόγος άνηγορεύθη αυτοκράτωρ καί 

συμβασιλεύει μετά τοΰ 'Ιωάννου Δ', έληξε τό πρόβλημα τής επιτροπείας, 

διότι είς τόν βυζαντινον θρόνον εύρίσκετο ενήλικος ήγεμών. 'Π άναγόρευσις 

ακολουθών αυτόν Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 538 παρουσιάζουν τον πατριάρχην έξ 

αρχής μετέχοντα τής συσκέψεως, όπερ δέν είναι απολύτως ακριβές. 

1. Τήν πραγματικήν εικόνα τών πολιτικών εξελίξεων παρέχει ό ΙΙαχυμέρης, Λ', 

σελ. 6 6 - 7 4 . Βλ. καί Σ υ κ ο υ τ ρ ή ν, έ'νΟ" άνωτ., σελ. 277 κέ. 

2. Παχυμέρης, Λ', σελ. 75 - 79. 

3. Τήν ακριβή ήμερομηνίαν παρέχει το Χρονικον Cod. Mosq. gr. 4 26, ου τελευταία 

εκδοσις έν O C P 29 (1963), σελ. 332. άρ. 5. Ή ήμερα τής εβδομάδος είναι Τετάρτη καί 

ουχί Παρασκευή, ώς αναφέρεται είς τό χρονικον. Βλ. 1. ο e n f r Ι 7, αυτόθι, σελ. 341, ώς 

καί P. W i r t h, Die Begründung der Kuisermaeht Michaels VIII Palaiologos, J a h r 

buch der Ös t e r r e i ch i schen byzant inischen Gesellschaft 10 (1961), σελ. 8 9 - 9 0 . 

4. Παχυμέρης, Α', σελ. 79, 'Λκροπολίτης, σελ. 159 (βλ. καί σελ. 266), Νικηφόρος 

Γρηγοράς, Λ', σελ. 71, Θεόδωρος Σκουταριώτης, σελ. 538, Σφραντζής, σελ. 15 (εκδ. 

Βόννης). Περί τοΰ τίτλου τοΰ δεσπότου, βλ. R. Ο u i 1 Ι a il d, Eludes sur l'histoire 

administrative de l'empire byzantin. Le despote, ό δεσπότης, B E B 17 (1959), σε/. 

53 - 89 καί Β. F e r j a n δ i c, Die Despoten in Byzanz und den Südslavi.schen Län

dern, Βελιγράδιον 1960 (σερβ.). 

5. Παχυμέρης, Λ', σελ. 81, Νικηφόρος Γηργοράς, Λ', σελ. 79. 

6. Παχυμέρης, Λ', σελ. 190 - 192, — παρ' ω πλήθος θλιβερών λεπτομερειών - , Νικη

φόρος Γρηγοράς, Α', σελ. 93, Δούκας, σελ. 33. Βλ. Σ υ κ ο υ τ ρ ή ν, Ινθ' άνωτ., σελ. 289 

καί L o o n e r t z, ενθ* άνωτ., σελ. 340. Τήν συγκίνησιν, ήν προεκάλεσεν ή τύφλωσις τοϋ 

δύσμοιρου παιδός, απηχεί το παρά Παχυμέρη, Α', σελ. 192 - 193 χωρίον, καθ' ο ό .Μιχαήλ 

ΙΓ διέταξε τήν άποκοπήν τής ρινός καί τών χειλέων τοΰ Μανουήλ Όλοβώλου παώίιο γε 

δντι καί είς τοί>ς οικείους τότε τελοΰντι γραμματικούς ίΜερπαθοϋντι δ' όμως τοΰ Ιωάν

νου τοιαύτα παθόντος. 
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τοΰ Μιχαήλ είς αυτοκράτορα έγένετο έν Μαγνησία έν τώ παλατίιο τον Νυμ

φαίου τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1259 ι καί ή στέψις έπραγματοποιήθη έν Νίκαια 2 

μετά τίνα χρόνον, πάντως είς τάς αρχάς τοΰ έτους 3, ώς εξέθεσα είς τό βι

βλίον μου, έ'νθα διευκρινεΐται ό αριθμός καί τό περιεχόμενον τών σχετικών 

μέ τήν άνάδειξιν τοΰ Μιχαήλ είς αυτοκράτορα τελετών, Οσον καί ή χρονολό-

γησις έκαστης τούτων '. 

' Η άναφυεΐσα περί τήν προτεραιότητα τής εκκλησιαστικής στέψεως 

τοΰ Ιωάννου Δ' ή τοΰ Μιχαήλ ΙΓ έ'ρις καί ή επακολουθήσασα δεινή ανατα

ραχή είς τους κόλπους τής 'Εκκλησίας έκφεύγουν τοΰ θέματος τής αντιβα

σιλείας καί δέν θά μέ απασχολήσουν 5. Μόνον διά τήν στάσιν τοΰ πατριάρ

χου κρίνω ορθόν νά αφιερώσω ολίγας λέξεις. Ούτος, ευθύς ώς αντελήφθη τάς 

επίβουλους προθέσεις τοϋ Παλαιολόγου, προσεπάθησε νά περιφρούρηση τά 

δικαιούματα τοΰ συνεχιστοϋ τής δυναστείας τόύν Λασκαριδών. Άλλ' ό αρχιε

πίσκοπος διέθετε μέν πνευματικά Οπλα (ένορκος δέσμευσις τοΰ Μιχαήλ ι ; 

Ι. Παχυμέρης, Α', σελ. 81, 96, Χρονικον Cod. Mosq. gr. 426, èW άνωτ., σελ. 332, 

άρ. 5, 'Λκροπολίτης, σελ. 159, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 78 (βλ. κατωτέρω, ση-

μείωσιν 3), Σφραντζής, σελ. 16' πρβλ. Θεόδωρον Σκουταριώτην, σελ. 539. 

2. Παχυμέρης, Λ', σελ. 100 - 104, Χρονικον Cod. Mosq. gr. 426, ενθ' άνωτ., 'Λκρο

πολίτης, σελ. 159, 179, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 7 8 - 7 9 ' πρβλ. Θεόδωρον Σκου

ταριώτην, σελ. 539. 

3. Ό Νικηφόρος Γρηγοράς, Α', σελ. 78 παρατηρεί ότι μεταξύ άναγορεύσεως καί 

στέψεως οϋπο) δ' όλος άπηρτίζετο μην άλλ' ή παρά Γρήγορα ημερομηνία τής άναγορεύσεως 

Καλανάώ» Δεκεμβρίων άρτι έπιλαμπουσών πρέπει νά διορθωθή είς Ιανουαρίων' φαίνεται 

ότι έγένετο σύγχυσις τοϋ λήγοντος μέ τον άρχόμενον μήνα. 

4. A ì κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, 'Εκλογή, σελ. 182 - 185. Τα συμπεράσματα 

μου ήγνοήθησαν παντελώς είς τρόπον, ώστε ό μέν F r . Π ö 1 g e r χρονολογεί τήν άναγό

ρευσιν τού Μιχαήλ τήν Ιην Δεκεμβρίου 1258 καί τήν στέψιν του μετά τοϋ 'Ιωάννου τήν 

25ην Δεκεμβρίου είς τήν έν ΙΙαρασπορά, ΕΙ tal 1961, σελ. 178 - 179 έπανεκδιδομένην πά

λαιαν (1940) (χελέτην του, Die dynastische Familien politili des Kaisers Michael Pa

la iologos, ό δέ l t . - J . L ο e n ο r t z, ενθ' άνωτ., σελ. 341 - 3 4 4 , τελών προφανώς έν 

αγνοία τής χρονικώς προγενεστέρας ιδικής μου συμβολής, καταλήγει είς τά αυτά μέ έμέ 

συμπεράσματα. 'Ανεξαρτήτως έμοΰ, αποδέχεται ώς χρονολογίαν τής άναγορεύσεως τοϋ 

Μιχαήλ ΙΓ τήν Ιην 'Ιανουαρίου 1259 καί ό P . VV i r I h , Die Begründung der Kaiser

macht Michaels VIII. Palaiologos, ενθ' άνωτ., σελ. 8 5 - 9 1 . "Οσον άφορ^ τήν άποψιν 

τούτου περί τριών αναγορεύσεων τοΰ Μιχαήλ, ελπίζω νά έχω τήν εύκαιρίαν νά επανέλθω. 

Ό προσφάτως ασχοληθείς μέ τό πολίτευμα τής παλαιολογείου εποχής L. Ρ. Η a y-

b a u d, Le gouvernement et l'administration centrale de l'empire byzantin sous les 

premiers Paléologues (1268 - 1354), Παρίσιοι 1968 δέν γνωρίζει καλώς ούτε τήν βιβλιο-

γραφίαν τών τελευταίων ετών ούτε τό πρόβλημα τής χρονολογίας της άναγορεύσεως τοΰ 

Μιχαήλ Ι Γ , περί ής σελ. 52 - 53. 

5. Βλ. Α ί κ. Χ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ιίκλογή, σελ. 182 - 185. 

6. Διαθήκη πατριάρχου Αρσενίου, P.O., τόμ. 140, στ. 949, 952, ΙΙαχυμέρης, \', 

σελ. 96, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 78, 79, Σφραντζής, σελ. 1 5 - 16 ( εκδ. Βόννης). 
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καί απειλή αφορισμού ύπό τής Ε κ κ λ η σ ί α ς ) ι άλλ' έστερείτο πολιτικής σκέ

ψεως 2 καί ίσχυροΰ ψυχικού σθένους καί μάλιστα είς τήν κρίσιμου στιγμήν, 

èvc~> ό Παλαιολόγος ένεφορεΐτο ύπό πολιτικού θάρρους καί έστηρίζετο είς 

τήν άνωτέραν πολιτικήν καί στρατιωτικήν ήγεσίαν, ετι δέ είς μερίδα τοΰ 

ανωτέρου κλήρου. Τοιουτοτρόπως ό μέν Μιχαήλ ήδυνήθη νά επικράτηση 

πανηγυρικώς ·\ ό δέ πατριάρχης δις ήναγκάσθη νά άποσυρθή καί ούτως 

έδημιουργήθη τό λεγόμενον σχίσμα τών Άρσενιατών '. 

Ή νεωτέρα διπλωματική έρευνα αποδίδει είς τήν έποχήν τής βραχείας 

βασιλείας τοΰ 'Ιωάννου Δ' ώρισμένα έ γ γ ρ α φ α 5 . Ό ΙΙαχυμέρης παραδίδει 

οτι κατά τήν σύσκεψιν, ήν ό Μουζάλων συνεκάλεσεν ευθύς ώς ανέλαβε τά 

καθήκοντα τοΰ άντιβασιλέως, απεφασίσθη τάς δι ερυθρών βασιλικάς ύπο-

σημάνσεις, έπεί ουκ ήν τον νέον βασιλέα χείρα κινείν και ύποσημαίνεσΟαι. 

τω δηλιοθέντι λογοθέτη τών αγελών ποιείν ένεδίδοσαν6. 

Νομίσματα είκονίζοντα τόν Ίωάννην δέν διεσώθησαν, καθ' όσον γνωρί

ζ ω , άλλ' ουδέ είναι άποδεδειγμένον ότι έκόπησαν. 

Κατά τήν έκτύπωσιν τής μελέτης έ'λαβον γνώσιν τής ωραίας μονογρα

φίας τοΰ Μ. V. i l e n d y , Οστις λίαν επιτυχώς έταύτισε τά ύπό τών P. D. W h i l -

t i n g καί i \ D o n a l d εσφαλμένως είς τόν Ίωάννην Δ' προσγραφέντα δύο έξ 

"Αρτης νομίσματα. Οί VVhitting καί D o n a l d είς τάς αυτόθι είκονιζομένας 

δύο όρθιας μορφάς, διαφόρου δέ κατ ' αυτούς ηλικίας, διέκριναν τόν Ίωάννην 

Δ ' Αάσκαριν είς τήν άριστεράν, τιμητικήν, θέσιν καί τόν Μιχαήλ Ι Γ Παλαιολό-

γον είς τήν δεξιάν 7, μή λαβόντες ύπ ' Οψει τήν προφανή αντίθεσιν τής ερμη

νείας των προς τήν ύπό τοΰ .Μιχαήλ Η' χαραχθεΐσαν πολιτικήν γραμμήν καί 

Ι. Διαθήκη, αυτόθι, στ. 952, 953, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 78, Σφραντζής, 
σελ. 16. 

2. Τήν έλλειψιν πολιτικών Ικανοτήτων τοϋ πατριάρχου σχολιάζει καί ό Νικηφόρος 
Γρηγοράς, σελ. 66: ές δέ πραγμάτων πείραν καί πολιτικήν διοίκησιν και αΰτιον όις ειπείν 
τών έιπό σκαπάνης όψί τής ώρας άπαλλαττόντων άπολ.ειπόμενος. Διά τόν αγώνα τού πα
τριάρχου υπέρ τής νομίμου δυναστείας λίαν διαφωτιστική ή μελέτη τοΰ Ί . Σ υ κ ο υ τ ρ ή , 
ΙΙερί τό σχίσμα τών Άρσενιατών, 'Ελληνικά 2 Μ 929), ιδία σελ. 2 7 0 - 3 ) 1 , καί έν σελ. 
274 - 280 ιδιαιτέρως περί τής πολιτικής αδεξιότητας τοϋ 'Αρσενίου. 

3. Παχυμέρης. Α', σελ. 99 - 104, Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 78 - 79. 
4. Ηαχυμέρης, V, σελ. Ι 11 κέ., 170 κ.έ., Νικηφόρος Γρηγοράς, V. σελ. 79. 93 - 95, 

Σφραντζής, σελ. 21. Βλ. Σ υ κ ο υ τ ρ ή ν, ένθ' άνωτ., σελ. 267 - 332. 
5. F r . L) ό 1 g e r, Chronologische* und Prosopographisches zur byzantinischen 

(iehchichte des l'i. Jahrhunderts, B.Z. 27 (1927 ι, σελ. 291 -230, όστις αποδίδει είς τόν 
Ίο^άννην Δ' τά κάτωθι έγγραφα. Ί ' π έ ρ τών μονών Θεοτόκου Λέμβου, Ι) ο 1 g e r, Rege
nten, άρ. 1853, Θεοτόκου Κεχιονισμένης παρά τόν Μαίανδρον, Regesien, άρ. 1854, 'Αγίου 
Ιωάννου Πάτμου, Regesten, άρ. 1854a. Πρβλ. καί Regesien, άρ. 1856. 

6. ΙΙαχυμέρης, Λ', σελ. 54. 
7. Ρ. 1). W h i Ι Ι i a g - Ρ. .1. D o n a i d, 7 Ί Ι Ό coins of John IV of M cu eu, 

Numismat ic Circular 75 (1967), σελ. 32. 
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την ευθύς έξ αρχής παραγκούνισιν τοΰ 'Ιωάννου Δ' ' . Ό M. l·. I lendy τό έν 

νόμισμα αποδίδει είς τόν Μιχαήλ Σισμάνον, είκονιζόμενον μετά τοΰ Ivan 

Στεφάνου 2 , τό δέ άλλο, ό χαρακτηρίζει ώς billon Irachy, καταλέγει είς τά 

νομίσματα τοΰ 'Ιωάννου Γ' Βατατζή, τοΰ οποίου νομισματικός τύπος εικονίζει 

τόν αυτοκράτορα Ίωάννην Γ' αριστερά καί τόν Μ. Κωνσταντίνον δεξιά ', 

ώς είς τό ανωτέρω έξ "Λρτ/)ς. Ό αυτός ερευνητής σημειοϊ περαιτέρω : «δέν 

είναι γνωστά νομίσματα έκ τής βραχείας βασιλείας τοΰ 'Ιωάννου Δ'- πιθανούς 

δέν έκόπησαν» ι. 

ην 

Τήν νύκτα τής 14 προς 15 'Ιουνίου 1341 5 απέθανε μετά βραχυτάτην 

άσθένειαν 6 ό 'Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος 7, καταλιπών υ'ιόν άνήλικον, τόν 

Ίωάννην. Ούτος, γεννηθείς τήν 18ην Ιουνίου 1332 8 , είχε κατά πάσαν πιθα

νότητα άναδειχθή ύπό τοΰ πατρός του βασιλεύς 9 συμφώνως προς τά κατά 

τήν παλαιολόγειον έποχήν κρατοΰντα. Τ ά κείμενα δέν προσδιορίζουν μετά 

1. Βλ. ανωτέρω, σε>. 85 - 88 καί είς τό βιβλίον μου, 'Εκλ-ογή, σελ. 181 - 185, ένθα 
καί αί είς τάς πηγάς παραπομπαί. 

2. M. F. II e n d y, Coinage and money in the byzantine empire 1081 - I'JfJl, 
Dumbarton Oaks Papers, 1969, σελ. 261. 

3. Αυτόθι, σελ. 261 καί 242. 

4. Αυτόθι, σελ. 261. 
5. Ί Ι ημερομηνία αύτη ά.π-χν-0. καί είς το προηγουμένως μν/;μονευΟέν βραχύ χρονι

κον τοΰ Cod. Mosq. gr. 426, εκδ. L ο e n c r t z, Or. Chr. Por. 30 (1964), άρ. 32· βλ. 
καί σελ. 59 - 60 τά σχόλια τοΰ εκδότου. 

6. Τήν ΙΟην Ιουνίου 1341 ό 'Ανδρόνικος Γ' είχε παρακολουθήσει τάς εργασίας τής 
συνόδου, συγκληθείσης προς έξέτασιν τών δοξασιών τοϋ έκ Καλαβρίας μονάχου Βαρλαάμ. 

7. Περί τοΰ 'Ανδρόνικου Γ' εξεδόθη πρόσφατος μονογραφία ύπό Ι r s u Ι a B o s c h , 
Kaiser Andronikos III. Palaiologos. Versuch einer Darstellung der byzantinischen 
Geschichte in den Jahren 1321 - 1341, Amsterdam 1965. 

8. Νικηφόρος Γρηγοράς, Λ', σελ. 482I-R, 576 a l (βλ. καί Β', σελ. 791^) καί Βρα
χέα Χρονικά, Ικδ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ , έπιμελεία Κ. Ά μ ά ν τ ο υ, "Αθήναι 1935, σελ. 
31 άρ. 15, σελ. 88 άρ. 52, σελ. 80 άρ. 47 (έν αυτό) χρονολογία : 17 Ιουνίου), ενθύμη-
σις είς χειρόγραφον τής μονής Λειμώνος Λέσβου παρά R. - ,1. L ο c n c r t ζ, ενθ' άνωτ., 
σελ. 64, δστις καί επιλαμβάνεται είδικώτερον, σελ. 63 - 64, τοΰ καθορισμοΰ τοΰ άκριβοϋς 
χρόνου γεννήσεως τοΰ βασιλόπαιδος. Βλ. καί τάς παρά Καντακουζηνώ, Β', σελ. 182 0, 
189g, μνείας. Ό O s t r o g o r s k y , Geschichte, σελ. 420, σημ. 1, δέχεται ώς χρονολο-
γίαν γεννήσεως τοΰ 'Ιωάννου τον Νοέμβριον 1331, αναφερόμενος είς μελέτην τοΰ P. C h a-
r a n i s , An important short chronicle of the fourteenth century, Byzanlion 13 (1938), 
σελ. 344. 

9. Έ π ί τοΰ ειδικού τούτου προβλήματοΰ βλ. τό βιβλίον μου, 'Ιϊκλογή, σελ. Ρ(0-
191 καί σελ. 214-226. 
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σαφηνείας κατά ποίον ακριβώς τρόπον ειχεν αντιμετωπίσει τό θέμα τής 

αντιβασιλείας 1 ό 'Ανδρόνικος Γ'. Μροσεκτική όμως άνάλυσις τών παρεχομέ

νων στοιχείων καθιστά, νομίζω, έφικτήν τήν άνεύρεσιν τοΰ πολιτικοΰ σχήμα

τος, τό όποιον επεκράτησε μετά τόν προωρον θάνατον τοΰ αύτοκράτορος 2 . 

Προς τούτο πρέπει νά δοθή άπάντησις έπί τών ακολούθων ε ρ ω τ η μ ά τ ω ν : 

Ποία ή νομική Οέσις τοΰ Ιωάννου VJ άπό ΙΓ) Ιουνίου 1341 μέχρι Ι!1 

Νοεμβρίου 1341, ότε άνηγορεύθη αύτοκράτοιρ καί έστέφθη ύπό τοΰ πατριάρ

χου 3 κατά τό τυπικόν τής εποχής ; ' 

11 οία ή νομική θέσις τής Ουγατρός τοΰ κόμητος Άμεδαίου τής Σαβοΐας 

καί συζύγου τοϋ 'Ανδρόνικου Γ', "Αννης, κατά τήν περίοδον τής άνηλικότη-

τος τοϋ υίοΰ της : 

' Γ π ή ρ χ ε πρόσο^πον έτερον πλην τής βασιλομήτορος έπιτροπεϋον τόν 

Ίωάννην ; 'Καν ναι, ποίον ήτο καί ύπό ποίου είχε διορισθή ; 

Ώ ς συνάγεται έκ τών πηγών καί ώς άλλαχοΰ έδειξα 5, ό Ι ω ά ν ν η ς κατά 

τό διάστημα 13 Ιουνίου 1341 μέχρι 111 Νοεμβρίου 1341 ήτο άπλοΰς βασιλεύς 

καί ουχί αυτοκράτωρ. 'Έδει συνεπώς κατά τό ώς άνω χρονικον διάστημα 

έτερον πρόσωπον νά έφερε τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα. Τούτο ήτο ή βασιλο-

μήτωρ "Αννα, ήτις, ώς πιστεύω θά δυνηθώ νά άποδείξο^, καί τότε καί μετέ

πειτα μέχρι τής 8ης Φεβρουαρίου 1347 κατείχε τήν θέσιν αύτοκράτορος, 

διατηρήσασα μάλιστα τό προβάδισμα έναντι τοΰ Ι ω ά ν ν ο υ Κ'. 

Πριν ερευνήσω τά κατά τήν νομικήν ιδιότητα τής βασιλομήτορος άπό 

Ι. Βλ. διεξοδικώτερον κατωτέρω σελ. 116- 123, ές αφορμή: τής μεταξύ 'Ιωάννου 

Καντακουζηνού καί πατριάρχου 'Ιωάννου ΙΔ' ζωηράς πολεμικής, αμφοτέρων διεκδικούν-

των τήν έπιτροπείαν τοϋ ανηλίκου. 

2. Ό !.. Ρ. Β a y b a u d, Le gouvernement, σελ. 6 5 - 6 9 . εκθέτων τά της δια

δοχής τοϋ ' \νδρονίκου 1", δέν αντιδιαστέλλει επαρκώς τάς πολιτικής φύσεως πληροφορία:: 

καί γεγονότα άπό τάς έχουσας σχέσιν μέ τήν πολιτειακήν ύπόστασιν αυτών καί ci)ς έκ τού

του εμφανίζεται ποια τις σύγχυσις είς τάς εν πολλοίς άϊιολόγους καί ενδιαφέρουσα^ από

ψεις του. 

3. Καντακουζηνός, Β', σελ. 218. Νικηφόροι Γρηγοράς. Α', σελ. 616, Βραχέα Χρο

νικά, εκδ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, σελ. 31 άρ 15, σελ. 54 άρ. 29, σελ. 80 άρ. 47, σελ. 88 

άρ. 52, Cod. \h)Sij. gr. 426, ενθ' άνωτ., άρ. 36 (ένταϋθα αντί 19 Νοεμβρίου αναγράφεται 

20 Νοεμβρίου Ι καί σχόλια τού έκδοτου, σελ. 63 - 64 διά τήν ακριβή ήμερομηνίαν. Βλ. καί 

τό βιβλίον μου, 'Εκλογή, σελ. 190 - 193, ένθα καί περί τής πολιτικής σκοπιμότητος τής έν 

σπουδή άναγορεύσεως τοϋ 'Ιωάννου Β'. 

4. Τό τυπικόν τής Ι Ιαλαιολογείου εποχή;; εκτίθεται εις τό βιβλίον μου, 'Εκλογή, 

σελ. 218 - 226. Τό είς τήν δυσπρόσιτον έκδοσιν τοϋ Ch. L o p a r e ν, Τυπικόν άναγορεύ

σεως βυζαντινού αύτοκράτορος τοΰ Ι Δ ' α ι ώ ν ο ς - - ε ί ς ο έχουν προστεθή αναφωνήσεις προς 

τον Μανουήλ Β' Παλαιολόγον καί τήν αύγοΰσταν σύζυγόν του Έλένην επανεξεδόθη 

ύπό P. S e Ι) r e ι lì e r, Hockzeit und Krönung Kaiser Manuels II. im Jahre 1392, 
B.Z. 60 (1967 ι, σελ. 7 5 - 79. 

5. V ί κ. \ ρ ι σ τ ο φ ι λ ο π ο ύ λ ο υ. ' ΙΊκλογή, σελ. 1 90 - 191. 
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15 Ιουνίου 1341 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 1347, θά ήθελον νά έπισημάνο.) τό 

γεγονός οτι καί παλαιότερον, δτε ό 'Ανδρόνικος Γ' τήν νόσον ένόσησιν έκεί-

νην τήν σφοδράν 1 καί τελευτής έγένετο εγγύς, ή " \ννα προωρίζετο νά 

άναλάβη τήν θέσιν αύτοκράτορος μέ πρωθυπουργόν —κατά τήν σημερινή ν 

όρολογίαν — τόν Ίωάννην Καντακουζηνό ν 2. Ή ϊασις Ομως τοΰ αύτοκράτορος 

έματαίωσε τό πολιτικόν τοΰτο σχήμα, τό όποιον, ώς έκ της περαιτέρω άφη-

γήσεως συνάγεται, ήτο τό πλέον πρόσφορον διά τήν άντιμετώπισιν τής δια

δοχής, δεδομένου ότι ό 'Ανδρόνικος Γ' δέν εϊχεν αποκτήσει εισέτι τέκνα. 

Μάλιστα ο'ι πολιτικοί αντίπαλοι τοΰ Καντακουζηνού ίσχυρίζοντο ότι τό ορθόν 

καί τό δίκαιον ήτο νά άναγνωρισθοΰν ώς αυτοκράτορες άμφότεραι αί βασί-

λισσαι, ήτοι ή "Αννα σύζυγος τοΰ 'Ανδρόνικου Γ' καί η μήτηρ τούτου Ξένη;, 

χήρα τοΰ αύτοκράτορος Μιχαήλ θ ' 3, κατηγοροΰντες τόν μέγαν δομέστικον 

ότι επεδίωκε τήν άναγνώρισιν μόνης τής "Αννης ώς αύτοκράτορος, διότι 

αύτη νέηλυς ούσα έστερείτο άφωσιωμένων πολιτικών φίλων είς τρόπον, ώστε 

ό Καντακουζηνός θά ήδύνατο ανενόχλητος νά άσκή τήν έξουσίαν *. 

'Αναμφιβόλως ή "Αννα κατά τό διάστημα 13 Ιουνίου 1341 μέχρι 8 

Φεβρουαρίου 1347 ήσκει ούσιαστικήν έξουσίαν. Τό πρόβλημα είναι ύπό 

ποίαν ιδιότητα : έπ' ονόματι τοΰ υίοΰ της ώς επίτροπος, ή αυτοτελώς ώς 

έχουσα καί ή ιδία τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα ; 

"Ηδη πρό τριακονταετίας ό Fr. Dölger είχε διατυπώσει τήν άποψιν 

οτι ή "Αννα πρό τοΰ 1347 «eine Zeitlang formell und effektiv das Haupt-
kaiserhim ausgeübt haben muß» 5. 'Αλλ' ό αυτός σοφός ερευνητής, όρ-

1. Τήν άσθένειαν ταύτην ή Ij r h il 1 a B o s ν h, Ινθ" άνωτ., σολ 177, χρονολογεί 

τον χειμώνα 1330. Δεδομένου όμως ότι ό αυτοκράτωρ ήσΟένησεν εν ακμή τού χειμώνα; 
όντος καί ή αύγοΰστα ανέμενε τέκνον (βλ. τήν έπομένην σημείωσινί, γεννηΟέν τον Ίούνιον 

1332, ή ασθένεια τοϋ αύτοκράτορο: πρέπει νά συνέθη με-αζύ Δεκεμβρίου 1331 καί άρχων 

Μαρτίου 1332. 

2. Καντακουζηνός, Β', σελ. 9 1 . βασιλίδι μέν τή γα/ιετή κατελίμπανε τήν αρχήν ούπω 

μίν παιδός μητρί γεγενημένη ώδινούση δέ' τω μεγάλο) δέ δομεστίκφ τήν διοίκηση· τών 

κοινών καί τό παντός αύτω ύπείκειν . Είς τό αυτό γεγονός αναφέρεται καί τό χωρίον τοϋ 

Κατακουζηνοΰ, Λ', σελ. 395 - 396, άναλυόμενον κατωτέρω, σελ. 100. Διά τήν τεχνικήν σήμα-

σίαν τοΰ Ορου διοικητής τών κοινών, βλ. R. - .1. C o e n e r t z, Le chancelier, Or. Chr. 

Per. 26 (1960), σελ. 2 7 9 - 2 8 2 . Τήν πληροφορίαν παραδίδει καί ό Νικηφόρο; Γρηγοράί, 

Α', σελ. 440, όστις χρησιμοποιεί τον τεχνικόν δρον επίτροπος διά τόν Καντακουζηνόν. 

3. Καντακουζηνός, Β', σελ. 92: ταίς βασιλίσιν ά/ιφοτέραις έδει τήν αρχήν συνδια-

σφζειν καί μάλιστα εκείνη (sc. τή Ξένη), ότι άμφοτέρωθεν εκ τε παιδός καί τοΰ συνοίκου 

βασιλέως fi Ρωμαίων προσήκε βασιλεία. . . Τήν έντονον δυσαρέσκειαν τή<: μητρός τοϋ ' \ν-

δρονίκου Γ' Ρίτας - .Μαρίας - Ξένης έκ τής προκριθείσης λύσεως τονίζει καί ό Νικηφό

ρος Γρηγοράς, Α', σελ. 440 - 441. Βλ. καί V r s u 1 a B o s e h, ένθ' άνωτ., σελ. 179 - 181. 

4. Καντακουζηνός, Β', σελ. 92 - 93. 

5. D o l g e r , Β.Ζ. 38 (1938), σελ. 195. 
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μώμενος έκ τής θεωρίας του ότι ήτο αδύνατος ή ταυτόχρονος υπαρξις δύο 

νομίμων αυτοκρατόρων έπί τού βυζαντινοΰ θρόνου, παρά τάς αντιθέτους, 

σαφείς καί συχνακις επισήμους μαρτυρίας ίδια έκ τής παλαιολογείου περιό

δου, εκφράζεται αντιθέτως, δι' ο άλλαχοΰ όμιλεϊ περί Regentschaft ή Vor

mundschaft τής "Αννης '. 

Κατ' έμέ, τόν βυζαντινον θρόνον κατεΐχον άπό 13 Ιουνίου 1341 μέχρι 

J 9 Νοεμβρίου 1341 ή "Αννα ώς αυτοκράτωρ, ό δέ Ιωάννης ώς άπλοΰς βασι

λεύς. 'Από 19 Νοεμβρίου 1341 (άναγόρευσις καί στέψις τοΰ Ιωάννου εις 

αυτοκράτορα) μέχρι 8 Φεβρουαρίου 1347 ήρξαν όμοΰ "Αννα καί Ιωάννης 

Ε' ώς αυτοκράτορες αμφότεροι. 

Παραθέτω πρώτον τάς μαρτυρίας, έξ ών εμφαίνεται ή ενεργός καί 

ουσιαστική άνάμιξις τής "Αννης εις τήν διοίκησιν τών κοινών, ακολούθως δέ 

τά στοιχεία εκείνα έξ ών αποδεικνύεται, κατ' έμέ, ή αυτοκρατορική ίδιότης 

της "Αννης, βάσει τής οποίας καί ένήργει. 

Έ κ συζητήσεως τοΰ Καντακουζηνού μετά πρεσβείας τής μερίδος τών 

Παλαιολόγων καθίσταται δήλον ότι ή "Αννα δικαιοΰται νά άσκή τήν έξου

σίαν. Ό Καντακουζηνός ισχυρίζεται ότι οί άρχοντες θέτουν φραγμούς είς τήν 

αύτοκράτειραν κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων της 2, ενώ οί έκπροσο)-

ποΰντες τήν παράταξιν τών Παλαιολόγων βεβαιοΰν οτι αύτη τ ώ) ν π ρ α-

γ μ ά τ (ο ν ούσα κυρία, τ ci δ ο κ ο ΰ ν τ α πράττει, π άν τ ο) ν 

δ ο υ λ ε υ ό ν τ ω ν ά κ ρ ι β ο) ς 3 (ετ. 1343 ). 

Συνήθεις εϊναι αί εκφράσεις ώς ακολούθως : 

Καντακουζηνός, Β', σελ. 183 : οι έν Βυζαντύρ τά βασιλίδος οιοικοϋντες. . . 

Αυτόθι, σελ. 184 : αί πόλεις. . . προς βασιλίδα συναπέστησαν. . . 

Αυτόθι, σελ. 187 : τών τά βασιλίδος ήρημένων. . . 

Αυτόθι, σελ. 195 : πάσαι (sc. αί πόλεις) προς βασιλίδα σνναπέστησαν. . . 

(3 Μαρτίου 1342). 

Αυτόθι, σελ. 199 : άπαξ καί δίς προς βασι/Jòa πρεσβενσασθαι περί ειρήνης. . . 

Αυτόθι, σελ. 203, ή "Αννα. φέρεται λέγουσα : εύνοιας δέ ένεκα τής προς έμέ 

και βασιλέα τον υίον. . . (ετ. 1342). 

Αυτόθι, σελ. 273 : το Περιθεώριον ύπο βασιλίδα έτι τελούν. . . (ετ. 1343). 

Αυτόθι, σελ. 436 : Μομιτζίλος.. . ομοίως Καντακουζηνού τε όφίστατο τοϋ 

βασιλέο>ς και "Λννης τής βασιλίδος. . . 

1. Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches bearbeitet von Fr . 
I) ft lg er, 5. Teil: Regesien von 1341 - 1453 unter verantwortlicher Mitarbeit v. 
P. YYirth, Μόναχον 1965, σελ. V. 

2. Καντακουζηνός, Β', σελ. 4 70. 
3. Καντακουζηνός, Β', σελ. 472. Τήν συνεργασίαν μέ τήν αύτοκράτειραν έπί τών 

κρατικών υποθέσεων θεωρεί ώς αυτονόητον ό Καντακουζηνό: πρό της ρήΕεώς του μέ τήν 
άρχουσαν δυναστείαν. Καντακουζηνός, II', σελ. 83. 
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ΛυτόΟι, σελ. 485 : τήν φυλακήν τής πόλεως ( = Άδριανουπόλεως) παρά βασι

λίδος έπιστεύθη.. . (ίτ. 1344). 

Αυτόθι, σελ. 584 : βασιλίς δέ έπε) έιόρα μόνην τή\ Κωνσταντινούπολη' αιηή 

περΰυειπομένην. . . (ετ. 1346). 

Σημειόί περαιτέρω παραπομπάς είς τήν Ίστορίαν, ουσιαστικώς έπέχου-

σαν θέσιν 'Απομνημονευμάτων, τοΰ αύτοκράτορος - ίστορικοΰ ι καί είς τό 

ιστορικόν έ'ργον τοΰ συγχρόνου Νικηφόρου Γρήγορα -, έξ ών καταφαίνεται 

ή διαρκούσης τής άνηλικότητος τοΰ 'Ιωάννου Ε' πρωτεύουσα θέσις τής "Αν

νης είς τήν πολιτικήν ζωήν, πηγάζουσα, κ α τ ' έμέ, έκ τής θέσεως αυτής ώς 

αύτοκράτορος καί δή κατέχοντος τήν πρώτην θέσιν. 

Τό θέρος τοΰ 1341. καί δή περί τά τέλη Ιουνίου αρχάς Ιουλίου, συνήλθεν 

είς τά ανάκτορα ή σύγκλητος, διά νά έξετάση τήν περίπτωσιν τοΰ Σισμάνου Ά. 

υίοΰ τοϋ άλλοτε βασιλέως τής Βουλγαρίας Μιχαήλ Γ' Σισμάν (1323 - 1330) 

-— μνημονευομένου άνευ τοΰ βαπτιστικοΰ ονόματος είς τήν βυζαντινήν ίστο-

ριογραφίαν — όστις έζήτησε πολιτικόν άσυλον είς τό Βυζάντιον καί τοΰ όποιου 

την έ'κδοσιν ήξίου ό βασιλεύς της Σερβίας Στέφανος Δουσάν. Τής συνεδριά

σεως προΐστατο ό πατριάρχης, παρίστατο δέ καί ή αυτοκράτειρα. Ό μετέχων 

τής συσκέψεως 'Ιωάννης Καντακουζηνός, μέγας τότε δομέστικος, δυσηρεστήθη 

έκ τής συμπεριφοράς ετέρου αξιωματούχου, τοΰ έπί τής τραπέζης Γεωργίου 

Χούμνου, διατυπώσαντος δημοκρατικωτέρας απόψεις όσον άφορ^ τήν άκο-

λουθητέαν κατά τήν συνεδρίασιν διαδικασίαν. Ό μέγας δομέστικος διεμαρτυ-

ρήθη προς τήν αύτοκράτειραν, διότι αυτή δέν επενέβη καί δέν άνεκάλεσεν 

είς τήν τάξιν τόν Χοΰμνον, ώς ώφειλε νά εΐχε πράξει κατά τήν γνο'ιμην του *. 

Έ κ τής άφηγήσεως, μή άποσιωπούσης πράξιν μειωτικήν τοΰ γοήτρου τοϋ 

Καντακουζηνού, προβάλλει ευθέως καί έναργώς ή προέχουσα θέσις τής αυτο

κράτειρας 5, τής οποίας ή παρουσία είς συνεδρίασιν τής συγκλήτου μόνον έξ 

επισήμου ιδιότητος δικαιολογείται. 

1. Καντακουζηνός, Β', σελ. 30, 58, 64, 76, 87, Ι 80, 183, 184, 188, 189, 190, 197, 
198, 199, 200, 202, 204, 208, 209, 210, 211, 215, 219, 221, 222, 223, 224, 290, 300, 305, 
307, 308, 309, 312, 315, 321, 324, 337, 372, 395, 397, 406, 411, 412, 432, 433, 436, 437, 
438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 468, 470, 472, 473, 
478, 483, 484, 486, 491, 494, 496, 497, 498, 505, 512, 522, 525, 539, 540, 544, 552, 554, 
560, 563, 572, 583, 584, 585, 591, 593, 599, 601, 602, 603, 604, 607, 614. 

2. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 595, 599, 611, 614, 643, 644, 674, 702, 711, 735, 
736, 739, 741, 742, 748, 753, 756, 760, 761, 762, 764, 767, 769, 773, 775, 776, 777, 779, 
780, 781, 782, 783. 

3. Ό Σισμάν ήτο υιός τοϋ Μιχαήλ Γ' Βουλγαρίας καί τής αδελφής τοϋ βασιλέως Σερ
βίας Στεφάνου, κατέφυγε δέ είς Κωνσταντινούπολη τώ 1341. 

4. Καντακουζηνός, Β', σελ. 20 - 26. 

5. Ουτο} Καντακουζηνός, Β', σελ. 20· έδει δέ τήν σύγκλητοι· συνελθοΰσαν βου/,εύ-
σασθαι άμα βααιλύδι . . ., σελ, 21 οίύμενος δέ (sc. ό Καντακουζηνός) τήν βασιλίδα ή τόν 
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'Π "Αννα εμφανίζεται αρμοδία διά τήν άπονομήν άξιωμάτο^ν \ προνό

μιο1/ ανήκον είς τόν αυτοκράτορα. Καί αυτή ή άναγόρευσις τοΰ Ιωάννου Ε' 

φέρεται άποφασισθεϊσα ύπι) τής βασιλίδος καί τής συγκλήτου -. 

Μεταξύ τών καθηκόντων τοΰ βυζαντινοΰ αύτοκράτορος είναι καί ή προά-

σπισις τής ορθοδοξίας καί ή μέριμνα διά τήν άδιατάρακτον πορείαν τοΰ θρη-

σκευτικοΰ καί έκκλησιαστικοΰ βίου. Ώ ς προσφυώς γράφει προς τόν τελευ-

ταίον βυζαντινον αυτοκράτορα ό νομοφύλαξ καί διάκονος Ιωάννης ό Ευγε

νικός ό βασιλειίς. . . έστι δέ βάσις καί ορθών δογμάτοη> τή εκκλησία Χριστοί' 

καί κατά τούτο καί εκδικητής και δει/ένσωρ τής Εκκλησίας καί καλείται καί 

έστιν ό βασιλεύς και τής υγιούς καί ακραιφνούς πίστεως πρόμαχος. . . ·'. 

Ή κατά την περίοδον αυτήν συγκλονίσασα άμφοτέρας τάς πολιτικάς 

παρατάξεις έ'ρις τών Ίίσυχαστών μοναχών προς τους Βαρλαάμ καί Γρηγύ-

ριον Άκίνδυνον 4 άπησχόλησε τάς πολιτικάς καί έκκλησιαστικάς αρχάς είς 

πατριάρχψ' (ούτος γαρ ήδη προιστατο τής βουλής) προς όργήν τόν Χοΰμνον έιπελΑσειν 

τοΰ βουλευτηρίου ή λ.όγοις έπιπλ.ήζειν τής άκαιρου γλ.ωσσαλ.γίας . . ., σελ. 26· ούΰ' ή βασι/.ις 

ούτ' αυτός (sc. ό πατριάρχης) ήγανακτήσατε προς τήν άναισχυντίαν . . , 

1. Καντακουζηνός. Β', σελ. 99. Ό τότε παρακοιμώμενος 'Αλέξιος Άπόκαυκος λέ

γει προς τήν "Λνναν: ού μόνον τήν έμοί παρεσχη/ιένην νυν αρχήν έιλλά καί πάσας ίίσας 

ίίρχουσι Ρωμαίοι ού παρίι μεγάλου δομεστίκου, παρά σον δέ χορηγείσθαι πάσι. . . (πρό τής 

28 Αυγούστου 1341, ώς συνάγεται έκ τοϋ Χρονικού Cod. Mosq. gr. 426, ενθ' άνωτ., άρ. 

34 καί σχόλια τοΰ έκδοτου, αυτόθι, σελ. 6 Ι - 62 )' Καντακουζηνός, Β', σελ. 483: τους έν άπά-

σαις (sc. πύλεσι) δέ άρχοντας συναγαγών, οί παρά βασι/.ίδος ήσαν επιτετραμμένοι τάς αρ

χάς. . . Βλ. καί Καντακουζηνόν, Β', σελ. 218, 485. — Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 741 : 

ό Ιωάννης Βατατζής τήν τής θεσσαλονίκης έπιτροπείαν χρήμασι μακροΐς ώνησάμενος προς 

τής βασιλίδος έκείσε πέμπεται "Λννης. . . Λέγεται επίσης ότι ή γυνή τοΰ Άποκαύκου, δο-

λοφονηθέντος τήν Πην 'Ιουλίου 1345, τό ένδόσημον προς τής βασι/άδος "Λννης λ.αβοϋσα 

ώργάνωσε τήν τιμωρίαν τών ένοχων (Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 736), άλλος δέ άνήρ, 

Φακεωλάτος ονόματι, είχε λάβει άδειαν πάλιν παρά τής "Λννης, όπως διατηρή προσωπικήν 

φρουράν (Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 773" άρχαί 1347). Ό Καντακουζηνός, Β', σελ. 

444 - 4 45 αναφέρει ότι διά τάς κατά τό έτος 1343 διεξαχθείσας διαπραγματεύσεις ήοοΰντο 

πρέσβεις έκ βασιλίδος μεν καί τής συγκλήτου ό ΙΤεπαγωμένος καί ό Συνοδηνός, παρά δι 

τής έκκλ.ησίας καί τοΰ πατριάρχου. . . 

2. Καντακουζηνός, Β', σελ. 218. 

3. "Εκδ. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ, ΙΙαλαιολέιγεια καί Πελοποννησιακέ), τόμ. V, ' \0ηναι 

1912 - 1923, σελ. 124. 

4. ΙΙερί τής ήσυχαστικής έριδος καί τής αλληλεξαρτήσεως αύτης προς τά πολιτικά 

γεγονότα καί κοινωνικά φαινόμενα της εποχής, ώς καί περί τών πρωτοστατησάντων εκκλη

σιαστικών ανδρών, λίαν διαφωτιστικών είναι τό έργον τοϋ .1. ΛΙ e y e n d ο r f f, Intro

duction à l'étude de Grégoire Palama*,, Παρίσιοι 1952. Χρήσιμον συμβολήν αποτε

λεί καί ή μελέτη τοΰ Κ. Κ ύ ρ ρ η, Ό Κύπριος αρχιεπίσκοπος (θεσσαλονίκης 'Υάκινθος 

(131") - (Ί) καί ό ρύλ.ος TOC ιίς τόν άντιπαλαμιτικόν αγώνα, Κυπριακαί Σπουδαί 25 (1961 ), 

σελ. 89 - 122. 
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τρόπον, ώστε ή "Αννα ώς αυτοκράτειρα ύπεχρεώθη επανειλημμένως νά λάβη 

θέσιν είς τά άνακύψαντα προβλήματα. Ό πατριάρχης είς έγκύκλιόν του τονί

ζει πόσον πολά,ή καί μεγάλη γέγονεν ή φροντίς καί τ ή θεοστεφεϊ κ ρ α-

τ ί σ τ η καί άγια μου δεσποίνη και τώ θεοδωρήτιρ καί κοσμοπο-

θήτιο ταύτης βλαστό) τ ώ κ ρ α τ ί σ τ ιο καί άγ ί ω μου α ύ τ ο κ ρ ά-

τ ο ρ ι ώς καί σεπτά τούτου χάριν ά π ο λ ν θ ή ν α ι προστάγματα 

τής άγιας βασιλείας αύ τ ώ ν. . ^. 

Οί διαφωνούντες έπί τών δογματικών ζητημάτων αντίπαλοι (Γρηγό-

ριος Παλαμάς κυρίως καί Γρηγόριος Ακίνδυνος) καί οί ίεράρχαι απευθύνουν 

προς τήν "Ανναν υπομνήματα, ζητοΰντες καί τήν λήψιν μέτρων κατά τών 

αντιφρονούντων. Κατά τό έ'τος 1346 άρχόμενον, ό πατριάρχης απηύθυνε προς 

τήν "Ανναν έρμηνευτικόν υπόμνημα 2 τοΰ Τόμου τοΰ συνταχθέντος τώ 1341 s. 

Τό άντιπαλαμικόν τοΰτο έ'γγραφον άντέκρουσεν ό Γρηγόριος ΙΙαλαμάς 

δι' υπομνήματος 4 άπευθυνθέντος προς τήν αύτοκράτειραν (1346), τήν οποίαν 

δι' άλλης επιστολής (1346) 5 συγχαίρει διά τήν έναντι τοΰ 'Ακίνδυνου στά-

σιν της. Οί ζητοΰντες τήν παραπομπήν τοΰ πατριάρχου Ιωάννου ΙΔ' είς 

δίκην έπί παραβάσει τών κανόνων καί τών δογμάτων αρχιερείς, οΐτινες είχον 

τεθή ύπ' εκείνου είς άργίαν, απηύθυναν άναφοράν προς τήν "Ανναν6, ήτις 

πράγματι καί συνεκάλεσε τήν σύνοδον τής 2ας Φεβρουαρίου 1347. 'Αλλά 

καί οί Άθωνϊται μοναχοί παρενέβησαν υπέρ τοΰ Γρηγορίου Παλαμά άπευ-

θυνθέντες πάλιν προς τήν "Ανναν 7. 

1. Πατριαρχικός λόγος δι' ού αποκηρύττει τόν Παλαμάν καί τους αύτοΰ σπουδαστιίς 

καί ύμόφρονας ό πατριάρχης 'Ιωάννης Καλέκας, P.O., τόμ. 150, στ. 891 - 894 (μετά 

τον Νοέμβριον 1344). Πρβλ. ωσαύτως πατριαρχικόν έγγραφον προς τους μοναχούς τοϋ 

"Λθω, ένθα λέγεται, δέον ε κ ρ ί θ ìj καί τη κ ρ α τ ί α τ η καί ά γ ί if μου 

δεσποίνη... κρατηθήναι τούτον (sc. τον Βαρλαάμ" Νοέμβριος 1344), έν MM, τόμ. 

Λ', σελ. 241. 

2. Έγκώμιον Παλαμά ύπο πατριάρχου Φιλόθεου, P.O., τόμ. 151, στ. 612. 

3. Τήν ΙΟην'Ιουνίου 1341, ζώντος έτι τοΰ 'Ανδρόνικου Γ', Ιλαβε χώραν σύνοδος κατα-

δικάσασα τάς δοξασίας τοΰ Βαρλαάμ. Τόν Αύγουστον τοΰ αύτοΰ έτους συνεκροτήθη νέα 

σύνοδος καί ακολούθως εξεδόθη τόν Αύγουστον 1341 ό Τόμος τής συνόδου, εύνοών τόν Π α 

λαμάν. 'Αμφοτέρων τών συνόδων γίνεται μνεία είς Τόμον τοΰ πατριάρχου 'Ιωάννου ΤΔ', 

άναγόμενον είς το Ιτος 1345 (P.G., τόμ. 150, στ. 900 - 903), ίνώ είς τον εκδοθέντα τω 1347 

μετά τήν έπικράτησιν τοΰ Κατακουζηνοϋ τόμον, ή σύνοδος τοΰ Αυγούστου 1341 αποσιωπά

ται. Βλ. τήν νεωτέραν εκδοσιν τοΰ Τόμου ύπο J . Μ e y e n d ο r f f, Le tome synodal de 

1347, Zbornik Radova, Βυζαντινοΰ 'Ινστιτούτου Βελιγραδίου 8, 1 (1963), σελ. 209 - 227. 

4. Βλ. J . Μ e y e n d 0 r f f, Introduction, σελ. 374 - 375 τό κείμενον, άνέκδοτον. 

5. Ή επιστολή παρατίθεται είς τά σχόλια τής εκδόσεως (Βόννης) τοΰ Νικηφόρου 

Γρήγορα, Β', σελ. 1 2 8 2 - 1 2 8 3 = P.O., τόμ. 148, στ. 1 0 1 0 - 1 0 1 2 . 

6. Ή αναφορά P.G., τόμ. 151, στ. 767 - 770, Καντακουζηνός, Β', σελ. 603 - 604. 

7. Δευτέρα επιστολή τοϋ Παλαμά προς Μακάριον έκ τοΰ Cod. Coisl. 99, f. 178 ν, 

παρά J . M o y e n d o r f f, ενθ' άνωτ., σελ. 115, σημ. 91. 

7 
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Πλην τής είς την βασιλίδα αναγνωριζομένης αρμοδιότητος, έντύπωσιν 

προκαλεί ή χρησιμοποιούμενη ορολογία κατά τάς προσφωνήσεις, αντιστοι

χούσα απολύτως προς τήν έναντι τοΰ αύτοκράτορος χρησιμοποιουμένων. 

'Αποκαλείται αγία, κρατίστη καί δέσποινα ', ακριβούς ώς ό βασιλεύων αυτο

κράτωρ αντιστοίχως. 

Ή "Αννα επενέβη παρά τώ πατριάρχη άξιώσασα τήν ματαίωσιν τής είς 

διάκονον χειροτονίας τοΰ 'Ακίνδυνου 2, παλαιού μαθητού τοΰ Γρηγορίου 

Παλαμά, αναζητούντος μέσην όδόν είς τήν έ'ριν Ήσυχαστών καί οπαδών 

τοΰ έκ Καλαβρίας μονάχου Βαρλαάμ. Ό πατριάρχης, αδιαφορών διά τήν 

σύστασιν, προέβη είς τήν χειροτονίαν τοΰ 'Ακίνδυνου (1344 ;) 3, άλλ' ή " \ννα 

χρήται καί αύτη ?.υσιτελώς καί δικαάος τή εξουσία καί τον έν ιερατεία γενό-

f ι ενόν Άκίνουνον έξιοθεΐ τής Ιεράς 'Κκκλησίας. . . '. 

'Ακολουθούσα πάλαιαν παράδοσιν τών βυζαντινών αυτοκρατόρων 

παρισταμένων είς συνεδριάσεις εκκλησιαστικών συνόδων, ή αυτοκράτειρα 

παρέστη αυτοπροσώπως r' είς τήν σύνοδον, ήν συνεκάλεσε τήν 2αν Φεβρουα

ρίου 1347, ίνα έπιληφθή τής εξετάσεως τών δογματικών πεποιθήσεων τοΰ 

πατριάρχου Ιωάννου ΙΔ' ''. Κατά τόν Νικηφόρον Γρηγοράν, ή σύγκρουσις 

Ι. Βλ. είδικώτερον περί τής ορολογίας κατωτέρω, σελ. 104. 

2. Τό έπεισόδιον γνωρίζομεν έκ τοϋ συνοδικοΰ τόμου τοΰ 1347, αποδίδοντος, ώς 

γνωστόν, τά γεγονότα άπό τής σκοπιάς τών Καντακουζηνών (Μ e y e n (1 ο r f f, Le 

tome synodal, σελ. 209 κέ. καί είδικώτερον, σελ 216. § 8) καί έξ επιστολών προσωπικο

τήτων τής παλαμικής παρατάξεως. Βλ. αποσπάσματα ανεκδότων επιστολών παρά M e-

y e n d ο r f f, Introduction, σελ. 113, σημ. 80 τοϋ 'Ιωσήφ Καλοθέτου προς τόν Σάββαν 

καί σημ. 84 τοΰ Γρηγορίου Παλαμά προς Μακάριον. Ωσαύτως έγκώμιον Παλαμά ύπό 

πατριάρχου Φιλόθεου, P.G., τόμ. 151, στ. 605. Ειδικώς περί τής διαφωνίας τής αυτο

κράτειρας καί τοΰ πατριάρχου διά τήν χειροτονίαν τοΰ 'Ακίνδυνου, Μ e v e n d o r f f, 

αυτόθι, σελ. 112 κέ., 11 5 κ.έ. 

3. Τήν χρονολόγησιν τής χειροτονίας τοΰ 'Ακίνδυνου τω 1344 υποστηρίζει ό M e-

y e n d ο r f f, αυτόθι, σελ. 1 13, σημ. 80 καί τω Ι 346 ό Μ. J n g i e έν Dictionnaire de 

Théologie Catholique, τόμ. I l , 2 (1932), στ. 1787. 

4. Συνοδικός τόμος 1347 παρά Μ e y e n d ο r f f, Le tome synodal, Ινθ' άνωτ., 

σελ. 216, § 8 καί έγκώμιον Παλαμά ύπό Φιλόθεου, P.O., τόμ. 151, στ. 605, Πρόσταγμα 

τού 'Ιωάννου Τ ' παρά Ζ a c h a r i a e, JGB. τόμ. Γ', coll. Y, άρ, 49, σελ. 699 ( B ö i 

g e r , Regesten, άρ. 2917' Μάρτιος 1347Ì. 

5. Δέν υπάρχουν πληροφορίαι περί συμμέτοχης τής "Αννης εις τήν σύνοδον τοϋ 

Αυγούστου 1341. Πάντα τά συναφή κείμενα ομιλούν περί τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζηνού 

καί τοϋ πατριάρχου 'Ιωάννου Ι Δ ' . Πλείονα κατωτέρω, σελ. 122 κέ. 

6. Συνοδικός τόμος 1347, ενθ' άνωτ., σελ. 217, § 9 κέ.: Συγκαλεί τοίνυν ημάς (ομι

λούν οί μητροπολίτη ) έν τω θεοφρουρήτω παλατίο) άλόκλ.ηρον όντας σύνοδον, προς δέ καί 

T()v τοΰ αγίου όρους σεβασμιώτατον πρώτον ...καί π ρ ο κ α θ ί σ α σ α μετά τ ο ΰ 

έ ρ α σ μ ι ω τ ά του υίοΰ αυτής τοΰ κ ρ α τ α ι ο ΰ καί άγιο υ ή μ ώ ν α ύ-

θ έ ν τ ο υ καί βασιλέως κυρ ο ΰ '/ cu ά ν ν ο υ... Ό Καντακουζηνός, Β', σελ. 

604 δηλοΐ ότι ή σύνοδος συνεκλήθη κ ε λ ε υ ο ύ α η ς βασιλίδος καί π ρ ο κ α θ η-
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της "Αννης προς τόν αρχιερέα ανεφύη κατόπιν τών πατριαρχικών υποδεί

ξεων, όπως έπέλθη συνεννόησις μέ τόν Καντακουζηνών (1346) '. 'Οπωσδή

ποτε, διά νά άνεύρωμεν παράδειγμα συγκλήσεως εκκλησιαστικής συνόδου 

ύπό βυζαντινής ήγεμονίδος καί αύτοπρόσωπον παρουσίαν αυτής, πρέπει νά 

άνατρέξωμεν είς τους χρόνους Ειρήνης τής 'Αθηναίας, ήτις παρεκάθησε μετά 

τοΰ αύτοκράτορος υίοΰ της κατά τήν τελικήν συνεδρίαν τής Ζ' Οικουμενικής 

καί συνυπέγραψε τόν ύπό τής συνόδου εκδοθέντα άρον 3. Ή "Αννα είς τήν 

προκειμένην περίπτωσιν ένήργησεν ώς οί κατέχοντες τήν αυτοκρατορική ν 

ιδιότητα βυζαντινοί ηγεμόνες. 

Είναι ήδη εντυπωσιακή ή συρροή τών πάσης φύσεο^ς μαρτυριών, λίαν 

εύγλωττων διά τήν προέχουσαν θέσιν τής "Αννης. 'Αλλά πέραν τούτων σαφή 

στοιχεία δεικνύουν Οτι ή βασιλομήτωρ παρεκάθητο είς τόν βυζαντινον θρόνον 

ώς φορεύς τής αυτοκρατορικής ιδιότητος καί δή ότι εϊχε τό προβάδισμα έναν

τι τοΰ υίοΰ της. 

Σύντομος προσλαλιά τοΰ πατριάρχου 'Ιωάννου ΙΔ' έπ' ευκαιρία τής στέ

ψεως τοΰ Ιωάννου Ε' τήν 19ην Νοεμβρίου 1341, γνωσθεΐσα πρό ολίγων ετών ', 

έπιβεβαιοϊ επισήμως διά τών πατριαρχικών χειλέων τά ανωτέρω. ' Η προσφώνη-

σις απευθύνεται προς τήν "Ανναν καί μόνον περί τό τέλος γίνεται βραχύς λόγος 

περί τοΰ μικροΰ ήγεμόνος, δεχόμενου τήν πατριαρχικήν εύλογίαν. Ό πα

τριάρχης λέγει : Γένοιτο σοι παρά Θεοϋ πάν αγαθόν, ώ παντ άριστη μοι καί 

θειοτάτη δέσποινα, δτι τήν βασιλείαν έκόσμησας αρετή. . . καί οΰτιος ήμέρως 

ίίγεις τήν αρχήν και ο βασίλειος στέφανος τώ τής αρετής ήρμοσμένος στεφάνιο 

κοαμείν τήν κορυφήν 4· . . . άξιονσα μή τώ τής αρχής σχήματι μάλλον ή τω τής 

αρετής άξιώματι αρχειν ανθρώπων...5, το διά σον Θεού παρά Θεοϋ ευδαιμονία 

διοικεϊσθαι καί αώζεσθαι. . .* ούκοΰν άσβεστόν σοι κατά παντός αϊώνος εϊη 

τό κλέος, δτι μετά τοιαύτης αρετής βασιλεύεις άνθρώπο>ν. . .7. 

μ έν η ς βασιλίδος καί τον υίοϋ βασιλέως τήν έξέτασιν τών δογμάτων 
έποιεΐτο... Περί τής αυτής συνόδου βλ. Καντακουζηνόν, Β', σελ. 603 - 604, 606 - 607, 
Νικηφόρον Γρηγοράν, Β', σελ. 783, Χρονικον Cod. Mosq. gr. 426, Or. Chr. Per. 31 
(1965), σελ. 338, άρ. 46 καί σελ. 366 - 367 σχόλια τών έκδοτων R. - .1. Loenertz - Ρ. 
Schreiner ώς καί Μ e y e n d ο r f f, Introduction, σελ. 119 - 120. 

1. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 760 - 762, 780. 
2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 22 κέ. 
3. Εξεδόθη έκ τοΰ Paris. Goisl. gr. 286, f. 164v - 168v ύπό τοΰ Ρ. Ι ο a n n ο u, 

Johannes XIV. Kalekas Patriarch çon Konstantinopel, unedierte Rede zur Krönung 
Joannes' V., Or. Chr. Per. 27 (1961), σελ. 3 8 - 45. 

4. Αυτόθι, σελ. 431. 
5. Αυτόθι, σελ. 4 3 Π . 
6. Αυτόθι, σελ. 43sü. 
7. Αυτόθι, σελ. 44 2 ϊ. 
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Μετά τόν θάνατον τοΰ 'Ανδρόνικου Γ' παρέχεται καί είς τήν "Ανναν 

όρκος πίστεως, συμφώνως προς τήν αρχήν κατά πάσαν είς τόν θρόνον έναλ-

λαγήν, τουλάχιστον κατά τήν ύστέραν περίοδον, νά ομνύουν ο'ι πολιτικοί καί 

στρατιωτικοί κρατικοί λειτουργοί πίστιν είς τόν νέον ηγεμόνα (ένα ή πλείο

νας) τόν φέροντα τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα '. Ό κανών ούτος έφηρμόσθη 

καί κατά τήν διαδοχήν τοΰ 'Ανδρόνικου Γ', ώς διαπιστούται έκ τοΰ Καντακου

ζηνού. Ούτος αποκρούει τήν κατηγορίαν τοΰ επιόρκου, μέ τόν ίσχυρισμόν 

ότι δέν ειχεν όμόσει τους προς βασιλίδα. . . καί βασιλέα τον υϊον όρκους. . Λ 

Άλλ' έάν ή "Αννα δέν είχε τήν έπίσημον ιδιότητα τοΰ αύτοκράτορος, θά ήτο 

αδιανόητος ή άξίωσις καί παροχή είς αυτήν Ορκου πίστεως έκ μέρους τών 

αξιωματούχων, ενώ είς τάς περιπτώσεις άνηλικότητος αύτοκράτορος, καθ' ας 

τήν άντιβασιλείαν ήσκει ολιγομελές συμβούλιον επιτρόπων, ουδέποτε συνέβη 

νά δοθή προς αυτούς όρκος πίστεως παρά τών λοιπών κρατικών λειτουργών. 

Ειδικώς ώς προς τήν "Ανναν είναι γνωστόν ότι αυτός ό Καντακουζηνός 

ειχεν αναλάβει πρωτοβουλίαν προς παροχήν Ορκου πίστεως έκ μέρους τών 

υπηκόων, οτε τόν χειμώνα τοΰ 1331/32 ειχεν ασθενήσει σοβαρώς ό τότε 

αυτοκράτωρ 'Ανδρόνικος Γ' 3. Ό μέγας δομέστικος, στενότατα συνδεόμενος 

μέ τόν αυτοκράτορα, φοβούμενος έπικείμενον τόν θάνατον εκείνου, όρκους 

προσέταξε γενέσθαι κατά το επικρατήσαν έξ αρχής έθος έπί τή τοϋ βασιλέιος 

τελευτή. καί έγίνοντο έπί τοίσδε, σ τ έ ρ γ ε ι ν "Λ ν ν α ν τήν β α σ ι λ ί δ α 

κ υ ρ ί αν καί δ ε σπ άκουσαν τών π ρuγ μάτ ω ν και τ ή ν 

πίστιν α ύ: τ ή κ α θ α ρ ά ν καί ά δ ο λ ο ν τ η ρ ε ί ν. . . πείθε-

σ θ α ι δέ πάντα καί μεγάλα) δομεστίκω *. 

'Αξία προσοχής είς αμφότερα τά χωρία ή επιλογή τών λέξεων π ί σ τ ι ς 

Ι. Καντακουζηνός, Λ', σελ 3 9 5 - 3 9 6 (β), ευθύς κατωτέρω τό χο>ρίον) καί Β', 

σε/ . 9 1 · οισπερ έθος τ ε λ ε υ τ ώ σ ι τοις β α α ι λ ε ν σ ι τ ο ί ς ύ π ο λ ε ι π ο μ έ

ν ο ι ς τ ή ν ε ύ ν ο ι α ν καί τ 'η ν πίστιν β ε β α ί α ν παρέι τών ύπηκόιον βουλ.ό-

μενος ποιείν, όρκους έκθείς, πάντας δι αυτών έκέλευε τήν πίστιν έμπεδοΰν. 

Βλ. Ν. Η ν ο r ο n ο s, Le serment de fidélité à l'empereur byzantin et sa signification 

constitutionelle, R E B 9 (1951), σελ. 106- 142 καί Σ π. Τ ρ ω ι ά ν ο υ, Συμβολή εις 

τήν ερενναν τών ύπό τών Βυζαντινών αυτοκρατόρων παρεχομένων έγγυι)σεων, ένθ' άνωτ , 

σελ. 130- 132 περί τής χρήσεως τοϋ όρκου εις τον βυζαντινον πολιτικόν βίον. 

2. Καντακουζηνός, σελ. 452 - 453. 

3. Βλ. άνο^τέρω, σελ. 93. 

4. Καντακουζηνός, Λ', σελ. 395 - 396. Εΐς τό αυτό γεγονός αναφέρεται καί τό χ ω 

ρίον Καντακουζηνού, Β', σελ. 91, μέ τό ίδιον ωσαύτως περιεχόμενον. Συντομωτέρα ή 

παρά Νικηφόρω Γρήγορα, Α', σελ. 439 - 440 διατύπωσις περιέχει τήν καιρίαν φράσιν : 

ύμύσαι πάντας Ρωμαίους, σέβας άποδιδόναι τή τε συίύγω δεσποίνη. . . καί άμα τώ τεχθη-

σο/ιένυ) παιδί, όσα καί βασιλεί, εΊ άρρεν έσται. . Τήν παροχήν όρκων αμοιβαίως ύπό τοϋ 

Καντακουζηνού άφ' ενός προς τε τής βασι/.ίδος προς τι τοΰ πατριάρχου άφ' έτερου μαρτυ

ρεί ό Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 595, ( . Βλ. καί Νικηφόρον Γρηγοράν, Β', σελ. 011,,. 
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καί ε ύ π ε ί θ ε ι α εκφράζουσα διάφορου ού μόνον ήθικήν άλλα καί νομικήν 

σχέσιν. Οί υπήκοοι οφείλουν είς μέν τήν "Ανναν λαμβάνουσαν την θέσιν αύτο

κράτορος πίστιν, είς δέ τόν Καντακουζηνών άναλαμβάνοντα τήν φροντίδα 

τών κοινών ε ύ π ε ί θ ε ι αν. Δι' ο τόν ορον πίστιν χρησιμοποιεί καί είς τήν 

προσωπικήν του περίπτωσιν, Οταν αύτοανεκηρύχθη αυτοκράτωρ τήν 26ην 

'Οκτωβρίου 1341, ότε δρκοίν προτεθέντων, πάντες ώμνυον μεγάλω δομε

στίκω εύνοι είναι μόνω καί τήν πίστιν ά δ ο λ ο ν αυτό) καί κ α-

Οαράν τ η ρ ή σ ε ι ν '. Εντυπωσιακή είναι ή χρήσις τής αυτής ακρι

βώς φραστικής διατυπώσεως προς δήλωσιν τής παροχής Ορκου πίστεως προς 

τόν Καντακουζηνόν, άνταπαιτητήν αυτοκράτορα, καί τήν "Ανναν, δικαιολο-

γουμένη βεβαίως μόνον είς ήν περίπτωσιν ή Παλαιολογίνα είχε τήν αυτήν 

ιδιότητα, δηλονότι τήν αύτοκρατορικήν. 

Τό είς δεδομένην στιγμήν έπικρατοΰν πολιτειακόν καθεστώς αντανακλά

ται κατά τόν έπισημότερον τρόπον είς τήν τιτλοφορίαν τών ηγεμονευόντων, 

διαπιστουμένην αύθεντικώς είτε έξ επισήμων κειμένων εί'τε έξ άλλων αυθεν

τικού πάλιν χαρακτήρος μνημείων. Είς την περίπτωσιν τής "Λννης καί τοϋ 

υίοΰ της ή τύχη μας ηύνόησε καί διέσωσεν αρκετά τοιαΰτα στοιχεία. 

ΙΙρώτον γνωρίζομεν επακριβώς τό περιεχόμενον της ευφημίας καί τής 

μνήμης κατά διάφορα χρονικά σημεία τής περιόδου 15 Ιουνίου 1341 - άρχων 

1347. Διά τοΰ Ορου ευφημία δηλοΰται ή καθ' ώρισμένον έπίσημον τύπον 

άναφώνησις τοΰ βυζαντινοΰ ήγεμόνος κατά τάς κοσμικάς τελετάς, διά δέ 

τοΰ όρου μνήμη ή μνημόνευσις τούτου είς τάς θρησκευτικάς ιεροτελεστίας 

πάλιν συμφώνως προς επισήμως καθωρισμένον τύπον, Ό Καντακουζηνός 

επανέρχεται έμφαντικώς είς τό θέμα, διότι διά τοΰ τύπου τής ευφημίας καί 

μνήμης ζητεί νά απόδειξη τήν νομιμόφρονα στάσιν του έναντι τής Παλαιο-

λογείου δυναστείας. Ώ ς -γνωστόν, ο μέχρι τότε μέγας δομέστικος τήν 26ην 

'Οκτωβρίου 1341 άνηγόρευσεν εαυτόν έν Διδυμότειχο) αυτοκράτορα2. Διά 

νά δηλώση δέ ότι δέν προβάλλεται ώς άνταπαιτητής τοΰ θρόνου, άλλ' οτι 

μόνον πολιτικώς αντιτίθεται προς τους έπ' ονόματι τοΰ μικροΰ βασιλέως 

χειριζόμενους τάς κρατικάς υποθέσεις, έξηκολούθησε νά προτάσση την εύφη-

μίαν τών II αλαιολόγων τής ιδικής του καί τής συζύγου του, στεφθείσης ευθύς 

μετά τήν άναγόρευσιν του κατά τό έπικρατοΰν έθος. 

Τήν αρχήν ταύτην ήκολούθησε καθ' Ολον τό διάστημα τής ρήξεως του 

μέ τους νομίμους κυρίους τοΰ θρόνου, ώς διαπιστοΰται έκ τοΰ ιστορικού του 

1. Καντακουζηνός, Β', σελ. 161. 

2. Τά της αναδείξεως τοΰ Καντακουζηνού είς αυτοκράτορα παρακολουθοΰμεν λε

πτομερώς είς τά ιστοριογραφικά έργα τής εποχής. Βλ. είδικώτερον τό βιβλίον μου, Έκλ,ο-

γή, σελ. 191 - 195. 
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έ'ργου καί έκ μαρτυριών τοΰ διαπρεποΰς πολυΐστορος Νικηφόρου Γρήγορα. 

"Ενεκα τής σημασίας τοΰ πράγματος παραθέτω τάς σχετικάς μαρτυρίας. 

Μετά την άναγόρευσιν τοΰ Καντακουζηνού οί τά τοιαύτα αδειν είθισμένοι τής 

τών βασιλέων ήρχον ευφημίας' και πρώτα μέν ή β α σ ι λί ς "Λ ν ν α 

ε ύ φ η μ ε i τ ο καί μετ' έ κ ε ί ν η ν δ υ ί ò ς 'Ιωάννης ό βασι

λεύς, τρίτος δ έ δ Καντακουζηνός 'Ιωάννης ο βασι

λεύς άμα Ειρήνη τ ή β α σ ι λ ί δ ι, τόν αυτόν δέ τρόπον καί προς 

τάς ιεροτελεστίας τήν τών βασιλέων μνήμην έποιοϋντο, όμοίιος καί πα

τριάρχου 'Ιωάννου1 (26 'Οκτωβρίου 1341). Προς τους κατοίκους τών Φε

ρών, αρνούμενους νά συμπράξουν ενεργώς μετ' αύτοΰ, έδήλωσεν ό Καντα

κουζηνός ότι ήρκεΐτο είς συμβολικήν συμπαράστασιν, συνισταμένην, Οτε 

τής β α σ ι λ ί δ ο ς "Λννης και β α α ι λ έ ο) ς τον υίοϋ φ η μ ι-

ζ ο μ έν ο) ν, ευφημίας κ α ί α ν τ ο ν (sc. Καντακουζηνον ) άμα 

έ κ ε ί ν ο ι ς ά ξ ι ο ϋ ν καί μ ν η μ ο ν ε ύ ε ι ν έ ν τελεταις τ α ί ς 

ί ε ρ α ι ς ~. 'Αφιχθείς είς Βιζύην πρώτα μέν έ κ έ λ ε υ ε ν "Ανναν 

τήν βασιλίδα ευ φ η μ ε ί ν και μετ' έ κ ε ί ν η ν βασιλέα 

τόν υ ί ό ν, τρίτους δ έ μετ' εκείνους αυτόν τ ε καί Εί

ρήνην βασιλίδα τήν γυναίκα, καί έτελείτο ή ευφημία κατά τά κεκε-

λευσμένα. τόν ίσον δέ τρόπον κέίν ταίς άλλαις πόλεσιν έποίει' καί κατά τάς 

ιεράς μνσταγο)γίας ομοίως τήν τών βασιλέων μνήμην έκέλευε ποιείσθαι3. 

Επίσης ό Νικηφόρος Γρηγοράς εξαίρει την διαλλακτικότητα τοΰ Καντακου-

ζηνοΰ, προσάγων ώς επιχείρημα οτι είχε δώσει έντολήν μεμνήσθαι... 

π ρ ό") τ ο ν μέν "Λννης τής βασιλίδος έ ν τ αί ς ί ε ρ ai ς 

ύ μ ν ίο δ ί α ι ς, δεύτερον δ έ τοϋ ταύτης υ ί έ co ς καί τρίτον 

αντοΰ μετά τής ομόζυγου1 καί βέβαιοι ότι δέν άπέστη τής 

αρχής ταύτης άλλ' οποτεδήποτε έδει νά μνημονεύηται αυτός ώς βασιλεύς 

κ ά κ ε Ί π ρ ο η γ ε ι σ θ α ι τής βασιλίδος "Λ ν ν η ς τ ο ΰ ν ο μ α 

καί προς γ ε τον ταύτης υ Ί έ co ς μεθ' άπάσης έκέλευε γνώμης 

καί προαιρέσειος 5. 

Ή σπουδαιότης τών ανωτέρω μαρτυριο>ν διά τήν έξακρίβωσιν τής νο-

1. Καντακουζηνός, Β', σελ. 166. Ούτω καί Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 6 1 1 ^ : 

προστάττει δ'άναγορεύεσθαι τελευταίοι' τούτον (sc. Καντακουζηνόν ) ομού τή συζΰγιμ 

βασιλικώς, μετά γ ε τήν τής βασιλίδος ". 1 ν ν ι\ ς ε ύ φ η μ ί α ν καί 

τ ο ΰ τ α ύ τ Ί/ ς υ ί ο ΰ β α σ ι λ έ ιο ς Ί ω ri ν ν ο υ. 

2. Καντακουζηνός, Β', σελ. 329 1 5 (άνοιξις 1343). 

3. Καντακουζηνός, Β', σελ. 491 (ετ. 1344). Ούτω καί τόμ. Β', σελ. 484: βασι

λίδα γαρ ά ε ί καί βασιλέα τ ό ν υ ί ό ν διά πάσης ή γ ο ν ευφη

μίας αύτοΰ (se. τοΰ Καντακουζηνοΰ) κελεύοντος (έτ, 1344). 

4. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 6 4 3 2 1 - 644 t . 

5. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 644;ΐ (έ'τ. 1342). 
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μικής θέσεως τής "Αννης, τής οποίας τό όνομα προτάσσεται τοΰ υίοΰ της 

εις όλας τάς μνημονευθείσας περιπτώσεις εϊναι πασίδηλος, διότι καί ό Νικη

φόρος Γρηγοράς είναι πρώτης τάξεως ιστορικός, ευρυμαθής καί ακριβο

λόγος, πολιτικώς προσκείμενος είς τόν μέγαν δομέστικον1, καί ό Καντα

κουζηνός είναι άριστος γνώστης τοΰ πολιτειακοΰ δικαίου τής εποχής του 2, 

αυστηρός τη ρητής τοΰ πρωτοκόλλου καί τών τύπων 3, υπέρμαχος όλων τών 

προνομίων τής τάξεως του 4. Ποίαν δέ σημασίαν έ'χει ή τήρησις της 'ιεραρ

χικής τάξεως προβάλλει έξ αυτών τούτων τών χωρίων, διότι αμφότεροι οί 

ιστορικοί διά νά αποδείξουν τήν νομιμοφροσύνην τοΰ Καντακουζηνού έ'ναντι 

τής νομίμου Παλαιολογείου δυναστείας, επικαλούνται τό γεγονός ότι ό Καν

τακουζηνός επεφύλαξε δι' εαυτόν καί τήν σύζυγόν του την τρίτην θέσιν είς 

τήν ίεραρχίαν. 

Οί αυτοί πάλιν ιστορικοί, είς άπόδειξιν τής διαλλακτικότητας τοΰ Καν

τακουζηνού, επικαλούνται όρον περιληφθέντα είς χρυσόβουλλον, τό όποιον 

ό 'Ιωάννης Ç-', πάντοτε ώς άνταπαιτητής, έξέδοτο τω 1342 υπέρ τοΰ 'Ιωάν

νου 'Αγγέλου Θεσσαλίας. Ό όρος ούτος άφεώρα τήν ύποχρέωσιν τοΰ 'Αγγέ

λου, όπως φημίζηται δέ καί μνημονεύηται έν πάση τ ή χώρα 

τής Βλαχίας καί ή δέσποινα "Αννα ή ΙΙαλαιολογίνα καί 

βασιλεύς ό υιός αυτής κατά τήν ένεργουμένην συνήθειαν εν τε 

τώ θεοφρουρήτιο παλατίω τής βασιλείας μου καί έν αυτή τή χώρα. . .5. 

Κείμενον χαρακτηριζόμενον ύπό τοΰ έκδόντος αυτό ώς χρυσόβουλλον, συν-

τεταγμένον όθεν συμφώνως προς τό έν τή αυτοκρατορική γραμματεία 

άκολουθούμενον πρωτόκολλον καί περιέχον άναγραφήν πρώτου τοΰ ονό

ματος τής "Λννης, αποδίδει τήν έν τω κράτει ίσχύουσαν τάξιν. Συνε

πούς, ή "Αννα αποδεικνύεται έχουσα τό προβάδισμα έναντι τοΰ αύτοκράτο

ρος υίοΰ της fi. 

1. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 590, 591, 643-646. 
2. Βλ., αντί άλλου τινός, τήν περιγραφήν τής αυτοκρατορικής άναγορεύσεως καί 

στέψεως (Καντακουζηνός, Α', σελ. 196 - 204), προφανώς βάσει αυθεντικού πρωτοκόλλου. 
3. 'Υπενθυμίζω ότι ό Καντακουζηνός, αναγορευθείς έν Διδυμοτείχφ τήν 26ην 

'Οκτωβρίου 1341, έστέφθη έν Άδριανουπόλει ύπο τοϋ πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Λαζάρου 
(21 Μαίου 1346) καί έκ νέου έν Κωνσταντινουπόλει μετά τήν έπικράτησίν του, ίνα μηδεμία 
εϊη πρόφασις τοις ύβρισταϊς, ώς άρα μή έν Βυζάντιο) κατά τό άρχαίον τών βασιλέων 
εθος εστεπτο. Καντακουζηνός, Γ', σελ. 29, Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 787, 791. 

4. Ό αναγνώστης δέν έχει εί μή νά άνατρέξη είς τήν ύπό τοΰ αύτοκράτορος - ιστορι
κού περιγραφήν συνεδριάσεως τής συγκλήτου το θέρος 1341. Καντακουζηνός, Β', σελ. 
20 κέ. Βλ. καί ανωτέρω, σελ. 95. 

5. Καντακουζηνός, Β', σελ. 321. Βλ. αυτόθι καί σελ. 312. Τά ανωτέρω έπιβεβαιοΐ 
καί ό Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 644Î -H. 

6. Τήν αυτήν τάξιν μαρτυρεί καί ή πληροφορία τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζηνού, Β', 
σελ. 273 περί τής μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ βασιλέως Σερβίας συναφθείσης συμφωνίας, καθ' 
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Τά άνωτέρο) έπιβεβαιοΰνται απολύτως έκ τοΰ τρόπου προσφωνήσεων τής 

"Αννης είς κείμενα αυθεντικού χαρακτήροε, ώς είναι οί συνοδικοί τόμοι καί 

άλλα επίσημα έγγραφα τοΰ πατριάρχου η άλλων εκκλησιαστικών άρχων. 

Είς άπαντα προσφωνείται άγια, κ ρ α τ ί σ τ η, δέσποινα, ώς εμφαί

νεται έκ τών ακολούθων παραδειγμάτων. 

Είς πατριαρχικών έγγραφον τοΰ Ιωάννου ΙΔ' λέγεται : πολλή καί μεγάλη 

γέγονεν ή φροντίς καί τ ή θεοστεφεΐ καί άγια μου δ ε σ π ο ί-

ν η καί τώ θεοδωρέ/τιο καί κοσμοποθήτω ταύτης βλαστώ τώ κ ρ α τ ί σ τ ιο 

καί άγ ί ω μου α ύ τ ο κ ρ ά τ ο ρ ι, ώς καί σεπτά τούτου χάριν άπολυθή-

ναι προστάγματα τής άγιας βασιλείας αυτών...1. 

Ό αυτός πατριάρχης, γνωστοποιών προς τους μοναχούς τοΰ "Αθω τόν Νοέμ

βριον 1344 τάς περί τοϋ Παλαμά αποφάσεις τής συνόδου, γράφει : δέον εκρίθη 

καί τ ή κ ο α τ ί σ τ η καί αγία μου δ ε σ π ο ί ν η. . . -. Οί είς άργίαν 

ύπό τοΰ πατριάρχου 'Ιωάννου ΙΔ' τεθέντες αρχιερείς άπηύθυνον τήν άναφοράν 

των προς τήν κ ρ α τ ί σ τ η ν καί άγ ί α ν ημών κ υ ρ ί α ν καί 

δέσποιναν κνράν "Ανναν τήν ΙΙαλαιολογίναν, προσφωνοΰντες αυτήν ακο

λούθως : ...Κρατίστη καί άγια ημών κυρία καί δέσποι

να..., ετι δέ περαιτέρω γράφουν: χρέος έχοντες... ύπομιμνήσκειν τή 

ευσεβέστατη και άγια βασιλεία σου... (ετ. 1346) 3. Ό Γρηγόριος 

Παλαμάς έπιστέλλων προς τήν θεοστεφή ^ασιΑίόα λέγει : καί ή κρατίστη ση 

βασιλεία, δέσποινα ημών άγια. . Λ Ί Ι χρήσις τοϋ επιθέτου άγια δια τήν 

ην ώρίσθη αυτόν δι κράλι/ν πολέμιον είναι "Αννη τή βασιλίδι καί τώ υίώ 'Ιωάννη τώ 

βασιλεί . . 

1. P.O., τόμ. 150, στ. 891 - 894. 

2. MM, τόμ. Λ', σελ. 2 3 8 - 2 4 2 καί σελ. 241, ειδικώς τό χωρίον. 

3. Ή αναφορά έν P.O., τόμ. 151, στ. 767 - 770. Βλ. καί κατώτεροι, σελ. 105, σημ. 5. 

4. Ή επιστολή παρατίθεται είς τά σχόλια τής εκδόσεως Βόννης τοϋ Νικηφόρου Γρή

γορα, Β', σελ. 1282 - 1283 (-= P.O., τόμ. 148, στ. 1010- 1012). Ό αυτός ιεράρχης εις 

έτέραν έπιστολήν του, παρατιθεμένην ύπό τοΰ πατριάρχου Φιλόθεου έν τω Έ γ κ ω μ ί ω του 

είς τόν Παλαμάν, γράφει: σκόπει γαρ ά>ς έχθροίς ήμίν προσείχον ο ! α ύ τ ο κ ρ <1 τ ο-

ρ ε ς. . ., εννόων τήν "Λνναν καί τόν Ίωάννην Ε ' - έν P.O., τόμ. 151, στ. 606. Είς τά πρα

κτικά τής 'Ενετικής Γερουσίας (Sonalo ) αναφέρεται πρεσβεία έκ Κωνσταντινουπόλεως 

12 Μαίου 1343 ( E r . Τ h i r i e t, Regestes des délibérations du Sénat de Venise con

cernant la Romanic, τόμ. Λ' ( 1 3 2 9 - 1 3 9 9 ) , Παρίσιοι - λ ά γ η 1958, άρ. 155), περί ής 

λέγεται : cum ambaxadore domine imperatorie Constanlinopolis el ejus nati domini 

imperatoris καί περαιτέρω: serenissimi domini imperatores Constanlinopolis, ipsa do

mina imperalrix et nunc ejus natus dominus Imperator. . ., T h e i n e r, Monumenta 

spectantia historian! Slavorum meridionaliuni, Zagreb 1870, τόμ. Β', σελ. 174, παρά 

M a s 1 C ν, BS1 27 (1966), σελ. 331. Είς τήν μετά τής Γενούης συνθήκην άπό 5 Σ ε 

πτεμβρίου 1341 μνημονεύεται ή " Υννα ώς e.icellentissima domina Anna in Christo Deo 

ßdelis i m p e r a, t r i x et m ο d c r a t r i x R ο m e ο r u m Paleologina πρό τοϋ 

υίοΰ της, όστις αναφέρεται ώς excellentissirnus dominus Johannes Dei gratia i m p e-
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"Ανναν είς πάντα τα ανωτέρω κείμενα ούδεμίαν καταλείπει περί τής αυτο

κρατορικής αυτής ιδιότητος άμφιβολίαν, διότι κατ' άπαράβατον κανόνα τού 

βυζαντινοΰ πρωτοκόλλου ό όρος ά γιος επιφυλάσσεται αποκλειστικοί c καί 

μόνον διά τόν βυζαντινον αυτοκράτορα. 

Πανηγυρικήν έπιβεβαίωσιν τών ανωτέρω παρέχει σύγχρονον, έπίσημον 

κείμενον, ό συνοδικός τόμος τοΰ 1347 ', εκδοθείς μετά την 8ην Φεβρουαρίου, 

οτε διά κοινής συμφωνίας απεφασίσθη ή συμβασιλεία τοΰ 'Ιωάννου VJ Πα

λαιολόγου καί Ιωάννου <Γ' Καντακουζηνού καί ετέθη τέλος είς τήν αύτοκρα-

τορίαν τής "Λννης. Είς τό έγγραφον τοΰτο ό 'Ιωάννης Ε' αποκαλείται κρά-

τιστος και άγιος - διότι είναι αυτοκράτωρ, ένω ή "Αννα, άπολέσασα πλέον 

τήν ιδιότητα τοΰ αύτοκράτορος, μνημονεύεται ώς Οεοστεσ ής βασιλίς'·1 ή θεο-

σεβεστάτη δέσποινα 4, ουχί Ομως άγια 5. 

Είς τήν γνώσιν τής πολιτειακής καταστάσεως δεδομένης περιόδου 

συμβάλλουν, ώς γνωστόν, τά είς αυτήν αναγόμενα αυτοκρατορικά έγγραφα, ώς 

καί αί περί αυτών μνεϊαι, έφ' όσον παρέχουν σαφή στοιχεία περί τών έκδόν-

των ταύτα. Είς τήν Ίστορίαν τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα κατ' επανάληψιν 

γίνεται λόγος περί βασιλικούς ένσεσημασμένων επιστολών, δι' ών διεβιβά-

σθησαν επίσημοι έντολαί, άλλ1 είς τάς πλείστας περιπτώσεις δέν διευκρι-

νεΐται, ποιος υπέγραψε τά έγγραφα ει μή μόνον τίς έ'σχε την πρωτοβουλίαν τής 

συντάξεως των. Ή πρώτη μνεία, αναγόμενη είς τά τέλη Σεπτεμβρίου 134J, 

r α Ι ο r R ο m e ο r u m, παραλειπομένου τοϋ m ο d e r a Ι ο ι" το έγγραφον ανάγε
ται είς τήν περίοδον, καθ' ήν ό 'Ιωάννης δέν ειχεν εισέτι άναδειχθή αυτοκράτωρ. ' \ντί-
γραφον είς το Archivio di Stalo Γενούης, εκδ. (Κ Β e r 1 ο Ι ο t t ο, IS uova serie di 
documenti sulle relazioni di Genova coli'impero bizantino, Alti della Società Ligure 
di Storia patria 28 (1898), appendice, Ρώμη 1902, σελ. 5472(ί ( B ö i g e r , Re-
geslen, άρ. 2864' τό χωρίον αυτόθι, τόμ. Ε', σελ. 1 ). 

1. Παλαιά Ικδοσις έν MM, τόμ. Λ', σελ. 243 - 255 καί νεωτέρα ύπό Μ e y e il
ei ο r f f, Le tome synodal, σελ. 211 - 226. 

2. Αυτόθι, σελ. 218, § 11· σελ. 221, § 14. 
3. Αυτόθι, σελ. 215, § 6" σελ. 218, § 11. 
4. Αυτόθι, σελ. 216, § 6" σελ. 216, § 8' σελ. 217, § 9. 
5. Ή αυτόθι, σελ. 217, § 10, αντιφατική έκ πρώτης όψεως μνεία της "Λννης διά τοϋ 

κραταιάν καί άγίαν ημών κυρίαν καί δεσποιναν έ'χει άπλήν την έξήγησιν. Ό συντάκτης 
τοΰ τόμου τοΰ 1347 ειχεν ένταϋθα ύπ' όψει τήν άναφοράν τών έντέ>ς τής Κωνσταντινουπό
λεως σχολαζόντων μητροπολιτών προς τήν "Ανναν, τότε (1346) αύτοκράτειραν (τό έγγρα
φον έν P.G., τόμ. 151, στ. 767 - 770), έν ή αύτη αποκαλείται κρατίστη καί άγια ή/ιών 
κυρία καί δέσποινα (βλ. ανωτέρω, σελ. 104, τά σχετικά χωρία). Χρησιμοποιών ό συντά
κτης τοΰ τόμου τοΰ 1347 τήν άναφοράν τών μητροπολιτών, παρεσύρθη έκ τών έν αύτη 
προσφωνήσεων τής "Λννης, ανταποκρινομένων είς τό νομικον καθεστώς τοΰ χρόνου 
συντάξεως τής αναφοράς (1346) καί έπανέλαβεν αύτάς εις τήν σχετικήν παράγραφον 
τοΰ τόμου. 
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αναφέρεται είς τάς προτάσεις αμνηστίας ' καί αναλήψεως κρατικών λειτουρ

γημάτων, αιτινες τή πρωτοβουλία τοϋ πατριάρχου 'ι διεβιβάσθησαν προς τόν 

παρακοιμώμενον Άλέξιον Άπόκαυκον ·". Ί Ι δευτέρα καί τρίτη χρονολο

γούνται τόν Όκτώβριον 1341, έχουν δέ κοινόν περιεχόμενον την διαταγή ν 

προς τόν Καντακουζηνόν, όπο>ς τοΰ λοιποΰ παύση άναμιγνυόμενος είς τάς 

κρατικάς υποθέσεις καί όπως άποστείλη τόν ύπ' αύτοΰ διοικούμενον στρατόν 

είς τό Βυζάντιον 4. Ό ιστορικός αποδίδει τήν πρωτοβουλίαν τής αποστολής τών 

ανωτέρω εγγράφων είς τόν τότε παρακοιμώμενον Άλέξιον Άπόκαυκον. 

Τά γράμματα. . . συχνά... τής βασιλίδος "Λννης... μακρών δωρεών 

καί αξιωμάτων επαγγελίας κομίζοντα προς τόν Ίωάννην Πατάτζην 5 ανή

κουν, νομίζω, είς την κατηγορίαν τών προσωπικών επιστολών καί ουχί τών 

κρατικών εγγράφων. Αόριστος ώς προς τόν αποστολέα, τών βασιλικών γραμ

μάτων, δι' ών άνακοινοΰται προς τους διοικητά; τών πόλεων ή ρήξις ΙΙαλαιο-

λογείου παρατάξεως καί Καντακουζηνού, εϊναι καί ή μαρτυρία τοϋ τελευταίου 

(Β', σελ. 144" άρχαί 'Οκτωβρίου 1341 ). 

Μόνον τά προς τους μοναχούς τοϋ "Αθω συναφή μέ τήν καταδίκην τοϋ 

Γρηγορίου Παλαμά πεμφθέντα βασώικώς ένσεσημασμένα γράμματα (περίπου 

φθινόπωρον 1346 μέχρι 1347 άρχόμενον) μαρτυρεΐται ότι προήρχοντο έκ 

τής αυτοκράτειρας καί τοϋ Ιωάννου Ε' 6. Σαφέστερον μάλιστα ό Γρηγοράς 

προσδιορίζει ΰ τοις τον ήσυχων έν "Αθο) τώ δρει βίον άσκονσιν έπεμπεν 

αύτη γράμματα ξύν γε τω πατριάρχη κατά τοϋ Παλαμά' τά τε οικεία ταύτι/ς 

ιρημί καί όσα 6 ταύτης υιός 'Ιωάννης ό βασιλεύς ύπ' ατηής ποοσταττόμενος 

έγραι/ίν1. Διά τής τελευταίας ταύτης μαρτυρίας βεβαιοΰται άφ' ενός μέν ή 

ουσιαστική πολιτική υπεροχή τής "Αννης έναντι τοΰ υίοΰ της, άφ' ετέρου δέ ή 

1. Περί τής ύπό τοϋ αύτοκράτορος χορηγούμενης αμνηστίας, βλ. Τ ρ ω ι ά ν υ υ, 

Συ/ιβολή, σελ. 134 κέ. 

2. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 604,,. 

3. Περί της φυγής τοϋ Άποκαύκου έκ τής πρωτευούσης τήν 28ην Υύγούστου 1341, 

της συναντήσεως αύτοΰ μετά τοΰ Καντακουζηνού λήγοντος τοΰ Σεπτεμβίρου 1341 καί τής 

επανόδου τοϋ παρακοιμωμένου είς Κωνσταντινούπολη, παρέχει ακριβή χρονολογικά στοι

χεία τό Χρονικον Cod. Mosq. gr. 426, Or. Chr. Per. 30 (1964), άρ. 34 καί 35 καί σελ. 

61 - 63 σχόλια τοϋ έκδοτου. 

4. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 607 - 608 καί 609. 

5. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 7 42ό-8· 'Εντός τοΰ θέρους 1345 καί μετά τον 

φόνον τοΰ 'Αλεξίου Άποκαύκου, όστις, ώς έδειξεν ό P. L e m e r i e, L'émirat d'Aydin, 

Byzance et l'Occident, Παρίσιοι 1957, σελ. 210, έλαβε χώραν την Ι ΐ η ν 'Ιουλίου καί ουχί 

Μην "Ιουνίου 1345, ώς παραδίδει ό Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 731jg. 

6. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 7688-9 (-- B ö l l e r , Regesten, άρ. 2910). 

7. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 780ΐ4-ΐ8 (=- Γ) ο 1 g e r, Regesten, άρ. 2910). Βλ. 

καί όμιλίαν τού πατριάρχου 'Ιωάννου Ι Δ ' Καλέκα, P.O., τόμ. 150, στ. 891 - 894. Ό 

Λ . Μ e y e n cl ο r f f, Introduction, σελ. I l l , σημ. 73 λέγει δτι τό περί ού ό λόγος 

πρόσταγμα ητο, φαίνεται, τό μόνον άντιπαλαμικόν, τό όποιον ποτέ ύπέγραψεν ή "Λννα. 
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ίδίίΰ ονόματι εκδοσις επισήμων εγγράφων. Μνεία προσταγμάταη· τής άγιας 

βασιλείας αυτών, ήτοι τής "Λννης καί τοΰ Ιωάννου, άπαντα είς πατριαρχικόν 

έγγραφον ι . Ό μεταγενέστερος Δούκας μέ τήν χαρακτηρίζουσαν αυτόν άπλοϊ-

κότητα γράφει * ότι οί αντίπαλοι τοΰ Καντακουζηνοΰ μετά τήν φυγήν του έκ 

τής βασιλευούσης τό θέρος 1341 τή δεσποίνη συμβουλεύονται: «Γεννηθι'μω» 

λέγοντες «πρόσταγμα παρά τής σής βασιλείας προς τόν δομέστικον. . .». 

Είναι αληθές Οτι ουδέν έ'γγραφον διεσώθη φέρον τήν υπογραφή ν τής 

"Λννης ή αμφοτέρων τών συμβασιλέων, ένω έκ τής περιόδου τής συμβασι-

λείας αυτών σο'>ζονται έγγραφα τοΰ 'Ιωάννου έν πρωτοτυπώ 3, φέροντα τήν 

αυτοκρατορική'/ ύπογραφήν αρχικώς διά χειρός τοΰ Ιωάννου Ραούλ 4, 

πρωτοσεβαστοϋ, είτα μεγάλου λογοθέτου, βραδύτερον δέ ίδιόχειρον τοΰ Ιωάν

νου Ε'. Ό Ff. Dölger, βαθύς γνώστης τής βυζαντινής διπλωματικής, παρα

τηρεί ότι, ένεκα τής άδεξιότητος τοΰ μικροΰ ήγεμόνος νά ύπογράψη 5 κατά 

τόν είθισμένον περίτεχνον τρόπον τής υπογραφής τοϋ ώριμου Βυζαντινοΰ 

αύτοκράτορος, «die ohrysobulloi Logoi der Zeit von 1341 - 1347 (andere 

kaiserliehe Urkunden aus diesem Zeitraum haben wir nicht) mit einem 

διά... des Johannes Raul gegengezeichnet sind - also eine Art Kontrolle 

und Garantie der Echtheit und Gültigkeit der kaiserlichen Unter
schrift aus jenen Jahren der Unmündigkeit Johannes V. Palaiologos» fi. 

1. P .O. , τόμ. 150, στ. 8 9 1 - 8 9 4 · βλ. ανωτέρω, σελ. 104. 

2. Δούκας, σελ. 20 (έκδ. Βόννης = σελ. 43 Ικδ. Grecia). 

3. Κατάλογον τών αυτοκρατορικών έγγραφων σωζόμενων ή απλώς μνημονευομένων 

έκ της περιόδου 15 'Ιουνίου 1341 - 8 Φεβρουαρίου 1347, βλ. παρά 1) ö 1 g e r, Regexten 

άρ. 2864 - 2915. 

4. Βλ. τους αριθμούς D ö l g e r , Regesien, άρ. 2883 (Νοέμβριος 1342), άρ. 2887 

(Μάρτιος 1343), άρ. 2889 (Μάϊος 1343), άρ. 2899 ('Οκτώβριος 1344), άρ. 2900, (Νοέμ

βριος 1344). 

5. Ό F r . Dölger αποφαίνεται ότι ό χρυσόβουλλος λόγος άπό 'Ιανουαρίου 1342 

(— Dölger, Regesten, άρ. 2872a) υπέρ της μονής Ζωγράφου, εκδοθείς ύπό W. Β e g"e 1 -

E. K u r t z - Β . K o r a b l e v , Actes de Zographou, Πετρούπολις 1907, V.Vr., Ι Ια-

ράρτημα, τόμ. 13, άρ. XXXI Β, ύπό τήν Β μορφήν του, τΐ;ν μόνην γνησίαν έκ τών πέντε 

καταλειφθεισών, φέρει ίδιόχειρον άδεξίαν ύπογραφήν τοϋ 'Ιωάννου Ε ' . F r . D o I g o r , 

Die Mühle von Chandax. Untersuchung über vier unechte Kaiserurkunden, έν τ ο ύ 

α ύ τ ο ϋ , Byzantinische Diplomatili, E t t a l [19561, σελ. 1 9 0 - 1 9 4 και Regesten, τεΰχ. 

E ' (1965), σελ. VI. Tò έπόμενον έγγραφον μέ Ιδιόχειρον ύπογραφήν τοΰ Ιωάννου Ε ' 

είναι, πάντοτε κατά τόν F r . D ö l g e r , Regesten, αυτόθι, σελ. VI, τό υπέρ τής μονα

χής Ξένης Σουλτανίνας, χήρας τοΰ 'Αλεξίου Σουλτάνου Παλαιολόγου, άπό Αυγούστου 

1344, εκδοθέν ύπό W . R e g e l , Χρυσόβουλλα καί γράμματα τής έν τφ Άγίφ "Οριι 

"Αθω. . . μονής τοϋ Βατοπεδίου, Πετρούπολις 1898, άρ. 5, σελ. 20 - 21, Ά ρ κ α δ ί ο υ 

Β α τ ο π ε δ ι ν ο ϋ , 'Αγιορείτικα άνάλ,εκτα τοΰ Αρχείου τής Μονής Βατοπεδίου, Γρη

γόριος ό Παλαμάς 3 (1919), σελ. 2 1 7 - 2 1 8 ( D ö l g e r , Regesten, άρ. 2896). 

6. D ö l g e r , Regesten, τεΰχ. E' (1965), σελ. VI καί VII. 
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Έ ξ όσων αντελήφθην, ό επιφανή: ερευνητής δέχεται ότι ό Ιωάννης Ραούλ 

έβεβαίου τήν γνησιότητα («gegengezeichnet», «beglaubigte))) τής αυτο

κρατορικής υπογραφής, οπότε Ομως αυτομάτως προβάλλει τό ερώτημα, τίς 

έχάρασσεν αυτήν, τοσούτω μάλλον οσω ό?ίγον προηγουμένως γράφει ότι «der 

Kaiser unter besonderen Umständen die Befugnis mil dem Monologen) 
(nicht mit der Namens-tnterschrift ' der Chrysobulloi Logoi) zeitweise 
an einen hohen Beamten seines Hofes übertragen k o n n t e . . . » 2 . Tò 
κατ' έμέ, ουδεμία δύναται νά ύπαρξη αμφιβολία ότι ή σημείωσις διά χειρός 

τοϋ προποβεστιαρίον — είς άλλα έγγραφα μνημονεύεται άλλο αξίωμα 

'Ιωάννου Ραονλ δήλοι ότι τήν ύπογραφήν τοΰ αύτοκράτορος είς τά ούτως 

ένσεσημασμένα αυτοκρατορικά έγγραφα έγραψε δι' ερ\βρας μελάνης προσωπι

κών ό 'Ιωάννης Ραού?. Είς αυτόν επίσης ανήκει καί τό σταΟερόν έρυΟρόν 

μηνολόγημα (μηνί άπριλλ(ίω) Ivo. ι' '>'), είς το έγγραφον της άπό 25 Μαρτίου 

1342 συνθήκης μετά τής Βενετίας :i, ώς τελευταίως εδέχθη καί ό ϊδιος ό Fr. 

Dölger4, άναιρέσας παλαιοτέραν, άντίΟετον γνώμην του ä. ΙΙλήν τής σημασίας 

τοΰ όρου διά δηλούντος τό Οργανον, τό μέσον ή τό πρόσωπον διά τοΰ οποίου τε-

λειοΰται, επιτυγχάνεται τι, υπάρχει καί άλλο προηγούμενον είς τήν αυτοκρα

τορικών γραμματείαν, έπιβεβαιούν απολύτως τήν άποψιν μου. Ί Ι υπογραφή 

τών αυτοκρατορικών έγγραφων τού 'Ιωάννου Δ', άνελθόντος είς μικράν ήλικίαν 

τόν αυτοκρατορικών θρόνον καί μή δυναμένου ώς έκ τούτου χείρα κινεϊν καί 

ύποσημαίνεσθαι, ανετέθη, τή προτάσει τού επιτρόπου του Γεωργίου Μουζά-

λωνος, είς τόν λογοθέτην τών αγελών ,;. 

'Αλλ' έκ τού γεγονότος καί μόνον Οτι δέν διεσώθησαν έγγραφα φέροντα 

τήν ύπογραφήν τής "Αννης —όπερ βεβαίως δέν προδικάζει ότι καί δέν έξεδόθη

σαν, τουναντίον γνωρίζομεν ασφαλώς ότι ή αυτοκράτειρα άπηύθυνεν ίδιον εγγρα.-

1. Ί Ι άποψις αύτη δ;ν ευσταθεί, τουλάχιστον διά τάς περιπτώσεις ανηλίκου αύτο-

/.ράτορος, διότι ύ ΙΙαχυμέρης, Α', σελ. 5Ί σαφώς βέβαιοι οτι τέις δέ ερυθρών βασιλικέις 

ΰποση/ιάνσεις, έπεί ουκ ήν τόν νέον βασιλέα χείρα κινεϊν καί ύποσημαίνισθαι, τώ δηλο)-

θέντι λ.ογοθέτη τών αγελών ποιείν ένεδίδοσαν διά λογαριασμόν τού ανηλίκου 'Ιωάννου Λ' 

και προφανώς περιλαμβάνει τάς πάσης φύσεως ύπογραφάς καί ουχί ειδικώς τήν διά 

μηνολογήματος καί μόνον. 

2. Τ) ο Ι g e r , Regesien, τεύχ. E ' (1905), σελ. VII. 

3. Τό πρωτότυπον της συνθήκης εις τό Archivio di S t a i o Βενετίας. Μερική εκδο-

σις έν MM, τόμ. Γ', σελ. Ι Ι 1 - 114' τό τέλος τού κειμένου μετά τού μηνολογήματος παρά 

Ι''r. D ο 1 g c ι·, Facsimiles byzantinischer Κ'aiserUrkunden, Μόναχον 1931, άρ. 1(1-

I) o l g e r , Regesten, άρ. 2870. 

Ί. B ö i g e r , Regesien. τεύχ. E ' (1905), σελ. VII. 

5. F r . D ö l g e r , Fasciiniles. άρ. 16 /.αί τ ο ύ α υ τ ο ύ , Zur l'nlerferligung 

byzantinischer Chrysobulloi Logoi, Sitzungsberichte, (der) Bayerischen Vkadeniie der 

Wissenschaften, Philos. - hist. KL, J h . 190Ί, l ieft 10. 

6. Παχυμέρης, λ ' , σελ. 5Ί. Βλ. τήν ύποσημείωσιν άρ. 1 και ανωτέρω, σελ. 90. 



II ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΒΓΖΛΝΤΤΟΧ 109 

φον προς τους Άθωνίτας μοναχούς ' — δέν slvat δυνατόν \ά συναχθή το συμπέ

ρασμα ότι αυτή ήσκει TCJV άντιβασιλ.είαν έπ' ονόματι τοΰ υίοΰ της καί ουχί ίδίω 

ονόματι τήν αύτοκρατορικήν έξουσίαν2. Άπλουστέραν έξήγησιν εύρίσκο:» οτι ή 

"Αννα, αλλοδαπή ούσα καί μή είθισμένη είς τόν βυζαντινον τρόπον γραφής, τόν 

περίτεχνον καί δυσχερή της αυτοκρατορικής υπογραφής, περιωρίζετο νά έκδίδη 

καί υπογραφή τά απολύτως αναγκαία καί τρόπον τινά προσωπικού χαρακτήρ&ς, 

ενώ τά λοιπά κρατικά έγγραφα έξεδίδοντο ύπό τοΰ συναυτοκράτορος υίοΰ 

της, υπογραφόμενα αρχικώς μέν ύπό τοΰ πρωτοβεστιαρίου 'Ιωάννου Ραούλ, 

βραδύτερον δέ ύπό τοΰ 'Ιωάννου Ε' ιδιοχείρως, όταν ούτος κατέστη καί φυσι

κώς ικανός καί επαρκούς ήσκήθη νά χαράσση εύπρεπώς καί άνδρικο>ς τήν 

ύπογραφήν του. 

Τό προβάδισμα τής "Λννης έναντι τοΰ υίοΰ της κατά τήν βασι)είαν του 

ώς ανηλίκου αντικατοπτρίζουν έν τή χαρακτηριστική άπλότητι καί άφελεία 

των έγγραφαί είς βραχέα Χρονικά ή άλλαι ενθυμήσεις, τό πλείστον σύγχρονοι 

τών γεγονότων. Ούτως είς Βραχύ Χρονικον αναγιγνώσκεται : έν έτει ^ςωνδ' 

( — 1346) έπί τής βασιλείας κυράς"/ίννης τής Ι/αλαιολογίνης καί τον υίοϋ αυτής 

κυρ Ίιοάννου τοϋ Παλαιολόγου. . . 3 . Βιβλιογραφικών σημείωμα περί τής 

Έξαβίβλου τοΰ 'Αρμενοπούλου αναφέρει ότι τό παρόν όλον βιβλίον. . . συν

ετέθη . . . έπί τής βασιλείας τής ευσεβέστατης καί φιλοχρίατου δεσποίνης ημών 

καί αύτοκρατορίσσης κυράς "Αννης τής Παλαιολογίνί/ς καί τοϋ έρασμκοτάτον 

ταύτης νιου ευσεβέστατου καί φιλοχρίατου βασι)Μ»ς ημών καί αυτοκράτορας 

κυροΰ 'Ιωάννου τοϋ ίίαλαιολόγου. . . (ετ. 1345) 4 . 

Είς έτέραν βιβλιογραφικήν ένδειξιν, είς τό έτος 1351 άναγομένην, ό 

γραφεύς φανατικός, ώς φαίνεται, οπαδός τής Παλαιολογείου δυναστείας, δέν 

1. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 768«-9, 780π-ΐ8 ( — D ö l g e r , Regelten, άρ. 

2910)· βλ. καί ανωτέρω, σελ. 106. 

2. F r . D ö l g e r , Regesten, τεΰχ. E' {1965), σελ. V. 'Ο Dölger, ορμώμενος έκ 

τής θεωρίας του ότι ήτο ασυμβίβαστος προς τάς αρχάς τοϋ βυζαντινού πολιτειακού 

δικαίου ή ταυτόχρονος ΰπαρξις δύο νομίμων αυτοκρατόρων, ευρισκόμενος δέ εις άδυναμίαν 

νά εύρη Ίκανοποιητικήν έξήγησιν εις τάς έκ τής θεωρίας του γεννωμένας αντιφάσεις έν σχέ-

σει μέ τάς πληροφορίας τών πηγών καί τήν λειτουργίαν τοΰ πολιτεύματος, ευρέθη είς δύσκο-

λον θέσιν μέ τήν περίπτωσιν τής "Αννης καί τοΰ 'Ιωάννου Ε' (π.χ. ή τιμητική Οέσις είς τά 

νομίσματα κατέχεται ύπό τής "Λννης, ή οποία ωσαύτως προηγείται τοΰ αύτοκράτορος 

υΙού της κατά τήν εύφημίαν καί μνήμην των βασιλέων) καί άλλοτε μέν αναγνωρίζει αύτο

κρατορικήν ιδιότητα είς τήν "Ανναν, άλλοτε πάλιν ισχυρίζεται ότι αύτη ήσκει τήν άντι-

βασιλείαν έπ' ονόματι τοϋ υίοΰ της. Βλ. καί ανωτέρω, σελ. 9'». 

3. Βραχέα Χρονικά, εκδ. Σ π. Α ά μ π ρ ο υ, άρ. 52, σελ. 88' πρβλ. καί τήν έγγρα-

φήν Cod. Mosq. gr. 426, έκδ. LoenerU, έν Or. Chr. Per. 30 (1964), σελ. Ί Ι , άρ. 32. 

4. "Εκδ. J . V e r ρ e a u Χ, l'n témoin de choix des œuvres de Constantin 

Ilarmenopoulos : Le Vaticanus (Jtlobonianus gr. 1/0, HEB 21 (1963), σελ. 224, σημ. 2. 
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ήρκέσθη είς τήν μνείαν τών αυτοκρατόρων 'Ιωάννου Ε' καί Ιωάννου Ç' 

καί τών συζύγων αμφοτέρων, άλλα προέταξε όλων τών ανωτέρω τήν άνα-

γραφήν τού ονόματος τής "Αννης, ομιλών περί βασιλείας της ', άναμιμνη-

σκόμενος προφανώς τής περιόδου, καθ' ήν ή "Αννα ήτο αυτοκράτωρ, ακριβώς 

ώς πολλάκις καί σήμερον άνθρωποι ανήκοντες είς τό περιβάλλον διατελέ

σαντος υπουργού φέρ' ειπείν, εξακολουθούν καί μετά τήν λήξιν τής υπουργίας 

του νά τόν προσφωνούν «Κύριε Υπουργέ)). 

"Οτι ή "Αννα διετήρησε τήν θέσιν αύτοκράτορος καί τό προβάδισμα έναντι 

τοΰ αύτοκράτορος υίοΰ της μέχρι τέλους τοΰ εμφυλίου πολέμου διαπιστούται 

κατά τρόπον άναμφίλεκτον έκ τοΰ γεγονότος ότι ού μόνον διεξήγαγε τάς δια

πραγματεύσεις— άπό 2 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 1347 μετά τοΰ Καντακου

ζηνού 2 άλλα πρό πάντων οτι τήν καταρτισΟει'σαν συμφωνίαν ήγγυήθη ενόρκως 

καί ή "Αννα. προτασσομένης τής μνείας τού ιδικού της ονόματος, επομένης 

δέ εκείνου τοΰ 'Ιωάννου Ε' 3. 

Τα έπί τη βάσει τών φιλολογικών μαρτυριών συναχθέντα καί ανώτερο) 

εκτεθέντα συμπεράσματα έπιβεβαιοϊ ικανός αριθμός νομισμάτων, άποδιδόντο)ν 

κατά τόν πλέον έπίσημον τρόπον τήν μεταξύ τών εικονιζόμενων κοσμικών 

προσώπων ύπάρχουσαν νομικήν σχέσιν. Τά πλείστα τούτων προέρχονται, ώς 

λέγεται, έκ νήσου τοϋ Αιγαίου Πελάγους καί έξεδόθησαν είς μνημειώδη έ'κδο-

σιν ύπό τοϋ Τ. Bertele 4. Διά τό θέμα ενδιαφέρουν αί ομάδες Π, III καί IV. 

Είς τήν δευτέραν ομάδα ανήκουν τά ύπ' άρ. 6 - 25 (αργυρά) τής συλλο

γής Bertele, τό έξ ήλεκτρου νόμισμα παρά Wroth, πίν. LXXV 3 5, άκριβέ-

1. 'Ετελ.είώΟιι τό παρόν συναξάρων διά χειρός Γρηγορίου /ιοναχοΰ τοΰ ακράτου' έπί 

τής βασιλείας τής ευσεβέστατης και φιλοχρίατου δεσποίνης ημών "Λννης τής Παλαιολογί-

νας ... Ά ρ χ ι μ . Α ι μ ι λ ι α ν ο ύ Τ σ α κ ο π ο ύ λ ο υ, ΙΙεριγραφικός κατάλογος τών 

χειρογράφων τής Βιβλιοθήκης τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, ΌρθοδοΕία 29 (1954), 

σελ. 481. 

2. Καντακουζηνός, Β', σελ. 611 κέ. Μόνον τήν τελευταίαν στιγμήν, επειδή εισέτι 

άμφεταλαντεύετο ή "Αννα, ό νεαρός 'Ιωάννης δραμώί' προς τήν μητέρα. . . έδεϊτο προς 

βασιλ,έα (sc. Καντακουζηνόν ) τάχιστα πρεσβείαν πέμπειν καί τίθεσθαι συμβάσεις περί 

τής ειρήνης... Καντακουζηνός, IV, σελ. 612. 

3. Καντακουζηνός, Β', σελ. 614: έκέλευε τους προς βασιλίδα καί βασιλέα τόν υ'ιόν 

γράφειν όρκους. . .' τοιοΰτοι μέν οί δρκοι έγεγένηντο καί αυτός τε ώμνυεν ό βασιλεύς 

(sc. Καντακουζηνός) καί ή βασιλείς "Αννα /ιετά βασιλέως τον υίοϋ. . . 8 Φεβρουαρίου 1347. 

Αιά τους μεταξύ συμβασιλέων όρκους κατά τήν κατάρτισιν συμφωνίας, άφορώσης τήν συμ

βασιλείαν ή τήν διαδοχήν, βλ. Σ π. Τ ρ ω ϊ ά ν ο υ, ενθ' άνωτ., σελ. 152 - 153. 

4. Τ. Β e r Ι e 1 è, Monete e sigilli di Anna di Savoia, imperatrice di Risancio, 

Ρώμη 1937. 

5. 'Ο W . W r ο t h, τόμ. IV, σελ. 620, άρ. 24 (πίν. LXXV 3) καί άρ. 25 (πίν. 

LXXV 4), αναγνωρίζει εις τήν προσθίαν όψιν τόν Άνδρόνικον Β' γονυπετοϋντα προ τοϋ 
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στερον περιγραφόμενον ύπό Η. Longuet ι καί τίνα χρυσά προσφάτους δημο

σιευθέντα ύπό T. Gerasimov 2 . Είς πάντα ταύτα εικονίζεται είς τήν προσθίαν 

Οψιν ό αυτοκράτωρ "Ανδρόνικος Γ', φέρων τό σύνηθες κυκλικόν στέμμα καί 

μακρόν ποικιλτόν μανδύαν, γονυπετής πρό τής Θεομήτορος 3 καί τείνων τάς 

χείρας προς τήν Θεοτόκον. Δέν φαίνεται νά κρατή σύμβολα τής εξουσίας. 

Εις τάς έπιγραφάς άναγινώσκεται σαφώς τό Ονομα 'Ανδρόνικος. Εις τίνα 

αναγνωρίζεται ό τίτλος δεσπ(ότης) 4. Είς τήν όπισθίαν Οψιν εικονίζεται αρι

στερά (τιμητική Οέσις) ή "Αννα όρθια, φέρουσα πλατύ, χαμηλόν, ποικιλτόν 

στέμμα καί μακρόν ένδυμα, κλειστόν είς τόν τράχηλον, πεποικιλμένον διά 

μαργαριτών, κρατεί δέ είς τήν δεξιάν σκήπτρον. Παραπλεύρως αυτής ίσταται 

ό 'Ιωάννης Ε' φέρουν μακρόν μανδύαν, ύψηλόν στέμμα, κρατών είς τήν δεξιάν 

τήν άκακίαν 5 καί είς τήν άριστεράν σκήπτρον Γ>. ' Η επιγραφή κατά τους έκδό-

τας αναγιγνώσκεται : "Αννα - Ίω(άννης) 1. 

Χριστού, είς δέ τ'ην όπισθίαν την σύζυγόν του Είρήνην (τιμητική θέσις) καί τόν υ Ιόν των 
Μιχαήλ θ ' , εκφράζων συνάμα αμφιβολίας διά τήν όρθήν άνάγνωσιν τών έπί τής οπίσθια; 
Οψεως επιγραφών. 

1. Τό νόμισμα τοΰτο ορθώς άνεγνωρίσθη ύπό τοϋ Η. L ο n g u e 1, Introduction 
à la numismatique byzantine, Λονδΐνον 1961, σελ. 122 (άρ. νομίσματος 102), ώς τοϋ 
'Ανδρόνικου 1", της "Λννης τής Σαβοίας καί τοϋ 'Ιωάννου Ε'. 

2. T. G e r a s i m o v , Les hyperpères d'Anne de Savoie et de Jean V Paléo-
logue, Byzantinobulgariea 2 (1966), σελ. 329 κέ., άρ. 1, 4 - 9 . 'Ες αυτών το ύπ'άρ. Ι 
ανήκει είς τό Άρχαιολογικόν Μουσεϊον Σόφιας, τά ύπ' άρ. 4 - 5, 7 - 9 είς τό Ermitage 
τοϋ Leningrad καί τό ύπ' άρ. 6 είς ίδιωτικήν συλλογήν. 

:i. Εί'ς τίνα δείγματα αντί της Θεοτόκου εικονίζεται ύ Χριστός. 
4. Τήν άνάγνωσιν ταύτην υποστηρίζει ό Kr. D ö l g e r , Β.Ζ. 38 (1938), σελ. 

194 καί Zum Kaisertum der Anna von Savoyen (1938-1960), ΙΙαρασπορά, Ettal 
[1961], σελ. 209. Πάντως ή ύπαρξις τοΰ αύτοϋ επιγραφικού κειμένου είς πάντα τά νομί
σματα τοϋ ώς άνω τύπου δέν έξακριβοϋται, διότι καί ή περιφέρεια είναι είς πολλά έφθαρμένη 
καί τά γράμματα έξίτηλα. Ό Τ. B e r t e l e , Ινθ' άνωτ. δέν σημειοϊ τίτλον ώς επίσης καί 
οί II, Longuet καί T. Gerasimov, περιοριζόμενοι είς τό δνομα τοΰ εικονιζόμενου. Ό τε
λευταίος γράμματα τίνα έπί ώρισμένων νομισμάτων θεωρεί ώς αρχικά ονομάτων ιδιωτών, 
οϊτινες διά τής προσφοράς τοΰ πολυτίμου μετάλλου ή διά τής καταβολής τής σχετική; 
δαπάνης συνέβαλον ολικώς είς τήν κοπήν τών ανωτέρω νομισμάτων. "Οσα ές αυτών δέν 
φέρουν ανάλογα αρχικά έκόπησαν, κατά τόν αυτόν Gerasimov, δαπάναις τοϋ δημοσίου. 
T. G e r a s i m o v , Les hyperpères d'Anne de Savoie, σελ. 334. 

5. Περί τής ακακίας βλ. ανωτέρω, σελ. 27, σημ. 5 καί Ί . Κ α ρ α γ ι α ν ν ο π ο ύ-
λ ο υ, Βυζαντινή διπλωματική. Λ'. Τά αυτοκρατορικά έγγραφα, Θεσσαλονίκη 1969, σελ. 100. 

6. Ό Τ, B e r t e l e , αυτόθι, σελ. 60 είς τό νόμισμα τοΰ Βρεττανικοϋ Μουσείου, 
W r ο t li, τόμ. Β', σελ. 621, πίν. LXXV 4 ( = Bertele, πίν. IV, άρ. 25b), αναγνωρίζει 
τήν μορφήν τού Ιωάννου είς τήν άριστεράν (τιμητικήν) θέσιν καί τής "Αννης είς τήν δε
ξιάν, βασιζόμενος είς τά εικονιζόμενα σύμβολα. Αυτά όμως, δυσδιάκριτα ώς εϊναι έκ τής 
φθοράς, δέν νομίζω ότι προσφέρουν αδιάβλητα κριτήρια. ΑΊ έπιγραφαί είναι έΕίτηλοι. 

7. Ό F r . D ö l g e r , Β.Ζ. 38 (1938), σελ. 194 =- Παρασπορά, Ettal [1961 |, 
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Τήν έπακολουθήσασαν συζήτησιν περί τής σημασίας τών άνοίτέρω νομι

σματικών απεικονίσεων παρακολουθεί ό μελετητής είς τό ύπό τοΰ Fr. Dölger 
περιληφθέν απόσπασμα ανεκδότου (δακτυλογραφημένης) διδακτορικής δια

τριβής τοΰ μαθητοΰ του καί ιδικού μου συμφοιτητοΰ έν Μονάχω St. Maslev '. 

όστις λίαν κατατοπιστικώς εκθέτει τάς ύπό τών Τ. Bertele, II. Longuet. 

Π. (ioodaere, Fr. Dölger, V. Laurent προταθείσας ερμηνείας, άντικρούων 

επιτυχούς τά έν αύταΐς αντιφατικά προς τάς λοιπάς βυζαντινάς πηγάς καί τό 

πολιτειακόν δίκαιον τής αυτοκρατορίας, ιδία όσον άφορα τήν ταύτισιν τοΰ 

δεξιά τής "Αννης εικονιζόμενου Ιωάννου προς τόν Ίωάννην Ε' ή τόν Ίωάννην 

Ç" καί καταλήγει ορθώς ότι πρόκειται περί άναμνηστικόύν νομισμάτων μέ 

άπεικόνισιν τού 'Ανδρόνικου Γ', τής "Αννης καί τοΰ Ιωάννου Ε', κοπέντων 

μεταξύ των ετών 13<41 - 1347 κατά την έποχήν τής πάλης τής νομίμου δυνα

στείας προς τόν Καντακουζηνον είς εξαρσιν τού δυναστικού αισθήματος παρά 

τώ λαω 2. Λόγους δυναστικής σκοπιμότητος διά τήν κοπήν τοΰ νομισματικού 

τούτου τύπου προβάλλουν καί ο'ι Τ. Bertele ;!, Kr. Dölger 4 καί V. Laurent Γ>. 

Ευρίσκω άξιον προσοχής οτι ο'ι συμβασιλεΐς "Αννα καί 'Ιωάννης Ε' εικονί

ζονται Ορθιοι έπί τοΰ αύτοΰ επιπέδου, κρατούν δέ σύμβολα τής εξουσίας. 

αντιθέτως προς τόν γονυπετοΰντα Άνδρόνικον, έπικαλούμενον τήν θείαν συμ

παράσταση/ — εκτείνει τάς χείρας προς τήν Θεοτόκον καί είκονιζόμενον άνευ 

συμβόλων τής εξουσίας, προφανώς διότι ούτος μή ευρισκόμενος πλέον έν 

ζωή, δέν ήτο δυνατόν να έ'χη έξουσίαν. Ή είς τήν τιμητικήν θέσιν άπεικόνισις 

τής "Αννης μαρτυρεί τήν έξ έπόψεως πολιτειακού δικαίου ύπεροχήν της έναντι 

τοΰ συμβασιλέως υίοΰ της, ένώ ή παράστασις τοϋ 'Ανδρόνικου αποβλέπει 

εις τήν ίδεολογικήν ένίσχυσιν τής δυναστείας, διακηρυσσομένων ούτως έμφαντι-

κώς τών έπί τοΰ θρόνου δικαιωμάτων τών Παλαιολόγων έναντι τοΰ άνταπαι-

τητοΰ Καντακουζηνού. Κατάλληλος ευκαιρία διά τήν κοπήν τοΰ νομισματικού 

τούτου τύπου αποτελεί αναμφιβόλως τό γεγονός τής άναγορεύσεως καί στέψεως 

σελ. 209, συμπληροΐ: "Αννα Ίω(άννης) εν Χ(ριστ)ψ τ(ώ) θ(εώ) δ(εσπέ>ται) κατ' άνα-

λογίαν προς έπιγραφάς έκ νομισμάτων τής τρίτης καί πολυαριθμοτέρας ομάδος καί έκ τής 

γενικωτέρας ορολογίας, καίτοι τά σχετικά νομίσματα τής δευτέρας ομάδος ένεκα τής φθο

ράς κατά τήν περιφέρειαν δέν eco ζουν ασφαλώς τό Δ. 

L S I . M a s l e v , Die byzantinischen Kommemorationsmünzen mit einem 

Reitrag zur Klärung der staatsrechtlichen Stellung der byzantinischen Kaiserinnen 

παρά F r . D i l i g e r , Zum Kaisertum der Anna von Savoyen (1938-1960) , llaon-

σποοά, E l la l | 1 9 6 l ] , σελ. 2 1 2 - 2 1 8 . 

2. Αυτόθι, σελ. 217 - 218. Είς το αυτό συμπέρασμα καταλήγει καί ό G e r a s i-

m ο ν, ίνίϊ άνωτ., σελ. 329, κατά την δημοσίευσιν τών νομισμάτων του αυτού τύπου. 

3. B e r t e l e , ένΟ' άνωτ., σελ. 63 κέ. 

4. F v. D ö 1 g e r, B.Z. 38 (1938), σελ. 194 - 195 ( - Παρασπορά, σελ. 209 - 210). 

5. V. L a u r e n t , Échos d 'Orient 37 (1938), σελ. 4 6 2 - 4 6 3 . 
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τοΰ 'Ιωάννου Ε' είς αυτοκράτορα (19 Νοεμβρίου 1341). Δεδομένου δέ ότι 

περιήλθεν είς ημάς αξιόλογος αριθμός νομισμάτων τοΰ τύπου τούτου, θεωρώ 

πιθανόν Οτι έκυκλοφοροΰντο καθ* δλην την περίοδον άπό 19 Νοεμβρίου 1341 

μέχρι λήξεως τής συμβασιλείας "Αννης - 'Ιωάννου Ε' τήν 8ην Φεβρουαρίου 

1347. 

Εις τά νομίσματα τής τετάρτης ομάδος Bertele, άρ. 28 - 247 εικονί

ζεται έπί τής πρόσθιας Οψεως αριστερά (τιμητική θέσις) ή "Αννα καί δεξιά 

ό Ιωάννης Ε', αμφότεροι έν έπισήμω περιβολή, κρατούντες είς τάς χείρας 

σύμβολα βασιλικά (σκήπτρον, σταυρόν ή άκακίαν). Είς τήν όπισθίαν Οψιν 

εικονίζεται άλλοτε μέν ό Χριστός καθήμενος έπί θρόνου, άλλοτε ό "Αγιος 

Δημήτριος καί ή Θεοτόκος. Έπιγραφαί έπί τής πρόσθιας οψεοας περιέχουν 

τά ονόματα "Αννα - Ίω(άννης). Τό είς ένίας αυτών κεχαραγμένον Λ ερμηνεύ

εται ώς άποδίδον τόν τίτλον δεσπόται. 

Του τύπου τούτου περιήλθον είς ημάς υπέρ τά διακόσια νομίσματα — 

εις Ιξ διαφόρους παραλλαγάς 1 — έξ ού αποδεικνύεται Οτι θά εύρίσκοντο έν 

κυκλοφορία έπ' άρκετόν χρονικον διάστημα, φανερόν ότι ή έπί τών νομισμάτων 

τούτων άντανακλωμένη μεταξύ τών συμβασιλέων νομική σχέσις θά διετηρήθη 

έπ* άρκετόν χρόνον. Συμφώνως λοιπόν προς τά έκ τών λοιπών πηγών αντλού

μενα στοιχεία θά ήσαν έν χρήσει άπό 19 Νοεμβρίου 1341 — δεδομένου ότι 

ό 'Ιωάννης εικονίζεται μέ αύτοκρατορικόν στέμμα — μέχρι 8 Φεβρουαρίου 

1347, δτε έ'ληξεν ή συμβασιλεία μητρός καί υίοΰ. Ή ύπό τοϋ St. Maslev 

είς πρόσφατον μελέτην του προτεινομένη χρονολόγησις τοΰ νομισματικού 

τούτου τύπου ("Αννα αριστερά - 'Ιωάννης δεξιά) είς τό βραχύ χρονικον διά

στημα άπό 15 'Ιουνίου 1341 μέχρι 19 Νοεμβρίου 1341, μέ τό επιχείρημα οτι 

ό 'Ιωάννης Ε' μετά τήν είς αυτοκράτορα άναγόρευσιν κατέλαβε τήν πρώτην 

θέσιν καί συνεπώς είς τά νομίσματα ώφειλε νά παρίσταται είς τήν (άριστεράν) 

τιμητικήν θέσιν 2, έρχεται είς ευθείαν άντίφασιν προς πάσας τάς λοιπάς καί 

επισήμου χαρακτήρος μαρτυρίας — αναφωνήσεις, χρυσόβουλλον Καντακου

ζηνού υπέρ 'Αγγέλου Θεσσαλίας κλπ., περί ών εκτενώς ανωτέρω — έξ ών απο

δεικνύεται περιτράνως Οτι ή "Αννα διετήρησε μέχρι τής 8 Φεβρουαρίου 1347 

τό προβάδισμα έναντι τοΰ 'Ιωάννου Ε'. Περιέργως παρέβλεψεν ό St. Maslev 

τό γεγονός Οτι είς τά ανωτέρω νομίσματα, τών οποίων τήν κοπήν ανάγει 

είς τήν περίοδον 15 'Ιουνίου 1341 μέχρι 19 Νοεμβρίου 1341, ό Ιωάννης Ε' 

1. Λεπτομερής περιγραφή τών παραλλαγών παρά B e r t e l e , ένθ' άνωτ., σελ. 
20-53 (πίν. IV-Χ). 

2. Die staatsrechtliche Stellung der byzantinischen Kaiserinnen, USI 27 (1966), 
σελ. 332. Είς τήν άρχικήν μελέτην, έξ ής τό παρά F r . D ci 1 g e r έν Παρασπορά, σελ. 
218 - 219, απόσπασμα (βλ. ανωτέρω, σελ. 112), ό Rt. Maslev αποδέχεται τήν χρονολόγη-
σιν τοΰ Τ. Bertele, ήτοι τήν περίοδον 1341 - 1347. 

8 
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εικονίζεται με αυτοκρατορικών στέμμα ', τοΰ οποίου έδικαιοΰτο νά κάμη 

χρήσιν μετά τήν 19ην Νοεμβρίου 1341, δτε άνηγορεύθη αυτοκράτωρ. Κατά 

συνέπειαν θεωρώ όρθοτέραν τήν χρονολόγησιν τοΰ τύπου τούτου νομισμάτων 

άπό 19 Νοεμβρίου 1341 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 1347. 

Τέλος, δύο νομίσματα τής συλλογής Berte le , τά ύπ 1 άρ 26 καί 27 καί 

δύο τοΰ αρχαιολογικού Μουσείου τής Σόφιας 2, φέρουν είς τήν προσθίαν όψιν 

τήν εικόνα τοΰ 'Ιωάννου αριστερά (τιμητική θέσις) καί τής "Αννης δεξιά, μέ 

τά αυτά κατά τά λοιπά σύμβολα καί ενδύματα 3 . ' Επί τής όπισθίας Οψεως 

παρίσταται είς μέν τ ά νομίσματα τής συλλ.ογής Berte le ό Χριστός, είς δέ τά 

τής Σόφιας è 'Ανδρόνικος Γ' γονυπετής πρό τοΰ Χριστού. Ή χρονολόγησις 

τοΰ ανωτέρω νομισματικού τύπου παρέχει δυσχέρειας, διότι ή "Αννα διατηρή-

σασα τό προβάδισμα έναντι τοϋ υίοϋ της μέχρι τών άρχων Φεβρουαρίου 1347 4 

δέν καταλείπει περιθώριον μεταβολής τής μεταξύ τών δύο συμβασιλέων νο

μικής σχέσεως. Κατά τόν Τ . Ber te le πρόκειται μάλλον περί τυχαίας κοπής. 

Πάντως σπανιώταται εϊναι αί αποκλίσεις άπό τοΰ κανόνος τής έπί νομισμάτων 

απεικονίσεως τοΰ πρώτου αύτοκράτορος είς τήν τιμητικήν θέσιν. 

11 αραδείγματα αναφέρονται σποραδικά, ώς τοΰ 'Ηρακλείου καί ' Η ρ α 

κλείου νέου Κωνσταντίνου είς νόμισμα τών όποιων τήν τιμητικήν θέσιν κατέ

χει ό νεώτερος δ, είς νομίσματα τοΰ 'Ανδρόνικου Β' καί Μιχαήλ θ ' , κοπέντα 

έ π ' ευκαιρία τής είς αυτοκράτορα άναγορεύσεως τοΰ δευτέρου (21 Μαΐου 1294 ), 

ένθα τήν τιμητικήν θέσιν κατέχει ό Μιχαήλ 0 ' ''. Είς νομίσματα τοϋ Ιωάννου 

1. Διά τά σύμβολα, τών οποίων έγένετο χρήσις κατά τήν άνάδειξιν βασιλόπαιδος 
είς βασιλ,έα πρώτον, ακολούθως δέ κατά τήν είς αυτοκράτορα στέψιν του διαρκούσης τής 
υστέρας βυζαντινής περιόδου, βλ. τό βιβλίον μου, Εκλογή, σελ. 207-213, 216-217. 

2. T. G e r a s i m o v , ενθ' άνωτ., σελ. 329 κέ., άρ. 2 - 3. 
3. Τήν έπιγραφήν αναλύει ό D i l i g e r , Β.Ζ. 38 (1938), σελ. 194: έν Χ(ριστώ) 

δεσπ(όται); Ία>(άννης) "Αννα. Οί έκδόται ούδένα τίτλον αναγράφουν. Βλ. καί ανωτέρω, 
σελ. 1U, σημ. 4 καί 7. 

Ί. 'Ακόμη καί κατά τους όρκους τους έπισφραγίσαντας τήν μεταξύ Καντακου
ζηνού καί ΙΙαλαιολογείου παρατάξεως τελικήν συμφωνίαν (8 Φεβρουαρίου 1347), ό 
ιστορικός καί αυτοκράτωρ μνημονεύει πρώτης τής "Αννης καί ακολούθως τοΰ υίοΰ της. 
Καντακουζηνός, Β', σελ. 614. Ό Υ. L a u r e n t , Echos d'Orient 37 (1938), σελ. 
462 - 463, διερωτάται μήπως πρόκειται περί κοπής πραγματοποιηθείσης κατά τά έ'τη 
1351 - 1354, οτε πάλιν ειχεν επέλθει ρ?,ξις μεταξύ 'Ιωάννου Ε' καί 'Ιωάννου Τ'. 'Ορθώς 
όμως ό S t. M a s 1 e ν, παρά D ö l g e r , Παρασπορά, σελ. 218, καί έν BS1 27 (1966), 
σελ. 332 παρατηρεί ότι μετά τήν ρύθμισιν τής δυναστικής κρίσεως τόν Φεβρουάριον τοΰ 
1347 ή "Αννα δέν επανήλθε πλέον είς τήν έξουσίαν καί θεωρεί άπίΟανον τήν χρονολόγησιν 
τοϋ ώς αν co νομισματικού τύπου μεταξύ 1351 - 1354. 

5. Βλ. Λ. d u m b ο, La monetazione consolari di Eraclio, Numismal ira. 
Νέα Σειρά, 3 (19621, σελ. 3. 

6. Τά τελευταία ταύτα αναφέρει ό Α. 0 U 111 b ο, ενθ' άνωτ., σελ. 3-4, μη 
παραπέμπων είς γνοιστήν δημοσίευσιν, άλλα σημείων ότι άπόκεινται είς τήν συλλογήν 
LeiitholcI έν Μιλάνω. 
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Ε' καί Ιωάννου Ç"', ισοτίμων νομικώς είναι αληθές, άλλα μέ προβάδισμα τοΰ 

Καντακουζηνού κατά τάς συμφωνίας, τήν τιμητικήν θέσιν κατέχει ό Καντα

κουζηνός είς έλαχίστας Ομως εξαιρέσεις ό 'Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος \ 

Τέλος, πρέπει νά μνημονευθή ή οπαρξις τριών έκ μολύβδου σφραγίδων 2, 

έφ' ών εις τήν μίαν Οψιν εικονίζεται έν τω μέσω καί àpQia. ή αυτοκράτειρα έν 

έπισήμω περιβολή. 'Εκατέρωθεν αυτής καί είς οριζοντίους στίχους αναγιγνώ

σκεται ή επιγραφή, αποδίδουσα προφανώς τόν έπίσημον τίτλον : 

ANNA EVCEBECTATH AVWVCTA AVTOKPATOPTCCA 

ΡΟΜΕΟΝ Η ΙΙΑΑΕΟΛΟΓΙΝΑ 

Ή προσφορά τών μνημείων καί τών κειμένων αυθεντικού χαρακτήρος 

περί τοΰ ακριβούς επισήμου τίτλου τής "Αννης είναι σχετικώς πενιχρά, ώς 

επίσης είναι δυσχερής καί ή ακριβής χρονολόγησις τών έπί τών σφραγίδων 

σχετικών μαρτυριών. Πλην τών τριών πρό ολίγου μνημονευθεισών σφραγίδων, 

ό όρος αύτοκρατόρισσα άπαντα, καθ' όσον γνωρίζω, είς βιβλιογραφικόν ση

μείωμα 3 άναφερόμενον είς τήν σύνταξιν της Έξαβίβλου τοΰ 'Αρμενοπούλου 

τό όποιον βεβαίως δέν έ'χει έπίσημον χαρακτήρα — καί είς τάς συμβάσεις 

μετά δυτικών δυνάμεων ύπό τήν λατινικήν του άπόδοσιν iniperatri.r el 

moderatrix*. Είς τάς έπί νομισμάτων έπιγραφάς τό γράμμα .1 άναλυόμε-

νον ύπό τίνων 5 είς δεσπόται αναφέρεται είς αμφότερους τους εικονιζόμενους 

"Ανναν καί Ίωάννην Ε'. 

Είς τά ιστορικά κείμενα τής λογίας παραδόσεως, Καντακουζηνών καί 

Νικηφόρον Γρηγοράν, ή "Αννα αποκαλείται αποκλειστικώς βασιλίς. Είς τά 

γλωσσικώς όλιγώτερον αμιγή ιστοριογραφικά έργα (Δούκας, Σφραντζής) 

εναλλάσσονται οί όροι βασιλίς, δέσποινα, βασίλισσα, είς δέ τά δημώδη Βραχέα 

Χρονικά καί 'Ενθυμήσεις ονομάζεται δέσποινα. Είς τά παντός είδους έκκλη-

1. Τ. B e r t e l e , Monete dell'imperatore Giovanni VI Cantacuzeno, Zbornik 
Radova, Βυζαντινον Ίνστιτοϋτον Βελιγραδίου 8/1 (1963), σελ. 43 - 59, ιδία τά ύπ' αριθ. 
1, 2, 4 νομίσματα. 

2. Τ. B e r t e l e , Monete e sigilli di Anna di Savoia, 1937, σελ 67 κέ., πίν. 
XI. Αί ύπ' άρ. 1 καί 3 σφραγίδες ανέκδοτοι, ή ύπ' άρ. 2 τοΰ Μουσείου τής Σόφιας ειχεν 
έκδοθή ύπό G. S e h l u m b e r g e r, Sceaux byzantins inédits, Revue des études 
grecques 13 (1900), σελ. 480, άρ. 172 καί ύπό Ν. Α. Μ Ο Β C h m ο ν, Sceau.} di
plomò byzantins conservés dans la collection du Musée National de Sofia, Bulletin de 
l'Institut archéologique bulgare 8 (1934), σελ. 339, άρ. 20 ( = πίν. 191, άρ. 20). "Ο 
τελευταίος αποδίδει τήν σφραγίδα είς τήν σύζυγον τοΰ Ιωάννου II ' . 

3. J. Λ7 e r ρ e a u χ, Un témoin, σελ. 224, σημ. 2. (Τό χωρίον παρατίθεται ανω

τέρω, σελ. 109). 
4. Βλ. ανωτέρω, σελ. 104, σημ. 4, τά χωρία. 
5. Βλ. ανωτέρω, σελ. I l l κέ. περί τών νομισμάτων. 
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σιαστικά έ'γγραφα (τόμοι συνοδικοί, άναφοραι, έπιστολαί εκκλησιαστικών 

προσωπικοτήτων κλπ. ) εναλλάσσονται οί όροι βασιλίς καί δέσποινα, έξ ών 

ο δεύτερος χρησιμοποιείται περισσότερον ώς προσφώνησις, μάλιστα όμοΰ μετά 

τών επιθέτων κρατίστη καί άγια 1. 

Συγκρίνοντες τάς έπί σφραγιστικών μνημείων έπιγραφάς περί τής "Λννης 

τής Σαβοΐας προς τάς αντιστοίχους επισήμου προελεύσεως άλλων συγχρόνο>ν 

βυζαντινών ήγεμονίδων *', παρατηροΰμεν ότι κατ ' έκείνην τήν έποχήν ό επί

σημος τίτλος τής συζύγου τοΰ Βυζαντινοΰ αύτοκτάτορος ήτο : ή δείνα ευσε

βέστατη αύγοΰστα καί αύτοκοατόρισσα Ρωμαίων ή Πάλαιολογίνα. 

Aia νά όλοκληρωθή ή σχετική μέ τήν έπιτρόπευσιν τοϋ 'Ιωάννου Ε' 

έ'ρευνα πρέπει νά έξετασθή, έάν παραλλήλους προς την συμβασιλεύουσαν βασι-

λομήτορα ύπήρχον καί άλλα πρόσωπα ασκούντα τό έργον επιτρόπου τοΰ ανη

λίκου ήγεμόνος, ώς γνωρίζομεν ότι συνέβη είς ανάλογους περιπτώσεις παλαιότε-

ρον. ' Ε φ ' όσον ύπήρχεν ενήλικος ήγεμών, φέρουν την αύτοκρατορικήν ιδιότητα 

δέν ήτο αναγκαία ή σύστασις ειδικού συμβουλίου αντιβασιλείας. Είς τοιαύτας 

περιπτώσεις επανειλημμένως κατά τό παρελθόν εις ανώτερος αξιωματούχος, 

απολαύων τής εμπιστοσύνης τής βασιλομήτορος - συμβασιλίσσης, ανελάμβανε 

τήν έποπτείαν τής κρατικής διοικήσεως, ασκών τρόπον τίνα χρέη πρωθυπουργού. 

Είς τήν προκειμένην περίπτωσιν τήν θέσιν ταύτην διεξεδίκησαν ό π α τ ρ ι 

άρχης 'Ιωάννης Ι Δ ' Καλέκας καί ό μέγας δομέστικος Ίο^άννης Καντακου

ζηνός, επικαλούμενος έκάτερος γεγονότα καί μαρτυρίας, έξ ών κατά τήν 

Ι. Παραδείγματα έξ Ολων τών ανωτέρω κατηγοριών παρέχουν τά έν σελ. 94 κέ., 99, 
104 κέ., 109 κέ. χωρία. 

2. Είς σφραγίδα τής συζύγου τού Μανουήλ Β', έ'κδ. Ν. Α. Μ ο u c h m ο ν, Ινθ' 
άνωτ., 8 (1934), σελ. 338 -339, άρ. 18 ( πίν. 191, άρ. 18, Μουσεΐον Σόφιας) καί Α. 
Ρ a n δ e n k ο, Κατάλογος μολ.υβδοβοι'<λ.λων συλλογής Ρωσικού 'Αρχαιολογικού 'Ινστι
τούτου Κωνσταντινουπόλεως, Jzvestija RAIK 13 (1908), σελ. 106-107, άρ. 380 
(410) (-= πίν. IV, άρ. 5), αναγράφεται: Έλ,έν(η) έν Χ(ριστ)ώ τώ [Θ](ε)ώ πι(σ)τή 
αύ[γ]οΰστ[α] καί [αύ]τ[ο]καατόρ(ισ)σα Ρωμαίω[ν] ή Παλ(αι)ολ(ο)γ[ίνα], ώς ακρι
βώς εις τήν μικρογραφίαν τοϋ χειρογράφου έτους 1402, παρά Σ π. Λ ά μ π ρ ω, Λεύ
κωμα Βυζαντινών αυτοκρατόρων, Αθήναι 1930, πίν. 84. Ώ ς έδειξεν ό F r . D ö l g e r , 
Die Entwicklung der byzantinischen Kaisertitulalur und die Datierung von Kaiser
darstellungen in der byzantinischen Kleinkunst Byzantinische Diplomatili, Ettal 
[1956], σελ. 130 κέ., αί έπί μικρογραφιών έπιγραφαί ακολουθούν αυστηρώς τό ύπό 
τής αυτοκρατορικής γραμματείας τηρούμενον πρωτόκολλον καί συνεπώς οί έν αόταΐς ανα
γραφόμενοι τίτλοι τών μελών τής αυτοκρατορικής οικογενείας έχουν τόν αυτόν αύθεντι-
κόν χαρακτήρα, όν καί αί έπί αυτοκρατορικών έγγραφων άπαντώσαι ανάλογοι διακρίσεις. 
Βλ. ωσαύτως είς έγγραφον τοΰ 1407 υπέρ τής έν "Λθω μονής Παντελεήμονος την μαρτυ-
ρίαν: τ/] δεσποίνη καί αύτοκρατορίσση Ρωμαίων τή κυρά 'Κλίνη τή Παλαιόλογίνη: 
'Έγγραφα τής έν "ΑΟω ρωσικής μονής Παντελεήμονος (ρωσ. ), Κίεβον 1873, σελ. 19021, 
κατά παραπομπήν S t . M a s l e v , BSI 27 (1966), σελ. 311, σημ. 23. 



II ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΒΥΖΛΝΤΙΟΝ 117 

γνώμην των άπεκαλύπτετο ή βούλησις τοΰ 'Ανδρόνικου Γ', νά άναθέση είς 

έκάτερον τήν φροντίδα τοΰ ανηλίκου υίοΰ του. Είς τά περισσότερα κείμενα 

χρησιμοποιείται ό όρος επίτροπος προς δήλωσιν τοϋ άναλαβόντος τό έργον 

τοΰτο πατριάρχου, καίτοι δέν πρόκειται κατά κυριολεξίαν περί επιτρόπου, 

δεδομένου ότι ή "Αννα ήσκει απολύτως τά καθήκοντα αύτοκράτορος. Νομίζω 

οτι κυριολεκτεί περισσότερον ή ονομασία τού πατριάρχου πολιτικοΰ συμβούλου 

τής αυτοκράτειρας. 

Τόσον ό πατριάρχης 'Ιωάννης ΙΔ', όσον καί ό Ιωάννης Καντακουζηνός, 

επιθυμούντες νά προσδώσουν είς τάς αναμφισβήτητους πολιτικάς φιλοδοξίας 

των τήν έπίφασιν της νομιμότητος, εύρον ότι τήν καλυτέραν προς τοΰτο εύκαι-

ρίαν καί δικαιολογίαν παρειχεν ή έμφάνισίς των είς τό πολιτικόν προσκήνιο ν 

ώς επιτρόπων τοΰ ανηλίκου ήγεμόνος. "Ισως ή πολιτική δεξιότης τοΰ πατριάρ

χου 1 πρό πάντων Ομως ή έπίγνωσις οτι ώς κληρικός δέν ήδύνατο νά διεκδίκηση 

δι' εαυτόν τό αύτοκρατορικόν αξίωμα, ώδήγησαν την "Ανναν είς σύμπραξιν 

μετ' αύτοΰ καί άνάληψιν άπό κοινοΰ τοΰ αγώνος κατά τοΰ Καντακουζηνού. 

Πριν προχωρήσω είς τήν διαπίστωσιν τοΰ βάσιμου ή μή τών αξιώσεων 

έκατέρου τούτων, θεωρώ σκόπιμον νά ερευνήσω τήν έν τ φ κράτει θέσιν τοΰ 

'Αλεξίου Άποκαύκου, διότι καί περί αύτοΰ άπαντ^ ένιαχοΰ ό προσδιορισμός 

ώς επιτρόπου. Συμπράττων ό πατριάρχης μετά τοΰ Άποκαύκου, άφοΰ ό 

ί'διος . . .εαυτοί' αντί βασιλέως κεχειροτόνηκεν αυτοκράτορα, τον δ' Άπόκαυ

κον διοικητήν καί άγορανόμον καί επίτροπον Βυζαντίου τε καί τών υπό τι) 

Πυζάντιον πόλεων άμα καί νήσων πασών καί ρητών καί απορρήτων διανο

μέα. . Λ Ή όλη φράσις, χαρακτηριστική τοΰ ύφους τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα, 

περιέχουσα έπί τό έμφαντικώτερον πλείονας ταυτόσημους άλλ' όπωσοΰν 

αορίστου περιεχομένου λέξεις είλημμένας έκ τής ορολογίας τής κλασσικής 

αρχαιότητος 3, αποβλέπει είς τήν έ'ξαρσιν τής διοικητικής εξουσίας τοΰ Ά π ο -

1. Ή άξιολόγησις τής προσωπικότητος τοΰ πατριάρχου, ιδία ώς προς τά κίνητρα 
πολιτικά, θρησκευτικά, κοινωνικά, άτινα καθώρισαν τήν εκάστοτε στάσιν του έναντι τών 
μεγάλων προβλημάτων τής εποχής, ώς ήτο τό δυναστικόν καί ή παλαμική κίνησις, διχάζουν 
τους νεωτέρους ιστορικούς. Βλ. έξ ενός M e y e n d o r f f , Introduction, σελ. 134 κέ., 
έξ έτερου I o a n n o u , Or. Chr. Per. 27 (1961), σελ. 39-42, U. Β ο s c li, Kaiser 
Andronikos III., σελ. 188-189. 

2. Νικηφόρος Γρήγορος, Β', σελ. 605. Τό γεγονός έλαβε χώραν μετά τήν είς Κων
σταντινούπολη έπάνοδον τοΰ 'Αλεξίου, τότε παρακοιμωμένου, ήτοι μετά τήν 23ην Σεπτεμ
βρίου 1341 καί πρό τής 26 'Οκτωβρίου 1341. Διά τήν χρονολόγησιν τής φυγής καί επανό
δου τοΰ Άποκαύκου είς τήν βυζαντινήν πρωτεύουσαν, βλ. R . - J . L ο e n e r t τ, Or. 
Chr. Per. 30 (1964), σελ. 6 1 - 6 3 . 

3. Ή έπανάληψις ταυτοσήμων εκφράσεων καί δή αρχαιοπρεπούς χαρακτήρος εϊναι 
σχήμα προσφιλές ε'ις τον Γρηγοράν. Π.χ. Β', σελ. 696 2 ί: όσοι τήν βασιλέων συνεκρότονν 
σύγκλ,ητον καί βουλή», σελ. 70124

: όπόσοι τών ευγενών καί περιβλέπτων τήν δόξαν τό τής 
συγκλήτου πληροϋσι βήμα. . ., σελ. 7612;;: καί συγκλήτω πάση καί γερουσία τοσαύτη. . . 
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καύκου, μή αναφερομένη είς άλλην τίνα ιδιότητα, ώς θά ήτο ή συμμετοχή 

είς τήν άντιβασιλείαν. Ειδικώς ώς προς τόν ανωτέρω άξιωματοΰχον πρέπει νά 

έρευνηθή καί ή θέσις του ώς μεσάζοντος, διότι ό θεσμός ούτος έθεωρήθη ύπό 

νεωτέρων ερευνητών ώς αντιστοιχών προς τό λειτούργημα τοϋ σημερινού 

πρωθυπουργού ' . Συμφώνως προς νεώτατα πορίσματα, ό μεσάζων κατά τους 

1 Γ' καί ΙΔ' αιώνας ήτο επιφορτισμένος μέ τήν έπιστασίαν τής αυτοκρατορικής 

γραμματείας, ένεκα δέ τής εμπιστευτικής θέσεως του καί τής συχνής επαφής 

καί συνεργασίας μέ τόν αυτοκράτορα αποκτά έπιρροήν καί επανειλημμένως 

έξομοιοΰται ουσιαστικώς μέ πρωθυπουργών τοΰ κράτους 2. Ό Αλέξιος Ά π ό -

καυκος βασιλεύοντος τοΰ Ανδρόνικου Γ' κατείχε τήν τε τοϋ μεσάζειν. . . καί 

τοϋ βασιλικού ταμιείον τήν αρχήν. . . 3, παυθείς διά παράβασιν καθήκοντος ι. 

Μ ε τ ά τόν θ ά ν α τ ο ν τ ο ϋ Α ν δ ρ ό ν ι κ ο υ V, δ ι α ρ κ ο ϋ ν τ ο ς τ ο ΰ θέρους κ α ί π ρ ο φ α ν ώ ς 

πρό της φυγής του είς Έπιβάτας την 28 Αυγούστου 1341 5, τή προτάσει τοϋ 

μ ε γ ά λ ο υ δ ο μ ε σ τ ί κ ο υ τήν μέν τον μεσάζειν νπηρεσίαν ένεχειρίσθη τήν δέ τών 

βασιλικών χρημάτιον φνλακήν ούκέτι. . . , !. Έ ν τ α ϋ θ α ώς π ε ι σ τ ι κ ώ ς , νομίζοι , 

έ'δειξεν ό Β . - J . L o e i i e r l z 7 έ π ί τ ή βάσει τ ώ ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν τ ο ΰ Κ α ν τ α κ ο υ 

ζ η ν ο ύ , ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς τ ο ΰ Ά π ο κ α ύ κ ο υ ώ ς μεσάζοντος π ε ρ ι ω ρ ί ζ ε τ ο είς τ ά 

Ι. I I . - G. B e c k , Der byzantinische Ministerpräsident, Β.Ζ. 48 (1955), σελ. 

309 - 338. 

2. I I . - . 1 . L 0 0 II e r Ι z, Le chancelier impérial à Byzance au X l Vf et au 

XIIIe siècle, Or. Olir. Per. 26 (I960), σελ. 275 - 300. Λίαν αξιόλογοι αί συμβολαί τών 

•1. λ" e r j) e a u x, Contribution à l'élude de l'administration byzantine: ό μεσάζων, 

BS1 16 (1955), σελ. 2 7 0 - 2 9 6 . II. G u i 1 1 a n d, Le protovestiari te Georges Phran-

lzèt>, HEB 6 (1948), σελ. 52 (επιτυχής ό δοθείς αυτόθι χαρακτηρισμός: ministre de 

la cour, conseiller du souverain et secretaire part icul ier) καί είδικώτερον διά τό δε-

σποτάτον τοΰ Μορέως, Δ. Α. Ζ α κ υ θ η ν ο ύ, Le des potai grec de Marce, τόμ. Β', 

Vie et institutions, ' VOrjvai 1953, σελ. Ι 0 2 κ έ . 

3. Καντακουζηνός, Β', σελ. 100. 

4. Καντακουζηνός. Β', σελ. 99;,. έπεί δι περί τε τά βασιλικά γρά/ηιατα καί περί τά 

γριμεατα . . . έπιβονλως διανοηθείη, βασιλεύς μέν μισήσας τήν πονηρίαν. . , παρέλυσεν 

ευθέως τής αρχής [ = τής αρχηγίας τοΰ κατά Περσών στόλου, ήν τώ ειχεν αναθέσει έν 

τώ μεταξύ ό Ανδρόνικος Γ' (Καντακουζηνός, Β' σελ. 98 2 υ )] καί διέ/γαγεν έπί καιρόν 

μηδέν έγκεχειρισ/ιενος τών κοινών. 

5. Καντακουζηνός, Β', σελ. 70 - 71, Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 599, 602 - 6U3, 

Χρονικον Clod. Mosq. gr. 426, Or. Ohr. Per. 30 (1964), σελ. 42, άρ. 34 καί σχόλια 

τού έκδοτου, σελ. 61 - 63. 

6. Καντακουζηνός, Β', σελ. 99ISM3· Σημειωτέον ότι ότε ό Άπόκαυκος ανέλαβε τήν 

άρχηγίαν τοΰ κατά Περσών στόλ.ου, αί προηγούμεναι υπηρεσιακά', αύτοΰ απασχολήσεις 

άνετέθησαν είς άλλους, ήτοι προς μεν τήν ΰπηρεσίαν τοϋ μεσάζειν τοις δημοσίοις ό έπί 

τών αναμνήσεων Σπανόπουλος καί ό Μελιτηνιώτης 'Ιωάννης ήσαν τεταγμένοι, χρημάτων 

δι ταμίαι τών κοινών δ τε ΙΙεπαγωμένος Γειόργιος καί Νικόλ.αος ό Μελιτηνιάπης. Καν

τακουζηνός, Β', σελ. 99ι-;>. 

7. R. - J . L ο e n e r t /., Le ihancelier, Or. Olir. Per. 26 (I960), σελ. 280 - 286. 
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καθήκοντα τοΰ άρχιγραμματέως καί ουδόλως έξετείνετο είς τά τοΰ προ^θυ-

πουργοΰ, άτινα αναμφιβόλως έπί Ανδρόνικου Γ' έξετέλει ό Ιωάννης Καντα

κουζηνός. 'Επομένως δέν δικαιολογείται σύγχυσις τής υπηρεσίας τοϋ Ά π ο 

καύκου ώς μεσάζοντος μέ τήν άσκησιν τών καθηκόντων επιτρόπου ί . 

Έ ν συνεχεία δέον νά έρευνηθή ή θέσις τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζηνού, 

φέροντος τό τέταρτον κατά τήν έποχήν έκείνην είς τήν σειράν τής ιεραρχίας 

αξίωμα τοΰ μεγάλου δομεστίκου a . 

Ούτος, στενός φίλος τοΰ 'Ανδρόνικου Γ', έπεκαλεΐτο τό γεγονός ότι έτι-

μάτο ιδιαιτέρως ύπό τοϋ αύτοκράτορος, οτι ζώντος εκείνου μόνον τόύν εξω

τερικών γνωρισμάτων τής βασιλείας έστερεϊτο, εργοις δέ. ουδέν ήν σχεδόν 

διαφέρων βασιλέως3 καί ήξίου τήν πρώτην θέσιν κατά τήν διακυβέρνησιν 

τοΰ κράτους. Κατά τήν ήμέραν τοΰ θανάτου τοΰ Ανδρόνικου Γ' καί τάς έπο-

μένας ανέπτυξε πρωτοβουλίαν καί ελαβεν ώρισμένα μέτρα· ήτοι έπεμελήθη 

τής ασφαλείας τών μικρών βασιλοπαίδων 'Ιωάννου καί Μιχαήλ 4, ανήγ

γειλε τόν θάνατον τοΰ αύτοκράτορος προς τους διοικητάς τών πόλεων καί 

επαρχιών, συνιστών πίστιν είς τήν δυναστείαν καί επέστησε τήν προσοχήν 

L Διά τήν πολιτικήν δράσιν καί τήν όλην προσωπικότητα τού ανδρός, βλ. Κανταχου-
ζηνόν, Β', σελ. 71 - 74, 87 - 135, 218, Νικηφόρον Γρηγοράν, Β', σελ. 577 κέ., 590 - 591, 
599 - 607, Χρονικον Cod. Mosq. gr. 426, Or. Chr. Per. 30 (1964), σελ. 42, άρ. 34, 35, 36 
καί σχόλια σελ. 61 - 63. Σύντομον σκιαγραφίαν του 'Αλεξίου Άποκαύκου παρέχει ό R. 
(ί u i 11 a n d, Correspondance de Nicéphore Grégoras, Παρίσιοι 1927, σελ. 299 - 301, 
εύνοϊκώς δ' αποφαίνεται διά τήν πολιτικήν του δράσιν ή tf. B o s c h , ένθ' άνωτ., σελ. 
187 -188. 

2. Περί τοΰ αξιώματος του μεγάλου δομεστίκου καί τής είς τήν ιεραρχίαν επελ
θούσας μεταβολής ακριβώς ένεκα τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζηνού, βλ. Ψ'ευδοΚωδινόν, σελ. 
7 - 9 (Ικδ. Verpeaux, σελ. 135-136). 

3. Καντακουζηνός, Α', σελ. 369' βλ. καί σελ. 365, Νικηφόρον Γρηγοράν, Β', σελ. 
581 - 582. Είς τόν συνοδικόν τόμον τοΰ 1347, άπηχοΰντα τάς αντιλήψεις τής Καντακουζη-
νείου παρατάξεως, λέγεται περί τοϋ 'Ιωάννου: α τε γνησιωτάτου καί όμοψύχου καί πιστό
τατου φίλου (sc. τοΰ 'Ανδρόνικου Γ'). Παρά J. AI e y e n d ο r f f, Le tome synodal, 
σελ. 215, § 6. 'Οπωσδήποτε τά λεγόμενα τοϋ μεγάλου δομεστίκου δέν στερούνται υπερ
βολής, καίτοι είναι βέβαιον ότι εϊχεν ασκήσει άποφασιστικήν έπιρροήν έπί τοϋ φίλου του 
αύτοκράτορος, ιδία κατά τήν έποχήν τής πάλης του προς τόν "Λνδρόνικον Β'. Περί τοΰ Καν
τακουζηνού δέν υπάρχει πρόσφατον έργον χρήσιμος είναι εισέτι ή παλαιά μονογραφία τοΰ 
V. Ρ a r i s ο t, Cantacuzène, homme d'État et historien, Παρίσιοι 1845, ής αϊ σελ. 
154 - 221 αναφέρονται είς τήν περίοδον τής άνηλικότητος τοΰ 'Ιωάννου Ε'. Ή πρόσφατος 
μελέτη τοΰ L. M a k s i m o v i d , Ό πολιτικός ρόλος τοϋ 'Ιωάννου Καντακουζηνού 
μετά τήν παραίτησιν του (1351 -1383), Zbornik Radova Vuantolog. Instituta 9 
(1966), σελ. 111 - 193 (σερβ. μετά περιλήψεως είς τήν άγγλικήν), ώς καί ό τίτλος αυτής 
δήλοι, δέν άφορα είς τήν ένδιαφέρουσαν ημάς χρονικήν περίοδον. 

4. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 594, Καντακουζηνός, Α', σελ. 559 - 560. 
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τών εισπρακτόρων τών δημοσίων φόρων, όπως εκτελούν εύόρκοις τά καθή

κοντα των ' . 

ΓΙερισσότερον φcoτίζει τό πρόβλημα ή άφήγησις τοϋ Νικηφόρου Γρή

γορα, όστις πολιτικώς πρόσκειται προς τόν Καντακουζηνών καί αισθάνεται τήν 

ανάγκην νά δικαιολογηθή καί νά βεβαίωση ότι δέν μεροληπτεί υπέρ τούτου 2. 

Ό μέγας πολυΐστωρ τοΰ ΙΔ' αιώνος αφηγείται ότι εις σύσκεψιν, πραγμα-

τοποιηθεϊσαν βραχύ μετά τόν θάνατον τοΰ Ανδρόνικου Γ', ό πατριάρχης έπέ-

δειξεν έ'γγραφον τοΰ αύτοκράτορος, διά τοΰ όποιου καθίστατο επίτροπος τών 

ανηλίκων τέκνων εκείνου 3 καί έπί τή βάσει τοΰ αυτοκρατορικού τούτου εγγρά

φου είς τήν τών κοινών πραγμάπον έπιτροπικην διοίκησιν είσάγειν εαυτόν 

έπειράτοι, διακηρύσσων : έγιο τοίνυν άντιλήψομαι τών κοινών 

ό μ ο ϋ τ ή βασιλίδι π ρ α γ μ ά των έγό) καί τής τοϋ νέου βασιλέως 

προστήσομαι σωτηρίας 5. 

Ό μέγας δομέστικος, πάντοτε κατά τόν Γρηγοράν, δέν ήμφεσβήτησε τήν 

γνησιότητα τοΰ έγγραφου άλλ' έδικαιολόγησε τήν εκδοσίν του είς προνοητι

κότητα τοΰ Ανδρόνικου Γ' νά ύπάρχη είς τό πρόσωπον τοΰ πατριάρχου 

προστάτης τούν ανηλίκων τέκνων είς περίπτωσιν ανάγκης, δεδομένου οτι ό 

αυτοκράτωρ καί ό Καντακουζηνός εκστρατεύοντες όμοΰ ήσαν εκτεθειμένοι 

εις κινδύνους 6. Ό αυτός Γρηγοράς, μνημονεύων τής ανόδου τοΰ πατριάρχου 

1. Καντακουζηνός, Β', σελ. 1 4 - 1 5 . Ό μέγας δομέστικος ισχυρίζεται ότι έν πλείο-

σιν ή τριάκοντα ήμέραις υπέρ πεντακόσιας έφ' εκάστης πέμπων γραφάς, ήτοι οτι εντός 

τριάκοντα ήμερων απέστειλε 15.000 έγγραφα, έάν τό έφ' έκαστης σημαίνη καθ' έκάστην, 

ιός οφείλει νά έρμηνευθή. Νομίζω ότι τούτο ήτο αδύνατον. "Ισως ή διατύπωσις είναι 

απρόσφορος, ίσως ένεφιλοχώρησε σφάλμα είς τήν χειρόγραφον παράδοσιν όσον άφορα τόν 

αριθμόν. 

2. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 590, 591, 6 4 4 - 6 4 5 . 

3. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 579 s : "Ενθα ό πατριάρχης 'Ιωάννης. . . έινέγνω 

βιβλίον έκ τοΰ κόλπου λαβι'ον, συνθήκας περιέχον, ας ό βασιλ.εύς αύτώ τε πατριάρχη και 

τοΐς περί αυτόν έκ πολλού παρέθετα έπισκόποις περί τε συζύγου καί παίδων αύτοϋ. . . Τήν 

πληροφορίαν αποσιωπά είς τά 'Απομνημονεύματα του ό Καντακουζηνός, ισχυριζόμενος 

ότι ό πατριάρχης έστήριξε τάς αξιώσεις του είς τό γεγονός ότι ό αυτοκράτωρ τώ 

ειχεν αναθέσει νά άπαγγείλη άφοοισμόν κατά παντός επίβουλου τής ζωής τών ανηλίκων 

τέκνων του, θανόντος εκείνου, όπερ καί έπραξεν ό πατριάρχης. Καντακουζηνός, Β', 

σελ. 16 - 19. 

4. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 579»-ιο καί σελ. 579]3-ι.">: έπεί δέ καί ταυτί τ à 

τοϋ βασιλέως γράμματα τήν σωτηρίαν έμοί ( τώ πατριάρχη ) τ^ς τε συζύ

γου καί τών υίέων σαφώς ά ν α τ ί θ η σ ι . . . 

5. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 57920-22-

6. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 582 - 583. Αυτόθι, σελ. 5822<): "Α δέ νΰν ό πα

τριάρχης έπιτροπίας προτείνει γράμματα, της τότε χρείας ένεκα τούτο) [— τώ πατριάρχη) 

γεγένηται, καί ούδαμή περαιτέρω, έδεδίει γάρ ό βασιλεύς . . . μή αυτός τε κινδυνενση καί 

σύν γε, αντω καί αυτός έγό) (sc. ό Καντακουζηνός) συμπαρό>ν.. . Βλ. καί κατωτέρω, σελ, 

121, σημ. 2. 
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'Ιωάννου ΙΔ' είς τόν οίκουμενικόν θρόνον ', προσθέτει ότι ό αύτοκράτο>ρ ένε-

πιστεύθη είς τόν αρχιερέα πανηγυρικώς καί εντός τοΰ ναοΰ τής Άγιας Σοφίας 

σύζυγον καί τέκνα είς περίπτωσιν θανάτου του -. 

Ό Καντακουζηνός, κατά τόν αυτόν ιστορικόν Νικηφόρον Γρηγοράν, 

ίσχυρίζετο Οτι είχε μέν έντολήν τοΰ Ανδρόνικου Γ' διά τήν άσκησιν καθηκόν

των άντιβασιλέως άλλ' ουχί γραπτήν 3 . Ό μέγας δομέστικος επανειλημ

μένως φέρεται ομιλών περί εντολών καί διαθηκών * τοΰ προκατόχου 

αύτοκράτορος διά τήν άσκησιν τής επιτροπείας έκ μέρους του, αλλ' ή 

διατύπωσις γενική καί αόριστος δέν αποδεικνύει τήν υπαρξιν επισή

μου πρωτοκόλλου συναφοΰς μέ τόν διορισμόν τοΰ Καντακουζηνοΰ ώς 

επιτρόπου, ώς έπεκαλεϊτο δι' εαυτόν ό πατριάρχης 'Ιωάννης ΙΔ' καί 

ώς γνωρίζομεν ότι καί είς τό παρελθόν είχε συμβή είς ανάλογους περι

στάσεις δ. Τουναντίον μάλιστα, έκ τοΰ χωρίου τοΰ Νικηφόρου Γρήγορα, Β', 

σελ. 614^ - 6152 προκύπτει ότι ό μέγας δομέστικος έπεκαλεϊτο τήν μαρτυ-

ρίαν τής αυτοκράτειρας Άννης διά νά νομιμοποίηση τήν άξίωσίν του, Οπως 

καταστή επίτροπος τοΰ Ιωάννου Ε' μέ τήν δικαιολογίαν ότι ή "Αννα έγνώ-

ριζεν άριστα τάς προθέσεις τοΰ αύτοκράτορος συζύγου της. Καί ό R. - J . Loe-

nertz θεωρεί τό γεγονός τής έμμονης καί προβολής επιχειρημάτων ύπό τοΰ 

1. Τήν πατριαρχίαν άνέλαβεν ό 'Ιωάννης JA' τόν Φεβρουάριον 1334, ώς έξηκριβώθη 

έπ' εσχάτων έκ τοΰ Βραχέος Χρονικού Cod. Mosq. gr. 426, Or. Olir. Por. 30 (1964), 

σελ. 41, άρ. 28· βλ. καί σχόλια τοϋ έκδοτου, σελ. 5 4 - 5 5 . 

2. Νικηφόρος Γρηγορδς, Α', σελ. 496m-2;j: φ δή (sc. πατριάρχη) καί ύπό θεώ 

μάρτυρι παραδίδωσι, φέρων έπί μέσου τοϋ μεγίστου νειο τής τοϋ θεοϋ Σοφίας τήν τε σύ

ζυγον δέσποιναν καί τά τέκνα, επίτροπον άμα καί φύλακα τούτον είναι μετά γε θεόν παρα-

κελενσάμενος έπ' αύτοΐς. . . Ό αυτός ιστορικός, Β', σελ. 579j, λέγει ότι τό έγγραφον της 

αναθέσεως της επιτροπείας είς τόν πατριάρχην συνετάχθη, όταν ό 'Ανδρόνικος Γ' έξε-

στράτευσεν είς Θεσσαλίαν κατά τοϋ Συργιάννη Φιλανθρωπηνοΰ 1 Ιαλαιολόγου, συμπράξαντος 

μετά τοϋ Σέρβου κράλη. Ό Συργιάννης έφονεύθη τήν 23ην Αυγούστου 1334, ώς αναφέρει 

σύντομον έκ Θεσσαλονίκης Χρονικον, εκδ. R . - J . L ο e n e r t τ, Demetrius Cydones 

Correspondance, τόμ. A' (Studi e testi, 186), Βατικανόν 1956, σελ. 174, no 1. 

3. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 5 8 0 n : οτι δε καί τήν μετά θάνατον αύτοΰ διοίκη

σιν καί έπιτροπήν τών βασιλικών καί δημοσίων πραγμάτων έμοί ( = Καντακουζηνό)) 

παρέθετα πολλάκις... μάρτυς άπαρέγγραπτος "Αννα ή βασιλίς αύτη' βλ. καί Β', σελ. 

614 2 9 - 615^. 

4. Νικηφόρος Γρηγοράς, Β', σελ. 5 9 3 1 δ : τάς τοΰ μακαρίτου βασιλέως περί τής τών 

κοινών πραγμάτων επιτροπής τε καί διοικήσεως εντολάς..., σελ. 6 1 4 2 ί - 615 2 : καί τών 

βασιλικών τοϋ συζύγου τήν βασιλ,ίδα άνεμίμνησκε διαθηκών καί εντολών, ας εκείνος ετι 

ζών αύτη διετίθετο, περί. . . επιτροπής τοΰ Καντακουζηνοΰ άχρι τής πρεπούσης ηλικίας 

τοΰ νέου. 

5. Ούτω γνωρίζομεν ότι ό Θεόφιλος είχε συστήσει έπιτροπείαν τοΰ Μιχαήλ Ι " 

(ανωτέρω, σελ. 34), ό 'Αλέξανδρος τοϋ Κωνσταντίνου Ζ ' (ΤΙ') (ανωτέρω, σελ. 43), ό 

Μανουήλ Α' τοΰ 'Αλεξίου Β' (ανωτέρω, σελ. 79), ό Θεόδωρος Β' τοϋ Ιωάννου Δ' 

(ανωτέρω, σελ. 83) . 



122 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΧΙΊΣΤ0Φ1Λ0Π0ΥΛ< >!' 

Καντακουζηνού δικαιολογούντων τάς άξιο'ισεις του ώς ένδεικτικόν τοϋ αμφι

σβητήσιμου των '. Άρνητικόν είναι επίσης καί τό συμπέρασμα, είς ο κατα

λήγει ή Γ. Bosch έπί τοΰ αύτοΰ θ έ μ α τ ο ς 2 . 

Τήν επικρατούσαν σύγχυσιν αντικατοπτρίζουν αί ειδήσεις αί συναφείς 

μέ τήν σύνοδον τήν συγκληθεΐσαν τόν Αύγουστον 1341, έπιληφθεϊσαν τής 

εξετάσεως τών δογματικών απόψεων τοΰ Γρηγορίου Ακίνδυνου. ΛΊ πληρο-

φορίαι, ιδία αί έξ επιστολών καί αναφορών τών ενδιαφερομένων, αναλόγως τής 

παρατάξεως, έξ ής προέρχονται, καί τοϋ σκοπού είς ον αποβλέπουν, αί μέν φέ

ρουν ώς πρωταγωνιστούν πρόσωπον τόν πατριάρχην, αί δέ τόν μέγαν δομέ-

στικον μέ σκόπιμους παραλείψεις, παραποιήσεις τών γεγονότων καί συζητή

σεων κατά τάς απόψεις τοΰ γράφοντος 3 είς τρόπον, ώστε νά προκαλήται σύγ-

χυσις καί είς τους σημερινούς ερευνητάς '. Ό Καντακουζηνός είς τα Άπο-

μνημονεύματά του [σελ. 5 5 6 ] , γράφει : αύθις όέ στάσεως κατά τήν εκκληαίαν 

αναφυόμενης... ο πατριάρχης... σύνοδον καί αύθις δεντέραν5 συναθροίζει 

κατά τον αυτόν τής τοϋ Θεοϋ Σοφίας νεών συνεδριάζοντος αύτω καί μεγάλ.ου 

δομεστίκου. . . 6. Είς τόν συνοδικόν τόμον τού Φεβρουαρίου 1347, — κείμενον 

έπινίκιον τής Καντακουζηνείου έπικρατήσεως, πλήρες άλαλάζοντος θαυμασμού 

διά τό ύπό τοΰ Καντακουζηνοΰ έν τή αύτη συνοδω (τοΰ Αυγούστου 1341) έπι-

τελεσθέν έργον —, αποσιωπάται τελείως τό Ονομα τοϋ πατριάρχου 7 , ώς παρα

τηρείται καί είς τό πρόσταγμα τοΰ Ι ω ά ν ν ο υ Καντακουζηνού άπό Μαρτίου 

1347 8 . 'Ο μαθητής καί φίλος τοΰ Γρηγορίου Παλαμά Φιλόθεος, ό μετέπειτα 

οικουμενικός πατριάρχης, μή έπιθυμών νά άποστή εμφανώς τής αληθείας 

1. R . - J . L o c n e i · Ι/,, Or. Ohr. Por. 30 (1964), σελ. 60. 

2. U. Β u s cil, ένθ' άνωτ., σελ. 181 - 188. Δέχεται ότι ό 'Ανδρόνικος 1" δέν άπέ-
βλεπεν είς συμμετοχήν τοΰ Καντακουζηνοΰ είς τήν άντιβασιλείαν άλλ' αντιθέτως ένέμεινεν 
είς τό πολιτικόν σχήμα τό καθορισθέν τώ 1334 ήτοι συμπαράστασιν τοΰ πατριάρχου είς 
τους διαδόχους του. 

3. Βλ. Μ e y e n d υ r f ί, Introduction, σελ. 86-94. 

4. Ούτως, ό \Γ. .1 l i g i e , έν Dictionnaire de Theologie Catholique, τόμ. 11, 2 
(19321, στ. 1782 φρονεί ότι ό πατριάρχης απείχε τών εργασιών τής συνόδου, ένω ό M e-
y e n d ο r f f, Introduction, σελ. 86 ότι παρίστατο μέν ό πατριάρχης, προίστατο δέ ό 
Καντακουζηνός. 

5. Ί Ι πρόίτη σύνοδος είχε συγκληθή τήν ΙΟην Ιουνίου 1341, έ'λαβε δέ μέρος καί ό 
αυτοκράτωρ 'Ανδρόνικος 1". 

6. Τά ανωτέρω έπιβεβαιοι κείμενον εκδοθέν έκ τοΰ Oüd. Ooisl. 288, f. 305 ύπό 
Μ ο y e n d ο r f f, introduction, σελ. 87, σημ. 91 : Τήν θείαν έκείνην . .. σύνοδον, ή τον 
παναγιώτατον ημών και οίκονμενικόν πατριάρχην ειχεν έπί θρόνου καθήμενσν, δικαστή ν 
τών λ.εγομένων ακριβέστατοι'. 

7. Τό κείμενον τού τόμου είς νέαν έκδοσιν ύπό Μ e \ e n d ο Γ Γ f, Le tome syno
dal, σελ. 21 Ι κέ. Ειδικώς περί τής συνόδου τοϋ Αυγούστου 1341, αυτόθι, σελ. 214, § 4. 

8. Παρά Ζ a c h a r i a c, JGIl, τόμ. Γ , coll. λ', άρ. 49, σελ. 698 ( - D ό 1 g e r, 
Regen ten, ά ρ. 2917). 
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άλλ' ούτε νά δυσαρέστηση τόν Καντακουζηνόν, μνημονεύει μέν τής παρουσίας 

τοΰ πατριάρχου κατά τήν σύνοδον τοΰ Αυγούστου 1341 καί τής έκδόσεο^ς 

συνοδικού τόμου ύπογραφέντος παρά τοΰ αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπό

λεως1, άλλα θεωρεί τόν Καντακουζηνόν τό πρωτεύον πρόσωπον διά τήν διε-

ξαγωγήν τών εργασιών τής συνόδου 2. Πάντα δέ ταΰτα διά νά παρουσιάσουν 

οί γράφοντες τό ύπ' αυτών τιμώμενον πρόσωπον ώς κατέχον τήν προ'̂ την θέσιν 

κατά την περίοδον τής άνηλικότητος τοΰ Ιωάννου Ε'. Έ ν τούτοις, φράσις 

τοΰ αύτοΰ πατριάρχου Φιλόθεου αποκαλύπτει οτι καίριον πρόσωπον κατά τήν 

έποχήν έκείνην ύπήρξεν ό πατριάρχης 'Ιωάννης ΙΔ', διότι τόν ονομάζει è κοι

νός τής βασιλείας όμοϋ καί τής 'Εκκλησίας ποιμήν τε καί οδηγός 3. Νομίζω 

πιθανώτερον ότι τήν σύνοδον τοΰ Αυγούστου 1341 συνεκάλεσεν ό πατριάρ

χης καί ότι προήδρευσε τών εργασιών της, ώς γνωρίζομεν οτι κατά τό αυτό 

χρονικον διάστημα είχε προεδρεύσει συνεδρίας τής συγκλήτου, ώς μαρτυρεί 

αυτός ό Καντακουζηνός *. 

Έ ξ Ολων τών ανωτέρω φαίνεται οτι ή αληθής πολιτική κατάστασις καί 

ή έξ έπόψεως πολιτειακοΰ δικαίου τοποθέτησις τών ζητημάτων ειχεν ώς 

ακολούθως. Ό πατριάρχης έπεκαλεϊτο τήν νομιμότητα, δεδομένου ότι ήτο κά

τοχος αυτοκρατορικού έγγραφου — ασχέτως τοϋ χρόνου συντάξεως τού

του — νομιμοποιοΰντος αυτόν είς τά καθήκοντα τοΰ επιτρόπου 5. 11 ροσ-

τιθεμένου τοϋ κύρους του ώς προκαθημένου τής Εκκλησίας, τιμώμενης 

καί παντοδυνάμου, καί τής εμπιστοσύνης, ής έπί μακρόν άπέλαυε παρά τή 

αυτοκράτειρα ό πατριάρχης κατέστη ό ουσιαστικός ρυθμιστής τής πολιτικής 

καταστάσεως6. Ό 'Ιωάννης Καντακουζηνός ούδεμίαν έγγραφον αύτοκρα-

1. Φιλόθεου πατριάρχου, Έγκώμιον Γρηγορίου ΙΙαλαμά, έν P.O., τόμ. 151, στ. 
601: καλώς εξετέθη τόμος συνεπτυγ/ιένως όμοϋ πάντα περιλα/ιβάνων καί ύπογραφαίς 
κατησφαλισμένος τών κορυφαίων της 'Εκκλησίας και πρό πάντων τοϋ πάντων προκαθη
μένου καί τόν πατριαρχικόν έχοντος τότε θρόνον... Ό τόμος τοϋ 1341 άνεφέρετο είς 
άμφοτέρας τάς συνόδους ("Ιουνίου καί Αυγούστου ) τοΰ έτους. 

2. Αυτόθι, στ. 601. 
3. Αυτόθι, στ. 601. 
4. Καντακουζηνός, Β', σελ. 21. Βλ. ανωτέρω, σελ. 95. 
5. Προφανώς ύπό τήν ιδιότητα τοΰ επιτρόπου τοΰ 'Ιωάννου Ε' προήδρευσεν ό πα

τριάρχης συνεδρίας τής συγκλήτου τό θέρος τοΰ 1341, Καντακουζηνός, Β', σελ. 20ιο-ιι, 
212-3. Βλ. ανωτέρω, σελ. 95. 

6. Χαρακτηριστικών είναι τό έξ επιστολής τοΰ Γρηγορίου Παλαμά προς τόν Μα-
κάριον δημοσιευόμενον απόσπασμα (Cod. Coisl. 99, f. 18(Μ, παρά ΛΙ e y e n d ο r f f, 
Introduction, σελ. I l l , σημ. 73: Πάντα ήν αύτοίς (se. aux empereurs, εννοεί τήν "Αν
ναν καί τόν Ίωάννην Ε') ούτος (sc. ό πατριάρχης), ο πάντων έπειλημμένος τής εξου
σίας, εξαρχος, σύμμαχος, μάρτυς τών ύπ' αυτών λεγομένων, ώς δήθεν συνίστωρ καί, ώς 
έόετο, απαράγραπτος καί άπ" αυτής τής εξουσίας βεβαιωτής, ώς κριτής καί τό κράτος έγχει-
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τορικήν έντολήν επιτροπείας τοϋ ανηλίκου Ιωάννου Ε' κατεϊχεν, άλλ' ένεκα 

τών στενών καί έκ παλαιοϋ δεσμών του μετά τοΰ Ανδρόνικου Γ' προέβαλλε 

δεδικαιολογημένας αξιώσεις δια νά άναλάβη τήν έπιτροπείαν τοΰ 'Ιωάννου Ε', 

έν τή πεποιθήσει ότι αύτη ήτο καί ή πραγματική βούλησις τοΰ φίλου του 

αύτοκράτορος. Μή επιτυχών είς τάς προσπάθειας του καί βλέπων τήν άντί-

Οετον παράταξιν μέ έπί κεφαλής τόν πατριάρχην να εγκαθίσταται είς τήν 

άντιβασιλείαν δι' επισήμου αύτοκρατορικοΰ εγγράφου ό Καντακουζηνός έχώ-

ρησεν είς πλέον ριζοσπαστικήν λύσιν. Άνηγόρευσεν εαυτόν αυτοκράτορα καί 

συνεπεία τής νέας αυτής ιδιότητος προέβαλεν εαυτόν είς τήν θέσιν τοΰ άδελ

φοΰ1 τοΰ Ανδρόνικου Γ'. Ή πλασματική αύτη συγγένεια* έκτεινομένη, ώς 

εύνόητον, καί προς τά λοιπά μέλη τής παλαιολογείου δυναστείας 3 εισήγε τόν 

Καντακουζηνόν εις τήν «οίκογένειαν τών βασιλ.έο>ν» καί έσκόπει νά ικανο

ποίηση τό λαϊκόν δυναστικόν αίσθημα, κυριαρχούν όλον καί περισσότερον 

οισ/ιένος τής 'Ιίκκλησίας, μεσίτης προς τους εν χεραίν έχοντας τά σκήπτρα τής βασι-
λ,είας... Βλ. καί Νικηφόρον Γρηγοράν, Β', σελ. 780,.. 

1. Τό θέμα έξήτασεν ό ¥ ν. D ö l g e r , Johannes VI. Kanlakuzenos als dyna
stischer Legitimist, Seminarium Kondakovianum 10 (1938), σελ. 19-30 - άναδημο-
σίευσις έν Παρασπορά, σελ. 194-207. Ενδεικτικώς σημειώ έξ επισήμων έγγραφων 
τάς χαρακτηριστικά? φράσεις. Έ κ τοΰ προς τόν Ίωάννην "Λγγελον Θεσσαλίας χρυσο-
βούλλου τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζηνού (ετ. 1342): τφ μέντοι πρό ή/ιών δεσπό
τη τ ε καί βασιλεί τ ώ 0 ε ι ο τ ά τ φ καί γ ε ν ν αίω μ ο ι ά δ ε λ φώ 
[ = Ανδρόνικο,) Ι" |* Καντακουζηνός, Β', σελ. 315(i. Έ κ τοϋ υπέρ τής έν Πελοποννήσω 
μονής τοϋ Μεγάλου Σπηλαίου χρυσοβούλλου τοϋ έτους 1348, έν ω ό Ιωάννης Τ ' ομιλεί 
περί τών χρυσοβούλλων καί προσταγμάτων τ ο ΰ τ r α ύ θ έ ν τ ο υ μ ου το ΰ β α σ ι-
λ έ ο) ς τ ο ΰ π ά π π ο υ τής βασιλείας μου \ - 'Ανδρόνικου Β' | καί τοΰ 0 ε ι σ
τ ά του μου δ ε σ π ό τ ο υ καί β α σ ι λ έ ω ς τ ο ΰ ά δ ε λ φ ο ΰ ( — Ανδρόνικου 
Γ ] τής βασιλείας μου τών άοιδίμων καί μακαριτών παρά Ζ a c h a r Ί a e, JGR, τόμ. 
I", coll. Y, άρ. 51, σελ. 703 ( - D ö l g e r , Regesten, άρ. 2939). 

2. Ό 'Ιωάννης Καντακουζηνός συνεδέετο προς τήν οίκογένειαν τών ΙΙαλαιολόγων 
διά συγγενικών δεσμών έκ τής μητρός του Θεοδώρας, θείας τοΰ 'Ανδρόνικου Γ'" Καντακου
ζηνός, Α', σελ. 125κ;. ΙΙλείονα παρά D ö l g e r , Johannes VI. ένθ' άνωτ. ( = Παρα
σπορά, σελ. 196, σημ. 7). 

3. Βλ. τό άνωτέρο) (σημ. 1), χωρίον έκ τοΰ υπέρ τής μονής τοΰ Μεγάλου Σπη
λαίου χρυσο'ίούλλου έτους 1348 ( = Ι) ò 1 g e r, Regeslen, άρ. 2939). Είς πρόσταγμα 
τοΰ Ιωάννου Τ' άπό Μαρτίου 1347 λέγεται : τήν ύψηλοτάτην δέσποιναν τών Ρωμαίων 
[-— "Ανναν | καί έρασμιωτάτην αδελφή ν τής βασιλείας μου. . . προκαθίσας μετά τοΰ 
υψηλοτάτου βασιλέως τών Ρωμαίων [ = Ιωάννου Ε'] καί έρασμιωτάτου υίοΰ τής βα
σιλείας μου- παρά Ζ a c h a r i a e, JGR, τόμ. 1", coll. V, άρ. 49, σελ. 699 ( = D ö 1 g e r, 
Regesten, άρ. 2917). Είς τήν λατινιστί σωζομένην προς τους Βενετούς παραχώρησιν άπό 
Μαίου 1351 δ "Ιωάννης Τ' αναφέρει τήν domina imperatri.r Romanorum soror imperii 
mei, ήτις δέν δύναται νά είναι ει μή ή Άννα τής Σαβοΐας. Diplomalarium Veneto -
Levantinum, έ'κδ. lt. Ρ r e d e 11 i - G. M. T h o m a s , τόμ. Β', Βενετία 1899, άο. 
5, σελ. 4 - 1 2 ( = D ö l g e r , Regesten, άρ. 2975L Μνεία τής συνθήκης παρά Καντα
κουζηνοί, Ι", σελ, 191, Νικηφόρω Γρ/vyopqé, Γ', σελ. 106. 
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άπό της εποχής τής βασιλείας τών Μακεδόνων εις τήν συνείδησιν τοΰ βυζαντι

νού πολίτου. Έ κ τούτου ή πολλή σπουδή καί μέριμνα τοΰ Καντακουζηνοΰ, 

όπως κατά τήν εύφημίαν τών ηγεμόνων είς τάς κοσμικάς καί θρησκευτικάς 

τελετάς προηγήται άπαρεγκλίτως ή άναφώνησις τών Παλαιολόγων "Αννης 

καί 'Ιωάννου Ε' , ακόλουθη δέ ή άναφώνησις τοΰ ίδικοΰ του ονόματος καί τής 

συζύγου του '. Κ α τ ' αυτόν τόν τρόπον, ό Καντακουζηνός, αντί νά προβάλλ,η 

ώς άνταπαιτητής καί επομένως καταλύτης τής δυναστικής τάξεως, ένεφανί-

ζετο δυνάμει ce πνευματικής» συγγενείας μετά τοΰ Ανδρόνικου Γ' ώς μέλος τής 

βασιλευούσης δυναστείας 2 καί κ α τ ά συνέπειαν ενδεδειγμένος νά μετάσχη 

τής διακυβερνήσεως τής αυτοκρατορίας. Ούτως εξηγείται ή έκ πρώτης Οψεως 

περίεργος καί μετριοπαθής δήλωσις τοΰ Καντακουζηνοΰ προς τους κατοίκους 

τών Φερών ότι δέν ήξίου τήν προσχώρησίν των είς τήν παράταξίν του άλλ' 

ήρκεΐτο, όταν τής βασιλίδος "Αννης καί βασιλείας τοϋ υίοϋ φημιζομένων, 

ευφημίας καί αυτόν άμα έκείνοις άξιοϋν καί μνημονεύειν έν τελεταίς ταϊς 

ίεραΐς. . . 3 ' διότι διά της ύπό εκπροσώπων τοΰ λαοΰ αποδοχής τοΰ ούτω καθο

ρισθέντος τύπου άναφωνήσεως άνεγνωρίζετο ύπό τών υπηκόων τής αυτοκρα

τορίας ή βάσει τής πλασματικής συγγενείας έ'νταξις τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζη

νού εντός της βασιλευούσης παλαιολογείου δυναστείας καί συνεπώς ή άναγνώ-

ρισίς του ώς νομίμου συνεχιστοϋ τής βασιλείας καί ουχί ώς άνταπαιτητοΰ. 

Τοιαύτη πρόκλησις δέν ήτο δυνατόν νά άφήση ασυγκίνητους τους νομί

μως έκπροσωποΰντας τά συμφέροντα τοΰ βασιλεύοντος οίκου, δι' ο καί ορθώς 

ό πατριάρχης 'Ιωάννης Ι Δ ' επέσπευσε τήν άναγόρευσιν καί στέψιν είς αυτο

κράτορα τοΰ ανηλίκου άρρενος διαδόχου 'Ιωάννου μέχρι τότε άπλοΰ βασι

λέως. Αιά τοΰ τρόπου τούτου ό έπί κεφαλής τής Ε κ κ λ η σ ί α ς τονίζει τά δικαιώ

ματα τοΰ μικροΰ Παλαιολόγου είς τόν θρόνον τών πατέρων του καί έξάπτει τό 

λαϊκόν δυναστικόν αίσθημα 4, τό οποίον ό Καντακουζηνός προσεπάθησεν 

άπό τής ιδικής του πλευράς νά κατασιγάση. Αυτήν τήν πολιτικήν σκόπιμο

ι. Βλ. ανωτέρω, σελ. 101 -103. 
2. Ό E r . D ö l g e r , Johannes VI. ( = Παρασπορά, σελ. 207), γράφει: eine 

ganz einzigartige, aber wie ich glaube, in der mystischen Denkweise des Johannes 
Kantakuzenos tief begründete «οικονομία». Ώ ς προς τά ύπό τοΰ Fr. Dölger είς τόν 
Καντακουζηνόν αποδιδόμενα κίνητρα, διατηρώ επιφυλάξεις, τάς οποίας ήδη διετύπωσε 
καί ό L. P. R a y b a u d, Le gouvernement et l'administration centrale de l'empire 
byzantin sous les premiers Paléologues (1258-1354), Παρίσιοι 1968, σελ. 62-64· 
ούτος είς τήν προβολήν πνευματικής συγγενείας ύπό τοΰ Καντακουζηνοΰ προς τήν ΙΙαλαιο-
λόγειον δυναστείαν διαβλέπει ορθώς τήν πρόθεσιν, όπως προσδώση «à son usurpation la 
première apparence de légitimité». 

3. Καντακουζηνός, Β', σελ. 3291 5 (ανοιξις 1343)· βλ. ανωτέρω, σελ. 102. 

4. Τήν δύναμιν καί σημασίαν τού ύψηλοΰ αισθήματος νομιμοφροσύνης τοΰ Βυζαντι
νού λαοΰ έναντι τής άρχούσης δυναστείας εξαίρουν καί ό «Ι ο a n n ο u, Johannes XIV. 
Kalehas, Or. Chr. Per. 27 (1961), σελ. 40 κέ. καί ή U. B o s c h , ενθ* άνωτ., σελ. 185. 
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τητα εξυπηρετούν τά νομίσματα μέ τήν εικόνα τοΰ Ανδρόνικου Γ' έπί τής 

μιας Οψεως, τής "Αννης καί τοΰ 'Ιωάννου Ε' έπί τής ετέρας ', δι' ο καί τήν 

κοπήν τοϋ νομισματικού τούτου τύπου συνδέω μέ τήν άναγόρευσιν καί στέψιν 

τοϋ 'Ιωάννου E' την Ί9ην Νοεμβρίου 1341. 

' Η θεώρησις τών γεγονότων, καθ' όν τρόπον εξέθεσα ανωτέρω, καθιστά 

αδικαιολόγητους κατ' έμέ τους κατά τοΰ πατριάρχου ψόγους τοΰ Νικηφόρου 

Γρήγορα, ισχυριζόμενου ότι ό ηγέτης τής Εκκλησίας έ'σπευσε νά στέψη είς 

άνεπίσημον ήμέραν (Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου) τόν άνήλικον ακόμη Ίωάννην 

διά νά έ'χη εύσχήμονα πρόφασιν, Οπως άσκηση τήν άντιβασιλείαν a. Ή ενέργεια 

τοΰ Καντακουζηνοΰ έν Διδυμοτείχω, όπως αναγόρευση εαυτόν αυτοκράτορα 

(26 'Οκτωβρίου 1341), άπήτει ταχεΐαν καί δυναμικήν άντιμετώπισιν τοιαύτη 

δέ π ρ ά γ μ α τ ι ή τ ο ή ύ π ό τ ο ϋ π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ έ π ι χ ε ι ρ η θ ε ΐ σ α . Ο ύ τ ο ς έν ά π ο λ ύ τ ω 

καλή πίστει ήδύνατο νά διακήρυξη οτι προέβη είς τήν άναγόρευσιν καί στέψιν 

τοΰ 'Ιωάννου Ε' είς αυτοκράτορα έξ άφοσιώσεως προς τήν δυναστείαν, έκ 

πεποιθήσεως προς τήν ίδέαν τής νομιμότητος καί είς έκτέλεσιν τής ύπό τοϋ 

' \νδρονίκου Γ' ανατεθείσης αύτώ εντολής. 

Χαρακτηριστική τής ισχύος τοΰ πατριάρχου ιός πολιτικοΰ παράγοντος 

καί ταυτοχρόνως δηλ.ωτική τής ευθύνης του ώς επιτρόπου είναι ή παρατήρησις 

τοΰ Αρσενίου Τύρου : Ό Καντακουζηνός, . . μηχαναΐς έχρήτο παντοίαις, 

ίίπιος τής τών πόλεων βασιλευούσης εγκρατής γένηται καί τελείιος ύη ' έαυτ<)ν 

τήν βασιλείαν ποιήσηται. Συνιδιον δέ ώς πάντη αδύνατον έσται, ει μέ/ ό πα

τριάρχης έκστή τοϋ θρόνου, τοις περί τον Παλαμάν συνεργοϊς χρήται. . Λ 

Ούτω τό άρχικόν ζήτημα τής αναδοχής τής επιτροπείας τοΰ 'Ιωάννου Ε' 

άνήχθη ού μόνον είς πολιτικόν άλλα καί είς δυναστικόν πρόβλημα, απόληξαν 

είς έ'νοπλον άναμέτρησιν τών δύο αντιπάλων παρατάξεων *. Ουδεμία αμφι

βολία Οτι έκατέρα θά ύπεστήριζε μετά πείσματος καί θεωρητικώς τάς απόψεις 

της, άφοΰ βλέπομεν μεταγενεστέρας ιστοριογραφίας καί βραχέα Χρονικά νά 

αναφέρουν τόν Ίωάννην Καντακουζηνόν ώς επίτροπον τοΰ 'Ιωάννου Ε' καί δή 

παρά τοΰ προκατόχου αύτοκράτορος διωρισμένον δ. Προφανώς οί συντάκται 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. I l l - 1 1 3 . 

2. Νικηφόρος Γρηγοράς. Β', σελ. 61 6: "Ο γε μήν πατριάρχης μείζονα τήν δικαίω-

σιν τής βασιλ.ικής επιτροπής μηχανώμενος εαυτέ», έστεψε δια πάσης σπουδής Ίωάννην 

τόν rrcwdu τοϋ βασιλέως, ού περιμείνας, διά τό λίχνον τής εφέσεως, ούθ' ήλικίαν αύτοΰ, 

OCT* έπίσημον ήμέραν τίνα τοϋ ένιαυτοΰ. Ό Καντακουζηνός, εις τό ση μείον αυτό όλιγώ-

τερον οξύς, αναφέρει (Β', σελ. 218), οτι ή άναγόρευσις καί στέψι: τοϋ Ιωάννου Ε' έγέ

νετο ιρήφω βασιλίδος και τής συγκλ.ήτου. 

3. Σχέδιον τόμου είς Cod. Apatie, gr. 2335, f. 1, παρά M e y e n d ο r f f, Intro

duction, σελ. 118, σημ. 112. 

4. Κατά τόν Νικηφόρον Γρηγοράν, Β , σελ 613, αί δύο παρατάξεις διΐσταντο κοι

νωνικών, οικονομικώς καί πολιτιστικώς. 

5. ΔοΙικας, σελ. 20 (έκδ. Βόννης) : «αί τήν βασιλείαν σύν τφ παιδί, τελ.ευτώντος, 
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αυτών ήντλησαν έκ προφορικής παραδόσεως ή γραπτών πηγών άπηχούντων 

τάς απόψεις τής Καντακουζηνείου παρατάξεως '. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ή ανάγκη πρακτικής αντιμετωπίσεως τής παρουσίας ανηλίκου αύτο

κράτορος είς τόν βυζαντινον θρόνον έγέννησε τόν θεσμόν τής αντιβασιλείας, 

όστις έν τή πορεία τοΰ χρόνου άνεπτύχθη καί προσέλαβε συγκεκριμένην πολι-

τειακήν μορφήν. Αρχικώς τό πρόβλημα άντεμετωπίσθη έμπειρικώς, μέ προ

χειρότητα καί αύτοσχεδιασμόν άλλα σύν τώ χρόνω ελήφθησαν συγκεκριμένα 

μέτρα, τά όποια επαναλαμβανόμενα διεμόρφωσαν ώρισμένους κανόνας. Ούτοι 

δέν περιεβλήθησαν μέν τήν τυπικήν μορφήν νόμου άλλα διά τής επανειλημμέ

νης καί ομοιομόρφου εφαρμογής των καθούρισαν τά πλαίσια εντός τών οποίων 

έλειτούργησεν ό θεσμός τής αντιβασιλείας. 

Είς τάς έπομένας σελίδας θά προσπαθήσω νά δώσω συνολικήν εικόνα τού 

θεσμοΰ έπί τή βάσει τών όσων ανωτέρω εξέθεσα είς τάς έπί μέρους περι

πτώσεις. 

ΣΤΣΤΛΣΙΣ ΑΝΤΙΒΛΣΙΑΕΙΑΣ 

Ό αυτοκράτωρ πατήρ τοΰ ανηλίκου — σπανιώτατα έτερος στενός συγ

γενής επίσης αυτοκράτωρ — είτε διά πράξεως τελευταίας βουλήσεως είτε 

έν ζωή προνοεί διά τήν σύστασιν αντιβασιλείας. Αί πηγαί ομιλούν περί δια

θήκης τών αυτοκρατόρων 'Αρκαδίου, 'Ηρακλείου, Θεοφίλου, Αλεξάνδρου, 

Θεοδώρου Β', δι' ής ό απερχόμενος ήγεμών ώριζε τίνι τρόπω καί ύπό ποίων 

θά έπετροπεύετο ό ανήλικος διάδοχος του. Γνωρίζομεν έξ άλλου ότι ύπό τών 

αυτοκρατόρων Κωνσταντίνου Γ (ΙΒ') Δούκα, Μανουήλ Α', Θεοδούρου Α', 

Ανδρόνικου Γ' εξεδόθη βασιλικός ορισμός, καθορίζων τά τής διαδοχής ενός 

εκάστου έξ αυτών, περιέχων κατά κανόνα είδικωτέρας διατάξεις διά τήν άσκη

σιν τής επιτροπείας ύπό τής βασιλομήτορος. 

άνέθετο [—V. G r e e n , Duras Istoria Turco - bizantina (1341 - 14β2) [s.I.J, εκδ. 
Ρουμανικής 'Ακαδημίας, 1958, σελ. 41], Σφραντζής, σελ. 39, εκδ. Βόννης: (ό 'Ανδρόνι
κος Γ' ) εϊασεν επίτροπον αύτοΰ τόν μέγαν δομέστικον Ίωάννην τέ>ν Καντακουζηνόν καί 
ο'ικονόμον τής βασιλείας αυτόν έποίησεν. . . Βραχύ χρονικον έκ τοΰ Cod. Mosq. gr. 426, 
Or. Chr. Per. 30 (1964), σελ. 41, άρ. 32: τόν δέ μέγαν δομέστικον τόν Καντακοΐ'ζηνόν 
έποίησεν έγκρατήν πάντων τών πραγμάτων. 

1. Βλ. τά σχόλια τοϋ έκδοτου τοϋ Χρονικού TÌ.-.T. L ο e n c r I, '/., Ινθ' άνωτ., 
σελ. 59 - 60. 
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ΣΤΓΚΡΟΤΠΣΙΣ ΑΝΤΤΒΑΣΙΑΕΙΑΣ 

' Η αντιβασιλεία συγκροτείται ύπό πλείονας μορφάς. 

1) Ή σύγκλητος 

Κατά τήν πρώϊμον περίοδον καί μέχρι τών μέσων τοΰ Ζ' αιώνος, 

οτε επικρατεί είσέτι ή εμπειρική άντιμετώπισις τοΰ προβλήματος, δέν προ

βλέπεται ή άνάθεσις τών κρατικών ευθυνών είς φυσικόν πρόσωπον ύπό τήν 

μορφήν επιτρόπου - άντιβασιλέως '. Τήν έπιτροπείαν τοΰ ανηλίκου άναδέχεται 

συλλογικόν Οργανον καί δή ή σύγκλητος, ώς έκ διαφόρων ενεργειών αυτής, έχου-

σών σχέσιν προς τόν άνήλικον αυτοκράτορα, εμφαίνεται. Ούτως, ό βασιλεύς 

τών Περσών Ίσδιγέρδης είς εκτέλεσα/ εντολής τοϋ αύτοκράτορος Αρκαδίου, 

καθίστα τήν σύγκλητον ύπεύθυνον δια τήν προσωπικήν άσφάλειαν καί άνα-

τροφήν τοΰ Θεοδοσίου Β ' 2 . Εις άπόφασιν τής συγκλήτου οφείλεται ή άναγό-

ρευσις τοΰ Ζήνωνος διά νά τακτοποιηθή άπό πολιτειακής έπόψεως τό θέμα 

τής άνηλικότητος τοΰ Λέοντος Β'. Τό φθινόπωρον τοϋ 641 ή σύγκλητος 

αποφασίζει καί ενεργεί τήν άνατροπήν καί τιμωρίαν τοϋ ανηλίκου αύτοκρά

τορος Ήρακλωνα, απομακρύνει τής αρχής καί εξορίζει τήν βασιλομήτορα 

καί αναμιγνύεται είς τήν καθαίρεσιν τοϋ πατριάρχου Πύρρου, συνεργάτου 

τής Μαρτίνης. Είς πρωτοβουλίαν τής συγκλήτου οφείλεται ή άναγνώρισις 

ώς αύτοκράτορος τοΰ μόλις ένδεκαετοΰς Κώνσταντος, πρό ολίγου άναδει-

χθέντος συμβασιλέως, 

Ή προβολή τής συγκλήτου είς τό πολιτικόν προσκήνιον κατά τήν βασι

λείαν ανηλίκου αύτοκράτορος καί ή άνάληψις ύπ' αυτής έργων άντιβασιλέως, 

απόρροια προφανώς τής προεχούσης θέσεως τοΰ συλλογικού τούτου οργάνου 

κατά τους πρώιμους αιώνας τής αυτοκρατορίας μέχρι τών μέσων τής Ζ' 

έκατονταετηρίδος, υποχωρεί, Οταν ή αυτοκρατορική εξουσία καθίσταται περισ-

σότερον συγκεντρωτική έξ ενός καί ό θεσμός τής συμβασιλείας άποκρυσταλ-

λοϋται είς πλέον συγκεκριμένην νομικήν μορφήν. Δέν ελλείπουν όμως παρα

δείγματα αναλήψεως πρωτοβουλίας ύπό τής συγκλήτου καί είς μεταγενε

στέρους αιώνας. Τοιαύτη είναι κατ' έμέ ή περίπτωσις τών διαδόχων τοΰ Ρωμα

νοΰ Β', περί τής επιτροπείας τών οποίων δέν φαίνεται νά εΐχε ληφθή αρμοδίως 

μέριμνα εις τρόπον, ώστε κατά τό χρονικον διάστημα άπό 15 Μαρτίου 963 

μέχρι 15 Αυγούστου 963 καί ή σύγκλητος διεδραμάτισε πρωτεύον πρόσωπον. 

1. Χαρακτηριστική τών αναζητήσεων είναι ή πρωτοβουλία τοΰ'Αρκαδίου νά άνα-
θέσ?) είς ξένον ηγεμόνα, τόν ΙΤέρσην βασιλέα, είς περιωρισμένους τομείς καθήκοντα ύπεν-
Ουμίζοντα τά είς τόν άντιβασιλέα ανατιθέμενα. 

2. Λιεξοδικήν άνάλυσιν τών γεγονότοιν ευρίσκει ό αναγνώστης ανωτέρω, είς τήν 
οίκείαν χρονολογικώς θέσιν δι' έκαστων περίπτωσιν. 
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2) Ή βασιλομήτωρ 

Εύλογος είναι ή σκέψις νά άναζητηθή ό άντιβασιλεύς μεταξύ τοΰ συγγε

νικού περιβάλλοντος τοΰ ανηλίκου καί νά έπιλεγή ή φυσική, τρόπον τινά, 

συμπαραστάτις τοΰ παιδός, ή μήτηρ. Έ ν τούτοις, μόλις κατά τάς τελευταίας 

δεκαετίας τοΰ ΙΓ αιώνος αναφαίνεται τό πρώτον ή μήτηρ τοΰ ανηλίκου άνα-

λαμβάνουσα επισήμως τό έργον τοΰ άντιβασιλέως. Ή καθιέρωσις τοΰ θεσμοΰ 

τής βασιλομήτορος - επιτρόπου (— άντιβασιλέως ) δέν είναι άσχετος μέ τήν 

έν τώ βυζαντινώ πολιτεύματι έξέλιξιν τοΰ θεσμοΰ τής συμβασιλείας. Ί Ι 

εποχή τών διαδόχων τοΰ Λέοντος Γ' είναι αποφασιστική δι' άμφοτέρας τάς 

μεταβολάς. Αί άκολουθοΰσαι βασιλεϊαι ανηλίκων αυτοκρατόρων αντιμετωπί

ζονται διά τής συμμετοχής είς αύτάς τής εκάστοτε βασιλομήτορος. 

α) Βασιλομήτοίρ - συμβασιλεύς, ομότιμος τώ υίφ 

Λί αύγοΰσται Ειρήνη, Θεοδώρα καί Ζωή (άπό τοΰ φθινοπώρου 913) 

κατέχουν ώς επίτροποι καί έπ' ονόματι τοΰ ανηλίκου υίοΰ της εκάστη τήν 

αρχήν, άλλα ταυτοχρόνως μετέχει τής βασιλείας ώς συμβασιλεύς, έ'χουσα 

τά αυτά δικαιώματα προς τόν έπιτροπευόμενον * μέ μόνη ν τήν διαφοράν 

ότι τό προβάδισμα ανήκει είς τόν υίόν αυτοκράτορα. Δέν εϊναι ευχερές έκ 

τόύν ύπαρχουσών πληροφοριών νά προσδιορισθή ή μεταξύ Θεοφανοΰς καί 

τών τέκνων της Βασιλείου Β' καί Κωνσταντίνου Π' (Γ) νομική σχέσις. 

β') Βασιλομήτωρ αυτοκράτωρ - συμβασιλεύς τών βασιλέων υιών της 

Ή κατά τόν Γ περίπου αιώνα εμφανής καταστάσα διαφοροποίηση 

μεταξύ τοΰ έχοντος τήν αύτοκρατορικήν ιδιότητα άφ' ενός καί τοΰ άπλοΰ 

βασιλέως άφ' ετέρου ευρίσκει έφαρμογήν εις τήν περίπτωσιν τών διαδόχου/ 

τοϋ Κωνσταντίνου Γ (ΙΒ') Δούκα, ότε οί δύο ανήλικοι υιοί του Μιχαήλ Ζ' 

καί Κωνστάντιος, τότε άπλοΐ βασιλείς, διαδέχονται τόν πατέρα των όμοϋ 

μετά τής μητρός των, μόνης αυτής άναχθείσης είς αυτοκράτορα. Συμβασι-

λεύσασα μετά τών υιών της ή Ευδοκία άπό 22 Μαΐου 1067 μέχρι 31 Δεκεμ

βρίου 1067 άσκεϊ τήν αρχήν ίδίω δικαίω, ενώ οί δύο υιοί αυτής ώς άπλοΐ 

βασιλείς κατέχουν νομικώς ύποδεεστέραν θέσιν εκείνης -, 

γ') Βασιλομήτωρ αυτοκράτωρ - συμβασιλεύς τοϋ βασιλέιος αρχικώς, καί 

ακολούθως αύτοκράτορος υίοΰ της 

Τήν αυτήν ακριβώς προς τήν Εύδοκίαν νομικήν θέσιν κατέχει καί ή "Αννα 
τής Σαβοΐας άπό 15 'Ιουνίου 1341 μέχρι 8 Φεβρουαρίου 1347 επίτροπος καί 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 24, 43, 55, τά επιχειρήματα καί την άνάλυσιν τών αποδει
κτικών στοιχείων. 

2. Ανωτέρω, σελ. 65. 

9 
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συμβασιλεύς τοΰ ανηλίκου "Ιωάννου Ε', άπλοΰ βασιλέ,ως μέχρι τής 19 Νοεμ

βρίου 1341 καί ακολούθους αύτοκράτορος. Ά π ό τής τελευταίας ταύτης χρονο

λογίας μήτηρ καί υιός κατέχουν αμφότεροι τήν αυτοκρατορική»/ ιδιότητα '. 

δ') ΒασιλομήτοΜ, άπ?.ή επίτροπος τοϋ ιώτοκράτορος υίοϋ της 

Ί Ι βασιλομήτωρ ήτο δυνατόν νά όρισθή απλή επίτροπος τοϋ ανηλίκου 

υίοΰ της, — αύτοκράτορος αύτοΰ —, καί νά άναλάβη τήν άντιβασιλείαν άλλα νά 

μή μετέχη τής συμβασιλείας. Τοιαύτη ύπήρξεν ή νομική θέσις Μαρίας τής έξ 

Αντιοχείας, ήτις κατά τάς διατάξεις τοϋ συζύγου της Μανουήλ Α' ήσκει 

έπ' ονόματι τοϋ υίοϋ της τήν άντιβασιλείαν, μή άναδειχθεϊσα όμως ή ιδία 

συμβασιλεύς τοΰ Αλεξίου \Υ 2. 

3) 'Ολιγομελές συμβούλιον 

Τοΰτο άπετελειτο έκ τοϋ πατριάρχου καί κοσμ,ικών αξιωματούχων ή έκ 

πολιτικών μόνων αξιωματούχων. 

Τό νέον τοΰτο σχήμα κατά τήν συγκρότησιν τής αντιβασιλείας αναφαί

νεται μετά τήν έξέλιξιν αυτής εις ίδιαίτερον πολιτειακόν Οεσμόν. Τό πρώτον 

έφηρμόσθη ύπό τοϋ Θεοφίλου άλλα παραλλήλως προς τήν παρουσίαν τής 

βασιλομήτορος ώς συμβασιλέως. Νομίζω χαρακτηριστικόν καί τοΰτο τής 

βαθμιαίας εξελίξεως καί τών αναζητήσεων κατά τήν διαμόρφωσιν τών πολι

τειακών θεσμών. 

Ί Ι επιτροπή είς τήν περίπτωσιν τοϋ Μιχαήλ Γ" ήτο τριμελής, πεντα

μελής δέ (κατ' άλλους επταμελής) είς τήν τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' ( ΙΓ) . Ό 

διορισμός τών μελών γίνεται ύπό τοΰ προκατόχου αύτοκράτορος. Οί ηγεμόνες 

Μανουήλ Α' καί Θεόδωρος Λ' είχον μεριμνήσει διά τήν συγκρότησιν καί 

λειτουργίαν τοιαύτης επιτροπής, άλλ' ή περαιτέρω σύνθεσις αυτής δέν είναι 

γνωστή. Ειδικώς ύπό τοϋ Μανουήλ Α' προεβλέπετο ή συγκρότησις επιτρο

πικού συμβουλίου μόνον είς άντικατάστασιν τής συζύγου του, θανούσης ή 

έκπεσούσης τής ιδιότητος τοΰ επιτρόπου. Ί Ι ύπό τήν μορφήν ταύτην συγκρο-

τηθεΐσα αντιβασιλεία άσκεϊ τήν έξουσίαν έπ' ονόματι τοϋ ανηλίκου αύτο

κράτορος. 

4) Εΐς μόνος επίτροπος 

Ό αυτοκράτωρ ήδύνατο νά άναοέση τά καθήκοντα άντιβασιλέως είς εν 

μόνον άτομον, ώς έ'πραξεν ό Θεόδωρος Β', έπιλέξας τόν Γεώργιον Μουζά

λωνα. Τούτον δολοφονηθέντα άντικατέστησεν ό Μιχαήλ Παλαιολόγος, εκλε

γείς ύπό τής ανωτέρας πολιτικής, στρατιωτικής καί εκκλησιαστικής ηγεσίας. 

1. "Ανωτέρω, σελ. 91 κέ. 

2. Ανωτέρω, σελ. 79 κέ. 
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Ό κατ' αυτόν τόν τρόπον διορισθείς επίτροπος άσκεΐ τήν έξουσίαν έπ' ονό

ματι τοϋ έπιτροπευομένου ανηλίκου αύτοκράτορος. 'Ιδιάζουσα είναι ή περί-

πτωσις τού πατριάρχου 'Ιωάννου ΙΔ', όστις έπεκαλεϊτο έπίσημον άνάθεσιν 

είς αυτόν τών επιτροπικών καθηκόντων έκ μέρους τοΰ άποιχομένου αύτο

κράτορος, ένώ παραλλήλως υπήρχε καί ή βασιλομήτωρ, κάτοχος τής αυτο

κρατορικής ιδιότητος. Τήν έξουσίαν τής αυτοκράτειρας ουδόλως ήμφεσβήτει ό 

πατριάρχης, όστις έπί έ'τη συνειργάζετο άρμονικώς μετ' αυτής είς τήν διοίκη -

σιν τών κοινών, μέχρις ού διά πολιτικούς λόγους επήλθε μεταξύ το^ν ή ρήξις. 

Οί κρατικοί λειτουργοί, ο'ίτινες διετέλεσαν μέλη τής αντιβασιλείας, μνη

μονευόμενοι είς τάς πηγάς πάντοτε διά τοΰ τεχνικού όρου επίτροποι, ήσαν οι 

ακόλουθοι, φέροντες αντιστοίχως τους τίτλους ή αξιώματα ώς ακολούθως: 

Θεόκτιστος πατρίκιος, λογοθέτης τοϋ δρόμου καί έπί τοϋ κανικλείου (842 -

855). 

Βάρδας, αδελφός τής αύγούστης Θεοδώρας, πατρίκιος ( 8 4 2 - 8 5 6 ) ' . 

Μανουήλ, μάγιστρος (842 - ; ) φέρεται χρηματίσας καί δομέστικος τών 

σχολών 2. 

Στέφανος μάγιστρος 

Ίοίάννης Έλαδάς μάγιστρος 

'Ιωάννης ραίκτωρ 

Ευθύμιος άγνωστων λοιπών στοιχείων3 

Γεώργιος Μουζάλων προηοβεστιάριος Αύγουστος 1258 (διά 3 ή 9 ημέρας). 

Μιχαήλ Παλαιολόγος δεσπότης (άγνωστος ή ακριβής ήμερα διορισμού-

δεσπότης άπό 13 Νοεμβρίου 1258-1 'Ιανουαρίου 1259). 

Βεβαία συμμετοχή τοΰ πατριάρχου ώς μέλους τής αντιβασιλείας είναι 

μόνον τοΰ Νικολάου Μυστικού διά τόν Κωνσταντίνον Ζ' (Η ' ) (άπό 6 Ιουνίου 

913 μέχρι Φεβρουαρίου 914), πιθανή δέ καί τοΰ Πολύευκτου είς τήν άντιβασι

λείαν διά τους Βασίλειον Β' καί Κωνσταντίνον Η' (Γ) (άπό 15 Μαρτίου 

963 μέχρι 15 Αυγούστου 963). Περί τοΰ πατριάρχου ΙΔ' Καλέκα ώμίλησα 

ανωτέρω. 

Έ ν τούτοις ή υψηλή προστασία της 'Εκκλησίας μέ τό μέγα ηθικόν 

κϋρός της βαρύνει καθ' όλους τους μεταγενεστέρους αιώνας, καίτοι ό πατριάρχης 

τυπικώς δέν αποτελεί μέλος της αντιβασιλείας είς τάς πλείστας περιπτώσεις. 

Είς τήν Έκκλησίαν, άσκοΰσαν μεγίστην ήθικήν έπιρροήν, εμπιστεύεται ό αυτο

κράτωρ τήν προστασίαν τής ζωής τοΰ ανηλίκου διαδόχου του, ή δέ ανωτέρα 

Ά π ό 6 'Ιουνίου 913 

μέχρι φθινοπώρου 

(Σεπτεμβρίου ;) 913 

1. Βλ. ανωτέρω, σελ. 34 κέ. 
2. Περί τής υπάρξεως του ήγέρθη άμφισβήτησις· τό πρόβλημα έςήτασα διά μακρών 

ανωτέρω, σελ. 35 κέ. 
3. Κατά τινας πηγάς, μέλη τής αυτής άντφασιλείας ήσαν καί οί πατρίκιοι Βασι-

λίτζης καί Γαβριηλόπουλος. Βλ. ανωτέρω, σελ. 44. 
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ηγεσία αυτής, εκπροσωπούμενη ύπό τοΰ πατριάρχου καί τής περί αυτόν συνό

δου, παρουσιάζεται εποπτεύουσα καί έγγυωμένη, τρόπον τινά, τήν όμαλήν 

λειτουργίαν τής αντιβασιλείας ούτως, ώστε νά θεωρήται ώς ουκ ασφαλές δίχα 

τής 'Εκκλησίας καί τοϋ ταύτης προεστώτος καθιστάν τά τοιαύτα ' . Ό Μιχαήλ 

Παλαιολόγος έζήτει μέν καί τήν τοϋ πατριάρχου δσον οϋπω έπιστησομένου 

συναίνεσιν ού κατά χρείαν μάλλον άλλ' ίν άσφαλέστερον τό γινόμενον καθι-

στώτο 2 καί περαιτέρω φέρεται λέγων, ώς ουκ άλλως έπιτροπεύσιον, ει μή 

αυτός (-=~ό πατριάρχης) γε κελεύίοι καί έπινεύοι ή σύνοδος... τής βουλής 

δ' εκείνου (sc. τοΰ πατριάρχου) εξαρτά τά παρόντα. . Λ 

Διά νά διαφυλαχθή ή διαδοχή είς τά τέκνα τοϋ Κωνσταντίνου Δούκα 

ύπεχρεώθη ή σύζυγος του Ευδοκία κατά τήν άνάδειξιν της είς αυτοκράτορα 

νά δεσμευθή ότι δέν θά προσέλθη είς δεύτερον γάμον, μέ έγγυητάς πλην 

τής συγκλήτου, τόν πατριάρχην καί τήν σύνοδον 4. "Ενορκον δέσμευσιν τοΰ 

πατριάρχου καί τών αρχιερέων έν ενεργεία καί μελλόντων νά αναδειχθούν 

επιβάλλει ό Μανουήλ Α' διά τήν τήρησιν τών ύπ' αύτοϋ ορισθέντων διά τήν 

διαδοχήν του. Είς τόν πατριάρχην καί τήν σύνοδον κατέφυγε καί ό Θεόδωρος Α' 

Αάσκαρις διά νά κατοχύρωση ώς διάδοχον τόν υίόν του Νικόλαον. Είς τάς 

παρασκηνιακά? ζυμώσεις διά την άνάδειξιν τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου είς άντι-

βασιλέα έ'λαβον ζωηρόν μέρος ανώτεροι κληρικοί (μητροπολΐται), κατεβλήθη 

δέ σύντονος προσπάθεια διά τήν έξασφάλισιν τής συγκαταθέσεως τοΰ πα

τριάρχου. Ό Ανδρόνικος Γ' είς κρίσιμους στιγμάς είχε θέσει ύπό την πατρι-

αρχικήν προστασίαν τήν ζωήν τών ανηλίκων τέκνων του. 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΛΣΙΣ ΛΣΚΗΣΕΩΣ ΤΠΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 
ΠΙΟ ΤΗΣ ΛΝ'ΤΙΒΛΣΙΑΕΙΛΣ 

Μεταξύ τών δύο βασικών μορφών αντιβασιλείας, τής προύτης έκ τής βασι-

λομήτορος - συμβασιλέο^ς τοΰ ανηλίκου τέκνου της, καί τής δευτέρας συγκρο

τούμενης έκ κοσμικών αξιωματούχων ή τής συγκλήτου ή τοΰ πατριάρχου 

"η αυτής τής βασιλομήτορος άνευ συμμετοχής είς τήν (συμ)βασιλείαν υφίσταται 

ούσιούδης διαφορά ώς προς τήν νομικήν βάσιν ασκήσεως τής εξουσίας. Είς 

τήν πρώτην περίπτωσιν ή βασιλομήτωρ - συμβασιλεύς μετέχουσα τής βασι

λείας άσκεΐ έπ* ονόματι τόσον τοΰ υίοΰ της όσον καί αυτής τής ιδίας τήν 

έξουσίαν. Τοΰτο καθίσταται φανερόν έκ τής ορολογίας τής χρησιμοποιούμενης 

Ι. Παχυμέρης, Α', σελ. 66. 
2. Παχυμέρης, Α', σελ. 67. 
3. Παχυμέρης, Α', σελ. 73. Πρόχειρον έπισκύπησιν τής θέσεως τοΰ πατριάρχου 

εις τήν άντιβασιλείαν ανηλίκων αυτοκρατόρων έπεχείρησεν ό Π , - Ο . B e c k , Kirche 
und Klerus im staatlichen Leben çon Bi/zanz, REB 24 (1966), σελ. 9 - 1 1 . 

4. 'Ανωτέρω, σελ. 71. 
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προς δήλωσιν της ενάρξεως τής βασιλείας μητρός καί υίοΰ, ταυτοσήμου προς 

τήν δηλοΰσαν τήν έναρξιν τής βασιλείας οιουδήποτε αύτοκράτορος ', 

"Οταν πρόκειται περί αντιβασιλείας συγκροτηθείσης έκ τής συγκλήτου, 

κοσμικών αξιωματούχων ή τοΰ πατριάρχου, ή ορολογία ή δηλοΰσα τήν άνά-

ληψιν τής αρχής είναι διάφορος, ώς δεικνύουν πάλιν τά σχετικά χο>ρία 2. 

Ανάλογος είναι ή ορολογική διάκρισις κατά τήν προσμέτρησιν τών 

ετών τής βασιλείας τοϋ ανηλίκου, διανυθείσης μετά βασιλομήτορος - συμβα

σιλέως ή ύπό τάς λοιπάς μορφάς συγκροτήσεως τής αντιβασιλείας. Είς τήν 

πρώτην περίπτωσιν φέρονται αμφότεροι διανύσαντες τά έ'τη ώς συμβασιλεΐς 3, 

ενώ είς την δευτέραν διακρίνονται τοΰ βασιλέως οί επίτροποι, ώς χαρακτηρι-

1. Τά πολυάριθμα σχετικά χωρία ευρίσκει ό αναγνώστης είς τήν οίκείαν θέσιν, 

ανωτέρω, σελ. 21, σημ. 4 διά τήν Είρήνην σελ. 30, σημ. Ί , σελ. 31, σημ. 1, 2, σελ. 32, 

σημ. 2 διά τήν Θεοδώραν σελ. 50, σημ. 2, διά τήν Ζ ω ή ν σελ. 6 6 - 6 7 δι' Εύδοκίαν 

τήν Μακρεμβολίτισσαν. Ένταϋθα σημειώ ολίγα χαρακτηριστικά παραδείγματα : 

Θεοφάνης, σελ. 456 { ; — Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 20,, : τήν βασιλείαν εγχειρίζε

ται. . . (Ειρήνη) 

Λέοΐν Γραμματικός, σελ. 1 9 2 i a : κρατήσαι αέιτήν /ιετά τοΰ υίοΰ αυτής. . . (Ειρήνη) 

Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 139 2 2 : εγκρατούς δέ τής βασιλ,είας σύν τώ ιήώ γενο/ιέ-

νης... (sc. Θεοδώρας) 

Συνεχιστής Γεωργίου Μονάχου, σελ. 814,;: έν γοΰν τή αύτοκρατορίςι Μιχαήλ καί Θεο

δώρας .. . 

Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 151: >>W«ÎJ«/ άρχειν Ι'ωμαίων άκηκοώς μετά παιδός 

άπαλοϋ... (Θεοδώρα) 

Σκυλίτζης - Κεδρηνός, Β', σελ. 283 : 1: άνελθοΰσα (sc. ή Ζωή ) καί εγκρατής γενομένη τής 

βασιλείας.. . 

Τ'ελλοϋ, Χρονογραφία, Β', σελ. 152 (κεφ. 1) : '// βασιλίς Ευδοκία. . . τών όλων εγκρατής 

γενομένη... 

Άτταλειάτης, σελ. 181: τής αύγούστης (Ευδοκίας) τήν αυτοκράτορα περιελομένης 

αρχήν... 

2. 'Ανωτέρω, σελ. 44 - 45, 56 τά σχετικά μέ την έπιτροπείαν τοΰ Κωνσταντίνου Ζ ' 

( ΙΓ) χωρία, σελ. 83, τοϋ 'Ιωάννου Δ' Λασκάρεως. Σημειώ έκ τοΰ Σκυλίτζη - Κεδρη-

νοΰ, Β', σελ. 278 τό λίαν χαρακτηριστικόν: ε'ις Κωνσταντίνον. . . τό βασίλειον περιελήλυθε 

κράτος ύπό επιτρόπους τελούντα. . . 

3. Τά συναφή χωρία βλ. ανωτέρω, σελ. 2 1 - 2 2 (Κωνσταντίνος Τ ' - Ε ι ρ ή ν η ) - σελ. 

31, (Μιχαήλ Γ ' - Θ ε ο δ ώ ρ α ) ' σελ. 56 (Κωνσταντίνος Ζ ' ( Η ' ) - Ζ ω ή ) ' σελ. 65 σημ. 4, 

σελ. 66 (Ευδοκία - Μιχαήλ Ζ ' - Κωνστάντιος). Παραδειγματικώς μεταφέρω ένταϋθα έκ 

τοΰ Συντόμου Χρονικού πατριάρχου Νικηφόρου, σελ. 100 1 2 : Κωνσταντίνος υιός Λέοντος 

σύν τ ή μητρί Ειρήνη ετη ι', μήνας β', ημέρας β'· αυτόθι, σελ. 1 0 1 1 8 συμπληρωμα

τικός κατάλογος: Θεοδώρα άμα τ φ υίφ αυτής Μιχαήλ ετη ιδ', μήνα α', ημέρας 

κβ'. Καίτοι ό ανώνυμος χρονικογράφος παρά ΨευδοΚωδινώ, σελ. 1 5 9 2 S - 1 6 0 8 ανα

φέρει ότι ό 'Αλέξιος Β' άνηγορεύθη αυτοκράτωρ καί έβασίλευσεν εύσεβώς σύν τ ή 

μητρί αύτοϋ... έτος α', μήνας κχ'̂  ημέρας γ', δι* ους λόγους εξέθεσα ανωτέρω 

(σελ. 79 κέ.), φρονώ ότι ή Μαρία είχε τήν θέσιν άντιβασιλέως καί ουχί συμβασιλέως τοϋ 

υίοϋ της. 
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στικώς δεικνύουν χωρία αναφερόμενα είς Κωνσταντίνον τόν πορφυρογέν-

νητον, διά τόν όποιον ο θείος του αυτοκράτωρ Αλέξανδρος είχε συστήσει 

αρχικώς άντιβασιλείαν έκ τοΰ πατριάρχου καί ανωτάτων κρατικών λειτουρ

γών, συντόμως καταλυθεϊσαν καί αντικατασταθείσα'/ ύπό τής βασιλομήτο-

ρος. Ό Συνεχιστής τοϋ Θεοφάνους, σελ. 381 γράφει : έβασίλενσεν ούν 6 

Κ ω ν σ τ α ν τ ϊ ν ο ς ύ π ι) τών α ύ τ ο ϋ έ π ι τ ρ ό π ω ν καί σ ν ν τ ή 

μ η Τ ρ ί έτη επτά. . . '. 

' Η βασιλομήτωρ - συμβασιλεύς τοΰ ανηλίκου εκδίδει καί υπογράφει επί

σημα έγγραφα, ώς πληροφορούμεθα περί τής Ειρήνης 2, τής Ευδοκίας s καί 

τής "Λννης τής Σαβοΐας *. 

" Ε τ ε ρ ο ν σ η μ α ν τ ι κ ο ύ σ τ ο ι χ ε ΐ ο ν έ ν ε κ α τοϋ ε π ι σ ή μ ο υ χ α ρ α κ τ ή ρ α ς του ε ίναι 

ή καθ' ώρισμένον τύπον άναφώνησις τών ονομάτων τής βασιλομήτορος - συμ

βασιλέως καί τοΰ υίοΰ της, έμφαίνουσα την ύπ* αμφοτέρων άνάληψιν τής 

αρχής ώς συμβασιλέων. Εκφωνούνται τά ονόματα όμοΰ καί τών δύο, ακριβώς 

ώς συμβαίνει κατά τήν άναφώνησιν τών ονομάτων τών αρρένων συμβασιλέων, 

ώς δεικνύουν τά παραδείγματα τής Ειρήνης, κατά τάς δολοπλοκίας της διά 

τήν έπιβολήν τής ιδικής της μονοκρατορίας ή τουλάχιστον τής προσωπικής 

αυτής αρχής, καί της Θεοδώρας κατά τήν ήμέραν τής άναγορεύσεως αυτής 

μετά τοΰ Μιχαήλ Γ', ευθύς μετά τόν θάνατον τοΰ Θεοφίλου. Τόν Σεπτέμ

βριον τοΰ 790 οί οπαδοί τοΰ Κωνσταντίνου Ç' διακηρύσσουν : ουδέ προτάσ-

σομεν το δνομα Ειρήνης προ Κωνσταντίνον. άλ.λά Κωνσταντίνου καί Ειρήνης 

ώς έξ αρχής παρελάβομεν 5, όπως πάλιν ότε τόν Ίανουάριον τοΰ 792 συνε-

φιλιώθησαν μήτηρ καί υιός αναγορεύει [sc. ό Κωνσταντίνος] αυτήν πάλιν 

καί συνευφημίζεται σύν αύτω ώς έξ αρχής, Κωνσταντίνου καί Είρήνί/ς*. 

Γνωρίζομεν έξ άλλου ότι κατά τό τέλος εκάστης συνεδρίας τής Ζ' Οικουμενι

κής συνόδου εύφημοΰνται όμοΰ αμφότεροι οί βασιλείς 7. Κατά τήν τελετήν 

τήν λαβοΰσαν χώραν έν τώ Ίπποδρόμω τήν 20ήν Ιανουαρίου 842 έκεκράγιι 

διαρρήδην «Μιχαήλ τε καί Θεοδώρας τά έτη προς πλείστον όδεύσειι-ν» 8. 

1. Τά λοιπά, έξ ίσου χαρακτηριστικά, χωρία βλ. ανωτέρω, σελ. 56. 

2. 'Ανωτέρω, σελ. 23. 

3. 'Ανωτέρω, σελ. 67. 

4. 'Ανωτέρω, σελ. 106 κέ. 

5. Θεοφάνης, σελ. 465j 2 . Βλ. ανώτεροι, σελ. 2 4 καί εις τό βιβλίον μου, 'Κκλ,ογή, 

σελ. 82, 130- 131. 

6. Θεοφάνης, σελ. 467. 

7. Mansi, τόμ. ΙΒ' , στ. 1151' τόμ. I I " , στ. 413 (βλ. καί στ. 201,397) : πολλά τά 

έτη τών βασιλέα»' Κωνσταντίνου καί Ιίίρήνης . . .ορθοδόξων βασιλέων .. .νικητών βασι

λέων πολλά τά ετη. 

8. Γενέσιος, σελ. 77 - 78. Βλ, καί είς τό βιβλίον μου, 'ίίκλογι), σελ. 88 - 90. 
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Έάν ή βασιλομήτωρ ήτο απλή επίτροπος τοΰ ανηλίκου τέκνου της καί 

ουχί συμβασιλεύς, οσάκις αυτή θά είχε δικαίωμα είς εύφημίαν, αυτή θά έλέ-

γετο κεχωρισμένως, ώς έγένετο πάντοτε κατά τήν εύφημίαν τής αύγούστης 

μητρός ή συζύγου αύτοκράτορος. Ηροηγεϊτο δηλαδή ή ευφημία τοΰ αύτο

κράτορος (ή τών αυτοκρατόρων, έάν ύπήρχον πλείονες ταυτοχρόνως), ήκολούθει 

δέ είς άλλην κεχωρισμένην έκφοράν ή ευφημία τής αύγούστης συζύγου η 

μητρός τοΰ βασιλέως. Χαρακτηριστικά παραδείγματα άνευρίσκομεν είς τά 

πρακτικά τών συνόδων ώς τά ακόλουθα: 

Multos annos imp er a lor um Basidi et C oris latti ini : M a gitani m prin

cipimi et imperatornm multos annos: Orthodoxorum imperatori!in 

multos annos.. . Eudoxiae piissimac anguslac multos annos *. 

Πολλά τά έτη τών βασιλέων. Βασιλείου, Λέοντος καί Αλεξάνδρου μεγά

λων βασύέων καί αύτοκρατόροίν πολλά τά έτη. Ευδοκίας τής ευσεβέστατης 

αύγούστης πολλά τά έτη 2. 

Βασιλείου καί Κωσνταντίνου τών όρθοδόξιον ημών βασιλέιον πολλά τα 

ετη. τής ευσεβέστατης αύγούστης Θεοφανοϋς πολλά τά έτη 3. 

Εντεύθεν ή πάλη δια τό περιεχόμενον τών αναφωνήσεων καί τήν σει

ράν έκφωνήσεως τοϋ ονόματος τούν συμβασιλέων, ώς είς τήν περίπτωσιν τοϋ 

Κωνσταντίνου Τ ' καί τής Ειρήνης 4. Ουτο) δέ εξηγείται καί ή σημασία, ήν ό 

άνταπαιτητής Ιωάννης Καντακουζηνός αποδίδει εις τό περιεχόμενον τής 

ευφημίας καί μνήμης τών βασιλέων, επικαλούμενος τήν σειράν τής έκφωνή

σεως τών ονομάτων τής "Λννης καί τοϋ 'Ιωάννου Ε' ώς την μεγίστην άπό-

δειξιν τής νομιμοφροσύνης του έναντι της Παλαιολογείου δυναστείας5. 

Άλλα τό πλέον αύθεντικόν στοιχεΐον διά τήν θεμελίωσιν τής νομικής 

εξομοιώσεως τής βασιλομήτορος - συμβασιλέως τοΰ ανηλίκου προς αυτόν παρέ

χουν τά νομίσματα, έφ' ών εικονίζονται εν έπισήμω περιβολή καί κρατούντες 

σύμβολα τής εξουσίας οί συμβασιλεϊς Κωνσταντίνος Τ ' - Ειρήνη, Μιχαήλ Γ' -

Θεοδώρα, Κωνσταντίνος Ζ' ( ΙΓ) - Ζωή, Ευδοκία - Μιχαήλ Ζ' - Κωνστάντιος, 

1. Mansi, τόμ. IT ' , στ. 36, 53, 74, 81, 96. Συνοδικαί αναφωνήσεις κατά τήν σύνο
δον 869/870. Άπό τής 8ης συνεδρίας της αυτής συνόδου μεταξύ τών αυτοκρατόρων άνα-
φωνεϊται καί ό Λέων, ήτοι : Basilii, Constantini el Leon is ma gnor um /»rincipiun κ) π.· 
αυτόθι, στ. 143, 157, 189. 

2. Mansi, τόμ. XV11 Λ, στ. 512, αναφωνήσεις συνοδικαί συνόδου 879 - 880. 
3. Συνοδικαί έπιφωνήσεις λεχθεΐσαι έν έτει 997. ΙΙαρά Ζ a c h a r i <ι c, JGR, 

τόμ. Γ', σελ. 233. 
4. Κατά τήν πανηγυρικών συγκέντρωσιν, καθ' ήν ή Μαρτΐνα προσεπάθησε νά επι

βολή καί τήν προσωπικήν συμμετοχήν της εις τήν βασιλείαν (ανωτέρω, σελ. 16), ή 
άναγνώρισις τών δύο υιών τοΰ 'Ηρακλείου ώς φορέων τής εξουσίας συμβασιλέων έγένετο 
διά τών αναφωνήσεων. Νικηφόρου, 'Ιστορία, σελ. 28 : καί κατήρχοντο άνενφημοϋντες 
τους βασιλείς. . . 

5. 'Ανωτέρω, σελ. 101 κέ. 
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"Αννα - Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος καί μάλιστα είς χαράξεις όΐχφόρων τόπων 1. 

Τουναντίον ουδεμία ενδειξις υφίσταται ότι έκόπη ποτέ νόμισμα περιλαμβάνον 

καί τάς μορφάς τών επιτρόπων αξιωματούχων ή τοΰ πατριάρχου, ότε ούτοι 

συνεκρότουν τό συμβούλιον τής αντιβασιλείας τοΰ ανηλίκου αύτοκράτορος, 

δείγμα καί τοΰτο τής διαφόρου νομικής υποστάσεως τών τελευταίων αυτών 

ώς μελών τής αντιβασιλείας έναντι τής βασιλομήτορος - συμβασιλέως τού ανη

λίκου. Αί έπί τών προηγουμένως μνημονευθέντων νομισματικών τύπων έπι

γραφαί ανταποκρίνονται απολύτως είς τήν έπίσημον ιδιότητα τών εικονιζό

μενων προσώπων, μεταξύ τών οποίων περιλαμβάνεται καί ή βασιλομήτωρ -

συμβασιλεύς. 

Ή εκτασις τής εξουσίας τόσον τής βασιλομήτορος - συμβασιλέως Οσον 

καί τών επιτρόπων ήτο φαίνεται απεριόριστος, υποκείμενη είς τους αυτούς 

ηθικούς κυρίως φραγμούς, είς ους ύπέκειτο καί ή τοΰ αύτοκράτορος 2. 

Έ κ τής υστέρας βυζαντινής περιόδου υπάρχουν μαρτυρίαι όμιλοΰσαι 

περί όρκου πίστεως παρεχομένου είς τήν βασιλομήτορα - συμβασιλέα. Είς 

τόν άπλοΰν επίτροπον (= άντιβασιλέα) ουδείς όρκος παρέχεται, άλλα διαβε-

βαιοΰται ή εύπείθεια. Ή διαφορά μεταξύ όρκου πίστεως καί εύπίίθιίας 

είναι προφανής3 καί αντικατοπτρίζει χαρακτηριστικούς την μεταξύ τών 

ανωτέρω περιγραφέντων τρόπων όργανούσεως τής αντιβασιλείας ύφισταμένην 

πολιτειακήν διαφοράν. 

ΑΗΞ1Σ ΤΗΣ ΛΜΊΒΛΣΙΑΕΙΛΣ 

Είναι αυτονόητον οτι ό επιφορτισθείς μέ τά καθήκοντα άντιβασιλέως, 

άτομον (βασιλομήτωρ, πατριάρχης, αξιωματούχος) ή συλλογικόν Οργανον 

(σύγκλητος, σύνοδος, συμβούλιον αξιωματούχων) καί μή διατελών είς άλλην 

σχέσιν προς τόν έπιτροπευόμενον άνήλικον αυτοκράτορα (ήτοι δέν είναι συμ-

βασιλεύς), παύει νά άσκή τά καθήκοντα τοϋ άντιβασιλέως, ευθύς ώς ό έπιτρο-

πευόμενος ένηλικιωθή πολιτικώς ήτοι όταν γίνη δεκαέξ ετών '. Σπανιώτατα 

όμως συνέβη ή ύπ' αύτάς τάς συνθήκας κατασταθεΐσα αντιβασιλεία νά έκπλη-

1. Λεπτομερή περιγραφήν τών σ^^ζομένων νομισματικών τύπων βλ. ανωτέρω, σε/. 

27 κέ., 32 κέ., 56 κέ., 72 κέ., 111 κέ. αντιστοίχως δι' έκάστην συμβασι/είαν μητρός καί 

υίοΰ. Τής Μαρίας καί τοΰ Αλεξίου Β' δέν σώζονται νομίσματα καί οφείλουν νά μή έχουν 

ποτέ κοπή, διότι ή βασιλομήτωρ δέν υπήρξε, φρονώ, συμβασιλεύς άλλα μόνον επίτροπος 

(άντ.βασιλεύς) τοΰ υίοΰ της. Ανωτέρω, σελ. 82. 

2. Δι' ύπέρβασιν εξουσίας, άποδιδομένην :ίς τους επιτρόπους Κωνσταντίνου τού 

πορφυρογέννητου, βλ. ανωτέρω, σελ. 4 8 - 4 9 . 

:>, Βλ. ανωτέρω σελ. 100 - 101 εύρυτέραν άνάπτυξιν, ώς επίσης καί τάς σελ. 7 6 -

77, 82. 

4. Λιά τόν χρόνον έν^λικιώσεοις τοΰ Βυζαντινού αύτοκράτορος, βλ. ανωτέρω έν τή 

εισαγωγή σελ. 2. 
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ρώση τόν σκοπόν της καί νά διανύση τόν άναγκαϊον χρόνον διά τήν ένηλικίωσιν 

τοΰ έπιτροπευομένου, διότι σχεδόν πάντοτε διελύθη προοιρως καί κατά τό 

μάλλον ή ήττον βιαίως L Όμαλωτέρα ύπήρξεν, ώς φαίνεται ή διάλυσις, είς ας 

περιπτώσεις τήν άντιβασιλείαν ήσκει ή σύγκλητος 2 άλλα καί τοΰτο δέν δύ

ναται νά λεχθή μετά κατηγορηματικότατος, λαμβανομένης ύπ' Οψει καί τής 

σχετικής όλιγολογίας τών πηγών. 

Αντιθέτως, ή αντιβασιλεία όργανωθεΐσα μέ βάσιν τήν συμβασιλείαν 

μητρός καί υίοΰ, ένεκα τής διπλής ιδιότητος τής βασιλομήτορος, συμβασιλέως 

καί άντιβασιλέως, δέν φαίνεται νά ήτο προκαθωρισμένης χρονικής ισχύος, 

άλλ' ώς αί συμβασιλεΐαι θά ώφειλε νά λήξη κατά τήν βούλησιν τοΰ κυρίου, 

πρώτου, συνήθως πρεσβυτέρου, αύτοκράτορος. Είς τάς προμνησθείσας περι

πτώσεις — μέ μόνας εξαιρέσεις τής Ευδοκίας καί Άννης — πρώτος (κύριος ) 

αυτοκράτωρ ήτο ό ανήλικος- κατά συνέπειαν μετά τήν πολιτικήν του ένηλι

κίωσιν άπέκειτο είς τήν ίδικήν του βούλησιν, έάν θά παρετείνετο τό ύφιστά-

μενον καθεστώς (συμβασιλεία μετά τής βασιλομήτορος) ή τοΰ λοιποΰ θά ήτο 

μόνος αυτοκράτωρ. Εντεύθεν αί προκληθεΐσαι συγκρούσεις Ειρήνης - Κων

σταντίνου Τ', Θεοδώρας - Μιχαήλ Γ', Ζωής - πατριάρχου ενεργούντος διά 

λογαριασμόν τοΰ Κωνσταντίνου Ζ' (Η ' ) τόν Μάρτιον τοΰ 919. Ή συμβασιλεία 

εις τινας περιστάσεις έ'ληξε πάλιν βιαίως διά τής επεμβάσεως τρίτων, ώς 

τοΰ Ρωμανοΰ Λεκαπηνοΰ, ένεργήσαντος διά τήν άνατροπήν τής Ζωής, ευθύς 

ώς ό Κωνσταντίνος Ζ' (Η') ένηλικιώθη 3, τοΰ Νικηφόρου Φωκά καί 'Ιωάννου 

Τζιμισκή διά τους παΐδας τοΰ Ρωμανοΰ Β', καί τοΰ 'Ιωάννου Καντακουζηνού 

έπικρατήσαντος τελικώς τόν Φεβρουάριον 1347 *. Ή Ευδοκία αυτοκράτειρα 

αυτή καί μόνη συνεβασίλευσεν έπί τινας μήνας μετά τών δύο ανηλίκων υιών 

της, απλών βασιλ.έ<ον αυτών, καί μέ ίδικήν της πρωτοβου/.ίαν έτροποποίησε 

τό υπάρχον καθεστώς, συζευχθεΐσα τόν Ρωμανόν Δ', δν άνήγαγεν είς τό 

αύτοκρατορικον αξίωμα δ. 

Είς πολλάς τών ανωτέρω περιπτώσεων μνημονεύεται καί ό παραδυνα-

στεύων, 'όστις αποτελεί ίδιαιτέραν αρχήν, αντιστοιχούσαν είς τάς γενικάς αυτής 

1. Καθαίρεσις Μαρτίνης, έπικράτησις Ζωής έ'ναντι τών ύπό τοΰ Αλεξάνδρου κατα-
σταθέντων επιτρόπων, έπικράτησις 'Ανδρόνικου καί καταδίκη εις θάνατον Μαρίας, δολο
φονία τοϋ Γεωργίου Μουζάλωνος, αυτοπροβολή τοΰ Μιχαήλ Παλαιολόγου άπό επιτρόπου 
είς συμβασιλέα. 

2. Βλ. ανωτέρω, σελ. 15, έπί Λέοντος Β', καί σελ. 19 έπί Κώνσταντος Β'. Περισ-
σότερον γνωστά είναι τά πολιτικά γεγονότα τής ανόδου τοΰ Νικηφόρου Φωκά, περί ών 
βλ. τό κεφ. Ι, 96, τής Βασιλείου Τάξεως. 

3. 'Ανωτέρω, σελ. 5 9 - 6 1 . 
4. Ανωτέρω, σελ. 105. 
5. 'Ανωτέρω, σελ. 71, έ'νθα καί περί τοΰ νομικού καθεστώτος μετά τήν Ιην 'Ια

νουαρίου 1069. 
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γραμμάς προς τήν τοϋ σημερινού πρωθυπουργού καί δέν πρέπει νά συγχέηται 

μέ τόν έπιφορτισμένον καθήκοντα επιτρόπου (άντιβασιλέως). Κατ' ούσίαν 

τήν θέσιν παραδυναστεύοντος, εστο) καί αν δέν ειχεν εισέτι άναπτυχθή ό 

θεσμός, κατεϊχεν έπί Ειρήνης ό λογοθέτης τοΰ δρόμου Σταυράκιος καί έπί 

Θεοδο')ρας ό πατρίκιος καί λογοθέτης τοϋ δρόμου Θεόκτιστος. Ώ ς παραδυνα-

στεύοντες μνημονεύονται τής Ζο)ής ό παρακοιμούμενος Κον/σταντΐ'νος άπό τοΰ 

φθινοπώρου 913 μέχρι τοϋ Μαρτίου 919. τής Θεοφανοΰς ό Ιωσήφ Βρίγγας 

άπό 15 Μαρτίου μέχρι 15 Αυγούστου 963, τής Μαρίας Αντιοχείας ό πρω-

τοσεβαστός καί προ^τοβεστιάριος Αλέξιος Κομνηνός άπό 24 Σεπτεμβρίου 

1 180 μέχρι 27 Αυγούστου 1182 L Ώ ς Ομως ήτο δυνατόν τό αυτό πρόσοοπον 

νά κατέχη πλείονα αξιώματα καί νά είναι έπιφορτισμένον μέ πλείονας υπηρε

σίας, υπάρχουν καί περιπτώσεις, καθ' ας τό αυτό άτομο ν συνεκέντρωνε καί τάς 

δύο ιδιότητας ήτοι τοϋ επιτρόπου (άντιβασιλέως) καί τοΰ παραδνναστενοντος 

(πρωθυπουργού). Εις τήν κατηγορίαν ταύτην Οά καταλέξωμεν τόν Γεώργιον 

Μουζάλωνα καί τόν Μιχαήλ Παλαιολόγον μέχρι τής άναγορεύσεως αύτοΰ είς 

αυτοκράτορα. 

Ι. Περί τού Αλεξίου ' \ποκαύκου ώζ /ιεσά^οντος γίνεται ειδικός λόγος ανωτέρω, 
σελ. 117 κέ. 
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άγια ' (ή αυτοκράτειρα), 97, 98, 104 - 105, 

116. 

aytos (ο αυτοκράτωρ), 97, 98, 104 - 105. 

αδελφή τής βασιλείας μου, 124 (βλ. καί 

soror). 

ιιδελφός τής βασιλείας μου, 53, 12Ί (βλ. καί 

συγγένεια πλασματική Κ 

ακακία, 27, 72, 73, 74. I I I . 113. 

'Ακίνδυνος Γρηγόριος, 96 - 98. 

'Αλέξανδρος αυτοκράτωρ, 43 - 47, 49, 53, 

61, 68, 133, 135, 1.37. 

Αλέξιος Λ' Κομνηνός αυτοκράτωρ, 1. 

'Αλέξιος Β' Κομνηνός αυτοκράτωρ, 70, 76, 

78, 7 9 - 82, 130, 133, 136. 

άναγόρευσις, έιναγορεύω, 5, 13, 14, 25, 37, 

59, 60, 62, 63, 64, 67, 72, 79, 81, 84, 

8 8 - 8 9 . 92, 94, 101, 102, 103, 112, 

Ι 13, 124 - 126, 134. 

'Αναστασία μήτηρ Κώνσταντος Β', 19 (βλ. 

καί Γρηγορίαί. 

άναφοινήσεις, 24, 25, 92, 125, 134, 135. 

Ανδρόνικος Δούκας βασιλ.εύς, υιός Κων

σταντίνου Γ (ΤΒ'), 65, 7 0 - 7 1 , 73. 

'Ανδρόνικος Λ' Κομνηνός, 80 - 82, 137. 

'Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος, 111, 114, 

119. 

'Ανδρόνικος 1" Παλαιολόγος, 91 - 93, 97, 

100, 1 1 0 - 112, 114, 117 - 119, 1 1 9 -

126, 127, 132. 

Ανδρόνικος Δούξ (έπί Λέοντος Τ ' ) , 47. 

άνευφημώ, 16, 135 (βλ. καί εύφημα)). 

άνηβος, 7. 

άνηλικότης· βλ. ένηλικίωσις, 

Άνθέμιος praefectus praetor io per Orien

tem, 6, I L 

"Αννα σύζυγος 'Ανδρόνικου 1" αύ-οκράτει-

ρα, 92 - 127, 1 2 9 - 130, 134, 135, 136, 

137. 

αντιβασιλεία - : συστασις, 6, 34 /.έ., 38, 

43 κέ., 75 κέ., 78 κέ., 82 - 83, 83 κέ., 

92, 116 κέ., 120, 121. 127, 129, 130, 

132, 134' συγκρότησις, 6 κέ., 1'* - 20, 

30, 34 κέ., 43 κέ., 75 κέ., 78 κέ., 83 

κέ., 127" νομική βάσις ασκήσεως εξου

σίας, 132 - 136' ijfzxc άντιβασι/είας, 42, 

53, 1 3 6 - 1 3 7 . Βλ. ώσαύτακ : βιισιλο-

ιιήτιορ, επίτροποι, ορολογία. 

Άπόκαυκος Αλέξιος, παρακοιμώμενος, μέ

γας δούξ, 96, 106, 117 - 119 

'Αριάδνη αυτοκράτειρα. 13, 14, 15. 

άριστοκρατεία, 52 - 53. 

Άρκάδιος, 5, 6, 7, 9, 10, I I , 128. 

'Αρσένιος Αύτωρειανός πατριάρχης (1255 -

1200, 1 2 6 1 - 1 2 6 7 ) , 8,3-84, 8 7 - 8 8 , 

89 - 90. 

έιοχή, 22' αυτοκράτωρ αρχή, 67, (»9, 133· 

Ρωμαϊκή αρχή, 56' Ρωμαίων έιοχή, 

46, 63· 

άρχοντες βασιλικοί 16' άρχοντες άνο>τε-

ροι πολιτικοί αξιωματούχοι. 85, 86, 90. 

αύγοΰστα, 9, t i , 14, 15, 22, 25, 28, 62, 

63, 64, 67, 69, 72, 76, 115, 116, 133, 

135. 

αύγουστος, 5. 

αύθέντης (ό βασύ,εέ'ς), 98, 124. 

αύταργία, 45. 

αέποκρατορία, 30, 31, 32, 53, 133. 

αυτοκρατορική βασιλ.εία, 3, 22, 29. 

αύτοκρατόρισσα, αύτοκρατόρισσα Ριο/ιαίιον, 

109, 1 1 5 - 1 1 6 . 

1. Διά κυρτών στοιχείων δηλούντα', ο'ι βυζαντινοί όροι. 

2. Δεδομένου ότι ή όλη μελέτη αναφέρεται είς τόν Οεσμόν τ?(ς αντιβασιλείας, περιέ-

λαβον εις τόν εύρετήριον πίνακα μόνον τάς σελίδας, έν αις γίνεται ευρύτερα άνάπτυξ«. 
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αύτοκοατορώ, (συν)αντυκρατοοώ, 10, 31, 

43, 8 1 . 

αύτοκράτυχ), 13, 15, 17. 18, 22, 25, 44, 

4 5 , 6 1 , 6 2 , 6 4 , 66, 67. 69, 70, 71, 72, 

74, 75, 76, 77, 79, 80, 92, 93, 94, 97, 

101, 104, 109 - 110, 1 1 2 - 1 1 4 , 124 -

125, 129, 130, 132, 133, 137. 

αυτοκράτωρ αργή, 67, 69, 133. 

Βάρδας πατρίκιος αδελφός Ηεοδώρας. 34, 

3 5 - 3 7 , 38, 40, 41, 42, 131. 

Βαρλαάμ, 91, 9 6 - 9 8 . 

βασιλεία άγία, 104, 107" αυτοκρατορική βα

σιλεία, 3, 22. 29· κρατίστη βασιλεία. Ι 04. 

Βασίλειος Λ' αυτοκράτωρ, 2.3, 25, 27, 135. 

Βασίλειος Β' αυτοκράτωρ. 62 - 64, 68, 128, 

129, 135, 137. 

βασιλείς ισότιμοι, 16. 

βασιλχύς (μόνον ώς Ορος!, 57, 104, Ι Ι θ, 

114, 124, 125, 129, 130, 132, 134, 

137· βασιλεύς αυτοκράτωρ, 76, 84, 109, 

(βασιλεύς καί αυτοκράτωρ)' βασιλεύς 

αυτοκράτωρ Ρωμαίων, 65, 81 · μέγας 

Ι'ιασιλεύς αυτοκράτωρ Ροηιαίων, 81 • 

μέγας βασιλεύς έν Χριστώ) αυτοκράτωρ, 

74 - 75' βασιλε,ύς Ρωμαίων, 35, 56, 65, 

71, 75. 

βασιλεύς, 16, 26, 28, 29 (Ειρήνη), 43, 48 -

49, 57, 62, 65, 6 6 - 6 7 . 69, 70, 71, 

72, 73, 76, 80, 81, 91, 9 2 , 9 4 , 9 8 , 9 9 , 

100, 102, 103. 

βασιλεύς Βουλγαρίας, 8, 5 0 - 5 4 , 55. 

βασιλική προσλαλιά, 18, 19. 

βασιλίς (μόνον έκ τών πηγών), 74, 94, 

95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 

106, 110, 115, 116, 120, 126- βασιλίς 

Ρωμαίων, 75. 

Βασιλίσκος, 14, 15. 

βασίλ.ισσα (μόνον ώς όρος), 16, 67, 115. 

Βασιλίτζης επίτροπος. 44, 50. 

βασι/,ομήτο>ρ: νομική βάσις ασκήσεως τής 

εξουσίας, 5, Ι6, 17, 18, 20, 2 1 - 2 5 , 

27 - 29, 30 - 33, 49 - 50, 55 - 57, 58 -

59, 61, 6 2 - 6 4 , 6 6 - 7 2 , 74, 7 6 - 7 7 , 

80, 84, 9 2 - 9 6 , 99, 1 0 1 - 1 0 6 , 108-

109, 112 - 116, 129- 130, 131, 132, 

133, 134- 135, 136, 137 (βλ. καί κού

ρα βασιλο/ιήτορος). 

Βερίνα, 13, Γι, 15, 29. 

Βρίγγας Ι ω σ ή φ παρακοιμοψενος καί παρα-

δυναστεύων, 63, 64, 138. 

Γαβριηλόπουλος επίτροπος, 44, 50. 

Γαλιλαίας" Τρίτη τοΰ Πάσχα. . . τής Γαλι-

λαίας, 59 - 60. 

γερουσία, 85. 

Γογγυλιος 'Αναστάσιος, 50. 

Γογγύλιος Κωνσταντίνος, 50. 

Γρατιανός αυτοκράτωρ, 2, 5. 

Γρηγορία μήτηρ Κώνσταντος Β', 19 (βλ. καί 

Άναστασίχ ). 

δέσποινα (μόνον έκ τών πηγών), 18, 32, 

66, 80, 97, 98, 99. 103, 104 - 105, 

107, 109,110, 115, 116, 121,124. 

δεσπότης, 16, 22, 88, 111, 112, 113, 115, 

124, 131. 

δεσποτικοί άρχοντες, 87. 

δήμος, 16. 

διαδοχμ) : διαθήκη αύτοκράτορος προς ρύ-

θμισιν διαδοχής, 3, 7, 16, 35, 38, 46, 

52, 83, 121, 124· διατάξιις, διαταγαί, 

66. 7 6 - 7 9 , 127, 129, 130, 132, 134· 

βιβλίον, 120. 

δικασταί, 41, 80, 81. 

δικαστήριον, 8 0 - 8 1 . 

διοίκησες τών κοινών, 121. 

διοικητής τών κοινών, 93. 

Δομήνικος έταιρειάρχης, 50. 

domina imperatrix, 104, 124' domina 

imperatrix et moderatrix Homeorum, 

104, 115. 

dominus imperniar, 104· dominus impe

ra tor Romeorum, 104. 

Δούκας "Ιωάννης καΐσαρ, 70. 

δυναστικόν λαϊκόν σύνθημα, 112, 113, 124 -

126. 

έγγραφα αυτοκρατορικά, 5 8 - 5 9 , 65, 71, 

90, 97, 103, 104, 1 0 5 - 109, 120, 122, 

123" υπογραφή εις αυτά, 2 3 - 2 4, 90, 

107 - 109, 134. 

Ειρήνη σύζυγος Λέοντος Δ', 20 - 25, 27 -

29, 98, 129, 133, 134, 135, 136, 137. 

Ειρήνη σύζυγος 'Ανδρόνικου Β' ΙΙαλαιο-

λόγου, 111. 
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Ειρήνη σύζυγος 'Ιωάννου Καντακουζηνοΰ 

102, 103. 

'Εκκλησίας συμμετοχή είς άνάδειξιν αντι

βασιλείας, 87 - 88, 89 - 90, 1 3 1 - 1 3 2 

(βλ. καί πατριάρχης). 

'Ελένη σύζυγος Κωνσταντίνου Ζ' ( !Γ) 

πορφυρογέννητου, 59 - 60, 62. 

Ελένη σύζυγος Θεοδώρου Β'Λασκάρεοκ, 84. 

έναυθεντώ, 48. 

ένηλικίωσις, 1, 2, 3, 4, 10, 29, 4 1 - 4 2 , 

44, 5 9 - 6 1 , 64, 76, 79, 83, 86, 1 3 6 -

13"· δέκατον έκτον έτος ένηλικιώσεως, 

2 - 4 , 10, 11, 24, 30, 59, 7 6 - 7 7 , 

136, 137. 

έπιρριπτάριον, 52, 53, 54. 

επίτροπος - επίτροποι, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

I I , 25, 34 - 3 8 , 39, 41, 42, 4 3 - 4 5 , 

48, 50, 5 3 - 5 5 , 56, 61, 63, 6 9 - 7 0 , 

76 - 80, 81, 82 - 83, 83 - 86, 87 - 88, 

92, 93, 100, 108, 1 1 6 - 117, 1 2 0 -

127, 1 3 0 - 1 3 1 , 1 3 3 - 134, 136, 138-

έ'κτασις εξουσίας επιτρόπου, 48 - 49, 

130. 

επιφανέστατε), 13, 14. 
ευγενείς, 84, 85, 86. 

Ευδοκία σύζυγος Βασιλείου Λ', 25, 135. 

Ευδοκία σύζυγος Κωνσταντίνου Ι ' (ΙΒ' ) 

Δούκα, 25, 63, 65 - 75, 129, 132, 133, 

134, 135, 13/· αυτοκρατορική ίδιότης 

Ευδοκίας, 66-71, 72-74. 
Ευθύμιος επίτροπος, 44, 131. 

εύπείθεια (πείθεσθαι), 1 0 0 - 1 0 1 , 136. 

ευφημία, 24, 1 0 1 - 1 0 3 , 109, 125, 135. 

εύφημο), 102· φημίζω, 102, 125· άνευφη-

μώ, 16, 135 - συνευφημίΖεται, 25, 134. 

έφηβότης, 2, 3. 

έφηβος, 7. 

Ζήνων, 12, 13, 14, 15, 128. 

Ζωή σύζυγος Λέοντος Τ ' , 45, 49 - 50, 54 -

61, 129, 133, 135, 137, 138. 

Ζωή σύζυγος Μιχαήλ Δ' κλπ., 67. 

ήβη, 3, 52. 

'Ηράκλειος αυτοκράτωρ. 1, 15, 16, 17, 18, 

25. 

"Ηράκλειος νέος Κωνσταντίνος αυτοκράτωρ, 

1, 16, 17, 18, 25, 135. 

Ήρακλωνάς. 1 6 - 1 8 , 19, 20, 128, 135. 

Ήσυχαστική Spie, 96, 97, 126. 

Θέκλα αδελφή Μιχαήλ Γ . 31, 3 3 - 3 4 , 

75. 

θέλημα, 76, 77, 78. 

Θεοδόσιος Λ', 5, 6. 

Θεοδόσιος Β', 5 - 12, 128. 

Θεοδώρα αυτοκράτειρα σύζυγος Θεοφίλου, 

23, 30 - 33, 34. 41 - 43, 75, 129, 133, 

134, 135, 137. 

Θεοδώρα θυγάτηρ Κωνσταντίνου ΙΓ ΙΓ), 

67. 

Θεόδωρος Λ' Λάσκαρις. 82 - 83, 127, 130, 

132. 

Θεόδωρος Β' Λάσκαρις, 3, 8 3 - 86, 130. 

Θεόδωρος παιδαγωγός Κωνσταντίνου Ζ ' 

( Ι Γ ) , 57. 

Θεόκτιστος λογοθέτης τού δρόμου καί έπί 

τοΰ κανικλείου, επίτροπος, 34 - 35, 36, 

38, 40, 41, 131, 138. 

Οεοστεφής, 97, 104, 105. 

Θεοφανώ σύζυγος Ρωμανού Β', 62 - 64, 

129, 135, 138. 

Θεόφιλος αυτοκράτωρ, 30, 33, 35. 38, 40. 

41, 130. 

Θεοφύλακτος Λεκαπηνός πατριάρχης, 4, 

59, 61. 

ίεράρχησις μεσαιωνικών κρατών, 53. 

imperatores Constati tin apoli.·,, 104. 

imperatrix et moderatrix, 104. 

'Ιουστινιανός Β', 3. 

'ίσδιγέρδης 4 ' , 6 - 8 , U , 128. 

Ιωάννης Α' Τζιμισκής, 137. 

'Ιωάννης Γ' Βατατζής, 91. 

Ιωάννης Δ' Αάσκαρις, 8 3 - 9 1 , 108, 133. 

Ιωάννης Ε ' Παλαιολόγο:, 91 - 126, 135, 

136. 

'Ιωάννης Ç" Καντακουζηνός, 93 - 96, 98, 

99, 1 0 0 - 1 0 1 , ΙΟΙ - 104, 105, 106, 

107, 110, 112 , 116 - 117, 119- 127, 

137. 

Ιωάννης Ι Δ ' Καλέκας πατριάρχης, 95, 96, 

97 - 9 9 , 102, 104, 106, 116-117, 

120- 127, 130, 131. 

'Ιωάννης Γαρίδας μάγιστρος, επίτροπος, 

44, 57. 
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'Ιωάννης Έλαδάς μάγιστρος, επίτροπος, 44, 

49. 50, 54, 131. 

Ιωάννης ρα'.κτωρ, επίτροπος, 4 4, .ΊΟ, 1.31. 

Κάθισ/ια έν τώ Ίπποδρόμω 13. 

κι/δεμών ανηλίκου, 6, 7. 

Κομνηνός 'Αλέξιος υίος 'Ανδρόνικου, πρω-

τοσεβαστός καί πρωτοβεστιάριος. 79 -

80, 138. 

κουρά βασιλο/ιήτυοος, 60. 77 - 78. 80. 

κουράτωρ ανηλίκου, 7. 

κραταιός, 98. 

κρατίστη, 97, 98, 104, 105, Ι Ι 6 . 

κοάτιστοζ, 97, 104, 105. 

κυρία ( — ή αυτοκράτειρα), 104, 105. 

Κωνσταντίνος Τ ' , 3, 20 - 25, 27 - 29, 133, 

134, 135, 137. 

Κωνσταντίνος (Ζ') υ'ιός Βασι/είου Α', 

23, 25, 27. 

Κωνσταντίνος Ζ ' (Ι Γ) πορφυρογέννητος, 

4. 4 3 - 6 1 , 68, 69, 130, 131. 133, 135, 

137. 

Κωνσταντίνος (Θ' ) Αεκαπηνός αυτοκρά

τωρ, 68. 

Κ ωνστχντϊνος I I ' ( Γ ), 6 2 - 6 4, 128, 129, 

135, 137. 

Κωνσταντίνος Γ (ΙΒ'Ι Δούκας, 65. 66 67, 

69, 71, 72, 74. 

Κωνσταντίνος Δούκας πορφυρογέννητος υιός 

.Μιχαήλ Ζ', 65, 71. 

Κωνσταντίνος Δούξ δομέστικος τών σχο

λών της 'Ανατολής, 46 - 48. 

Κωνσταντίνος παρακοιμώμενο;, 49, 50. 57, 

61, 138. 

Κωνστάντιος υιός Κωνσταντίνου Γ (ΙΒ' ) καί 

Ευδοκίας, 63. 65 - 67, 69, 70 - 73, 

129, 133, 135. 

Κώνστας Β', 17, 1 8 - 2 0 , 128. 137. 

\άζαρος πατριάρχης Ιεροσολύμων, 103. 

\έων Λ', 12, 13. 14. 

\έων Β', 5, 12 - 15, 128, 137. 

Λέων Δ', 20, 21, 27. 

Λέων Τ ' , 23, 43, 45, 47, 53, 68, 135. 

λ.ογοθέτης έιγελών, 90, 108. 

Μανουήλ Α', 3, 75 - 79, 80, 132. 

Μανουήλ μάγιστρος, δομέστικος των σχο

λών, επίτροπος, 3 4 - 40. 131. 

mappa, 27. 

Μαρία Ουγάτηρ .Μανουήλ Α', 79. 

Μαρία - Ξένη σύζυγος Μανουήλ Λ', 70, 70 -

82, 130, 133, 136, 137, 138. 

Μαρία - Ξένη σύζυγος Μιχαήλ Θ', 93. 

Μαρκιανος αυτοκράτωρ, 23. 

Μαρτΐνα, 1 5 - 2 0 , 25, 128, 135, 137. 

μεγιστάνες, 85. 

μεσάζων, 1 18 - 119. 

μηνολόγημα έρυθρόν αύτοκράτορος, 108. 

Μιχαήλ 1", 4, 23, 2 9 - 4 3 , 74, 75, 130, 

133, 134, 135, 137. 

Μιχαήλ Ζ' Δούκας, 63, 65, 66 - 67, 69, 

70 - 73, 12".», 133, 13Γ>. 

Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγος, 85, 86, 8 7 - 9 1 , 

130. 131, 137, 138. 

Μιχαήλ Θ' Παλαιολόγος, 111, 114. 

Μιχαήλ Γ' ό ' Χγχιάλου πατριάρχης, 75, 

76, 78. 

μνήμη. 101 - 103, 109, 125, 135. 

ιινιριονεΰω, 102, 125. 

μοναχοί "Αθω, 106. 

Μουζάλων 'Ανδρόνικος μέγας δομέστικος, 

84, 86. 

.Μουζάλων Γεώργιος πρωτοβεστιάριος, 3, 

83, - 86, 90, 108, 130, 131, 137, 138. 

μυστικός, 44. 

λ'εαοαί, 66 - 67, 68 - 69. 

Νικήτας πατρίκιος συμπένθερος Ρωμανού 

Λ', 58. 

Νικηφόρος Β' Φωκάς, 64, 137. 

Νικόλαος Λάσκαρις υιός Θεοδώρου Α', 

82 - 83. 

Νικόλαος ό μυστικός πατριάρχης, 44 - 48, 

50 - 55, 57 - 58, 59, 61, 131, 132, 137. 

νομίσματα, I I , 14, 17, 2 5 - 2 7 (γενικαί 

παρατηρήσεις), 27 - 29, 32 - 33, 56 -

57, 63, 72 - 74. 82, 90 - 9 1 , 109, 110 -

Ι 15. 125 - 126, 135 - 136. 

Ξιφιλίνος Ιωάννης πατριάρχης, 65, 71. 

οικονομείν τέι τοΰ κοινού, 63. 

Οικουμενική σύνοδος. Βλ. σύνοδος. 

Όλόβωλος Μανουήλ, 88. 

όμοτιμία, 32. 

Όνώριος, ΰ. 
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όρκομωτικόν, 3, 65, 70 - 7 Ι. 

όρκος αποδοχής καί περιφρουρήσεως νομί

μου διαδοχής, 76 - 79, 82 - 83, 85, 86, 

89, Ι10, 120. 

όρκος πίστεο^ς εις αυτοκράτορα, 28, 76 -

77, 82, 85, 100 - 101, 136. 

ορολογία ανόδου είς τόν θρόνον, 16, 17, 21, 

30, 3J, 43, 44 - 45, 56, 62 - 63, 66 - 67. 

ορολογία άπομακρύνσεως έκ τού θρόνου, 

17, 31 , 32, 34, 58, 60. 

Ούαλεντινιανός Λ', 2, 5 

Ούαλεντινιανός Β', 2, 5. 

Ούάλης. 5. 

Παλαμάς Γρηγόριος, 9 7 - 9 8 , 104, 106, 

126. 

πάππος τής βασιλείας μου, 124. 

παραδυναστεύωΐ', 64, 79, 80, 137 - 138. 

πατριάρχης, 4, 59, 6Ι , 65, 71, 130, 132, 

133, 134, 136. Βλ. καί τά λήμματα Α ρ 

σένιος Αύτωρειανός, Θεοφύλακτος, Ι ω ά ν 

νης ΤΔ' Καλέκας, Μιχαήλ ο 'Αγχιάλου, 

Νικόλαος ό μυστικός, Παύλος, Πολύευ

κτος, ΙΙύρρος, Στέφανος V. 

Πατρικία, 18. 

Παύλος Β' πατριάρχης, 18 (έ'τ. 64 Ι ) . 

Παύλος Δ' πατριάρχης, 21 (ετ. 784). 

περιφανεστάτι/, 14. 

ΙΙετρωνάς αδελφός αυτοκράτειρας Θεοδώ

ρας, 36 - 37, 40. 

πίστις, πίστις καί εύνοια, 76, 77, 82, 100, 

101 (βλ. καί όρκος)· αυτοκράτωρ υπε

ρασπιστής της πίστεως, 96 - 99. 

πλάξ έξ ελεφαντοστού, έφ' ης ή εικών αυτο

κράτειρας, 14, 15, 28, 75. 

πολιτικός όχλος, 46. 

Πολύευκτος πατριάρχης, 6 2 - 6 4 , 86, 131. 

πορφυρογέννητος, 62, 65, 66, 70, 71, 77. 

Πουλχερία αδελφή Θεοδοσίου Β', 9 - 1 1 . 

πρεσβείον, 8. 

πρωτοβεστιάριος, 83, 84. 

pi ibertas plena, 3. 

Πύρρος πατριάρχης, 1 6 - 2 0 , 128. 

Ραούλ 'Ιωάννης πρωτοσεβαστός, μέγας λο

γοθέτης, 1 0 7 - 109. 

Ρωμανός Α' Λεκαπηνός, 4, 25, 55, 57 -

61, 68, 69, 137. 

Ρωμανός Β', 62, 137. 

Ρωμανός Δ' Διογένης, 65. 66, 67, 69 - 71, 

7 3 - 7 5 , 137. 

σάκρα, 21. 22. 

Σέργιος Νικητιάτης, 35 - 36, 38 

Σισμάν υιός Μιχαήλ Σισμάνου βασιλέως 

Βουλγαρίας, 95. 

soror imperii mei, 124. 

Σταυράκιος λογοθέτης τοΰ δρόμου, 21. 

Στέφανος Αεκαπηνός, αυτοκράτωρ, 68. 

Στέφανος Δουσάν, 95. 

Στέφανος Α' πατριάρχης, Ί. 

Στέφανος μάγιστρος, 44, 5 7 - 5 9 . 131. 

στέψις, 13, 14, 18, 19. 8 9 - 9 0 , 92, 9 4, 

99, 103, 1 1 2 - 1 1 3 , 114, 125 - 126· 

αμφισβητούμενη τού Συμεών Βου/γα-

ρίας, 50 - 54. 

Στηλίχων, 6. 

στρατιωτική ηγεσία, 24 (θέυατος ' \ρμε-

νιάκων), 85, 86, 87. 88, 90. 

συγγένεια πλασματική, 52, 53, 101 - 103, 

124 - 125. 

συγκέντρωσις λαού καί αξιωματούχων, 10, 

21. 

συγκ/ητικοί, 88. 

Σύγκλητος, 8, 1 Ι, 13. 15, 17, 18, 19, 20, 

36, 42, 43, 46, 52, 55, 62 - 64, 65, 

69, 71, 78, 86, 87, 95 - 96, 103, 1 17, 

123, 126, 128, 132, 133, 136, 137" 

συγκλητική άϊία, 4 4. 

συμβασιλεία - συμβασιλεϊς, 13, 1 7 - 1 8 , 20 -

25, 28 - 29, 30 - 34, 42 - 4 Ì, 49 - 50, 

5 4 - 5 9 , 60, 61, 63, 6 5 - 6 7 , 7 0 - 7 3 , 

7 7, 88 - 89, 94, 9 9 - 105, 108 - 110, 

1 1 1 - 1 1 4 , 128, 129, 133, 136- 137. 

Συμεών Βουλγαρίας, 8, 50 - 54, 55. 

Σύνοδοι : Οίκουμενικαί, 23· Δ' Οικουμενική, 

23· Ζ ' Οικουμενική, 22, 23, 99, 134· 

έ'τ. 843, 23,31- έ'τ 869/870, 23- Ι ο υ 

νίου 1341, 91, 97, 122· Αυγούστου 

1341, 97, 98, 122 - 123· 2 Φεβρουαρίου 

1347, 97, 98. 

Σύνοδος πατριαρχική, 65, 71, 7 5 - 7 8 , 

87 - 88, 90, 97, 132, 136. 

σφραγίδες αυτοκράτειρας, 115- Ι Κι. 

Ταράσιος πατριάρχης, 21. 
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έν τέλει, 55, 66, 85, 87. 

τιτλοφορία βυζαντινού αύτοκράτορος, 101 -

105, 115 - 116. 

Τόμος συνοδικός, 75 - 79, 82 - 83, 97. 

97 - 9 9 , 105, 122. 

τύραννος, 48, 4«, 82. 

υιός τής βασιλείας μου, 53, 124. 

Φιλόθεος πατριάρχης, 1 2 2 - 1 2 3 . 

Φωκάς Αέων δομέστικος τών σχολών, 57, 

58. 59. 

χάρις είς πολιτικόν κατάδικον, 55. 

Χούμνος Γεώργιος έπί τής τραπέζης, 95 -

96. 

Χριστόφορος \εκαπηνός αύτοκράτιορ 68. 

69. 

Χριστόφορος πρωτοσηκρήτης καί έπί τού 

κανικλείου, 23. 
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