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ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 5 (2001 - 2003) 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΥΣΤΕΡΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

(Ή περίπτωση της Σερβίδας κλώστριας)* 

'Αφετηρία για το θέμα πού εξετάζουμε αποτέλεσε μια διάταξη στο Ζάκο-

νικ (αρ. 64), στον «Κώδικα των Νόμων» του τσάρου της Σερβίας Στέφανου 

Δουσάν (1331-1355), πού ορίζει Ή χήρα κλώστρια να είναι ελεύθερη, ακρι

βώς όπως και ό ιερέας'. Ή πολύ σύντομη, σχεδόν λακωνική, αυτή διάταξη 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θίγει ένα πρόβλημα μέ προεκτάσεις 

κοινωνικές και οικονομικές. Κατ' αρχήν πρέπει να τονιστή ότι είναι ή μονα

δική ρύθμιση του Κώδικα, πού αναφέρεται σέ γυναίκα2 και μάλιστα σέ συν

άρτηση μέ συγκεκριμένο επάγγελμα. Πριν σχολιάσω τό περιεχόμενο αυτής 

τής διάταξης, θεωρώ χρήσιμο να υπενθυμίσω ορισμένα στοιχεία σχετικά μέ 

τον Κώδικα και τις πηγές του, καθώς και μέ τήν οικονομική κατάσταση στή 

Σερβία τήν εποχή τής σύνταξης του Κώδικα. 

"Οπως είναι γνωστό, το Ζάκονικ, πού εκδόθηκε σέ δύο χρόνους (τό 1349 

κατατέθηκαν τα άρθρα 1-135 και τό 1354 τα άρθρα 136-201), συντάχθηκε μέ 

εντολή τοΰ Στέφανου Δουσάν, πού, στό πλαίσιο ενός ευρύτερου νομικού 

εγχειρήματος κωδικοποίησης τών νόμων, επιχείρησε να επιβάλει ένα ενιαίο 

δίκαιο σέ ολο τό εκτεταμένο κράτος του. Ό Κώδικας αποτελεί σπουδαίο νο

μικό κείμενο, πού καθρεφτίζει τήν κατάσταση τής Σερβίας τον 14ο αι.3, δηλ. 

τήν εποχή τής ακμής και τής εδαφικής επέκτασης τοΰ Σερβικού κράτους, 

* Μια πρώτη σύντομη παρουσίαση τοΰ θέματος δημοσιεύτηκε μέ τον τίτλο La filandière serbe à la 
production artisanale (milieu du XIVe s.), στό Zbornik Radova 38 (1999/ 2000) 351-356 (μέ περίληψη 

στα σερβικά, σ. 356-357). 

1. Για τό άρθρο 64 του Κώδικα βλ. γενικά Α. SOLOVIEV, Zakonik cara Stefana Dusana 1349 i 1354 

godine, Βελιγράδι 1980. σ. 226 και M. FILIPOVIC, Sirota kudeljnica (Ή χήρα κλώστρια). Z/W/WÄ MS 
za drush'ene nauke 5 (1953) 40-47. Πρβλ. D. DINIC-KNEZEVIC, Polozaj zene u Dubrovniku u XIII i XIV 

veku (Ή θέση τής γυναίκας στό Dubrovnik τόν 13ο και 14ο αι.), Βελιγράδι 1974, σ. 2,120. 

2. Μέ μοναδική εξαίρεση τήν αναφορά στην τσαρίνα, πού όμως εντάσσεται σέ άλλο πλαίσιο και 

συνδέεται μέ τήν αυτοκρατορική εξουσία. 

3. M. K.OSTRENCIC. Dusanov Zakonik kao odraz stvarnosti svoga vremena ( Ό Κοόδικας τού Δουσάν ώς 

αντανάκλαση τής πραγματικότητας τής εποχής του), Zbornik u cast seste stogodisnijce Zakonika 

Cara Dusana (Συλλογή για τήν έξακοσιοστή επέτειο τού Ζάκονικ τού τσάρου Δουσάν). Βελιγρά

δι 1951, σ. 27-44 (στό εξής: Zbornik). 
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άλλα και χής μεγάλης ανάπτυξης των κρατικών δομών και της οικονομίας. 

Αποτελεί έκτος τών άλλων βασική πρωτογενή, άρα αυθεντική, πηγή για τή 

μελέτη τής κοινωνίας και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης και τών σχέσεων 

τοϋ κράτους με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες και τών ομάδων μεταξύ 

τους, και παρέχει σημαντικές μαρτυρίες για το εμπόριο και τις εμπορικές 

συναλλαγές στή Σερβία τοϋ 14ου αι. Ή διάταξη που εξετάζουμε περιέχεται 

στο πρώτο μέρος τοϋ Κώδικα και παραδίδεται σέ δλα τα παλαιότερα χειρό

γραφα, μέ πολύ μικρές παραλλαγές στή διατύπωση4. Επομένως δέν υπάρχει 

αμφιβολία για τήν αξιοπιστία και τήν αυθεντικότητα της. 

Πρέπει να τονιστή οτι οι πηγές τοϋ Ζάκονικ προέρχονται από ποικίλους 

φορείς, πού επέδρασαν άμεσα ή έμμεσα στή διαμόρφωση τοϋ δικαίου τής 

Σερβίας: όπως επισημαίνει ό Ν. Radojcic, από τους σημαντικότερους μελε

τητές τοϋ κειμένου, «ό Κώδικας τοϋ Δουσάν πρέπει να μελετηθή σέ σχέση μέ 

το σλαβικό, τό βυζαντινό και τό δίκαιο τής Κεντρικής Ευρώπης»'. Πάντως, 

για τό νεοσύστατο κράτος, τό Βυζάντιο αποτελούσε ένα σταθερό και δοκι

μασμένο πρότυπο και, όπως μαρτυρεΐται άμεσα ή έμμεσα από τις διπλωματι

κές, νομικές και αφηγηματικές πηγές, ή επίδραση τοϋ ισχύοντος βυζαντινού 

δικαίου και τοϋ βυζαντινού νομικού συστήματος στή σύνταξη τοϋ Ζάκονικ 

υπήρξε θεμελιώδης. Τό βυζαντινό δίκαιο όμως προσαρμόστηκε, όπου χρεια

ζόταν, στις τοπικές συνθήκες και στο εθιμικό δίκαιο, τό όποιο στις παλαιές 

σερβικές περιοχές φαίνεται οτι διατηρούσε τήν ισχύ του. Άλλα σέ θέματα 

οικονομίας και εμπορικών συναλλαγών ανιχνεύονται στον Κώδικα ισχυρές 

δυτικές επιδράσεις, καθώς και ή εμπειρία από διακρατικές συμφωνίες μέ 

4. Για τα τέσσερα παλαιότερα χειρόγραφα βλ. ST. NOVAKOVIC, Zakonik Cara Dusana, cara Srpskog, 

1349 i 1354 (Tò Ζάκονικ τοϋ Στέφανου Δουσάν, τσάρου τών Σέρβων, 1349 και 1354), Βελιγράδι 

1898 (χρφ. τής Πριζρένης μέ αναφορές στα άλλα χειρόγραφα). Ν. RADOJCIC, Zakonik Cara Stefana 

Dusana, Βελιγράδι 1953 (χρφ. τής Πριζρένης). Μ. BEGOVIC, Zakonik Cara Stefana Dusana. Kniga I. 

Struski i Atonski Rukopis. Βελιγράδι 1975 (χρφ. τής Στρούγκας κα'ι τοϋ 'Αγίου Όρους). Λ. 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ, Στέφανος Δουσάν αυτοκράτορας Σερβίας και Ελλάδας. Ό Κώδικας 

Νόμων, 'Αθήνα 1983 (χρφ. Αγίου Όρους, ελληνική μετάφραση). D. BOGDANOVIC - Dj. KRSTIC, 

Dushan's Code. The Bistrica Transcript, Βελιγράδι 1994 (χρφ. τής Bistrica, κείμενο, αγγλική μετά

φραση). Στην παρούσα μελέτη έλαβα υπ' όψη τήν παράδοση τών χρφ. Πριζρένης (Ρ), Αγίου 

Όρους (Α) και Bistrica (Β), πού παρουσιάζουν πολύ μικρές παραλλαγές. 

5. Ν. RADOJCIC. Le droit byzantin dans le Code de Stephan Dusan (στά σερβικά μέ γαλλική περίληψη), 

hîoriski Casopis, II, Βελιγράδι 1951,10-18: εξετάζει κυρίως τις διατάξεις Ρ69.105.124,171-2 τοϋ 

χγφ. τής Πριζρένης (βλ. αντίστοιχα Α74.102,124,162-3 /Β70,103,119.167-8). Ο ΙΔΙΟΣ, Dusanov 

Zakonik i vizantisko pravo (Τό Ζάκονικ τοϋ Δουσάν και τό βυζαντινό δίκαιο), Zbornik, κυρίιος σ. 

45-77. Για τήν επίδραση τοϋ βυζαντινού δικαίου στό σερβικό υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία, 

βλ. σχετικά ΣΠ. ΤΡΩ1ΑΝΟΣ - S. SARKIC, Ό Κώδικας τοϋ Στέφανου Δουσάν και τό βυζαντινό δί

καιο, Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ'αιώνα, Ινστιτούτο Βυζαντινών 'Ερευνών, Αθήνα 1996, 

σ. 248-256 και κυρίως σ. 248. σημ. 1. 
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εμπορικές πόλεις της Δύσης και από κρατικά έγγραφα οικονομικοί) περιεχο

μένου6. 'Ακόμη ορισμένες ρυθμίσεις υπαγορεύτηκαν από την πραγματικότη

τα και τις νέες οικονομικές συνθήκες. 

Γιατί από το δεύτερο μισό του 13ου και κυρίως τον 14ο αι. συντελέστηκε 

στη Σερβία μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. Αύτη οφείλεται κυρίως στή διαρ

κώς αυξανόμενη εκμετάλλευση των μεταλλείων, στή συνακόλουθη επεξερ

γασία των μεταλλευμάτων και τήν μετακύλισή τους στή βιοτεχνία και το 

εμπόριο και στή διακίνηση τους στις διεθνείς αγορές, όπου ή ζήτηση, ιδιαίτε

ρα σε άργυρο, ήταν πολύ μεγάλη, καθώς τα μεταλλεία στή Δύση είχαν αρχί

σει να εξαντλούνται". Οι νέες οικονομικές δυνατότητες επέσυραν το ενδια

φέρον τών ξένων οικονομικών παραγόντων και κυρίως τών Βενετών άλλα 

και τών Ραγουζαίων, πού εϊτε ώς εμπορευόμενοι είτε και ως έποικοι συμμε

τείχαν από τότε ενεργά στην οικονομία και στις εμπορικές συναλλαγές της 

Σερβίας. Μαζί όμως μέ τα προϊόντα τών σερβικών μεταλλείων εισήλθαν στις 

ευρωπαϊκές αγορές και τα αγροτικά και βιοτεχνικά προϊόντα της χώρας8. 

Ανάμεσα σ' αυτά ήταν και τα υφαντά υφάσματα, για τα όποια ενδιαφέρον

ταν ιδιαίτερα οι "Ισπανοί έμποροι. Το γεγονός ότι στα μεγάλα κυρίως αστικά 

και εμπορικά κέντρα της Δυτικής Ευρώπης, όπως ήταν ή Κολωνία και το 

Παρίσι, ή υφαντική αυτή τήν εποχή είχε σχεδόν αποκλειστικά περιοριστή 

στή μεταξουργία και τις ποικίλες χρήσεις τής μετάξης", ίσως να είναι έ'νας 

από τους λόγους τής αυξημένης ζήτησης τών υφαντών τής σερβικής βιοτε

χνίας, ή οποία χρησιμοποιούσε και άλλα υλικά. 

Μέ αυτά τα οικονομικά δεδομένα αποκτά ιδιαίτερη σημασία ή διάταξη 

6. Γιά τις πηγές του Κώδικα και τις επιδράσεις πού ασκήθηκαν στο σερβικό οίκαιο βλ. τελευταία 

ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ. Τό Ζάκονικ τοΰ Στέφανου Δουσάν, έκφραση της 

κοινωνίας και τής οικονομίας τής Σερβίας τον 14ο αι.. 'Αφιέρωμα στή μνήμη τον Καθηγητή Ιω

άννη Ε. Καραγιαννόπονλον, Βυζαντινά 21(2000) 290 κέ., μέ τή βιβλιογραφία. 

7. Για τά μεταλλεία, τα κέντρα μεταλλουργίας, τα είδη τών μεταλλευμάτων και τήν επεξεργασία 

τους, και για τήν οργάνωση τής εργασίας τών μεταλλωρύχων, βλ. Μ. J. DINIC, Za istoriju rudastva 

u srednjevekovnoj Srbiji i Bosni (Περί τής ιστορίας τής μεταλλουργίας στή μεσαιωνική Σερβία και 

Βοσνία), τ. Α', Βελιγράδι 1955. Πρβλ. Ν. BELDICEANL, Les actes des premiers sultans conservés dans 
les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale de Paris, vol. II. Règlements miniers (1390-1512). Πα-

ρίσι-Χάγη 1964. 

8. Γιά τήν οικονομική ανάπτυξη τής Σερβίας υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία, βλ. ενδεικτικά ΜΑΡΙΑ 

ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ. Le développement économique des Balkans Occidentaux et le rôle 
de l'Europe Celtrale et Occidentale, Φιλίλλην. Studies in Honour of Robert Browning, Βενετία 1996, 

κυρίιος σ. 307-309. 

9. Γιά τή μεταξουργία στην Ευρώπη γενικά βλ. S. CAVACCIOCHI (ed.), La seta in Europa, Atti XXIV 

Sett, di Prado. 1993. Βλ. επίσης EDITH ENNEN, Frauen im Mittelalter, 4η έκδ. Μόναχο 1991. κυρίίος 

σ. 160 κέ. (Κολωνία), 164 κέ. (Παρίσι): ποικίλες επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές μέ 

κλάδους επεξεργασίας και χρήσης τής μετάξης. 
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τού Ζάκονικ για την χήρα κλώστρια. 'Ασφαλώς όέν πρόκειται έδώ για οποια

δήποτε γυναίκα πού έκλωθε ή υφαίνε για τις ανάγκες της οικογένειας ή του 

άρχοντα της περιοχής, άλλα για την κλώστρια που συμμετείχε στή βιοτεχνική 

παραγωγή. Έ ξ άλλου ή υφαντική ήταν παραδοσιακά γυναικεία κυρίως 

ασχολία, πού, όταν οι συνθήκες το επέτρεψαν ή και το επέβαλαν, έγινε επάγ

γελμα. Στον Κώδικα ή κλώστρια εμφανίζεται ώς ανεξάρτητο άτομο: πρόκει

ται γιά μια γυναίκα πού δεν βρισκόταν υπό τήν προστασία και τήν ευθύνη 

κάποιου άντρα, αφού ήταν χήρα. Ή αναφορά στο Ζάκονικ επιτρέπει να 

υποθέσουμε ότι αυτή είχε κάποια νομική κατοχύρωση και επομένως ότι κά

τω άπό ορισμένες προϋποθέσεις είχε το δικαίωμα να εκπροσωπεί τον εαυτό 

της στις σχετικές μέ τήν εργασία της συναλλαγές, αντίθετα άπό τήν παντρε

μένη, τήν όποια έκπροσίοποΰσε πάντα ό άνδρας της. 

Μια σύγκριση μέ τή θέση και τα δικαιώματα της γυναίκας στο Βυζάντιο 

και στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη κατά τον ύστερο Μεσαίωνα θά βοη

θήσει όχι μόνο να εντοπίσουμε τις τυχόν επιδράσεις πού άσκησαν στή σερ

βική κοινωνία και στή σερβική νομοθεσία άλλες κοινωνίες και άλλα συστή

ματα, αλλά και να επιχειρήσουμε μέ συγκρίσιμα εργαλεία μια πιο ουσιαστική 

ερμηνευτική προσέγγιση του θέματος. 

Ή θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο. Ή θέση της γυναίκας στή Βυζαντινή 

αυτοκρατορία έχει σχετικά πρόσφατα απασχολήσει συστηματικά τήν έρευ

να και τα τελευταία χρόνια αξιόλογες μελέτες έχουν διαφωτίσει πολλές 

πτυχές του προβλήματος10. Τό θέμα άπό τήν άποψη τής τεκμηρίωσης παρου

σιάζει ορισμένες δυσκολίες, πού οφείλονται πρωταρχικά στην ίδια τή φύση 

10. Είναι ενδεικτικό των τάσεων και των προβληματισμών τής σύγχρονης έρευνας τό γεγονός δτι 

στο 16ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών (Βιέννη 1981), ένα άπό τα κεντρικά θέματα 

ήταν αφιερωμένο στό ρόλο της γυναίκας στή βυζαντινή κοινωνία (Die Rolle der Frau in der by

zantinischen Gesellschaft), μέ βασική εισήγηση τής ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΛΑΙΟΥ (The Role of Women in By

zantine Society) και ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις μεταξύ άλλων τής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕΝΤΖΟΥ-

ΜΕΪΜΑΡΗ (Ή παρουσία τής γυναίκας στις ελληνικές επιγραφές άπό τον Δ' μέχρι τον Γ μ. Χ. 

αιώνα), Κ. ΚΥΡΡΗ (Le rôle de la femme dans la société byzantine particulièrement pendant les derniers 
siècles), ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗ-ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ (Women in the Society of the Despotate of 

Epirus): βλ. σχετικά JOB 32/1-2(1982). Άπό τήν πλούσια πρόσφατη βιβλιογραφία σημειώνω τή 

βασική μελέτη τής JOËLLE BEAUCAMP, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e s.). I. Le droit impérial, 
Παρίσι 1990, και άπό τις πολύ ενδιαφέρουσες σχετικές εργασίες της τό άρθρο La situation 

juridique de la femme à Byzance, Cahiers de civilisation médiévale 20 (1977) 145-176. Βλ. επίσης 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ή θέση τής γυναίκας στή βυζαντινή κοινωνία, "Ιδρυμα Γουλανδρή-

Χόρν, 'Αθήνα 1993. ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΟΥ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στό Βυ

ζάντιο, Συμβολή στή μελέτη γιά τή θέση τής γυναίκας στή βυζαντινή κοινωνία, Κέντρο Βυζα

ντινών 'Ερευνών, Θεσσαλονίκη 2000. Άπό τις παλαιότερες μελέτες, σέ μιά εποχή πού τα θέματα 

αυτά δέν είχαν συστηματικά απασχολήσει τήν έρευνα, πρέπει ιδιαίτερα νά τονιστή ή συμβολή 

τού Φ. ΚΟΥΚΟΥΛΕ, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, κυρίως τ. Β/Π, Αθήνα 1948, σ. 163-218 («Ό 

βίος μιας βυζαντινής»), γιά τό ύπό εξέταση θέμα βλ. σ. 204 κέ. (γυναικεία επαγγέλματα). 
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των αφηγηματικών πηγών πού κατά κανόνα προέρχονται από ανδρική γρα

φίδα και εκφράζουν ανδρικές άντιλή\[>εις, κι ακόμη στο γεγονός οτι οι βυζαν

τινοί συγγραφείς, όταν δίνουν πληροφορίες για τη θέση και τις δραστηριότη

τες τών γυναικών, αναφέρονται συνήθως στις γυναίκες του δικού τους περι

βάλλοντος ή της άρχουσας τάξης και έτσι πολλές ομάδες γυναικών της αυτο

κρατορίας παραμένουν στή σκιά. "Ενας άλλος λόγος είναι οτι οι πηγές είναι 

γενικά αποσπασματικές και κατανέμονται άνισα στο χώρο και στο χρόνο, 

γιατί οι σχετικές ειδήσεις αφορούν συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα και 

λιγότερο στην περιφέρεια και σέ ορισμένες εποχές είναι πιο σπάνιες, πράγμα 

πού δυσχεραίνει τή διαχρονική μελέτη του προβλήματος στην εξελικτική του 

πορεία". 

Πάντως για τή θέση της γυναίκας στο Βυζάντιο στον ύστερο Μεσαίωνα 

υπάρχει αρκετά πλούσιο υλικό, πού προέρχεται, έκτος άπό τις αφηγηματικές 

πηγές, κυρίως άπό τα έγγραφα, τις επιγραφές, τή νομολογία -αποφάσεις τών 

δικαστηρίων αστικών και εκκλησιαστικών-, και τήν τέχνη -τοιχογραφίες και 

μικρογραφίες χειρογράφων-, πού απηχούν άμεσα τήν καθημερινή πρακτι

κή. Διαφωτιστικές είναι επίσης οι αναφορές, αν και πιο σπάνιες, στή σχετική 

νομοθεσία τοΰ Βυζαντίου. Πρέπει όμως να σημειωθή ότι συχνά υπάρχει 

ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο νόμο και τα ισχύοντα ιδεολογικά πρότυ

πα άπό τή μιά, και στην εκάστοτε πραγματικότητα άπό τήν άλλη, όπως αυτή 

τεκμαίρεται άπό τις σύγχρονες πηγές. Τα ιδεολογικά πρότυπα εξέφραζαν 

συνήθως αντιλήψεις παραδοσιακές και ή νομοθεσία ήταν άπό τή φύση της 

περισσότερο συντηρητική12, αν και οι εξελίξεις ανάγκαζαν συχνά τους νομο

θέτες και τους δικαστές να προσαρμόζουν ή και να μεταβάλλουν τις υπάρ

χουσες διατάξεις για να αντιμετωπίσουν σύγχρονες τους καταστάσεις και 

προβλήματα. Περισσότερο στατικό ήταν το κανονικό δίκαιο, πού επηρεαζό

ταν άπό θρησκευτικές αντιλήψεις και παλαιότερες εκκλησιαστικές αποφά

σεις και άπό τις απόψεις τών Πατέρων της Εκκλησίας13. Αντίθετα ή καθημε

ρινή ζωή απαιτούσε ευελιξία και προσαρμογή στις απαιτήσεις τών καιρών 

και στις νέες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. 

Ή σύγχρονη έρευνα έχει διαφοροποιήσει ή και ανατρέψει παλαιότερα 

στερεότυπα, σύμφωνα μέ τα όποια ή γυναίκα στο Βυζάντιο ζούσε κλεισμένη 

11. Πρβλ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ο. π., σ. 11-12. 

12. Πρβλ. JOËLLE BEAUCAMP, La situation juridique de la femme à Byzance. 146, οπού σχετικά μέ τή 

νομική υπόσταση της γυναίκας επισημαίνεται οτι υπάρχει μεγάλη ομοιότητα μεταξύ του δικαί

ου τοΰ 6ου αι. και του δικαίου της μακεδόνικης δυναστείας, τό όποιο ουσιαστικά ίσχυσε ως το 

τέλος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

13. Πρβλ. Ί . ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ή θέση της χήρας στή βυζαντινή κοινιονία. Από τους Πατέρες στους κα-

νονολόγους τοΰ 12ου αιώνα. Βυζαντινά 16 (1991) 35-42. 
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στο σπίτι της, στο περιθοόριο τοϋ κοινωνικού γίγνεσθαι. Αύτη ή στατική εικό

να δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, τουλάχιστον οχι για ολη τη 

διάρκεια της χιλιόχρονης ιστορίας τοϋ Βυζαντίου οΰτε για όλες τις κοινω

νικές ομάδες και για όλες τις εκφάνσεις τοϋ βίου. Και δεν αναφέρομαι βέ

βαια στις εντυπωσιακές περιπτώσεις γυναικών, πού έπαιξαν σημαντικό ρόλο 

στη διοίκηση ή στην πνευματική ζωή της αυτοκρατορίας καί πού άποτελοϋν 

σπάνιες εξαιρέσεις, άλλα γενικά στή θέση της γυναίκας μέσα στή βυζαντινή 

οικονομική και κοινωνική καθημερινή ζωή -θέση πού επηρεάστηκε στή πο

ρεία τοϋ χρόνου από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες και από τήν 

εξέλιξη της κοινωνίας. 'Από τήν άποψη αυτή ό 11ος αι.- απαρχή μεγάλων 

πολιτικών και οικονομικών μεταβολών14 - αποτελεί σταθμό cf αυτή τήν εξέλι

ξη, ή οποία συνεχίστηκε και διευρύνθηκε τους επόμενους αιώνες, οπότε τα 

δικαιώματα και οι δραστηριότητες τών γυναικών αυξήθηκαν σταδιακά. Ή 

παρούσα μελέτη δεν αποσκοπεί να εξετάσει όλα τα θέματα πού σχετίζονται 

μέ τή θέση της γυναίκας στή βυζαντινή κοινωνία- θα περιοριστή να ερευνή

σει τή συμμετοχή της στην οικονομία τοϋ ύστερου Μεσαίωνα, μέ ορισμένες 

αναδρομές σέ παλαιότερους χρόνους, όταν τοΰτο κρίνεται απαραίτητο. 

Ή γυναίκα στο Βυζάντιο, εκτός από τή βασική μεγάλη αποστολή της πού 

ήταν ή μητρότητα, ή γέννηση και ανατροφή τών παιδιών της, καί μαζί ή δια

χείριση τοϋ οίκου της, είχε μέσα στην οικογένεια αποφασιστικό οικονομικό 

ρόλο, ιδιαίτερα ή γυναίκα της άρχουσας τάξης καί ή άστη, γιατί μέ τό γάμο 

της γινόταν κάτοχος μικρής ή μεγάλης περιουσίας άπό τήν προίκα της καί τή 

γαμήλια δωρεά τοϋ συζύγου1'. Ή προικώα περιουσία προστατευόταν στα

θερά άπό τον νόμο, κυρίως για τό συμφέρον τών παιδιών, καί κανείς δεν είχε 

τό δικαίωμα να τήν υποθηκεύσει, να τή μεταβιβάσει ή να τήν πουλήσει16. Τή 

διαχείριση της προίκας καί τήν επικαρπία είχε ό σύζυγος, ό οποίος ήταν ή κε-

14. Βλ. P. LEMERLE, Cinq études sur le Xle siècle byzantin, Παρίσι 1977. κυρίως σ. 302 κέ., οπού το σχε

τικό κεφάλαιο για τον 11ο αί. επιγράφεται χαρακτηριστικά "Byzance au tournant de son destin". 

Βλ. καί παρακάτω σημ. 82. 

15. Ό ΧΩΜΑΤΙΑΝΟΣ (έκδ. PITRA, No 55) υπολογίζει τή γαμήλια δωρεά στο 1/2 της προίκας. Τον 

14ο α'ι. όμως αντιπροσώπευε συνήθως το 1/3 της προίκας: βλ. Ν. ΜΑΤΣΗΣ,Τό οίκογενειακόν δί

καιον κατά τήν νομολογίαν τοϋ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως τών ετών 1315-1401. 'Αθή

να 1962, σ. 141-142. 

16. Χαρακτηριστική είναι ή περίπτωση της Ευδοκίας, «συμβίου Στεφάνου Ρασοπώλου»: για να 

μπορέσει να πουλήσει προικώα κτήματα της. ώστε νά αντιμετωπίσει τήν έσχατη ένδεια στην 

όποια είχαν περιέλθει αυτή καί τα παιδιά της, ζήτησε τό 1112 τή σχετική άδεια μέ «ίκετήριον 

έγγραφον» προς τον πραίτορα καί δούκα Θεσσαλονίκης: Actes de Docheiariou, έκδ. Ν. ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΔΗ, Παρίσι 1984, No 3, στ. 15 κέ. Είναι αξιοσημείωτο ότι πριν άπό τήν έκδοση της άδειας (λύ-

σις) έγινε έρευνα για νά έξακριβωθή. άν ή γυναίκα απηύθυνε πράγματι τό έγγραφο οικεία 

βονλη καί γνώμη (στ. 24) καί δέν εξαναγκάστηκε άπό άλλους. 
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φαλή τής γυναικός, όπως και όλης της οικογένειας, και είχε κατά κάποιο 

τρόπο κυριότητα και εξουσία πάνω στη σύζυγο του17. Ωστόσο ή σύζυγος 

είχε τη δυνατότητα να προσφύγει στο δικαστήριο, αν έκρινε ότι αυτός έκανε 

κακή διαχείριση της περιουσίας της. Άπό τήν υπάρχουσα νομολογία συνά

γεται οτι, όταν τό δικαστήριο απέδιδε τήν προικώα περιουσία της σε μια γυ

ναίκα, αυτή γινόταν απόλυτη κάτοχος και είχε τό δικαίωμα να τή διαχειρίζε

ται όπως εκείνη έκρινε, να τήν πωλεί ή να τή δωρίζει σε μονές και ευαγή 

ιδρύματα. Οι περιπτώσεις όμως αυτές ήταν πολύ σπάνιες καί δύσκολα ανε

κτές από τή βυζαντινή κοινωνία ως τον 11ο αι.18. Τους επόμενους αιώνες και 

κυρίως στην παλαιολόγεια εποχή, οπότε ή προικώα περιουσία είχε στην πρά

ξη ξεφύγει άπό τους αυστηρούς περιορισμούς των προηγούμενων χρόνων, 

αναφέρονται αρκετές περιπτώσεις πού ή γυναίκα είχε τή δυνατότητα να δια

χειρίζεται ή ίδια τήν περιουσία της και μέ δική της πρωτοβουλία να τήν επεν

δύει σέ μικρές ή μεγαλύτερες βιοτεχνικές επιχειρήσεις, ακόμη και σέ εμπόριο 

μεγάλων άποστάσεοίν1". Τό γεγονός ότι οι περιπτώσεις αυτές μαρτυρούνται 

κατά τους παλαιολόγειους χρόνους μπορεί εν μέρει να οφείλεται στην ύπαρ

ξη περισσότερων σχετικών πηγών, πού είναι πιο σπάνιες σέ προηγούμενες 

εποχές· κυρίως όμως οφείλεται στις κοινωνικές καί οικονομικές αλλαγές, 

πού συντελέστηκαν άπό τα τέλη τοΰ 11ου καί τον 12ο καί 13ο αι. καί τις 

όποιες προκάλεσαν οι μεγάλες πολιτικές μεταβολές πού άνέτρει[)αν τις ισορ

ροπίες καί συγκλόνισαν τήν αυτοκρατορία, καθώς καί οι νέες οικονομικές 

συνθήκες καί ή δυναμική εμφάνιση τών ιταλικών εμπορικών πόλεων. Ή με

γάλη ανάπτυξη τής έγγειας ιδιοκτησίας, πού ένα μέρος της είχε περάσει στα 

χέρια γυναικών τής άρχουσας τάξης, ενίσχυσε τήν κοινωνική καί οικονομική 

τους οντότητα καί τή θέση τους μέσα στην οικογένεια: οι γυναίκες τής άρι-

17. JOËLLE BEAUCAMP. La situation juridique de la femme à Byzance, 162. Βλ. W. HÖRANDNER, Theodoros 
Prodromos. Historische Gedichte. Βιέννη 1974. No XX : "Ισμεν όε πάντως κεφαλήν τής γυναικός 

τον ανορα. Πρβλ. Πείρα, XXV. § 57 καί 63, kxb.JGR, IV, σ. 106 κέ. Ή «Πείρα», έ'ργο του κριτοΰ 

του 'Ιπποδρόμου Ευσταθίου Θεσσαλονίκης (μέσα Που αι.) αναφέρεται σέ δίκες πού έγιναν 

άπό τα τέλη τοΰ 10ου αι. ώς τήν εποχή τοΰ συγγραφέα καί επομένως αντικατοπτρίζει τή σύγ

χρονη πραγματικότητα. 

18. Βλ. Πείρα, VII, §19. JGR, IV, σ. 31: "Οτι ή γυνή άπαξ κατά τών τον ανδρός πράξεων εις οικαστή-

ριον φοιτήσασα καί τήν άπορίαν τούτον ελέγξασα καί τά παρά τούτον άπεμπολημένα έκνικάν 

επιχειρούσα καλώς διαλύεται. Είναι χαρακτηριστικό τών αντιλήψεων τής εποχής ότι στην περί

πτωση αυτή: ενήλλακται ή τάξις τής εξουσίας, ώστε καί τών έκνικωμένων πάντων καθίσταται 

κνρία ή γννή καί όοκεϊ πως άρρενούσθαι μεν το θήλυ κατά γε τής κυριότητος λόγον, θηλύνε-

σθαι όε το άρρεν καί νποπίπτειν εις έξονσίαν όιά τήν τών έργων άσθένειαν. Πρβλ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΛΑΙΟΥ. The Role of Women in Byzantine Society, XV7. Internationaler Byzantinisten Kongress, Wien 

1981. Akten, Hauptreferate. JOB 31/1. σ.237. 

19. Ό . π., σ. 239-241. Βλ. καί παρακάτω σ. 162-163 και σημ. 46-50. 
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στοκρατίας, περήφανες για την καταγωγή τους άστε συχνά να διατηρούν το 

πατρικό τους επώνυμο, εμφανίζονται να έχουν και να διαχειρίζονται χωρίς 

επεμβάσεις δική τους κτηματική περιουσία. 'Από τα Τυπικά των γυναικείων 

μονών, πού είχαν ίδρυθή από μέλη της αριστοκρατίας, φαίνεται καθαρά οτι 

ή οικονομική διαχείριση και οι αποφάσεις για τήν οικονομική πολιτική της 

μονής βρίσκονταν στα χέρια των γυναικών - μόνον ό οικονόμος ήταν άνδρας, 

άλλα κι αυτός ήταν υπόλογος απέναντι στην ηγουμένη. Αυτό μαρτυρεϊται 

π.χ. στο Τυπικό της μονής της Κεχαριτωμένης (του έτους 1118), πού ί'δρυσε ή 

Ειρήνη Δούκαινα, ή σύζυγος του Αλεξίου Α Κομνηνού20. Κι αργότερα, τον 

14ο αι. μαρτυρεϊται, με κάποια ίσως υπερβολή, οτι τα 75% τών γυναικών πού 

ασχολούνταν μέ μικρές ή μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες ήταν γυναίκες 

της αριστοκρατίας21. Ή οικονομική εξ άλλου διείσδυση τών ιταλικών πόλεων, 

κυρίως τής Βενετίας και της Γένουας, μέ τις νέες μεθόδους και τεχνικές και 

μέ τήν άρτια για τα μέτρα τής εποχής οργάνωση τους, παρά τις δυσμενείς επι

πτώσεις πού είχε γενικότερα στην οικονομία τού Βυζαντινού κράτους, προ

κάλεσε σταδιακά σημαντική άνθηση τών πόλεων και ευρύτερη συμμετοχή 

τού αστικού πληθυσμού στο εμπόριο22. Είναι επίσης πιθανόν ότι σέ περιόδους 

κρίσεων, όπως ήταν ό 14ος και 15ος αι., ορισμένα τμήματα τού γυναικείου 

πληθυσμού ανέλαβαν μεγαλύτερες πρωτοβουλίες οικονομικής φύσης23. 

'Εκτός από αυτή τήν εξέλιξη πού οφείλεται σέ εξωγενείς παράγοντες 

-τήν πολιτική συγκυρία και τις νέες οικονομικές συνθήκες-, πρέπει να τονι-

στή οτι ή θέση τής γυναίκας και ή συμμετοχή της στην οικονομία παρουσιά

ζει ουσιαστικές διαφορές ανάλογα μέ τήν κοινωνική τάξη στην οποία άνηκε, 

αν ζούσε στην Κωνσταντινούπολη και σέ μεγάλα αστικά κέντρα τής αυτο

κρατορίας ή στην περιφέρεια, αν ζούσε σέ πόλη ή σέ χωριό. Σέ όλες όμως τις 

κοινωνικές τάξεις και σέ οποιαδήποτε περιοχή ή ασχολία πού προσιδίαζε 

στή γυναικεία φύση και συμφωνούσε μέ τήν κρατούσα ιδεολογία ήταν τό 

γνέσιμο και ή υφαντική, ή κατασκευή νημάτων, υφασμάτων και ενδυμάτων. 

Σύμφωνα μέ τα τότε αποδεκτά πρότυπα, αυτή ή ασχολία έπρεπε νά περιορί

ζεται στις ανάγκες τού κάθε νοικοκυριού και, στην περίπτωση τών μοναχών, 

στις ανάγκες τού μοναστηριού τους. Στην πραγματικότητα όμως αρκετά 

20. Τυπικόν τής Σεβάσμιας Μονής τής Ύπεραγίας Θεοτόκου τής Κεχαριτωμένης (1118), PG, τ. 127, 

στ. 993-1126. Πρβλ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Role of Women in Byzantine Society, 242. ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Ή οικονομική δραστηριότητα τής Ελληνίδας στο Βυζάντιο και τήν Τουρκοκρα

τία (Ή γυναικεία συντεχνία τών Τρικάλων), Τρικαλινά 6 (1986) 125. 

21. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Role of Women in Byzantine Society, o. 247. 

22. Ή ΙΔΙΑ, The Byzantine Economy in the Mediterranean Trade System, 13th-15th Centuries, DOP 34 

(1980) 177-222 και κυρίως 205 κέ. 

23. Βλ. αναλυτικά ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Role of Women in Byzantine Society, κυρίως ο. 233-241. 
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νωρίς ή υφαντική από οικιακή ασχολία είχε γίνει επάγγελμα και μεγάλο μέ

ρος της παραγωγής υφασμάτων πού διοχετευόταν στην αγορά προερχόταν 

από γυναικεία χέρια. Το ίδιο συνέβαινε και στα γυναικεία μοναστήρια, όπου 

συχνά ή παραγωγή υφαντών ήταν μεγάλη. "Ετσι ή υφαντική και οι συναφείς 

ασχολίες έγιναν άπό τα πιο συχνά γυναικεία επαγγέλματα. Σε όλη τή μακρά 

διάρκεια του ιστορικού βίου της αυτοκρατορίας συνεχείς είναι οι μαρτυρίες 

για τις διάφορες ειδικότητες της υφαντικής, πού έφεραν συγκεκριμένες ονο

μασίες (άννφαντοϋ, λίννφαρία, μεταξαρία κ.ά.), και αντιστοιχούσαν σέ διά

φορες φάσεις επεξεργασίας των υλικών και κατασκευής τών υφασμάτων 

άπό γυναίκες για βιοπορισμό24. 

Ό Μιχαήλ Ψελλός (11ος αι.) διασώζει μια πολύ ενδιαφέρουσα περι

γραφή για τό γυναικείο πανηγύρι της Άγάθης25, πού γινόταν στην Κωνσταν

τινούπολη κάθε χρόνο, στις 12 Μαΐου, τήν επομένη δηλ. τής επετείου τών 

Εγκαινίων τής Βασιλεύουσας, και στο όποιο έπαιρναν μέρος μόνον γυναίκες, 

κλώστριες, ύφάντριες, κεντήστρες (ξαίνονσαι τα ερια, νφαίνονσαι, ίστονργοϋ-

σαί). Τό πανηγύρι άρχιζε με μια θρησκευτική τελετή, προφανώς με λειτουρ

γία στην εκκλησία- στή συνέχεια, μέσα σέ εορταστική ατμόσφαιρα, γινόταν 

μια εντυπωσιακή αναπαράσταση τής υφαντικής, με έπί κεφαλής τις πιο ήλι-

κωμένες και έμπειρες τής τέχνης (πρεσβύτιδες ή προμνήστριες), και τό πανη

γύρι κατέληγε σέ διασκέδαση μέ τραγούδια και χορό. Οι γυναίκες πού 

έπαιρναν μέρος σ'αύτό φαίνεται οτι ήταν επαγγελματίες, πού εργάζονταν 

για βιοπορισμό. Ό π ω ς παρατηρεί ή 'Αγγελική Λαΐου, ή τακτή ημερομηνία 

τής εκδήλωσης και ή σαφώς ιεραρχική δομή τής ομάδας επιτρέπει βάσιμα να 

ύποστηριχθή οτι είχαν κάποια επαγγελματική οργάνωση και οτι πιθανώς 

υπήρχε τότε στην Κωνσταντινούπολη ένα είδος συντεχνίας, πού μέλη της 

ήταν αποκλειστικά γυναίκες πού ασκούσαν τήν υφαντική και τα συναφή 

επαγγέλματα26. Πρέπει βέβαια να σημειωθή ότι δέν υπάρχει ρητή μαρτυρία 

24. Ελένη ΜΑΡΓΑΡΟΥ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στο Βυζάντιο, κυρίως σ. 208-

209,229-232.234. 

25. Για τό κείμενο βλ. Κ. ΣΑΘΑΣ. Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. Ε'. Βενετία 1876, σ. 527-531 : Περί τής εν 

Βνζαντίω γυναικείας πανηγνρεως τής Άγάθης. 

26. Βλ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Festival of "Agathe". Comments on the Life of Constantinopolitan Women, 

Βνζάντιον. Αφιέρωμα στον Άνορέα Ν. Στράτο, τόμ. Α', Αθήνα 1986, σ. 111 -122. Ό λόγος πού τό 

πανηγύρι ονομάστηκε τής Άγάθης όέν έχει επαρκώς έρμηνευοή. Σημειώνω οτι ό Ψελλός (πού 

γράφει μετά τό 1054) δέν κάνει καμμιά αναφορά στην ομώνυμη άγια. ή οποία έζησε και μαρτύ

ρησε στο Παλέρμο τής Σικελίας και τιμάται Ίοιαίτερα άπό τή Δυτική Εκκλησία· πάντως ό βίος 

της άλλα και ή σχετική εικονογράφηση καθόλου όέν τήν συνδέουν μέ τήν υφαντική. Κατά τόν 

Ψελλό, ή ονομασία είναι δημιούργημα κάποιου φιλοσόφου, πού επιδίωκε τήν τον αγαθόν φνσιν 

ταϊς γνναιξίν ύττοόεϊξαι και φήναι το τελειότατον τέλος εκάστης πράξεως ... ίν ή αγαθή φύσις, 

καί αγαθή ψυχή, και αγαθή προαίρεσις, όιά ταϋτα κ,νριον πεποίηκε το επίθετον, τον τόνον ava-
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για την ύπαρξη συντεχνίας γυναικών ασχολουμένων επαγγελματικά με την 

υφαντική. Ωστόσο στο «Έπαρχικόν Βιβλίον» (αρχές 10ου αι.) αναφέρονται 

οι μεταξάριοι και οι καταρτάριοι, δηλ. οι ασχολούμενοι αντίστοιχα με το 

εμπόριο και την επεξεργασία του ακατέργαστου μεταξιού, άνδρες άλλα και 

γυναίκες, που φαίνεται οτι ήταν μέλη συντεχνίας (οι καταρτάριοι άνηκαν 

στην κατώτατη οικονομική κλίμακα)27. Ό π ω ς είναι γνωστό, ή μεταξουργία 

στο Βυζάντιο είχε εξελίχθη σταδιακά σε έναν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο κλάδο, 

οχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, άλλα και στην περιφέρεια2*· στον ελλα

δικό χώρο ή Πάτρα, ή Κόρινθος και ή Θήβα υπήρξαν σπουδαία κέντρα με-

ταξοβιομηχανίας, στα όποια ή συμμετοχή τών γυναικών ήταν ιδιαίτερα ση

μαντική. Κατά τον 11ο και 12ο αι., οι Θηβαίες ύφάντριες είχαν αποκτήσει με

γάλη φήμη ως την ίστονργικήν κομψότητα καλώς επιστάμεναι, και κατείχαν 

τα πρωτεία στην τεχνική της υφαντικής και στή βαφή τής πορφύρας29. Ή ένα-

βφάσας, ίνα προσωποποίηση το πράγμα- Κ. ΣΑΘΑΣ. ό.π. (σημ. 25), σ. 528: Διερωτώμαι αν υπάρ

χει συνάφεια του ονόματος αύτοϋ μέ τή λέξη «άγαθίς», πού σημαίνει κουβάρι άπό νήμα. 

27. Βλ. Έπαρχικόν Βιβλίον, VII, 2, εκδ. I. DUJCEV, The Book of the Eparch, Λονδίνο 1970: Οι ευτελέστε

ροι καταρτάριοι και άπό τών μεταξαρίων οι μη εν τη απογραφή δντες, εϊτε άνορες εϊτε γυ

ναίκες... Νέα εκδ. J. KÖDER, Das Eparchenbuch Leons des Weisen, Βιέννη 1991 (CFHB 33). Ή 

ακριβής σημασία τής φράσης έχει απασχολήσει πολύ την έρευνα: βλ. D. SIMON, Die byzantinischen 

Seidenzünfte, BZ 68 (1975) 23-46' M. KAPLAN, Du cocon au vêtement de soie: concurrence et 
concentration dans l'artisanat de la soie à Constantinople aux Xe-XIe siècles, Εύψυχία, Mélanges offerts 
à Hélène Ahrweiler, Ι, Παρίσι 1998, κυρίως σ. 323 κέ.· ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Festival of "Agathe", 

σ. 119 κέ. Πρβλ. και τις παρατηρήσεις του Β. MENDL, Les corporations byzantines. (Οι μη έν τη 

απογραφή δντες), Byzantìnoslavica 22 (1961) 302-319· G. MANIATIS, Organization, Market Structure 
and Modus Operandi of the Private Silk Industry in Tenth-Century Byzantium, DOP 53 (1999) κυρίως 

283 κέ. Τελευταία ή ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΟΥ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στό Βυ

ζάντιο, ο. 229-232, σχολιάζει εκτενώς τή φράση και τους δρους μεταξάριοι και καταρτάριοι, μέ 

τις προτεινόμενες ερμηνείες και τή βιβλιογραφία.- Γιά τή χρονολόγηση τοϋ Έπαρχικοϋ Βιβλίου 

(το 911-912. ίσως μέ προσθήκες τών μέσων τοϋ 10ου αι.), βλ. ΑΝ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Τό 

Έπαρχικόν Βιβλίον Λέοντος τοϋ Σοφοί και αϊ συντεχνίαι έν Βυζαντίφ. 'Αθήνα 1935. σ. 10-27. 

28. Ήταν τότε ό μεγαλύτερος κλάδος τής βιοτεχνίας μέ πέντε συντεχνίες στην Κωνσταντινούπολη, 

όπως συνάγεται και άπό τό «Έπαρχικόν Βιβλίον» (κεφ. 4-8): βλ. σχετικά Μ. KAPLAN, Du cocon 

au vêtement de soie, σ. 313-315. Ειά τήν ανάπτυξη τού κλάδου στην επαρχία, κυρίως χάρη στην 

επέμβαση τής αριστοκρατίας, ο. π., σ. 325-327. 

29. Βλ. ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ. εκδ. J.-L. VAN DIETEN, σ. 74: και τήν ίστουργική κομψότητα καλώς 

επιστάμεναι, και σ. 98: τών εκ Κορίνθου και Θήβηθεν ορμώμενων, και τούτων όσοι... τάς εύητρί-

ους όθόνας νφαίνειν ελαχον και τών γυναικών ... τήν αυτήν άνόράσιν τέχνην εκμελετήσασαι.... 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΤΖΗΣ, Έπιστολαί, εκδ. Λειψίας, άρ. 71, σ. 101.18-102.23 (= εκδ. DRESSEL, 1964, σ. 

62-63): τάς Θηβαίων γυναίκας ... χρωματουργεΐν εύφυώς τάς βαφάς περιθρυλλοϋσν οι λόγοι, 

εγώ δε τάς Θηβαίων... προς ιστουργίαν άπασών ΰπεραίρω ... και Θηβαΐόας... πρωτεία φέρου

σας τοις Ίστοπόνοις τεχνήμασιν άπασών. Πρβλ. ΛΑ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Ή βυζαντινή Θήβα. 996/7-1204 

μ.Χ., Ίστορικογεωγραφικά 2 (Γιάννενα-Θεσσαλονίκη 1988) κυρίως 40 κέ.. μέ τή βιβλιογραφία. 

Ειά τή μεταξουργία στό Βυζάντιο βλ. τή βασική μελέτη τοϋ R. S. LOPEZ, Silk Industry in the 

Byzantine Empire" Speculum 20 (1945) 1-42, στις σ. 8 και 16 γιά τους μεταξαρίους και τους καταρ-
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σχόληση των γυναικών μέ την επεξεργασία του μεταξιού και γενικά με την 

υφαντική συνεχίστηκε και μετά την τουρκική κατάκτηση, παρά τις δυσμενείς 

πολιτικές συνθήκες. Περιορίζομαι σε δύο μόνο παραδείγματα: τον 14ο αί. 

στην τουρκοκρατούμενη Λαοδίκεια Ελληνίδες ύφάντριες παρήγαν σε μεγά

λες ποσότητες τα περίφημα βαμβακερά τής πόλης30. Στα μέσα του 16ου αί. 

στη γυναικεία μονή πού ίδρυσε ή Φιλοθέη Μπενιζέλου, ή αγία Φιλοθέη, 

υπήρχε κέντρο βιοτεχνίας, όπου οι γυναίκες μάθαιναν γράμματα καί παράλ

ληλα εκπαιδεύονταν στην υφαντική και τήν πλεκτική11. 

"Ενα άλλο γυναικείο επάγγελμα, νομικά κατοχυροαμένο καί κοινωνικά 

προβεβλημένο, ήταν το επάγγελμα τής γιατρού (ίατρίνα, ίάτραινα), πού πα

ρουσίαζε επιστημονικό ενδιαφέρον καί απαιτούσε επαγγελματική καί επι

στημονική κατάρτιση: στις πηγές αναφέρονται γυναίκες γιατροί, μαιευτήρες, 

ίατρομαΐες καί μαίες, καθώς καί νπούργισσαι εμβαθμοι, δηλ. βοηθοί για

τρών, αντίστοιχες μέ τις σημερινές νοσοκόμες'2. Ή ίατρίνα έπρεπε να έχει τήν 

απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση καί παιδεία, να είναι γραμμάτων μεν 

εντός, iva καί δια θεο^ρίας τήν τέχνην Ισχνοί] παραλαβείν^. Άπό σχετική διά

ταξη τών «Βασιλικών» συνάγεται ότι οι γυναίκες γιατροί είχαν τό δικαίωμα 

οχι μόνον να ασκούν άλλα καί να διδάσκουν τήν ιατρική τής ειδικότητας 

τους, αφού συγκαταλέγονταν στους παιοεντάς τών ελευθερίων σπονόασμά-

τωνΜ. Οι γυναίκες γιατροί ειδικεύονταν κυρίως στή μαιευτική καί τή γυναι

κολογία, μπορούσαν να έχουν τή θέση διευθυντή γυναικείου τμήματος σε νο

σοκομείο καί να διοικούν ευαγείς οίκους'. Ό σ ο ν άφορα στην αμοιβή τους, 

ταρίους (=Byzantium and the World around it: Economic and Institutional Relations, Variorum 

Reprints, Λονδίνο 1978, No III). 

30. ΑΓΓΕΛΙΚΗ AAÏOY,The Festival of "Agathe", σ. 120. 

31. Βλ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ. Ή οικονομική δραστηριότητα τής Ελληνίδας στο Βυζάντιο και 

τήν Τουρκοκρατία, 129. Ή συγγρ. αναφέρεται διεξοδικά στην επαγγελματική δραστηριότητα 

τών γυναικών κατά τήν Τουρκοκρατία και στην ένταξη τους σέ συντεχνίες, οπιος ήταν ή συν

τεχνία τών «σαπουνάδων» στα Τρίκαλα: ο.π., σ. 131 κέ. 

32. Για το επάγγελμα τής γιατροϋ βλ. διεξοδικά ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Ή άσκηση τοΰ ιατρικού 

επαγγέλματος άπό τή γυναίκα στό Βυζάντιο καί ή νομική της κατοχύριοση, Πρακτικά τον ΑΔιε

θνούς Συμποσίου Ή Καθημερινή Ζωή στο Βυζάντιο (Αθήνα 15-17 Σεπτεμβρίου 1988), Κέντρον 

Βυζαντινών Έρευνών/Ε.Ι.Ε, Αθήνα 1989, σ. 121-134, μέ τή βιβλιογραφία. Βλ. επίσης Ε. 

KISLINGER, Ή γυναικολογία στην καθημερινή ζωή τοΰ Βυζαντίου, στο ϊοιο Συμπόσιο, σ. 135-145. 

33. ΣΩΡΑΝΟΣ. Γυναικείων βιβλία ο', Ι 3 (D. NICKEL, Berufsvorstellungen über weibliche Medizinal
personen in der Antike, Klio 61 (1979)517-518). 

34. Βασιλικά 54.14.1: Τοις παιόευταϊς μόνον τών ελευθερίων σπουδαομάτων, οίον ρήτορσι και 

γραμματικοϊς καί γεωμέτραις καί ίατροΐς, καί Ιατρίναις, καν ενός μέλους ίατρείαν επίστανται. 

35. Στον ύστερο Μεσαίωνα στό Βυζάντιο αποκλειστικά γυναικείο νοσοκομείο υπήρχε μόνο στή 

μονή τοΰ Λιβός (έκδ. Η. DELEHAYE, Deux typika byzantins de l'époque des Paléologues, Βρυξέλλες 

1921, σ. 134,5-31)· υπήρχε επίσης τό γυναικείο τμήμα (όροινος) στον ξενώνα τής μονής του Παν-

τοκράτορος (P. GAUTIER, Le Typicon du Christ Sauveur Pantocrator, REB 32 (1974) 83,85). 



158 ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ 

δεν είναι βέβαιο αν αποτελούσε κανόνα ή περίπτωση της μονής του Παντο-

κράτορος, στην οποία οι ίατρίνες εισέπρατταν για τις υπηρεσίες τους το μισό 

της αμοιβής των ανδρών συναδέλφων τους36. Σε αντίθεση με τις άλλες γυ

ναίκες, ή βυζαντινή νομοθεσία επέτρεπε κατ' εξαίρεση στή γιατρό και τη 

μαία να είναι μάρτυρες σέ δικαστήριο, σέ θέματα τής ειδικότητας τους. Οι 

εξαιρετικές νομικές και κοινωνικές δυνατότητες πού το επάγγελμα αυτό πα

ρείχε στις γυναίκες επιβάλλονταν από τήν ηθική και τις αντιλήψεις τής τότε 

κοινωνίας σχετικά με τά γυναικολογικά θέματα: Αίόε γυναίκες μαρτνροϋσιν, 

ένθα ή των ανδρών θέα άπείργηται και εν οίς οψις αρρένων ου παραλαμβά

νεται , όπως διευκρινίζεται στην Πείρα'1. 

Έκτος άπό αυτές τις δύο γυναικείες ασχολίες, πού ήταν για διαφορετι

κούς λόγους ή κάθε μια ιδιαίτερα σημαντικές, οι πηγές αναφέρουν ποικίλα 

γυναικεία επαγγέλματα. Όρισμένες γυναίκες, συνήθως άπό τις κατώτερες 

κοινωνικές ομάδες, ασχολούνταν μέ λιανικό εμπόριο σχετικό κυρίως μέ τή 

διατροφή και τήν ένδυση (άρτοπράτίσσαι ή μαγκίπισσαί, λαχανοπώλώες ή 

χορταρίναί, πράτριαι, πραγματεύτριαι κ.ά.)38· άλλες, μόνες ή μέ τό σύζυγο 

τους, εργάζονταν ως σταθμούχοι ή ακόμη ως κάπηλοι (ταβερναρίαι ), ξενο

δόχοι, πανδοχείς3'· άλλες υπηρετούσαν ως βοηθητικό προσωπικό (πλντρίαι, 

36. Βλ. σχετικά GAUTIER, Le Typicon, σ. 101 (1195,1214-15)· στ'ις σ. 99-105 κατάλογος των αμοιβών 

τοϋ προσωπικοί του νοσοκομείου της μονής. Πρβλ. ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ, Ή άσκηση του 

ίατρικοϋ επαγγέλματος άπό τή γυναίκα στό Βυζάντιο, σ. 132-133. 

37. Πεϊρα. XXX, 11 και 79 (JGR . IV, σ. 127 κα'ι 136). Πρβλ. και Νεαρά 48 τοϋ Λέοντος ΣΤ' (έκδ. Ρ. 

NOAILLES- Α. DAIN, Les Novelles de Léon VI le Sage, Παρίσι 1944. σ. 189-191). πού απαγορεύει 

γενικά τή μαρτυρία των γυναικών έκτος άπό αυτές τις ειδικές περιπτιόσεις:... και απαγορεύει 

νόμω όλως γυναίκας επί τα των συμφώνων μαρτύρια ερχεσθαι. Έν πράγμασι δε γυναιξίν ίδιά-

ζουσιν, ού μη θεμιτδν έντνγχάνειν άνδράσιν - φημϊ δη επί τε ώοίνων και ει τι έτερον δ μόνη 

θήλυς δψις ορά - τα οικεία και αρρένων όφθαλμοϊς αθέατα, μαρτυρείτωσαν. 

38. Βλ. ΜΥΡΤΑΛΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ, Ή ζωγραφική της 'Άρτας στό 13ο αιώνα κα'ι ή 

Μονή τής Βλαχέρνας, Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο τής Ηπείρου (Άρτα, 

27-31 Μαΐου 1990), 'Άρτα 1992, σ. 179-186, βλ. κυρίως σ. 185: Στον νάρθηκα τής εκκλησίας τής 

Βλαχέρνας απεικονίζεται ή πάνδημη λιτανεία τής θαυματουργού εικόνας τής 'Οδηγήτριας πού 

γινόταν κάθε Τρίτη στην Κωνσταντινούπολη. Στά κράσπεδα τής σκηνής, ανάμεσα στους μικρο

πωλητές πού πουλούσαν τήν πραμάτεια τους στους περαστικούς, απεικονίζεται μια γριά πού 

προσφέρει κάποιο υγρό σε δοχεία, περασμένα σέ αλυσίδα και κρεμασμένα άπό το λαιμό της 

μπροστά (βλ. ε'ικ. 1. Τή φωτογραφία μοϋ παραχώρησε γιά δημοσίευση ή επίτιμος έφορος κυρία 

Άχειμάστου-Ποταμιάνου, τήν όποια κα'ι θερμά ευχαριστώ) κα'ι άλλοι, πού πουλούσαν «λάχα

να» κα'ι «οπωρικά», αραδιασμένα σέ πάγκους και σέ μεγάλα κοφίνια (τήν παράσταση χρονολο

γεί ή συγγρ. λίγο μετά τό 1284). 

39. Τά τελευταία αυτά επαγγέλματα συνδέονταν συχνά και μέ τήν πορνεία. Γιά τό επάγγελμα τής 

εταίρας βλ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΕΑΡΟΥ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στό Βυζάντιο, 

κυρίως ο. 244-249 και 272. Φαίνεται ότι τό κράτος είχε εντάξει «τις πόρνες ως επαγγελματική τά

ξη στό φορολογικό του σύστημα και τις φορολογούσε όπως και τους υπόλοιπους έμπορους και 

βιοτέχνες» (ο.π., σ. 248). 
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ύπούργισσαι) σέ σπίτια και σέ ευαγή ιδρύματα. Αναφέρονται επίσης γυναί

κες ιδιοκτήτριες μικρών καταστημάτων, πού συχνά τους άνηκαν ώς προίκα. 

Ακόμη γυναίκες από εύπορες τάξεις ήταν πλοιοκτήτριες (νανκλήρισσαι) και 

ναυλώτριες εμπορικών πλοίων, διηύθυναν οικογενειακές επιχειρήσεις ή συμ

μετείχαν σέ «εταιρείες» εκμετάλλευσης μεταλλείων4". Ό σ ο για τή χωρική -γε

ωργό ή κτηνοτρόφο-, αυτή εργαζόταν ή στα δικά της κτήματα ή ώς εργάτρια 

στα κτήματα άλλων41. 

'Ιδιαίτερα αυξημένες οικονομικές δυνατότητες είχαν οι χήρες, τόσο της 

άρχουσας τάξης όσο και οι αστές και οι χωρικές. Ή πιο γνωστή και εντυπω

σιακή περίπτωση είναι τής χήρας Δανιηλίδας, πού έζησε στην Πάτρα στα τέ

λη τού 9ου αι., τήν εποχή τών Μακεδόνων αυτοκρατόρων Βασιλείου Α' και 

Λέοντος ΣΤ'. Ή Δανιηλίδα είχε μεγάλη ατομική περιουσία, πάντα ίδιωηκον 

υπερβαίνουσα πλοϋτον42. Φαίνεται οτι είχε στην Πάτρα τεράστιες εκτάσεις 

καλλιεργήσιμης γης μέ πολλούς εργάτες και καλλιεργητές και βιομηχανία 

υφαντουργίας, όπου επεξεργάζονταν και παρήγαν μεταξωτά, μάλλινα και 

λινά υφάσματα και τάπητες. Ή εκτεταμένη δραστηριότητα της επιτρέπει να 

υποθέσουμε οτι θά πωλούσε τήν παραγωγή της και έξω άπό τήν Πελοπόννη

σο, σέ μεγάλα αστικά κέντρα. Ή Δανιηλίδα ήταν βέβαια μια εξαιρετική περί

πτωση, πού άγγιξε τά όρια τού θρύλου4'· ή σχετική αφήγηση όμως, παρά τις 

40. Βλ. τήν περίπτωση τής μοναχής Νυμφοδα')ρας. που ήταν μέτοχος σέ δύο «εταιρείες» εκμετάλλευ

σης τών μεταλλείων Σιδηροκαυσίου: Actes de Xéropotamou, εκδ. J. BOMPAIRE, Παρίσι 1964, No 30 

(έγγρ. του έτους 1445). Πρβλ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Role of Women in Byzantine Society, o. 246. 

41. Για όλα αυτά τα επαγγέλματα βλ. αναλυτικά ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΑΡΟΥ. ο.π., κυρίως σ. 207-258, τα 

αντίστοιχα λήμματα (μέ τή βιβλιογραφία). 

42. Συνεχιστής Θεοψάνους. έκο. Βόννης, σ. 320-321. 

43. Ή περίπτωση τής Δανιηλίοας έχει ευρύτατα απασχολήσει τήν έρευνα. Από τους ιστορικούς άλλοι 

έχουν δεχθή στό σύνολο της τή σχετική αφήγηση, όπως παραδίδεται άπό τόν Κωνσταντίνο Πορ

φυρογέννητο (Συνεχιστής Θεοφάνους, σ. 226-228,316-321) -μέ ή χωρίς επιφυλάξεις γιά τις υπερ

βολές τού επεισοδίου-, και άλλοι φθάνουν στην πλήρη απόρριψη θεωρώντας τό σύνολο ώς μύθευ

μα· γιά τις δύο εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις βλ. π. χ. αντίστοιχα: ST. RUNCIMAN, The Widow 

Danielis, Études dédiés à la mémoire d'A. Andréadès, Αθήνα 1940, ο. 425-432 και Ή. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, 

Τό επεισόδιο τής Δανιηλίοας. Πρακτικά τοϋ ÄΔιεθνούς Συμποσίου «Ή καθημερινή ζωή στα Βυ

ζάντιο». Αθήνα 1989, σ. 375-390, μέ τή σχετική βιβλιογραφία. Πάντως, οι αναμφισβήτητες υπερ

βολές τοϋ επεισοδίου, κυρίως σέ οτι άφορα στην ενόραση τού μοναχού και στην επίσκεψη τής Δα-

νιηλίόας στην Κωνσταντινούπολη, δέν ακυρώνουν τόν ιστορικό πυρήνα τής διήγησης, πού ενι

σχύεται άπό συγκεκριμένα στοιχεία τού κειμένου και άλλων πηγών. Πρβλ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΙ-

ΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ. Βυζαντινή Ιστορία, Β/2, 867-1081. Αθήνα 1988. σ. 369: οί σχετικές μέ τά 

υφαντουργικά προϊόντα λεπτομέρειες αποδίδουν απόλυτα τήν πραγματικότητα και εναρμονίζον

ται μέ άλλες ειδήσεις γιά τήν παρουσία στην Πελοπόννησο τεχνιτών ειδικευμένων στην επεξεργα

σία τής πορφύρας και γιά τήν ανάπτυξη τής σηροτροφίας και τής μεταξουργίας στην περιοχή. (Βλ. 

και παραπάνω σ. 158.) Βλ. τελευταία ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΟΥΤΑΒΑ-ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ. Qui était Danièlis?. 
Byzantion 71 (2001) 99-109, πού πολύ πειστικά υποστηρίζει τήν ύπαρξη τής Δανιηλίδας και ανα

σκευάζει μέ παράθεση τών πηγών τήν υπόθεση τής σλαβικής καταγιογής της. 
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υπερβολές, αποτελεί αναμφισβήτητη μαρτυρία για τη δυνατότητα πού είχε 

τότε ή χήρα γυναίκα να αναπτύξει αυτόνομη οικονομική δραστηριότητα, 

αλλά και για τήν εμπορική κίνηση ενός μεγάλου αστικού κέντρου του ελλα

δικού χώρου, όπως ήταν ή Πάτρα - γεγονός πού επιβεβαιώνεται και από 

άλλες πηγές. 

Πόντιος, γενικά ή χήρα είχε αυξημένα δικαιώματα στην οικογένεια, γιατί 

συχνά μετά το θάνατο του συζύγου της αναλάμβανε, αν δεν ξαναπαντρευό-

ταν,τή διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας. Τά δικαιώματα αυτά αυξή

θηκαν με τήν πάροδο του χρόνου: ήδη σύμφωνα με τήν «Εκλογή», ή χήρα 

μητέρα, μαζί μέ τήν οιοίκησιν και φροντίδα πασαν τον οίκον, είχε και τήν 

φροντίδα για τήν εκπαίδευση των παιδιών και τήν ετοιμασία του γάμου 

τους44, και, όπως συνάγεται άπό τή νομολογία της ύστερης εποχής, μπορούσε 

να ασκεί ανεμπόδιστα τή διαχείριση της περιουσίας των παιδιών της45. Χα

ρακτηριστικό είναι τό παράδειγμα τού Νικηφόρου Χούμνου (f 1327), πού 

ορίζει στή διαθήκη του δτι ή γυναίκα του, ή «σύντροφος της ζωής του», θα 

ήταν υπεύθυνη για τή διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας, στην οποία, 

όπως ο Ίδιος σημειώνει, είχε αυτή ίσο μερίδιο46. Και ή κόρη του, Ειρήνη Χού-

μναινα Παλαιολογίνα, χήρα στα δεκάξη της χρόνια, διαχειρίστηκε ή ίδια, 

ακόμη και όταν έγινε μοναχή, τή μεγάλη περιουσία της, μέ απόλυτη ανεξαρ

τησία, «αύτεξουσίως», όπως τονίζει τό σχετικό έγγραφο, χωρίς καμιά ανδρική 

επέμβαση47. Μαρτυρούνται ακόμη περιπτώσεις πού ή χήρα γυναίκα ασκούσε 

εμπόριο μεγάλων αποστάσεων4*. "Ετσι π. χ. γύρω στα 1400-1401 ή Θεοδώρα 

Παλαιολογίνα έδωσε τήν προίκα τής κόρης της αξίας 400 ύπερπύρων (και 

άλλα 300 ύπέρπυρα) στον οικείο τού αυτοκράτορα Ιωάννη Γουδέλη για να 

τά επενδύσει σέ εμπορικές επιχειρήσεις στή Χίο49. Και τον κρίσιμο χειμώνα 

44. Εκλογή, εκδ. L. BURGMANN. Ecloga Basilicorum. Φραγκφούρτη 1988,2.5.1. Βλ. JOËLLE BEAUCAMP. 
La situation juridique de la femme à Byzance. o. 165 κέ., 173. Πρβλ. για τήν πρώιμη εποχή Η ΙΔΙΑ. Le 

statut de la femme à Byzance (4e-7e s.), o. 337. και ο. 408-435: συμβόλαια (αγοραπωλησίες, ενοικιά

σεις, διαιρέσεις, διαλύσεις, δανεισμοί) μέ συμβαλλόμενες γυναίκες. 

45. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓ1ΑΝΝΗ, Ή νομολογία των εκκλησιαστικών δικαστηρίων της βυζαντινής 

και μεταβυζαντινής περιόδου σέ θέματα περιουσιακού δικαίου, τ. Β'. Τό οικογενειακό δίκαιο, 

Άθήνα-Κομοτηνή 1997, κυρίως σ. 160 κέ. 

46. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΟΥΜΝΟΣ. Διαθήκη, έκδ. J. F. BOISSONADE, Anecdota Graeca e codicibus regiis, V, 

Παρίσι 1833,σ. 329.330. 

47. Α. GUILLOU, Les archives de Saint-Jean-Prodrome sur le mont Ménécée, Παρίσι 1955, No 46 (έγγρα

φο τού Στέφανου Δουσαν τού έτους 1355). ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Role of Women in Byzantine 

Society. 243 και σημ. 49, 50. Για τήν προσωπικότητα και τή δράση της βλ. V. LAURENT, Une 

princesse byzantine au cloître. Irène-Eulogie Choumnos Paléologine, fondatrice du couvent de femmes 
τού Φιλανθρωπινού Σωτηρος, Échos d'Orient 29 (1930) 29-60. 

48. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ, ο.π., σ. 160 κέ. 

49. MM.. II, σ. 399.511-512,550-551. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Role of Women in Byzantine Society, σ. 247. 
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του 1453-4, ή Μαρία θυγατέρα του Μανουήλ Σεβαστού είχε εμπορικές συν

αλλαγές μέ Γενουάτες εμπόρους'0. 

'Ανάλογη δραστηριότητα είχε και ή χήρα χωρική. Άπό τη μελέτη των βυ

ζαντινών εγγράφων, πού χρονολογούνται από τα τέλη του 11ου ως τον 15ο 

αι.51, συνάγεται ότι, σε αντίθεση μέ την παντρεμένη χωρική, πού δέν εμφανίζε

ται ποτέ επικεφαλής της οικογένειας όσο ζούσε ό άντρας της, ή χήρα χυορική 

-και πολύ σπάνια ή ανύπανδρη- ήταν αρχηγός της οικογένειας της και είχε 

υποχρεώσεις απέναντι στο δημόσιο, νομικά κατοχυρωμένες και αναγνωρι

σμένες άπό τό κράτος52- είχε επομένως συγκεκριμένη κοινωνική υπόσταση. 

'Ανάλογα μέ τήν περιουσιακή της κατάσταση, χαρακτηρίζεται στα έγγραφα 

ως άκτημόνισσα, όταν δέν διέθετε καματηρά ζώα, βοϊόάτίσσα, αν κατείχε ένα 

βόδι, ή ζενγαράτισσα, αν κατείχε δύο βόδια ή αντίστοιχη έκταση αρόσιμης 

γης53. Α ς σημειωθή ότι στα έγγραφα αναφέρονται χήρες χωρικές πού είχαν 

τήν ευθύνη τού νοικοκυριού και μαζί τις αντίστοιχες φορολογικές υποχρεώ

σεις, ακόμη και σέ περιπτώσεις πού υπήρχε ενήλικος άντρας στην οικογένεια 

(ενήλικος γιος ή γιοι ή γαμπρός από θυγατέρα ή αδελφός τού πεθαμένου συ

ζύγου), και σέ περιπτώσεις πού τό νοικοκυριό διέθετε σχετικά υπολογίσιμη 

περιουσία54. Καθώς ή φορολογία βάραινε αποκλειστικά τα περιουσιακά στοι-

50. Ό.π. 

51. Αναφέρομαι κυρίως στο Κατάστιχο των Θηβών και στά έγγραφα της Πάτμου κα'ι του Αγίου 

Όρους. Πα τό Κατάστιχο των Θηβών, σπουδαίο κείμενο του τέλους του 11ου αι., στό όποιο κα

ταγράφονται έκτος άπό τους μεγάλους γαιοκτήμονες κα'ι ελεύθεροι χωρικοί κάτοχοι γαιών, βλ. 

Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Recherches sur le cadastre byzantin et la fiscalité aux Xle et Xlle siècles: le cadastre de 
Thèbes. Bulletin de Correspondance Hellénique 83 (1959) 1-166 {=Études sur l'organisation intérieure, 
la société et l'économie de l'Empire Byzantin, Variorum Reprints, Λονδίνο 1973, No Ι). Πά τά έγγρα

φα της Πάτμου, κυρίως τά πρακτικά τών δημοσίων λειτουργών 11ου-13ου αι., πού περιέχουν 

καταλόγους χωρικών, πάροικων και μισθίων, βλ. ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Βυ

ζαντινά έγγραφα της Μονής Πάτμου. Β' Δημοσίων Λειτουργών, Αθήνα 1980. Για τά έγγραφα 

τοΰ Άγιου Όρους βλ. τις εκδόσεις στην παρισινή σειρά Archives de l'Athos, πού παρέχουν πλου

σιότατο υλικό για τήν εποχή πού εξετάζουμε. 

52. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, Peasant Society in the Late Byzantine Empire. A Social and Demographic Study, 

Princeton New Jersey 1977, σ. 92 κέ. = Ή αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, έλλην. 

μετάφρ.. Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1987. σ. 124-132, μέ βάση τά έγγραφα 

τού Αγίου Όρους, κυρίως τοΰ 13ου και 14ου αι. 

53. Πρβλ. ΕΛΕΝΗ Μ ΑΡΓΑΡΟΥ, Τίτλοι και επαγγελματικά ονόματα γυναικών στό Βυζάντιο, σ. 216-

7. Πά τον όρο βοϊδάτισσα βλ. Ε. GRANSTREM -1. MEDVEDEV - DENISE PAPACHRYSSANTHOU, Frag

ment d'un praktikon de la région d'Athènes (avant 1204), REB 34 (1976) 39-40 (B. 6. 8, 19). Πρβλ. 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, Ή αγροτική κοινωνία . σ. 92,201 κ.ά. 

54. Βλ. π.χ. έγγραφα Πάτμου Β', έγγρ. 50 (τού 1073), στ. 144-145, έγγρ. 65 (τοΰ 1354), στ. 14-15. Ν. 

ΣΒΟΡΩΝΟΣ, Le cadastre de Thèbes. σ. 48 (Β 4-9), 50 ( Β 26-28a), 51 (Β 56-57). GRANSTREM -

MEDVEDEV - PAPACHRYSSANTHOU, Fragment d'un praktikon, σ. 39 (Β. 6). Πρβλ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ. 

Ή αγροτική κοινιυνία , σ. 126-127. 
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χεΐα και όχι το άτομο, τα νοικοκυριά πού είχαν επικεφαλής χήρες φορολο
γούνταν με τον ίδιο τρόπο και με το ϊδιο μέτρο, όπως και οι αντίστοιχες φορο
λογικές μονάδες πού είχαν αρχηγό έναν άντρα". Ή χήρα χωρική -όπως και ή 
ανύπανδρη- είχε δικαίωμα στην προβλεπόμενη άπο τον νόμο κληρονομιά, 
είχε επίσης το δικαίωμα τής ιδιοκτησίας και τής διαχείρισης τής περιουσίας 
της και ήταν υπεύθυνη για τήν καταβολή των φόρων, πράγμα πού επιτρέπει 
να υποθέσουμε δτι έκτος άπο τήν ευθύνη θα είχε και συμμετοχή στις τυχόν 
συναλλαγές πού προέρχονταν άπο τήν εκμετάλλευση τής ιδιοκτησίας της. 

Διαπιστώνουμε επομένως δτι ή γυναίκα στο Βυζάντιο, σε όλες τις βαθμίδες 
τής κοινωνικής κλίμακας, ιδιαίτερα τους τελευταίους αιώνες τής αυτοκρατο
ρίας, μπορούσε να άσκέί ποικίλα επαγγέλματα, να έχει εμπορικές επιχειρήσεις 
και ενεργό συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία και στην οικονομία τής 
χώρας. Ωστόσο δέν φαίνεται να είχε προοπτική κοινωνικής ανέλιξης βασισμέ
νης στην επαγγελματική της δραστηριότητα και σε καμιά περίπτωση δέν μπο
ρούσε νά αναλάβει δημόσιο αξίωμα, ούτε να γίνει δικαστής, τραπεζίτης ή χρη
ματιστής56. 

Ή θέση τής γυναίκας στη Δύση. Πολύ διαφωτιστική για το θέμα είναι 
επίσης ή θέση τής γυναίκας στην κοινωνία και τήν οικονομία τής Δύσης, 
όπου παρά τή μεγάλη τότε πολιτική κατάτμηση σέ κράτη, κρατίδια καί ανε
ξάρτητες πόλεις παρατηρείται σχετική ομοιομορφία στή δομή και τήν οικο
νομία τους, αφού οι κρατούσες οικονομικές συνθήκες ήταν γενικά παρόμοιες. 
Πρέπει νά σημειωθή ότι άπό το 1000 ως το 1300 συντελέστηκε στή Δύση μια 
εντυπωσιακή εξέλιξη: αύξηση του πληθυσμού57 καί τής γεωργικής παρα
γωγής και μεγάλη ανάπτυξη τής οικονομίας. Συγκεκριμένα, αυτή τήν εποχή 

55. 'Ωστόσο τον 15ο αι. αναφέρονται νοικοκυριά μέ επικεφαλής χήρα χωρική, πού κατέβαλλαν χα

μηλότερο φόρο: βλ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΙΟΥ, The Role of Women in Byzantine Society, σ. 248 σημ. 74. -

Σημειώνουμε ότι τήν εποχή τής Τουρκοκρατίας, τα νοικοκυριά πού διηύθυναν ol χήρες φορολο

γούνταν μέ μικρότερο συντελεστή, επειδή υπήρχε ό κεφαλικός φόρος. 

56. JOËLLE BEAUCAMP, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e s.), σ. 35. H ΙΔΙΑ, La situation juridique 

de la femme à Byzance, o. 149. 
57. Για τή μεγάλη δημογραφική ανάπτυξη στην Ευρώπη, πού άρχισε άπό τόν 11ο αί. καί συνεχίστη

κε στον ύστερο Μεσαίωνα, παρά τους πολέμους καί τή θνησιμότητα έξ αιτίας των επιδημιών 

και κυρίως τής πανώλης (του «μαύρου θανάτου») τού 1347-1350, πού αποδεκάτισε τους πληθυ

σμούς, βλ. D. NICHOLAS. Ή εξέλιξη τού μεσαιωνικού κόσμου. Κοινωνία, διακυβέρνηση και σκέ

ψη στην Ευρώπη. 312-1500. έλλην. μετάφρ. τής αγγλ. έκδ. (1992). Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 1999, σ. 423 κέ., 576-577. Για τ'ις επιδημίες καί τόν μαύρο θάνατο, ο.π., σ. 574-

576. Βλ. επίσης CH.-O. CARBONELL et coll. D. BILONGUI - J. LlMOUZIN - F. ROUSSEAU - J. SCHULTZ, 

Une histoire européenne de l'Europe, Mythes et fondements (Des origines au XVe siècle), Τουλούζη 

1999, σ. 228, όπου παρέχονται συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία: στις αρχές τού 14ου αι. ή συ

νεχής αύξηση τού πληθυσμού είχε φθάσει τα 74 εκατομμύρια, μετά τήν πανώλη μειώθηκε στά 52 

εκατομμύρια και τό 1500 έφθασε τα 67 εκατομμύρια. 
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παρατηρείται, σε συνάφεια με τή δημογραφική ανάπτυξη, εκτεταμένη εκχέρ

σωση μεγάλων επιφανειών, ή οποία συνεχίστηκε ως τα τέλη του 13ου αι. και 

οδήγησε σταδιακά σε σημαντική αύξηση των καλλιεργήσιμων γαιών. Πα

ράλληλα, από τα τέλη του 11ου και κυρίως τον 12ο αί. συντελέστηκε ουσια

στική τεχνική πρόοδος καί εφαρμόστηκαν νέες μέθοδοι στην καλλιέργεια, 

πού αύξησαν τή γεωργική παραγο^γή, γεγονός πού προκάλεσε μεγάλες 

αλλαγές στην οικονομία και στή δομή τών δυτικών κοινωνιών. Οι τεχνικές 

πρόοδοι συνέβαλαν α) στον περιορισμό της αγρανάπαυσης από το 1/2 στο 

1/3 της καλλιεργήσιμης γης, πράγμα πού, μαζί μέ τήν εκχέρσωση, έπεξέτεινε 

πολύ τις δυνατότητες της καλλιέργειας· β) στην υπερπαραγωγή, πού επέτρε

ψε τήν αποθήκευση καί διάθεση προϊόντων της γης, ενώ προηγουμένως ή 

παραγωγή μόλις επαρκούσε για τή συντήρηση τών καλλιεργητών γ) στην 

απελευθέρωση αριθμού εργατικών χεριών. Ή υπερπαραγωγή οδήγησε στην 

διάθεση του πλεονάζοντος προϊόντος στην αγορά, δηλ. στο εμπόριο, καί ή 

απελευθέρωση εργατικών χεριών προκάλεσε τή μετακίνηση ατόμων για 

εξεύρεση εργασίας στις πόλεις, όπου συχνά διοχετεύτηκαν στή βιοτεχνία καί 

τό εμπόριο. Νέες πόλεις ιδρύθηκαν τότε, πού μαζί μέ τους ήδη υπάρχοντες 

αστικούς οικισμούς αναπτύχθηκαν εντυπωσιακά, γεγονός πού οφείλεται σε 

ποικίλους παράγοντες, πολιτικούς καί πολιτιστικούς, κυρίως όμως στο μεγά

λο εμπόριο καί τήν ώθηση πού έδωσαν οι έμποροι στην αστική οικονομία58. 

Ή κοπή καί κυκλοφορία τον 13ο αι. ισχυρού νομίσματος σέ άργυρο καί στή 

συνέχεια σέ χρυσό από τους ηγεμόνες της Γερμανίας καί της Γαλλίας καί από 

τις πόλεις Βενετία, Φλάνδρα, Γένουα, Φλωρεντία'", οδήγησε στή νομισματική 

απεξάρτηση της Δύσης, διευκόλυνε καί ενίσχυσε τις οικονομικές συναλλα

γές, πού διευρύνθηκαν εντυπωσιακά τόσο σέ εμπορεύσιμα είδη όσο καί σέ 

έκταση καί άρχισαν να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις, ενώ προηγουμένως 

είχαν τοπικά περιορισμένη εμβέλεια. Τήν ί'δια εποχή συνέβησαν ουσιαστικές 

καινοτομίες στον τρόπο διεξαγωγής τού εμπορίου καί στή μέθοδο τών συν

αλλαγών μέ τήν εισαγωγή τού τραπεζικού συστήματος καί τών συναλλαγμα

τικών. Ή εξέλιξη αυτή προκάλεσε ευρύτερη κυκλοφορία τών αγαθών, βελ

τίωσε τό βιοτικό επίπεδο καί επέδρασε στή δομή της κοινωνίας καί στή διε

θνοποίηση τού εμπορίου. 'Από τότε δημιουργήθηκε ένα περιφερειακό εμπο

ρικό δίκτυο μέ οικονομική αλληλεξάρτηση'*". Οι νέες αυτές συνθήκες είχαν 

58. Βλ. CH.-0. CARBONELLA coll., Une histoire européenne de l'Europe, σ. 241-244. 

59. D. NICHOLAS, Ή εξέλιξη τοΰ μεσαιωνικοί] κόσμου, σ. 457-8 καί J. HEERS, Précis d'Histoire du 
Moyen Âge, Παρίσι (PU) 1968, σ. 126-127. μέ τή χρονολογία της κοπής τών νομίσματος. 

60. Ή περίπτωση της τευτονικής Χάνσα είναι χαρακτηριστική: οημιουργήθηκε στά τέλη τοΰ Που 

αί. άπό τήν ένωση έμπορων τών πόλεων της Βόρειας Θάλασσας καί της Βαλτικής. Μέ τήν ώθη

ση πού έδωσε στο εμπόριο αυτών τών περιοχών, τον επόμενο αίιίινα αριθμούσε 70-80 πόλεις, μέ 
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σαν αποτέλεσμα να αναπτυχθούν οί πόλεις στην περιφέρεια και να δημιουρ

γηθούν μεγάλα αστικά και εμπορικά κέντρα, ιδιαίτερα στή Βόρεια 'Ιταλία 

(Βενετία, Γένουα, Μιλάνο, Φλωρεντία κ.ά.), στην Κεντρική Ευρώπη (Βρύγη, 

Γάνδη, Φραγκφούρτη, Κολωνία, 'Αμβούργο, Λυβέκη κ.ά.), άλλα και στή Γαλ

λία (Παρίσι, Ρουέν, Λυόν, κ.ά.), τήν 'Αγγλία (Λονδίνο, Μπρίστολ, Νιούκασλ 

κ.ά.), τήν Ισπανία6 1. 

Οι αλλαγές στην οικονομία των δυτικών πόλεων, οί ανάγκες τού διευρυ

μένου εμπορίου και οί γενικότερες πολιτικές συνθήκες, άλλα κυρίως οί διαρ

κείς και γενικευμένοι πόλεμοι", πού αναπόφευκτα περιόριζαν τήν ανδρική 

παρουσία, επηρέασαν τή θέση της γυναίκας και προκάλεσαν τή συμμετοχή 

της στην παραγωγική διαδικασία. 'Ωστόσο, παρατηρείται ουσιαστική δια

φορά ανάμεσα στις γυναίκες της αριστοκρατίας και τις γυναίκες της μέσης 

και κατώτερης κοΜΰνικής τάξης. Ένώ οί γυναίκες τών ευγενών, στις ανώτε

ρες τάξεις τών πόλεων, περιορίζονταν συνήθως στο νοικοκυριό τους και μό

νον όταν απουσίαζε ό άνδρας τους αναλάμβαναν ενεργό ρόλο στην οικογε

νειακή επιχείρηση, στους αστούς, και γενικά στις μεσαίες και κατώτερες κοι

νωνικές ομάδες, αναφέρονται συχνά γυναίκες πού εργάζονταν είτε βοηθώ

ντας τον σύζυγο τους εϊτε ανεξάρτητα6'. Ειδικά στην περίπτωση της χήρας, 

φαίνεται οτι μετά τό θάνατο τού συζύγου τους οί γυναίκες αποκτούσαν ορι

σμένα δικαιώματα, τα όποια δεν είχαν όσο ζούσε ο άνδρας τους. Σε ορισμέ

νες πόλεις είχαν μάλιστα θεσπιστή ειδικοί νόμοι, πού καθόριζαν το «δίκαιο 

της χήρας», τό όποιο μεταξύ άλλων τους έδινε τή δυνατότητα να συνεχίσουν 

τό επάγγελμα τού αποθανόντος συζύγου τους, κυρίως αν είχαν προηγουμέ

νως έργαστή κοντά του64. Στο αστικό περιβάλλον τών περισσότερων δυτικών 

κυριότερες τή Λυβέκη, τό 'Αμβούργο, τήν Κολίονία: βλ. D. NICHOLAS. Ή εξέλιξη του μεσαιωνι

κοί) κόσμου, σ. 458-459,602-603. 

61. Για τήν αύξηση του πληθυσμοί) και της γεωργικής παράγωγης, τήν προϊούσα ανάπτυξη της 

οικονομίας στή Δύση άπό τον 11ο ως τον 14ο αί. και για τήν ανάπτυξη τών πόλεων, βλ. ενδει

κτικά J. HEERS, Précis d'Histoire du Moyen Âge, σ. 112-122,123-134. D. NICHOLAS, Ή εξέλιξη τοϋ 

μεσαιωνικοί' κόσμου, κυρίως σ. 434 κέ., 569 κέ. J. CARPENTIER -F. LEBRUN, Histoire de l'Europe, 

Παρίσι 1989. σ. 156-159. 

62. Οί συγκρούσεις αφορούσαν κυρίως στον πολιτικό και οικονομικό έ'λεγχο κα'ι στή διατήρηση 

τών κεκτημένων εδαφών ή τών οικονομικών προνομίων: άγγλογαλλικός εκατονταετής πόλεμος 

για τήν κυριαρχία της ΒΔ. Ευρώπης· Ίταλοαραγωνικός πόλεμος γιά τόν έλεγχο της Δυτικής Με

σογείου· πόλεμος της Χάνσα μέ τά σκανδιναυικά κράτη για τόν έλεγχο της Βαλτικής κ.ά.: βλ. J. 

CARPENTIER -F. LEBRUN, Histoire de l'Europe, σ. 195 κέ. 

63. D. NICHOLAS, Ή εξέλιξη τού μεσαιωνικού κόσμου, σ. 611 κέ. 

64. Συνολικά γιά τό θέμα βλ. τελευταία τήν εμπεριστατωμένη μελέτη τής EDITH ΕΝΝΕΝ, Frauen im 

Mittelalter, κυρύος σ. 150-195. όπου εξετάζεται διεξοδικά (μέ πλούσια βιβλιογραφία) ή θέση τής 

γυναίκας κα'ι ή ενεργός συμμετοχή της στό εμπόριο και σέ συγκεκριμένα βιοτεχνικά επαγγέλμα

τα τόν ύστερο Μεσαίωνα (1250-1500). κυρίως στις μεγάλες πόλεις τής Κεντρικής και Δυτικής 
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πόλεων οι γυναίκες και ειδικότερα οι χήρες είχαν τη δυνατότητα να άσκοϋν 

ανεξάρτητα ποικίλα επαγγέλματα, και οχι μόνο το σχετικό με την διατροφή 

και τήν ένδυση μικρεμπόριο65. "Ετσι π.χ. στο Παρίσι, από τα κατάστιχα των 

συντεχνιών των ετών 1296-1313, συνάγεται ότι πολλές γυναίκες εργάζονταν 

οχι μόνον ώς μοδίστρες, κλώστριες, έμποροι υφασμάτων, ταβερνιάρισσες, 

πανδοχείς, ιδιοκτήτριες ξενώνων και υπηρέτριες, άλλα και ώς χρυσοχόοι και 

κηροποιοί66, δύο επαγγέλματα ιδιαίτερα σημαντικά, μέ αυξημένες ευθύνες 

πού προϋπέθεταν τον έλεγχο της εξουσίας ή εξαρτιόνταν από τήν κίνηση 

τού αντίστοιχου διακρατικού εμπορίου67. Έξ άλλου, άπό τον 13ο αι. αναφέ

ρονται γυναίκες, οχι πάντοτε χήρες, πού συνήπταν εμπορικά συμβόλαια68, 

ασκούσαν εμπόριο μεγάλων αποστάσεων, ήταν μέτοχοι σέ εμπορικές επιχει

ρήσεις69 και σέ πλοιοκτησίες. Πιο συχνά βέβαια οι γυναίκες τών δυτικών πό

λεων ασχολούνταν μέ τήν υφαντική και τή μεταξοτεχνία- στην περίπτωση 

αυτή μπορούσαν νά συντηρούν εργαστήρια μέ αρκετά πολυάριθμο προσω

πικό, μέ ειδικευμένες και μαθητευόμενες εργάτριες, όπου οι όροι εργασίας 

και οι αμοιβαίες υποχρεώσεις καθορίζονταν μέ ακρίβεια άπό τις αρχές της 

κάθε πόλης7". Ή συμμετοχή τών γυναικών στή βιοτεχνία και το εμπόριο ση

μαίνει ότι είχαν δικαιώματα «πολίτη», γιατί, σύμφωνα μέ τό σύστημα τών δυ-

Εύρώπης. 'Ιδιαίτερα εξετάζονται τα δικαιώματα και οι δραστηριότητες τών χηρών - για τό δί

καιο της χήρας βλ. κυρίως σ. 148-149. Βλ. επίσης EDITH ΕΝΝΕΝ, Die Frau in der mittelalterlichen 

Stadtgesellschaft Europas, Hansische Geschichtsblätter 98 (1986) 1-22. D. NICHOLAS, Ή εξέλιξη τοΰ 

μεσαιωνικού κόσμου, σ. 612. 

65. Πρβλ. Α. HiGOUNET, La femme du moyen âge en France dans la vie économique et sociale. Histoire 
mondiale de la femme, τ. Β. Παρίσι 1966, σ. 154 κέ., σ. 165: συμμετοχή τών γυναικών στην παρα

γωγή και στή διακίνηση ειδών διατροφής στή Γαλλία τοΰ υστέρου Μεσαίωνα. 

66. D. NICHOLAS, Ή εξέλιξη τοΰ μεσαιωνικού κόσμου, σ. 612. 

67. Τό επάγγελμα τοΰ χρυσοχόου συνδεόταν άμεσα με τήν κοπή τών νομισμάτων και τις συναλλαγές· 

γι' αυτό υπήρχε έλεγχος της κεντρικής εξουσίας, ώστε νά άποτραπή τυχόν αίσχροκέρδια ή και πα

ραχάραξη: πρβλ. ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Commerce et monnaie en Serbie au 

XlVe siècle. Le témoignage du Zakonik d'Etienne Duchan, Χρήμα και αγορά στην εποχή τών Παλαιο

λόγων 13ος-]5ος at., Διεθνές Συμπόσιο 'Ινστιτούτου Βυζαντινών 'Ερευνών / EIE. Πρακτικά, (υπό 

εκτύπωση): πρβλ. τά άρθρα του Ζάκονικ Ρ168-170/ Β163-166/Α158-161. 'Εξ άλλου τό εμπόριο τού 

κεριού, περιζήτητου τότε στή Δύση, εντασσόταν σέ ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο βασισμένο σέ 

διακρατικές συμφωνίες, μέ κύριους παράγοντες τή Βενετία και τή Γένουα: βλ. ενδεικτικά F. 

PEGOLOTTI, La pratica della mercatura, έκδ. Evans, Cambridge Mass. 1936. σ. 42,43. 

68. Πρβλ. M. BALARD, La Romanie génoise (Xlle-début XVe siècle), Γένουα 1978. σ. 517: στά γενουα-

τικά αρχεία της εποχής, σέ 202 εμπορικά συμβόλαια, πού αντιπροσώπευαν τό 3,1% τών τότε 

επενδύσεων, αναφέρονται γυναίκες, οι όποιες ενεργούσαν ή στό όνομα τού συζύγου τους πού 

απουσίαζε άπό τή Γένουα, ή ώς χήρες και κηδεμόνες τών ανήλικων παιδιών τους. ή σπανιότερα 

ώς ανεξάρτητα άτομα. 

69. EDITH ΕΝΝΕΝ, Frauen im Mittelalter, κυρίως σ. 151. (βλ. είκ. 2). 

70. Ό.π. ,σ. 159 κέ. 
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τικών πόλεων της εποχής, δεν μποροΰσε κανείς να έχει εμπορικές δραστη

ριότητες, άν δέν ήταν πολίτης μιας πόλης, με τα δικαιώματα καί τις υποχρεώ

σεις πού τούτο συνεπαγόταν - ας σημειωθή ότι ή διαμονή σέ μια πόλη δέν 

παρείχε αυτόματα στο άτομο και τήν ιδιότητα του πολίτη, ιδιότητα πού 

ουσιαστικά αποτελούσε προνόμιο τό όποιο αποκτούσε αν πληρούσε ορισμέ

νες προϋποθέσεις. Είναι επομένως πολύ σημαντικό δτι πολλές γυναίκες πού 

είχαν οικονομική δραστηριότητα αναφέρονται ρητά στις πηγές και σέ έγγρα

φα της εποχής ώς cives και στην περίπτωση πού εργάζονταν μαζί μέ τον 

άνδρα τους ώς concives7ì. Σ αυτές τις περιπτώσεις οι γυναίκες είχαν τό δικαί

ωμα να δικαιοπρακτούν καί να συναλλάσσονται, ακόμη καί να είναι μέλη 

συντεχνιών καί πρέπει να τονιστή ότι ή ένταξη στή συντεχνία παρείχε αυτό

ματα δικαιοπρακτική αρμοδιότητα καί συμμετοχή στις ελευθερίες τής πόλης. 

Επομένως στή Δύση στον ύστερο Μεσαίωνα ή γυναίκα καί ιδιαίτερα ή χή

ρα, συμμετείχε ενεργά στην οικονομία καί τήν παραγωγική διαδικασία καί 

φαίνεται οτι ή εργασία της εντασσόταν σέ καθορισμένα θεσμικά πλαίσια. 

Γιατί ή ταχεία ανάπτυξη τών πόλεων σέ ανεξάρτητες κοινότητες, ιδιαίτερα 

στην Κεντρική Ευρώπη καί τή Βόρεια 'Ιταλία, έθεσε αυτόματα ορισμένα 

προβλήματα οργάνωσης καί επέβαλε τή θέσπιση κανόνων για τις διάφορες 

οικονομικές δραστηριότητες. Επομένως δέν πρόκειται απλώς για παραχώ

ρηση συγκεκριμένων προνομίων ή για σιωπηρή αποδοχή από τήν κοινωνία 

καί τήν εξουσία συγκεκριμένων δραστηριοτήτων τών γυναικών, ούτε μόνο 

για τήν βαθμιαία προσαρμογή στις απαιτήσεις τών καιρών καί τής εξελισσό

μενης κοινωνίας- πρόκειται για τήν διαμόρφωση καθεστώτος ελεύθερων 

ατόμων τών πόλεων (πρβλ. τή χαρακτηριστική έκφραση: Stadtluft macht frei, à 
αέρας τής πόλης ελευθερώνει), πού οργάνωναν αυτόνομα τή λειτουργία τών 

ποικίλων εμπορικών καί βιομηχανικών δραστηριοτήτων τους72. Μέσα σ' 

αυτό τό πλαίσιο εντάσσεται καί ò ρόλος τής γυναίκας στή Δύση. 

Ή χήρα κλώστρια στή Σερβία. Μετά τή σύντομη αυτή αναφορά στην 

οικονομική δραστηριότητα τής γυναίκας στό Βυζάντιο καί στή Δύση, μπο

ρούμε, εξετάζοντας τήν περίπτωση τής χήρας κλώστριας στή Σερβία, να υπο

θέσουμε μέ πολλή πιθανότητα οτι ύπό τήν επίδραση του Βυζαντίου καί τής 

Δύσης είχε ήδη διαμορφωθή μια πραγματικότητα, τήν οποία τό Ζάκονικ κω

δικοποίησε ή οτι οι συντάκτες του Ζάκονικ αντιμετώπισαν τήν περίπτωση 

επηρεασμένοι άπό ανάλογες ρυθμίσεις καί πρακτικές του Βυζαντίου καί κυ

ρίως από τα αντίστοιχα συστήματα τών δυτικών πόλεων. 'Άλλωστε οι δυ

τικές επιδράσεις στην οικονομία είχαν ένισχυθή άπό τή δραστηριότητα καί 

71. Ό . π., σ. 180-181. 

72. Πρβλ. CH.-O. CARBONELL et coll.. Une histoire européenne de l'Europe, σ. 245-247. 
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την ενεργό παρουσία δυτικών εποίκων και εμπόρων στα σερβικά εμπορικά 

κέντρα. 

Τίθεται δμως το ερώτημα γιατί άπό όλα τα επαγγέλματα ό Κώδικας ανα

φέρεται μόνο στην κλώστρια και ειδικά στη χήρα; Κι ακόμη τι σημαίνει κοινω

νικά οτι ήταν ελεύθερη και γιατί συγκρίνεται ή κοινωνική της υπόσταση μέ την 

ελευθερία του ιερέα; Ή ειδική αναφορά στην κλώστρια ανταποκρίνεται στή 

σημασία πού απέδιδαν τότε στή Σερβία στή συγκεκριμένη βιοτεχνική εργασία, 

τήν οποία ή χήρα βιοτέχνης μπορούσε να ασκεί αυτοδύναμα, όπως συνέβαινε 

σέ αντίστοιχες περιπτίόσεις στο Βυζάντιο και στή Δύση. Έξ άλλου, όπως ήδη 

ειπώθηκε, ή αναφορά στο Ζάκονικ, σέ έ'να δηλ. θεμελιώδες νομικό κείμενο της 

Σερβίας, επιτρέπει να υποθέσουμε οτι ή χήρα κλώστρια είχε κάποια νομική 

κατοχύρωση και κοινωνική υπόσταση. Μπορούμε ακόμη μέ κάθε επιφύλαξη 

να υποθέσουμε οτι σέ ορισμένες περιπτώσεις είχε τή δυνατότητα να διαδεχθή 

τον άνδρα της στή συγκεκριμένη εργασία και να συνεχίσει κατά τή χηρεία της 

το έργο του, π.χ. ένα έργαστήριο-κλωστήριο, όπου πιθανώς εργαζόταν προη

γουμένως κάτω από τήν ευθύνη του, οσο εκείνος ζούσε. 'Άν ή υπόθεση αυτή 

ευσταθή, τούτο σημαίνει οτι στή Σερβία τού 14ου αι. ή χήρα κλώστρια είχε 

ίσως τό δικαίωμα να κληρονομήσει και να συνεχίσει τήν εργασία τού άνδρα 

της, όπως συνέβαινε σέ ανάλογες περιπτώσεις στις δυτικές πόλεις. 

Άλλα ή διάταξη τού Κώδικα τονίζει οτι ή χήρα κλώστρια ήταν ελεύθερη. 

Για να κατανοήσουμε τή σημασία και τό περιεχόμενο αυτής της ελευθερίας 

είναι χρήσιμο νά υπενθυμίσω τις βασικές συνιστώσες στή δομή της κοινω

νίας, πού στο μεσαιωνικό Σερβικό κράτος παρουσίαζε πολλές αντιθέσεις. 

Άπό τον Κώδικα και άλλες πηγές της εποχής διαπιστώνεται μέ σαφήνεια ή 

συνύπαρξη διαφορετικών κοινωνικά και οικονομικά ομάδων και διαφορε

τικών οικονομικών και κοινωνικών συστημάτων, γεγονός πού οφείλεται στην 

παραδοσιακή δομή τής κοινωνίας άλλα και στην πολιτική συγκυρία και τις 

νέες οικονομικές συνθήκες. Άπό τή μια δηλ. υπήρχαν οί άρχοντες μεγάλοι 

γαιοκτήμονες, λαϊκοί και εκκλησιαστικοί, κάτοχοι μεγάλων κτημάτων κατά 

πλήρη κυριότητα (bastina) μέ εξαρτημένους χωρικούς και δούλους, όπου ή 

όλη οργάνωση, παρά τήν προσπάθεια παρέμβασης και έλεγχου εκ μέρους 

τού κράτους, περιείχε σαφή φεουδαρχικά στοιχεία* και άπό τήν άλλη 

υπήρχαν οί ανεξάρτητοι χωρικοί-έλεύθεροι καλλιεργητές, πού είχαν και 

αυτοί τό κληρονομικό δικαίωμα νά κατέχουν γη κατά πλήρη κυριότητα 

(bastina)71. 

73. Βλ. αναλυτικά ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Το Ζάκονικ του Στέφανου Δουσάν 

έκφραση τής κοινωνίας και τής οικονομίας τής Σερβίας τον 14ο αι., Βυζαντινά 21 (2000) κυρίως 

ο. 296 κέ., 300 κέ.. μέ τή βιβλιογραφία. 
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Έκτος από τις δύο αυτές σαφώς διακριτές κοινωνικές ομάδες, στον Κώ

δικα αναφέρονται ρητά πόλεις (gradi) και χωριά (sela) ανεξάρτητα, πού δέν 

ανήκαν στη μεγάλη γαιοκτησία και δπου κατοικούσαν έμποροι και τεχνίτες, 

εργάτες και χωρικοί. Είναι γνωστό οτι άπό το δεύτερο μισό τού 13ου και κυ

ρίως τον 14ο αί., μέ την οικονομική ανάπτυξη τής Σερβίας και τή διείσδυση 

δυτικών οικονομικών παραγόντων, οι πόλεις άρχισαν να αναπτύσσονται ως 

αυτόνομες οικονομικές μονάδες και οτι τότε δημιουργήθηκαν νέα εμπορικά 

κέντρα και αγορές, κυρίως κοντά στα μεταλλεία. Στα εμπορικά αυτά κέντρα, 

πού τότε δημιουργήθηκαν ή αναπτύχθηκαν, οι κάτοικοι, Σέρβοι άλλα και 

πολλοί ξένοι έμποροι και έποικοι, είχαν ένα προνομιακό καθεστώς, κατοχυ

ρωμένο άπό τό κράτος. Τα εμπορικά κέντρα, οι πόλεις και τά χωριά εντάσ

σονταν βέβαια διοικητικά στο κρατικό διοικητικό σύστημα μέ όλες τις υπο

χρεώσεις πού αυτό συνεπαγόταν74, είχαν όμως δική τους οντότητα, κοινω

νική και οικονομική. Είχαν τις δικές τους δομές και τή δική τους εμπορική 

και βιοτεχνική δραστηριότητα και σημαντικά προνόμια, πού ή οικονομία της 

χώρας και άλλες πολιτικές σκοπιμότητες είχαν επιβάλει και ενισχύσει, εϊτε 

υπό τήν επίδραση προτύπων της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης και τής 

παρουσίας δυτικών έποικων, εϊτε εξ αιτίας τής ενσωμάτωσης στο Σερβικό 

κράτος βυζαντινών-έλληνικών περιοχών μέ τήν προϋπάρχουσα οικονομική 

και κοινωνική τους δομή. Οι κάτοικοι τών πόλεων-έμπορικών κέντρων ήταν 

ελεύθεροι, εϊτε ήταν έμποροι και βιοτέχνες, εϊτε εργάτες και χωρικοί, και δέν 

εντάσσονταν στο σύστημα τής μεγάλης γαιοκτησίας και τών εξαρτημένων 

χωρικών75. Είναι ενδεικτικό οτι ό Κώδικας τους ονομάζει «πολίτες» (ό όρος 

είναι gratsanin7h, άπό τή λέξη grad πού σημαίνει πόλη), χρησιμοποιεί δηλ. όρο 

αντίστοιχο μέ τον όρο civis, πού, όπως ήδη ανέφερα, μαρτυρεΐται στις δυτικές 

πηγές. Τούτο βέβαια δέν σημαίνει οπωσδήποτε οτι ο όρος είχε στή Σερβία τό 

Ίδιο ειδικό βάρος άπό άποψη οικονομικής αυτονομίας και κοινωνικής υπό

στασης μέ τον αντίστοιχο όρο τών πόλεων τής Δύσης. 

'Ανάμεσα στις βιοτεχνικές εργασίες τών σερβικών πόλεων ήταν και ή 

υφαντική. Ή γενικότερη οικονομική δραστηριότητα στή Σερβία τού Μου αί. 

επιτρέπει να υποθέσουμε οτι αυτός ό τομέας τής βιοτεχνίας, μέ δεδομένη τή 

ζήτηση στις διεθνείς αγορές, ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένος. Είναι επομένως 

πολύ πιθανόν οτι στα εμπορικά κέντρα υπήρχαν εργαστήρια υφαντικής, στα 

όποια θα εργάζονταν και γυναίκες, καθώς ή υφαντική και οι συναφείς ειδι

κότητες ήταν κατ' εξοχήν γυναικεία ασχολία. Γνωρίζουμε έξ άλλου οτι του-

74. Ζάκονικ, άρθρα ΡΑΒ 63, Ρ157/Α147/Β152. Ρ178/Β174. 

75. Βλ. ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΑΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ. Τό Ζάκονικ τοΰ Στέφανου Δουσάν, σ. 304-306. 

76. Ζάκονικ, αρ. ΡΑΒ 63 κ.ά. 
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λάχιστον στα μεγάλα κέντρα της Σερβίας είχε αρχίσει να οργανώνεται ή βιο

τεχνική παραγωγή και είχαν διαμορφωθή κάποια θεσμικά πλαίσια7^ και οτι 

υπό τήν επίδραση τού δυτικοί) παράγοντα είχαν αρχίσει να συγκροτούνται 

συντεχνίες7*. Άλλα ή σημερινή κατάσταση της έρευνας δεν παρέχει στοιχεία 

για να υποστηρίξουμε οτι οι υφαντές και οι ύφάντριες είχαν όργανωθή σε 

συντεχνίες, όπως συνέβαινε στή Δύση και ίσως στο Βυζάντιο7". 

Το Ζάκονικ τονίζει, δπως είπαμε, οτι ή χήρα κλώστρια ήταν ελεύθερη, 

επομένως δεν μπορούσε να είναι εξαρτημένη χωρική ή δούλη. 'Λν κρίνουμε 

από τα συστήματα στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, οπού ή συμμετοχή 

των κατοίκων εμπόρων και βιοτεχνών στην οικονομία της πόλης τους πα

ρείχε τα δικαιώματα τού πολίτη και τις ελευθερίες της πόλης, μπορούμε να 

συμπεράνουμε οτι και στην περίπτωση της Σερβίδας κλώστριας, ή ελευθερία 

της συνδέεται με τή συμμετοχή της στην βιοτεχνική παραγωγή της πόλης 

όπου κατοικούσε και εργαζόταν. 

Ό Κώδικας παρομοιάζει τήν κοινωνική υπόσταση της χήρας κλώστριας 

μέ τήν ελευθερία τού ιερέα. Ή σύγκριση αυτή δεν γίνεται βέβαια για να της 

προσδώσει κύρος, αλλά για να προσδιορίσει το περιεχόμενο της ελευθερίας 

της, πού προφανώς δεν ήταν απεριόριστη, αλλά καθοριζόταν από κάποιους 

όρους, τους ίδιους πού καθόριζαν και τήν ελευθερία τού ιερέα. Οι σχετικές 

μέ τον ιερέα διατάξεις τού Κώδικα (Ρ31, 65 /Α38-39 /Β32-33) μπορούν να 

διαφωτίσουν τό θέμα80: σ' αυτές αναφέρεται ρητά οτι οι ιερείς είχαν το δικαί-

77. 'Έτσι π.χ. στό Novo Brdo, τό πιό σημαντικό μεταλλευτικό και εμπορικό κέντρο της Σερβίας, 

ειδικός νόμος καθόριζε όχι μόνο τήν δλη διαχείριση των μεταλλείοον (ή εκμετάλλευση των με

ταλλείων του Novo Brdo χρονολογείται από τό 1326). αλλά και τήν όργάνο^ση της πόλης και τις 

τιμές των βιοτεχνικών εργασιών, πράγμα πού υποδηλώνει μια προσπάθεια συστηματοποίησης, 

έλεγχου άλλα και προστασίας της εργασίας των βιοτεχνών. Για τήν έκδοση του κειμένου (πού 

χρονολογείται τό 1412 άλλα αναπαράγει παλαιότερο κανονισμό), βλ. Ν. RADOJCIC, Zakon ο 

rudnicima despota Stefana Lazarevica ( Ό νόμος για τά μεταλλεία τού δεσπότη Στέφανου Λαζάρε-

βιτς), Βελιγράδι 1962. Πρβλ. DESANKA KOVACEVIC-KOJIC, Le développement économique des 
agglomérations urbaines sur le territoire actuel de la Yougoslavie du XHIe au XVe siècle, Actes du Ile 
Congrès International des Études du Sud-Est Européen, II, Αθήνα 1972, σ. 171. 

78. Αρχικά οι συντεχνίες τών εμπόρων κα'ι τών βιοτεχνών, πού ήταν ολιγάριθμες, οργανώνονταν μέ 

βάση τήν εθνικότητα ή τή θρησκεία και όχι τό επάγγελμα. Μέ εξαίρεση τους μεταλλωρύχους, 

πού οργανώθηκαν νωρίς μέ πρότυπο τήν αντίστοιχη οργάνωση της Κεντρικής Ευρώπης, οι 

πραγματικές επαγγελματικές συσσωματώσεις θά εμφανιστούν αργότερα: πρβλ. F. W. CARTER, 

Urban development in the Western Balkans 1200-1800, A Historical Geography of the Balkans, Λονδίνο-

Νέα Ύόρκη-Σάν Φρανσίσκο 1977, σ. 173-174. DESANKA KOVACEVIC-KOJIC, απ., σ. 169,173. 

79. Βλ. τον σχετικό προβληματισμό παραπάνιο, σ. 156 κα'ι σημ. 27. 

80. D. DINIC-KNEZEVIC. Prilog proucavanju svestenstva u srednjovekovnoj Srbiji (Προσθήκη στή μελέ

τη τού κλήρου στή μεσαιωνική Σερβία). Godisnjak Filosofskog Fakulteta ιι Novom Sadu 11/1 (1968), 

σ. 51-61. 
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ωμα να έχουν γη κατά πλήρη κυριότητα (bastina) καί δτι αυτοί ήταν ελεύθε

ρα άτομα. Γενικά από τή μελέτη του Κώδικα προκύπτει οτι το δικαίωμα κα

τοχής γής κατά πλήρη κυριότητα προϋπέθετε πάντοτε τήν ατομική ελευθε

ρία. Ό μ ω ς το Ζάκονικ προσθέτει δτι «κανένας ιερέας δέν μπορεί να εγκατα

λείψει τον κύριο του (gospodar)» και παράλληλα τονίζει οτι «αν ò ιερέας κα

τέχει γη κατά πλήρη κυριότητα, ό κύριος της περιοχής δέν έχει το δικαίωμα 

να τον εκδιώξει, άφοϋ είναι ελεύθερο άτομο». Αυτά τα μέτρα εξασφάλιζαν 

από τή μια το κύρος και τήν αξιοπρεπή διαβίωση του κατώτερου κλήρου και 

από τήν άλλη τήν παραμονή των κληρικών στην περιοχή πού ίερουργοϋσαν, 

επομένως τήν απρόσκοπτη στελέχωση των κατά τόπους εκκλησιών. Διε

ρωτώμαι αν και στην περίπτωση τής κλώστριας ίσχυαν οι ίδιοι οροί, αν δηλ. 

αυτή ή ελευθερία τής έδινε το δικαίωμα να κατέχει κατά πλήρη κυριότητα 

κάποιο περιουσιακό στοιχείο, π.χ. μια βιοτεχνία, και ακόμη αν, όπως συνέ

βαινε με τον ιερέα, κανείς δέν μπορούσε να τήν εκδιώξει, άλλα και ή ίδια δέν 

μπορούσε να φύγει από τήν περιοχή πού ζούσε και εργαζόταν*1. 

Πάντως ή ειδική διάταξη για τήν κλώστρια δείχνει μέ σαφήνεια τήν ιδιαί

τερη σημασία πού απέδιδε τό κράτος στο είδος αυτό τής βιοτεχνίας καί τή 

δυνατότητα πού είχε ή γυναίκα, κάτω άπό ορισμένες προϋποθέσεις, νά ασκεί 

αυτόνομα αυτό τό επάγγελμα. Τούτο βέβαια δέν σημαίνει οτι μόνον ol χήρες 

κλώστριες μπορούσαν νά εργάζονται επαγγελματικά, άλλ' οτι μόνον αυτές 

είχαν ανεξάρτητο επάγγελμα, γιατί προφανώς όσες παντρεμένες ασκούσαν 

τήν υφαντική θα εργάζονταν υπό τήν προστασία καί τήν ευθύνη του άντρα 

τους. Οι πηγές δέν παρέχουν στοιχεία σχετικά μέ τά δικαιώματα καί τις υπο

χρεώσεις τής χήρας κλώστριας. "Εμμεσα βέβαια μπορούμε νά συμπεράνουμε 

οτι εφόσον ασκούσε αυτόνομα επάγγελμα είχε ορισμένα δικαιώματα, πού 

αφορούσαν στις συναλλαγές, αλλά καί αντίστοιχες υποχρεώσεις απέναντι 

στο δημόσιο. 

Το ερώτημα όμως είναι αν στή Σερβία αυτή τήν εποχή οι γυναίκες μπο

ρούσαν νά ασκούν καί κάποιο άλλο επάγγελμα καί ποια ήταν ή θέση τους 

στην παραγωγική διαδικασία. Τό γεγονός οτι ό Κώδικας δέν αναφέρεται σε 

άλλα γυναικεία επαγγέλματα δέν αποκλείει οπωσδήποτε τήν ύπαρξη τους. 

81. "Ας σημειωθη οτι αυτή τήν εποχή, για λόγους πολιτικούς καί κοινωνικο-οίκονομικούς, παρατη

ρείται μεγάλη κινητικότητα και τάση φυγής των πτωχότερων κυρίως κοινωνικών όμάόων και γι' 

αυτό τό κράτος έπαιρνε ορισμένα μέτρα για νά έμποόίσει τή όιαρροή ανθρωπίνου δυναμικού. 

Βλ. στο Ζάκονικ τά άρθρα Ρ93,140-141/Α95,129-130/Β90,135-136, για τά μέτρα πού έλαβε τό 

κράτος για νά αποτρέψει τή φυγή, καθώς καί τις αυστηρές ποινές για τους παραβάτες πού δέ

χονταν φυγάδες. Για τό θέμα βλ. το συλλογικό έργο Migration in Balkan History, Βελιγράδι 1989. 

τά άρθρα των Dr. DRAGOJLOVIC (σ. 61 κέ.), Β. KREK1C (σ. 67 κέ.), R. SAMARDZIC (σ. 77 κέ.). Πρβλ. 

ΜΑΡΙΑ ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΑΟΥ-ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ, Ή δημογραφική κατάσταση αστικών κέντρων τών 

κεντρικών Βαλκανίων (15ος-16ος αι.), Βνζαντιακά 18 (1998) 35. 
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Μια πρώτη πρόχειρη ερμηνεία θα ήταν οτι υπήρχαν πιθανώς γυναίκες πού 

εργάζονταν βοηθητικά κοντά στον άντρα τους, αλλά δεν είχαν κατά νόμο τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν αυτόνομα σε άλλους κλάδους τής βιοτεχνίας. 

Το θέμα πάντως απαιτεί διερεύνηση. 

'Από όσα ειπώθηκαν γίνεται φανερό δτι οι κοινωνίες στο Μεσαίωνα δέν 

ήταν στατικές: ύφίσταντο διαρκή εξέλιξη και είχαν τή δυνατότητα προσαρ

μογής στις απαιτήσεις τών καιρών. Σ αυτή τήν εξέλιξη ό 11ος αι. αποτελεί 

σταθμό και για τό Βυζάντιο και για τή Δύση και σημαδεύει τήν απαρχή με

γάλων κοινωνικών και οικονομικών μεταβολών82 πού κορυφώνονται στον 

ύστερο Μεσαίωνα, εποχή πλούσια σε ζυμώσεις και αλλαγές στή δομή τής 

κοινωνίας και στην οικονομία. Στο Βυζάντιο, κράτος με μακρό ιστορικό βίο 

και οργάνωση και με συνέχεια στην ιστορική παράδοση, οι αλλαγές αυτές 

ακολουθούν μια εξελικτική πορεία, με τις αναγκαίες προσαρμογές και μέ 

ρυθμούς πού αναμφισβήτητα έγιναν ταχύτεροι τους τελευταίους αιώνες, 

αλλά χωρίς μεγάλες κοινωνικές ανατροπές, παρά τήν πολιτική αναστάτωση. 

Στή Δυτική Ευρώπη οι εξελίξεις είναι περισσότερο έντυπ<χ>σιακές και μετα

βάλλουν ουσιαστικά τή δομή τών κοινωνιών, διαμορφώνουν νέους θεσμούς 

και νέα κέντρα και αναδεικνύουν νέους οικονομικούς παράγοντες. Οι νέες 

συνθήκες επηρέασαν και τή θέση τής γυναίκας· τα δικαιώματα και οι δρα

στηριότητες της αυξήθηκαν ανάλογα μέ τις ανάγκες τής κοινωνίας και τής 

οικονομίας τής εποχής. 

Στο Σερβικό κράτος, κράτος μέ σχεδόν δύο αιώνων ανεξάρτητο πολιτικό 

βίο, οί δραστηριότητες τής γυναίκας ήταν πολύ περιορισμένες, συγκριτικά μέ 

τό αντίστοιχο φαινόμενο στο Βυζάντιο και στή Δύση: στή Σερβία δέν μαρτυ-

ρεΐται, τουλάχιστον μέ τα σημερινά δεδομένα τής έρευνας, ή ποικιλία τών 

επαγγελμάτων πού οί γυναίκες στο Βυζάντιο μπορούσαν να ασκούν αυτο

δύναμα, ούτε ή θεσμική κατοχύρωση και οργάνωση τής επαγγελματικής 

δραστηριότητας τών γυναικών τών δυτικών πόλεων. Ωστόσο, αυτή τήν 

εποχή τής ακμής ενυπάρχει ή δυναμική μιας γενικότερης εξέλιξης, τήν οποία 

μετά τό θάνατο τού Δουσάν (1355) ανέκοψε ή πολιτική διάσπαση και τελικά 

ή τουρκική κατάκτηση. 

82. Ό GUSTAVE COHEN. Histoire du Moyen Age. VIII. σ. 196, χαρακτηρίζει τον Ilo αί. ως "l'âge des 
genèses", και ορισμένοι τοποθετούν στον 12ο αί. μια πρώιμη αναγέννηση, μια «πρώτο-άναγέννη-

ση»: βλ. π.χ. Η. HASKINS, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge Mass. 1927. EVA 

MATHEWS SANFORD, The Twelfth Century Renaissance or Proto-Renaissance, Speculum 26 (1951) 

635-642. 
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Παράσταση γριάς που πωλεί κάποιο υγρό σε δοχεία (Μονή Βλαχέρνας "Αρτας) 

(Τη φωτογραφία παραχώρησε 

ή επίτιμος έφορος Κυρία Μνρτάλη Άχειμάστον-Ποταμιάνον). 
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RÉSUMÉ 

LA CONTRIBUTION DE LA FEMME À L'ÉCONOMIE 
DU MOYEN ÂGE TARDIF 

(Le cas de la filandrière serbe) 

L'article No 64 du «Zakonik», du Code des Lois d'Etienne Duchan (1349 et 
1354), stipule «Que la filandrière restée veuve soit libre tout comme le prêtre». Cette 
disposition, l'unique du Zakonik concernant une femme et même en rapport avec un 
métier, pose des questions d'ordre économique et social, d'autant plus qu'elle émane 
d'un texte juridique de grande importance (p. 147sq.). 

L'auteur place le cas de la filandrière dans son contexte socio-économique. La 
Serbie a connu à cette époque un grand essor économique, dû essentiellement à 
l'exploitation des mines; les possibilités commerciales qui en découlent ont attiré 
l'intérêt des villes marchandes étrangères. L'importation des produits miniers dans 
les marchés européens a été suivie par celle d'autres produits serbes, parmi lesquels 
étaient les tissus. Dans ces conditions la disposition sur la finandrière veuve acquiert 
une importance particulière (p. 149-150). L'étude du statut de la femme, et surtout de 
la veuve, à Byzance et en Europe occidentale au moyen âge tardif contribuerait à 
mieux interpréter le cas de la filandrière et à scruter les éventuelles influences que 
d'autres sociétés et systèmes économiques ont exercé sur ce point en Serbie. 

À Byzance, au cours de son histoire millénaire, le statut de la femme a évolué, en 
particulier depuis la fin du Xle siècle —grand tournant dans l'histoire de Byzance— 
et à l'époque des Paléologues, en raison de grands changements politiques et de 
nouvelles conditions économiques. Les femmes de l'aristocratie, propriétaires de 
grands domaines, ont eu une importante activité économique; elles géraient 
personnellement leur fortune et participaient à des entreprises commerciales. Les 
femmes de la classe moyenne et inférieure pouvaient exercer divers métiers, en 
particulier ceux concernant la nourriture et l'habillement (p. 150-154, 158-159). 
Mais le métier le plus fréquent concernait le tissage et les travaux adjacents, 
occupation traditionnelle des femmes dans toutes les époques et sociétés, laquelle 
selon les circonstances a évolué en métier — un métier même bien organisé (p. 154-
157). La femme pouvait encore devenir médecin (ίατρίνα, ίάτραινα), un métier bien 
respecté, qui lui attribuait certains droits exceptionnels (p. 157-158). Quant aux 
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veuves, aristocrates, bourgeoises ou paysannes, elles se voyaient avoir, après la mort 

de leur mari, des droits et des responsabilités économiques augmentées: la veuve 

mère de famille, à part ses activités commerciales, avait le droit de gérer sa propre 

fortune et celle de ses enfants. La paysanne veuve était légalement considérée 

comme chef de famille (contrairement à la femme mariée qui ne figurait jamais en 

tête d'un ménage) et avait de droits et d'obligations reconnus par le fisc (p. 159-

162). En somme, à Byzance au moyen âge tardif, la femme, malgré les différences 

entre classes sociales, entre centre et périphérie, entre ville et campagne, avait la 

possibilité d'exercer divers métiers et de prendre part actif à la production et à 

l'économie de l'Empire. Cependant, elle n'avait pas de perspective de promotion 

sociale basée sur sa profession et ne pouvait pas assumer une fonction publique ni 

devenir juge ou banquier (p. 162). 

En Occident, à partir du Xle-XIIe s., la croissance démographique, les progrès 

techniques, le grand développement du commerce et l'essor des villes, ainsi que les 

guerres sans répit qui ont réduit l'activité des hommes, ont influencé le statut de la 

femme. Dans les villes, les femmes exerçaient divers métiers, faisaient du 

commerce, entretenaient des boutiques - ateliers de tissage dans la plupart des cas; 

les conditions de leur travail étaient bien précisées par les autorités de la ville. Quant 

aux veuves, elles avaient acquis certains droits qu'elles n'avaient pas du vivant de 

leur mari; dans certaines villes existaient même des lois déterminant le «droit de la 

veuve». La participation de la femme, mariée ou veuve, à l'artisanat et au commerce 

lui donnait le droit de «citoyen» (cives). À l'époque en question les habitants des 

villes jouissaient d'un statut d'hommes libres, le travail et les activités économiques 

aussi bien des hommes que des femmes étaient régis par des règles précises. Car 

l'essor rapide des sociétés urbaines ont suscité de façon urgente des problèmes 

d'organisation et ont nécessité la formation des cadres institutionnels et la ré

glementation des activités économiques (p. 162-166). 

En Serbie, à la suite du développement économique du pays et de la présence 

des colons et des marchands étrangers, certaines villes se sont évoluées en unités 

économiques indépendantes de la grande propriété et jouissaient d'un statut 

privilégié. Ses habitants (que le Code appelle gratsanin = citoyens), serbes et 

étrangers, marchands, artisans, ouvriers et paysans, étaient des personnes libres. 

C'est dans le cadre du statut des villes que l'on doit placer la filandrière veuve. Le 

Zakonik compare sa liberté à celle du prêtre, probablement pour déterminer les 

conditions de cette liberté. Les dispositions du même texte juridique sur le prêtre 

nous amènent à penser que la filandrière, après la mort de son mari, avait le droit de 

posséder une petite fortune (p. ex. la boutique héritée de son mari), que personne ne 

pouvait la chasser de son travail et que celle-ci ne pouvait pas quitter le lieu où elle 

vivait et travaillait (p. 166-171). 

En conclusion, nous constatons que les sociétés médiévales avaient la possibilité 
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d'évoluer en raison des exigences du temps. À cette évolution le Xle s., aussi bien à 
Byzance qu'en Occident, constitue une étape décisive, qui marque le début de 
grands changements économiques et sociaux. À Byzance, qui avait une longue 
tradition historique, ces changements se sont effectués à cette époque avec un 
rythme accéléré mais sans secousse. En Occident, les changements étaient plus 
profonds: ils ont transformé la structure des sociétés urbaines et ont créé de 
nouveaux facteurs économiques; ces changements ont entre autres conditionné la 
place de la femme. En Serbie, les activités des femmes étaient bien limitées, en 
comparaison avec celles à Byzance et en Occident; en Serbie on n'atteste ni la 
grande variété de métiers que les femmes pouvaient exercer à Byzance ni 
l'organisation institutionnelle des villes occidentales (p. 171 ). 

MARIE NYSTAZOPOULOU-PÉLÉKIDOU 
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