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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  
Η έρευνα και ειδικότερα η εξειδίκευση στον τομέα της διακειμενικής 
ερμηνευτικής ανάλυσης αποτελεί ένα περιπετειώδες εγχείρημα που πολλές 
φορές προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, εφόσον στην πορεία εμφανίζονται 
διάφορα ζητήματα τεχνικής φύσεως, όπως αδυναμία εύρεσης πηγών, αλλά και 
συναισθήματα χαράς έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωσή της. Η ερευνητική 
προσέγγιση του θέματος με τίτλο:  «Η Πρόσληψη των αιρέσεων ως λογοτεχνικό 
μοτίβο από την Εικονομαχία έως τους Βογόμιλους. Παραγωγή ορθοδόξων κειμένων 
στη Βυζαντινή και ετεροδόξων κειμένων στην Παλαιοσλαβική Γραμματεία» και 
γενικότερα η ενασχόληση με τις διακειμενικές σχέσεις μεταξύ Μεσαιωνικής 
Ελληνικής Γραμματείας και Σλαβικής αποτελεί μια προσωπική εξελικτική 
διαδρομή, της οποίας η αφετηρία τοποθετείται στις Προπτυχιακές Σπουδές στο 
Τμήμα Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Βελιγραδίου, όπου και ήρθα για πρώτη φορά σε επαφή με τη διδασκαλία της 
Παλαιοσλαβικής Γλώσσας ως μάθημα επιλογής σεμιναριακό.  
 Η επιλογή της εξειδίκευσης στον τομέα της Μεσαιωνικής Ελληνικής 
Φιλολογίας επισφραγίστηκε με την ένταξή μου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεσαιωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
το 2004. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου είχα την ευκαιρία στην εμβάθυνση 
και συγκριτική θεώρηση της Μεσαιωνικής –Σλαβικής Γραμματείας και 
Λογοτεχνίας και ειδικότερα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας μου με τίτλο: 
«Οι Παλαιοσλαβικές μεταφράσεις του έργου του Ιωάννη Χρυσόστομου: σερβικά 
χειρόγραφα και θεολογικές προσεγγίσεις», η οποία σε εμπλουτισμένη μορφή τόσο 
θεματικά όσο και βιβλιογραφικά εκδόθηκε με το διαμορφωμένο: 
«Παλαιοσλαβικές μεταφράσεις του έργου του Ιωάννη Χρυσοστόμου: σερβικά 
χειρόγραφα: φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις», από τον εκδοτικό οίκο 
University Studio Press στη σειρά Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων [11], την 
οποία διευθύνει ο ομότ. Καθηγητής Θεολογίας κ. Α.-Αι. Ταχιάος. 
 Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης έρευνας οφείλω να επισημάνω, ότι 
συνέβαλε καθοριστικά η ετήσια διακρατική υποτροφία της Σερβικής Κυβέρνησης 
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για έρευνα το 2007/8 και η μετάβασή μου στην πόλη του Βελιγραδίου, όπου ήρθα 
σε επαφή με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παλαιοσλαβικής Γλώσσας και 
Κυριλλικής Παλαιογραφίας κ. Τατιάνα Σούμποτιν – Γκολούμποβιτς, της οποία η 
καθοδήγηση και η εποπτεία με βοήθησαν να φτάσω επιτυχώς στην ολοκλήρωση 
της έρευνας, καθώς και το σημαντικότερο να διευρύνω τις γνώσεις μου στην 
Παλαιοσλαβική Γλώσσα και στην Κυριλλική Παλαιογραφία, εφόσον 
παρακολούθησα τα μεταπτυχιακά σεμινάρια που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο.  

Η πρότερη αυτή σχέση και η ελεύθερη πρόσβαση τόσο στην Εθνική 
Βιβλιοθήκη της Σερβίας όσο και στη Βιβλιοθήκη της Σερβικής Ακαδημίας 
Τεχνών και Επιστημών με βοήθησαν και στην περάτωση της έρευνας της 
διδακτορικής μου διατριβής κατά την περίοδο από το 2011 έως και τον 
Σεπτέμβριο του 2015, που ως μόνιμος κάτοικος της πόλεως του Βελιγραδίου και 
με την ιδιότητα του ξένου λέκτορος για τη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας 
στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής είχα την ευκαιρία 
να επισκέπτομαι συχνά τις πλούσιες Βιβλιοθήκες και έτσι να προχωρήσει και να 
ολοκληρωθεί η έρευνά μου. 

Σημαντικότερο, όμως, όλων αποτελεί ότι αρωγός και θερμός 
υποστηρικτής της προσπάθειάς μου αυτής ήταν Καθηγητής Σλαβολογίας κ. 
Κωνσταντίνος Νιχωρίτης ως επιβλέπων της διατριβής, ο οποίος μου έδειξε 
αμέριστη συμπαράσταση και επιστημονική εμπιστοσύνη την οποία εκτιμώ 
βαθύτατα. Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες 
για τις καίριες και πολύ σημαντικές συμβουλές και παρατηρήσεις στους κ. 
Δημήτριο Σταματόπουλο Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον κ. 
Καμαρούδη Σταύρο Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Επιπροσθέτως, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και ειδικότερα: τον 
Καθηγητής κ. Τρίτο Μιχαήλ, τον Καθηγητή κ. Κουκουσά Βασίλειο, τον Επίκουρο 
Καθηγητή κ. Ευαγγέλου Ηλία και την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Δεληκάρη 
Αγγελική. 

  Γκοράνης Γ. Πολύδωρος. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Η διαδρομή μιας λέξης στο χρόνο και η σημασιολογική της βαρύτητα που 

λαμβάνει σε κάθε περίπτωση αποτελούν μια περιπετειώδη αναζήτηση για όλους 
όσοι ασχολούνται με τη μελέτη της γλώσσας, λογοτεχνίας και των ιστορικών 
σπουδών. Εξίσου σημαντική είναι η ενασχόληση με την τοποθέτηση και χρήση 
αυτής της λέξης σε κείμενα, η διερεύνηση της σημασίας της ως λεκτικής ετικέτας, 
όπου κείμενο νοείται ένα σύστημα γραπτών γλωσσικών σημείων, τα επονομαζόμενα 
σημαίνοντα, τα οποία είναι οργανωμένα σε μια δομική ενότητα, τα σημαινόμενα, και 
που σαφώς περιέχει έστω μια πληροφορία, η οποία αναφέρεται σε μια εξωκειμενική 
πραγματικότητα1.  

Η διερεύνηση αυτή θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας μελέτης με 
τίτλο: «Η πρόσληψη των αιρέσεων ως λογοτεχνικό μοτίβο από την Εικονομαχία ως 
τους Βογόμιλους. Παραγωγή ορθόδοξων κειμένων στη Βυζαντινή και ετερόδοξων 
κειμένων στην Παλαιοσλαβική Γραμματεία».   
Η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε στηρίζεται στις εξής αρχές:  
 Με βάση τη Θεωρία της Πρόσληψης, όπως την έχει διατυπώσει ο Jauss2, θα 

ακολουθήσουμε έναν τρόπο ανάλυσης, όπου κύριο χαρακτηριστικό 
γνώρισμά του είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους της ερμηνευτικής 
προσέγγισης από το δίπολο: συγγραφέας – κείμενο στη σχέση κείμενο – 
αναγνώστης. Ουσιαστικά εξετάζεται ο ρόλος του αναγνώστη και η 
αναγνωστική πράξη από μόνη της, καθώς και το αποτέλεσμά της, το 

                                                           
1 ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία. Θεωρία της Λογοτεχνίας, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 92011, σελ. 57. [στο εξής: ΒΕΛΟΥΔΗΣ 
Γ., Γραμματολογία]. 
2 Σχετικά με τη θεωρία της πρόσληψης βλ. DELCROIX M – HALLYN F., Introduction aux Études Littéraire. Méthodes 
Du Texte, ed. Duculot Paris-Gembloux 1987, σελ 386-406. [στο εξής: DELCROIX M – HALLYN F., Introduction aux 
Études Littéraire].  Επίσης, βλ. HOLUB R., Reception Theory. A critical Introduction, ed. Methuen, London- New 
York, 1984. Διαφωτιστική η μελέτη του ΗΓΚΛΕΤΟΝ Τ., Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, μετάφρ. Δ. 
Τζιόβας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1989, σελ. 125-143. [στο εξής: ΗΓΚΛΕΤΟΝ Τ., Εισαγωγή] 
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οποίο προκύπτει από τη συνάντηση δύο κειμένων: του προς ανάγνωση 
κειμένου με το «κείμενο του αναγνώστη3». 

 Στην ερμηνευτική προσέγγιση του όρου αίρεση  όχι με όρους 
θεολογικούς, αλλά με λογοτεχνικούς και συγκεκριμένα ως λογοτεχνικό 
μοτίβο, όπου μοτίβο από τη μια νοείται  μια αφηγηματική μονάδα που 
εντάσσεται στο ίδιο κείμενο και κύριο χαρακτηριστικό του γνώρισμα 
είναι η εναλλακτικότητα και η επαναληπτικότητά του και με 
κοινωνιολογικούς από την άλλη, όπου κεντρικός άξονας θα είναι 
πρωτίστως η διερεύνηση της σχέσης λογοτεχνίας κοινωνίας ως κοινωνικός 
καθορισμός της λογοτεχνίας, που συνεπάγεται ως κάθετη επίδραση της 
κοινωνίας στη λογοτεχνία και δευτερευόντως ως κοινωνική λειτουργία της 
λογοτεχνίας, που σημαίνει ως επίδραση της λογοτεχνίας στην κοινωνία4. 

 Με χρονικό πλαίσιο έρευνας την Εικονομαχική έριδα έως και την 
εμφάνιση και δράση των Βογομίλων, διότι η Εικονομαχία αποτελεί 
κομβικό σημείο για την κατανόηση της συνολικής βυζαντινής ιστορίας. 
Βρίσκεται στη μέση μεταξύ του τέλους μιας περιόδου των αιρέσεων και 
των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων, και της εμφάνισης κατά 
τη διάρκεια βασιλείας των εικονομάχων αυτοκρατόρων  ετερόδοξων 
κινημάτων στη Μικρά Ασία και μετέπειτα στη Βαλκανική Χερσόνησο5. 

 Με γνώμονα την υφολογική ανάλυση των κειμένων, όπου βάση δίνεται 
στις γλωσσικές συντακτικές και σημασιολογικές δομές.  

 Στηριζόμενοι στη θεωρία της διακειμενικότητας 6 , θα προβούμε στην 
ανάλυση των κειμένων για να διερευνήσουμε πιθανές ομοιότητες ή 
διαφορές στην αφηγηματική τους δομή.  

                                                           
3 DELCROIX M – HALLYN F., Introduction aux Études Littéraire, ό.π., σελ. 386 και 409. 
4 Για την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και κοινωνίας βλ. ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία, ό.π., σελ. 353. 
5 Σχετικά με την αντίληψη του εικονομαχικού φαινομένου ως ορίου για την κατανόηση ολόκληρης της 
Βυζαντινής Ιστορίας βλ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Δ., Το Βυζάντιο μετά το Έθνος. Το πρόβλημα της συνέχειας στις 
βαλκανικές ιστοριογραφίες, εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2009, σελ. 79 [στο εξής: ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Δ., Το Βυζάντιο 
μετά το Έθνος]. 
6 Αναλυτικά για τη θεωρία της διακειμενικότητας βλ. DELCROIX M – HALLYN F., Introduction aux Études 
Littéraire, ό.π., σελ. 144-167. Επίσης, βλ. ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία, ό.π., σελ. 270.  
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Έχοντας ως κεντρικό άξονα τα παραπάνω η μελέτη μας κατανέμεται σε 
τέσσερα κεφάλαια τα οποία έχουν την ακόλουθη δομή: 

Το Πρώτο Κεφάλαιο αποτελείται από 4 υποκεφάλαια. Αρχικά αναλύουμε 
την ιστορική διαδρομή, την ονοματοθεσία, καθώς και την πρόσληψη της 
αίρεσης, εμβαθύνοντας στη σημασιολογική της διάσταση. Παράλληλα 
προβαίνουμε στην ανάλυση της σύνδεσης της εικονομαχικής έριδος με την 
εμφάνιση των ετερόδοξων κινημάτων τοποθετώντας χωροταξικά από τη μια και 
χρονικά από την άλλη τα όρια της συγκεκριμένης εμφάνισης. Ακολουθεί η διττή 
παρουσίαση από τη μια του ιστορικού πλαισίου της εικονομαχικής έριδος και 
από την άλλη η διερεύνηση του ρόλου των πηγών της συγκεκριμένης περιόδου, 
για να περάσουμε στην προσπάθεια σκιαγράφησης των προσώπων των 
εκπροσώπων των δύο φάσεων της Εικονομαχίας με στόχο να εντοπίσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο η εικόνα αυτή δομείται στις πηγές. Στο τέλος του κεφαλαίου 
παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα ονοματοθεσίας μέσω του οποίου γίνεται 
αντιληπτή η συχνότητα της χρήσης συγκεκριμένων δομικών στοιχείων της 
σκιαγράφησης. Οι κατηγορίες του πίνακα, όπως τον έχουμε διαμορφώσει είναι οι 
εξής: Επιθετικοί προσδιορισμοί, ονοματικοί προσδιορισμοί, επιρρηματικοί 
προσδιορισμοί, εμπρόθετοι προσδιορισμοί, παραθέσεις, εθνωνυμικά, ζωομορφικές 
περιγραφές, ταύτιση με αιρέσεις. 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο παρουσιάζουμε μια  ιστορική, δομική και 
ιδεολογική επισκόπηση των δυιστικών κινημάτων, που έκαναν την εμφάνισή 
τους τον Μεσαίωνα, καθώς και τη διάδοση και το ρόλο της Απόκρυφης 
Γραμματείας και της ιστορικής συγχρονίας της. Επόμενο βήμα αποτελεί η 
ενδελεχής ερμηνευτική προσέγγιση ετερόδοξων κειμένων, τα οποία τα 
κατηγοριοποιούμε σε δύο ομάδες: Σε κείμενα άμεσης ιδεολογικής σχέσης και 
αφηγηματικής δομής με το βογομιλισμό και σε κείμενα έμμεσης σχέσης που 
είναι προγενέστερα του βογομιλισμού με στόχο να εντοπιστεί σε ποιο κοινό 
απευθύνονταν και με ποιους αφηγηματικούς τρόπους.  

Στο Τρίτο Κεφάλαιο αναλύεται η εικόνα των ετεροδόξων σε κείμενα 
ορθοδόξων στο οποίο  ακολουθείται η χρονολογική κατανομή ανά αιώνες: 8ος -
9ος, 10ος – 11ος, 12ος – 13ος, 14ος – 15ος , και στη συνέχεια την αντίστοιχη εικόνα σε 
κείμενα Καθολικών. Επιπροσθέτως, γίνεται ειδολογική κατανομή των έργων με 
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στόχο τον εντοπισμό της σκιαγράφησης της εικόνας ανά γραμματειακό είδος. 
Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο προχωράμε σε μια συνολική και συγκριτική 
θεώρηση στα κείμενα εντοπίζοντας τις θεματικές, υφολογικές και γλωσσικές 
επιλογές.  

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το κατά πόσο 
τα νομικά κείμενα στη σλαβονική λειτούργησαν ως μέσο διαμόρφωσης και 
διαφύλαξης 7  της πολιτικής ιδεολογίας στο βαλκανικό χώρο. Ουσιαστικά θα 
αναλύσουμε την Εκλογή του Λέοντος Γ ΄Ισαύρου, ένα από τα πρώτα νομικά κείμενα 
που μεταφράστηκαν στη σλαβονική, τον Νομοκάνονα του Σάββα Σερβίας, τον 
Κώδικα Νόμων του Δουσάν Σερβίας, το Συνοδικόν του Βόριλ Βουλγαρίας και τέλος το 
Σύνταγμα του Ματθαίου Βλαστάρη. Με την ανάλυση των συγκεκριμένων νομικών 
κειμένων από διαφορετικές χρονικές περιόδους, κατά τις οποίες έδρασαν και 
διέδωσαν τις δογματικές τους αντιλήψεις, θα διερευνηθεί πρωτίστως η εικόνα 
του ετερόδοξου με στόχο την κατανόηση των τρόπων και μεθόδων 
αντιμετώπισης και καταστολής τους.  

Ακολουθεί η συλλογική θεώρηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και 
της καταγραφής των συμπερασμάτων, τα οποία προέκυψαν από την 
συγκεκριμένη ανάλυση.  Αντίστοιχη έρευνα διακειμενικής ανάλυσης και 
συγκριτικής θεώρησης κειμένων της Μεσαιωνικής Ελληνικής γραμματείας, 
Λατινικής και Παλαιοσλαβικής δεν έχει διεξαχθεί. Η μεθοδολογική προσέγγιση 
της εικόνας των ετεροδόξων και της αίρεσης ως λογοτεχνικό μοτίβο ανάπτυξης με 
βάση τη θεωρία της πρόσληψης αποτελεί μια νέα κατεύθυνση προς την μελέτη 
των μεσαιωνικών κειμένων και δη ιστορικών και θεολογικών και ταυτόχρονα 
ανοίγει νέους ορίζοντες στην ερμηνεία και ανάλυσή τους και επιβεβαιώνει την 
υπόθεση, ότι μέσω της αφηγηματικής δομής του κειμένου δύναται ο εκάστοτε 
συγγραφέας να  μεταδώσει και να διαμορφώσει  ιδεολογικά και πολιτικά 
μηνύματα. Τέλος, θα αποτελέσει βοήθημα για τους ερευνητές της Βυζαντινής 
Φιλολογίας και Σλαβολογίας, καθώς και τους ερευνητές της Συγκριτικής 
Φιλολογίας που ασχολούνται με την Λογοτεχνική παραγωγή του Μεσαίωνα, 
εφόσον με την  συνανάγνωση των πηγών  για το εν λόγω ζήτημα θα έχουν τη 

                                                           
7 Η έμφαση δική μας. Η φράση είναι χρωματισμένη με την έννοια της καταστολής σε μαγαλύτερο βαθμό. 
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δυνατότητα με την ουσιαστική συγκριτική θεώρησή τους  να κατανοήσουν το 
πνεύμα της εικόνας του «άλλου» με την ευρύτερη έννοια της διαφορετικότητας 
και του τρόπου με τον οποίο αυτή δομείται. 

 

 

*
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1.1  Αἵρεσις: ονοματοθεσία, ιστορική  διαδρομή. Σύνδεση της 
εικονομαχίας με την εμφάνιση ετεροδόξων  κινημάτων. Προσέγγιση 
χωροχρόνου.  
 Η ιστορία του ανθρώπινου γένους είναι γεμάτη από αναφορές και 
περιγραφές εμφάνισης και δράσης διαφόρων θρησκευτικών ομάδων, ορθόδοξων 
και ετεροδόξων κινημάτων, σχισματικών Εκκλησιών με ένα κοινό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα: την επιθυμία να είναι οι μοναδικοί κάτοχοι της 
αλήθειας8. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μορφή εσωτερικού διαλόγου όχι μόνο 
θρησκειών, αλλά κυρίως ιδεολογικών θέσεων, εφόσον όλες οι ιδεολογίες 
διαθέτουν ορθόδοξους και αιρετικούς υποστηρικτές9.  

Η θρησκεία ως μορφή υποκειμενικής έκφρασης, σύμφωνα με τον  
Μαντζαρίδη, αποτελεί έναν από τους κεντρικούς παράγοντες του κοινωνικού 
βίου και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους υπόλοιπους τομείς, όπως για 
παράδειγμα την οικονομία, τη δικαιοσύνη, τις τέχνες. Από την άλλη ο άνθρωπος 
θεωρείται ταυτόχρονα τόσο κοινωνική, όσο και θρησκευτική οντότητα, γεγονός 
που τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους οργανισμούς ζωικούς και 
φυτικούς10.  

                                                           
8 Χρησιμοποιούμε τους όρους ορθόδοξος και ετερόδοξος όχι με τη δογματική σημασιολογική διάσταση, αλλά 
με την έννοια του υποκειμενικά ορθού και μη ορθού.  
9 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α., Κοινωνιολογία των Αιρέσεων. Από την αίρεση στην Εκκλησία και από την Εκκλησία στις αιρέσεις 
και το μυστικισμό: Σπουδή στον Ernst Troeltsch και στο σύγχρονο αιρετισμό, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009. [στο εξής: 
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α., Κοινωνιολογία των Αιρέσεων]. 
10 ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Γ.Ι., Κοινωνιολογία του Χριστιανισμού, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 13 [στο εξής: 
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ Γ.Ι., Κοινωνιολογία]. Συνεπώς από θεσμικής οπτικής γωνίας και η Θρησκεία και η Κοινωνία ως 
γενικοί ανθρωπολογικοί όροι βρίσκονται αρκετά κοντά στη θρησκευτική και κοινωνική φύση του 
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Η σχέση αυτή της θρησκείας με την κοινωνία έχει τις ρίζες της βαθιά 
στην αρχαιότητα και θα μπορούσαμε να πούμε, ότι η θεσμική υπόσταση τόσο της 
θρησκείας, όσο και της κοινωνίας ταυτίζονται. Έτσι αν ανατρέξουμε στα 
Ομηρικά Έπη θα διαπιστώσουμε μια απόλυτα εξαρτημένη σχέση μεταξύ θεών και 
θνητών, στην οποία οι Θεοί χαρακτηριστικά έχουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά 
και συμπεριφορές. Στην κλασική Ελλάδα έχουμε τη μετάβαση από τον 
ανθρωπομορφισμό στο θεομορφισμό με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ενώ 
με τους Σοφιστές, περνάμε σε μια άλλη φάση αντίληψης της θρησκείας, ως 
πρωταρχική ανάγκη του του υποσυνείδητου του ανθρώπου11.  

Στην παρούσα μελέτη θα εμβαθύνουμε και θα αναλύσουμε το 
σημασιολογικό επίπεδο των αιρέσεων με όρους κοινωνιολογικούς12  και όχι 
θεολογικούς 13 . Συγκεκριμένα δε θα ερμηνεύσουμε τη φιλοσοφία των 
ετερόδοξων κινημάτων επιχειρώντας την αναίρεση τους ή τη δογματική τους 
αλήθεια, αλλά την ερμηνευτική προσέγγιση με κεντρικό άξονα το κείμενο και  
με στόχο τη διερεύνηση της σχέσης κειμένου – κοινωνίας, όπως προαναφέραμε14, 
και το αμφίδρομο μοντέλο  επιρροής της κοινωνίας στη λογοτεχνία και το 
αντίστροφο: 

                           Κοινωνία                                            Λογοτεχνία 

                                                                                                                                                               
ανθρώπου με αποτέλεσμα τη γόνιμη και δημιουργική αλληλεπίδρασή τους. Σχετικά βλ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α., 
Κοινωνιολογία της Θρησκείας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2012, σελ. 13 [στο εξής: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α., Κοινωνιολογία].  
11 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α., Κοινωνιολογία, ό.π., σελ. 24-25. 
12 Ειδικότερα θα προβούμε στην κοινωνιολογική προσέγγιση της χριστιανική άιρεσης έχοντας ώς γνώμονα 
τη θεωρία του Έρνστ Τρέλς (Ernst Troeltsch) σχετικά με τη χριστιανική εκκλησία και γενικότερα το 
χριστιανικό μυστικισμό. Αναφορικά με τη θεωρία του Τρέλς βλ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α., Κοινωνιολογία των Αιρέσεων, 
ό.π., σελ. 28-32. Γενικότερες μελέτες σχετικές με την κοινωνιολογική προσέγγιση των θρησκειών βλ. 
ADORNO TH. – HORKHEIMER M., Κοινωνιολογία: Εισαγωγικά δοκίμια, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1987 · ΓΙΟΥΛΤΣΗΣ Β., 
Γενική Κοινωνιολογία, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2003 · ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Κοινωνιολογία της Θρησκείας, εκδ. 
Πουρνάρας, Θεσσαλονίκη 2004 · ALDRIDGE A., Religion in a contemporary World: a sociological introduction, Polity 
Press, 3Cambridge 2000 και HAMILTON M., The Sociology of Religion: Theoretical and Comparative perspectives, 
Routledge, London – New York 2001. Ενώ για την ιστορική και ιδεολογική προσέγγιση του ζητήματος βλ. 
KONSTANTAKOPOULOU A., Heresies and Myrovblytoi Saints in the Late Medieval Balkans, Ioannina 1998. 
13 Γενικότερες μελέτες που προσεγγίζουν από τη θεολογική σκοπιά το ζήτημα των αιρέσεων βλ. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
Ν., Ορθοδοξία και αίρεση κατά τους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του Δ΄- Ε΄  και ΣΤ ΄ αιώνα, εκδ. Πουρνάρας, 
Θεσσαλονίκη 1985 · ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ ΑΠ., Δόγματα και Κοινωνία, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2009 · ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Ετερόδοξοι και 
Ορθόδοξοι, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2005 · Επίσης, βλ. ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Κ., Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Ο Πνευματικός 
Βίος και ο Πολιτισμός των Σλάβων, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 297-298. 
14 Αυτόθι  Εισαγωγή σχετικά με σχέση λογοτεχνία – κοινωνία Βελουδής. 
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Θα ακολουθήσουμε το μοντέλο ερμηνείας που χρησιμοποιεί ο Troeltsch 
αναφορικά με τη χρήση των όρων εκκλησία, αίρεση, στη θρησκειο-
κοινωνιολογική γλώσσα. Eιδικότερα για τον όρο εκκλησία υποστηρίζει, θεωρεί, 
ότι σχετίζεται με το ιστορικό σχήμα του Χριστιανισμού, το οποίο αποδέχτηκε και 
εντάχθηκε στο κοσμικό γίγνεσθαι, ενώ για τον όρο αίρεση θεωρεί ότι εντάσσεται 
σε ένα διαχρονικό μοντέλο, το οποίο ουσιαστικά έχει διατηρήσει τα 
χαρακτηριστικά της πρωταρχικής δομής του Χριστιανισμού και κάνει την 
εμφάνισή της κατά περίπτωση πριν ή έπειτα από την εκκλησία15. 

Η γλώσσα, οι λέξεις και οι σημασιολογικές τους διαδρομές αποτελούν 
κομβικό παράγοντα κατανόησης της εκάστοτε ιστορικής πραγματικότητας και 
εξέλιξης. Η φράση αἵρεσις αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
σημασιολογικής αυτής μεταμόρφωσης, τόσο στην αρχαία ελληνική, στη 
λατινική και στη σλαβονική. Στην αρχαιότητα, λοιπόν, σήμαινε αρχικά:  
κατάκτηση και  άλωση, την εκλογή μετά από ψηφοφορία (πρεσβεία, βουλής, 
αρχόντων), στη συνέχεια επιλογή, προτίμηση, ροπή, έρευνα, πρόταση, σχέδιο, 
διαίρεση, φατρία, και αργότερα αίρεση με την έννοια του εσφαλμένου δόγματος, 
πρόταση προϋπόθεση και τέλος αυθόρμητη προσφορά16. Στη Λατινική γλώσσα η 
λέξη: hearesis, σημαίνει: αίρεση φιλοσοφική ή θεολογική, καθώς και την 

προαίρεση17. Ενώ στη σλαβονική γλώσσα η λέξη: ересь ѥресь σημαίνει την αίρεση με 

την έννοια του εσφαλμένου δόγματος που προαναφέραμε και στην 
εκκλησιαστική σημασία την κακοδοξία, το αντίθετο της Ορθοδοξίας18.  

                                                           
15 Στο συγκεκριμένο σχήμα, όπως το χαρακτηρίζει ο Νικολαΐδης, εναλασσόμενων τρόπων κοινωνικής 
έκφρασης του Χριστιανισμού  συμπεριλαμβάνονται και οι όροι αιρέσεις ή σέκτες και μυστικισμός που δε θα 
τους εξετάσουμε διεξοδικά στην παρούσα μελέτη. Σχετικά βλ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Α., Κοινωνιολογία των Αιρέσεων, 
ό.π., σελ. 13. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Αιρέσεις στα Βαλκάνια τον ύστερο Μεσαίωνα, ΔΜΠΜΣ, Σειρά 
Μεταπτυχιακών σεμιναρίων 5, Ιωάννινα 2000, σελ. 5 [στο εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Αιρέσεις] 
16 Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, (επιμ. Α. Ρεγκάκος,) εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2014, σελ. 100 [στο 
εξής: MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό] και LAMPE G.W.H., LAMPE G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, εκδ. Oxford at 
the Clarendon Press 1961, σελ. 51 [στο εξής: LAMPE G.W.H., A Patristic].   
17 ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ Σ., Λεξικόν Λατινοελληνικόν, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 1972, σελ. 351. 
18 MIKLOSICH FR., Lexicon Palaioslovenico – Graeco – Latinum, ed. Guilelmus Braumuller, Vindobonae 1862-1865, 
σελ. 1158 [στο εξής: MIKLOSICH FR., Lexicon] και στο ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Κ., Σλαβωνική Γλώσσα Ἐκ τῆς χρηστομαθείας τῆς 
Σλαβωνικής Γλώσσας ἐρανισθείσης ὑπὸ Νεοφύτου Ἱερομονάχου Ριλλιώτου –Λεξικόν (1852): Εισαγωγή, επιμέλεια, 
σχόλια, εκδ. Σταμούλης, Θεσσαλονίκη 2008, σελ. 52 [στο εξής: ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Κ., Σλαβωνική Γλώσσα]. 
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Συνεπώς διαπιστώνουμε την ποικιλότητα της σημασιολογικής διαδρομής 
της φράσης και των εννοιών, που κατά περίπτωση προσδιόριζε και στις τρεις 
γλώσσες που προαναφέραμε. Αναφορικά με το ζήτημα ποιες αιρέσεις ως 
κινήματα εξαπλώθηκαν σε τέτοιο βαθμό,  ώστε να ενεργοποιηθούν τόσο η 
πολιτική όσο και η εκκλησιαστική εξουσία των μεσαιωνικών κρατών της 
βαλκανικής χερσονήσου δεν ήταν άλλες από τις μανιχαϊστικές. Οι πιο γνωστές 
μανιχαϊστικές αιρέσεις ήταν ο παυλικιανισμός, ο οποίος έλαβε χώρα κατά τον 
10ο αιώνα από τη Μικρά Ασία προς τη Βαλκανική χερσόνησο και αργότερα ως 
δογματική εξέλιξη του παυλικιανισμού ο βογομιλισμός19.  

Ως χρονική αφετηρία εμφάνισης και ενασχόλησης με τις αιρέσεις 
αποτελεί η περίοδος των κατευθυνόμενων δημογραφικών μετακινήσεων από τη 
βυζαντινή πολιτική εξουσία, που λειτούργησαν ως μοχλός αμυντικής ενίσχυσης 
ομάδων ή γεωγραφικών περιοχών αντίστοιχα. Σημαντική παράμετρος για την 
κατανόηση του ζητήματος της εξάπλωσης των μανιχαϊστικών ιδεών στη 
Βαλκανική αποτελεί το γεγονός, ότι οι συγκεκριμένες μετακινήσεις συμπίπτουν 
χρονικά με τη βασιλεία του εικονομάχου αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Ε ΄ 
και του Λέοντος του Δ ΄20 και γενικότερα με την εικονομαχία ως αντίληψη.  

Η πρακτική αυτή των μετακινήσεων Αρμενίων από τη Μικρά Ασία με 
κατεύθυνση στη Βαλκανική Χερσόνησο εξακολούθησε να υφίσταται και στους 
επόμενους αιώνες τόσο στον 10ο όσο και στον 11ο κυρίως τη χρονική στιγμή,  που 
περιήλθε στη Βυζαντινή κυριαρχία και η περιοχή της Αρμενίας, ενώ ως τέλος 
της διάδοσης και εξέλιξης των ετερόδοξων κινημάτων μπορούμε να 
οριοθετήσουμε την κατάλυση την οθωμανική επικράτηση επί της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας21.    
                                                           
19Αναλυτικά θα ασχοληθούμε σε ειδικό κεφάλαιο. Σχετικά με την εξάπλωση των ετερόδοξων κινημάτων 
βλ. Κωνσταντακοπούλου Α., Αιρέσεις στα Βακλάνια τον ύστερο Μεσαίωνα, Σειρά Μεταπτυχιακών Σεμιναρίων 
5, ΔΜΠΜΣ Ιωάννινα 2000, σελ. 13. [στο εξής: Κωνσταντακοπούλου Α., Αιρέσεις]. 
20 Συγκεκριμένα πρόκειται, όπως θα διαπιστώσουμε και από την ανάλυση των πηγών στο κεφάλαιο της 
ανάλυσης της εικόνας των ετεροδόξων για τον 8ο – 9ο αιώνα, για μετακινήσεις Αρμενίων και Σύρων 
μονοφυσιτών, όπως επίσης και Σύρων ιακωβιτών που καταγόνταν από την Θεοδοσιούπολη, τη Μελιτηνή 
και τη Θράκη. Τον 10ο έχουμε ακόμα πιο ευρύτερη διάδοση των δυιστικών αντιλήψεων, εξαιτίας των 
μετακινήσεων πληθυσμών από τους αυτοκράτορες Ιωάννη Τσιμισκή και Βασίλειο Β ΄. Κωνσταντακοπούλου 
Α., Αιρέσεις, ό.π., σελ. 7. 
21 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η οριστική εξαφάνιση ετερόδοξων κινημάτων και συγκεκριμένα των 
βογομίλων συντελέστηκε κατά την περίοδο των εξισλαμισμών στην ευρύτερη περιοχή της Βοσνίας. Σχετικά 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός της προσπάθειας ταύτισης της 
εικονομαχίας τοσο των προσώπων όσο και της γενικότερης αντίληψης με 
αίρεση, που σαφώς δημιουργεί ερωτηματικά για το ποιος ήταν ο βαθύτερος 
σκοπός και ο ουσιαστικός στόχος αυτής της σύγκρισης. Η Εικονομαχία, όπως 
αναφέρει ο Σταματόπουλος, αποτέλεσε μια περίοδο -κλειδί22 για την περαιτέρω 
διερεύνηση της συνολικής Βυζαντινής Ιστορίας και την εις βάθος ερμηνεία της.  
Η εικόνα της Εικονομαχίας αποτέλεσε κομβικό σημείο ανάλυσης και 
τοποθέτησης των ιστοριογράφων του 19ου αιώνος, οι οποίοι κατά περίπτωση 
έπρεπε να αντιμετωπίσουν το ζήτημα και ειδικότερα οι ιστοριογράφοι του 19ου 
αιώνα, που θα το αντιμετωπίσουν άλλοτε ως πολιτικό ζήτημα και άλλοτε ως 
θρησκευτικό με αποτέλεσμα την ένταξή της στη μεγάλη σειρά των αιρέσεων που 
ταλάνισαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία23. 

Το ερώτημα, όμως, στο οποίο θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στην 
μελέτη μας είναι το εξής: Οι βολές κατά της Εικονομαχίας και της εικονομαχικής 
πολιτικής και η συχνή ταύτισή τους με αίρεση, έχει δογματικό χαρακτήρα η 
απλά στοχοποιείται η έννοια «άλλος - άλλο» με τη σημασία της διαφορετικότητας 
και κατά συνέπεια της απόκλισης και του μη αποδεκτού; Μήπως αυτή η 
ονοματοποιία αποτελεί κυρίως προσωνυμικό προσδιορισμό για οτιδήποτε είναι 
διαφορετικό από το ορθό σε πολιτικό και θεολογικό και ιδεολογικό επίπεδο; Το 
συγκεκριμένο ερώτημα σχηματικά έχει το ακόλουθο σχήμα: 

 
     Αίρεση. 
Άλλος – άλλο   =                                        εικονομαχία – εικονομάχος. 
                                                   Άθεος. 

                                                                                                                                                               
με τα γεωγραικά όρια της εξάπλωσης και γενικότερα βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Αιρέσεις, ό.π., σελ. 7. Επίσης, 
βλ. ΚΑΤΣΟΒΣΚΑ – ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ Γ., Οι Σλάβοι των Βαλκανίων: Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό τους, εκδ. 
Gutenberg, Αθήνα 2004, σελ.  191-194. [στο εξής: ΚΑΤΣΟΒΣΚΑ – ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ Γ., Οι Σλάβοι των Βαλκανίων]. 
22 Η έμφαση του συγγραφέως. 
23 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  Α.Δ., Το Βυζάντιο μετά το Έθνος, ό.π. σελ. 79-81.  Επίσης, σχετικά με το ζήτημα της 
μεθοδολογικής προσέγγισης των ιστορικών του 19ου αιώνος του ζητήμ<τος της Εικονομαχίας βλ. ΤΟ ΙΔΙΟ: 
σελ. 41-89, ενώ για τους ιστοριογράφους του 20ου αιώνος και ειδικότερα για τη θεώρηση των εικονομάχων 
ως Μουσουλμάνων από τη μια και της αντίληψης του Iorga, ότι η Εικονομαχία ήταν αποτέλεσμα καθαρά 
πολιτικό και ειδικότερα της σταδιακής αποξένωσης των πληθυσμών των ανατολικών επαρχιών από το 
κέντρο βλ. ΤΟ ΙΔΙΟ: σελ. 371-380.  
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 Η ερμηνευτική ανάλυση των κειμένων που θα ακολουθήσει στα επόμενα 
κεφάλαια θα βοηθήσει στην κατανόηση και στη διαλεύκανση  των ερωτημάτων 
που ετέθησαν σχετικά με το ζήτημα της πρόσληψης των αιρέσεων ως 
λογοτεχνικού μοτίβου για την παραγωγή κειμένων με το συγκεκριμένο 
θεματικό άξονα. 

***
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1.2  Το φαινόμενο της εικονομαχικής  έριδος και η ένταξή του στο 
ιστορικό περίβλημα της εποχής του. Ορολογική διασάφηση και ο 
ρόλος των πηγών. 

Ο 7ος αιώνας αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική και κομβική περίοδο για 
την εξέλιξη της ιστορίας τόσο στο γεωγραφικό χώρο της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας όσο και σε γενικότερη οικουμενική 1  ιστορική διάσταση. 
Ειδικότερα τον 7ο αιώνα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έπρεπε να αντιμετωπίσει 
διάφορους εξωγενείς κινδύνους που είχαν εμφανιστεί γεωγραφικά, κυρίως από 
τα βόρεια και συγκεκριμένα τους Σλάβους, τους Αβάρους και τους Βούλγαρους 
για να μετατοπιστεί στη συνέχεια το κέντρο των εξελίξεων στα ανατολικά 
σύνορα της αυτοκρατορίας. Παράλληλο φαινόμενο που λαμβάνει χώρα κατά τον 
7ο αιώνα αποτελεί η εμφάνιση και εδραίωση της εικονομαχικής έριδος, η οποία 
και συνέπιπτε με τη διαίρεση της αυτοκρατορίας σε διοικητικές μονάδες τα 
λεγόμενα θέματα2, τα οποία δεν είχαν σχέση με τις μεταγενέστερες επαρχίες της 
ύστερης αρχαιότητας και ουσιαστικά σηματοδοτεί την μετάβαση της πολιτικής 
εξουσίας στη δικαιοδοσία των στρατιωτικών και γενικότερα μια νέα θεώρηση 
για τον τρόπο διοίκησης των επαρχιών3. 

Τον 6ο αιώνα αρχίζει η διαδικασία μετακίνησης των Σλάβων από το 
γεωγραφικό χώρο που αποτελούσε την αρχική τους κοιτίδα με κατεύθυνση 
νότια, ανατολικά και δυτικά και ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του 8ου αιώνα. 
                                                           
1  Χρησιμοποιούμε τον όρο οικουμενική για να προσδώσουμε έναν χαρακτήρα παγκόσμιο, ο οποίος 
ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται στα ιστορικά δεδομένα της συγχρονίας του, εφόσον η έννοια των κρατών 
και των συνόρων αποτελεί μια κατάσταση που αποκρυσταλλώνεται πολύ αργότερα. Αναλυτικά για τον όρο 
οικουμένη βλ. ΣΤΑΘΟΚΩΣΤΑ Β., Ορθόδοξη Θεολογία και Οικουμένη, εκδ. Παρρησία, Αθήνα 2011. Επίσης τη μελέτη, 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Ν., Οικουμενική Θεολογία, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2005. 
2 Ο θεσμός των θεμάτων υπήρξε ιδιαίτερα σημαντικός για τη διοικητική οργάνωση της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας και άμεσα συνδέεται με την αναδιοργάνωση της επαρχιακής διοίκησης, καθώς και με τη 
συγκρότηση του στρατού. Σχετικά με την εμφάνιση και εξέλιξη του θεσμού των θεμάτων βλ. 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙ., Το πολίτευμα και και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 324 – 1204: Κράτος – Διοίκηση 
– Οικονομία – Κοινωνία, Αθήνα 2004, σελ. 116 – 128, όπου και ενδεικτική βιβλιογραφία. Επίσης βλ. ΒΛΥΣΙΔΟΥ 
Β., - ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ – ΓΑΛΑΚΗ Ε., ΛΑΜΠΑΚΗΣ Σ., - ΛΟΥΓΓΗΣ Τ., - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α., Η Μικρά Ασία των θεμάτων. Έρευνες πάνω 
στη γεωγραφική φυσιογνωμία και προσωπογραφία των βυζαντινών θεμάτων της Μικράς Ασίας (7ος – 11ος αι.), 
ΕΙΕ/ΙΒΕ, Αθήνα 1998. 
3 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τομ. 2ος, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2002, σελ. 55. [στο εξής: 
KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί]. 
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Πρόκειται για την επονομαζόμενη, σύμφωνα με την Κατσόβσκα, μεγάλη 
μετανάστευση των λαών με την οποία και πρέπει να συνδυαστούν και τα αίτια 
της μετανάστευσης των Σλάβων, κυρίως κατά την περίοδο της διέλευσης των 
Ασιατικών λαών και συγκεκριμένα των Ούννων το πρώτο μισό του 5ου αιώνα και 
των Αβάρων έναν αιώνα αργότερα. Αποτέλεσμα αυτής της προέλασης ήταν οι 
Σλάβοι να μετατραπούν σε θύματα των Αβάρων, εφόσον προφανώς 
εξαναγκάστηκαν να λαμβάνουν μέρος στις στρατιωτικές εκστρατείες και 
διάφορες κατακτήσεις των Αβάρων στο γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων4. Οι 
Άβαροι ήταν ουννικός λαός που διέθετε στρατιωτική και πολιτική οργάνωση και 
ο αρχηγός τους ονομαζόταν χαγάνος. Αιτία της δικής τους μετακίνησης ήταν η 
πίεση που δέχτηκαν από τους Τούρκους με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν τον 
αρχικό χώρο παραμονής τους5. 

Οι Βούλγαροι από την άλλη πλευρά κατάγονταν από την κεντρική Ασία 
και ανήκαν ουσιαστικά στην τουρκο – αλταϊκή γλωσσική οικογένεια. Η αιτία της 
δικής τους μετακίνησης και της δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους με την 
ονομασία μεγάλη ή Παλαιά Βουλγαρία, πρέπει να αναζητηθεί στην αποδυνάμωση 
της δύναμης των Αβάρων, στους οποίους οι Βούλγαροι ήταν υποτελείς από τον 
5ο αιώνα.  Τον 7ο αιώνα αρχίζει η μετακίνησή τους προς τα δυτικά και ειδικότερα 
στις εκβολές του ποταμού Δούναβη το βόρειο φυσικό σύνορο της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας6. 

Εικονοκλαστικές τάσεις με κεντρικό θέμα την απαγόρευση της 
απεικόνισης του θείου και οποιονδήποτε άλλων προσώπων, καθώς και 
οποιαδήποτε μορφή εκκλησιαστικής λατρείας σαφώς και προϋπήρχαν. Συνεπώς, 
οι αιτίες της έριδος είναι οι ουσιαστικές για την κατανόηση του ζητήματος παρά 

                                                           
4 ΚΑΤΣΟΒΣΚΑ – ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ Γ., Οι Σλάβοι των Βαλκανίων, ό.π., σελ. 16.  
5 ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ Μ., Οι Βαλκανικοί Λαοί κατά τους μέσους χρόνους, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 
1992, σελ. 47 κ.ε. [στο εξής: ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ Μ., Οι Βαλκανικοί Λαοί]. Σχετικά με το ιστορικό 
πλαίσιο και γενικότερα με την εξέλιξη των Αβάρων βλ. POHL W., Die Awaren. Ein Steppenvolk in Mitteleuropa, 
Μόναχο 1988 και BABIC J., The Emergence of the Sclabenoi (Slavs), their Arrival on the Balkan Penisnula and the Role 
of the Avars in these events, New York 1983˙ επίσης βλ. ΚΑΡΔΑΡΑΣ Γ., Το Βυζάντιο και οι Άβαροι (Στ‟ και Θ‟ 
αιώνας), ΕΙΕ/ΙΒΕ, Αθήνα 2010. 
6 ΚΑΤΣΟΒΣΚΑ – ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ Γ., Οι Σλάβοι των Βαλκανίων, ό.π., σελ. 291. Η έμφαση της συγγραφέως. Εκτενείς 
πληροφορίες για τους Πρωτοβοβούλγαρους βλ. BEŠEVLJEV V., Die protobulgarische Periode der Bulgarischen 
Geschichte, Amsterdam 1980 και RUNCIMAN S., A History of the first Bulgarian Empire, London 1930. 
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η διαμάχη της λατρείας των εικόνων ως μεμονωμένο φαινόμενο7. Σύμφωνα με 
τους μελετητές, υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τα αίτια της 
εικονομαχικής κρίσης που για κάποιους οφείλονται κυρίως σε κοινωνικούς, 
οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες ενσωματώνοντας το γενικότερο 
ζήτημα της λατρείας των εικόνων στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που 
εισήγαγε η δυναστεία των Ισαύρων με απώτερο σκοπό,  στον οποίο σαφώς 
προσιδίαζαν πολιτικά κίνητρα,  τον περιορισμό της οικονομικής ισχύος των 
μοναστηριών και γενικότερα την κάθαρση8  της θρησκευτικής ζωής και της 
λατρείας γενικότερα από ειδωλολατρικά στοιχεία. Με την πάροδο του χρόνου 
προστέθηκαν και άλλες απόψεις, όπως αυτή της επίδρασης του Ισλάμ και 
ειδικότερα των ανατολικών αιρέσεων στη θεολογική αντίληψη των 
εικονοκλαστών αυτοκρατόρων και των ομοϊδεατών τους9, ενώ από άλλους 
δόθηκε έμφαση στην εικονομαχική συμπεριφορά μεταξύ των ανατολικών και 
δυτικών περιοχών σε σχέση με τον Ελλαδικό χώρο, θέση που αμφισβητήθηκε για 
την εγκυρότητά της10. Στην περίπτωσή μας δε θα υποστηρίξουμε την αντίληψη 
της άμεσης επίδρασης του Ισλάμ στην εικονομαχική σφαίρα επιρροής και 
διαμόρφωσης της ιδεολογικής υπόστασής της,  αλλά θα συμφωνήσουμε τόσο με 
τον Runciman, όσο και με τον Grunebaum που περιγράφουν την ιδέα 
αποστροφής των εικόνων, ως ένα γενικότερο φαινόμενο, που ήταν κοινός τόπος 
σε πολλά μέρη του σημιτικού κόσμου δίνοντας έτσι το έναυσμα στους 
εικονόφιλους να το χρησιμοποιούν στη φαρέτρα τους εναντίον των αντιπάλων 
τους ως απόδειξη έμπνευσης από μια άπιστη θρησκεία11, όπως επίσης και με την 

                                                           
7 Σχετικά με το ιστορικό πλαίσιο και τις αιτίες που προκάλεσαν την εικονομαχική κρίση βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., 
Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 56˙ επίσης MANGO C., Historical Introduction, στο: Iconoclasm, Papers given at 
the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, εκδ. BRYER A – HERRIN J, Birmingham 1977, σελ. 1 – 6. 
8 Η έμφαση δική μας. 
9 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 56` επίσης GRABAR O., Islam and Iconoclasm, τόμ. Iconoclasm, 
σελ. 45 – 52. 
10  Για την συγκεκριμένη άποψη βλ. ARWEILER H., The Geography of the Iconoclast World, τόμ. Iconoclasm, 
σελ. 21-27. 
11 Σχετικά με το ζήτημα της επίδρασης βλ. RUNCIMAN S., Η Βυζαντινή Θεοκρατία, εκδ. Δομός, Αθήνα 2005, σελ. 
71. [στο εξής: RUNCIMAN S., Θεοκρατία]. Επίσης βλ. ALEXANDER P., An ascetic Sect of Iconoclasts in seventh-
century Armenia, Studies in Honor of  Albert Mattias Friend, εκδ. Princeton 1953. Επίσης σχετικά βλ. VON 

GRUNEBAUM G.E., Byzantine Iconoclasm and the influence of the Islamic environment, History of Religions, 
τομ. 2, αρ. 1, University of Chicago Press, (1962), σελ. 1 – 10. 
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άποψη του Κουκουσά, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Λέων Γ ΄ ο Ίσαυρος 
κατευθύνθηκε σε αυτήν την πολιτική εξαιτίας της υπερβολικής στάσης των 
πιστών απέναντι στις εικόνες12.  

Επιπροσθέτως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι πριν από τον 3ο αιώνα δεν 
υφίσταται χριστιανική τέχνη, δεν υπάρχουν ναοί,  όπως επίσης και έργα 
ζωγραφικής ή πλαστικής, απουσία η οποία συνδέεται άμεσα με το ότι η λατρεία 
προς το Θεό θα έπρεπε να ήταν νοητή. Η  συγκεκριμένη απουσία και η 
συγκεκριμένη ανεικονική διάσταση οφειλόταν στην ουσιαστική ταύτιση 
οποιασδήποτε εικονικής λατρευτικής πρακτικής με την ειδωλολατρία13. Τον 2ο 
και 3ο αιώνα εμφανίζονται  από πλευράς λατρευτικής έκφρασης σταδιακά 
απεικονίσεις, οι οποίες είχαν καθαρά συμβολικό χαρακτήρα, όπως του Καλού 
Ποιμένα, της περιστεράς, της ιχθύος, του πλοίου και της άγκυρας, γεγονός που 
προσδίδει μια τάση αποδοχής από τους χριστιανούς απεικονίσεων, οι οποίες 
είχαν καθαρά συμβολική διάσταση14.  
 Σημαντική για την κατανόηση του φαινομένου της εικονομαχίας ήταν 
και η στάση του εκάστοτε άρχοντα απέναντι στα θρησκευτικά ζητήματα και 
ειδικότερα ο βαθμός ανάμειξης και  επιβολής των απόψεών του ως «ἐλέῳ Θεού» 
ή «βασιλεὺς και ἱερεύς15» από τη μια, ενώ από την άλλη ζητήματα, όπως η 
αντιμοναχική πολιτική που ακολούθησαν οι εικονομάχοι αυτοκράτορες, η οποία 

                                                           
12 Συγκεκριμένα οι πιστοί προέβαιναν σε ιδιαίτερα υπερβολικές πράξεις λατρείας, όπως για παράδειγμα 
έξυναν τμήματα από το ξύλο και τα χρώματα και τα τοποθετούσαν στη Θεία Ευχαριστία και γενικότερα 
είχαν περάσει σε διάστασεις λατρείας της ύλης και απομακρύνθηκαν από τη πνευματική θεώρηση του 
θείου. Αναλυτικότερα βλ. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας Α ΄ , εκδ Μπαρμπουνάκη, 
Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 629. [στο εξής: ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία]. 
13 Στην Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) είναι εμφανής η αποστροφή των πρώτων χριστιανών προς 
την εικονική λατρευτική δραστηριότητα και γενικότερα προς οτιδήποτε μπορούσε να παραπέμπει σε 
εθνικές – ειδωλολατρικές πρακτικές. Ειδικότερα στο βιβλίο της Εξόδου απαγορεύεται ρητά η απεικόνιση του 
Θείου: «οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον οὐδὲ παντός ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν  τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα 
ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς˙ οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ μὴ λατρεύσῃς», Έξοδος 20, 4-5, όπως επίσης και 
άλλα χωρία που το επιβεβαιώνουν. Ανάλογα χωρία και σχετικά με το θέμα βλ. ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., Παλαιοχριστιανική 
Τέχνη. Μνημειακή Ζωγραφική (π. 300 – 726), εκδ. Κοράλι – Γκελμπέσης Γιώργος, Αθήνα 2007, σελ. 9-10. [στο 
εξής: ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., Παλαιοχριστιανική Τέχνη]. 
14 Σχετικά βλ. ΓΚΙΟΛΕΣ Ν., Παλαιοχριστιανική Τέχνη, ό.π., σελ 10-11. 
15 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 57 επίσης βλ. στο YANNOPOULOS P., Aux origines de l‟ 
iconoclasme: une affaire doctrinale ou une affaire politique,  La spiritualité de l’ univers  buzantin  dans  le  
verbe et l’ image. Hommages offerts à Edmond Voordeckers [Instrumentia Patristica – XXX], Turnhout 1997, σελ. 
371 – 384. 
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για κάποιους μελετητές είχε ως στόχο τη δήμευση της μοναστηριακής 
περιουσίας και για κάποιους άλλους την πάταξη του θεσμού του μοναχισμού.  

Σε πολιτικό και κοινωνιολογικό επίπεδο ο χαρακτήρας της κοινοβιακής 
μοναστηριακής ζωής ήρθε σε αντίθεση με την συγχρονία του εικονομαχικού 
γίγνεσθαι και συγκεκριμένα του ατόμου ως μεμονωμένη μονάδα με αποτέλεσμα 
οι αυτοκράτορες όχι μόνο να αποφασίσουν να καταστρέψουν οτιδήποτε 
κοινοβιακό, αλλά και κατά κάποιο τρόπο να επιβάλουν και να υπερτονίσουν τη 
σημασία του θεσμού της οικογένειας με εξαναγκασμούς μοναχών να 
νυμφευτούν16.   
 Από ιστορικής και κυρίως ιστοριογραφικής πλευράς για το φαινόμενο 
της εικονομαχίας έχουν γραφεί και αναλυθεί εκτενώς όλες οι παράμετροι και οι 
λεπτομέρειες, σημαντική, όμως, για την κατανόηση του ζητήματος αποτελεί η 
θεώρηση και η ερμηνευτική προσέγγιση των πηγών και γενικότερα το 
ειδολογικό γραμματειακό υπόβαθρο της εποχής, όπου εντύπωση προκαλεί ότι τα 
έργα ανήκουν κυρίως σε εκπροσώπους της εικονοκλαστικής παράταξης και 
σαφώς παρέχουν πληροφορίες που ενέχουν μια υποκειμενική διάσταση. Στο 
σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί, ότι δε μας σώζονται επαρκείς εικονομαχικές 
πηγές, έτσι ώστε να σχηματίσουμε μια συνολική εικόνα της θεματικής των 
έργων. Από τα μοναδικά έργα, όπως αναφέρει ο Ostrogorsky, που σώθηκαν μόνο 
αποσπάσματα αποτελούν οι δεκατρείς πραγματείες του Κωνσταντίνου Ε ΄, όπου ο 
Κωνσταντίνος Ε ΄ανέλυσε τη θέση του σχετικά με την πλήρη ταύτιση της εικόνας 
με το πρωτότυπο, καθώς και την αντίθεσή του με την απεικόνιση του Ιησού17.  

Αναφορικά με την πρώτη φάση της εικονομαχικής περιόδου τις πιο 
σημαντικές πηγές αποτελούν τα έργα του Νικηφόρου Πατριάρχη 

                                                           
16KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 57 και στο KAZHDAN A.P., και EPSTEIN A.W., Change in Byzantine 
Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, Berkeley 1985, σελ. 11. Για την αντιμοναχική πολιτική των 
εικονομάχων αυτοκρατόρων και συγκεκριμένα του Λέοντος Γ ΄ βλ. GERO S., Byzantine Iconoclasm during the 
Reign Leo III, Leuven 1973, σελ. 127 – 131 [στο εξής: GERO S., Byzantine Iconoclasm] ˙ Επίσης, για την εξέλιξη του 
μοναχισμού και τη σχέση του με το λαό στη βυζαντινή επικράτεια βλ. RUNCIMAN S., Βυζαντινή Θεοκρατία, εκδ. 
Δομός, Αθήνα 22005, σελ. 111-132. [στο εξής: RUNCIMAN S., Θεοκρατία]. 
17 Όσον αφορά το περιεχόμενό τους αποσκοπούσαν στο να δώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές για τις 
αποφάσεις της Συνόδου της Ιέρειας που επρόκειτο να διεξαχθεί.  Σχετικά με το ζήτημα βλ. OSTROGORSKY G., 
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τομ. 2, εκδ. Βασιλόπουλος Σ.,  Αθήνα 1989, σελ. 38 [στο εξής: OSTROGORSKY G., 
Ιστορία].  
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Κωνσταντινουπόλεως, η Ἱστορία Σύντομος, που περιγράφει τα γεγονότα της 
περιόδου από το 602 – 769, δηλαδή από το θάνατο του Μαυρικίου έως και το 
γάμο του Λέοντος του Δ ΄18. Επίσης, συνέγραψε τους Αντιρρητικούς λόγους, μια 
σειρά κειμένων, όπου αντιπαρατίθεται με σφοδρότητα στους εικομάχους και 
ειδικότερα στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ε ΄, καθώς και δώδεκα κεφάλαια κατά 
των εικονομάχων με παρόμοια θεματική19. Κατά τον 9ο αι., και ειδικότερα κατά 
την περίοδο της βασιλείας του αυτοκράτορος Θεοφίλου, τα θεολογικού 
περιεχομένου έργα του Νικηφόρου, καθώς και οι επιστολές του 
συγκεντρώθηκαν σε μια έκδοση που αποτελούνταν από δύο τόμους20.  Σύμφωνα 
με τον Hunger, όμως, τα θεολογικά και εκκλησιαστικά ζητήματα 
παρουσιάζονται με μετριοπαθή τρόπο και όχι όπως θα ήταν αναμενόμενο να τα 
παρουσιάσει κάποιος που ολοκληρωτικά είχε αφοσιωθεί στην Εκκλησία γεγονός 
που είναι αντιφατικό21. Εξαιρετικής σημασίας και αξιόλογη ιστορική πηγή για 
την περίοδο της εικονομαχικής έριδος και γενικότερα για τον 7ο και 8ο αιώνα 
αποτελεί η Χρονογραφία του Θεοφάνη Ομολογητή. Ο  Θεοφάνης ήταν σαφώς 
υπέρμαχος της λατρείας των εικόνων και είχε ενεργό δράση στο κίνημα των 
εικονόφιλων με αποτέλεσμα να φυλακιστεί κατά τη διάρκεια της βασιλείας του 
Λέοντος Ε ΄22. Σχετικά με τη σκιαγράφηση των αυτοκρατόρων της εικονομαχικής 
                                                           
18 Αναφορικά με την ανάλυση του έργου του Νικηφόρου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ 
Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 61-71 και HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία. Η λόγια κοσμική γραμματεία των 
Βυζαντινών, τομ. 2, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ Αθήνα 2001, σελ. 149-150, [στο εξής:  HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία.], όπου 
και σχετική βιβλιογραφία, ενώ για τις εκδόσεις της Ιστορίας Συντόμου βλ. DE BOOR C., Nicephori archiepiscopi 
Constantinopolitani opuscula historica, BT Leipzig 1880, 3, 1- 77, 12  [στο εξής: Νικηφόρος Πατριάρχης, Ἱστορία 
Σύντομος] ˙ επίσης βλ. PG, 100: 876-993 και στο MANGO C., Nikephoros, Patriarch of Constantinople, Short History. 
Text, Translation, and Commentary, CFHB Series Washingtonensis 13, Washington 1990. 
19 HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 149  κ.ε. Επίσης για τις επιστολές του βλ.  GRUMEL V., Les Douze 
Chapitres contre les Iconomaques de Saint Nicépfore de Constantinople, REB 17, (1959), σελ. 127-135.  
20 Στις επιστολές αυτές συγκαταλέγεται και η ανέκδοτη επιστολή με τίτλο: Ἔλεγχος καὶ ἀνατροπὴ τοῦ 
ἀθέσμου και ψευδωνύμου ὅρου, στην οποία είχα στραφεί εναντίον του Λέοντος Ε ΄. Σχετικά βλ. BLAKE R.P., 
Note sur l‟ activité littéraire de Nicéphore  Ier, patriarche de Constaninople, Byzantion 14, Brussels 1939, 
σελ. 1-15 και ALEXANDER P., The Patriarch Nicephorus of Constantinople. Ecclesiastical Policy and Image Worship in 
the Byzantine Church, Oxford 1958, σελ. 242- 262˙ HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 149  κ.ε. 
21 HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 149  κ.ε. 
22 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 117-119 και HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 136- 
142. Σχετικά με την έκδοση του κειμένου της Χρονογραφίας βλ. Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, εκδ. 
DE BOOR C., τομ. 1-2, Λειψία 1883, 1885 ανατύπωση. HILDESHEIM G. O., 1963. [στο εξής: Θεοφάνης Ομολογητής, 
Χρονογραφία]. TURTLEDOVE H., The Chronicle of Theophanes, An English translation of anni mundi 6095-6305 (A.D. 
602-813), with Introduction and Notes, Philadelphia 1982 και MANGO C and SCOTT R., The Chronicle of Theophanes 
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περιόδου σημαντική παράμετρος και βασικό κριτήριο αποτελούσε το μέγεθος της 
ορθόδοξής τους πίστης και όχι οι οποιεσδήποτε στρατιωτικές τους επιτυχίες ή οι 
διοικητικές τους ικανότητες τις οποίες και απέδιδαν στη θεϊκή παρέμβαση, 
γεγονός που καθιστά την αξιοπιστία του κατά κάποιο τρόπο μονοδιάστατη23. 
Επίσης, εξαιρετικής σημασίας για την περίοδο της εικονομαχίας αποτελούν οι 
Επιστολές του Πατριάρχου Γερμανού Α ΄ (715-730)24. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
επί των ημερών του ξέσπασε η εικονομαχική έριδα, οπότε είχε άμεση επαφή με 
τις εξελίξεις της συγχρονίας του. Η επιστολή του με τίτλο: Ἐπιστολὴ Γερμανοῦ τοῦ 
μακαριωτάτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως πρὸς Ἰωάννην ἐπίσκοπον 
Συνάδων 25 ,  εμπεριέχει την περιγραφή του ζητήματος της αντίθεσης του 
Επισκόπου Νακωλείας στην προσκύνηση των εικόνων, μέσω της οποίας γίνεται 
αντιληπτό και το κλίμα που επικρατούσε γενικότερα26.  Ακολουθεί το εξίσου 
σημαντικό έργο του Ιωάννη Δαμασκηνού και ειδικότερα απολογητικοί λόγοι 
του, όπως τους χαρακτηρίζει ο Ματσούκας, με τίτλο:  Πρὸς τοὺς διαβαλλόντας τὰς 
ἁγίας εἰκόνας λόγοι τρεῖς 27 . Οι λόγοι αυτοί συντάχθηκαν στις απαρχές της 
εικονομαχικής έριδος, ίσως λίγο αργότερα από το 726, έτος,  όπου ο 
αυτοκράτορας Λέων ο Γ ΄ ξεκίνησε την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών του 
σχεδίων, τα οποία και αναμφίβολα είχαν άμεσες επιπτώσεις και στο ζήτημα της 
λατρείας των εικόνων28.  Εξίσου σημαντική πηγή για την κατανόηση του 
ιστορικού πλαισίου και των θεολογικών ωσμώσεων αποτελούν τα Πρακτικά της 
                                                                                                                                                               
Confessor: Byzantine and Near Eastern History, A.D. 284-813, translated with introduction and commentary, 
Oxford 1997. Μελέτες σχετικές καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία για το έργο του Θεοφάνη βλ. 
KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 138-141. 
23 Η έμφαση δική μας. Επίσης για το ζήτημα του ύφους, της δομής και της γλωσσικής ιδιομορφίας βλ. 
KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 132-137. 
24 Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και το έργο του βλ. The Oxford Dictionary of Byzantium ed. 
A.P. Kazhdan, Dumbarton Oaks, Washington 1991, [στο εξής: ODB], τομ. 1, σελ. 846-847. 
25 PG 98: 156. 
26Σχετικά βλ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ Κ., Ο Άγιος Γερμανός Α ΄ Ομολογητής Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Βίος, Έργα, 
Διδασκαλία, εκδ. Γρηγόρη, Θεσσαλονίκη 2003. 
27 PG 94: 1353 κ.ε 
28 Βιογραφικές πληροφορίες για τον Ιωάννη Δαμασκηνό βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1063-1064. Επίσης σχετικά με 
το συνολικό έργο του Ιωάννη Δαμασκηνού βλ. ΛΙΛΗΣ Ι., Κοσμολογία και ανθρωπολογία στη διδασκαλία του 
Ιωάννη Δαμασκηνού: Εισαγωγή στη δογματική μέσα από τα κείμενα του Ιωάννη Δαμασκηνού, εκδ. Σταμούλης, 
Θεσσαλονίκη 2009 και LOUTH A., St. John Damascene: Tradition and Originality in Byzantine theology, Oxford 
University Press 2002. Για τους τρεις λόγους του για τις εικόνες βλ. LOUTH A., Three Treatise on the divine 
images, St. Vladimir‟s Press, Popular Patristic Series, New York 2003.  
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Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου29. Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος, γνωστή και ως Δεύτερη 
Σύνοδος της Νίκαιας διεξήχθη το 787 στη Νίκαια της Βιθυνίας με επικεφαλής 
τον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Στ΄ και την Ειρήνη την Αθηναία με αποτέλεσμα 
την αναστήλωση των εικόνων και την ουσιαστική κατάλυση της πρώτης φάσης 
της εικονομαχικής έριδος. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι έγινε προσπάθεια 
σύγκλησης της Οικουμενικής Συνόδου και ειδικότερα στο Ναό των Αγίων 
Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη με την παρουσία τόσο της Ειρήνης όσο και 
του γιού της. Υπήρξε, όμως, σθεναρή αντίσταση από πλευράς των εικονομάχων 
επισκόπων και του στρατού που ήταν φιλικά κείμενος προς την εικονομαχική 
πολιτική. Τη χρονική στιγμή που η Ειρήνη αντιλήφθηκε, ότι είχε αποκτήσει τον 
απόλυτο έλεγχο της κατάστασης συγκάλεσε Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας 
στην οποία και συμμετείχαν περίπου τριακόσιοι επίσκοποι30.  

Ιδιαίτερης ιστορικής αξίας για την μελέτη μας αποτελούν και οι Βίοι 
Αγίων που αφορούν στην περίοδο που μελετάμε31. Ο Βίος Νικηφόρου ηγουμένου  
Μεδικίου, γράφτηκε από τον Νικήτα Μηδικίου έναν άγνωστο μοναχό που έζησε 
και έδρασε την ίδια περίοδο με τον Νικηφόρο. Η συγγραφή του Βίου 
τοποθετείται κατά την περίοδο μεταξύ του 824 – 837 με έτος ολοκλήρωσης το 
840. Αποτελεί πηγή για τη φθίνουσα κατάσταση στην οποία περιήλθε ο 
μοναχισμός σε αντίθεση με την άνθισή του, που σημειώθηκε στην περίοδο 
δράσης του Νικηφόρου32. Ο Βίος του Παύλου Καϊουμά, στον οποίο περιγράφεται το 

                                                           
29  Για το κείμενο βλ. Acta – Mansi 12, 951-1154 και 13, 759-820. Για τη Δεύτερη Σύνοδο της Νίκαιας βλ. ODB, 
τομ. 2, σελ. 1465. Επίσης για το ιστορικό πλαίσιο βλ. ΦΕΙΔΑΣ ΒΛ., Ἐκκλησιαστική Ἱστορία Α ΄:  Ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι 
τὴν Εἰκονομαχία, Αθήνα 2002, καθώς και ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία Α ΄, ό.π., σελ. 633-
634. Γενικές πληροφορίες για το σύνολο των Οικουμενικών Συνόδων βλ. ιστότοπο του: Calvin College 
Computer Sciences–Christians Classics Ethereal Library http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xvi.ii.html.  
30 Σχετικά με άλλες λεπτομέριες και τις αποφάσεις της Ζ ΄ Οικουμενικής  Συνόδου βλ. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ 
Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία Α ΄, ό.π., σελ. 634-635. 
31 Σχετικά με την έκδοση των πηγών και συγκεκριμένα των Βίων Αγίων ασχολήθηκαν από τον 17ο αιώνα οι 
Βολλανδιστές με την έκδοση των Acta Sanctorum  και του περιοδικού Analecta Bollandiana . Αναλυτικότερα 
βλ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο: Νομική Θεώρηση των Αγιολογικών Κειμένων, εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα – Κομοτηνή 2004, σελ. 1-6. [στο εξής: ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δικαιο]. Επίσης βλ. BRUBAKER L. – 
HALDON J., Byzantium in the Iconoclast Era (680-850) Birmingham Byzantine and Ottoman Monographies VII, 
Cambridge University Press, Cambridge 2011. [στο εξής συντομογραφία για το Birmingham Byzantine and 
Ottoman Monographies: ΒΒΟΜ]. 
32 Βίος Νικηφόρου ηγουμένου Μεδικίου εκδ HALKIN F., Byz. An. Boll. 78 (1960), σελ. 396-430. Το κείμενο 
διασώζεται στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού στον κώδικα Vatic. 2087. Σχετικά με το Βίο και άλλες 

http://www.ccel.org/ccel/schaff/npnf214.xvi.ii.html
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μαρτύριο του Παύλου και συγκεκριμένα η ρινότμησή του και η ρίψη πίσσας στο 
κεφάλι του. Επιπροσθέτως, αντλούμε και χρήσιμες πληροφορίες για τους 
εικονομάχους αυτοκράτορες: Λέων Γ ΄ και Κωνσταντίνο τον Ε΄33, Ο Βίος του 
Στεφάνου του Νέου, ο οποίος γράφτηκε κατά τη διάρκεια της Πατριαρχίας του 
Νικηφόρου από τον Στέφανο που ήταν διάκονος της Αγίας Σοφίας34. Ακολούθως 
ο Βίος των δέκα ή δεκατριών μαρτύρων επί Λέοντος Ισαύρου35, ο Βίος Νικηφόρου 
Σεβαζή36 και ο Βίος Νικήτα Μηδικίου37, ο οποίος συντάχθηκε από τον μαθητή του 
Θεοστήρικτο κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ του 824 και του 844. Ο Βίος 
διασώζεται σε μια λατινική μετάφραση στη Βιβλιοθήκη του Βατικανού και σε 
άλλες παραλλαγές. Πληροφορίες για το Βίο και τη δράση του Νικήτα αντλούμε 
και από άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα από τις επιστολές του Θεοδώρου 
Στουδίτη που εστάλησαν κατά την περίοδο μεταξύ του 816 και 824, πέντε εκ των 
οποίων απευθύνονταν στον Νικήτα38. Επίσης, ο Βίος του Θεοδώρου Στουδίτου39, ο 

                                                                                                                                                               
βιβλιογραφικές παρατηρήσεις βλ. λήμμα ΜΠΑΝΕΒ Γ., Νικηφόρος Μηδικίου, 2002, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος 
Ελληνισμού, Μ. Ασία  http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5550  και στο ίδιο υποσημ. 5 και 7.  
33 Βίος Παύλου Καϊουμά, εκδ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ –ΚΕΡΑΜΕΥΣ Α., Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας IV, σελ. 
247-251 και στο BHG 1471. Επίσης σχετικά με την έκδοση του Βίου βλ. στον ιστότοπο της ηλεκτρονικής 
μορφής των Αναλέκτων: 
http://www.archive.org/stream/analektahieroso01papagoog#page/n8/mode/1up. Αναλυτικά για το Βίο 
βλ. και τη μελέτη της ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ – ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε., Αγιολογικά και υμνογραφικά εἰς Παῦλον τόν νέον 
ἐν τοῖς Καϊουμά ἐπὶ τῶν εἰκονομάχων ἀθλήσαντα, Δίπτυχα, τομ. 1, Εταιρεία Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μελετών, Αθήνα 1979. 
34 Το κείμενο και η χρονολόγησή του έχουν αμφισβητηθεί από τους μελετητές και ως έτος συγγραφής 
θεωρείται είτε το 807, ως το πιο πιθανό σύμφωνα με τον Καρπόζηλο, είτε το 809. Ειδικότερες πληροφορίες 
για το θέμα βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ.170-182. Για τα βιογραφικά στοιχεία, τη ζωή και 
τη δράση του Στεφάνου του Νέου βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1955. Σχετικά με τις εκδόσεις του κειμένου βλ. 
Στεφάνου διακόνου τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Εἰς τὸν Βίον καὶ μαρτύριον τοῦ παμμάκαρος καὶ  
ὁσίου μάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου, PG  100: 1069 – 1185. Μια πιο σύγχρονη κριτική έκδοση του κειμένου με 
ερμηνευτικό σχολιασμό και μετάφραση βλ. АUZÉPY M.-F., La Vie d’ Étienne le Jeune par Étienne le Diacre, BBOM 
3, Aldershot 1997. Επίσης βλ. ROUAN M.F., Une lecture “iconoclaste” de la Vie d‟ Étienne le Jeune, T&M 8, 
(1981), σελ. 415-436. 
35 Βίος δέκα ἤ δεκατριῶν Μαρτύρων Κωνσταντινουπόλεως ἐπὶ Λέοντος Ἰσαύρου, ASS. Aug. 2, σελ. 437-447. 
Επίσης πληροφορίες για τους μάρτυρες του Βίου βλ. στο PMBZ  Prolegomena σελ. 81 κ.ε. 
36 Βίος Νικηφόρου Σεβαζή, εκδ. HALKIN F., Byz 23 (1953), σελ. 11-39. Επίσης στην έκδοση της BHG 2300. 
37 Σχετικά με το Βίο βλ. στο λήμμα ΜΠΑΝΕΒ  Γ., Νικήτας Μηδικίου  2003, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, 
Μ. Ασία <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5534>. Ο τίτλος του Βίου: Βίος Νικήτα Μηδικίου ἤ Ἐπιτάφιος εἰς τὸν 
ὅσιον πατέρα ἡμῶν ὁμολογητὴν Νικήταν συγγραφείς ὑπὸ Θεοστηρίκτου μαθητοῦ αὐτοῦ τοῦ μακαριωτάτου, 
ASS, Apr. 1, Βενετία 1675, σελ. 23.  
38 Ειδικότερα για τις επιστολές βλ. επίσης ALEXAKIS A., A Florilegium in the life of Nicetas of Medicon and the 
letter of Theodoros Studios, DOP  48, (1994), σελ. 179-197.  

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5550
http://www.archive.org/stream/analektahieroso01papagoog#page/n8/mode/1up
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5534
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Βίος της αυτοκρατείρας Ειρήνης40 και ο Βίος του Πατριάρχη Ταρασίου41,  τον οποίο 
συνέθεσε ο μοναχός Ιγνάτιος στα μέσα περίπου του 9ου αιώνα.  Στη συνέχεια ο 
Βίος Θεοφυλάκτου Νικομηδείας42, που γράφτηκε μετά το 847 από τον μοναχό 
Θεοφύλακτο, ο οποίος ήταν πιθανώς συνεργάτης του. Ο Βίος Ιγνατίου43, ο οποίος 
γράφτηκε από το συγγραφέα του 10ου αιώνος Νικήτα Δαυίδ Παφλαγώνος στον 
οποίο και ουσιαστικά από την μια εξυμνεί τον Ιγνάτιο, ενώ από την άλλη 
επιτίθεται στον Πατριάρχη Φώτιο. Ο Βίος Ιγνατίου μοναχού44, ο Βίος Νικολάου 
Στουδίτου 45 , που συντάχθηκε από ανώνυμο Στουδίτη μοναχό περίπου στο 
διάστημα μεταξύ του 915-930 και εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες για τη 
δεύτερη φάση της εικονομαχικής έριδος, καθώς και πολύτιμες πληροφορίες για 
τη διαμάχη μεταξύ των οπαδών του Πατριάρχη Φωτίου με τους οπαδούς του 
Πατριάρχη Ιγνατίου και την επανάσταση του Θωμά του Σλάβου. Ο Βίος Θεοδώρου 
Γραπτού 46 , ο Βίος Πέτρου Ατρώας 47  και ο Βίος Ευστρατίου ηγουμένου Μονής 
Αγαύρων48 όπως, επίσης, και ο Βίος Δαυίδ, Συμεών και Γεωργίου, ομολογητών 
Μυτιλήνης49. Ο Βίος Ευαρέστου50 και ο Βίος Ιωάννου ηγουμένου Μονής Καθαρών51, ο 

                                                                                                                                                               
39 Βίος Θεοδώρου Στουδίτου, PG 99, 113-232, 233-328. Αναφορικά με το ζωή και το έργο του Θεοδώρου 
Στουδίτου βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2044-2045. Επίσης κριτική έκδοση του Βίου βλ. LATYŠEV B., Vita Theodori 
Studitae in codice Mosquensi musei Rumianziovani αριθμ. 520, VizVre 21 (1914), σελ. 258-304. 
40 Βίος Ειρήνης, εκδ HALKIN F., An Boll. 106 (1988), σελ. 6-27.  Σχετικά με την αυτοκράτειρα Ειρήνη βλ στο 
ODB, τομ. 2, σελ. 1008-1009.  
41 Βίος Ταρασίου. βλ. εκδ. EFTHYMIADIS ST., The life of Patriarch Tarasios by Ignatios the deacon. Introduction text, 
translation and commentary, Aldershot 1998.  Πληροφορίες για τη συνολική του δράση και για τη ζωή του βλ. 
στο λήμμα Stankovic Vlada, «Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως», 2003, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, 
Μ. Ασία. <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6427>.  
42 Βίος Θεοφυλάκτου επισκόπου Νικομηδείας, εκδ. VOGT A., An. Boll. 50 (1932), σελ. 67-82 και στο BHG 2451. Ο 
Βίος σώζεται σε έναν κώδικα της Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους (κωδ. Δ ΄ 54). Λεπτομέρειες για 
τη ζωή και τη δράση του Θεοφυλάκτου βλ. στο λήμμα: Μπάνεβ Γκέντσο, «Θεοφύλακτος Νικομηδείας», 
2003, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία. <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4517> . 
43 Βίος Ιγνατίου, PG 105, 488-574. Σχετικά βλ. στο λήμμα για τον Ιγνάτιο ODB, τομ. 2, σελ. 983-984 και στο 
λήμμα για τον Νικήτα Δαυίδ Παφλαγών στο ODB, τομ. 3, σελ. 1480.  
44 Βίος Ιγνατίου Μοναχού, An. Boll. 62 (1944), σελ. 210 κ.ε. 
45 Βίος Νικολάου Στουδίτου, PG 105: 863-926. Αναλυτικότερα βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1471.  
46 Βίος Θεοδώρου Γραπτού, An. Boll. 98 (1980), σελ.  104-150 επίσης  στην PG  116: 53-684 και BHG 1746. 
47 Βίος Πέτρου Ατρώας, εκδ. LAURENT V., La Vie merveilleuse de S. Pierre d‟ Atroa, Subsidia Hagiographica 29, 
Brussels 1956. Πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση του όρους Ατρώα και για τη μοναστική δραστηριότητα 
βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 228. 
48 Βίος Ευστρατίου Αγαύρων, Αν. Ιεροσολ. Σταχ. IV, σελ. 367-470. Επίσης στο BHG. 645. 
49 Βίος Δαυίδ, Συμεών και Γεωργίου, ομολογητών Μυτιλήνης, An. Boll. 18 (1899), σελ. 211-259. 
50 Βίος Ευαρέστου, εκδ. VAN DE VORST, An. Boll. 41 (1923), σελ. 288-326. 

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=6427
http://www.ehw.gr/l.aspx?id=4517


 

[32] 
 

Βίος Ιωαννικίου 52 , ο Βίος σαράντα δύο Μαρτύρων εξ Αμορίου 53 , του οποίου 
συγγραφέας  ήταν ο μοναχός Ευώδιος και πρόκειται για την περιγραφή της 
θρυλικής εκτέλεσης των σαράντα μαρτύρων του Αμορίου από τους Άραβες το 
845. Ο Βίος Μακαρίου ηγουμένου Πελεκητής54, που συνέγραψε ο Μοναχός Σάββας 
λίγο μετά το θάνατο του Μακαρίου παραδίδεται σε ένα χειρόγραφο που 
βρίσκεται στο Παρίσι (κώδικας Parisinus grec. 548). Στη συνέχεια ο Βίος 
Μεθοδίου55, ο Βίος Θεοφάνους Γραπτού56, ο Βίος του Θεοφάνους Ομολογητού57 καθώς 
και ο Βίος του Πατριάρχη Νικηφόρου58. Σημαντικές πληροφορίες τόσο για τα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο της δεύτερης εικονομαχικής 
έριδος όσο και της μετέπειτα εμπεριέχονται στο Βίο της Αγίας Θεοδώρας εν 
Θεσσαλονίκη ένα κείμενο το οποίο συντάχθηκε το 894 από τον Γρηγόριο 
κληρικό59.  

                                                                                                                                                               
51 Βίος Ιωάννου ηγουμένου Μονής Καθαρών, Syn. Eccl. C.P., σελ. 631-634. Αναλυτικά για τη ζωή και τη δράση 
του Ιωάννη ηγουμένου της Μονής Καθαρών βλ. στον ιστότοπο του Ορθόδοξου Συναξαριστή: 
http://www.saint.gr/347/saint.aspx.  
52 Βίος Ιωαννικίου, PG 116, 36-92 και ASS. Nov/1, σελ. 332-434. Ο Βίος Ιωαννικίου σώζεται σε δύο εκδοχές 
που επανεπεξεργάστηκε ο Συμεών Μεταφραστής. Σχετικές πληροφορίες για τη ζωή του Ιωαννικίου βλ. 
OBD, τομ.2, σελ. 1005. 
53 Βίος Σαράντα δύο Μαρτύρων εξ Αμορίου, ASS. Mart. I, σελ. 887-893. Ειδικότερα για τους μάρτυρες βλ. ODB, 
τομ.2, σελ.800-801. Επίσης για το ιστορικό πλαίσιο και αναλυτική περιγραφή των γεγονότων της 
κατάκτησης του Αμορίου από τους Άραβες,  καθώς και πληροφορίες για το συγγραφέα του Βίου μοναχό 
Ευώδιο βλ. ΕΥΩΔΙΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Οι σαρανταδύο μάρτυρες του Αμορίου, Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια, 
Ευθυμιάδης Στ., Αγιολογική Βιβλιοθήκη 2, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1989.  
54 Βίος Μακαρίου ηγουμένου Πελεκητής, εκδ. VAN DE GHEYN, An. Boll. 16 (1897), σελ. 142-163 και στο BHG 
1003. Από το Βίο αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τη σταδιακή πτώση της 
μοναστικής ζωής. Σχετικά βλ. στο λήμμα ΜΠΑΝΕΒ Γκέντσο, «Μακάριος Πελεκητής», 2003, Εγκυκλοπαίδεια 
Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=5190> 
55 Βίος Μεθοδίου, PG 100, 1243-1262. Επίσης πληροφορίες για τον Πατριάρχη Μεθόδιο βλ. ODB, τομ. 2, 
σελ.1355. Ο Βίος του Μεθοδίου επίσης και στο BHG 1278. 
56 Βίος Θεοφάνους Γραπτού, PG 116, 653-684. Επίσης βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2062. 
57 Βίος Θεοφάνους Ομολογητού, εκδ. LATYŠEV V., Metodija Patriarha Konstantinoposlkogo Žitie prep. Feofana 
Ispovednika, Αγία Πετρούπολη 1918. Σχετικά με τη ζωή και τη δράση του βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2062- 2063.  
58 Βίος Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, εκδ. DE BOOR, Nicephori arhiepiscopi Constantinopolitani 
opuscula historica, Λειψία 1880, (ανατ. New York 1975), σελ. 139-217. Ο Βίος του Νικηφόρου Πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως συντάχτηκε από τον Ιγνάτιο Διάκονο. Σχετικά βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1477.  
59 Σχετικά με τις κριτικές εκδόδεις του κειμένου έχουμε: KURTZ E., Des Klerikers Gregorios Bericht über 
Leben, Wudnerthaten und Translation der hl. Theodora von Thessalonich nebst der Metaphrase des 
Johannes Staurakios, Mémoires de l’ Académie Imperiale des Sciences de St. Pétersbourg, VIIIe serie, v.VI, no 1, St. 
Peterbourg 1902 και ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ., Ὁ Βίος τῆς ὁσιομυροβλύτιδος Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ - Διήγηση περὶ 
τῆς μεταθέσεως τοῦ τιμίου λειψάνου τῆς ὁσίας Θεοδώρας: Εισαγωγή, κριτικό κείμενο, μετάφραση, σχόλια), εκδ. 
Κέντρο Αγιολογικών Μελετών Ι.Μ.Θ 1, Θεσσαλονίκη 1991. [στο εξής: ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ., Ὁ Βίος]. 
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Για τη δεύτερη περίοδο της εικονομαχικής έριδος οι πηγές ποικίλουν 
χωρίς, όμως, αναφορικά με το ειδολογικό υπόβαθρο να σημειώνονται 
εξαιρετικές διαφοροποιήσεις. Οι πηγές μπορούν να κατανεμηθούν, σύμφωνα με 
τον Καρπόζηλο, σε δύο ομάδες και ειδικότερα: στην πρώτη, η οποία αποτελείται 
από τον Γεώργιο Μοναχό και τον κύκλο του Συμεών Λογοθέτη και τη δεύτερη 
από τον Συνεχιστή του Θεοφάνους και τον Ιωσήφ Γενέσιο. Επιπροσθέτως, 
πληροφορίες για την περίοδο αυτή αντλούμε από το Χρονικό Scriptor Incertus, ένα 
χρονογραφικό έργο του 9ου αιώνα που αποτελείται από δύο αποσπάσματα και 
τέλος από μια χρονογραφία του Πέτρου Αλεξανδρείας που συντάχθηκε τον 9ο – 
10ο αιώνα60. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε και την ύπαρξη μίας πηγής που 
ίχνη της δεν έχουν διασωθεί σε άλλα ιστορικά κείμενα και συγκεκριμένα την 
Ιστορία του Σεργίου του Ομολογητού, που έγινε γνωστή από τη Βιβλιοθήκη του 
Φωτίου και αναφερόταν στην περίοδο της βασιλείας του Λέοντος του Ε ΄και του 
Μιχαήλ Β΄61. 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονογραφία με τον τίτλο Χρονικόν Σύντομον 
του Γεωργίου Μοναχού ή Αμαρτωλού μας παραδίδεται σε έναν αξιόλογο αριθμό 
χειρογράφων62.  Για το βίο του Γεωργίου Μοναχού δε διαθέτουμε αρκετές 
πληροφορίες και γενικότερα στοιχεία που θα σκιαγραφούσαν την 
προσωπικότητά του. Ο χρόνος συγγραφής τοποθετείται στη διάρκεια της 
βασιλείας του Μιχαήλ Γ ΄(842 – 867) ασχέτως αν δε γίνεται λόγος για ένα πολύ 
σημαντικό γεγονός της περιόδου αυτής, όπως ήταν η δολοφονία του 
αυτοκράτορα. Σύμφωνα με τον Hunger, ο Γεώργιος Μοναχός ήταν 
χαρακτηριστικός εκπρόσωπος της επονομαζόμενης μοναστικής χρονογραφίας63 

                                                           
60 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 415.  
61

  Σχετικές πληροφορίες για το έργο βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 414. Επίσης υπάρχει 
διχογνωμία αναφορικά με την πατρότητα του κειμένου. Ειδικότερα ο Mango θεωρεί, ότι γράφτηκε από τον 
Σέργιο, αυτοκρατορικό αξιωματούχο, υποστηρικτή της εικονόφιλης παράταξης και πατέρα του Φωτίου, ο 
οποίος εξορίστηκε περίπου το 833 και από την άλλη του Treadgold,  ο οποίος υποστηρίζει ότι ο Σέργιος ήταν 
ο συγγραφέας του Χρονικού του Λέοντος Αρμενίου. Αναφορικά βλ. MANGO C., The liquidation of Iconoclasm 
and the Patriarch Photios, Iconoclasm, σελ. 133- 140 και TREADGOLD W.T., The Byzantine Revival 780-842, σελ. 378 
κ.ε. 
62 Χρησιμοποιούμε την ακόλουθη εκδόση του κειμένου: Γεώργιος μοναχός, Χρονικόν, εκδ. DE BOOR, Georgii 
Monachi Chronikon, 2 vol., Leipzig 1904 (ανατύπωση 1978), τομ. 1-2. [στο εξής: Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν]. 
Επίσης βλ. LJUBARSKIJ J.A., George the Monk as a Short-story Writer, JÖB 44 (1994), σελ. 255-264. 
63 Η έμφαση του συγγραφέως. 
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και μας γνωστοποιεί τις αρχές του και γενικότερα τη δομή του έργου του στο 
προοίμιό του κάνοντας σαφές, ότι ενδιαφέρεται για τις απαρχές και το τέλος των 
ειδώλων, της μυθολογίας, φιλοσοφίας και γενικότερα της θρησκείας των 
Ελλήνων, το πως εξελίχθηκε ο μοναχισμός, αλλά και κάτι που αποτελεί πολύ 
σημαντικό στοιχείο για την μελέτη μας το γεγονός, ότι θεωρεί ότι η αίρεση των 
Μανιχαίων αποτελεί αφετηρία της εξέλιξης και ενδυνάμωσης της εικονομαχίας 
αποτελώντας συνάμα το τέλος του ισλαμισμού64.  

Στην περίοδο της Εικονομαχίας αναφέρεται το τρίτο μέρος της 
Χρονογραφίας του Γεωργίου Μοναχού και ειδικότερα από τη βασιλεία του 
Λέοντος Γ ΄ (717-741) και του Κωνσταντίνου Ε ΄ (741-775) έως και το θάνατο του 
Θεόφιλου το 842. Οι πληροφορίες που μας προσφέρει το κείμενό του θα 
μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι κομβικής σημασίας, διότι ήταν σύγχρονος με τα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν 65 . Παρόλα αυτά, όμως, οι μελετητές 
υποστηρίζουν, ότι δε χαρακτηρίζονταν από αντικειμενικότητα, εφόσον ο 
Γεώργιος Μοναχός δείχνει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον γύρω από τα 
εκκλησιαστικά και συγκεκριμένα μοναστικά ζητήματα και όχι γύρω από την 
περιγραφή των βαρυσήμαντων πολιτικών γεγονότων της εποχής, καθώς επίσης, 
ότι επικρατεί ένας σαφής αντιεικονομαχικός τόνος66.   
 Ακολουθεί η Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου Λογοθέτη, που 
αποτελείται από έναν σημαντικό αριθμό χειρογράφων με θέμα την περιγραφή 
από κτίσεως του κόσμου μέχρι και το θάνατο του Ρωμανού Α ΄ Λακαπηνού. Θα 
πρέπει να επισημάνουμε, ότι το κείμενο παρουσιάζει διαφοροποιήσεις σχετικά με 
τη χρονική έκταση και γενικότερα ως προς τη θεματική του περιεχομένου του. 
Σε ορισμένα από τα χειρόγραφα η Χρονογραφία  έχει ως αφετηρία τη βιβλική 
παράδοση από τον Αδάμ, ενώ σε άλλα χειρόγραφα παραδίδεται με τον όρο 
«συνέχεια» του Γεωργίου Μοναχού και ειδικότερα από την εξιστόρηση της 
                                                           
64 HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 153  κ.ε. Για το ύφος, τον πολιτικό και ιδεολογικό χαρακτήρα 
του έργου του βλ. AFINOGENOV D.E., Predstavlenija Georgija Amartola od ideal‟nom imperatore, Vizantijskie 
Očerki, Moscow 1991, σελ. 167 κ.ε. Επίσης βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, kompozicija chroniki Georgija Amartola, VizVre 52 
(1991), σελ. 102-111.  
65 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 223, όπου και ειδική βιβλιογραφία σελ.231-232. Σχετικά με το 
κείμενο που αφορά την εξιστόρηση της εικονομαχικής περιόδου βλ. Γεώργιος μοναχός, Χρονικόν, ό.π., τομ. 
2, 735,12- 801,3.  
66 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 227 και 414. 



 

[35] 
 

βασιλείας του Λέοντος Αρμενίου  ή του Μιχαήλ Γ ΄67. Η θεματική αλληλουχία της 
πρώτης διασκευής68 της Χρονογραφίας του Συμεών Λογοθέτη με το Χρονικόν 
Σύντομον  του Γεωργίου Μοναχού, όπως επίσης και του Λέοντος Γραμματικού 
διαπιστώνεται στη σειρά περιγραφής της χρονικής περιόδου από τη βασιλεία του 
Λέοντος Γ ΄ (717-741) έως τη βασιλεία του Μιχαήλ Α ΄ Ραγκαβέ (811-813)69. Η 
Χρονογραφία του Ψευδο-Συμεών, που αποτελεί και την τρίτη διασκευή του 
έργου, θεματικά περιλαμβάνει την περίοδο από κτίσεως του κόσμου μέχρι και τη 
βασιλεία του Ρωμανού Β ΄ (962) και όπως υποστηρίζει ο Καρπόζηλος, το έργο 
αποτελείται από τέσσερις ενότητες, όπου στην τρίτη ενότητα περιλαμβάνεται η 
εικονομαχική περίοδος και συγκεκριμένα από το 284 έως και τη βασιλεία του 
Μιχαήλ Α ΄ Ραγκαβέ και στην τέταρτη από τη βασιλεία του Λέοντος Ε΄ (813-820) 
έως και την βασιλεία του Ρωμανού Β ΄70. 

                                                           
67  Σύμφωνα με τον Καρπόζηλο αναφορικά με τις «συνέχειες» (η φράση σε εισαγωγικά, διότι αποτελεί 
έμφαση του συγγραφέως) αυτές που περιγράφουν την ιστορική περίοδο από το 842-948 με το όνομα του 
Μοναχού ουσιαστικά ανήκουν στον κύκλο του Συμεών Λογοθέτη και δεν έχουν καμία σχέση με το 
συγγραφικό έργο του Γεωργίου Μοναχού. Ειδικότερα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κάποιες 
διασκευές της Χρονογραφίας έχουν καθιερωθεί σε εκδόσεις με τα ονόματα των αντιγραφέων των κωδίκων 
ή με ονόματα ιστορικών που στην ουσία ήταν απλοί αντιγραφείς, όπως ο Λέων Γραμματικός, ο Θεοδόσιος  
Μελιτηνός και ο Ιούλιος Πολυδεύκης. Σχετικά βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 391 ˙ για τις 
διασκευές βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ  σελ. 394-408. Σχετικά με την έκδοση του Λέοντος Γραμματικού βλ. Λέοντος 
Γραμματικού, Χρονογραφία εκδ. BEKKER I, Leonis Grammatici Chrongraphia, CSHB,  Bonn 1842, σελ. 1-331 [στο 
εξής: Λέοντος Γραμματικού, Χρονογραφία ], ενώ για τον Θεοδόσιο Μελιτηνό βλ.Θεοδοσίου Μελιτηνού, 
Χρονογραφία, εκδ. TAFEL TH.L.F., Theodosii Meliteni qui fertur Chronographia ex Codice Graeco Regiae Bibliothecae 
Monacensis, München 1859. [στο εξής: Θεοδοσίου Μελιτηνού, Χρονογραφία]. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες για 
το έργο του Συμεών Λογοθέτη βλ. KAZHDAN A.P., Chronika Simeona Logofeta, VizVre 15 (1959), σελ. 125-143˙ 
TREADGOLD W.T., The Chronological Accuracy of Symeon the Logothete for the years A.D. 813-845, DOP  33 
(1979), σελ. 157-197˙ HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 163-166.  
68 Πληροφορίες για τη χειρόγραφη παράδοση της πρώτης διασκευής βλ. SOTIROUDIS A., Die handschriftliche 
Überlieferung des “Georgios Continuatus” (Readktion A), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επετηρίδα 
Φιλοσοφικής Σχολής, Παράρτημα αρ. 68, Θεσσαλονίκη 1989, ενώ για τη δεύτερη διασκευή βλ. FAETHERSTONE 
J.M., The Logothete Chronicle in Vat gr. 163, Orientalia Christiana Periodica  64 (1998), σελ. 419-434. Για τις 
δύο διασκευές επίσης βλ. MARKOPOULOS A., Sur les deux Versions de la Chronographie de Symeon Logothète, 
BZ 76 (1983), σελ. 279-284. 
69 Για τη Χρονογραφία του Συμεών Λογοθέτη έχουμε τις εξής εκδόσεις: Συμεών Λογοθέτης, Χρονογραφία 
εκδ. I. BEKKER, Symeonis Magistri ac Logothetae Annales, στον τόμο Theophanes Continuatus, CSHB, Βόννη 1838, 
σελ. 603-760. [στο εξής: Συμεών Λογοθέτης, Χρονογραφία]. Για την ερμηνευτική μας ανάλυση 
χρησιμοποιούμε την έκδοση: Συμεών Μάγιστρος Λογοθέτης, Χρονικόν, (έκδ) DE GRUYTER W., Symeonis 
Magistri et Logothetae, Chronicon, Vol. XLIV/1, Series Berolinensis, Berlin 2006. [στο εξής: Συμεών 
Μάγιστρος, Χρονικόν]. 
70  Σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση της τρίτης διασκευής της Χρονογραφίας του Ψευδοσυμεών 
γνωρίζουμε, ότι παραδίδεται σε ένα μοναδικό χειρόγραφο του 11ου ή  12ου αιώνα, και συγκεκριμένα τον 
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Το κείμενο των Βασιλειών του Ιωσήφ Γενεσίου71, ακολούθως, αποτελεί 
ιστορική πηγή για τη δεύτερη περίοδο της εικονομαχικής διαμάχης και 
χωρίζεται σε τέσσερα βιβλία που αντιστοιχούν στην αφήγηση της ζωής 
τεσσάρων αυτοκρατόρων και συγκεκριμένα:  του Λέοντος Ε΄, Μιχαήλ Β΄, 
Θεοφίλου και Μιχαήλ Γ ΄και ολοκληρώνεται η αφήγηση στο τέλος της βασιλείας 
του Βασιλείου Α ΄ (886)72.  Ο Γενέσιος έλαβε εντολή να συντάξει την ιστορία των 
αυτοκρατόρων του 9ου αιώνα, όπως ο ίδιος μας πληροφορεί από τον 
Κωνσταντίνο Ζ ΄ τον Πορφυρογέννητο. Αναφορικά με τον τρόπο έκθεσης των 
γεγονότων η αφήγηση παρουσιάζει παντελή έλλειψη προσωπικών θέσεων ή 
αξιολογήσεων γεγονός που καθιστά το έργο συμπιληματικό. Ο ίδιος αδυνατεί να 
αξιολογήσει είτε με σαφήνεια, είτε κατά προσέγγιση την πολιτική κατάσταση της 
συγχρονίας του, ενώ συχνά προβαίνει στην παράθεση διαφορετικών απόψεων 
χωρίς όμως να τοποθετείται υπέρ ή κατά73.  Η γλώσσα του έργου του από την 
άλλη προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, εφόσον βρίσκεται κάπου στη μέση μεταξύ 
της γλώσσας ενός μοναχού της εποχής και από την άλλη με ρητορικές 
προσμίξεις και έντονο κλασικισμό, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί κατά τη 
διάρκεια της Μακεδονικής Αναγέννησης74. 

Στη συνέχεια, το Χρονικό του Scriptor Incertus αποτελείται από δύο 
αποσπάσματα που προφανώς ανήκουν σε ένα χρονογραφικό έργο του 9ου 

                                                                                                                                                               
Paris. gr. 1712, φφ. 18β-272. Επιπλέον στοιχεία και αναλυτικότερη περιγραφή του χειρογράφου βλ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., Η Χρονογραφία του Ψευδοσυμεών και οι πηγές της, Ιωάννινα 1978, σελ. 30-38˙ SNIPES K., The 
Scripts and Scribes of Parisinus Graecus 1712 στον τόμο Paleografia e Codicologia Graeca, II. Internationales 
Kolloquium (17-21 Okt. 1983), εκδ. HARLFINGER D. – PRATO G., Berlin 1983, σελ. 534-548, ενώ συνολικά για το 
έργο βλ. HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 163-166. 
71  Χρησιμοποιούμε την ακόλουθη έκδοση του κειμένου: Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, εκδ. LESMUELLER  A.W. – 
THURN I., CFHB 14, Iosephi Genesii Regum Libri Quattuor, Berlin – New York 1978. [στο εξής: Ιωσήφ Γενεσίου,  
Βασιλείαι].  
72 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 315. Σχετικές πληροφορίες για το έργο του Ιωσήφ Γενεσίου 
και τη σχέση του με το Συνεχιστή του Θεοφάνη και με το Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού βλ. 
ΒΛΥΣΙΔΟΥ Β.Ν., Οι αποκλίσεις Γενεσίου και Συνέχειας του θεοφάνη για τη βασιλεία του Μιχαήλ Γ ΄, Σύμμεικτα 
10 (1996), σελ. 75-103 και LJUBARSKIJ J.N., Theophanes Continuatus und Genesios. Das Problem einer 
gemeinsamen Quelle, ByzSla 48 (1987), σελ. 12-27. 
73 HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 159-161. Επίσης βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., 
σελ. 327 και τη μελέτη KALDELIS A., Genesios, On the Reigns of the Emperors, Introduction, translation and notes, 
Byzantina Australiensia 11, Canberra 1998, σελ. 15-21. 
74 WERNER A., Die Syntax des einfachen Satzes bei Genesios, BZ 31 (1931), σελ. 258-323 και στο LINNER S., 
Sprachlisches und Stilistisches zu Genesios, Eranos 44 (1946), σελ. 194-196.  
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αιώνα75. Τηρώντας μια χρονολογική σειρά το πρώτο και συγκεκριμένα το 
Χρονικό του 811  περιγράφει την ήττα του Νικηφόρου Α ΄ από τους Βουλγάρους76, 
ενώ το δεύτερο με τίτλο Χρονικό του Λέοντος Αρμενίου περιγράφει λεπτομέρειες 
της βασιλείας του Μιχαήλ Α΄ Ραγκαβέ, καθώς επίσης και του Λέοντος Ε΄ του 
Αρμενίου και συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο από το 811-81677. Με βεβαιότητα 
μπορούμε να πούμε ότι το Χρονικό του 811 κινείται σε αγιολογικό κυρίως πλαίσιο 
με πρωταγωνιστή τον Νικηφόρο Α‟, ο οποίος και σκιαγραφείται με μελανά 
χρώματα. Στον αντίποδα το Χρονικό του Λέοντος Αρμενίου θα μπορούσαμε να 
πούμε, όπως υποστηρίζουν οι μελετητές, ότι παρουσιάζει τα κύρια 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ιστορικού έργου, όσον αφορά τη δομή του και 
ειδικότερα ότι γράφτηκε από κάποιον που είχε σαφείς γνώσεις των αρχειακών 
πηγών, προφανώς προσκείμενων σε εικονόφιλες θέσεις των συγχρόνων του 
Μιχαήλ Β΄ (820-829).78   
 Ακολουθεί μια σειρά χρονογραφιών γνωστή με την ονομασία: 
Συνεχιστής του Θεοφάνους η Οι Μετά τον Θεοφάνη  (Scriptores post Theophanem)79 
με θεματικό άξονα την περιγραφή των βασιλειών του Λέοντος Ε ΄ έως και τη 

                                                           
75 Σχετικά με το Χρονικό βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 189-195. Σχετικά με τις εκδόσεις 
του κειμένου χρησιμοποιούμε για το Χρονικόν του 811:  Περὶ Νικηφόρου τοῦ βασιλέως καὶ πῶς ἀφίησιν τὰ 
κῶλα ἐν Βουλγαρίᾳ εκδ. DUJČEV I., Novi Žitijni danni za pohoda na Nikifora I v Bălgarija prez 811 god., Spisanie 
na Bălgarska Akademija na Naukite 54 (1936), σελ. 147-188 και IADEVAIA F., Scriptor Incertus. Testo critico, 
traduzione e note, Μεσσήνη 1997, σελ. 19-23. [στο εξής: IADEVAIA F., Scriptor Incertus.]. Για το Χρονικό του 
Λέοντος Αρμενίου: Τὰ κατὰ Λέοντα υἱὸν Βάρδα τοῦ Ἀρμενίου παρέχουσα, εκδ. BEKKER I, CSHB (1842), Scriptor 
Incertus de Leone Armenio, παράρτημα που εμπεριέχεται στη Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού, σελ.335-
362 και IADEVAIA F., Scriptor Incertus, ό.π., σελ. 29-57. Επίσης πολύ σημαντικές πληροφορίες αντλούμε από τις 
μελέτες βλ. GRÉGOIRE H., Un nouveau fragment du‟ Scriptor Incertus de Leone Armenio, Byz 11 (1936), σελ. 
417-427 και MARKOPOULOS A., La Chronique de l‟ an 811et la Scriptor Incertus de Leone Armenio: Problèmes 
des relations entre l‟ hagiographie et l‟ histoire, REB 57 (1999), σελ. 255-262 όπως επίσης στο KAZDHAN A. – 
SHERRY L., Some notes on Scriptor Incertus de Leone Armenio, ByzSla 58 (1997), σελ. 110-112. 
76 Ειδικότερα το περιεχόμενο του Χρονικού  αναφέρεται στην ήττα του Νικηφόρου Α ΄ στην μάχη που 
διεξήχθη στις 26 Ιουλίου του 811 με τους Βουλγάρους στην περιοχή κοντά στην Πλίσκα. Αναφορικά με τη 
χειρόγραφη παράδοση το κείμενο του Χρονικού παραδίδεται στον κώδικα Vatic. gr. 2014, φφ.119β-122β, του 
13ου αιώνα. Λεπτομέρειες σχετικά με τον κώδικα βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 189 και 
στο Ad codicum hagiographicum graecorum bibliothecae Vaticanae supplementum, An.Boll 21 (1902).  
77 Το δεύτερο απόσπασμα του Χρονικού παραδίδεται στον Paris. gr. 1711, φφ. 368β-373α, με τον τίτλο: 
Συγγραφὴ χρονογραφίου τὰ κατὰ Λέοντα υἱὸν Βάρδα τοῦ Ἀρμενίου περιέχουσα. Αναλυτικά βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., 
Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 189. 
78 ό.π., σελ. 193.  
79 Χρησιμοποιούμε την έκδοση: Συνεχιστής του Θεοφάνους, εκδ. BEKKER I., Scriptores post Theophanem , CSHB 
,Βόννη 1838.[στο εξής: Συνεχιστής του Θεοφάνους]. 
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βασιλεία του Ρωμανού Β ΄, ενώ η διήγηση ολοκληρώνεται το 96180. Αναφορικά 
με τη δομή του περιεχομένου στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από τέσσερα 
βιβλία εκτυλίσσεται η αφήγηση για την εικονομαχική περίοδο και ειδικότερα: 
στο πρώτο βιβλίο η περιγραφή της βασιλείας του Λέοντος Ε‟, στο δεύτερο του 
Μιχαήλ Β‟, στο τρίτο του Θεόφιλου και στο τέταρτο του Μιχαήλ  Γ ΄81. Η 
παρουσίαση και η σκιαγράφηση των προσώπων περιστρέφεται γύρω από το βίο 
και τη δράση μεμονωμένων βασιλέων γεγονός που σύμφωνα με τον Καρπόζηλο 
αποτελεί καινοτόμο ιστοριογραφική μέθοδο. Βασικό κριτήριο που ακολουθεί 
όσον αφορά την αξιολόγηση των αυτοκρατόρων ήταν η ορθοδοξία καθώς και ο 
βαθμός ευσέβεια του αυτοκράτορος82. 
 Tέλος πρέπει να αναφερθεί μια Χρονογραφία που γράφτηκε τον 9ο – 10ο 
αιώνα από τον Πέτρο Αλεξανδρείας με τίτλο: Πέτρου χριστιανοῦ καὶ ὀρθοδόξου 
Ἀλεξανδρέως Ἔκθεσις χρόνων ἐν συντόμῳ ἀπὸ Ἀδὰμ ἕως νῦν83. Την μεγαλύτερη 
κειμενική έκταση καταλαμβάνουν χρονολογικές αναφορές σε βιβλικά γεγονότα 
και ιστορικές και γεωγραφικές περιγραφές. Τα γεγονότα είναι δομημένα σε 
ενότητες που ακολουθούν τα ιστορικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης84. Λιγοστές 
πληροφορίες έχουμε για το βίο και το έργο του συγγραφέα, ο οποίος με έμφαση 
μας αναφέρει στον τίτλο του ότι είναι ορθόδοξος χριστιανός και ο τόπος 
καταγωγής του η Αλεξάνδρεια85. 

Στο σημείο αυτό για την κατανόηση του προφίλ των συγγραφέων της 
περιόδου θα προβούμε σε μια ειδολογική κατηγοριοποίηση των έργων και 
συγκεκριμένα σε μία στατιστική και σχηματική αναπαράσταση των δεδομένων 

                                                           
80 HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 143-144. Επίσης συνολικά για το έργο βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., 
Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 345-366. 
81 Για τη δομή του περιεχομένου βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ.346-352. Επίσης βλ. 
KAZDHAN A., Iz Istorii Vizantijskoj Chronografii X v. 1. O sostave tak nazyvaemoj Chroniki Prodolžatelјa 
Feofana, VizVre 19 (1961), σελ. 76 κ.ε. ˙ BROOKS E.W., On the Date of the first four books of the Continuator of 
Theophanes, BZ 10 (1901), σελ. 416-417 και ŠEVČENKO I., The Title of and Preface to Theophanes Continuatus, 
Bolletino della Badia Greca di Grottaferrata 52 (1998), σελ. 77-93.  
82 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 345-348 και 362. 
83 SAMODUROVA Z.G., Chronika Petra Aleksandrijskogo, VizVre 18 (1961), σελ. 180 – 197. 
84 Η χρονολόγηση των γεγονότων ακολουθεί τη δομή των ενοτήτων της Πεντατεύχου στα Ιστορικά βιβλία 
της Παλαιάς Διαθήκης βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 558. 
85 ό.π., σελ. 557-570. Επίσης βλ. HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 171.  
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σε γράφημα. Θα πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό, όπως προαναφέραμε 
προηγουμένως, ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας έναν επαρκή αριθμό πηγών 
προερχομένων από την εικονομαχική παράταξη, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε 
μια πιο σφαιρική και αντιπροσωπευτική εικόνα του φαινομένου. Με βάση τα 
στοιχεία που έχουμε οι πηγές για τις δύο φάσεις της εικονομαχικής έριδος 
προέρχονται από την εικονόφιλη πτέρυγα και κυρίως από εκπροσώπους της 
Εκκλησίας, παρατηρώντας μια σαφή αριθμητική υπεροχή στους Βίους Αγίων και 
στις Χρονογραφίες.  

Συγκεφαλαιώνοντας και έπειτα από αναλυτική παράθεση των πηγών 
διαπιστώνουμε ότι ειδολογικά και σε σχέση με τους συγγραφείς μπορούν να 
κατανεμηθούν σε: Αντιρρητικούς λόγους  του Νικηφόρου Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως,  Επιστολές του Πατριάρχη Γερμανού του Α ΄, 
Απολογητικούς λόγους του Ιωάννη Δαμασκηνού, Πρακτικά της Ζ ΄ Οικουμενικής 
Συνόδου, είκοσι επτά (27) Βίοι Αγίων , δέκα (10) Ιστοριογραφικά έργα - 
Χρονογραφίες. Πρέπει να επισημάνουμε, ότι για την ερμηνευτική ανάλυση της 
εικόνας των εικονομάχων αυτοκρατόρων χρησιμοποιούμε τις ιστοριογραφικές – 
χρονογραφικές πηγές έως και τον δέκατο αιώνα, διότι τα έργα συντάχθηκαν είτε 
παράλληλα με την εικονομαχική έριδα, είτε λίγο μετά οπότε και 
ανταποκρίνονται στη συγχρονία της περιόδου.   

Στο γράφημα που ακολουθεί γίνεται αντιληπτή η ειδολογική αυτή 
κατανομή των πηγών της εικονομαχικής περιόδου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΕΡΓΩΝ 
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Στα επόμενα κεφάλαια θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην 

κειμενική ανάλυση των πηγών των δύο φάσεων της εικονομαχικής έριδος με 
στόχο τη διερεύνηση της εικόνας και τη σκιαγράφηση των προσώπων των 
εικονομάχων αυτοκρατόρων, εμβαθύνοντας κυρίως στις  γλωσσικές - λεκτικές 
επιλογές και στη σημασία τους. 

                                                                            *** 
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 1.3 Οι δύο φάσεις της Εικονομαχίας – σκιαγράφηση προσώπων. 
Η περίοδος της εικονομαχικής έριδος αποτελεί μια από τις πιο 

σημαντικές για την εξέλιξη και κατανόηση της ιστορίας της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Επιστημονικοί κύκλοι επιχείρησαν να δώσουν διάφορες 
ερμηνείες για το αν η εικονομαχία αποτελούσε φαινόμενο με πολιτική από τη 
μια και θρησκευτική χροιά από την άλλη ή ακόμη αν εμπεριείχε στοιχεία 
μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα με απώτερο σκοπό την ανασυγκρότηση της τότε 
βυζαντινής κοινωνίας1.  

Η περίοδος της Εικονομαχίας διήρκησε από τις αρχές του 8ου μέχρι και τα 
μέσα του ένατου αιώνος (726 – 843) και οι αυτοκράτορες που διοίκησαν το 
Βυζαντινό Κράτος ακολούθησαν πολλές φορές σκληρές και άλλοτε ηπιότερες 
πολιτικές. Από τους μελετητές χωρίζεται σε δύο φάσεις: η πρώτη έχει ως 
αφετηρία τη βασιλεία του Λέοντος Γ ΄ του Ισαύρου, το 726 και λήγει το 787 με 
τον Μιχαήλ Α ΄Ραγκαβέ, ενώ η δεύτερη με τον Λέοντα Ε ΄ τον Αρμένιο το 815 και  
λήγει το 843 με την αναστήλωση των εικόνων με τον Θεόφιλο. Ειδικότερα: 

Α ΄Φάση: Λέων Γ ΄(717 – 741), Κωνσταντίνος Ε ΄(741 – 775), Λέων Δ ΄(775 – 
780), Κωνσταντίνος Στ ΄(780 – 797), Ειρήνη η Αθηναία (797 – 802), Νικηφόρος Α ΄ 
(802 – 811), Σταυράκιος (811), Μιχαήλ Α ΄ Ραγκαβές (811 – 813). 

Β ΄Φάση: Λέων Ε ΄(813 – 820), Μιχαήλ Β ΄(820 – 829), Θεόφιλος (829 – 
842)2. 

Πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό, ότι η ιστορική και θεολογική 
προσέγγιση του φαινομένου της εικονομαχικής έριδος έχει αρκούντως αναλυθεί 
στη βιβλιογραφία και ότι ο βασικός στόχος της δικής μας μεθοδολογικής 
προσέγγισης έγκειται στην καθαρά γλωσσική και ερμηνευτική ανάλυση της 
εικόνας των προσώπων και ειδικότερα, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του 

                                                           
1ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., σελ. 1 κ.ε.  Γενικότερα για τις πολιτικές ή θρησκευτικές 
προεκτάσεις της εικονομαχικής έριδος βλ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙ., Βυζαντινή Ιστορία II/1, Αθήνα 1975 – 1988, 
σελ. 94-119. [στο εξής: ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙ., Ιστορία], όπως επίσης και BURY J.B., A History of the Later Roman 
Empire from Arcadius to Irene (395 A.D. to 800A.D), I – II, London 1889, ανατ. Amsterdam 1966. [στο εξής: BURY 
J.B., A History of the Later Roman Empire].   
2 ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., σελ. 7. 
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κεφαλαίου τη σκιαγράφησή τους με ουσιαστική έμφαση στην λεκτική ετικέτα3 
που προσδίδεται στις πηγές για τους εκπροσώπους της, όπως  επίσης και το κατά 
πόσο η βαρύτητα των λεκτικών ετικετών αυτών μπορεί να λειτουργήσει 
καταλυτικά στη διαμόρφωση αντιλήψεων και και κατά προέκταση στο πολιτικό 
και ιδεολογικό γίγνεσθαι.   

* 

Α ΄ Φάση 

Λέων Γ ΄Ίσαυρος 
Ο Λέων Γ ΄Ίσαυρος4 ανήλθε στο θρόνο το 717 και ήταν ο ιδρυτής της 

δυναστείας των Ισαύρων και το πέτυχε έπειτα από επανάσταση εναντίον του 
αυτοκράτορος Θεοδοσίου, ο οποίος είχε βασιλεύσει από το 715-717. Ήταν μια 
περίοδος κατά την οποία ο κίνδυνος των αραβικών επιδρομών σημείωσε μια 
καθυστέρηση, γεγονός που ευνόησε τις κινήσεις του νέου αυτοκράτορα και 
οδήγησε στην νίκη κατά του αραβικού στρατού δώδεκα μήνες μετά την ανάληψη 
της εξουσίας  του Λέοντος Γ ΄5.   

Σύμφωνα με τον Runciman, ο Λέων Γ ΄ο Ίσαυρος παρουσιάζεται ως  ένας 
άνθρωπος με ιδιαίτερες ικανότητες και με οξυδερκές πνεύμα, ο οποίος 
προσπάθησε να ανασυγκροτήσει την Αυτοκρατορία σε διοικητικό και θεσμικό 
επίπεδο. Συγκεκριμένα ολοκλήρωσε το σύστημα των θεμάτων και εισήγαγε ένα 
νομικό κώδικα με αναθεωρημένες διατάξεις, οι οποίες είχαν πιο κοινωνικό και 
ανθρωπιστικό χαρακτήρα6. Για το ζήτημα της λατρείας των εικόνων πρέπει να 
αναφέρουμε, ότι το γενικότερο κλίμα σχετικά και ειδικότερα η επίσημη 

                                                           
3 Εννοούμε την έμφαση στην ανάλυση των γλωσσικών, γραμματικών και συντακτικών δομών των 
κειμένων ως κεντρικού άξονος της μεθοδολογικής μας προσέγγισης. 
4 Βιογραφικά στοιχεία για τον Λέοντα Γ ΄ Ίσαυρο βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1208-1209. Επίσης βλ. OSTROGORSKY G., 
Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, μεταφρ, Ι. Παναγόπουλος, Αθήνα 1978 – 1981, τομ II, σελ. 20-29 [στο εξής: 
OSTROGORSKY G., Ιστορία] και BURY P., Léon II l’ Isaurien dit l’ Iconomaque, Brussels 1976˙  ΧΡΗΣΤΟΥ Κ.Π., 
Προσωπογραφικά για τον αυτοκράτορα Λέοντα Γ ΄ τον Ίσαυρο και το πρόβλημα των επιδράσεων επί της 
Εικονομαχίας, Ε.Ε.Θ.Σ. Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Π.Θ 5 (1998), σελ. 199-223 
5 RUNCIMAN S., Θεοκρατία, ό.π., σελ. 67.  
6 Με τη νομοθεσία του Λέοντος του Γ ΄είχαν εισαχθεί στοιχεία χριστιανικά κυρίως από τη σφαίρα του 
οικογενειακού δικαίου, όπως διατάξεις για το γάμο και τα ίσα δικαιώματα των μητέρων με τους πατέρες. 
Ειδικότερα βλ. RUNCIMAN S., Θεοκρατία, ό.π., σελ. 68, όπου και σχετική βιβλιογραφία.  
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Εκκλησία με την Πενθέκτη Σύνοδο7 είχε αποδεχτεί τη λατρεία των εικόνων, 
αλλά υπήρχε και ένας μεγάλος αριθμός χριστιανών που αποδοκίμαζαν τη 
λατρεία των εικόνων και προέρχονταν, ως επί το πλείστον, από τις ανατολικές 
επαρχίες της αυτοκρατορίας8.  

Στις αγιολογικές πηγές η εικόνα του Λέοντος Γ ΄παρουσιάζεται με 
ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο.  Έτσι για την περίοδο της παιδικής ηλικίας και της 
ανάρρησής του στον αυτοκρατορικό θρόνο οι αναφορές είναι χαρακτηριστικά 
δυσμενείς και κατηγοριοποιούνται σε ονοματικούς και εμπρόθετους 
προσδιορισμούς, όπως για παράδειγμα: «τόν κατάρατον», «τόν ἀποστάτην», «τόν 
πάσης πλήρης κακίας καὶ δόλου κατὰ τοῦ καλοῦ βασιλέως9». Στο σημείο αυτό είναι 
εμφανής η προσπάθεια προεξοχής της περιγραφής προς το πρόσωπο του 
Θεοδοσίου με τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου:  

καλός (Θεοδόσιος) VS κακός (Λέων). 
Επίσης, συναντούμε χαρακτηρισμούς για τη βασιλεία του Λέοντος Γ 

΄όπως: «ἐβασίλευσε» με εμπρόθετο προσδιορισμό του τρόπου, «διὰ πλήθους 
ἀμαρτιῶν», ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση έχει μεταφορική σημασία και 
σημαίνει: με πλήθος αμαρτιών10 και με παραθέσεις11: «Λέων ὁ δυσσεβής», ενώ σε 
άλλη πηγή: «Λέων ὁ Ἴσαυρος ὁ ματαιόφρων αἱρετικός νέος12». Στο σημείο αυτό 
διαπιστώνουμε την επανάληψη της χρήση του επιθήματος δυσ- που προσδίδει 
μια αρνητική χροιά στη φράση13, καθώς και της χρήσης του υπερθετικού βαθμού 

                                                           
7 Η Πενθέκτη Οικομενική Σύνοδος ή γνωστή ως η «Ἐν Τρούλῳ»  διεξήχθη το 692 υπό τον Αυτοκράτορα 
Ιουστινιανό. Σχετικά βλ. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία, ό.π., σελ. 793-796.  
8
 Σχετικά βλ. RUNCIMAN S., Θεοκρατία, ό.π., σελ. 68 και ειδικότερα για το θέμα της προσκύνησης των εικόνων: 

«Ἔν τισι τῶν σεπτῶν εἰκόνων γραφαῖς, ἀμνὸς δακτύλῳ τοῦ Προδρόμου δεικνύμενος ἐγχαράττεται, ὃς εἰς 
τύπον παρελήφθη τῆς χάριτος, τὸν ἀληθινὸν ἡμῖν διὰ νόμου προϋποφαίνων ἀμνὸν Χριστὸν τὸν Θεὸν 
ἡμῶν......κατὰ τὸν ἀνθρώπινον χαρακτῆρα καὶ ἐν ταῖς εἰκόσιν ἀπὸ τοῦ νῦν, ἀντὶ τοῦ παλαιοῦ ἀμνοῦ, 
ἀναστηλοῦσθαι ὁρίζομεν..» βλ.  Κανών 82 της Τέταρτης Οικουμενικής MANSI, Concilia XI, στιχ. 977-980. 
9 Βίος Παύλου Καϊουμά, ό.π., σελ. 247, 11-12. Στο σημείο αυτό είναι εμφανής η προεξοχή προς το πρόσωπο 
του Θεοδοσίου.    
10 Η πρόθεση δια + γενική με την μεταφορική της έννοια σημαίνει: με, σε βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, 
ό.π., σελ. 520.  
11 Αναλυτικά για τη λειτουργία της παράθεσης βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν της Αρχαίας Ελληνικής, εκδ. 
Κυριακίδη, Αθήνα 1961, σελ. 17 [στο εξής: ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν]. 
12SAMODUROVA Z.G., Chronika, ό.π., σελ. 197, 34 
13 Για το επίθημα δυσ- βλ.   
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σύγκρισης, η οποία επιτείνει την εμφατική διάσταση του ουσιαστικού που 
προσδιορίζει και συγκεκριμένα: «ἐκ τῆς τῶν Ἰσαύρων ὁρμώμενος δυσσεβεστάτης 
αἱρέσεως». Ακολούθως, χαρακτηρισμοί για τη βασιλεία: «τά τῆς βασιλείας 
σκῆπτρα κατέχοντος, τὰ μὲν πρῶτα αὐτοῦ ὕπουλός τις καὶ προσηνής ἐγεγόνει14..», 
όπως επίσης: «τὰς τοῦ πονηροῦ αὐτοῦ καὶ κακογνώμου βουλῆς15..», ενώ στο Βίο του 
Παύλου Καϊουμά παρουσιάζεται πως δεν είναι αντάξιος του αυτοκρατορικού 
θώκου: «Ὁ [δὲ] Λέων τῶν Ῥωμαϊκῶν σκήπτρων ἐγκρατής, ὡς μὴ ὅφελε 16 ..» 
Αξιοσημείωτο είναι ότι ταυτίζει την εικονομαχία με αίρεση προσδίδοντας έναν 
ιδιαίτερα τραγικό τόνο στην αφήγηση με έντονη προφορικότητα 
χρησιμοποιώντας το επιφώνημα οἴμοι 17  και το ρήμα  πνέει 18 , ότι δηλαδή 
ενέπνευσε την αίρεση της εικονομαχίας: «καὶ δεινὴν κατὰ τῶν σεπτῶν εἰκόνων 
πνέει τὴν αἵρεσιν τὴν προσκύνησιν αὐτῶν ἀποκηρύττων...οἴμοι19», ενώ ολοκληρώνει 
τη φράση αναφέροντας την επικινδυνότητα της οικουμενικής διάστασης που 
έλαβε η διάδοση της εικονομαχίας: «κατὰ πᾶσαν σχεδὸν διασπείρων τὴν 
οἰκουμένην20».  Συναντούμε ταυτόχρονα στις πηγές γενικούς χαρακτηρισμούς για 
την πολιτική του με θεολογικό υπόβαθρο: «πονηρόν τοῦτο δόγμα21» στο οποίο 
είναι εμφανής η ουσιαστική ταύτιση της πολιτικής εικονομαχικής αυτής 
πολιτικής με τη φράση δόγμα22 που έχει φιλοσοφικό και θεολογικό περιεχόμενο. 
Επιπροσθέτως, χρησιμοποιούνται και εθνωνυμικοί προσδιορισμοί λαών για τους 
οποίους υπονοεί, ότι υπήρχε αρνητική και εχθρική διάθεση προς τη Βυζαντινή 

                                                                                                                                                               
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/structure/page_047.html#p054. Επίσης βλ. 
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ Ι.Δ., Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής, εκδ. 4η Βιβλιοπρομηθευτική, Αθήνα 1990, σελ. 
448, όπου το δυς- (=στην ιαπετική από *dus= κακώς.) 
14 Βίος δέκα ή δεκατριών μαρτύρων, ό.π., σελ. 435, 3, 5-7. 
15 ό.π., σελ. 435: 3, 8. 
16 Βίος Παύλου Καϊουμά, ό.π., σελ. 247, 15-16. 
17 Η φράση σημαίνει αλίμονο και χρησιμοποιείται για να δηλώσει φόβο, θυμό και έκπληξη. Σχετικά βλ. 
MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1459 
18 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1106.  
19 Βίος Παύλου Καϊουμά, ό.π., σελ. 247, 16 248, 1 
20 ό.π., σελ. 248, 2 
21

 ό.π., σελ. 248,2 
22 Η φράση δόγμα σημαίνει: άποψη, γνώμη, αλλά και την πίστη σε θρησκεία. Σχετικά βλ. LAMPE G.W.H., A 
Patristic, ό.π., σελ. 377, όπως επίσης,  και στο MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 583.  

http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/structure/page_047.html#p054
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Αυτοκρατορία, όπως επίσης, σαφής υποτιμητικός τόνος, όπως «ἐκ μὲν τῆς 
Γερμανικίων χώρας καταγόμενος23», και «Λέοντα τὸν Συρογενῆ24».  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εικόνα του Λέοντος Γ ΄ του Ίσαυρου 
στις ιστοριογραφικές και χρονογραφικές πηγές και συγκεκριμένα στον Θεοφάνη 
τον Ομολογητή, όπου παρατηρούμε να ακολουθούνται αναφορικά με τη δομή 
της  εικόνας του τα εξής αφηγηματικά μοτίβα ανάπτυξης: 

 Η Καταγωγή. 
 Επιρροή Άραβα Βησήρ – Προέλευση εικονομαχίας από Εβραίους. 
 Περιγραφή χαρακτήρα (εσωτερική – ψυχοκεντρική). 
 Εξωτερική Περιγραφή.  
 Στρατιωτικές επιτυχίες. 
 Πολιτικές πράξεις. 
 Θάνατος. 

Ενώ αξιοσημείωτη είναι η εμβόλιμη ενότητα που περιγράφει τη γέννηση 
του γιου του Κωνσταντίνου και των συνεπειών που θα είχε στο μέλλον.  

Αναφορικά με το μοτίβο της καταγωγής  παρατηρούμε την αναφορά από 
τους ιστοριογράφους για την καταγωγή του Λέοντος από τη Γερμανικεία και 
ουσιαστικά από την Ισαυρία. Συγκεκριμένα ο Θεοφάνης αναφέρει σχετικά: 
«Τούτῳ τῷ ἔτει ἐβασίλευσεν ἐκ της Γερμανικέων καταγόμενος, τῇ ἀληθείᾳ δὲ ἐκ τῆς 
Ἰσαυρίας 25 .», όπου συναντούμε τοπωνυμικούς χαρακτηρισμούς, που όπως 
τονίσαμε παραπάνω προσιδιάζει ένας αρνητικός τόνος. Στο έργο του Γεωργίου 
Μοναχού συναντάμε την αναφορά στην καταγωγή με συνεχόμενες παραθέσεις: 
«Μετὰ δὲ Θεοδόσιον ἐβασίλευσε Λέων ὁ Ἴσαυρος ὁ καὶ Κόνων ἔτη κε΄.26», ενώ στη 
Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού παρουσιάζει την καταγωγή με 

                                                           
23

 Βίος δέκα ή δεκατριών μαρτύρων, ό.π., σελ. 435, 2, 5-6. Η Γερμανικεία βρισκόταν στην Μεσοποταμία και 
κατά τον 5ο αιώνα ήταν κέντρο μονοφυσιτών και κατά πάσα πιθανότητα να τονίζει ο βιογράφος την 
καταγωγή θέλοντας να συνδέσει το γεγονός αυτό με τον Λέοντα Γ ΄ και την εικονομαχική κρίση. Σχετικά 
βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 845. 
24 Βίος Παύλου Καϊουμά, ό.π., σελ. 247, 10-11.  Η φράση Σύρος, δηλαδή Σύριος, χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει τον μη χριστιανό. Συνεπώς και με αυτή τη φράση ο βιογράφος προσπαθεί να δώσει έμφαση στην 
αφήγησή του. Αναφορικά με τη φράση βλ. LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1346. 
25 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 391, 5-6 Για την Ισαυρία και τη δυναστεία των Ισαύρων βλ. 
ODB, τομ. 2, σελ. 1014-1015. 
26 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 735, 13-14.  
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παραθέσεις και ασύνδετο σχήμα27 που προσδίδει έντονη ρητορικότητα στην 
αφήγηση: «Λέων ὁ Ἴσαυρος, ὁ Σῦρος, ὁ καὶ Κόνων, ὁ εἰκονομάχος 28 », όπου 
παρατηρούμε και πάλι τη χρήση εθνωνυμικών προσδιορισμών με αρνητική 
σημασιολογική διάσταση. Ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της κομβικής 
επιρροής του Άραβα Βησήρ, ο οποίος σηματοδότησε την μετέπειτα εξέλιξη του 
Λέοντος: «..μεταλαβὼν δὲ ταύτης τῆς πικρᾶς καὶ ἀθεμίτου κακοδοξίας Λέων ὁ 
βασιλεὺς πολλῶν κακῶν ἡμῖν αἴτιος γέγονεν. Εὑρὼν δὲ ὁμόφρονα τῆς ἀπαιδευσίας 
ταύτης Βησήρ τινα τοὔνομα29...» και σε ένα ακόμη σημείο όπου αναφέρει τον 
Βησήρ: «σύμμαχον ἔχων Βησὴρ τὸν ἀρνησίθεον καὶ τῆς ἴσης ἀλογίας ἐφάμιλλον. 
ἄμφω γὰρ ἀπαιδευσίας ἦσαν ἔμπλεοι καὶ πάσης ἀμαθίας, ἐξ ἧς τὰ πολλὰ τῶν κακῶν 
ἔρχεται30», με στόχο να τονίσει και εμμέσως να παρουσιάσει τη βαθύτερη 
αντίληψή του της άμεσης, δηλαδή, σχέσης των εικονομαχικών αντιλήψεων με 
τις δογματικές αραβικές χρησιμοποιώντας εκφράσεις, οι οποίες έχουν θεολογικό 
υπόβαθρο και παραπέμπουν στην ταύτιση με αίρεση. Συγκεκριμένα με τις 
φράσεις:  ἀθεμίτου κακοδοξίας, οι οποίες σημαίνουν κακή υπόληψη, αλλά και 
εσφαλμένη γνώμη και κατά προέκταση την αίρεση συνδέονται με το προηγούμενο 
περιστατικό, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση του Άραβα Ιζίδ που 
καθαίρεσε τις εικόνες31. Αξιοσημείωτος είναι και ο χαρακτηρισμός του Λέοντος 
του Γ ΄, ο οποίος ενδυναμώνει την προσέγγισή μας, στην επιστολή του Ψευδο-
Δαμασκηνού προς τον Αυτοκράτορα Θεόφιλο με στόχο να επισημάνει το ρόλο 
του Λέοντος Γ ΄, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως: «σπορεύς των ζιζανίων» και «ο 

                                                           
27 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary of Greek Rhetorical Terms, Peeters Leuven, 2000, σελ. 33. [Στο εξής: DEAN 

ANDERSON JR. R., Glossary]. 
28 Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 173, 17. Ενώ στο Χρονικόν του Συμεών Μαγίστρου με παράθεση: 
«Λέων ὁ  Ἴσαυρος», Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 180,13. 
29 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 402, 7-10. 
30ό.π., σελ. 405, 3-5. 
31 Στο σημείο αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η θρησκευτική σημασία της φράσης υπερισχύει, εφόσον 
το περιστατικό συνδέεται με την προηγούμενη αναφορά στον Άραβα Ιζίδ που αποτελεί πράξη θεολογικού 
και λατρευτικού περιεχομένου. Σχετικά βλ. για τη λέξη ἀθέμιτος LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 44 και 
MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 67. Για τη φράση κακοδοξία βλ. LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 695  και 
MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1045. Επιπροσθέτως, Σύμφωνα με το Θεοφάνη, η ιδέα και το σχέδιο 
καθαίρεσης των εικόνων είχε άμεση σχέση με το διάταγμα του Ιζίδ . Αναφορικά βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., 
Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 558 · Επίσης βλ. VASILIEV A.A, The Iconoclastic Edict of the Caliph Yazid II, 
A.D.721, DOP 10 (1956), σελ. 23-47. 
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αλλον τινα βουρκανόν της ασέβειας και της αιρέσεως 32 ..» καθώς και οι 
παρομοιώσεις που χρησιμοποιεί για να περιγράψει το ζήτημα αυτό. Ειδικότερα οι 
πολύ ζωντανές παρομοιώσεις δημιουργούν μια εικονοποιία που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον: «Εἴτα τούτων καὶ πλειόνων αἱρέσεων, ὡς ἄχυρα ἀπὸ ἄλωνος 
θερινῆς ἀναῤῥιφθέντων, καὶ ὡς κύματα ἄγρια θαλάσσης διαλυθέντων, τί νῦν ὁ ἕρπων 
σχολιὸς ὄφις, ὁ ἀντίδικος τοῦ γένους ἡμῶν διάβολος..». Διαπιστώνουμε, ότι με τις 
παρομοιώσεις αυτές παρουσιάζει τις διαστάσεις που είχε πάρει η διάδοσή τους ως 
σκορπισμένα άχυρα μετά το θερισμό, και με κύματα που διαλύθηκαν, ενώ τον 
Λέοντα χρησιμοποιώντας το ασύνδετο σχήμα33 τον παρουσιάζει ως κυρτωμένο 
φίδι34 που σέρνεται και ετοιμάζεται να επιτεθεί, ως αντίπαλο του γένους και 
τέλος ως ένα ακόμη ηφαίστειο ασέβειας και της αίρεσης. Την ίδια στιγμή 
ενεργοποιούνται οι αισθήσεις της ακοής και της όρασης με το συνδυασμό 
οπτικοακουστικών περιστατικών, με τα κύματα που σκάνε και με το ηφαίστειο 
που κοχλάζει προσδίδοντας δυναμισμό και ένταση στη σκηνή. 

Επιπροσθέτως, προβαίνει και σε ένα αρνητικό χαρακτηρισμό για τον 
Λέοντα, τον οποίο παρουσιάζει ως απαίδευτο και με φράσεις που εμπεριέχουν μια 
χροιά λεκτικού πλεονασμού ἔμπλεοι καὶ πάσης ἀμαθίας, όπου τονίζεται το 
μέγεθος του χαρακτηριστικού αυτού γνωρίσματος. Την έμφαση αυτή, επίσης, 
την επιτυγχάνει με τη χρήση του ομοιοτέλευτου σχήματος 35  Βησὴρ τὸν 
ἀρνησίθεον καὶ τῆς ἴσης ἀλογίας ἐφάμιλλον που προσδίδει έναν τόνο 
ρητορικότητας. Δεύτερο παράλληλο μοτίβο με την επιρροή του Άραβα Βησήρ 
αναπτύσσεται και η σχέση της εικονομαχίας με την εβραϊκή προέλευση της 
εικονομαχίας. Η σύνδεση των απαρχών και της αφετηρίας της εικονομαχικής 
έριδας από τους Εβραίους γίνεται αντιληπτή  στα ιστοριογραφικά έργα όπως π.χ. 
στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού, όπου κάνει αναφορά στους δύο 

                                                           
32 Ιωάννου Δαμασκηνού, Ἐπιστολὴ  προς τὸν Βασιλέα Θεόφιλον περὶ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων, PG 95: 356, 
25-30. 
33 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 33 
34 Η συμβολική σημασία του φιδιού παρουσιάζει αμφισημία: συμβολίζει τόσο το θάνατο και το κακό όσο και 
το καλό, την υγεία και τη θεραπεία. Πρέπει να σημειωθεί, όμως, ότι στα κείμενα του Χριστιανισμού και του 
Ιουδαϊσμού επικράτησε η αρνητική σημασιολογική χροιά. Βλ . ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων: Η χρήση της 
ζωική ποικιλότητας στην Καινή Διαθήκη και στο περιβάλλον της, εκδ. Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2013, σελ. 296. [στο 
εξής: ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων]. 
35 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 33 
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Εβραίους: «δύο τινές θεόμαχοι Ἑβραίων παῖδες36..»,  που κατάφεραν να διεισδύσουν 
στο στενό περιβάλλον του Άραβα βασιλέα και να τον επηρεάσουν καταλυτικά 
και κατά προέκταση να επηρεαστεί και ο Λέων Γ ΄αναφορικά με το ζήτημα της 
προσκύνησης των εικόνων: «ὁ χριστιανικώτατος βασιλεῦς Ἑβραίοις ὑπόσπονδος 
ὤφθη37..», ενώ το συναντούμε και στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου και 
Λέοντος Γραμματικού: «δύο τινὲς θεόμαχοι Ἑβραίων παῖδες, ὡς δῆθεν ἀστρολογικὴν 
ἐπιστήμην μεταδιώκοντες38...».  

Ακολουθεί η εμβόλιμη αφηγηματική ενότητα σχετικά με τη γέννηση του 
γιου του Κωνσταντίνου του Ε ΄, η οποία συνδέεται με ένα επεισόδιο που δεν 
γνωρίζουμε αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και συγκεκριμένα για το 
περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος του 
Κωνσταντίνου και της αφόδευσής του στην κολυμβήθρα, γεγονός που 
ερμηνεύτηκε με αρνητικό και με μια σαφώς προφητική διάθεση για την 
μελλοντική δεινή κατάσταση, που θα περιερχόταν η αυτοκρατορία: «δεινόν τι καὶ 
δυσςῶδες ἐκ νηπιότητος αὐτοῦ προεσήμανται τεκμήριον, ἀφοδεύσαντος αὐτοῦ ἐν τῇ 
ἁγίᾳ κολυμβήθρᾳ...ὥστε φάναι Γερμανὸν τὸν ἀγιώτατον πατριάρχην προφητικῶς, ὅτι 
μεγίστου κακοῦ Χριστιανοῖς καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ δι’ αὐτοῦ μέλλοντος γενέσθαι τὸ σημεῖον 
τοῦτο πέφυκεν39.» Το ίδιο περιστατικό περιγράφεται και στη Χρονογραφία του 
Λέοντος Γραμματικού με κάποιες λεκτικές διαφοροποιήσεις: «ἐτέχθη δὲ τῷ 
δυσσεβεῖ βασιλεῖ Λέοντι υἱὸς ὀνόματι Κωνσταντῖνος, ὄν ἐν τῇ ἁγίᾳ κολυμβήθρᾳ ἐν τῷ 
βαπτίζεσθαι [ὡς] φασιν ἀφοδεῦσαι, δεινὸν καὶ δυςῶδες προσημαίνων τεκμήριον40.» 
Διαπιστώνουμε και στις δύο πηγές την περιγραφή του περιστατικού αυτού που 
υποτίθεται, ότι έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του βαπτίσματος, καθώς και την 
ενεργοποίηση της αίσθησης της όσφρησης με τη φράση δυσῶδες.  Η προφητική 
εμφατική διάσταση που επιχειρεί να προσδώσει στην αφήγηση γίνεται 

                                                           
36  Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 735, 16. Θα σημειώσουμε ότι για τους Εβραίους 
γενικότερα στη Χριστιανική Γραμματεία είχε επικρατήσει η άποψη, ότι οι Εβραίοι αποτελούσαν την πηγή 
του κακού και ήταν αυτοί που διέδωσαν την αίρεση, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της 
εικονομαχίας. Βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 162.  
37 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 738, 7-8.  
38 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 180,15 και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 173,  20-21. 
39 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 400,  8-13. 
40 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 182, 40-43  και στο Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 
175, 20-23. 
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ιδιαιτέρως αισθητή με τη διαπίστωση, ότι ο Κωνσταντίνος ήταν πρόδρομος του 
Αντιχρίστου: «Τούτῳ τῷ ἔτει τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ  Λέοντι ὁ δυσσεβέστερος αὐτοῦ υἱὸς 
Κωνσταντῖνος καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρόδρομος41». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
ταύτιση αυτή προφητικού χαρακτήρα του Κωνσταντίνου με πρόδρομο του 
Αντιχρίστου, η οποία γίνεται παράλληλα και για τον Μωάμεθ σε άλλο χωρίο που 
τον χαρακτηρίζει και ψευδοπροφήτη: «τοιοῦτος ἐστι καὶ ὁ Μουάμεδ, ὁ 
ψευδοπροφήτης ὑμῶν, καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρόδρομος 42 », ενδυναμώνει την 
αρνητική διάσταση που επιθυμούσε να δώσει ο ιστοριογράφος στο κείμενό του 
και το επιτυγχάνει με το ακόλουθο σχήμα:  

Κωνσταντίνος Ε΄  
                          = Αντιχρίστου πρόδρομος 
            Μωάμεθ  
 
Ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής του χαρακτήρα 

(εσωτερικού) του Λέοντος Γ ΄ του Ισαύρου, όπου παρουσιάζονται επιλεγμένα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προσωπικότητας του Λέοντος με έμφαση στα 
αρνητικά. Οι χαρακτηρισμοί στις περισσότερες των περιπτώσεων αποδίδονται να 
είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την πολιτική του Λέοντος, αλλά κυρίως με τις 
συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις που επέφεραν στην αυτοκρατορία. Έτσι στη 
Χρονογραφία του Θεοφάνη Ομολογητή ο χαρακτήρας του Λέοντος σκιαγραφείται 
πρωτίστως γύρω από τον άξονα του αντιθετικού μοτίβου: 

ευσεβής VS δυσσεβής 
«τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ  Λέοντι43..»  και στη συνέχεια: «Λέων ὁ βασιλεῦς πολλῶν 
κακῶν ἡμῖν αἴτιος γέγονεν 44 », καθώς και με τη χρήση τοπωνυμικών 
χαρακτηρισμών με αρνητική χροιά και ειδικότερα: «μετὰ ἄλλων πολλῶν 
καθαιρέτης ὁ σαρακηνόφρων 45  οὗτος γέγονεν 46 ». Στο έργο του Πατριάρχη 

                                                           
41 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 399, 27 – 400, 1.  
42  ό.π., σελ. 417, 4-5. 
43 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 399, 28. 
44 ό.π., σελ. 402, 8-9. 
45 ό.π., σελ. 405, 13-14. 
46 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι με τις φράσεις αυτές με δεύτερο συνθετικό τη φράση: φρὴν, δηλαδή αύτος 
που σκέφτεται ως, όπως θα συναντήσουμε και παρακάτω στην ερμηνευτική μας προσέγγιση ήταν 
χαρακτηριστικές για την απόδοση βαθύτερων στοιχείων της σκιαγραφόμενης προσωπικότητας. Στην 
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Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως Ἱστορία Σύντομος παρατηρούμε ότι δεν 
υπάρχουν εκτενείς περιγραφές της εικόνας των εικονομάχων αυτοκρατόρων 
εκτός του Λέοντος του Γ ΄ και του Κωνσταντίνου Ε ΄. Ειδικότερα για τη 
σκιαγράφηση της  εικόνας του Λέοντος του Γ ακολουθεί το εξής αφηγηματικό 
σχήμα: 
 Σύνδεση εικονομαχικής πολιτικής με φυσικές καταστροφές. 
 Θάνατος. 

Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας ουσιαστικά αποτέλεσε το έναυσμα 
για τον Λέοντα  
Γ ΄ για να αποφασίσει την καθαίρεση των Ιερών εικόνων, εφόσον εξέλαβε ως 
μήνυμα οργής Θεού τις συνέπειες της καταστροφικής αυτής έκρηξης: «ταῦτά 
φασιν ἀκούσαντα τὸν βασιλέα ὑπολαμβάνειν θείας ὀργῆς εἶναι μηνύματα, καὶ ἥτις 
αἰτία ταῦτα κεκίνηκε διασκέπτεσθαι. ἐντεῦθεν λοιπὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας ἵσταται47..», 
ενώ κλείνει τη σκιαγράφηση της εικόνας του Λέοντος χωρίς πολλές 
λεπτομέρειες με την αναφορά στην αιτία του θανάτου του, την υδρωπικία: 
«Λέων δὲ..μεταλλάτει τὸν βίον ὑδέρῳ χαλεπῷ περιπεσών48..». Όπως παρατηρούμε ο 
Νικηφόρος δομεί την αφήγησή του στο αντιθετικό μοτίβο: 

Ευσέβεια VS ασέβεια 
Εντάσσοντας τη βασιλεία του Λέοντος σε αυτό το πλαίσιο αμφισβήτησης της 
ορθότητας της Πίστεως. 

Η εικόνα του Λέοντος Αντίστοιχα στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου 
Μοναχού έχουμε τη σκιαγράφηση του Λέοντος με μια τάση για τη χρήση 
ζωομορφικών χαρακτηριστικών, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
εξαιτίας της βαθύτερης σημασιολογικής τους διάστασης. Έτσι παρουσιάζεται 
στην αφηγηματική ενότητα της επιρροής του Λέοντος από τους Άραβες 
γενικότερα ως: «ὁ φιλόζωος καὶ χοιρόβιος ἄνθρωπος ὑπήκουσε τῇ συμβουλῇ τῶν 
ἀπατεώνων49..», ενώ στη συνέχεια χαρακτηρίζεται ως: «ἀλλ’ ἠπατήθη ὁ δείλαιος50». 

                                                                                                                                                               
περίπτωσή μας η φράση ὁ σαρακηνόφρων Λέων ταυτίζεται με την έννοια του εικονομάχου και μιας 
γενικότερης τάσης χρήσης εθνωνυμικών προσδιορισμών με αρνητική σημασία όπως είδαμε και 
προηγουμένως. Σχετικά με τη φράση βλ. LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1222. 
47 Νικηφόρος Πατριάρχης, Ἱστορία Σύντομος, ό.π., σελ. 57, 21-23. 
48 Νικηφόρος Πατριάρχης, Ἱστορία Σύντομος, ό.π., σελ. 59, 15-16. 
49 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 738, 7-8.  
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Στην περιγραφή του ίδιου περιστατικού στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου 
Λογοθέτη και στη Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού ως: « καὶ δὴ ὁ φιλόζωος  
ὑπακούσας τῇ συμβουλῇ … ἀλλ’ ἀπατηθεὶς ὁ δείλαιος 51 ..». Στο σημείο αυτό 
εμβαθύνοντας στις επιλογές των φράσεων που χρησιμοποιούνται από τους  
συγγραφείς παρατηρούμε την προσπάθεια αρνητικού τόνου με ένα παράλληλο 
παιχνίδισμα λεκτικο-σημασιολογικό. Συγκεκριμένα με τη φράση ὁ φιλόζωος, της 
οποία το πρώτο συνθετικό είναι φίλο-, το οποίο σε πρώτη φάση έχει θετική 
σημασία στην προκειμένη περίπτωση ως σύνθετη τονίζει την αρνητική της 
διάσταση, διότι σημαίνει την αγάπη για τη ζωή με την αρνητική σημασία της 
ιδιοτελούς αντιμετώπισης των περιστάσεων σε κάθε έκφανση της ζωής52. Από 
την άλλη με τη φράση χοιρόβιος εισάγει μια γενικότερη τάση των συγγραφέων 
στο να αποδώσουν με ζωομορφικά χαρακτηριστικά την σκιαγράφηση των 
προσώπων, την οποία θα αναλύσουμε και διεξοδικά, με τη βαθύτερή τους 
σημασιολογική υπόσταση. Συνεπώς παρομοιάζει τον Λέοντα Γ ΄χοιρόβιο, δηλαδή 
με κάποιον που του αρέσει να ζει ως χοίρος, δημιουργώντας μια έντονη 
εικονοποιία στην αφήγηση και άμεσα μια αναγνωστική προσδοκία στην οποία 
αυτομάτως ενεργοποιούνται οι αισθήσεις της όσφρησης και όρασης, εφόσον η 
βρομιά και η δυσωδία αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
γουρουνιών. Η σημασία των χοίρων και των σκύλων, όπως υποστηρίζει ο 
Γκουτζιούδης,  ειδικότερα κατά την περίοδο του Ιουδαϊσμού κατά τη διάρκεια 
της δράσης του Ιησού παρουσιάζονταν ως παμφάγα και θεωρούνταν τα πλέον 
ακάθαρτα. Η παρουσία του χοίρου είναι εμφανής τόσο στην Παλαιά όσο και στην 
Καινή Διαθήκη και κυρίως ως άμεσα συνδεδεμένη με την αμαρτία και το κακό53. 
Μία ακόμη ζωομορφική παρομοίωση του Λέοντος συναντούμε στο Χρονικόν 
Σύντομον του Μοναχού, στο χωρίο της συνομιλίας του  Πατριάρχη Γερμανού με 
τον Λέοντα, ο οποίος τον περιγράφει ως λύκο: «Πάλιν οὖν ὁ θεοφόρος Γερμανός 

                                                                                                                                                               
50 ό.π., σελ. 738, 7-8.  
51 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 181,8-10 και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 174, 5-8. 
52 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1478.  
53 Για τη σημασιολογική διάσταση των χοίρων και τις βιβλικές παραπομπές βλ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις 
θηρίων,  ό.π., σελ. 251 και 271 ενώ συνολικά για τη βαθύτερη σημασία και ερμηνεία των σκύλων και χοίρων 
στην Αγία Γραφή βλ. 251-273.  
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πρὸς τὸν ἀνήμερον ἔφη λύκον54». Ο λύκος ως ζωομορφικό παραβολικό μοτίβο 
εμφανίζεται στην Αγία Γραφή με πάντα αρνητικό περιεχόμενο, διότι έχει 
αρπακτικές και φονικές ιδιότητες και η ύπαρξή του είναι συνυφασμένη με την 
καταστροφή55.  

Επιπροσθέτως, στη Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού, στη 
Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου και στη Χρονογραφία του Λέοντος 
Γραμματικού συναντούμε έναν ακόμη προσωπικό χαρακτηρισμό, ο οποίος 
συνδέεται με τη προηγούμενη φράση και αποτελεί την απόληξη των πράξεών 
του και την αναπόφευκτη θεία δίκη. Έτσι πρωτίστως στο Χρονικόν Σύντομον η 
θεία δίκη για τις πράξεις του ήταν αναπόφευκτη: «καὶ τοῦτον ἡ θεία δίκη 
μετεχειρίσατο56», ενώ και στον Συμεών υφίσταται το ζήτημα της θείας δίκης: 
«μετῆλθε γὰρ αὐτὸν ἡ θεία δίκη57..» όπως επίσης και στον Λέοντα Γραμματικό: 
«..εὗρεν ἄξια τὰ ἐπίχειρα τῆς ἀνοίας58», όπου στην προκειμένη περίπτωση η άνοια 
σημαίνει παραφροσύνη59. Η σύνδεση αυτή των πράξεων με τη θεία δίκη και 
δημιουργία αφηγηματικής συναισθηματικής φόρτισης και ανακούφισης 
προερχόμενης από την τιμωρία αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο της δομής των 
κειμένων αυτών και θα συναντήσουμε παρακάτω και περιπτώσεις εγκληματικές, 
όπως η θανάτωση και οι τυφλώσεις, οι οποίες θα δικαιολογηθούν απόλυτα και 
θα ερμηνευτούν ως πράξεις θείας δίκης. Επίσης, συναντούμε στο Χρονικόν 
Σύντομον  του Γεωργίου Μοναχού δύο ακόμη προσωπικούς χαρακτηρισμούς με 
θεολογικό περιεχόμενο, όπου τον περιγράφει ως: «ὁ δὲ εὐήθης60 καὶ ἀστήρικτος τῇ 
πίστει61», δηλαδή, αφελής και ασταθής  σχετικά με την πίστη.  

                                                           
54 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 740, 16-17. 
55 Σχετικά με τα χωρία που αναφέρεται ο λύκος στην Αγία Γραφή, καθώς και για την ανάλυση της 
συμβολικής τους εικόνας βλ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 205-206 και γενικότερα για τον 
συμβολισμό του λύκου βλ. σελ. 197-211. 
56 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 736, 11-12.  
57 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 181, 10-11. 
58 Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 174, 7-8. 
59 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 228. 
60 Πρέπει να σημειωθεί ότι η αντίστοιχη φράση στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου και στον Λέοντα 
Γραμματικό συναντάται ως ἀλιτήριος που σημαίνει ένοχος, ασεβής, και πρόσωπο δυσοίωνο, καταστροφή, 
μάστιγα, φράση με ιδιαίτερα αρνητική χροιά. Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 182, 38 και Λέων 
Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 175, 19. Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 135. 
61 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 738, 4-5.  
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Στη συνέχεια το αφηγηματικό μοτίβο της σκιαγράφησης της φυσικής – 
εξωτερικής εμφάνισης του Λέοντος Γ ΄ τον οποίο Ο Γεώργιος Μοναχός τον 
περιγράφει ως: «ἰδοὺ νεανίσκος τις τοὔνομα Λέων καλὸς τῷ εἴδει, ὡραῖος τῷ 
πρόσωπῳ, εὐμήκης τῷ σώματι, βάναυσος τὴν τέχνην, ἐξ αὐτῆς τὴν ζωὴν 
ποριζόμενος62..», ενώ στον Συμεών και στον Λέοντα Γραμματικό έχουμε την ίδια 
περιγραφή χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις63. Διαπιστώνουμε ότι η σκιαγράφηση 
της εξωτερικής εμφάνισης γίνεται με έναν και λέγαμε θετικό τρόπο 
χρησιμοποιώντας ασύνδετο σχήμα προσδίδοντας έτσι ρητορικότητα και έμφαση 
στην αφήγηση ακολουθώντας μια σειρά περιγραφής ξεκινώντας από την ηλικία 
νεανίσκος, αναφέροντας το όνομα του Λέοντος και παρουσιάζοντας πρωτίστως 
τη γενική όμορφη εμφάνιση μεταβαίνοντας στο πρόσωπο και στις μεγάλες 
διαστάσεις του σώματος εὐμήκης, για να καταλήξει και στη λεπτομέρεια της 
χειρωνακτικής εργασίας με τη φράση βάναυσος τὴν τέχνην64, η οποία έχει διττή 
σημασία και σημαίνει εκτός από τη γνώση και ενασχόληση με τις χειρωνακτικές 
εργασίες με την μεταφορική της έννοια και κάποιον που είναι ως χαρακτήρας 
άξεστος και χυδαίος. Θα μπορούσαμε στο σημείο αυτό να πούμε ότι ο 
συγγραφέας ίσως ήθελε να προσδώσει με αυτή τη φράση έναν τόνο ειρωνείας65 
προς το πρόσωπο του Λέοντος, η οποία θα ήταν και αναμενόμενη λαμβάνοντας 
υπόψη και την πρότερη χαρακτηρολογία.  

Έπεται η ενότητα της περιγραφής των στρατιωτικών επιτυχιών του 
Λέοντος, που παρουσιάζονται με θετικό ή ουδέτερο τρόπο66. Στο έργο του 
Γεωργίου Μοναχού οι στρατιωτικές επιτυχίες του Λέοντος παρουσιάζονται με 
ιδιαίτερα θετικό τρόπο: «περιβόητου δὲ ἐπ’ εὐφημίαις γενομένου τοῦ Λέοντος67..», 
ενώ στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου και του Λέοντος Γραμματικού: 

                                                           
62 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 736, 16-18.  
63 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 181,14-16  και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 174, 12-
14. 
64 Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 418 και LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 283.  
65 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ 39-40. 
66 Όπως προαναφέραμε κύριο θέμα για την για την περιγραφή και σκιαγράφηση των αυτοκρατόρων της 
εικονομαχίας περιστρέφονταν γύρω από τη στάση τους απέναντι στην Ορθοδοξία και όχι οι στρατιωτικές 
και διοικητικές τους επιτυχίες και δραστηριότητες. Σχετικά βλ. αυτόθι σελ. 6 υποσημ. 23. 
67 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 737, 20-21.  
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«ἐφ’ οὗ καὶ Λέων στρατολογηθείς ἐν ὀλίγῳ χρόνω εἰς προκοπήν μεγίστην 
ἀναβιβάζεται68..». 

Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η περιγραφή των πολιτικών 
πράξεων του Λέοντος, όπου οι συγγραφείς το παρουσιάζουν άρρηκτα 
συνδεδεμένο με τη θεολογική πολιτική, αλλά και προβαίνουν σε μια σύνδεση 
των καιρικών φαινομένων και ουσιαστικής καταστροφής ως απόρροια των 
πράξεών του. Το ζήτημα της σύνδεσης των καταστροφών με τις πράξεις 
λειτουργεί αφηγηματικά, ως μέσο δημιουργία ενός ψυχογραφικού στοιχείου και 
της ταυτόχρονης πρόκλησης έντονων συναισθημάτων, εφόσον γίνεται άμεση 
ταύτιση του προσώπου με την καταστροφή.  

Στη Χρονογραφία του Θεοφάνη οι περιγραφές των πολιτικών πράξεων 
του Λέοντος συνδέονται με χρονολογικές αναφορές και πράξεις που 
περιστρέφονται γύρω από τον άξονα εχθρικών ενεργειών σε καίρια σημεία με 
συμβολικό χαρακτήρα εναντίον των εικονόφιλων: «Τούτῳ τῷ ἔτει ὁ δυσσεβὴς 
Λέων τῆς κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων καθαιρέσεως λόγον ποιεῖσθαι.69», ενώ 
στην περιγραφή της ηφαιστειακής δραστηριότητας στη Θήρα τη συνδέει ως 
αποτέλεσμα της θείας οργής για τις πράξεις του: «..οὕτω καὶ αὕτη νῦν ἐπὶ τῶν 
χρόνων τοῦ θεομάχου Λέοντος. ὅς τὴν κατ’ αὐτοῦ ὀργὴν ὑπὲρ ἑαυτοῦ λογισάμενος 
αναιδέστερον κατὰ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων ἤγειρε πόλεμον70. Μία ακόμη 
πολιτική ενέργεια που περιγράφει ο Θεοφάνης αποτελούν οι διωγμοί κυρίως 
κατά των μοναχών, οι οποίοι περιγράφονται από το συγγραφέα ως αποτέλεσμα 
ενός στοιχείου του χαρακτήρα του Λέοντος, δηλαδή, της κακίας του που 
αποτελεί ενέργεια εναντίον ενός γενικευμένου όρου που δεν είναι άλλο από την 
ευσέβεια και κατά προέκταση εναντίον της Ορθοδοξίας: «αὔξει δὲ τῇ κακίᾳ, Λέων 
ὁ δυσσεβὴς καὶ οἱ τοῦτου σύμφρονες τὸν κατὰ τῆς εὐσεβείας διωγμὸν ἐπιτείνοντες71». 
Έχουμε κάποιες πολιτικές πράξεις, όπως τη διαταγή καταστροφής της εικόνας 
του Ιησού στην Χαλκή πύλη: «τινὰς βασιλικοὺς ἀνθρώπους ἀνεῖλον καθελόντας τὴν 
τοῦ κυρίου εἰκόνα τὴν ἐπὶ τῆς μεγάλης Χαλκῆς πύλης72...», και του επονομαζόμενου 
                                                           
68 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 182, 28-29  και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 175, 6-7. 
69 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 399, 28 και 404, 3-4 . 
70 ό.π., σελ. 404, 29 405, 1-2. 
71 ό.π., σελ. 405, 24-25. 
72 ό.π., σελ. 405, 7-8. 
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Οικουμενικού διδασκαλείου, του οποίου η ύπαρξη αμφισβητήθηκε από τους 
μελετητές: «ὥστε καὶ τὰ παιδευτήρια σβεσθῆναι καὶ τὴν εὐσεβῆ παίδευσιν73 ...». Με 
την παράθεση των συγκεκριμένων χωρίων διαπιστώνουμε πως χρησιμοποιεί το 
σχήμα της παρονομασίας74 για να προσδώσει έμφαση στην αφήγηση, καθώς και 
όσον αφορά τη συντακτική δομή του κειμένου χρησιμοποιεί συμπερασματική 
πρόταση με το ὥστε + απαρέμφατο που λειτουργεί συνήθως πλεοναστικά και 
δηλώνει ένα αποτέλεσμα ενδεχόμενο ή υποκειμενικό και κατά προέκταση την 
απλή σκέψη του γράφοντος75.  

Στον Γεώργιο Μοναχό οι πολιτικές πράξεις του Λέοντος παρουσιάζουν 
συνάφεια με την περιγραφή που προέβη ο Θεοφάνης. Αναφέρει τη διαταγή 
καταστροφής του Οικουμενικού διδασκαλείου: τούτου δὲ γενομένου τῇ νυκτὶ πάλιν 
ἀποστείλας ὁ ανήμερος δράκων νυκτεπάρχους τινὰς καὶ ἀπηνεῖς ἄνδρας προσέταξε 
συναχθῆναι πλῆθος ξύλων καὶ τούτων ὑπαφθέντων κατακαῆναι τοὺς ἄνδρας σὺν 
τῶν οἰκημάτων καὶ τῶν βιβλίων καὶ τῶν λοιπῶν αὐτοῖς ὑπαρχόντων76. Στο σημείο 
αυτό παρατηρούμε τη χρήση του ζωομορφικού μοτίβου του δράκοντος, γίνεται 
κατανοητό ότι στη χριστιανική γραμματεία δεν πρόκειται για έναν φτερωτό 
δράκο που μας είναι γνωστός από το δυτικό μεσαίωνα, αλλά για κάποιο ερπετό ή 
φίδι77.  

Έπειτα με την περιγραφή της καταστροφής της εικόνας του Ιησού στη 
Χαλκή Πύλη: «Ἐν τούτοις ἐξουσιαστικῶς ἅμα καὶ δυσσεβῶς τῆς αἱρέσεως ἀπάρχεται 
καὶ τὴν ἐπὶ Χαλκῆς πύλης τοῦ παλατίου εἰκόνα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
κατεάξας καὶ σιλέντιον ἀσεβείας κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων ποιήσας78..». Στο σημείο 
αυτό παρατηρούμε, ότι χρησιμοποιεί δύο επιρρήματα του τρόπου με τα οποία 
επιχειρεί να προσδώσει έμφαση στο περιστατικό από τη μια και από την άλλη να 
χαρακτηρίσει για μια ακόμη φορά τις εικονομαχικές του αντιλήψεις με αίρεση. 

                                                           
73 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 405, 11. 
74 Η τοποθέτηση ομόριζων λέξεων, η μια δίπλα στην άλλη ονομάζεται παρονομασία ή ετυμολογικό σχήμα 
βλ.  DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 93 
75 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ.. 134. 
76 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 742, 14-18. 
77 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 69 και 44.  
78 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 743, 1-4. 
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Παρατηρούμε, επίσης, τη χρήση του επιθήματος δυσ- για τη λειτουργεία και 
σημασία του οποίου, καθώς και για τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου:  

ευσέβεια VS δυσσέβεια, 
αναφερθήκαμε σε προηγούμενη ανάλυση 79 . Mε ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο 
σχολιάζει την επόμενη πολιτική ενέργεια του Λέοντος σχετικά με την 
αντικατάσταση του Πατριάρχη Γερμανού από τον Αναστάσιο, ο οποίος έπραττε 
ομοίως και σύμφωνα με τις αντιλήψεις του αυτοκράτορα: «ὁ δὲ θεόμαχος ἀντ’ 
αὐτοῦ χειροτονεῖ Ἀναστάσιον πρεσβύτερον τῆς μεγάλης ἐκκλησίας συνθέμενον κατὰ 
τὸν ἀσεβῆ αὐτοῦ βουλὴν πάντα ποιεῖν80». Όπως διαπιστώνουμε ο συγγραφέας 
χρησιμοποιεί την παράθεση: ὁ δὲ θεόμαχος εννοώντας τον Λέοντα, ο οποίος 
χαρακτηρίζεται ως θεόμαχος, αυτός δηλαδή που μάχεται ενάντια στο Θεό81.  

Αντίστοιχα τα επεισόδια των πολιτικών πράξεων του Λέοντος 
περιγράφονται και στον Συμεών Μάγιστρο και στον Λέοντα Γραμματικό, χωρίς 
σημαντικές λεκτικές αποκλίσεις. Η διαταγή καταστροφής του Οικουμενικού 
διδασκαλείου αντίστοιχα περιγράφεται στο Χρονικόν του Συμεών και στη 
Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού με πολύ μικρές λεκτικές αποκλίσεις: 
«τούτους ὁ δυσώνυμος θὴρ προσκαλεσάμενος ἐπειρᾶτο πείθειν....προσέταξεν 
συνεχθῆναι82 πλῆθος ξύλων, καὶ τούτων ὑπαφθέντων κατακαῆναι τοὺς ἄνδρας σὺν 
τοῖς οἰκήμασι καὶ βιβλίοις καὶ τοῖς λοιποῖς αὐτῶν πᾶσι 83 ». Παρατηρούμε ότι 
χρησιμοποιείται στην αφήγηση για ακόμη μια φορά ζωομορφική περιγραφή, 
καθώς τον παρουσιάζει με θηρίο δυσώνυμος θὴρ, η οποία έχει το βαθύτερο 
συμβολισμό της.  

H καταστροφή της εικόνας του Ιησού στη Χαλκή πύλη περιγράφεται ως 
αποτέλεσμα έπειτα από ένα διαλογικό χωρίο μεταξύ του πατριάρχη Γερμανού 
και του Λέοντος στο οποίο παρουσιάζεται να αντιδρά με σφοδρότητα: «ὁ δὲ 
θεόμαχος τύραννος τοῦτο ἀκούσας, καὶ ὡς ἀνήμερος θὴρ βρύξας καὶ σφόδρα 
χαλεπήνας, εἰδωλολάτρην τε ἀποκαλέσας καὶ ταῖς ἰδίαις χερσὶ ραπίσας τῶν βασιλειῶν 
ἐξελαύνει, καὶ ἐξουσιαστικώς καὶ δυσσεβῶς τῆς αἱρέσεως ἀπάρχεται, καὶ τὴν ἐπὶ τῆς 
                                                           
79 Αυτόθι σελ.29. υποσημ. 97 .  
80 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 743, 9-11. 
81

 Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 965. 
82 ἐνεχθῆναι Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 177, 15 
83 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 184, 76-79 και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, σελ. 177, 13-18 
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χαλκῆς πύλης εἰκόνα τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατεάξας84...». Ενδιαφέρον 
προκαλεί η χρήση του σχήματος της αντονομασίας με το θεόμαχος τύραννος και 
ιδιαίτερα η σημασία που έχει στο συγκεκριμένο χωρίο η φράση τύραννος85. Στο 
σημείο αυτό μπορούμε να πούμε, ότι ενεργοποιείται απόλυτα η αίσθηση της 
ακοής με την άμεση αντίδραση του Λέοντος όταν άκουσε αυτά που του είπε ο 
Πατριάρχης Γερμανός: τοῦτο ἀκούσας, και με τη γλαφυρή περιγραφή της 
παρομοίωσης με το τρίξιμο των δοντιών του ζώου, καθώς και με το χαστούκι 
που έδωσε στον Πατριάρχη προσδίδοντας έτσι στην περιγραφή αυτής της 
πολιτικής πράξης έντονη θεατρικότητα. Επιπροσθέτως, με τη χρήση του 
ομοιοτέλευτου σχήματος86: βρύξας, χαλεπήνας, ἀποκαλέσας, ραπίσας, προσδίδει 
έντονη ρητορικότητα στην αφήγηση. Ενώ παράλληλα η χρήση ζωομορφικής 
παρομοίωσης με θηρίο, όπως προαναφέραμε παραπάνω ενέχει τη δική του 
συμβολική σημασία.  

Τέλος έχουμε το αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής του θανάτου του 
Λέοντος, το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη Χρονογραφία του 
Θεοφάνη ο θάνατός του συνδέεται με χρονολογική περιγραφή χωρίς αρνητική 
χροιά: «τῷ αὐτῷ ἔτει τῆς θ΄ ἰνδικτιῶνος μηνὶ Ἰουνίῳ ιη΄ τέθνηκε Λέων σὺν τῷ 
ψυχικῷ καὶ τὸν σωματικὸν θάνατον87..», ενώ στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου 
Μοναχού,  ο θάνατος του συνδέεται με την ασθένειά του και με μια διάθεση 
ανακούφισης ο θάνατός του να αποδοθεί στη θεία δίκη: «ἐν τούτοις ὁ παμμίαρος 
καὶ ἀλάστωρ Λέων ὁ βάναυσος ὡς ἄνθρωπος ἀποθνήσκει δυσεντερικῶς καὶ ὡς εἷς 
τῶν ἀρχόντων πέπτωκεν88». Αντίστοιχα με αναφορά στην ασθένεια του Λέοντος 
περιγράφεται το αφηγηματικό μοτίβο του θανάτου στον Συμεών Μάγιστρο  και 

                                                           
84 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 183, 57-62 και Λέων Γραμματικός σελ. Χρονογραφία, ό.π., σελ. 
176, 15-20. 

177, 13-18 
85 Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα με ποια σημασιολογική διάσταση χρησιμοποιούσαν οι βιογράφοι τη 
φράση τύραννος και με ποια στόχευση; Χρησιμοποιήθηκε ο όρος με την πολιτική του έννοια; Η τυραννία, 
λοιπόν, ήταν, σύμφωνα με την Μπουρδάρα, η αντιποίηση της ιδιότητας του αυτοκράτορος και ουσιαστικά ο 
τύραννος θεωρούταν ο παράνομος βασιλέας, όπου στην περίπτωση αυτή και στηριζόμενοι στην πολιτική 
θεωρία του Βυζαντίου, ένας βασιλεύς κυβερνά με γνώμονα τον νόμο σε αντίθεση με τον τύραννο, ο οποίος 
τον αγνοεί εκούσια. Βλ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και Δίκαιο, ό.π., σελ. 33-34. 
86 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 79 
87 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 413,  2-3 
88 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 744, 16-18. 
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στον Λέοντα Γραμματικό: «ἐν τούτοις ὁ παμμίαρος Λέων τελευτᾷ, νόςῳ δυσεντερίας 
τὴν ψυχήν ἀπορρήξας89».  Παρατηρούμε ότι χρησιμοποιούνται αλλεπάλληλες 
παραθέσεις ὁ παμμίαρος, ἀλάστωρ, ὁ βάναυσος για να προσδώσουν έμφαση στη 
θνητή φύση που επιχειρεί ο συγγραφέας να υπερτονίσει.  Οι φράσεις – 
παραθέσεις έχουν ιδιαίτερα φορτισμένη σημασιολογική βαρύτητα και 
λειτουργούν ως αντιθετικά μοτίβα στη θνητή φύση που σκιαγραφεί ο Γεώργιος 
Μοναχός. Ειδικότερα η φράση παμμίαρος 90  από το πας + μιαρός είναι 
συνυφασμένη με τους υπερθετικούς βαθμούς μιαρότατος, ανοσιότατος, ενώ ο 
ἀλάστωρ91 σημαίνει το πονηρό πνεύμα, τον εκδικητικό δαίμονα. 

* 

Κωνσταντίνος Ε ΄ 
Διάδοχος του Λέοντος του Γ ΄ Ισαύρου ήταν ο Κωνσταντίνος ο Ε ΄92, ο 

οποίος παραδόξως είχε στεφτεί αυτοκράτορας όταν ήταν δύο ετών. 93  Ο 
Κωνσταντίνος ακολούθησε την πολιτική του πατέρα του και ουσιαστικά 
συνέχισε το έργο του δίνοντας έμφαση στην εδραίωση της εικονοκλαστικής 
αντίληψης. Η βασιλεία του Κωνσταντίνου του Ε ΄94, σύμφωνα με τους μελετητές, 
αποτελεί το απόγειο της εικονομαχικής έριδος, περίοδος κατά την οποία 
ενδυναμώθηκε και σταθεροποιήθηκε η δύναμη των Ισαύρων με την λήψη 
μέτρων που ευνοούσαν το στρατό, καθώς και την μετατροπή μονών και 
εκκλησιών σε δημόσια κτήρια και διωγμούς εναντίον μοναχών95.  Η στροφή 
αυτή  εναντίον του μοναχισμού και τα βαθύτερα αίτιά της γενικότερα θα πρέπει 

                                                           
89 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π., σελ. 186, 137-139 και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 180, 
16-17. 
90

 Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1551 και LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1000.  
91

 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 127 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 69.  
92 Για τη ζωή του Κωνσταντίνου του Ε ΄ βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 501  
93 ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., 10- 14.  
94  Σχετικά με το ιστορικό περίβλημα της εποχής του Κωνσταντίνου Ε ΄βλ. OSTROGORSKY G., Ιστορία, τομ.2, ό.π., 
σελ. 30-42 · ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και Δίκαιο, ό.π., σελ.10-14· WHITTOW M., The Making of Byzantium, 600-
1025, Los Angeles, 1996, σελ. 142-144 [στο εξής: WHITTOW M., The Making of Byzantium] ·  ROCHOW I., Kaiser 
Konstantin V (741-775) Materialen zu seinem Leben und Nachleben, BBS I, Franfurt 1994 · TREADGOLD A., A History 
of the Byzantine State, Stanford University Press, 1997, σελ. 356-366. 
95 Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διώξεις κατά των μοναχών άρχισαν πιθανώς κατά την περίοδο μεταξύ του 
765-771 ως απόρροια της άρνησης των μοναχών να ακολουθήσουν τις απαγορεύσεις των Κανόνων της 
Συνόδου της Ιέρειας το 754 βλ. MANSI XIII, 328   
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να αναζητηθούν από τη μια σε καθαρά οικονομικούς λόγους και όχι για 
δογματικούς λόγους, ενώ από την άλλη στο σχέδιο στρατιωτικής 
αναδιοργάνωσης96.  

Κορυφαία στιγμή της εικονομαχικής αυτής κρίσης αποτέλεσε το γεγονός 
της θανάτωσης του Στεφάνου του Νέου, ο οποίος κατηγορήθηκε για 
προσηλυτισμό97. Για να το πετύχει αυτό θα έπρεπε να καμφθεί ο κλήρος και δη ο 
μοναχικός, γεγονός που καθιστούσε απαραίτητη την λήψη συγκεκριμένων 
μέτρων και πολιτικών. Μια από αυτές ήταν η δήμευση της εκκλησιαστικής 
περιουσίας και ειδικότερα της περιουσίας των μοναστηριών και η μετατροπή 
τους σε δημόσια κτήρια, ο έλεγχος του στρατού, ο οποίος στην προκειμένη 
περίπτωση, σύμφωνα με τη Κουντουρά – Γαλάκη, ήταν αρωγός της 
εικονομαχικής πολιτικής98.  

Οι αντιδράσεις απέναντι στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου του Ε ΄ήταν 
πολλές και γίνονται αντιληπτές στις αγιολογικές, ιστορικές και χρονογραφικές 
πηγές, όπου συναντούμε χαρακτηρισμούς και προσωνύμια αρνητικού 
περιεχομένου και εξαιρετικής αφηγηματικής σφοδρότητας. Συγκεκριμένα οι 
περιγραφές αφορούν χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και σχόλια για 
την πολιτική του. Τον αποκαλούν: «ὁ δυσσεβὴς οὖν τοὺς ἐλέγχους μὴ φέρων99..» 
καθώς και: «.. ἀνθρώπιόν τι βδελυρόν  καὶ κάθαρμα κακοδαιμονέστατον100..», όπου 
παρατηρούμε και στο σημείο αυτό τη χρήση του επιθήματος δυσ- και του 
υπερθετικού βαθμού, που συναντήσαμε και τους χαρακτηρισμούς του Λέοντος 
του Γ ΄101. Σχολιάζουν την πολιτική του προβαίνοντας σε σύγκριση με τον πατέρα 
του, ο οποίος μπορούσε να χαρακτηριστεί φιλάνθρωπος σε σχέση με τον 

                                                           
96 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 172.  
97 ό.π., σελ. 170. 
98Πρέπει να σημειωθεί ότι η εικονομαχική πολιτική στράφηκε εναντίον των μονών που βρισκόνταν γύρω 
από την πρωτεύουσα, διότι στην επαρχία η πολιτική των Ισαύρων είχε σαφώς μεγαλύτερη απήχηση. 
Σχετικά βλ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ – ΓΑΛΑΚΗ Ε., Ο Βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των «σκοτεινών αιώνων», ΕΙΕ Αθήνα 
1996, σελ. 230 – 231 [στο εξής: ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ – ΓΑΛΑΚΗ Ε., Ο Βυζαντινός κλήρος]. Επιπροσθέτως, σχετικά με τις 
δημεύσεις εκκλησιών και μονών και της μετατροπής τους σε δημόσια κτήρια πρέπει να σημειωθεί ότι κατά 
την περίοδο διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου του Ε ΄ σημειώθηκε η λεγόμενη αναγέννηση της 
πρωτεύουσας με έντονη οικοδομική δραστηριότητα. Βλ. στο ίδιο: σελ. 47. 
99 Βίος Παύλου Καϊουμά, ό.π., σελ. 248,  16-17. 
100 Βίος Νικηφόρου Σεβαζή, ό.π., σελ. 21. 
101 Αυτόθι σελ. 29, υποσημ. 97.  
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Κωνσταντίνο, διότι ότι έκανε ήταν αποτέλεσμα της διανοητικής του διαταραχής: 
«..φιλάνθρωπον αὐτὸν ἀποδεῖξαι οἷς ἐκ φρενοβλαβείας αὐτὸς ἐπενόει καὶ 
κατεπράττετο τὰς ἀναστηλωμένας τὸ πρίν καθαιρῶν εἰκόνας102...». Η ανάρρησή του 
χαρακτηρίζεται: «τὸ πονηρὸν τῆς κακίας κύημα103» το οποίο: «κακῶς ἐπελάβετο ὁ 
Κοπρώνυμος Κωνσταντίνος 104 », ενώ ταυτόχρονα προχωρεί σε ταύτιση της 
εικονομαχίας με αίρεση, όπως και στην περιγραφή του Λέοντος Γ ΄: «..ἐπλάτυνεν 
αἵρεσιν105». Σε άλλη πηγή παρουσιάζεται ως: «τύραννος...ὁ δυσσεβῆς Κωνσταντίνος 
..ὅς δὴ Κοπρώνυμος ἐπωνόμαστο, ἀξίαν τὴν προσωνυμίαν τοῦ τρόπου λαβών106..» 
καθώς και τον ιδιαιτέρως αρνητικό χαρακτηρισμό: «..κόπρον τοῦ ἐναγοῦς αὐτοῦ 
στόματος ἀπερεύξασθαι ...Παρὰ γὰρ τοῦ δυσωνύμου Λέοντος τοῦ Ἰσαύρου 107 ..». 
Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της εικόνας του Κωνσταντίνου του Ε ΄ στο 
Βίο του Αγίου Στεφάνου108, και η οποία ακολουθεί την εξής αφηγηματική δομή: 

 Προσωποκεντρική περιγραφή. 
 Έκλυτος Βίος. 
 Πολιτική – Διωγμοί. 

Ο κεντρικός θεματικός άξονας στηρίζεται στο αντιθετικό μοτίβο: 
ασκητής (=Στέφανος) VS αιρετικός (=Κωνσταντίνος) 

 Το αφηγηματικό μοτίβο της προσωποκεντρικής σκιαγράφησης του 
Κωνσταντίνου το επιτυγχάνει με οξείς χαρακτηρισμούς. Συγκεκριμένα 
χρησιμοποιεί εκφράσεις που παραπέμπουν στην εικονομαχική αντίληψη: 
«εἰκονοκαύστης καὶ μισάγιος109», και αλαζονικό: «ὁ δὲ ᾶλαζὼν ἐκεῖνος βασιλεύς110..» 
όπως επίσης λαίμαργο και κοιλιόδουλο παρομοιάζοντάς τον με τον μέθυσο 

                                                           
102 Βίος Νικηφόρου Σεβαζή, ό.π., σελ. 21. 
103 Βίος Παύλου Καϊουμά, ό.π., σελ.248, 4-5. 
104 ό.π., σελ.248, 5-6.  
105, ό.π., σελ.248, 6. 
106 Βίος Θεοδώρου Στουδίτου, ό.π., σελ. 260. 
107 ό.π., σελ. 260. 
108 Στεφάνου διακόνου τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Εἰς τὸν Βίον καὶ μαρτύριον τοῦ παμμάκαρος καὶ ὁσίου 
μάρτυρος Στεφάνου τοῦ Νέου, PG 100: 1069-1185. Η αξιοπιστία του κειμένου του Βίου είχε αμφισβητηθεί 
εξαιτίας της υπέρμετρα εικονόφιλης στάσης του. Σχετικά βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 
171. 
109 PG 100: 1109D 
110 PG 100: 1173D 
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Ηρώδη: «εἴχετο πρὸς τὴν λαιμαργίαν του Ἡρωδιακοῦ ἐκεῖνου πότου ὁ 
κοιλιόδουλος111.». 
 Ακολουθεί η περιγραφή της εικόνας του έκλυτου βίου του 
Κωνσταντίνου, όπου τον παρουσιάζει ως έρμαιο των σεξουαλικών και 
γενικότερων παθών του: «μοιχείας ἀνδράποδον112» και «μάλιστα δὲ τὰ Σατανικὰ 
ἱππηλάσια113». Ενώ ο θεματικός κύκλος της αφηγηματικής ανάπτυξης της εικόνας 
του Κωνσταντίνου του Ε ΄ ολοκληρώνεται με την περιγραφή της πολιτικής των 
διωγμών κατά των μοναχών και των εικονόφιλων γενικότερα: «οἱ τῆς εὐσεβείας 
ἀντεχόμενοι τῶν μοναστῶν λογάδες114..» όπως επίσης: «Ἀντακρουσθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν 
τῆς εὐσεβείας μυστῶν τοῦ μοναχικοῦ σχήματος κατ’ αὐτῶν συγκροτεῖ τὸν 
πόλεμον115..». 

Η σκιαγράφηση της εικόνας του Κωνσταντίνου του Ε ΄παρουσιάζει 
μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας των  γεγονότων που συνέβησαν κατά την περίοδο 
διακυβέρνησής του και ειδικότερα εναντίον του μοναχισμού με αποκορύφωμα 
το μαρτύριο του Στεφάνου. Ο Θεοφάνης Ομολογητής στη Χρονογραφία του μας 
περιγράφει την εικόνα αυτή αναπτύσσοντας τα ακόλουθα αφηγηματικά μοτίβα: 

 Ομοιότητες – Συσχετισμός με Λέοντα Γ ΄. 
 Προσωπογραφική περιγραφή. 
 Αποκορύφωμα πολιτικής – Μαρτύριο Στεφάνου. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η προσπάθεια του Θεοφάνη να συνδέσει 
και ουσιαστικά να ταυτίσει τις πράξεις τους, αποτέλεσμα των οποίων ήταν οι 
συρράξεις, σεισμοί και λοιμοί και επαναστάσεις διάφορων εθνών: «καὶ ὅσα μὲν 
ἐπὶ Λέοντος τοῦ ἀσεβοῦς κακὰ Χριστιανοῖς συνέβη περί τε την ορθόδοξον πίστην καὶ 
περὶ τῶν πολιτικῶν διοικήσεων αἰσχροῦ κέρδους καὶ φιλαργυρίας ἐπίνοιᾳ...ἀποστασία 
διὰ τὴν αὐτοῦ κακοδοξίαν, σεισμοί τε καὶ λιμοὶ και λοιμοὶ  καὶ ἐθνῶν 
ἐπαναστάσεις116...». Συνεπώς διαπιστώνουμε να επικεντρώνεται ο Θεοφάνης στην 

                                                           
111 PG 100: 1173B 
112 PG 100: 1109D 
113 PG 100: 1113A 
114 PG 100: 1113C 
115 PG 100: 1112A 
116 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 413,  4-9. 
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αναφορά ενός κύριου χαρακτηριστικού γνωρίσματος που ήταν κοινό με τον 
πατέρα του της φιλαργυρίας του. Χρησιμοποιώντας τα αντιθετικά μοτίβα: 

Ορθοδοξία VS κακοδοξία 
Ευσέβεια VS ασέβεια 

επιτυγχάνει να προσδώσει έμφαση στην αφήγησή του και να προϊδεάσει κατά 
κάποιο τρόπο τον αναγνώστη και κατά προέκταση την αναγνωστική προσδοκία 
με ένα αρνητικής χροιάς προοίμιο. Από υφολογικής άποψης παρατηρούμε για 
παράδειγμα, ότι χρησιμοποιεί ομόηχες λέξεις λιμοὶ και λοιμοὶ, οι οποίες 
επιτείνουν την αρνητική σημασιολογική βαρύτητα της πρότασης. Ένα ακόμη 
στοιχείο που επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει τη σύγκριση μεταξύ πατέρα και γιου 
αποτελεί η αναφορά του Θεοφάνη, ότι οι πράξεις του Λέοντος του Ε ΄ ξεπέρασαν 
σε αισχρότητα αυτές του πατέρα του: «ἄξιον δὲ λοιπὸν ἐφεξῆς καὶ τοῦ 
δυσσεβεστάτου και παναθλίου παιδὸς αὐτοῦ τὰς ἀθεμίτους διεξελθεῖν πράξεις 
ἀνοσιουργοτέρας και θεομισήτους οὔσας117.». Η χρήση του υπερθετικού βαθμού, τοῦ 
δυσσεβεστάτου και του συγκριτικού βαθμού ἀνοσιουργοτέρας, καθώς, επίσης, και η 
χρήση λέξεων λέξεων με το στερητικό α- επιτείνουν τον αρνητικό τόνο του 
χωρίου. 
 Αρκούντως κατατοπιστική σχετικά με το ύφος του Θεοφάνη είναι η 
αφηγηματική ενότητα της προσωπογραφικής περιγραφής του Κωνσταντίνου του 
Ε , η οποία υφολογικά παρουσιάζει έντονη ρητορικότητα. Την κατανέμει στους 
ακόλουθους κομβικούς θεματικούς άξονες: τη ζωομορφική εικονοποιία, την 
άσκηση πολιτικής, την απομάκρυνση από το εικονολατρικό τυπικό, την 
ενασχόληση με ειδωλολατρικές πρακτικές και οργιαστικές σεξουαλικές πράξεις 
και επικλήσεις δαιμόνων, δίνοντας έμφαση στο νεαρό της ηλικίας του: «αὐτὸς 
γὰρ ὁ πανώλης και ἐμβρόντητος αἱμοβόρος τε καὶ ἀγριώτατος θὴρ τυραννικῶς καὶ οὐκ  
ἐννόμως τῷ κράτει χρησάμενος πρῶτον μὲν ἐκ τοῦ θεοῦ ....καὶ τῆς Παναγίας μητρὸς 
αὐτοῦ ....καὶ πάντων τῶν ἁγίων διΐστανται, μαγείαις δὲ καὶ ἀσελγείαις καὶ αιμοθυσίαις 
καβαλλίαις τε κόπροις καὶ οὔροις ἀπατώμενος, μαλακίαις τε μὴν καί διαμόνων 
ἐπικλήσεσι χαίρων, καὶ πᾶσιν ἀπλῶς ψυχοφθόροις ἐπιτηδεύμασιν ἐκ νεαρᾶς ἡλικίας 
συνέζησεν118..». Η πρώτη εντύπωση που δημιουργείται μετά την ανάγνωση του 
                                                           
117 ό.π., σελ. 413, 10-12. 
118

 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 413, 18-25. 
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παρόντος χωρίου είναι ο ζωομορφικός μεταφορικός χαρακτηρισμός θὴρ, που 
αποκαλεί ο Θεοφάνης, καθώς και των κλιμακωτών παραθέσεων που την 
προσδιορίζουν. Τον ταυτίζει με θανατηφόρο ασθένεια, πανώλης και τον 
αποκαλεί ἐμβρόντητο, δηλαδή αυτός που κάνει ηλίθιες πράξεις, αλλά και αυτός 
που είναι  διεστραμμένος, αιρετικός119. Επιπροσθέτως, η χρήση των παραθέσεων 
αἱμοβόρος και ἀγριώτατος που είναι σε υπερθετικό βαθμό επιτείνουν την 
εμφατική σημασία της λέξης. Πρέπει να επισημάνουμε, ότι σύμφωνα με τις 
ιουδαϊκές αντιλήψεις, όπως αναφέρει ο Γκουτζιούδης,  ο όρος θὴρ δηλώνει μια 
ευρύτερη και μεταφορική έννοια της αντίπαλης δύναμης 120 , συνεπώς 
παρουσιάζεται ως το υπέρτατο κακό σε αντίθεση με το υπέρτατο καλό. 
Ακολούθως, προβαίνει στην περιγραφή και σε χαρακτηρισμό της πολιτικής του 
διακυβέρνησης, που τη θεωρεί ως τυραννική και παράνομη, απαριθμίζοντας 
τους ουσιαστικούς λόγους, που σχετίζονται με την απομάκρυνσή του από τους 
κόλπους της εικονόφιλης121 Ορθοδοξίας.  Δεύτερο στοιχείο της αιτιολόγησής του 
αποτελεί το γεγονός ότι ο Κωνσταντίνος ήταν ένας άνθρωπος που συμμετείχε σε 
ειδωλολατρικές πρακτικές, όπως η μαγεία, και διοργάνωνε με τους οικείους του 
οργιαστικές σεξουαλικές πράξεις εξαιρετικά ακραίες. Πολύ ενδιαφέρον είναι ο 
αφηγηματικός τρόπος και η επιλογή των λέξεων στο σημείο της περιγραφής 
αυτής, διότι όπως παρατηρούμε επιλέγει φράσεις, οι οποίες δεν αποδίδουν 
ευθέως σε ποιες οργιαστικές πράξεις προβαίνει, όπως για παράδειγμα 
ομοφυλοφιλικές, παιδoφιλικές, αλλά με έναν συγκεκαλυμένο τρόπο χρήσης 
λέξεων – ετικέτας ή περιφραστικά με υπονοούμενα. Ειδικότερα τις οργιαστικές 
αυτές πράξεις τις αποδίδει με παρατακτική σύνδεση: ἀσελγείαις122 καὶ αἱμοθυσίαις 
καβαλλίαις τε κόπροις καὶ οὔροις ἀπατώμενος, που όπως διαπιστώνουμε αποτελούν 
μια γενικότερη περιγραφή και όχι μια συγκεκριμένη και ξεκάθαρη πράξη. Στη 
συνέχεια το τρίτο στοιχείο αιτιολόγησής του αποτελεί η συμμετοχή του σε 
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 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 454. 
120 Δύσκολη είναι η σημασιολογική διάκριση στην αποκαλυπτική γραμματεία μεταξύ των πραγματικών και 
υπερφυσικών θηρίων. Εξάλλου από τι; 49 αναφορές της φράσης οι 39 εντοπίζονται στο βιβλίο της 
Αποκάλυψης. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 190-191. 
121 Η έμφαση δική μας. 
122 LIDDELL H.G. – SCOTT R., Α Greek – English Lexicon, Chalderon Press, Oxford 1996, σελ. 255 [στο εξής:  LIDDELL H.G. – 

SCOTT R., Lexicon] 
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επικλήσεις δαιμόνων και διάφορες άλλες πρακτικές που χαρακτηριστικά τις 
αποκαλεί ψυχοφθόροις ἐπιτηδεύμασιν, όπου με τη χρήση της λέξης ψυχοφθόροις, η 
οποία σημαίνει καταστρεπτικός για τη ψυχή, ως ετικέτα για την απόδοση ενός 
νοήματος, ίσως να υπονοεί κάτι βαθύτερο, όπως για παράδειγμα την αντίθεση 
μεταξύ της Ορθοδοξίας – εικονομαχίας, οι οποίες κατά την άποψη του Θεοφάνη 
και των εικονολατρών γενικότερα ενδυναμώνουν τη ζωή σε αντίθεση με την 
προσήλωση στις εικονομαχικές αντιλήψεις, οι οποίες ουσιαστικά τη φθείρουν.   
 Άρρηκτα συνδεδεμένη με την προηγούμενη θεματική ενότητα είναι και η 
περιγραφή των πολιτικών πράξεων του Κωνσταντίνου και το αποκορύφωμα 
τους που ήταν το μαρτύριο του Στεφάνου. Σύμφωνα με το Θεοφάνη καταλυτική 
πολιτική πράξη αποτελούσε η σύγκλυση της Συνόδου της Ιέρειας στην οποία και 
αποφασίστηκε η απαγόρευση της λατρείας των εικόνων και όλες τις συνέπειες 
που επακολούθησαν: «τῷ δ’ αὐτῶ ἔτει και Κωνσταντῖνος ὁ δυσσεβὴς κατὰ τῶν 
ἁγίων καὶ σεπτῶν εἰκόνων παράνομον συνέδριον τλη ΄ συνέλεξεν ἐν τῷ τῆς Ἱερείας 
παλατίῳ..123», όπου άμεσα γίνεται αντιληπτή η θέση του Θεοφάνη με τη χρήση 
της λέξης παράνομον. Διαπιστώνουμε, επίσης, ότι για πολλοστή φορά 
χρησιμοποιείται η λέξη δυσσεβὴς την οποία αναλύσαμε διεξοδικά σε 
προηγούμενη ανάλυση124. Μεγαλύτερο, όμως, ενδιαφέρον από αφηγηματικής 
σκοπιάς παρουσιάζει η εμβόλιμη ενότητα της περιγραφής του μαρτυρίου του 
Στεφάνου125. Η αφήγηση αρχίζει με τον προσδιορισμό της χρονικής στιγμής που 
ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της Χρονογραφίας 126  και με μια προσπάθεια 
γενίκευσης της πράξης του Κωνσταντίνου, η οποία στράφηκε πλέον ενάντια σε 
όλους τους θεοσεβούμενους, εννοώντας υποκειμενικά προφανώς προς την 
Ορθοδοξία που την αντιπροσώπευε η εικονόφιλη μερίδα: «Τούτῳ τῷ ἔτει, τῇ κ ΄ 
τοῦ Νοεμβρίου ἰνδικτιῶνος δ ΄ ἐκμανής γενόμενος ὁ δυσσεβὴς καὶ ἀνόσιος βασιλεὺς 
κατὰ παντὸς φοβούμενου τὸν Θεόν127 ..». Στο χωρίο αυτό του προοιμίου της 
περιγραφής του μαρτυρίου του Στεφάνου παρατηρούμε τη χρήση της λέξης 

                                                           
123 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 413: 28-31. 
124 Αυτόθι σελ 29,  υποσημ. 97 
125 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 436, 26-29 – 439, 5 και 441, 5 – 433, 18. 
126 Για τη διάκριση μεταξύ ιστοριογραφίας και Χρονογραφίας, καθώς και για την εξέλιξη της Χρονογραφίας 
βλ.KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 172.  
127 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 436: 26-28. 
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ἐκμανής, η οποία σημαίνει ότι κάποιος τρελάθηκε από τα πάθη του, όπως επίσης 
που στην προκειμένη περίπτωση και συνδέοντας την αφήγηση με την 
προηγούμενη αναφορά στα σεξουαλικά πάθη και όργια, δίνοντας για μια ακόμη 
φορά την αίσθηση της συγκεκαλυμμένης αφήγησης με υπονοούμενες φράσεις. 
Εμφατικά λειτουργούν και οι παραθέσεις: ὁ δυσσεβὴς καὶ ἀνόσιος, όπου ἀνόσιος 
είναι ο βέβηλος, ο ανίερος128. Άμεσα στο προοίμιό του παρατηρούμε για μια ακόμη 
φορά με όρους συγκεκαλυμμένης αφήγησης την ταύτιση του μαρτυρίου με έναν 
γενικευμένο πόλεμο129 εναντίον όλων των θεοσεβούμενων, εννοώντας προφανώς 
τους Ορθοδόξους εικονόφιλων αντιλήψεων. Την μέθοδο  της δομημένης 
αφήγησης από αντιθετικά μοτίβα την ακολουθεί καθ‟ όλη την ανάπτυξη της 
εμβόλιμης αυτής ενότητας. Ο Θεοφάνης συνεχίζει να επικεντρώνεται σε ένα 
είδος γενικευμένης αφήγησης, επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο να προσδώσει 
μια οικουμενική 130  διάσταση στο ζήτημα που περιγράφει, στην προκειμένη 
περίπτωση να υπερτονίσει την ταύτιση της απαιδευσίας του Κωνσταντίνου με 
τους οπαδούς του: «ὃν λαβόντες οἱ τῆς ἀπαιδευσίας αὐτοῦ μετέχοντες [ἐχθροὶ] καὶ 
ὁμόφρονες αὐτῷ131...». Εκτός από απαίδευτος ο Κωνσταντίνος παρουσιάζεται 
συλλήβδην ένοχος και αιμοδιψής, εξαιτίας της καταδίκης του Στεφάνου με 
μαρτυρικό θάνατο: «ἀλλ’ οὐκ εἰς μακρὰν ἡ δίκη ταῖς τοῦ μιαιφόνου παρέδωκε 
χερσίν132.» 
 Το αποκορύφωμα της αφήγησης από υφολογικής πλευράς το 
εντοπίζουμε στο σημείο που ακολουθεί την περιγραφή της ολοκλήρωσης της 
σκηνής του μαρτυρίου και της αντίδρασης του Θεοφάνη, ο οποίος προβαίνει σε 
μια εξαιρετικά δραματοποιημένη αφήγηση με τη χρήση κλητικής προσφώνησης 
σε συνδυασμό με ρητορικές ερωτήσεις, οι οποίες προσδίδουν έντονη 
ρητορικότητα και θεατρικότητα στην αφήγηση.: «ὤ τῆς ἀλογίας καὶ ὠμότητος καὶ 
ασπλαγχνίας τοῦ ἀνήμερου θηρός  ο̇ ὐκ ᾐδέσθη τὴν ἁγίαν κολυμβήθραν ὁ ἄθλιος;133». 

                                                           
128 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 149.  
129 Η έμφαση δική μας. 
130 Ο όρος οικουμενικός ενέχει πολύ μεγάλης ανάλυσης και ερμηνείας η δική μας έμφαση έγκειται στη 
σημασία του συνόλου. 
131 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 437,1-2. 
132 ό.π., σελ. 427, 17-19. 
133 ό.π., σελ. 442, 13-14. 
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Επίσης, έχουμε για μια ακόμη φορά την παρομοίωση του Κωνσταντίνου με 
θηρίο, που όπως αναφέραμε προηγουμένως ενέχει συμβολική σημασία, καθώς το 
σχήμα παρήχησης134 του –α σε συνδυασμό με την επανάληψη του στερητικού α-: 
ἀλογίας, ασπλαγχνίας, ἀνήμερου, ἁγίαν, ἄθλιος. Ενώ τη σκιαγράφηση της εικόνας 
του Κωνσταντίνου την ολοκληρώνει με μια επαναληπτική αναφορά στην 
ακόλαστη και έκλυτη ζωή του επιτείνοντας με αυτό τον τρόπο την έμφαση της 
αφήγησης: «αὐτὸς δὲ κιθαρῳδίαις ἔχαιρε καὶ συμποσιασμοῖς, αἰσχρολογίας τε καὶ 
ὀρχησμοῖς ἐκπαιδεύων τοὺς περὶ αὐτόν135.». Στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε 
ότι η επανάληψη της χρήσης του αφηγηματικού μοτίβου της έκλυτης ζωής 
χρησιμοποιείται για να επισημάνει κάτι πολύ πιο σημαντικό για τον ίδιο και 
συγκεκριμένα με τη φράση: ἐκπαιδεύων τοὺς περὶ αὐτόν,  όπου  η τάση του αυτή 
δύναται να επηρεάζει και τους υπόλοιπους που βρίσκονται κοντά του και 
ουσιαστικά να τονίσει τον κίνδυνο της εξάπλωσης των εικονομαχικών 
αντιλήψεων στις οποίες αντιτίθετο ο Θεοφάνης και οι συν αυτώ. 
 Στην Ἱστορία Σύντομος του Νικηφόρου Πατριάρχη η εικόνα του 
Κωνσταντίνου Ε ΄ παρουσιάζεται πολύ λιτά και χωρίς πολλές λεπτομέρειες. 
Επικεντρώνεται σε δύο αφηγηματικά μοτίβα: 
 Πολιτική Διωγμών. 
 Φιλαργυρία. 

Την περιγραφή της πολιτικής διωγμών που ακολούθησε ο Κωνσταντίνος 
Ε ΄ τη συνδέει με το αντιθετικό μοτίβο: 

Ευσέβεια VS αςέβεια. 
Καθώς και με χλευαστική συμπεριφορά εναντίον των μοναχών: «Ἤδη δὲ ἀσέβεια 
τοῦ κρατοῦντος ἐπαρρησιαζετο, καὶ πᾶσα εὐσεβείας ὁδὸς διεβάλλετο τῶν εὐσεβούντων 
καὶ θεῷ προσανακειμένων ὁ βίος ἐχλευάζετο καὶ διεσκώπτετο....τὸ ἱερὸν ἐκθέσμως 
ἐδιώκετο τάγμα136..».  
 Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η περιγραφή του Κωνσταντίνου 
του Ε ΄ ως ενός φιλάργυρου και άπληστου ανθρώπου τον οποίο παρομοιάζει με 

                                                           
134 Για το σχήμα παρήχησης βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 172. 
135 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 442, 28-30. 
136 Νικηφόρος Πατριάρχης, Ἱστορία Σύντομος, ό.π., σελ. 71, 9-13. 
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τον Μίδα 137 : «φιλόχρυσος δὲ ὤν ὁ μισόχριστος νέος Μίδας Κωνσταντῖνος 
ἀναδείκνυται138..» 
 Στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού η αφήγηση της βασιλείας 
του Κωνσταντίνου Ε΄ καταλαμβάνει σημαντική κειμενική διάσταση σε σχέση με 
τις υπόλοιπες εξιστορήσεις των αυτοκρατόρων. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι 
τα κεφάλαια της εξιστόρησης της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Ε ΄ στη 
Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου Λογοθέτη και στη Χρονογραφία του Λέοντος 
Γραμματικού παρουσιάζουν πάρα πολλές ομοιότητες με πολύ μικρές αποκλίσεις 
τις οποίες και θα εντοπίσουμε στην ανάλυση των κειμένων. Σε θεματικό επίπεδο 
μπορούμε να πούμε, ότι η σκιαγράφηση της εικόνας του αποτελείται από τις εξής 
αφηγηματικές ενότητες: 
 Προοίμιο – Προέλευση.  
 Χαρακτηρισμός διακυβέρνησης – Προσωποκεντρικός. 
 Θάνατος. 
 Εμβόλιμη ενότητα ομιλίας Πατριάρχη Νικηφόρου – Έκλυτος βίος. 

Ο Γεώργιος Μοναχός από τον τίτλο ακόμη: «Περὶ Κωνσταντίνου τοῦ 
Κοπρώνυμου139» μας προϊδεάζει για το τι είδους σε θεματικό και υφολογικό 
επίπεδο αφήγηση αναμένεται να ακολουθήσει, εφόσον χρησιμοποιεί και αυτός 
το προσωνύμιο Κοπρώνυμος, που του αποδόθηκε από το γνωστό μύθο που 
αναφέραμε και σε προηγούμενη ανάλυση140 Αντίστοιχοι είναι οι τίτλοι του 
κεφαλαίου για τη βασιλεία του Κωνσταντίνου Ε΄ τόσο στη Χρονογραφία του 
Συμεών Μαγίστρου: «Κωνσταντῖνος ὁ Κοπρώνυμος141», όσο και στη Χρονογραφία 
του Λέοντος Γραμματικού: «Κωνσταντῖνος ὁ υἱὸς Λέοντος Ἰσαύρου ὁ 
Κοπρώνυμος142». Όπου παρατηρούμε τη χρήση παραθέσεων, καθώς και την 
αναφορά στην γενεαλογική προέλευση.  Το μεγαλύτερο, όμως, ενδιαφέρον το 
παρουσιάζει το προοίμιο στο οποίο ο Μοναχός  αρχίζει την αφήγησή του με τη 
                                                           
137 Ο Μίδας ήταν μυθικός βασιλιάς της Φρυγίας και σύμφωνα με τον μύθο ότι έπιανε γινόταν χρυσός . 
Σχετικά βλ. GRIMAL P., A Concise of Classical Mythology, Basil BlackWell, Paris 1990, σελ. 274-275. [στο εξής: 
GRIMAL P., Mythology]. 
138 Νικηφόρος Πατριάρχης, Ἱστορία Σύντομος, ό.π., σελ. 76, 5-6. 
139 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 750, 14. 
140 Αυτόθι. σελ. 33. 
141 Συμεών Μάγιστρος, Χρονικόν, σελ. 187, 1 
142 Λέων Γραμματικος, Χρονογραφία, σελ. 181, 1 
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χρονολογική αναφορά ανάρρησης του Κωνσταντίνου στην εξουσία: «Μετὰ δὲ 
Λέοντα ἐβασίλευσε Κωνσταντῖνος ὁ Κοπρώνυμος υἱὸς αὐτοῦ ἔτη λδ ` 143 » και 
αναφέροντας ότι  προέρχεται: «ἐκ δεινοτάτου λέοντος ποικιλότροπος πάρδαλις, ἐκ 
σπέρματος ὄφεως ἀσπὶς δεινὴ και ὄφις πετόμενος, ὁ ἐκ Δὰν Ἀντίχριστος144». Στο 
σημείο αυτό παρατηρούμε με ποιο τρόπο ο Γεώργιος Μοναχός περιγράφει την 
προέλευση του Κωνσταντίνου του Ε ΄, χρησιμοποιώντας το ασύνδετο σχήμα145 σε 
συνδυασμό με εμπρόθετους προσδιορισμούς και παράλληλα με σπονδυλωτές 
ζωομορφικές παρομοιώσεις, οι οποίες καταλήγουν στο «υπέρτατο κακό146» κατά 
την άποψη του, τον Διάβολο. Επιπροσθέτως, δημιουργείται έντονη εικονοποιία 
με τις κλιμακωτές μεταφορικές ζωομορφικές περιγραφές ενεργοποιώντας την 
αίσθηση της όρασης του αναγνώστη. Εμβαθύνοντας στην ερμηνευτική 
προσέγγιση του κειμένου διαπιστώνουμε, πόσο σημαντική είναι για την 
κατανόηση της αφήγησης η βαθύτερη σημασία της χρήσης των ζωομορφικών 
μεταφορών. Ειδικότερα, αντιλαμβανόμαστε πρωτίστως την συγκεκαλυμμένη 
περιφραστική αφήγηση που αναφέραμε και παραπάνω στο έργο του Θεοφάνη 
του Ομολογητή, καθώς και το ρητορικό παιχνίδι με την εναλλαγή των 
αντιθετικών μοτίβων:  

Θηλυκό VS αρσενικό  και πατέρας VS γιος 
όπου ο Κωνσταντίνος παρομοιάζεται με λεοπάρδαλη: ποικιλότροπος πάρδαλις, 
γένους θηλυκού με σαφώς υποτιμητικό τόνο, υπονοώντας προφανώς τις 
σεξουαλικές προτιμήσεις του, ενώ με εξίσου μεταφορικό και συγκεκαλυμένο 
τρόπο αναφέρεται στον πατέρα του: ἐκ δεινοτάτου λέοντος, δηλαδή τον  Λέοντα Γ 
΄. Το λιοντάρι και γενικότερα η μεταφορική και συμβολική του χρήση μας είναι 
γνωστή από την Αγία Γραφή, όπου το συναντούμε τόσο στην Παλαιά όσο και 
στην Καινή και αποτελεί αρπακτικό και επικίνδυνο θηλαστικό147. Η επόμενη 
ζωομορφική περιγραφή σχετίζεται με το φίδι και τη συμβολική – παραβολική 
του σημασία. Συγκεκριμένα και ακολουθώντας τα αντιθετικά μοτίβα που 

                                                           
143 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 750, 15-16. 
144

 ό.π., σελ. 750, 16-18. 
145 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 33. 
146 Η έμφαση δική μας. 
147 Το λιοντάρι απαντά 150 φορές στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ στην Καινή σπανιότερα και κυρίως στην 
Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σχετικά βλ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 52.  
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αναφέραμε συνδέει τον πατέρα με το γιο: ἐκ σπέρματος ὄφεως, εννοώντας και 
πάλι τον Λέοντα Γ ΄ , ενώ ως ἀσπὶς148 δεινὴ, όπου ο γιoς παρομοιάζεται με 
αιγυπτιακή οχιά και ιπτάμενο φίδι: ὄφις πετόμενος. Στην Αγία Γραφή και κυρίως 
στην Καινή Διαθήκη, σύμφωνα με τον Γκουτζιούδη, η οχιά αποτελεί το μόνο 
είδος ερπετών το οποίο και αναφέρεται ρητά, ενώ συναντάται, όπως ακριβώς 
και στο κείμενο του Μοναχού, ως ἀσπὶς. Η αρνητική σημασία είναι 
αδιαμφισβήτητη, εφόσον αποτελεί την προσωποποίηση του κινδύνου για τον 
άνθρωπο. Επιπροσθέτως, η αφηγηματική εικόνα της περιγραφής ανθρώπων ως 
«γεννήματα ἐχίδνων» και τα λόγια τους ως δηλητήριο οχιάς μας είναι γνωστά από 
τις περιγραφές στην Καινή Διαθήκη για τους γραμματείς και φαρισαίους149 
Έπειτα ολοκληρώνει τις παρομοιώσεις με την ουσιαστική ταύτιση του 
Κωνσταντίνου με τον Αντίχριστο: ὁ ἐκ Δὰν Ἀντίχριστος, όπου Δάν εννοεί τον Δία 
και κατά προέκταση την λατρεία του δωδεκάθεου, υπονοώντας την άμεση σχέση 
του Κωνσταντίνου με παγανιστικές λατρευτικές πρακτικές. Μια ακόμα 
χαρακτηριστική μεταφορική και περιφραστική περιγραφή συναντούμε στη 
συνέχεια της αφήγησης, όπου ο Γεώργιος Μοναχός  αποκαλεί τον Κωνσταντίνο 
ουσιαστικά υποχείριο του πατέρα του, που τον ταυτίζει μεταφορικά με το 
διάβολο: «καὶ σχολάζων ἐξαὶρετον ὄργανον καὶ λίαν ἐπιτήδειον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ 
διδασκάλου γέγονε διαβόλου150.» 

Οι στρατιωτικές πράξεις του Κωνσταντίνου του Ε΄ στο έργο του Γεωργίου 
Μοναχού αναφέρονται αποσπασματικά και χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες, όμως 
σχετικά με τον τύπο διακυβέρνησης συναντούμε την επανάληψη της λέξης 
τύραννος, καθώς και τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου:  

φίλος αλήθειας VS εχθρός αλήθειας 
που σηματοδοτεί την ουσιαστική αντίληψη του συγγραφέα για το πρόσωπο του 
Κωνσταντίνου. Έτσι έχουμε τις αναφορές στο επεισόδιο κατάληψης της 

                                                           
148  LIDDELL H.G. – SCOTT R., Lexicon , ό.π., σελ. 259. 
149 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 212-214. 
150 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 751, 1-2. Το αντίστοιχο χωρίο εμφανίζεται μι μικρές 
διαφοροποιήσεις στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου: «ἐπιτήδειον τοῦ Ἀντιχρίστου  γέγονε» βλ. Συμεών 
Μαγίστρου Λογοθέτη, Χρονικόν, ό.π. σελ. 187, 9,  και στον Λέοντα Γραμματικό: «ἐπιτήδειον τοῦ Ἀντιχρίστου  
γέγονε», βλ. Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 181,10. Εμβαθύνοντας παρατηρούμε ότι η 
μεταφορική σημασία περιστρέφεται γύρω από το σχήμα Πατέρας (=Λέων Γ ΄ Ίσαυρος) = Αντίχριστος = Διὰβολος. 
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Νικομήδειας: «ὁ δὲ γε τύραννος βασιλεῦς151..» , όπως επίσης και στην εξιστόρηση 
της εκστρατείας εναντίον των Βουλγάρων: «ὁ τρισάθλιος καὶ τῆς ἀληθείας 
ἐχθρός152.» και ένα τελευταίο στην περιγραφή του θανάτου του: «ὁ δὲ τύραννος 
καὶ ἀλὰστωρ 153 ..». Συνεπώς παρατηρούμε την ταύτιση της τυραννικής 
διακυβέρνησης με αυτή του πατέρα του, καθώς και με τη σημασία της φράσης σε 
πολιτικό επίπεδο που αναλύσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο154. 
 Ο Θάνατος του Κωνσταντίνου του Ε΄ παρουσιάζει ως αφηγηματική 
ενότητα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι τοποθετείται κειμενικά πριν την εμβόλιμη 
ενότητα της αφήγησης του μαρτυρίου του Στεφάνου από τον Νικηφόρο 
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως και στην αφήγηση της εκστρατείας εναντίων 
των Βουλγάρων, όπως ακριβώς στις Χρονογραφίες του Συμεών Μαγίστρου και 
Λέοντος Γραμματικού155: «..καὶ δεινῶς κατὰ τῶν σκελῶν ἀνθρακωθεὶς καὶ πυρετῶ 
λάβρῳ καὶ διακαεὶ συσχεθεὶς ...καὶ ἐμπλοΐσας μέχρι τοῦ Στρογγύλου καστελλίου 
θνήσκει ψυχῇ  καὶ σὼματι βοῶν καὶ λέγων ὅτι  ̇παρεδόθην δι ὰ τὴν Μαρίαν  ̇ ἀλλ’ ἀπὸ 
τοῦ νῦν ὑμνείσθω καὶ τιμάσθω156.». Στο χωρίο, όπως παρατηρούμε, περιγράφεται η 
σκηνή του θανάτου του Κωνσταντίνου του Ε΄ με έναν εξαιρετικά ρητορικό τρόπο 
χρησιμοποιώντας το ομοιοτέλευτο σχήμα 157 :  καὶ δεινῶς κατὰ τῶν σκελῶν 
ἀνθρακωθεὶς καὶ πυρετῶ λάβρῳ καὶ διακαεὶ συσχεθεὶς σε συνδυασμό με το σχήμα 
πλεονασμού και ειδικότερα το σχήμα ἕν διὰ δυοῖν158: πυρετῶ λάβρῳ καὶ διακαεὶ τα 
οποία προσδίδουν σαφώς μουσικότητα στην αφήγηση. Επίσης, με τις φράσεις: 
βοῶν καὶ λέγων ενεργοποιεί την αίσθηση της ακοής δίνοντας έναν ρεαλιστικό 
τόνο δημιουργώντας την αίσθηση της προφορικότητας, όπως επίσης, και το ότι ο 
αναγνώστης είναι παρών στο συμβάν. Το σημαντικότερο στοιχείο, όμως του 
αφηγηματικού αυτού μοτίβου της περιγραφής του θανάτου, αποτελεί η 
                                                           
151 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 754, 1. 
152 ό.π., σελ. 758, 3. 
153 ό.π., σελ. 760, 10. 
154 Σχετικά με τη σημασία του όρου: τύραννος βλ. Αυτόθι σελ. 42, υποσημ. 167.  
155 Το κείμενο δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις με αυτό του Γεωργίου Μοναχού μονο στο τέλος 
έχουμε την προσθήκη: «καὶ ἀνυμνείσθω ὡς ἀληθὴς οὖσα» βλ. Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 194, 174 
και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 189, 20-21. 
156 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 760, 11-17. 
157 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 79. 
158 Με το σχήμα ἕν διὰ δυοῖν ένα νόημα εκφράζεται με δύο λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους παρατακτικά 
με τους συνδέσμουε και ή τε και βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 175.  
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παραδοχή του Κωνσταντίνου του Ε ΄, έτσι όπως την περιγράφει ο εικονόφιλος 
Μοναχός, ότι στο εξής θα τιμά την Παναγία, γεγονός που σηματοδοτεί την κατά 
κάποιο τρόπο αποκήρυξη των εικονομαχικών ιδεών του.  
 Εξίσου σημαντικό για την κατανόηση της αφηγηματικής σκιαγράφησης 
του Κωνσταντίνου Ε ΄ από τον Γεώργιο Μοναχό αποτελεί η εμβόλιμη ενότητα 
της ομιλίας του Πατριάρχη Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως και της 
περιγραφής του έκλυτου βίου: «ότι μὲν ὁ γὰρ βίος ἐκείνου πάναισχρος γέγονε 
βδελυκτός τε θεῷ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις τοῖς εὐσεβέσιν ὑπῆρχεν οὐκ ἀσυμφανές. 
Καὶ γὰρ εἰς τὰ σαρκὸς πάθη κατασυρόμενος καὶ τοῖς ἀπαγορευμένοις βαρβάροις καὶ 
Ἕλλησι σῶμα καὶ ψυχὴν ὁ δειλαίος ἐμμολυνόμενος τὴν τῶν ἀλὸγων ζώων 
κτηνωδίαν159.  Είναι εμφανής ο τρόπος με τον οποίο ο Γεώργιος Μοναχός 
επιθυμεί να δομήσει το αφηγηματική ενότητα του έκλυτου βίου στηριζόμενος 
στο αντιθετικό μοτίβο: 

Εὐσεβείς ἄνθρωποι VS ἀσεβεὶς ἄνθρωποι 
και χρησιμοποιώντας περιφραστικές φράσεις, οι οποίες εμπεριέχουν ένα 
συγκεκαλυμένο νόημα, όπου οι ευσεβείς είναι οι Ορθόδοξοι, ενώ ασεβείς οι 
άθεοι και κατά προέκταση οι εικονομάχοι, φράσεις τις οποίες και επιτείνει 
σημασιολογικά με τη χρήση του  πληθυντικού αριθμού για να δώσει μια 
σφαιρική εικόνα του ζητήματος. Ολοκληρώνει την πρόταση με τη χρήση του 
ρητορικού σχήματος της λιτότητας160 «καὶ ἀνθρώποις τοῖς εὐσεβέσιν ὑπῆρχεν οὐκ 
ἀσυμφανές161», προσδίδοντας έντονη ρητορικότητα στην αφήγηση. Το απόγειο 
της συγκεκαλυμμένης περιφραστικής αφήγησης, όμως, γίνεται αισθητό με την 
ανάλυση της επόμενης  πρότασης στην οποία ο Γεώργιος Μοναχός με έντεχνο 
τρόπο περιγράφοντας τον έκλυτο βίο και τις σαρκικές απολαύσεις  τον αποκαλεί 
αιρετικό με μια μεταφορικής σημασίας φράση προβαίνοντας με αυτό τον τρόπο 
και σε ένα θεολογικού περιεχομένου μήνυμα: ὁ δειλαίος ἐμμολυνόμενος τὴν τῶν 
ἀλὸγων ζώων κτηνωδίαν. Η φράση τῶν ἀλὸγων ζώων μας είναι γνωστή, όπως 
υποστηρίζει ο Γκουτσιούδης, από τις καθολικές επιστολές του Ιούδα και του 

                                                           
159 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 761, 12-17 
160 Στο σχήμα λιτότητας η λέξη αποδίδεται με άρνηση και την αντίθετης σημασίας λέξη. Σχετικά βλ. 
ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 178.  
161 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 761, 13-14. 
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Πέτρου, όπου και ως «άλογα ζώα» χαρακτηρίζονται οι αιρετικοί από τη μια και 
από την άλλη για να υπερτονίσουν την ανωτερότητα του ανθρώπινου είδους162.  

* 

Λέων Δ ΄ 
Τον Κωνσταντίνο Ε ΄διαδέχτηκε ο Λέων Δ 163΄, όμως στην περίπτωση του 

Λέοντος οι απόψεις των μελετητών σχετικά με τις πηγές και την σκιαγράφησή 
του διίστανται. Έτσι κάποιες πηγές τον περιγράφουν με μελανά χρώματα, ενώ 
κάποιες άλλες με θετικά. Μια μερίδα ερευνητών υποστηρίζει ότι συνέχισε την 
πολιτική του πατέρα του, αλλά με πολύ πιο ήπιες διαθέσεις, διότι όπως 
υποστηρίζει ο Whittow, οι εικονομαχικές αντιλήψεις εκτός του ότι θεωρούνταν 
αίρεση, κάτι το οποίο διαπιστώσαμε και στις πηγές για την περιγραφή του 
Κωνσταντίνου του Ε ΄, ήταν θέμα χρόνου να εξαλειφθούν και η αναστήλωσή 
των εικόνων αποτελούσε γεγονός164. 

Έτσι στο Βίο του Νικήτα Μεδικίου ο Λέων ο Δ ΄ παρουσιάζεται ως: 
«απονηρότερος ων165..», όπως επίσης και στο Βίο του Θεοφάνη του Ομολογητή: 
«Λέων ο χλιαρώτατος 166». Αντίθετα στο Βίο του θεοδώρου Στουδίτη έχουμε 
διαφορετική περιγραφή, εφόσον υποστηρίζει, ότι ήταν συνεχιστής της ίδιας 
πολιτικής με αυτή του πατέρα του και ήταν: «τύραννος», καθώς και: «πατρώζων 
και μηδέ καθυφιείς του γενητορος167..». Στο σημείο αυτό με τη φράση απονηρότερος, 
που σημαίνει αβλαβής, ακίνδυνος168, παρατηρούμε τη χρήση του στερητικού α-, 
το οποίο γενικά  προσδίδει αρνητική σημασία και χρησιμοποιείται για να 
δηλώσει έλλειψη και απουσία169, όμως στην περίπτωσή μας λειτουργεί ως 
αντιθετικό μοτίβο:  

πονηρός VS απόνηρος 
                                                           
162 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 115. 
163 Σχετικά με το βίο του Λέοντος του Δ ΄ βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1209. Επίσης βλ. OSTROGORSKY G., Ιστορία, ό.π., 
τομ.2, σελ. 43-45. 
164 Για το θέμα αυτό βλ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., 14-15 και WHITTOW M., The Making  of  
Byzantium, ό.π., σελ. 145.  
165 Βίος Νικήτα Μεδικίου, ό.π. σελ 27: 30 
166 Βίος Θεοφάνους Ομολογητού, ό.π., σελ. 7. 
167 Βίος Θeoδώρου Στουδίτου, ό.π., σελ. 261 
168

 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 305.  
169 ό.π., σελ. 47.  
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με στόχο  να προσδώσει έμφαση στην περιγραφή, καθώς επίσης και με τη χρήση 
του συγκριτικού βαθμού να τονίσει τη σύγκριση με τους προηγούμενους 
αυτοκράτορες. Στη συνέχεια με τη χρήση της παράθεσης ο χλιαρώτατος  και του 
υπερθετικού βαθμού επιτυγχάνεται ο εμφατικός τόνος που επιχειρεί ο 
συγγραφέας του Βίου. Στη Χρονογραφία του Θεοφάνη διαπιστώνουμε, ότι η 
κειμενική διάσταση της περιγραφής της βασιλείας του Λέοντος Δ ΄ είναι σαφώς 
μικρότερη σε σχέση με αυτή του Λέοντος Γ ΄ και Κωνσταντίνου του Ε ΄. Τα κύρια 
αφηγηματικά μοτίβα με τα οποία ο συγγραφέας δομεί την περιγραφή του είναι: 
 Γέννηση. 
 Βραχύβια βασιλεία. 
 Πολιτικές πράξεις. 
 Μαρτυρικός θάνατος. 

Έτσι με χρονογραφική διάθεση αναφέρει, ότι γεννήθηκε ο γιος του 
Κωνσταντίνου Ε ΄ τον μήνα Ιανουάριο: «Τῇ δἐ κε ΄τοῦ Ἰανουαρίου μηνὸς τῆς αὐτῆς 
ἰνδικτιῶνος ἐτέχθη τῷ βασιλεῖ Κωνσταντίνῳ υἱὸς, ὃ ἐπωνόμασε Λέοντα 170 ..». 
Ακολουθεί η αφηγηματική ενότητα της βραχύβιας βασιλείας, η οποία στη 
περίπτωση του Θεοφάνη συνδυάζεται και με την πολιτική δραστηριότητα και τη 
φιλικά κείμενη στάση απέναντι στον Κλήρο: «καὶ ἔδοξεν εὐσεβὴς εἶναι πρὸς ὀλίγον 
χρόνον καὶ φίλος τῆς ἁγίας Θεοτόκου καὶ τῶν μοναχῶν171». Επιπροσθέτως, εκτός 
από τις πολιτικές πράξεις σε θρησκευτικό επίπεδο αναφέρει και τις αλλαγές τόσο 
σε κοινωνικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο: «ἐξευμενίσατο τὸν λαὸν καὶ τοὺς ἐν 
τῇ πόλει...ὅθεν καὶ μητροπολίτας ἐκ τῶν ἀββάδων ἐν τοῖς πρωτίστοις θρόνοις 
προεβάλετο˙ στρατεύματα τε ἐποίησεν κατὰ θέματα πολλὰ καὶ τὰ τὰγματα 
ἐπηύξησεν172». Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή του αφηγηματικού 
μοτίβου του θανάτου, όπου τον σκιαγραφεί με ψυχογραφική διάθεση ως λάτρη 
των πολύτιμων λίθων και  υπονοώντας προφανώς ότι ήταν εξαρτημένος από 
αυτήν: «τῆς δ΄ ἰνδικτιῶνος τέθνηκε Λέων...λιθομανὴς173 ὑπάρχων λίαν ἠράσθη τοῦ 

                                                           
170 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 426, 14-15. 
171 ό.π., σελ. 449, 14-15. 
172 ό.π., σελ. 449, 14-17. 
173 Η φράση λιθομανής από το λίθος + μανία αναφέρεται σε κάποιον που έχει μανία και συνεπώς εξάρτηση 
από τους πολύτιμους λίθους. Σχετικά βλ. LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 802. 
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στέμματος τῆς μεγάλης ἐκκλησίας.....καὶ ἐξῆλθον ἄνθρακες ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 
καὶ ληφθεὶς σφοδρῷ πυρετῷ τέθνηκε174..».  

  Στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού, όπως ακριβώς συνέβη και 
στη Χρονογραφία του Θεοφάνη, η κειμενική έκταση είναι σαφώς, σε σχέση με τις 
προηγούμενες του Λέοντος του Γ ΄και του Κωνσταντίνου του Ε ΄, πολύ μικρότερη, 
γεγονός που επιβεβαιώνει και την έλλειψη σπουδαιότητας που είχαν προσδώσει 
οι πηγές στο πρόσωπό του. Τα αφηγηματικά μοτίβα με τα οποία ο συγγραφέας 
δομεί το κείμενό του είναι δύο: 
 Βραχύβια βασιλεία – μεταμόρφωση. 
 Θάνατος. 

Μεταξύ των δύο βασικών δομικών μοτίβων παρεμβάλλεται μια εμβόλιμη 
ενότητα175 με παραβολικό-συμβολικό χαρακτήρα και με μεγαλύτερη κειμενική 
έκταση σε σχέση με τα προαναφερθέντες αφηγηματικές ενότητες, στην οποία 
περιγράφεται το περιστατικό της δολοφονίας κάποιου ανθρώπου στο δρόμο τον 
οποίο ακολουθούσε ο σκύλος του και της ταφής του πτώματος από κάποιον 
περαστικό που με ευσπλαχνία έθαψε το πτώμα. Το σημαντικό είναι και στο οποίο 
δίνεται μεγαλύτερη έμφαση η περιγραφή της αναγνώρισης του δολοφόνου από 
τον σκύλο και η ομολογία του δολοφόνου για τη στυγερή του πράξη.   

Το κεφάλαιο περιγραφής του Λέοντος του Δ ΄ αρχίζει με έναν συνδυασμό 
παράθεσης και εμπρόθετου προσδιορισμού εκ + γενική που δηλώνει προέλευση, 
καταγωγή176 με εθνωνυμικό προσδιορισμό, ο οποίος λειτουργεί σαφώς εμφατικά: 
«Μετὰ δε Κωνσταντῖνον τὸν Κοπρώνυμον ἐβασίλευσε Λέων ὁ ἐκ τῆς Χαζάρας υἱὸς 
αὐτοῦ ἔτη ε΄ 177 .» Το αφηγηματικό μοτίβο της βραχύβιας βασιλείας και της 
μεταμόρφωσής του, στηρίζεται στην αντίθεση και ουσιαστική μετατροπή: 

Ευσέβεια                          Ασέβεια 
το οποίο και λειτουργεί ως συμπερασματική διαπίστωση: «ὅς ἔδοξε μὲν πρὸς 
ὀλίγον χρόνον εὐσεβὴς, μετὰ δὲ ταῦτα παρετράπη178». Αξιοσημείωτο είναι, ότι δε 
γίνεται σαφές αν ο συγγραφέας ακριβώς εννοεί τη στροφή στην εικονομαχική 
                                                           
174 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 453, 26-30. 
175 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 765, 15-19 και 766, 1-14. 
176 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 80. 
177 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 765, 8-9. 
178 ό.π., σελ. 765, 9-10. 
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πολιτική  με τη χρήση του ρήματος παρατρέπω, το οποίο σημαίνει ότι στράφηκε 
αλλού, άλλαξε γνώμη179, αλλά το αφήνει να αιωρείται180 ως ενδεχόμενο. 
 Αμέσως μετά ακολουθεί το μοτίβο της περιγραφής του θανάτου, που 
προήλθε κατόπιν της επαφής του κεφαλιού του με το στέμμα, το οποίο 
προφανώς είχε άνθρακα που του προκάλεσε πυρετό και επέφερε το θάνατο: 
«τολμήσας γὰρ φορέσαι τὸ στέμμα τῆς μεγάλης ἐκκλησίας απηνθρακώθη δεινῶς ἡ 
κεφαλὴ αὐτοῦ, καὶ οὕτω πυρετῷ σφοδροτάτῳ συνεχόμενος καὶ φθειρόμενος 
ἐτελεύτησε τῆς ἱεροσυλίας τὰ ἐπίχειρα κομισάμενος 181 ». Στο χωρίο αυτό 
παρατηρούμε, ότι ο συγγραφέας με τη χρήση της μετοχής τολμήσας, η οποία έχει 
εμφατικό χαρακτήρα, προσπαθεί να προδιαθέσει τον αναγνώστη, εφόσον 
ουσιαστικά θέλει να τονίσει ότι τόλμησε να κάνει κάτι που δεν άξιζε και το 
οποίο συνδέει σημασιολογικά με το τέλος της πρότασης, το θάνατό του, δηλαδή, 
με τη θεία δίκη για τις ιερόσυλες πράξεις του: τῆς ἱεροσυλίας τὰ ἐπίχειρα 
κομισάμενος. Συνεπώς παρατηρούμε την σχεδόν απόλυτη αποσιώπηση της 
περιγραφής στοιχείων από τη ζωή και το έργο του, που ίσως θα διαφώτιζαν 
κυρίως τους λόγους και τις βαθύτερες αιτίες αυτής της μεταστροφής, στην οποία 
αναφέρθηκε ο Γεώργιος Μοναχός. Στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου 
Λογοθέτη, καθώς και στη Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού παρατηρούμε, 
ότι ακολουθείται η ίδια αφηγηματική δομή που προαναφέραμε: 
 Στον Συμεών Μάγιστρο το αφηγηματικό μοτίβο της γέννησης του 
Λέοντος περιγράφεται με τοπωνυμικό χαρακτηρισμό: «Λέων ὁ ἐκ Χαζάρας υἱὸς 
ἐβασίλευσε ἔτη ε΄182». Στην περιγραφή της ενότητας της πολιτικής του Λέοντος Δ΄, 
η οποία είναι όμοια με τη Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού, παρουσιάζεται, 
ότι προσποιείται πως είναι φιλικά κείμενος προς τον κλήρο και τους μοναχούς, 
τους οποίους και επιλέγει: «εὐσεβὴς εἶναι προσποιησάμενος καὶ φίλος ἦν τῆς 
Θεοτόκου καὶ τῶν μοναχῶν προχειρισάμενος καὶ μητροπολίτας τινας μοναχοὺς ἐν 
θρόνοις τισιν183.». Έπειτα από τις εμβόλιμες περιγραφές για τη θρησκευτική 

                                                           
179 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1591. 
180 Η έμφαση δική μας. 
181Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 765, 11-14. 
182 Συμεών Μαγίστρου , Χρονικόν, ό.π. σελ. 194,2, ομοίως και στο: Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 
190, 6-7. 
183 ό.π. σελ. 194, 3-5 και ό.π., σελ. 190, 8-11.  
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δράση του Λέοντος ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής του 
μαρτυρικού θανάτου, όπου και εδώ χαρακτηρίζεται ως εξαρτημένος από την 
αγάπη για τους πολύτιμους λίθους: «ὁ δὲ αὐτὸς Λέων λιθομανὴς 
ὑπάρχων...ὑποστραφέντος δὲ ἀπηνθρακώθη δεινῶς ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ σφροδροτάτῳ 
πυρετῷ συνεχόμενος καὶ φθειρόμενος ἐτελεύτησε τῆς ἱεροσυλίας τὰ ἐπίχειρα 
κομισάμενος184», όπου και εδώ σχετίζεται το μαρτυρικό τέλος με τη θεία δίκη για 
τις πράξεις του. 

* 

Κωνσταντίνος ΣΤ ΄ 
Μετά το θάνατο του Λέοντος Δ ΄ και της σύντομης βασιλείας του των 

μόλις πέντε ετών η Αυτοκρατορία βρέθηκε σε μια κάπως ρευστή κατάσταση, 
εφόσον ο θρόνος περιήλθε στον ανήλικο γιο της Ειρήνης της Αθηναίας, η οποία 
ασκούσε τη συμβασιλεία και την ουσιαστική εξουσία. Ο χαρακτήρας, όμως, του 
Κωνσταντίνου185 και ο έκλυτος βίος του από τη μια, και προφανώς η θέλησή της 
για εξουσία από την άλλη ώθησαν την Ειρήνη να ανατράψει το γιο της και να 
τον τυφλώσει186. Ο Θεοφάνης Ομολογητής στη Χρονογραφία του καθιστά σαφές 
το δομικό σχήμα που θα ακολουθήσει στην αφήγησή του και το οργανώνει με τα 
εξής αφηγηματικά μοτίβα: 
 Αλλαγή κατάστασης. 
 Περιγραφή πολιτικής κατάστασης – ρόλος Ειρήνης. 
 Θάνατος. 

Η αλλαγή της προηγούμενης εικονομαχικής πολιτικής γίνεται άμεσα 
αισθητή και αποτελεί πλέον γεγονός: «ἤρξαντο δὲ οἱ εὐσεβεῖς παρρησιάζεσθαι καὶ ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ πλατύνεσθαι ..καὶ ἡ θεολογία τοῦ Θεοῦ ὑψοῦσθαι 187 ». Στο 
συγκεκριμένο χωρίο παρατηρούμε ότι ο Θεοφάνης καθιστά σαφές και με έντονη 

                                                           
184 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 196, 41-45 και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 192, 9-
14. 
185 Σχετικά με τη ζωή και το έργο του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΣΤ ΄ βλ. ODB, τομ.1, σελ. 501. Επίσης, βλ. 
OSTROGORSKY G., Ιστορία, ό.π., τομ.2, σελ. 45 – 50. 
186 ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., σελ. 15-18.  
187 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 455, 8-21. 
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ρητορικότητα, ότι η πρότερη κατάσταση αποτελεί πλέον παρελθόν.  Για να το 
πετύχει αυτό χρησιμοποιεί τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου:  

Ευσέβεια VS ασέβεια 
Όπως, επίσης, και με τη χρήση του ομοιοτέλευτου σχήματος: παρρησιάζεσθαι, 
πλατύνεσθαι, ὑψοῦσθαι, και ακολούθως το σχήμα παρονομασίας188 με τη φράση: 
θεολογία τοῦ Θεοῦ.  
 Στη συνέχεια έχουμε την περιγραφή του αφηγηματικού μοτίβου της 
αλλαγής πολιτικής, όπου και εδώ τονίζεται η μεταστροφή του εικονομαχικού 
κλίματος: «τῷ δὲ Μαΐῳ μηνὶ τῆς αὐτῆς ἱνδικτιῶνος ἐξῆλθεν ἡ βασίλισσα Εἰρήνη σὺν 
τῷ υἱῷ αὐτῆς καὶ δυνάμεως πολλῆς ἐπὶ τὴν Θράκην ἐπιφερομένη ὄργανα 
μουσικὰ189..». Ενδιαφέρον προκαλεί η εικονοποιία της μουσικής συνοδείας, η 
οποία ενεργοποιεί την αίσθηση της ακοής, εφόσον παραπέμπει σε μια έντονη 
μουσική στιγμή, αλλά και τις μετακινήσεις σε άλλες περιοχές, υπονοώντας την 
κατάσταση ειρήνης στην οποία περιήλθε η αυτοκρατορία.  

Η ενότητα του μαρτυρικού θανάτου  και συγκεκριμένα η τύφλωσή του 
παρουσιάζεται ως μια βάναυση ενέργεια με αποτέλεσμα το θάνατο του 
Κωνσταντίνου, στον οποίο είχε καταλυτικής σημασίας συμμετοχή η μητέρα του 
Ειρήνη: «καὶ περὶ ὥραν θ΄ ἐκτυφλοῦσιν αὐτὸν δεινῶς καὶ ἀνιάτως πρὸς τὸ ἀποθανεῖν 
αὐτόν, γνώμῃ τῆς μητρὸς αὐτοῦ καὶ τῶν συμβούλων αὐτῆς190». Εντύπωση προκαλεί, 
ότι το μεγαλύτερο βάρος το δίνει στους κακούς συμβούλους της Ειρήνης και όχι 
στην ίδια προστατεύοντας κατά κάποιο τρόπο την υπόστασή της.  

Ο Γεώργιος Μοναχός στη Χρονογραφία του δομεί την αφήγηση του 
στηριζόμενος στα εξής αφηγηματικά μοτίβα τα οποία παρουσιάζουν θεματική 
αλληλουχία: 
 Αλλαγή κατάστασης. 
 Περιγραφή πολιτικής κατάστασης – Ειρήνη. 
 Θάνατος. 

Από το προοίμιο του κεφαλαίου, το οποίο συμπίπτει με το μοτίβο της 
αλλαγής της κατάστασης, γίνεται αισθητή η πρόθεση του συγγραφέα να 

                                                           
188 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 93. 
189 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 457, 6-19. 
190 ό.π., σελ. 472, 16-18. 
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καταστήσει σαφή την αλλαγή κλίματος προβαίνοντας σε  ενός είδους σύγκρισης 
με τις προηγούμενες περιγραφές, τονίζοντας ότι το ευσεβές δόγμα της 
Ορθοδοξίας απελευθερώθηκε από την πρότερη του κατάσταση και άρχισε ξανά 
να διαδίδεται ο Λόγος του Θεού, ανοικοδομήθηκαν οι Μονές και γενικότερα 
σηματοδοτήθηκε μια διαφορετική πολιτική διαδοχικών ενεργειών από την 
μέχρι τώρα εικονομαχική: «ἐφ’ οὗ τὸ τῆς εὐσεβείας δόγμα ἔλαβεν ἀρχὴν 
παρρησιάζεσθαι, καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ πλατύνεσθαι, καὶ τὰ μοναστήρια μετὰ πάσης 
ἀδείας ἀνοικοδομεῖσθαι191..». Στο σημείο αυτό του προοιμίου παρατηρούμε, ότι 
εκτός από το αντιθετικό μοτίβο που χρησιμοποίησε ο Θεοφάνης:  

ευσέβεια VS ασέβεια 
ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το ομοιοτέλευτο σχήμα192 το οποίο και προσδίδει 
έντονη ρητορικότητα  στην αφήγηση. Επιπροσθέτως, η αναφορά στους δύο 
ευσεβείς βασιλείς, την Ειρήνη και τον Κωνσταντίνο Στ΄ λειτουργεί εμφατικά 
τονίζοντας, ότι κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους θα μπορέσει και πάλι να τον 
δει ο Ήλιος: «ἐπι δὲ Κωνσταντίνου καὶ Εἰρήνης τῶν εὐσεβῶν βασιλέων, ὦ ἥλιε, 
πάλιν με ὄψει193.» . Εμφανής γίνεται ο έντονος συμβολισμός του χωρίου με το 
οποίον ενεργοποιείται πρωτίστως η αίσθηση της όρασης και  επιτυγχάνεται με 
το αντιθετικό μοτίβο:  

Φως VS Σκότος  
Εξίσου σημαντική είναι η λειτουργία της κλητικής προσφώνησης και της 
αφήγησης σε β ΄ πρόσωπο, του διαλόγου194, δηλαδή, του αφηγητή – συγγραφέα με 
τον Ήλιο και η ανακούφιση που αισθάνεται, γεγονός που αποδεικνύει τη 
ψυχογραφική χροιά της περιγραφής.   
 Ακολουθεί η περιγραφή του μοτίβου της πολιτικής κατάστασης, στο 
οποίο γίνεται σαφές το παιχνίδι των λέξεων και ο συμβολισμός που επιχειρεί να 

                                                           
191 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 766, 14-16. 
192 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 79. 
193 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 766, 19-20. 
194 Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι ως Διάλογος, σύμφωνα με τον Βελουδή, αποτελεί το μέρος 
της αφήγησης όπου δύο ή περισσότερα πρόσωπα της αφήγησης παρουσιάζονται να συνδιαλέγονται σε ευθύ 
λόγο και σε α ΄ενικό πρόσωπο. Μια ενότητα κατά την οποία δεν υπάρχει οποιαδήποτε παρέκβαση του 
αφηγητή (όπως π.χ. σχόλιο) αποτελεί μια δραματοποιημένη σκηνή κάτι το οποίο διαπιστώνουμε και στο 
χωρίο στο οποίο αναφερόμαστε, όπου δεν συναντούμε παρεκβάσεις και ο διάλογος είναι ευθύς. Σχετικά βλ. 
ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία, ό.π., σελ. 147.  



 

[79] 
 

καταφέρει ο συγγραφέας με το συσχετισμό του ονόματος της Ειρήνης, που ήταν 
και η Αυτοκράτειρα, με την ειρήνη ως κατάσταση: «καὶ δὴ βαθείας εἰρήνης 
γενομένης, ἐξῆλθεν ὁ βασιλεῦς σὺν τῇ μητρὶ πρὸς τὰ μέρη τῇς Θρᾴκης μετ’ ὀργάνων 
καὶ μουσικῶν καὶ λαοῦ πλείστου195.». Αποτέλεσμα, λοιπόν, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Γεώργιος Μοναχός, ήταν να περιέλθει η αυτοκρατορία σε περίοδο 
ειρήνης, γεγονός που κατά την άποψή του επέτρεψε την επανάληψη των 
μετακινήσεων εκτός της πρωτεύουσας. Σημαντική, επίσης, είναι η εικονοποιία, 
που δημιουργείται με την περιγραφή της συνοδείας των μουσικών οργάνων και 
του πλήθους, όπως ακριβώς την παρουσίασε και ο Θεοφάνης, που ακολουθούν 
την αυτοκρατορική οικογένεια ενεργοποιώντας την αίσθηση της ακοής και 
ταυτόχρονα προσδίδοντας έντονη θεατρικότητα στην αφήγηση. 
 Τέλος, το αφηγηματικό μοτίβο του θανάτου και της τύφλωσής του 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας του ότι δεν εμπλέκει την μητέρα του 
σε αυτό και αναφέρει ότι έγινε από μερίδα ανθρώπων που είχαν αντιταχθεί στην 
πολιτική του: «καὶ δὴ παραγενόμενον ἐν τῷ παλατίῳ, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ 
παρούσης μήτε μὴν γινωσκούσης τὴν βουλὴν αὐτῶν, ἐκτυφλοῦσιν αὐτὸν, καὶ μετὰ 
χρόνον τινα τέθνηκεν196».  
 Στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου Λογοθέτη, όπως επίσης και στη 
Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού παρατηρούμε ταυτόσημη δομική 
ανάπτυξη των αφηγηματικών μοτίβων που παρουσιάζουν θεματική ομοιότητα 
με τους προηγούμενους ιστορικούς-χρονογράφους.  Στο προοίμιο της ενότητας ο 
Συμεών Μάγιστρος τονίζει και αυτός με τη σειρά του δύο παράλληλα αντιθετικά 
μοτίβα, το πρώτο με το οποίο πραγματοποιεί τη σύγκριση παρελθόντος – 
παρόντος: 

ευσέβεια VS ασέβεια 
και το δεύτερο με το οποίο  συνδέει το παρόν με την κατάσταση φωτεινότητας, 
ως αποτέλεσμα της διακυβέρνησης του Κωνσταντίνου και της Ειρήνης: 
«Κωνσταντῖνος σὺν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Εἰρήνη ἐβασίλευσεν ἔτη ι΄ τῆς εὐσεβείας καὶ τῆς 

                                                           
195 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 767, 14-17. 
196 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 771, 5-7.  Επίσης για τη στάση του Γεωργίου Μοναχού 
απέναντι στην αυτοκράτειρα Ειρήνη, την οποία δεν εμπλέκει στην τύφλωση του Κωνσταντίνου Στ ΄.βλ.  
KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 224. 
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ἐκκλησιαστικῆς καταστάσεως ἐπ’ αὐτῶν ἀναλαμψάσης197». Παρεμβάλλονται οι 
περιγραφές διάφορων στρατιωτικών και θρησκευτικών ενεργειών και περνάμε 
στην περιγραφή της αφηγηματικής ενότητας των πολιτικών πράξεων, όπου και 
εδώ γίνεται λόγος για τη δυνατότητα μετακινήσεων σε άλλες περιοχές, όπως 
επίσης και της μουσικής συνοδείας και της θεατρικότητας που δημιουργείται: 
«ἐξῆλθε δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς σὺν τῇ μητρὶ αὐτοῦ ἐν τῇ Θράκῃ μετ’ ὀργάνων μουσικῶν 
καὶ λαοῦ πλείστου198...». 

Ο μαρτυρικός θάνατος, σε αντίθεση με τον Γεώργιο Μοναχό που τον 
αποσυνδέει από την Ειρήνη στον Συμεών Μάγιστρο και στον Λέοντα Γραμματικό 
συνδέεται με την ανάμειξη της Ειρήνης: «καὶ σύμβουλοι τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἐν τῇ 
Πορφύρα ἐγεννήθη, καὶ ἐκτυφλοῦσιν αὐτὸν δεινῶς καὶ ἀνιάτως πρὸς τὸ τεθνᾶναι 
αὐτὸν 199 ..», ενώ με μικρές διαφοροποιήσεις αποδίδεται το χωρίο στον 
Γραμματικό: «καὶ σύμβουλοι τῆς μητρὸς αὐτοῦ ἐν ᾗ ἐγεννήθη καὶ ἐκτυφλοῦσιν αὐτὸν, 
τῆς μητρὸς βουλευσαμένης200..». 

* 

Ειρήνη η Αθηναία 
 Η περίοδος διακυβέρνησης της Ειρήνης της Αθηναίας 201  αποτέλεσε 
κομβικό σημείο για την εξέλιξη της εικονομαχικής έριδος, διότι κύριο μέλημά 
της ήταν η αναστήλωση των εικόνων, την οποία και τελικά πέτυχε με την Ζ ΄ 
Οικουμενική Σύνοδο, όμως αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση. Οι ουσιαστικοί 
παράγοντες της στάσης της και τα κίνητρά της που για κάποιους μελετητές 
υπήρξαν αμιγώς πολιτικά, ενώ για άλλους και συναισθηματικά δε θα αναλυθούν 
επί του παρόντος 202 . Οι αγιολογικές πηγές εστιάζουν στην αντίδραση που 
συνάντησε από το στρατό στο εγχείρημά της από τη μια, που όπως 

                                                           
197 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 196, 46-47. Το χωρίο είναι το ίδιο και στο: Λέων Γραμματικός, 
Χρονογραφία, ό.π., σελ. 192, 17-19. 
198 ό.π. σελ . 194, 2, αντίστοιχα και στο: ό.π., σελ. 190, 6-7. 
199

 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 202, 141-142.  
200

 Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 199, 19-21. 
201 Στοιχεία για τη ζωή και το έργο της αυτοκράτειρας Ειρήνης βλ. ODB, τομ.,2, σελ. 1008. Επίσης τις μελέτες 
για τη θέση της γυναίκας κατά την περίοδο της Εικονομαχίας: KAZDHAN A.P. – TALBOT A.M., Women and 
Iconoclasm, ΒΖ 84/85, (1991-1992), σελ. 391-408 ·  
202 ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., σελ. 17-18,  όπου και βιβλιογραφία. 
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προαναφέραμε ήταν θερμός υποστηρικτής της εικονομαχικής αντίληψης, και 
από την άλλη στην ένθερμη υποστήριξη των πράξεών της, εφόσον αποσκοπούσε 
στην αναστήλωση των εικόνων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι και αυτή η 
αποτρόπαια πράξη της τύφλωσης του γιου της παρουσιάζεται με θετικό τρόπο, 
διότι αποτελούσε ένα είδος κάθαρσης. Έτσι, η στάση της στρατιωτικής πλευράς 
αποτυπώνεται στα χωρία: «Ὁ δὲ λαὸς τῶν σχολαρίων τε καὶ ἐξκουβιτόρων 
...γυμνώσαντες τὰ ξίφη ἐπῆλθον αὐτοῖς, ἀπειλοῦντες θανατοῦν τὸν ἀρχιερέα  καὶ 
ὀρθοδόξους καὶ ἡγουμένους203.», ενώ σε άλλο χωρίο: «..τὸ στρατιωτικὸν ἐφέρετο 
στῖφος, μὴ συνευδοκοῦν εἰς τὴν τῶν σεπτῶν εἰκόνων ἀποδοχὴν καὶ προσκύνησιν204».  
Οι έντονες στρατιωτικές αντιδράσεις περιγράφονται με ιδιαίτερα ζωντανό 
τρόπο: «..ἰδοῦ τὶ σμῆνος σφηκῶν, ἀνδρῶν φημὶ θυμολεόντων καὶ τῆς Κωνσταντίνου 
στρατολογίας καὶ  λέσχης205..».  
 Για τη στάση της Ειρήνης απέναντι στο γιο της και την προσπάθειά της να 
πετύχει και να ολοκληρώσει την αναστήλωση των εικόνων οι αγιολογικές 
πηγές αναφέρονται με ευμενή σχόλια: «Εἰρήνην τὴν ὄντως τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
εἰρήνης φερώνυμον», όπου με το σχήμα παρονομασίας206 προσδίδει μουσικότητα 
στην αφήγηση.  

Η εξιστόρηση της Ειρήνης της Αθηναίας από τον Θεοφάνη συνδέεται 
άμεσα με την ανατροπή της από τον Νικηφόρο: «Νικηφόρος πατρίκιος καὶ γενικός 
λογοθέτης ἐτυράννησε κατὰ τῆς εὐσεβεστάτης Εἰρήνης Θεοῦ μὲν συγχωρήσαντος 
ἀφάτοις κρίμασι διὰ πλῆθος ἀμαρτιῶν ἡμῶν 207 ..». Όπως είναι προφανές 
παρατηρούμε την εξαιρετικά θετική στάση του Θεοφάνη για την αυτοκράτειρα 
Ειρήνη, την οποία και αποκαλεί εὐσεβεστάτη χρησιμοποιώντας υπερθετικό 
βαθμό δίνοντας έμφαση στη σημασιολογία. Επιπροσθέτως, προβαίνει σε 
χαρακτηρισμούς ψυχογραφικού ενδιαφέροντος όπως: «ἡ δὲ σοφὴ καὶ 
θεοφιλὴς208..», ενώ χρησιμοποιεί το αντιθετικό μοτίβο: 

Ορθός VS μη ορθός 

                                                           
203 Βίος Ειρήνης ό.π., σελ. 15  
204 Βίος Ταρασίου, ό.π., σελ. 88. 
205 Βίος Ταρασίου, ό.π., σελ. 100 
206 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 93.  
207

 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 476, 3-7. 
208

 ό.π., σελ. 476,29. 
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εννοώντας σαφώς την Ορθοδοξία σε αντίθεση με την κακοδοξία και κατά 
προέκταση της εικονομαχικές αντιλήψεις: «ὑπὲρ τῆς ὀρθῆς πίστεως μαρτυρικῶς 
ἀθλήσασα 209». Διαπιστώνουμε στο σημείο αυτό μια προσπάθεια υφολογικής 
προσέγγισης με συγκεκαλυμμένο νόημα ή με παραβολικό. Ειδικότερα, 
παρατηρούμε την εμφατική διάθεση των φράσεων χρησιμοποιώντας το 
επίρρημα μαρτυρικῶς 210  σε συνδυασμό με την μετοχή ἀθλήσασα 211 , όπου 
παρουσιάζει την Ειρήνη, ως μάρτυρα που αγωνίστηκε για την ορθή πίστη, 
προσδίδοντας με αυτό τον τρόπο μια αγιολογική διάσταση.  

Στο Γεώργιο Μοναχό η αφήγηση προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, διότι 
όπως παρατηρούμε δεν υπάρχουν χωρία που να σκιαγραφούν άμεσα το 
χαρακτήρα της, έστω και αν επρόκειτο για προσωπικότητα που ενίσχυσε την 
εικονολατρική πολιτική. Η αφήγηση δομείται με κεντρικό άξονα το 
αφηγηματικό μοτίβο της ανατροπής της Ειρήνης από τον Νικηφόρο Α ΄ , τον 
επονομαζόμενο Λογοθέτη του Γενικού: «Νικηφόρος ὁ πατρίκιος καὶ γενικὸς 
λογοθέτης ἔρχεται σὺν τοῖς ὁμόφροσιν αὐτοῦ νυκτὸς εἰς τὴν χαλκῆν πύληντοῦ 
παλατιοῦ, καὶ ὡς δῆθεν παρὰ τῆς βασιλλίσης πεμφεὶς εἰσέρχεται μετὰ λαμπάδων καὶ 
ὅπλων εἰς τὸ παλάτιον, κἀκεῖθεν εὐθὺς ἀποστείλας καθ’ ὅλην τὴν πόλιν, ἐξευφήμησαν 
αὐτὸν βασιλέα212». Αντίστοιχα στις Χρονογραφίες των Συμεών Μαγίστρου και 
Λέοντος Γραμματικού, η περιγραφή της βασιλείας της Ειρήνης ενσωματώθηκε 
στην βασιλεία του Κωνσταντίνου Ε ΄.  

* 

Νικηφόρος Α ΄  
Ο Νικηφόρος κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του επιδόθηκε στην 

ενίσχυση της οικονομικής ευμάρειας της Αυτοκρατορίας και στην 
ανασυγκρότηση του στρατού, ενώ προσπάθησε να κρατήσει μια ουδέτερη στάση 
σε ζητήματα εκκλησιαστικής φύσης. Παρατηρούμε, ότι οι αγιολογικές πηγές 

                                                           
209 ό.π., σελ. 476, 29. 
210 Το επίρρημα μαρτυρικῶς σημαίνει το θάνατο με μαρτυρικό τρόπο. Σχετικά βλ. LAMPE G.W.H., A Patristic, 
ό.π., σελ. 46. 
211 Από το ρήμα ἀθλέω, που στη θεολογική γλώσσα σημαίνει τον αγώνα των μαρτύρων. Σχετικά βλ. LAMPE 

G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 829. 
212 Σχετικά με τη λειτουργία και το ρόλο του διαλόγου στην αφήγηση βλ. αυτόθι σελ. 63, υποσημ. 265.  
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παρουσιάζουν διφορούμενη στάση απέναντι στο πρόσωπο του Νικηφόρου σε 
κάποιες περιπτώσεις θετική, ενώ σε άλλες αρνητική213.  
Στα ιστοριογραφικά έργα η παρουσιάζει ενδιαφέρον με ποια τρόπο γίνεται αυτή 
η σκιαγράφηση. Η διαμόρφωση της κειμενικής ανάπτυξης που ακολουθεί ο 
Θεοφάνης Ομολογητής σχετικά με την εικόνα του αυτοκράτορα Νικηφόρου 
είναι η ακόλουθη: 
 Διάλογος Ειρήνης – Νικηφόρου. 
 Εξορία Ειρήνης. 
 Προσωποκεντρική περιγραφή Νικηφόρου. 
 Μαρτυρικός θάνατος. 

Το διαλογικό χωρίο214 του διαλόγου της Ειρήνης με τον Νικηφόρο στο 
οποίο θεματικά αφορά στην προσπάθεια του Νικηφόρου να αποσπάσει την 
περιουσία της Ειρήνης, ο Θεοφάνης προβαίνει σε μια έμμεση σκιαγράφηση με 
αρνητικό τόνο του Νικηφόρου και τον παρουσιάζει ως απολύτως φιλοχρήματο. 
Επίσης, χρησιμοποιώντας το αντιθετικό μοτίβο: 

παρελθόν VS  παρόν 
εστιάζει στον ευμετάβλητο χαρακτήρα του Νικηφόρου και εμμέσως 
χαρακτηρίζει τη διακυβέρνησή του ως τυραννική: «γενναίῳ καὶ συνετῷ τῷ 
φρονήματι πρὸς τὸν χθὲς μὲν δοῦλον ἐπίορκον, σήμερον δὲ μοχθηρὸν καὶ ἀνασειστὴν 
καὶ ἀναιδῇ τύραννον 215 ..». Στο σημείο αυτό χρησιμοποιεί ιδιαίτερης 
σημασιολογικής βαρύτητας εκφράσεις, όπως δοῦλον ἐπίορκον 216 , δηλαδή 
ψευδομάρτυρας από τη μια και ως ἀνασειστὴν καὶ ἀναιδῇ τύραννον, από την άλλη 
και ουσιαστικά του αποδίδει, ότι αποσυντόνισε με τις τυραννικές του διαθέσεις 
την εύρυθμη λειτουργία της Αυτοκρατορίας. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το 
αφηγηματικό αυτό μοτίβο του διαλογικού χωρίου χρησιμοποιείται αυτούσιο στις 
Χρονογραφίες του Συμεών Μαγίστρου και  Λέοντος Γραμματικού217. 

                                                           
213 ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π.,19.  
214 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 477: 29 478: 1-28. 
215 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 478, 2-4. Το ίδιο χωρίο στο: Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, 
ό.π. σελ. 204, 5-6, ομοίως και στο: Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 201, 13-15. 
216LIDDELL H.G. – SCOTT R., Lexicon, ό.π., σελ. 649 
217 Συμεών Μαγίστρου Λογοθέτη, Χρονογραφία, ό.π. σελ. 204, 3-15 205, 16-20, ομοίως και στο: Λέων 
Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 201, 11-23 202, 1-9. 
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 Τα διαλογικά χωρία διανθίζονται από την εναλλαγή της χρήσης α ΄με β 
΄πρόσωπο, που προσδίδει έντονη ρητορικότητα και θεατρικότητα στην αφήγηση, 
εφόσον ο αναγνώστης έχει την αίσθηση ότι παρακολουθεί τη σκηνή που 
εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια του. Ειδικότερα σε α΄ πρόσωπο: «ἐγὼ μὲν, ὦ 
ἄνθρωπε, θεὸν ἠγοῦμαι218..», όπως επίσης: «οὐκ ἀποκρύψω ἀπὸ σου, ἕως ὀβολοῦ219»,  
ενώ σε β ΄ πρόσωπο: «ὁ δὲ ἔφη...καὶ εἰς τοῦτο θέλεις σοι γενέσθαι220..» .  
 Έπεται η περιγραφή της ενότητας στην οποία η Ειρήνη εξορίζεται από 
τον Νικηφόρο: «τῷ Νοεμβρίῳ μηνί, χειμῶνος ἐπικείμενου βαρυτάτου, οὐκ ᾤκτειρεν 
αὐτὴν ὁ ἄσπλαγχνος, ἀλλ’ ἐξώρισεν αὐτὴν ἐν Λέσβῳ ἀσφαλῶς φρουρεῖσαι αὐτὴν 
προστάξας221..». Παρατηρούμε ότι στο σημείο αυτό ο Θεοφάνης επιχειρεί να 
δημιουργήσει έναν τόνο συναισθηματικής φόρτισης προς το πρόσωπο της 
Ειρήνης με έντονο το δραματικό στοιχείο, κατευθύνοντας την αφήγηση σε δύο 
πόλους: πρωτίστως με την αναφορά στο βαρύ χειμώνα που επρόκειτο να έρθει 
χρησιμοποιώντας, για να προσδώσει έμφαση, τον υπερθετικό βαθμό  βαρυτάτου, 
και δευτερευόντως προβάλλοντας προσωποκεντρικά το κύριο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του Νικηφόρου: ὁ ἄσπλαγχνος. Συνεχίζοντας την προσωποκεντρική 
αφήγηση ο Θεοφάνης χαρακτηρίζει τον Νικηφόρο με εξαιρετικά αρνητικό 
τρόπο: «ὁ γοῦν παμφάγος οὗτος τοῦ κράτους ἐπιλαβόμενος οὐδὲ κἄν πρὸς βραχὺ 
ἴσχυσεν ἐπικαλύψαι δι’ ὑποκρίσεως τὴν ἔμφυτον κακίαν τε φιλαργυρίαν222 ..». Όπως 
διαπιστώνουμε τον αποκαλεί διεφθαρμένο, εφόσον διασπάθισε κρατικό χρήμα 
και κακοδιαχείριση: παμφάγος οὗτος τοῦ κράτους ἐπιλαβόμενος, υποκριτή με 
έμφυτο το αίσθημα της φιλαργυρίας και της κακίας223. 

                                                           
218 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 478,  5-6. Ενώ στο: Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 
204, 6-7, και «θεὸν εὐεργέτην ἠγοῦμαι» στο: Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 201, 15. 
219 ό.π., σελ. 478, 25. Επίσης αντιστοίχως: « ὄμοσόν μοι μὴ ἀποκρύψαι τι τῶν θησαυρῶν», ό.π. σελ. 205, 16-17,  
και στο: ό.π., σελ. 202, 3-4. 
220 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 478, 21-22. 
221 ό.π., σελ. 479, 8-10. 
222 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 491,  17-21. 
223 Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι το ίδιο χαρακτηριστικό σχόλιο υπάρχει και στο: Συμεών Μαγίστρου, 
Χρονικόν, ό.π. σελ. 207, 77 και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 205, 2-3. Αν θέλαμε να 
εμβαθύνουμε στις αιτίες και στον ουσιαστικό λόγο που η κριτική του απέναντι στον Νικηφόρο έχει τόσο 
αρνητικές διαστάσεις μπορούμε να υποθέσουμε, ότι πιθανώς πρόκειται για προσωπικές απόψεις από τη μια 
και από την άλλη ίσως υποκινούμενος από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις του Νικηφόρου, που ήταν 
καταστροφικές για τον μοναστηριακό κόσμο. Σχετικά βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί  Ιστορικοί, ό.π., σελ. 133. 
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 Ακολουθεί, τέλος, το αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής του 
μαρτυρικού θανάτου που περιγράφεται, όπως παρατηρούμε σε όλες τις πηγές με 
τον ίδιο σχεδόν βίαιο και αποτρόπαιο τρόπο. Στη Χρονογραφία του Θεοφάνη 
έχουμε την κλιμακωτή αφήγηση του αποκεφαλισμού, της αφαίρεσης του 
δέρματος και της μετατροπής του κρανίου σε επάργυρο σκεύος για την πτώση 
υγρών: «τὴν δὲ Νικηφόρου κεφαλὴν ἐκκόψας ὁ Κροῦμος ἐκρέμασεν ἐπὶ ξύλου ἡμέρας 
ἱκανάς, μετὰ δὲ ταῦτα λαβὼν τατύην καὶ γυμνώσας τὸ ὀστοῦν ἀργυρόν τε ἐνδύσας 
ἔξωθεν πίνειν224..». Ασφαλώς η αφήγηση είναι τόσο ρεαλιστική με έντονο το 
δραματικό στοιχείο προκαλώντας άμεσα το αίσθημα φρικαλεότητας.  
 Μια ακόμη περιγραφή με προσωποκεντρικό χαρακτήρα συναντούμε στην 
εξιστόρηση της ήττας και του τραγικού θανάτου του Νικηφόρου Α ΄ στο Scriptor 
Incertus, που σχετίζεται με συγκεκριμένα επεισόδια. Το πρώτο αναφέρεται στην 
περιγραφή των ωμοτήτων και των λεηλασιών άνευ σχεδιασμού και στρατηγικού 
στόχου εκ μέρους των βυζαντινών, πράξεις οι οποίες έρχονταν σε αντίθεση με το 
κοινό θρησκευτικό αίσθημα της εποχής225: «Λοιπὸν οὖν ἰδόντες τὸ ἀδιάτακτον και 
ἀσύστατον τοῦ Νικηφόρου τινὲς καὶ οὐδείς τολμᾷ αὐτῷ λαλῆσαι226..». Επιπροσθέτως, 
παρατηρούμε ότι χρησιμοποιεί δύο φράσεις που σκιαγραφούν τον χαρακτήρα 
του: ἀδιάτακτον και ἀσύστατον, όπου εκτός από τη χρήση του στερητικού α- 
διαπιστώνουμε τη σημασιολογική βαρύτητα των λέξεων με θεολογικό υπόβαθρο 
όπως ἀδιάτακτος227, που σημαίνει αυτός που δεν έχει υπόσταση και ἀσύστατος228 
που κατά προέκταση αναφέρεται σε αιρετική διδασκαλία. Επόμενο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα στο οποίο ο ανώνυμος συγγραφέας του Scriptor 
Incertus δίνει έμφαση αποτελεί η υπέρμετρη αλαζονεία του: «Οὕτω Νικηφόρος ὁ 
βασιλεὺς ἐξ ἀβουλίας καὶ ἀλαζονείας ἑαυτόν τε καὶ πᾶσαν τὴν τῶν Ῥωμαίων ἰσχὺν 
ἀπώλεσεν229...» όπως επίσης, και από την αντίληψη του Νικηφόρου, ότι όλες οι 
στρατιωτικές του επιτυχίες σχετίζονταν με τη δικαιοσύνη του: « ἰδού, ταῦτα 

                                                           
224 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 478,  29-31. 
225 Αναφορικά με το μαρτυρικό τέλος του Νικηφόρου στο Scriptor Incertus βλ.  KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί 
Ιστορικοί, ό.π., σελ. 197. 
226 IADEVAIA F., Scriptor Incertus, ό.π., σελ. 40-42. 
227 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 34. 
228 ό.π., σελ. 252. 
229

 IADEVAIA F., Scriptor Incertus, ό.π., σελ. 90-92 και  KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί  Ιστορικοί, ό.π., σελ. 203. 
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πάντα ὁ Θεὸς παρέδωκέν μοι 230 ..».  Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
αφηγηματική ενότητα της σκιαγράφησης του Νικηφόρου η οποία κλιμακωτά 
καταλήγει στην αιτία της καταστροφής του. Σχηματικά θα μπορούσε να έχει η 
αφήγηση την ακόλουθη μορφή: 

Εξωτερική σκιαγράφηση                        Εσωτερική                         Όλεθρος. 
Ειδικότερα: «Ἦν δὲ οὗτος ἀνὴρ διμοιραῖος, πλατύς, προγάστωρ, δασύκομος, πρόχειλος, 
πρόσωπον ἔχων μέγα καὶ γένειον πολὺ πεπολιωμένον τῷ δὲ σώματι παχύς, φρόνιμος 
τε πάνυ καὶ πανοῦργος καὶ ὀξὺς εἰς τὸ νοῆσαι, μάλιστα εἰς τὰ τοῦ δημοσίου πράγματα, 
μικρολόγος τε καὶ φιλάργυρος καθ’ ὑπερβολήν, διὸ καὶ τὸν ὄλεθρον αἰώνιον 
ἐκληρώσατο 231 .» Έπειτα από την ακραιφνώς λεπτομερειακή περιγραφή 
διαπιστώνουμε, ότι ο ανώνυμος συγγραφέας επιτυγχάνει να δημιουργήσει μια 
εξαιρετική εικονοποιία, ένα ρεαλιστικό πορτραίτο του αυτοκράτορα Νικηφόρου, 
ενεργοποιώντας αυτόματα την αίσθηση της όρασης, ενώ ταυτόχρονα η 
περιγραφή λειτουργεί ψυχογραφικά ωθώντας τον αναγνώστη να σχηματίσει μια 
εικόνα για το χαρακτήρα του Νικηφόρου. Παράλληλα στο τέλος η φράση με την 
οποία σηματοδοτεί ότι ο χαρακτήρας που μόλις περιέγραψε ο συγγραφέας 
οδηγήθηκε στον αιώνιο όλεθρο παραπέμπει σε μια προσπάθεια διδαχής εκ 
μέρους του αφηγητή – συγγραφέα και μιας κατάστασης προς αποφυγήν με 
συγκεκαλυμένο το θεολογικό υπόβαθρο. Ταυτόχρονα, η χρήση του ασύνδετου 
σχήματος δημιουργεί έναν εξαιρετικό τόνο ρητορικότητας και θεατρικότητας 
που είναι χαρακτηριστική. 

Ενώ στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού η εικόνα του 
Νικηφόρου περιγράφεται με τον ακόλουθο τρόπο:  

Στο προοίμιο, όπως διαπιστώνουμε, γίνεται αναφορά στην απόφαση του 
Νικηφόρου να απομακρύνει την Ειρήνη στο νησί Λέσβο προφανώς, για να είχε 
ελευθερία κινήσεων και να απέφευγε πιθανές προσπάθειες ανατροπής εκ μέρους 
της: «ὅς Εἰρήνην αὐτίκα περιορίσας ἐν τῆ Λέσβῳ νήσῳ232». Στη συνέχεια έχουμε 
εμβόλιμα επεισόδια, που σχετίζονται με τις στρατιωτικές διενέξεις του 
Νικηφόρου με τους Άραβες και Βουλγάρους με αποκορύφωμα ένα επεισόδιο που 

                                                           
230 ό.π., σελ. 20, 42-43. 
231 IADEVAIA F., Scriptor Incertus, ό.π., σελ. 93-97. 
232 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 772, 6-7. 
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συνέβη κατά το τρίτο έτος βασιλείας του στο Αμόριο μεταξύ του Νικηφόρου και 
του επικεφαλής των Αράβων, όπου παρουσιάζεται ο Νικηφόρος να συνομιλεί με 
ρητορικές ερωτήσεις, οι οποίες ώθησαν τον Άραβα φύλαρχο να μεταπεισθεί και 
να του προσφέρει δώρα  και ειρήνη προβαίνοντας, επίσης σε προσωπικούς 
χαρακτηρισμούς προσδίδοντας ψυχογραφική διάθεση στην αφήγηση: «μετ’ 
εἰρήνης ὑπέστρεψε τὴν Νικηφόρου σύνεσιν καὶ φρόνησιν ὑπερθαυμάσας233.» .  
 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η εμβόλιμη ενότητα που αφορά στο θάνατο 
της αυτοκράτειρας Ειρήνης, η οποία βρισκόταν στην εξορία. Ο συγγραφέας 
προβαίνει σε μια απαρίθμηση στοιχείων του χαρακτήρα της με εξαιρετικά θετική 
χροιά, καθώς και ενεργειών της τόσο σε θρησκευτικό επίπεδο, όσο και σε 
οικονομικό, όπως την κατασκευή γηροκομείων και μοναστηριών, αλλά και 
φοροαπαλλαγές τις οποίες είχε θεσπίσει και διευκόλυναν τους πολίτες: «σφόδρα 
γὰρ εὐσεβὴς καὶ φιλάρετος οὖσα πολλὰ μὲν ξενοδοχεῖα καὶ γηροκομεῖα καὶ 
μοναστήρια κατεσκεύασε καὶ φόρων κουφισμοὺς καὶ ἄλλα τινὰ πλεῖστα διάφορα καὶ 
ἀναρίθμητα κατορθώματα πεποίηκεν εἰς παραμυθίαν καὶ ἀνάπαυσιν τῶν 
πενομένων 234 .» Εντύπωση προκαλεί όσον αφορά στη θετική χροιά που 
προαναφέραμε, από τη μια η χρήση του επιρρήματος σφόδρα , το οποίο επιτείνει 
τη σημασία του εὐσεβὴς καὶ φιλάρετος, ενώ από την άλλη η αναφορά σε πλήθος 
ενεργειών με μια δόση πλεονασμού ἄλλα τινὰ πλεῖστα διάφορα καὶ ἀναρίθμητα 
κατορθώματα. 
 Το επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αφορά στον ψόγο για τη φιλοπόλεμη 
στάση του Νικηφόρου και ειδικότερα στο χωρίο όπου ο Νικηφόρος αρνείται τις 
ειρηνικές προτάσεις του Κρούμου, ο οποίος τις απορρίπτει εξαιτίας της μεγάλης 
απληστίας του που θα επιφέρει και την τελική και ουσιαστική πτώση του 
Νικηφόρου: «οὐ προσήκατο παντελῶς τῆς εἰρήνης τὰ ῥήματα διὰ πολλὴν 
ἀπληστίαν235».  
 Τέλος, εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι η περιγραφή του μαρτυρικού 
θανάτου του Νικηφόρου, η οποία είναι γλαφυρή και παραστατική και στην 
οποία ξεδιπλώνεται σταδιακά ο τρόπος, που παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της 

                                                           
233 ό.π., σελ. 774, 1-2. 
234 ό.π., σελ. 774, 5-9. 
235 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 775, 1-2. 
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απληστίας και της άρνησης της ειρήνης: «τὴν δὲ Νικηφόρου κεφαλὴν ἐκκόψας καὶ 
ἐπὶ ξύλου κρεμάσας...., εἶθ’ οὕτω γυμνώσας τὸ ὀστοῦν καὶ περιαργυρώσας ἔξωθεν 
ἐκέλευσε πίνειν εἰς αὐτὴν τοὺς ἄρχοντας τῶν Βουλγάρων ἐγκαυχώμενος κατὰ τοῦ 
ἀπλησθευθέντος  καὶ τὴν εἰρήνην μὴ θελήσαντος236.»  Κομβικό σημείο, όμως, 
αποτελεί  ο επίλογος του επεισοδίου που λειτουργεί ως διδαχή για την απληστία: 
«μὴ ἀπληστεύου, ὅτι δι‟ ἀπληστίαν πολλοὶ ἐτελεύτησαν237». 

* 

Σταυράκιος  
Ένας αυτοκράτορας με βραχύβια διακυβέρνηση, εφόσον η βασιλεία του 

διήρκησε μόλις μερικούς μήνες έπειτα από τις εσωτερικές οικογενειακές 
ζυμώσεις αποτέλεσμα των οποίων ήταν να αναγορευτεί αυτοκράτορας ο 
κουροπαλάτης Μιχαήλ, που ήταν και γαμπρός του Νικηφόρου: «Τούτου δὲ πρὸς 
τὰ ἄνωθεν χωρήσαντος βασίλεια, καὶ τοῦ υἱοῦ δὲ Σταυρακίου ὀλίγιστον χρόνον 
ἐπιβιώσαντος τῇ βασιλείᾳ, καὶ αὐτοῦ μεταστάντος, Μιχαὴλ προῤῥηθεὶς οὗτος238...». 
Εκάρη μοναχός και πολύ σύντομα πέθανε239. Οι μαρτυρίες των αγιολογικών 
πηγών σχετικά με τη βασιλεία του Σταυρακίου θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
είναι αδιάφορες ή απλά προβαίνουν σε κάποιους χαρακτηρισμούς με θετική 
διάθεση240. 

Στην περίπτωση περιγραφής της βασιλείας του Σταυρακίου 
διαπιστώνουμε σε γενικές γραμμές ότι οι πληροφορίες για τη ζωή και το έργο 
του είτε δεν είναι αρκετές είτε καταλαμβάνουν σχετικά μικρή κειμενική 
διάσταση. Στη Χρονογραφία του Θεοφάνη η κυριαρχεί η αφήγηση περιστρέφεται 
γύρω από δύο θεματικούς άξονες: 
 Τραυματισμός Σταυρακίου 
 Αδυναμία εκτέλεσης καθηκόντων. 

Στην πρώτη αφηγηματική ενότητα περιγράφεται ο τραυματισμός του και οι 
επιπτώσεις που είχε για τις περαιτέρω εξελίξεις: «τιτρώσκεται δὲ καὶ Σταυράκιος, 
                                                           
236 ό.π., σελ. 775, 8-12. 
237 ό.π., σελ. 775, 13-14. 
238 Βίος Ιγνατίου, PG 105: 489, 38-42.  
239 ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., σελ. 19.  
240 ό.π.,σελ. 20.  
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παῖς αὐτοῦ, καιρίως κατὰ τοῦ σπονδύλου τὸ δεξιὸν μέρος241..». Ακολουθεί η επόμενη 
αφηγηματική ενότητα της ανικανότητας διακυβέρνησης ως φυσικό επακόλουθο 
του τραυματισμού του: «Σταυράκιος δὲ ἑλκωθεὶς ἐκ τῆς καιρίας πληγῆς τὰ περὶ τὴν 
ῥάχιν, ὡς μὴ δύνασθαί τινα προσεγγίζειν αὐτῷ διὰ τὴν πολλὴν δυσωδίας242..». Σαφώς 
διαπιστώνουμε την σχεδόν παντελή έλλειψη σκιαγράφησης χαρακτηριστικών, 
τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε πολιτικών πράξεων. Αντίστοιχη εικόνα 
παρατηρούμε και στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού, όπου η 
αφήγηση περιστρέφεται γύρω από τον τραυματισμό του Στραυρακίου στη μάχη 
με τους Βουλγάρους. Την πληροφορία του τραυματισμού τη συναντούμε στο 
τέλος της αφήγησης της βασιλείας του Νικηφόρου Α ΄ που λειτουργεί ως άξονας 
σύνδεσης με το κεφάλαιο, όπου εξιστορεί τη βασιλεία του Σταυρακίου: «ὁ δὲ υἱὸς 
αὐτοῦ Σταυράκιος πληγωθεὶς καιρίως κατὰ τοῦ δεξιοῦ μηροῦ καὶ μόγις ἐξελθὼν τῆς 
μάχης φορείῳ τὴν πόλιν κατέλαβεν243». Ουσιαστικά δομείται η αφήγηση γύρω από 
τους άξονες: 
 Τραυματισμός – Ανικανότητα μετακίνησης. 
 Αντικατάσταση. 

Στο κύριο μέρος της αφήγησης επικρατεί πρωτίστως η περιγραφή της 
κατάστασης αδυναμίας εκ μέρους του Σταυρακίου για την άσκηση των 
αυτοκρατορικών του καθηκόντων: «ὅς ἐν παλατίῳ κείμενος διὰ τὴν πληγὴν τοῦ 
μηροῦ καὶ ἀνορθοῦσθαι μὴ δυνάμενος ἀπρόϊτος ἦν καὶ ἀφανης τοῖς ἔξω τοῦ 
παλατιοῦ244», ενώ ακολουθεί το μοτίβο της αντικατάστασής του από τον Μιχαήλ 
Α ΄, του κουροπαλάτη τονίζοντας το απροσδόκητο της αλλαγής αυτής: «ὡς ἤδη 
ἀπεγνωσμένου τοῦ Σταυρακίου διὰ τὴν χρόνιον ἀρρώστιαν245». Τέλος, στον επίλογο 
της αφήγησης αναφέρεται ο θάνατος του Σταυρακίου, ο οποίος συνδέεται μόνο 
με τον τόπο και συγκεκριμένα με ένα μοναστήρι στην περιοχή Βρακά: «εἰς τὰ 
Βράκα λεγόμενον μοναστήριον ἐτελεύτησεν246».  

                                                           
241 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 492, 2-4. 
242 ό.π., σελ. 495, 15-17. 
243 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 775, 26-28. 
244 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 776, 3-5. 
245 ό.π., σελ. 776, 8-9. 
246 ό.π., σελ. 776, 9-10. 
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Στις Χρονογραφίες του Συμεών Μαγίστρου και Λέοντος Γραμματικού 
παρατηρούμε το αντίστοιχο φαινόμενο της εξαιρετικά σύντομης κειμενική 
διάστασης της περιγραφής του κεφαλαίου για τον Σταυράκιο. Η θεματική 
ανάπτυξη διαρθρώνεται γύρω από τους προαναφερθέντες δομικούς άξονες: 

 Τραυματισμός του Σταυρακίου. 
 Ανικανότητα διακυβέρνησης. 

Έτσι η εικόνα του τραυματισμού περιγράφεται: «οὗτος ἐν τῷ πολέμῳ 
ἐπλήγη κατὰ μηροῦ καὶ φορείῳ τὴν πόλιν κατέλαβεν247.», ενώ η περιγραφή της 
κατάστασης αδυναμίας διακυβέρνησης παρουσιάζεται: «ὃς διὰ τὴν πληγήν ἐν τῷ 
παλατίῳ κείμενος ἀπρόϊτος ἧν248..» ολοκληρώνοντας έτσι τη σύντομη περιγραφή. 

* 

Μιχαήλ Α ΄ Ραγκαβές 
Η βασιλεία του διήρκησε μόνο δύο χρόνια: «διετῆ γὰρ ὀλίγου δεῖν χρόνον 

εὐσεβέστατα τὴν βασιλείαν διεθύνας249..» ενώ σε γενικές γραμμές οι πηγές δε 
δείχνουν κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή προβαίνουν σε κρίσεις γενικολογικού 
περιεχομένου. Επιπροσθέτως, διακρίνουμε στις πηγές μια τάση σύγκρισης του 
Μιχαήλ A ΄ με τον Λέοντα τον Ε΄ με αντιθετικά μοτίβα: «τῶν ἄλλων βασιλέων 
φιλόχριστος250..», «ἐν ὀρθοῖς δόγμασι καὶ εὐσεβείᾳ διέπρεψεν251..», «εἰρήναρχος252..», 
«χριστιανικώτατος253..». Ειδικότερα στην περιγραφή της προσπάθειας εκ μέρους 
του Λέοντος του Ε ΄ να τον ανατρέψει, ο βιογράφος σκιαγραφεί τον Μιχαήλ με 
θετικούς χαρακτηρισμούς, έστω και αν ο ίδιος κατέλαβε πραξικοπηματικά την 
εξουσία254, ίσως με μια δόση υποσυνείδητης υπερβολής, ως έναν άνθρωπο που 
εκουσίως παραδίδει την εξουσία για να αποφευχθούν εμφύλιες συρράξεις: 

                                                           
247 Συμεών ΜαγίστρουΛ, Χρονικόν, ό.π. σελ. 208, 2-4,  ενώ παρατηρούμε τη διαφοροποίηση στη Χρονογραφία 
του Λέοντος, όπου η φράση «ἐν  τῷ πολέμῳ», αντικαθίσταται με τη φράση: «ἐν τῷ κατὰ Βουλγάρων» βλ. 
Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 205: 11-12. 
248 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 208, 4,  και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 205,  12-15. 
249 Βίος Ιγνατίου, PG 105: 489, 52-53. 
250 Βίος Θεοδώρου Στουδίτου, ό.π., σελ. 216.  
251 Βίος Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, ό.π., σελ. 76. 
252 Βίος Πέτρου Ατρώας, ό.π., σελ. 97-98. 
253 Βίος Ευστρατίου ηγουμένου Μονής Αγαύρων, ό.π., σελ. 368. 
254 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 411 
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«Λέοντι δὴ  τῷ Ἀρμενίῳ...κατὰ Βουλγάρων δὲ στρατευσαμένῳ, κἀκεῖθεν τὴν 
ἐπανάστασιν βουλευσαμένῳ, ὑποχωρεῖ τῆς ἀρχῆς ὁ μακάριος ἑκὼν, καὶ τῆς κοσμικῆς 
ἀλαζονείας, καὶ τῶν ἐμφυλίων πολέμων καὶ φθόνων……καὶ τὴν εἰρήνην, ὡς υἱὸς τῆς 
ἀληθοῦς εἰρήνης, ἠγησάμενος255.»  Στο σημείο αυτό διαπιστώνουμε τη δημιουργία 
ενός τόνου μοναχισμού: μακάριος  και  κοσμική αλαζονεία, όπως επίσης και με το 
σχήμα παρονομασίας256, το οποίο δίνει έντονη ρητορικότητα στην αφήγηση. 

Η εξιστόρηση της βασιλείας του Μιχαήλ Α ΄ του Ραγκαβέ σηματοδοτεί 
ουσιαστικά και το τέλος της πρώτης φάσης της εικονομαχικής περιόδου. Ο 
Θεοφάνης με ευσύνοπτο τρόπο σκιαγραφεί κλιμακωτά την εικόνα του Μιχαήλ 
του Α ΄, η οποία αποτελεί συνδυασμό προσωπικών χαρακτηριστικών σε 
ψυχογραφικό άξονα και πολιτικό, ουσιαστικά τον θεωρεί, ως έναν χρήσιμο και 
επιεική αυτοκράτορα, ο οποίος, όμως, είναι ανίκανος να κυβερνήσει και η αιτία 
είναι η άμεση εξάρτησή του από ανίκανους ανθρώπους, όπως ο Θεόκτιστος ο 
Μάγιστρος. Η κειμενική έκταση της συγκεκριμένης  αφήγησης είναι εξαιρετικά 
σύντομη και η διήγηση επικεντρώνεται στην περιγραφή δύο αφηγηματικών 
ενοτήτων: «ἧν μὲν οὖν Μιχαὴλ εἰς πάντας χρηστὸς καὶ ἐπιεικὴς, περὶ δὲ τῆς τῶν 
πραγμάτων διοικήσεως ἀκυβέρνητος, δεδουλωμένος Θεοκτίστῳ257 μαγίστρῳ καὶ τοῖς 
λοιποῖς ἄρχουσιν258..» 

 Ανικανότητα διακυβέρνησης. 
 Θάνατος. 

Ο Γεώργιος Μοναχός αμέσως μετά την αναφορά στην ανάληψη της 
εξουσίας από τον Μιχαήλ ουσιαστικά προβαίνει στη σκιαγράφηση του κύριου 
χαρακτηριστικού γνωρίσματος του Μιχαήλ, το οποίο έχει και πολιτικές 
προεκτάσεις και δεν είναι άλλο από την ανικανότητα διακυβέρνησης, εξαιτίας 
της εξάρτησής του από ανίκανους ανθρώπους, που δεν είχαν πείρα στις 
πολεμικές επιχειρήσεις: «ὅς εἰς πάντα μὲν χρηστὸς ἦν καὶ ἐπιεικής, εἰς δὲ τὴν τῶν 
πραγμάτων διοίκησιν ἀκυβέρνητος παντελῶς καὶ δεδουλωμένος ματαίων ἀνθρώπων 

                                                           
255 Βίος Ιγνατίου, PG 105: 489, 54- 59 και 492, 1-3.  
256 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 93.  
257 Ο Θεόκτιστος ήταν ευνούχος και ο Μιχαήλ Α ΄ Ραγκαβές τον διόρισε πατρίκιο και χαρτουλάριο του 
Κανικλείου. Ασχολήθηκε με την αναδιάρθρωση του ναυτικού με στόχο την αναχαίτιση των αραβικών 
επιδρομών. Πληροφορίες για το Θεόκτιστο βλ. ODB, τομ.3, σελ. 2056. 
258 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 499, 31-32 και 500, 1-2. 
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βουλαῖς καὶ ἀπειροπολέμων 259 ..». Η εμφατική αυτή διάσταση στην πρόταση 
επιτυγχάνεται με τη χρήση των αντιθετικών παρατακτικών συνδέσμων μὲν – 
δὲ260, οι οποίοι ουσιαστικά συνδέουν προτάσεις με διαφορετικό περιεχόμενο και 
στην προκειμένη περίπτωση τονίζουν τη διαφορά μεταξύ του χρηστὸς καὶ 
ἐπιεικής και ἀκυβέρνητος παντελῶς. Η ενότητα της αφήγησης για τον Μιχαήλ Α ΄  
Ραγκαβέ ολοκληρώνεται με την αναφορά στο θάνατό του: «εἰς τὸ πλησίον τῆς 
πόλεως νησίον περιορίζεται, ἐν ᾧ καὶ ἐτελεύτησεν261». Στις Χρονογραφίες του 
Συμεών Μαγίστρου και Λέοντος Γραμματικού διαπιστώνουμε από τον τίτλο της 
ενότητας τη θετική χροιά των χαρακτηρισμών: «Μιχαὴλ ὁ εὐσεβέστατος, ὁ 
Ῥαγκαβέ262», όπου με τη χρήση του υπερθετικού βαθμού και τις κλιμακωτές 
συνεχείς παραθέσεις επιτυγχάνεται ο εμφατικός τόνος στην αφήγηση. Η 
σκιαγρὰφηση της εικόνας του Μιχαήλ Α ΄ Ραγκαβέ συντελείται με τους εξής 
θεματικούς άξονες: 

 Ευσεβής Μιχαήλ. 
 Ανικανότητα διακυβέρνησης. 
 Θάνατος. 

Η ενότητα της ευσέβειας του Μιχαήλ, η οποία και στηρίζεται στα 
αντιθετικά μοτίβα: 

Ευσέβεια VS ασέβεια   
φιλαργυρία VS αφιλαργυρία 

 ουσιαστικά παρουσιάζεται με μια συγκριτική διάθεση σε σχέση με την ασέβεια 
του Νικηφόρου και τη φιλαργυρία: «ἀφιλάργυρος γὰρ ἧν καὶ μεγαλόψυχος 
παραμυθησάμενος τοὺς ἐκ τῆς Νικηφόρου πλεονεξίας ἀδικημένους 263 ». Η 
αφηγηματική ενότητα της αδυναμίας διακυβέρνησης είναι απολύτως όμοια με 
την περιγραφή του Χρονικού Συντόμου του Γεωργίου Μοναχού με πολύ μικρές 

                                                           
259 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 776, 14-17. 
260 Σχετικά με την αντιθετική παρατακτική σύνδεση βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 114-117.  
261 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 776, 23-24. 
262 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 209, 1. Στη Χρονογραφία του Λέοντος Γραμματικού ο τίτλος 
διαφοροποιείται: «Μιχαὴλ ὁ κουροπαλάτης ὁ γαμβρὸς του Σταυρακίου», βλ. Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, 
ό.π., σελ. 206, 3.  
263 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 209, 3-4,  και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 206, 6-8. 
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αποκλίσεις264. Το ίδιο ισχύει και για την περιγραφής της ενότητας του θανάτου 
του Μιχαήλ Α ΄ στη Χρονογραφία του Συμεών Μαγίστρου, η οποία είναι όμοια με 
την περιγραφή του Γεωργίου Μοναχού265, ενώ στην αντίστοιχη περιγραφή της 
ενότητας του θανάτου στη Χρονογραφία του Γραμματικού παρατηρούμε την 
αναφορά του τόπου και συγκεκριμένα στο νησί Πλάτη: «εἰς τὸ πλησίον τῆς πόλεως 
νησίον τὴν Πλάτη περιορίζεται 266 ..». Με την αφήγηση αυτή τελειώνει η 
σκιαγράφηση των εικονομάχων αυτοκρατόρων της Α ΄Φάσης της έριδος. 

* 

Β ΄ Φάση 

Λέων Ε ΄ 
Η ήττα των βυζαντινών στη μάχη με τα βουλγαρικά στρατεύματα στη 

Βερσινικία, η οποία βρισκόταν κόντα στην Αδριανούπολη αποτέλεσε την αιτία 
που έχασε ο Μιχαήλ Α ΄ Ραγκαβέ το θρόνο, τον οποίο και κατέλαβε ο Λέων ο Ε΄ ο 
Αρμένιος267. Με την άνοδο του Λέοντος του Ε ΄ σηματοδοτείται και η έναρξη της 
δεύτερης περιόδου της εικονομαχικής έριδος, η οποία σύμφωνα με τους 
μελετητές υστερούσε σε θεολογική βάση σε σχέση με την πρώτη και οι λόγοι που 
οδήγησαν σε αυτήν ήταν κυρίως πολιτικού περιεχομένου268.  

Οι αγιολογικές πηγές προβαίνουν σε οξείς χαρακτηρισμούς και την 
ανάρρησή του στον αυτοκρατορικό θρόνο ως μια πράξη: «τυραννική269», ενώ τον 
ίδιο τον αποκαλούν: «τύραννο» , αλλά το πιο σημαντικό τον παρομοιάζουν με 
τον Λέοντα Γ ,΄ εφόσον φέρουν το ίδιο όνομα και κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
τους αρχίζει αντίστοιχα η πρώτη και η δεύτερη φάση της εικονομαχικής κρίσης. 
Επιπροσθέτως, στις πηγές παρουσιάζεται με ζωομορφικά χαρακτηριστικά: 

                                                           
264 Στην περιγραφή του επεισοδίου από τον  Γεωργίο Μοναχό που αναφέραμε παραπάνω (σελ.78) έχουμε: ὅς 
εἰς πάντα, η οποία στον Συμεών Μάγιστρο και στον Λέοντα Γραμματικό αντικαθίσταται από το: οὗτος. Συμεών 
Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 209, 11-14,  και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 206, 16-19. 
265 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 209, 11-14. 
266 Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 207, 2-3. 
267 Σχετικά με τη ζωή και το έργο του Λέοντος Ε΄ βλ. OSTROGORSKY G., Ιστορία, ό.π., σελ.72-75 και ODB, τομ. 2, 
σελ.1209. Επίσης βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 412 
268 ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., 21.  
269 Βίος Θεοφυλάκτου Νικομηδείας, σελ. 76-77. 
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«θηριώνυμος τὴν κλὴσιν καὶ τὴν προαίρεσιν.....ὁ καὶ θηρίων ἀπανθρωπότερος καὶ 
ἀγριότερος θηριώνυμος...ὁ δυσώνυμος θὴρ,..ὁ ἄγριος Λέων270». Συναντάμε και πιο 
εξειδικευμένους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι αφορούν πρόσωπα της Παλαιάς και 
της Καινής Διαθήκης: «τὶς ἐκ τοῦ Ἄδου πυλῶν πρόδρομος τοῦ Αντιχρίστου Λέων τῇ 
προσηγορίᾳ271..», «της ασέβειας πρόμαχος272». Η δολοφονία του Λέοντος του Ε ΄ 
ήταν τραγική, αλλά οι  πηγές τη θεώρησαν ως θεία δίκη για την εικονομαχική 
του πολιτική και ουσιαστικά την επιβράβευσαν273. Σημαντικές πληροφορίες για 
τα γεγονότα της δεύτερης εικονομαχικής περιόδου αντλούμε από το Βίο της 
Οσίας Θεοδώρας της εν Θεσσαλονίκη, ένα αγιολογικό κείμενο το οποίο 
γράφτηκε το 894 από τον κληρικό Γρηγόριο, ο οποίος παρεκβαίνει από την 
αφήγησή του και επικεντρώνεται στο πρόσωπο του αρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης Αντωνίου. Η αφηγηματική δομή ακολουθεί το εξής σχήμα: 

 Αιφνίδια επιστροφή εικονομαχίας. 
 Πολιτική Λέοντος Ε ΄- Διωγμοί. 
 Προσωποκεντρική περιγραφή. 
 Θάνατος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του αφηγητή – συγγραφέα 
για την αιφνίδια εμφάνιση της εικονομαχικής έριδος την οποία ταυτίζει με 
αίρεση: «ἐξαίφνης ἡ μυσαρά ἐκείνη καὶ ἀρτιφανὴς αἵρεσις 274 ..». Το επόμενο 
αφηγηματικό μοτίβο αναφέρεται στην περιγραφή της εικονομαχικής πολιτικής 
και  των διωγμών στους οποίους προέβη ο Λέων Ε ΄, τον οποίο παρομοιάζει με 
θηρίο και ταυτόχρονα χρησιμοποιεί εθνωνυμικό προσδιορισμό με αρνητική 
χροιά: «Ἴστε δὲ πάντως τὸν ἐπὶ τοῦ θηριωνύμου και θεομισήτου θρασυμέμνονος 
Λέοντος τοῦ Ἀμαληκίτου275...». Έντονη ρητορικότητα και μουσικότητα προσδίδει 
το ομοιόπτωτο σχήμα276 που χρησιμοποιείται στην αφήγηση.  Στη συνέχεια τον 

                                                           
270 Βίος Νικολάου Στουδίτου, ό.π., σελ. 877. 
271 Βίος Πέτρου Ατρώας, ό.π., σελ.97-98. 
272 Βίος Θεοδώρου Γραπτού, ὸ.π., σελ. 123. 
273 Ανάλυτικά για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 413 
και ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ Κ., Εικονομαχία και δίκαιο, ό.π., σελ.24-25.  
274 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ., Ὁ Βίος, ό.π., σελ. 86, 3-4. 
275 ό.π., σελ. 86, 10-12. 
276 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ 78. 
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αποκαλεί αλιτήριο, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία κατά τύχη και από θεϊκή 
αβλεψία: «Καὶ γὰρ τοῦ ἀλιτηροῦ τούτου Λέοντος παροράσει Θεοῦ..».  

Ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της προσωποκεντρικής 
σκιαγράφησης, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εφόσον τη 
συνδέει με την εικονομαχική του αντίληψή του που συνεπάγεται έλλειψη 
δίκαιης κρίσης και με το αντιθετικό μοτίβο:  

φως VS σκότος 
Συγκεκριμένα τον περιγράφει ως: «Ὁ δὲ σκυθρωπὸν καὶ ὑφείμενον εἶχε τὸ 
πρόσωπον καὶ πελιδνὰ κείνου τα ὄμματα, βακχευμένα δικαίου ἐξ αἵματος καὶ το ζόφῳ 
τῆς μανίας τυφλώττοντα277.». Ιδιαίτερα γλαφυρή η περιγραφή, όπου τον αποκαλεί 
σκυθρωπό και με συσπασμένο πρόσωπο τυφλωμένο από την εικονομαχική 
μανία.  
 Τέλος, ολοκληρώνει τη σκιαγράφηση της εικόνας του Λέοντος Ε΄ με το 
αφηγηματικό μοτίβο του θανάτου, όπου συνδέει την τυραννική του 
διακυβέρνηση με τη Θεία Δίκη: «Σκαιόν δὲ τοῦ Λέοντος ἐκείνου τοῦ θηριώνυμου 
βαρβάρου οἴσαντος μόρον (καὶ γὰρ ἀξίως τῆς ἑαυτοῦ τυραννίδος σκαιωρηθεὶς κακῶς 
τοῦ ζῆν ἀπερρύη278)». 

Οι ιστορικοί που εξιστορούν τα γεγονότα της περιόδου αυτής είναι ο 
ανώνυμος Συνεχιστής του Θεοφάνους, ο Ιωσήφ Γενέσιος, ο Γεώργιος Μοναχός, ο 
Συμεών Μάγιστρος Λογοθέτης, Ο Λέων Γραμματικός.  Στις ιστοριογραφικές πηγές η 
σκιαγράφηση της εικόνας του Λέοντος Ε ΄ παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία και 
σαφώς αρνητική χροιά, εφόσον ταυτίστηκε η ανάρρησή του με την έναρξη της 
δεύτερης φάσης της εικονομαχίας. Στο έργο του ανώνυμου συγγραφέα 
Συνεχιστής του Θεοφάνη, η εξιστόρηση τεσσάρων βασιλειών σε ξεχωριστά βιβλία 
με θεματικό άξονα το βίο, τη δράση του κάθε αυτοκράτορα αποτελεί, σύμφωνα 
με τον Καρπόζηλο, μια από τις σημαντικές καινοτόμες δομές της 
ιστοριογραφικής παραγωγής279.  

Η εικόνα του Λέοντος Ε ΄ στο Συνεχιστή του Θεοφάνη ακολουθεί την εξής 
αφηγηματική δομή: 

                                                           
277 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Σ., Ὁ Βίος, ό.π., σελ. 98, 12-14. 
278 ό.π., σελ. 100, 17-19. 
279 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 351.  
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 Καταγωγή. 
 Προσωποκεντρική περιγραφή. 
 Προεξοχή διοικητικών ικανοτήτων. 
 Γενική σκιαγράφηση. 

Από το προοίμιο ακόμη γίνεται σαφής η τάση του συγγραφέα να δώσει 
έμφαση στην καταγωγή του Λέοντος, τονίζοντας με εθνωνυμικούς 
προσδιορισμούς, οι οποίοι ενέχουν αρνητικό τόνο: «Πατρὶς μὲν οὖν δηλωθέντος 
Λέοντος, Ἀρμενία, γένος δὲ τὸ μὲν ἐξ Ἀσσυρίων τὸ δὲ καὶ αυτῶν Ἀρμενίων280...».   

 Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο που συναντούμε αποτελεί το μοτὶβο της 
προσωποκεντρικής περιγραφής του Λέοντος Ε ΄ , όπου διαπιστώνουμε να 
προβαίνει σε ιδιαίτερα αυστηρούς χαρακτηρισμούς σχετικά με την έλλειψη 
παιδείας και τραχύτητας του χαρακτήρος του, τονίζοντας συγκεκριμένα, ότι 
επισκιάζονται εξαιτίας της όλα τα υπόλοιπα πιθανά θετικά χαρακτηριστικά: 
«Ἀλλ’ ἔμελλεν αὖθις ἀχαριστίας ἁλῶναι γραφῇ, ὠμότητι συντραφεὶς καὶ ἀγριότητι 
ἐκταφεὶς, καὶ τοῖς δευτέροις τὰ πρῶτα καλύψαι ὁ ἀλιτήριος281». Εμφατικά λειτουργεί 
στην αφήγηση και το ομοιοτέλευτο σχήμα το οποίο ουσιαστικά επιτείνει τη 
σημασία της επισκίασης των θετικών χαρακτηριστικών. Ως συνέχεια του 
πλαισίου της θεματικής ενότητας των προσωποκεντρικών περιγραφών μπορεί 
να ενταχθεί και το αφηγηματικό μοτίβο της προεξοχής των διοικητικών 
ικανοτήτων του Λέοντος, που σαφώς και αποτελεί εξαίρεση στη γενικότερη 
αρνητική ονοματοποιία που συνήθιζαν οι βυζαντινοί ιστοριογράφοι. Πρόκειται 
ουσιαστικά για την περιγραφή ενός επεισοδίου στο οποίο ο Πατριάρχης 
Νικηφόρος ο Α ΄ εκφράζει τη θετική του άποψη για τις διοικητικές ικανότητες 
του Λέοντος: «ὑπὲρ ὧν καὶ τὸν ἅγιον Νικηφόρον φασὶν εἰπεῖν ....ἀλλ’ oὖν ἐπιμελητὴν 
τῶν κοινῶν ἡ πόλις ἀπώλεσεν. Καὶ περὶ τὰ ἀρχὰς δὲ καὶ ἡγεμονίας , οὐ τὰς πολιτικὰς 
δὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς στρατηγικάς, διεπόητο ἰσχυρῶς282.». Ο χαρακτηρισμός στο 
σύνολό του αποτελεί αρκούντως θετική εικόνα και παρουσιάζει έναν ικανό στη 
διακυβέρνηση άρχοντα. Αυτό το επιβεβαιώνει και η χρήση της αντιθετικής 

                                                           
280 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 6, 4-5. 
281 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 12, 15-17. 
282 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 30, 13-17. 
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παρατακτικής σύνταξης283 σε συνδυασμό και με το επίρρημα ἰσχυρῶς που δίνει 
έμφαση στη συγκεκριμένη πρόταση. 

 Η εξιστόρηση της βασιλείας του Λέοντος του Ε΄ ολοκληρώνεται με το 
αφηγηματικό μοτίβο του θανάτου και της συνολικής παρουσίασης, στην οποία 
καταφεύγει ο ανώνυμος συγγραφέας του Συνεχιστή του Θεοφάνους έπειτα από 
κάθε περιγραφή βασιλείας. Ο θάνατος, λοιπόν, ο οποίος ήταν δολοφονία, 
παρουσιάζεται ως κατάσταση για την οποία άξιζε να περιέλθει ο Λέων, εξαιτίας 
της συμπεριφοράς του και προφανώς για την εικονομαχική του πολιτική, ενώ ο 
τόνος της αφήγησης που δημιουργείται μας παραπέμπει στην λειτουργία της 
θείας δίκης που λειτουργεί εξιλεωτικά: «συναποτέμνει δὲ τις αὐτοῦ τὴν κεφαλήν, 
ὅλμου δίκην τὸ σῶμα καταλιπών284.».  

Αναφορικά με τη συνολική εικόνα του Λέοντος Ε ΄ παρατηρούμε ότι 
επιστρέφει και επαναλαμβάνει την τραχύτητα του χαρακτήρα του, προσθέτοντας 
και κάτι ακόμη την ασέβειά του, που σχετίζεται με την εικονομαχική του στάση 
και το αντιθετικό μοτίβο: 

Ευσέβεια VS ασέβεια 
και κλείνει με το συσχετισμό και την ταύτισή του με τους προκατόχους του, 
εννοώντας τον Λέοντα Γ ΄ τον Ίσαυρο και τον Κωνσταντίνο τον Κοπρώνυμο: 
«Τοιούτῳ μὲν τέλει βίου ὁ Λέων....ὠμότητα μὲν ἐξασκήσας, πρὸς δὲ καὶ ασὲβειαν , 
εἴπερ τις τῶν πρὸ αὐτοῦ285.» 
 Επόμενος ιστοριογράφος, του οποίου η σκιαγράφηση της εικόνας του 
Λέοντος Ε ΄είναι ο Γεώργιος Μοναχός στο έργο του Χρονικόν Σύντομον, όπου και 
παρουσιάζει μεγάλος υφολογικό ενδιαφέρον. Ο τίτλος είναι κατατοπιστικός για 
τη θεματική προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο συγγραφέας: «Περὶ Λὲοντος τοῦ 
Ἀρμένη286», όπου διαφαίνεται, ότι με τον εθνωνυμικό προσδιορισμό επιχειρεί τη 
δημιουργία αρνητικού τόνου στην αφήγηση. Η διάρθρωση της αφηγηματικής 
δομής της εικόνας του Λέοντος είναι η εξής: 
 Καταγωγή – Αποστασία. 

                                                           
283 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ.114-117.  
284 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 40, 1-3. 
285 ό.π., σελ. 40, 4-7.  
286 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 777, 1.   
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 Πολιτική – Συσχετισμός με προηγούμενους αυτοκράτορες – Διωγμοί. 
 Θάνατος – Θεία Δίκη. 

Στο προοίμιο του κεφαλαίου ο Γεώργιος Μοναχός ενώ αναφέρει τη 
διάρκεια της βασιλείας του Λέοντος επαναλαμβάνει με τη χρήση της παράθεσης 
το θέμα της αρμενικής του καταγωγής: «Μετὰ δὲ  Μιχαὴλ  ἐβασίλευσε Λέων ὁ 
Ἀρμένης καὶ παραβάτης ὕστερον ἀναφανεὶς ἔτη ζ   ΄ μῆνας ε ΄287.» Αξιοσημείωτος 
είναι ο χαρακτηρισμός παραβάτης, που του αποδίδει ο συγγραφέας, ο οποίος με 
τη θεολογική του έννοια σημαίνει τον αποστάτη, τον αποσχισθέντα288,  όπου στην 
προκειμένη περίπτωση υπονοεί την εικονομαχική του πολιτική. Ένα ακόμη 
σημείο στο οποίο ο Μοναχός θίγει το ζήτημα της καταγωγής με εθνωνυμικούς 
προσδιορισμούς και στο οποίο προβαίνει σε οξείς χαρακτηρισμούς για τον 
Λέοντα έχουμε στη συνέχεια της αφήγησης: «..διφυὴς μὲν τὸ γένος  και 
μιξοβάρβαρος, πολυειδὴς δὲ τὸν τρὸπον καὶ ἀνελεύθερος καὶ την γνώμην 
ἀστάθερος289.». Η προσπάθεια να επιτείνει τη ξενική καταγωγή, την αλλόθρησκη 
και βαρβαρική είναι προφανής, η οποία γίνεται ακόμη πιο έντονη με τη χρήση 
λέξεων, ἀνελεύθερος, ἀστάθερος με το στερητικό α- και τη σημασία του290. 
Ακολουθεί στη συνέχεια το αφηγηματικό μοτίβο της αποστασίας στην οποία 
δίνει μεγάλη βάση ο Γεώργιος Μοναχός, αλλά και οι υπόλοιποι ιστοριογράφοι: 
«μετὰ γὰρ δύο χρόνους ἀποστατήσας πρὸς τὴν ἀσέβειαν, ὥσπερ καὶ Σαούλ 
ἐξώκειλεν291». Εκτός, λοιπόν της χρήσης για μια ακόμη φορά του αντιθετικού 
μοτίβου: 

Ευσέβεια VS ασέβεια 
χρησιμοποιεί και μια παρομοίωση που λειτουργεί ως μέτρο σύγκρισης και 
ενεργοποίησης της μνήμης των αναγνωστών. Ο Σαούλ που μας είναι γνωστός 
από την Παλαιά Διαθήκη και ειδικά από το Βασιλειών Α ΄, ήταν ο πρώτος 
βασιλιάς του Ισραήλ. Η επιλογή του Σαούλ για να τονίσει τη εμφατική σημασία 
της αναφοράς του στην αποστασία του Λέοντος δεν είναι τυχαία, εφόσον το 

                                                           
287 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 777, 2-3.   
288 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1564 και LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1008. 
289 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 780, 20-22.   
290 Στερητικό πρόθεμα με αρνητική σημασία για τη δήλωση έλλειψης ή απουσίας βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο 
Λεξικό, ό.π., σελ. 47 
291 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 777, 4-5.   
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βιβλίο των Βασιλειών έχει ως άμεσο σκοπό να δείξει ότι ο Θεός ανταμείβει τη 
δικαιοσύνη και την πίστη, αλλά καταδικάζει την αποστασία292.   
 Εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση της συνολικής ιστοριογραφίας 
της περιόδου αποτελεί η εμβόλιμη ενότητα της σύνδεσης του Λέοντος με τις 
φυσικές καταστροφές και πολέμους . Συναντήσαμε και σε προηγούμενες 
εξιστορήσεις εικονομάχων αυτοκρατόρων, όπως στου Κωνσταντίνου του Ε 293΄,  
παρόμοια ζητήματα συσχετισμού, τα οποία σαφώς και αποτελούν  μέρος της 
γενικότερης ιστοριογραφικής προσέγγισης, όσον αφορά στην εξιστόρηση των 
εικονομάχων αυτοκρατόρων. Έντονη, επίσης, είναι η ρητορικότητα της 
περιγραφής με τη χρήση της παρατακτικής σύνδεσης, η οποία προσδίδει μια 
αίσθηση υπερβολής: «καὶ μέντοι καὶ σεισμοί φοβεροὶ τε καὶ ἐπάλληλοι καὶ λιμοὶ καὶ 
αὐχμοὶ καὶ ἀέρος φλογώσεις γεγόνασιν, καὶ στάσεις ἐμφύλιοι κατὰ πᾶσαν χώραν καὶ 
πόλιν καὶ τῶν ἡμερῶν ἀρξάμενοι τοῦ θεοστυγοῦς καὶ ἀλάστορος294...». Επιπλέον 
ρητορικότητα προσδίδει στο χωρίο και η χρήση του σχήματος ἕν διὰ δυοῖν295, 
θεοστυγοῦς καὶ ἀλάστορος, το οποίο και επιτείνει την αρνητική ατμόσφαιρα που 
δημιουργείται. 

Επόμενη αφηγηματική ενότητα είναι η περιγραφή της πολιτικής, του  
συσχετισμού του Λέοντος με τους προκατόχους του και οι διωγμοί κατά των 
εικονολατρών, που σηματοδότησαν την πολιτική του διαδρομή. Ο Γεώργιος 
Μοναχός προβαίνει στη σύγκριση του Λέοντος μόνο με δύο αυτοκράτορες τον 
Λέοντα Γ ΄ Ίσαυρο και τον Κωνσταντίνο τον Ε ΄, προφανώς, διότι και αυτοί 
θεωρούνταν από τους εικονόφιλους κύκλους σκληροί και δεινοί πολέμιοι της 
εικονολατρείας. Η περιφραστική αφήγηση στο σημείο αυτό είναι 
χαρακτηριστική, εφόσον δεν αναφέρεται ευθέως στο πρόσωπο του Λέοντος Γ ΄, 
αλλά τον παρομοιάζει με αυτόν, τον Λέοντα Ίσαυρο, που μιμήθηκε την αίρεση: 
«Τοίνυν ἐκμιμούμενος τὸν πάλαι τῆς μυσαρᾶς ταύτης αἱρέσεως ἀρχηγὸν ὁμώνυμον 
αὐτοῦ καὶ ὁμότροπον ἤρξατο τῆς αὐτῆς ἔχεσθαι δυστροπίας296». Θα πρέπει να 

                                                           
292 Σχετικά με τον Σαούκα και γενικότερα για το βιβλίο των Βασιλειών Α ΄και Β΄ βλ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ Σ., Εισαγωγή 
στην Παλαιά Διαθήκη, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2012, σελ. 409-426. [στο εξής: .  ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ Σ., Εισαγωγή]. 
293 Αυτόθι στο ίδιο κεφάλαιο για τον Κωνσταντίνο. 
294 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 778, 2-5.   
295 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 175.  
296 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 778, 8-10.   
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επισημάνουμε, ότι η ταύτιση της εικονομαχίας με αίρεση, γεγονός που συνέβη 
και σε άλλες περιγραφές εικονομάχων αυτοκρατόρων, όπως στο συγκεκριμένο 
σημείο με τον Λέοντα Γ ΄ , είναι πολύ σημαντική για την κατανόηση της 
ερμηνευτικής μας προσέγγισης.  

Το άλλο πρόσωπο με τον οποίο ο Μοναχός τον συσχετίζει είναι ο 
Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος, όπου συγκρίνει δύο πράγματα: την πολιτική και 
ειδικότερα την τυραννία του και τον έκλυτο βίο: «Ἐπεὶ οὖν τῆς βασιλείου ἀρχῆς 
μᾶλλον δὲ τυραννίδος ....καὶ ἁμιλλᾶται κατὰ πάντα τὸν πρὸ αὐτοῦ δυσσεβῆ 
Κοπρώνυμον καὶ ὡσαύτως μιαροῖς τισι καὶ παμπόνηροις ἀνθρώποις τὸ πᾶν τῆς ζωῆς 
καταπιστεύει ἀσέλγεσι τε καὶ ἐπὶ βίου αἰσχρότητι297...». Η επανάληψη της φράσης 
δυσσεβής και ο χαρακτηρισμός της διακυβέρνησης ως τυραννία298 αποτελούν 
σχεδόν στερεότυπες εκφράσεις στις περιγραφές των εικονομάχων 
αυτοκρατόρων. 
 Η σκιαγράφηση της εικόνας του Λέοντος Ε ΄στο Χρονικόν Σύντομον του 
Γεωργίου Μοναχού ολοκληρώνεται με την περιγραφή του αφηγηματικού 
μοτίβου του θανάτου και της Θείας Δίκης. Είναι χαρακτηριστική η τάση των 
συγγραφέων να αποδίδουν δολοφονικές πράξεις στη θεία δίκη και να τις 
παρουσιάζουν ως θεόπνευστες. Στην προκειμένη περίπτωση παρουσιάζεται η 
δολοφονία του Λέοντος μέσα στο ναό: «Ἀλλά γε θείᾳ ψήφῳ καὶ δορυφόρων ξίφει 
κρεουργηθεὶς αὐτὸς ἐνδίκως μέσον τοῦ θείου ναοῦ299..». Ενώ η στιγμή του θανάτου, 
που θα ανέμενε κανείς μια θλιβερή ατμόσφαιρα με τη χρήση του ομοιοτέλευτου 
σχήματος 300  προσδίδει ο συγγραφέας έντονη μουσικότητα στο κείμενο και 
χαρμόσυνο τόνο στην συγκεκριμένη αφήγηση: «οὕτως οὖν καταστρέφει τὸν 
βέβηλον αὐτοῦ καὶ βαρβαρώδη βίον καὶ τὴν ἀνόσιον καὶ παμπὸνηρον  ψυχὴν 
ἀπορρὴγνυσιν ἐν τῷ παλατίῳ ἐν ᾧ οὐδεὶς τῶν πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκότων 
ἀνῄρηται301.»  
 Ακολουθεί η σκιαγράφηση της εικόνας του Λέοντος Ε ΄ στις Χρονογραφίες 
του Συμεών Μαγίστρου Λογοθέτη και του Λέοντος Γραμματικού. Θα πρέπει να 
                                                           
297 ό.π., σελ. 782, 12-17.   
298 Η έμφαση δική μας και στις δύο φράσεις. 
299 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 788, 12-14.   
300 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 79. 
301Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 788, 18-21.   
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επισημάνουμε, ότι κειμενικά παρουσιάζουν ελάχιστες αποκλίσεις. Αναφορικά με 
τη θεματική δομή της εικόνας του Λέοντος παρατηρούμε, ότι δεν είναι 
απολύτως η ίδια με αυτή του Γεωργίου Μοναχού και παρουσιάζει την εξής 
διάταξη: 
 Καταγωγή. 
 Συσχετισμός Λέοντος με φυσικές καταστροφές και με προκατόχους. 
 Πολιτική – Διωγμοί. 
 Θάνατος. 

Από τον τίτλο ακόμη μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι και εδώ δίνεται 
βάση στους εθνωνυμικούς προσδιορισμούς με αρνητική σημασιολογική διάσταση 
και σε συνδυασμό με παραθέσεις, οι οποίες λειτουργούν εμφατικά στην 
αφήγηση: «Λέων ὁ Ἀρμένιος ὁ καὶ παραβάτης». Η χρήση της φράσης παραβάτης, 
όπως προαναφέραμε επιτείνει τη σημασία της αποστασίας προς την 
εικονομαχία302. Το πόσο σημαντικὸ ήταν το ζήτημα της αποστασίας γίνεται 
φανερό και από την επανάληψη των εθνωνυμικών προσδιορισμών και 
παραθέσεων στο προοίμιο της αφήγησης και στην περιγραφὴ της ανάρρησης 
στην εξουσία: «Λέων ὁ Ἀρμένιος ὁ παραβάτης ἐβασίλευσεν ἔτη ἑπτα μῆνας ε ΄303 ..». 

Δεύτερη αφηγηματική ενότητα που περιγράφονται στις Χρονογραφίες 
του Συμεών και Λέοντος είναι ο συσχετισμός του Λέοντος με τις φυσικές 
καταστροφές και πολέμους που συνέβησαν ως αποτέλεσμα της πολιτικής του, 
όπως επίσης, και με τον προκάτοχό του Λέοντα Γ Ίσαυρο: «καὶ μέντοι καὶ σεισμοὶ 
φοβεροὶ καὶ ἀχμοὶ καὶ φλογώσεις γεγόνασιν ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ θεοστυγοὺς. 
ἐκμιμούμενος τοίνυν τὸν τῆς μυσαρᾶς ταύτης αἱρέσεως ἀρχηγόν ὁμώνυμον αὐτοῦ καὶ 
ὁμότροπον, ἤρξατο τῆς αἱρέσεως304.» Επιπροσθέτως, επιτείνεται η σημασιολογική 
βαρύτητα του συσχετισμού του με τη χρήση του σχήματος ἕν διὰ δυοῖν 305 
ὁμώνυμον καὶ ὁμότροπον, καθώς επίσης και η εμφατική διάσταση. 

                                                           
302 Αυτόθι σελ. 84 υποσημ 354. 
303

 Συμεών Μαγίστρου Λογοθέτη, Χρονογραφία, ό.π. σελ. 210, 2-3,  και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., 
σελ. 207,6-8. 
304 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 211, 28-32,  και έχουμε μικρή απόκλιση: «αὐχμοὶ στη θέση του 
ἀχμοὶ του Συμεών Μαγίστρου βλ. Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 208,16-21. 
305 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 175.  
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 Στην πολιτική δραστηριότητα του Λέοντος υπάγεται και η αφηγηματική 
ενότητα σχετικά με τους διωγμούς των εικονολατρών, οι οποίοι περιγράφονται 
ως εξαιρετικά σφοδροί: «ταύτας οὖν ταῖς ἀπάταις πεισθεὶς ὁ ματαιόφρων, 
ἀναπτερωθεὶς ὁ δείλαιος τῇ ταλαιπώρῳ ὁρμῇ πρῶτα μὲν καθαιρεῖ πᾶσαν ἱερὰν τῆς 
ἐκκλησίας ἀναστήλωσιν 306 ..». Όπως παρατηρούμε τον αποκαλεί με 
προσωποκεντρικούς χαρακτηρισμούς, ματαιόφρων, δείλαιος, ενώ παράλληλα μας 
μεταδίδει την ατμόσφαιρα της συγχρονίας του, δηλαδή την εποχή της 
επαναφοράς της εικονομαχίας.  
 Η περιγραφή της εικόνας του Λέοντος ολοκληρώνεται με το 
αφηγηματικό μοτίβο του αιφνίδιου θανάτου: «καὶ τοῦτον χειρωσάμενοι μεληδὸν 
κατέκοψαν, ἀπορρήξαντα τὴν ἀνόσιον αὐτοῦ ψυχὴν ἐν τῷ παλατίῳ 307 ...». 
Διαπιστώνουμε και στην αφήγηση αυτή να επικρατεί η περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
της Θείας Δίκης και της δικαιολόγησης εγκληματικών πράξεων εν ονόματι της 
ευσέβειας, που δεν είναι άλλη από την Ορθοδοξία.  
 Ένας ακόμη ιστορικός του 10ου αιώνος που συντάσσει την ιστορία 
τεσσάρων αυτοκρατόρων της δεύτερης εικονομαχικής περιόδου, από την 
ανάρρηση του Λέοντος του Ε ΄το 813 έως και το τέλος της βασιλεία του Βασιλείου 
του Α ΄το 886, είναι ο Ιωσήφ Γενέσιος με το έργο του Βασιλείαι308.  Ο ίδιος ο 
συγγραφέας κατανέμει το υλικό του με την περιγραφή του κάθε αυτοκράτορα σε 
αυτόνομο κεφάλαιο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφηγηματική διάρθρωση του 
Γενεσίου προς την κατεύθυνση αυτή και είναι η εξής: 
 Παρουσίαση αιτίων συγγραφής. 
 Πολιτική Λέοντος.  

Με εμβόλιμη ενότητα διαλόγου Μιχαήλ Α ΄με αξιωματούχο. 
 Εξωτερική σκιαγράφηση. 
 Στρατιωτική ανδρεία. 
 Διοικητική ευχέρεια. 

                                                           
306 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 212, 52-55,  και στο σημείο αυτό έχουμε μικρή απόκλιση: 
«προσθεὶς» στη θέση του πεισθεὶς του Συμεών Μαγίστρου βλ. Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 
209,22-24. 
307 Αντίστοιχα ό.π. σελ. 213, 68-70,  και ό.π., σελ. 210,16-18. 
308 HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ.159 . Επίσης, βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 
315.  
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 Εικονομαχία –Σύνδεση με φυσικές καταστροφές. 
 Επίλογος – Καταγωγή. 

Στο προοίμιο της αφήγησης ο Γενέσιος προβαίνει στην επισήμανση των 
αιτίων της συγγραφής του ιστοριογραφικού του έργου αναφέροντας ότι 
συντάχθηκε κατόπιν παραγγελίας του αυτοκράτορος Λέοντος Στ ΄ του Σοφού 
(886-912)309. Χαρακτηριστική, όμως, είναι η χρήση του αντιθετικού μοτίβου:  

πάνσοφος VS φρενοβλαβής 
για να οριοθετήσει χρονολογικά την αφετηρία του έργου του και ταυτόχρονα να 
παρουσιάσει μια πρώτη εικόνα του Λέοντος Ε ΄, η οποία λειτουργεί 
προπαρασκευαστικά για αυτά που επακολουθούν: «Λέοντος τοῦ πανσόφου 
ἀειμνήστου ἄνακτος, ὡς ἂ τὰ μὴ παραδεδομένα βίβλῳ τῇ ἱστορούςῃ ἀπὸ τῆς κατὰ 
δυσσέβειαν φρενοβλαβοῦς τοῦ ἐξ Ἀμαλὴκ καὶ καθεξῆς ἀναγράψαι310.» Επιπροσθέτως, 
παρατηρούμε τη αφήγηση με περιφραστικό τρόπο  απόδοσης των νοημάτων και 
ειδικότερα το συνδυασμό της αναφοράς στην ανάρρηση του Λέοντος Ε ΄, ἀπὸ τῆς 
κατὰ δυσσέβειαν φρενοβλαβοῦς, που αποτελούσε και την ουσιαστική επιστροφή 
της δεύτερης εικονομαχικής περιόδου με τον εθνωνυμικό προσδιορισμό ἐξ 
Ἀμαλὴκ, που σαφώς δημιουργούσε αρνητικό τόνο στην περιγραφή. 
 Περνώντας στην επόμενη αφηγηματική ενότητα που αφορά στις 
πολιτικές πράξεις του Λέοντος, έτσι όπως περιγράφονται στο έργο του Γενεσίου 
έχουμε την εμβόλιμη διαλογική ενότητα, μέσω της οποίας συντελείται μια 
έμμεση προφητική σκιαγράφηση του χαρακτήρα του. Πρόκειται για το διάλογο 
μεταξύ του αυτοκράτορος Μιχαήλ Β ΄ του Τραυλού311 και ενός αξιωματούχου του 
Ιωάννη που προερχόταν από το γένος των Εξαβουλίων, σύμφωνα με τον οποίο ο 
Ιωάννης προειδοποιεί τον Μιχαήλ ότι σχετικά με το χαρακτήρα του Λέοντος 
πρέπει να είναι απολύτως προσεκτικός: «καὶ τῇ δυστυχίᾳ συναλγυνόμενος 
ἐπυνθάνετό γέ · «τὶς ἂν εἴη, ὦ δέσποτα,  τῶν στρατηγούντων ἐαθεὶς ἐν τῷ ἐπιλοίπῳ 
στρατῷ; ὁ δὲ φησιν · «Λέων ὁ τοῦ α ΄ θέματος ἐξηγούμενος, ἀνὴρ ἀγχίνους καὶ 
εὐθύτητος ἐξεχόμενος.» ὁ δὲ ἀντέφη · ἀλυσιτελὲς εἶναι εἰ μόνος τοῦ τοιούτου 

                                                           
309  Σχετικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Λέοντος ΣΤ ΄ Σοφού βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1210-1211. 
310 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 3, 17-20.  
311 Πρόκειται για τον αυτοκράτορα και ιδρυστή της δυναστείας του Αμορίου Μιχαήλ Β ΄ Τραυλό (820-829). 
Σχετικά βλ ODB, τομ. 2, σελ. 1363.  
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καθηγοῖτο312...». Εντύπωση προκαλεί στο διαλογικό χωρίο αυτό η εναλλαγή των 
χαρακτηρισμών, οι οποίοι σαφώς και έχουν στόχο να τονίσουν την υπεροχή των 
αρνητικών. Ο διάλογος προσδίδει έντονη θεατρικότητα στο χωρίο και επιτείνει 
την αρνητική χροιά των χαρακτηρισμών.  
 Στη συνέχεια ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της εξωτερικής 
σκιαγράφησης του Λέοντος Ε ΄, το οποίο παρουσιάζει μια εικονοποιία ρεαλιστική: 
«..τὸν Λέοντα ἄνδρα πολλοῖς ἐμπρέψαντα γενναιότητος προτερήμασιν, ἀνδρικὸν τὴν 
ὄψιν καὶ βλοσυρωπὸν τὸ κατάστημα, μεσήλικα καὶ εὐόμιλον ἐκτραφέντα313...». Εκτός, 
λοιπόν , από τη γενναιότητα που του αποδίδει τον αποκαλεί ανδροπρεπή και 
βλοσυρό, αλλά και εὐόμιλον, δηλαδή ευχάριστο στην παρέα314. 
 Η στρατιωτική ανδρεία και γενναιότητα αποτελούν έναν κομβικό 
αφηγηματικό παράγοντα σχετικά με τη εικονοποιία των προς σκιαγράφηση 
προσώπων του Γενεσίου. Έτσι εντοπίζουμε χωρία, στα οποία αναφέρεται στις 
στρατιωτικές επιτυχίες του Λέοντος. Το πρώτο αφορά την επανάσταση του 
Βαρδάνη 315  : «προϊόντος δὲ τινος χρόνου Λέων χρηματίσας τῶν Ἀνατολικῶν 
ὑποστράτηγος κατὰ τῶν Ἰσμαηλιτῶν μεγάλων ἀνδραγαθίζεται καὶ πρός τοῦ βασιλέως 
Μιχαὴλ τοῦ μετὰ Σταυράκιον τιμᾶται τῷ τῶν πατρικίων μεγαλοπρεπεῖ ἀξιώματι316». 
Όπως βλέπουμε εξαιτίας της γενναιότητός του έλαβε από τον αυτοκράτορα 
Μιχαήλ τον τίτλο του πατρικίου. Ενώ ένα δεύτερο χωρίο στο οποίο γίνεται 
λόγος για τις πολεμικές επιχειρήσεις του Λέοντος εναντίον των Αράβων και των 
Βουλγάρων ο Γενέσιος τον αποκαλεί: «Τοίνυν ὁ βασιλεὺς Λέων, κατὰ τε 
Βουλγάρων καὶ Ἀγαρηνῶν νεανιευσάμενος καὶ ἀηττήτῳ οἰήσει κατασχεθεὶς, 
ἀλαζονικότερος ἅπασιν κατεφαίνετο, ὡς ἐντεῦθεν καὶ ἀπολίνειν πρὸς τὸ ὠμότερον. 
Καὶ γὰρ ἦν φοβερὸς τῷ τε καταστήματι καὶ τοῖς πράγμασι...ὡς ἐκ τούτων μισητὸν 
καθεστάναι πᾶσι τοῖς ὑπὸ χεῖρα317..» Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
Λέοντος, σύμφωνα με το Γενέσιο το οποίο και ίσως ακούγεται αντιφατικό 
                                                           
312 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 4, 48-48 και 5, 50-53.  
313 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 6, 9-10 και 7, 11-12. 
314 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 891 
315 Πρόκειται για την επανάστηαση του επονομαζόμενου Βαρδάνη του Τούρκου και έλαβε χώρα στις 19 
Ιουλίου του 803 και διήρκησε πενήντα ημέρες. Βλ. Ιωσήφ Γενέσιος, Περὶ Βασιλειῶν, μτφ. ΝΙΑΒΗΣ Π., επιμ. 
ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ Δ., εκδ. Κανάκη, Αθήνα 1994, σελ. 41 υποσημ. 28.  
316 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 8, 55-58. 
317 ό.π., σελ. 13, 83-85 και 90-91. 
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αποτελεί η αλαζονεία που απέκτησε εξαιτίας της στάσης του στις στρατιωτικές 
εκστρατείες. Αποτέλεσμα, όμως, αυτής της αλαζονικής συμπεριφοράς ήταν να 
καταστεί μισητός στους υπηκόους, δίνοντας έτσι ο συγγραφέας μια 
ψυχογραφικής διάστασης οπτική γωνία. 
 Παράλληλο ζήτημα σχετικά με τη σκιαγράφηση του Λέοντος αποτελεί η 
περιγραφή της ικανότητας του στα διοικητικά θέματα της Αυτοκρατορίας, όπου 
και του αποδίδει θετικούς χαρακτηρισμούς, τους οποίους βέβαια συνδέει με την 
εικονομαχική του πολιτική: «Οὗτος δὲ Λὲων ὁ βασιλεὺς, κἄν δυσσεβής, ἀλλὰ τῶν 
δημοσίων πραγμάτων <ἦν> ἀντιληπτικότατος318.»  
 Το επόμενο αφηγηματικό μοτίβο σχετίζεται με την περιγραφή της στάσης 
του απέναντι στην εικονομαχία την οποία και εδώ αποκαλεί ως αίρεση και τη 
σύνδεση της διακυβέρνησής του με φυσικές καταστροφές και πολέμους, ως 
απόρροια της στάσης αυτής. Έτσι διαπιστώνουμε αναφορές, οι οποίες 
διανθίζονται από την περιγραφή χαρακτηριστικών του, όπως για το ότι ήταν 
αίτιος της αναζωπύρωσης της εικονομαχίας, αλλά και συνάμα και φιλόθρησκος 
και παράφωνος: «καθεστηκώς, κἄν ἐπὶ τὸ μᾶλλον αἱρέσεως αἴτιος, ὡς καὶ πλείστους 
τῶν ὀρθοδόξων ποινηλατεῖν ἐν ὠμότητι . ἦν δε φιλότιμος πάνυ, κἄν σοβαρῶν ἐμβοῶν 
καὶ κακκόρυθμος319.» Το δεύτερο θέμα η σύνδεση της διακυβέρνησής του με 
φυσικές καταστροφές εμφυλίους και άλλα δεινά αποτελεί συχνό αφηγηματικό 
μοτίβο κειμενικής ανάπτυξης της ιστοριογραφίας της περιόδου: «δι’ ὧν τάχα 
σεισμοὶ φρικωδέστατοι λοιμοί τε καὶ αὐχμηρίαι καὶ ἐκφλογώσεις ἀέρος, πρὸς τούτοις  
καὶ ἐμφύλιοι στάσεις κατὰ πόλιν καὶ χώραν πᾶσαν, ἀρχῆθεν τῆ θεομισοῦς βασιλείας 
αὐτοῦ μέχρι πολλῶν χρόνων διήρκεσαν320..».  
 Εξαιρετικής σημασίας από υφολογικής απόψεως παρουσιάζει η επιλογική 
αφηγηματική ενότητα της περιγραφής της βασιλείας του Λέοντος Ε ΄, όπου 
ουσιαστικά ο Γενέσιος χρησιμοποιώντας εθνωνυμικούς προσδιορισμούς και 
αναφερόμενος στην ετερογενή καταγωγή του με σαφή αρνητική διάθεση, 
επιχειρεί να τη συνδέσει με την απόφαση του Λέοντος να επαναφέρει την 
εικονομαχία σε ένα σχήμα δηλαδή: 

                                                           
318 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι,ό.π., σελ. 15, 11-12. 
319 ό.π., σελ. 14, 38-40. 
320  ό.π., σελ. 21, 27-31. 
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Ετερογενής Καταγωγή Λέοντος                                   Εικονομαχία 
Έτσι μας αναφέρει: «Ἦν δὲ τῷ γένει καὶ συζυγίαν ἐξ Ἀσσυρίων καὶ Ἀρμενίων 
ἀναφυείς, τῶν ἰδίων γενητόρων ἐπεξαναστάντων... κακεῖσε τὸν ἀνήμερον θῆρα 
τεκεῖν. ἐξ ὧν ἐτερογενές τι τεράστιον κεχημάτισεν321.». Διαπιστώνουμε, επίσης, και 
τη μεταφορική του παρουσίαση ως θηρίο, τη συμβολική σημασία της αντίπαλης 
εχθρικής δύναμης που συναντήσαμε και σε προηγούμενες περιγραφές322. Με 
αυτήν την αφηγηματική ενότητα κλείνει ο Γενέσιος τη σκιαγράφηση της 
εικόνας του Λέοντος Ε ΄ του ἐξ Ἀμαλήκ323.  

* 

Μιχαήλ Β ΄ Τραυλός  
Η βασιλεία του Μιχαήλ του Β ΄324 σηματοδοτείται από γεγονότα τόσο στο 

εσωτερικό της Αυτοκρατορίας τόσο και στα εξωτερικά σύνορα με τις επιδρομές 
και κατακτήσεις των Αράβων, αλλά και από την επανάσταση του Θωμά του 
Σλάβου, τα οποία και επηρέασαν την εικονομαχική πολιτική του που 
χαρακτηρίζεται από μετριοπαθείς ενέργειες. Για πολιτικούς λόγους, σύμφωνα με 
τους μελετητές, και για να προσεταιριστεί μερίδα των εικονολατρών προέβη σε 
παύση των διωγμών και εξοριών325. Στις αγιολογικές πηγές η νέα αυτή στάση 
περιγράφεται: «τοῦ νέου βασιλέως τὸ δοκεῖν ἐκ φιλανθρωπίας326..». 

Η εικόνα του αυτοκράτορος Μιχαήλ Β ΄του Τραυλού στις ιστοριογραφικές 
πηγές παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι κατά κύριο λόγο η αφήγηση 
περιστρέφεται γύρω από την ταύτισή του με τον Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο. 
Ειδικότερα στο Συνεχιστή του Θεοφάνους παρουσιάζεται η εικόνα του Μιχαήλ Β ΄ 
Τραυλού με την εξής αφηγηματική διάρθρωση: 
 Συσχετισμός με Εβραίους. 
 Ταύτιση με Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο. 

                                                           
321 ό.π., σελ. 22,  .  
322 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 190-191.  
323 Η έμφαση δική μας. 
324 Αναφορικά με το βίο και το έργο του Μιχαήλ Β ΄ Τραυλού βλ. OSTROGORSKY G., Ιστορία, ό.π., σελ. 75-79 και 
ODB, τομ. 2, σελ. 1363. 
325 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 420 
326 Βίος Θεοδώρου Γραπτού, ό.π., σελ. 665. 
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 Έλλειψη Παιδείας. 
 Θάνατος. 

Απολύτως σημαντική για την κατανόηση της αφηγηματικής προσέγγισης 
του Συνεχιστή του Θεοφάνους σχετικά με τη σκιαγράφηση της εικόνας του 
αυτοκράτορος Μιχαήλ αποτελεί η αναφορά στη νοθεία της χριστιανικής 
θρησκείας από τον Μιχαήλ, εξαιτίας της διδασκαλίας από κάποιον ή κάποια 
Εβραία. Προκύπτει για μια ακόμη φορά το ζήτημα της αντίληψης της βυζαντινής 
κοινωνίας για τους Εβραίους, που όπως ήταν γνωστό θεωρούνταν η πηγή του 
κακού και αυτοί που διέδωσαν την αίρεση327. Από άποψης σημασιολογικής και 
τοποθέτησης στο κείμενο προφανώς να λειτουργεί μειωτικά ως προς την εικόνα 
του Μιχαήλ Β΄. Ειδικότερα αναφέρει: «ἤνεγκε μὲν οὖν αὐτὸν ἡ κατὰ τὴν ἄνω 
Φρυγίαν πόλις Ἀμόριον οὕτω καλουμένη, ἐν ᾗ καὶ Ἰουδαίων καί τινων Ἀθιγγάνων 
πλῆθος ἀεί πως ἐγκατοικίζεται · καί τις δὲ αἵρεσις ἐκ τῆς κοινωνίας καὶ διηνεκοῦς 
ὁμιλίας καινὸν ἔχουσα τρόπον καὶ δὸγματα ἐπιφύεται328..». 

Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο στο οποίο επικεντρώνεται ο Συνεχιστής 
του Θεοφάνους είναι η ταύτιση του Μιχαήλ Β ΄με τον Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο, 
με στόχο προφανώς να τονίσει την κοινή πολιτική τους. Ο τρόπος, όμως, 
περιγραφής παρουσιάζει ενδιαφέρον από υφολογικής πλευράς, διότι 
χρησιμοποιεί μια μεταφορική πρόταση, η οποία εμπεριέχει μια αντίθεση, για να 
επιτείνει τη σημασία της ταύτισης αυτής. Ουσιαστικά αναφέρει, ότι οι 
καλλιτέχνες απεικονίζουν τα καλά στοιχεία των ζώων, σε αντιδιαστολή με τον 
Μιχαήλ, που είχε πρότυπό του τον Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο: «καὶ ζωγράφοι μὲν 
τὰ καλὰ τῶν ζῴων εἰς μίμησιν ἔχουσιν, οὗτος δὲ τὸν τοῦ Κοπρωνύμου βίον οἷόν τι 
προχάραγμα καὶ πρωτότυπον θεὶς ἀπομιμεῖσθαι εἰς ἄκρον ἐσπουδαζεν329».  
 Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αποτελεί και έναν από τους δομικούς άξονες 
της θεματικής ανάπτυξης του Συνεχιστή του Θεοφάνους αποτελεί η παιδεία330. 

                                                           
327 Σχετικά με την αντίληψη περί Εβραίων βλ. Αυτόθι σελ 45, υποσημ. 36. 
328 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 42, 8-13.  
329 ό.π., σελ. 48, 19-21.  
330 Η έμφαση δική μας. Θεματικός άξονας είναι ο βιογραφικός, ο οποίος έχει στοιχεία κλασικίζουσας 
ιστοριογραφίας, όπου κεντρικοί θεματικοί άξονες αποτελούσαν το θέμα της πατρίδας, η γενεαλογική 
αναφορά και η παιδεία με την έννοια της πνευματικής μόρφωσης. Σχετικά με το θέμα βλ. KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., 
Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 351. 
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Στο Συνεχιστή του Θεοφάνη ο Μιχαήλ παρουσιάζεται να αδιαφορεί πλήρως για 
την παιδεία και να αποστρέφεται τα δόγματα των χριστιανών: «καί τήν 
Ἑλληνικὴν παίδευσιν διαπτύων, καὶ τῆς ἡμετέρας καί θείας τοσοῦτον καταφρονῶν ὡς 
μηδὲ τοὺς νέους παιδοτριβεῖσθαι που συγχωρεῖν331..».  
 Η σκιαγράφηση της εικόνας του Μιχαήλ Β΄ κλείνει με την επιλογική 
θεματική ενότητα του θανάτου του Μιχαήλ, κατά την οποία περιγράφεται η 
νόσος από την οποία πέθανε και συγκεκριμένα από νεφρίτιδα και δυσουρία: «ὁ δὲ 
Μιχαὴλ μῆνας ὀκτὼ καὶ ἔτη τῆ βασιλείας γενόμενος ἐγκρατὴς ἐννέα τὸν βίον 
κατέλυσε, τῆς δυσουρίας νοσήματι ἀλούς, ἐκ τῶν νεφρῶν λαβούσης τὴν ἀρχὴν332..».  
 Στο Χρονικό Σύντομο του Γεωργίου Μοναχού η εικόνα του Μιχαήλ 
καταλαμβάνει μικρότερη σχετικά κειμενική έκταση. Τα κομβικά θεματικά 
μοτίβα ανάπτυξης παρουσιάζουν την ακόλουθη δομή: 
 Διάρκεια Βασιλείας – Θάνατος. 
 Εικονομαχική πολιτική – ταύτιση με Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο. 

Ο Μοναχός αρχίζει την αφήγηση του κεφαλαίου με τη χρήση του 
εθνωνυμικού προσδιορισμού: «Περὶ  Μιχαὴλ τοῦ Ἀμορραίου333», για να μεταβεί στο 
κύριο αφηγηματικό μοτίβο της διάρκειας της βασιλείας, όπου εδώ το συνδυάζει 
με την αιτία θανάτου του παραπέμποντας σε ένα κυκλικό σχήμα:  Αφετηρία – 
Τέλος. 

Αρχίζει την εξιστόρηση της βασιλείας του Μιχαήλ με τη χρονολογική 
αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης και στην αιτία θανάτου του: «Μετὰ δὲ 
Λέοντα ἐβασίλευσε Μιχαὴλ ὁ Ἀμορραῖος ἔτη η ΄ μῆνας θ ΄ καὶ ἀπὲθανεν ἐκ δυσουρίας 
καὶ τῆς τῶν νεφρῶν σφροδροτάτης ἀλγηδόνος τε καὶ ἀρρώστιας334». Ακολούθως 
μεταβαίνει στην ενότητα της περιγραφής της εικονομαχικής πολιτικής, και της 
ταύτισης του Μιχαήλ με τον Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο  σαφώς με αρνητική 
χροιά: «τὸ τοῦ προηγησαμένου δυσωνύμου και δυσσεβοῦς ὑπέθαλπε θεοστυγές 
φρόνημα, καὶ ὁμοίως τῷ αὐτῷ ἀμφιβλήστρῳ περιπαρεὶς  τῆς δεινῆς 
αἱρέσεως....ἀμύητος γὰρ σφόδρα καὶ ἀπαίδευτος ἐτὺγχανεν, ἀμαθίαν (γὰρ) ἐκ 

                                                           
331 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 49,7-9.  
332 ό.π., σελ. 83, 16-19.  
333 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 792, 6.   
334 ό.π., σελ. 792, 7-9.   
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πατρῴας ἀλογίας καὶ ἀπειροκαλίας335.». Στο σημείο αυτό παρατηρούμε στο έπακρο 
την περιφραστική συγκεκαλυμμένη αφήγηση του Μοναχού, ό οποίος με τη 
φράση τὸ τοῦ προηγησαμένου δυσωνύμου και δυσσεβοῦς ὑπέθαλπε θεοστυγές 
φρόνημα, υπονοεί τον Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο και την εικονομαχική του 
πολιτική και την ταυτίζει με δεινή αίρεση. Το ζήτημα της παιδείας εδώ 
παρουσιάζεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και συγκεκριμένα με την παρήχηση336 του 
α-, η οποία και προσδίδει έντονη ρητορικότητα και μουσικότητα στο κείμενο: 
ἀμύητος, ἀπαίδευτος, ἀμαθίαν, ἀλογίας, ἀπειροκαλίας. Με την περιγραφή του 
επεισοδίου αυτού ολοκληρώνεται η σκιαγράφηση της εικόνας του Μιχαήλ Β ΄ 
στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού. 

Οι Χρονογραφίες του Συμεών Μαγίστρου Λογοθέτη και Λέοντος 
Γραμματικού εμπεριέχουν την περιγραφή της ιστορίας της βασιλείας του Μιχαήλ 
Β΄ και πρέπει να τονίσουμε ότι κειμενικά είναι σχεδόν όμοιες με πολύ μικρές 
αποκλίσεις. Αρχικά μια τέτοια απόκλιση εντοπίζεται στους τίτλους των δύο 
κειμένων, και συγκεκριμένα στη  Χρονογραφία του Συμεών με εθνωνυμικό 
προσδιορισμό: «Μιχαὴλ ὁ Ἀμορραῖος337», ενώ στον Γραμματικό: «Μιχαὴλ338». 

Σχετικά με την αφηγηματική δομή και στις δύο Χρονογραφίες 
ακολουθείται το εξής σχήμα ανάπτυξης: 
 Διάρκεια Βασιλείας. 
 Εικονομαχική πολιτική. 
 Θάνατος. 

Από το προοίμιο της αφήγησης και αμέσως μετά την αναφορά στη 
χρονολογική διάρκεια της βασιλείας του Μιχαήλ Β΄ επιστεί την προσοχή στον 
αναγνώστη στη συνέχιση της πολιτικής των προκατόχων του: «Μιχαὴλ ὁ 
Ἀμορραῖος ἐβασίλευσεν ἔτη η ΄ μῆνας ἐννέα · ὃς μικρόν τι τῆς προκατεχούσης κακίας 
ὑπενδούς339..». Η περιφραστική χρήση για την απόδοση νοημάτων είναι εμφανής 
και σε αυτό το χωρίο.  

                                                           
335 Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν Σύντομον, ό.π., σελ. 792, 12-18.   
336 Για το σχήμα παρήχησης βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 172.  
337 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 214, 1,   
338 Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 211,6. 
339 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 214, 1-2, και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 211,6-7. 
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Έπεται η επόμενη αφηγηματική ενότητα που αφορά στην περιγραφή της 
εικονομαχικής πολιτικής του Μιχαήλ, την οποία και στο σημείο αυτό στις δύο 
Χρονογραφίες ταυτίζεται με αίρεση: «ὁμοίως γὰρ τῷ αὐτῷ περιεπάρη δεινῆς 
αἱρέσεως ἐξ ἀκροτάτης ἀλογίας καὶ ἀπαιδουσίας.». Η χρήση της παρήχησης340 του α- 
λειτουργεί εμφατικά και προσδίδει μουσικότητα και ρητορικότητα στο κείμενο, 
έστω και αν πρόκειται για αρνητικούς χαρακτηρισμούς. 
Επιλογικό αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η περιγραφή των αιτίων του θανάτου 
του αυτοκράτορος Μιχαήλ Β ΄: «Μιχαὴλ ἐκ δυσουρίας καὶ τῆς τῶν νεφρῶν 
ἀλγηδόνος κακῶς ἀπηλλάγη τοῦ ζῆν341.»  

Στο έργο του Βασιλείαι ο Ιωσήφ Γενέσιος εξιστορεί τα γεγονότα της 
βασιλείας του  Μιχαήλ Β ΄ Τραυλού στο δεύτερο βιβλίο του και η αφήγηση 
διανθίζεται από τις στρατιωτικές του εκστρατείες, κυρίως κατά του Θωμά του 
Σλάβου, η οποία και καταλαμβάνει την μεγαλύτερη κειμενική έκταση. Η εικόνα 
του Μιχαήλ Β ΄ δομείται σύμφωνα με την ακόλουθη διάταξη: 
 Προοίμιο – Αφετηρία Βασιλείας. 
 Αντιπάθεια λαού. 
 Προσωποκεντρικός χαρακτηρισμός – αντίληψη για την εικονομαχία. 
 Θάνατος. 

Εντύπωση προκαλεί στο προοίμιό του η αναφορά του Γενεσίου σχετικά 
με τις φήμες περί ανάρρησής του, οι οποίες προήλθαν από τα λεγόμενα, που είχε 
κατά κάποιο τρόπο προφητέψει έναν Αθίγγανος, το ότι δηλαδή θα μπορέσει να 
καταλάβει την εξουσία. Το ερώτημα, όμως, που τίθεται είναι ποια ήταν η θέση 
και η ουσιαστική του στάση απέναντι σε ένα ζήτημα, όπως η πίστη του Μιχαήλ 
σε τέτοιου είδους προβλέψεις, όταν ιδίως προέρχονταν από τους Αθίγγανους, οι 
οποίοι αποτελούσαν μια ομάδα προς αποφυγή.  Προφανώς θα ήθελε ο 
συγγραφέας  αυτή η λεπτομέρεια να λειτουργήσει μειωτικά ως προς τη 
σκιαγράφηση της εικόνας του Μιχαήλ: «Ἀλλὰ τεθαρρηκὼς μάλιστα ἐπὶ τε τοῖς 

                                                           
340 Αυτόθι σελ 105 υποσημ. 88. 
341

 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 216, 1-2, και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 213, 3-5. 
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λοιποῖς συναντήμασι καὶ προρρήρεσιν, ἔτι δὲ καὶ τοῖς προαναπεφωνημένοις 
Ἀθιγγάνου παρά τινος μάντεως342..». 

Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο ανάπτυξης αποτελεί η περιγραφή 
αντιπάθειας εκ μέρους του πλήθους προς το πρόσωπο του Μιχαήλ Β ΄, τονίζοντας 
ωστόσο και το ότι εξαπλώθηκε αυτή η αντιπάθεια και στην γενέτειρά του, στην 
οποία και πάλι αναφέρει, ότι κατοικείται από μεγάλο αριθμό Αθιγγάνων γεγονός 
που επιβεβαιώνει τον πρότερό μας ισχυρισμό περί μειωτικής αναφοράς κοινής 
καταγωγής: «Μιχαὴλ παρὰ παντὸς τοῦ τῶν Ἀνατολικῶν στρατεύματος ἐτύγχανεν 
στυγητός, οὐχ ἧττον δὲ καί ἐπίμωμος ἀπὸ τε τῆς πατρίδος αὐτοῦ Ἀθιγγὰνων πληθὺν 
ἐκτρεφούσης 343 ..». Η έμφαση που επιθυμεί να προσδώσει στο χωρίο 
ενδυναμώνεται με τη χρήση του σχήματος λιτότητας 344 , οὐχ ἧττον δὲ καί 
ἐπίμωμος. 

Παράδοξο είναι το γεγονός ότι τη προσωποκεντρική περιγραφή της 
εικόνας του Μιχαήλ ο Γενέσιος την τοποθετεί στον επίλογο της αφήγησης λίγο 
πριν το αφηγηματικό μοτίβο του θανάτου με το οποίο και κλείνει το βιβλίο του 
για τον Μιχαήλ, όπως επίσης η και το πολύ σημαντικό σχόλιο με το οποίο 
καθιστά σαφή τη στάση του απέναντι στην εικονομαχία. Ειδικότερα αναφέρεται 
σε ψυχογραφικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού κόσμου του αυτοκράτορα: 
«..κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς αὐτοῦ βασιλείας παντελεῖ ἀγροικίᾳ ἢ τῇ σκηπτουχίᾳ 
καλλωπιζόμενος 345 ..» ενώ για το θέμα της εικονομαχίας διακηρύσσει την 
ελευθερία βούλησης: «περὶ τῶν θείων ἐδημηγόρησεν τὸ δοκοῦν ἀπεργάζεσθαι ·346» 
και επιστρέφοντας στους χαρακτηρισμούς τον αποκαλεί παράλογο και 
διπρόσωπο: «ἀλογιστεύων δὲ μετὰ ταῦτα πρὸς διπλόην ἀποτραπείς347..» 

                                                           
342 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 22, 59-60. Η εμφάνιση των Τσιγγάνων – Αθιγγάνων συνδέθηκε με τη 
μαγεία από τους πρώτους κιόλας χρόνους της εμφάνισής τους. Σχετικά βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Λαοί, 
Φυλαί, Γλώσσαι, Διακρίσεις στα Βαλκάνια, Ανοχή και Καταστολή στους Μέσους Χρόνους, ΕΙΕ/ΙΒΕ, Ανατ. Αθήνα 
2002, σελ. 343˙ ό.π., σελ. 343 [στο εξής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Λαοί, Φυλαί, Γλώσσαι,] και FRASER A., Οι 
Τσιγγάνοι, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1998, σελ. 61. 
343 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 23, 82-85. 
344 Για το σχήμα λιτότητας βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 178.  
345 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 35, 68-69. 
346 ό.π., σελ. 35, 69-70. 
347 ό.π., σελ. 35, 70-71. 
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 Η αφήγηση ολοκληρώνεται με την περιγραφή της ενότητας του θανάτου 
αναφέροντας την πάθηση, η οποία τον προκάλεσε, δηλαδή τη δυσουρία και τη 
νεφρίτιδα: «ἀπεβίω δὲ τῷ δυσουρίας νοσήματι ἐμπεσὼν ἐκ νεφρίτιδος ἐπιθέσεως348.». 

* 

Θεόφιλος  

Τον Μιχαήλ Β ΄διαδέχτηκε ο γιος του Θεόφιλος, ο οποίος και συνέχισε 
την εικονομαχική πολιτική των προκατόχων του. Οι αγιολογικές πηγές 
αναφέρονται με πολύ αρνητικούς χαρακτηρισμούς για το πρόσωπό του: « 
δυσσεβέστερος τοῦ πατρὸς349», «ὀνομάσθηκε Θεόφιλος ψευδωνύμως350..» 
 Χαρακτηριστικό γνώρισμα της δεύτερης φάσης της εικονομαχικής έριδος 
αναφορικά με τις αναφορές στις αγιολογικές πηγές είναι, ότι στο σύνολό τους 
απευθύνονται σε γενικά και συνολικά χαρακτηριστικά των βίων και των 
γεγονότων, όπως για παράδειγμα για τη βασιλεία του Λέοντος του Ε ΄ 
χρησιμοποιείται η φράση: «δυσσέβεια351», και για τη βασιλεία του Θεόφιλου: 
«στιβαρότης». Με το θάνατο του Θεόφιλου λήγει η εικονομαχική έριδα και 
καταλαμβάνει το θρόνο ο γιος του Μιχαήλ Γ ΄.  
 Η εικόνα του τελευταίου αυτοκράτορα της εικονομαχικής έριδος με τον 
οποίο ουσιαστικά κλείνει το ζήτημα είναι ο Θεόφιλος. Στις ιστοριογραφικές 
πηγές παρουσιάζει ενδιαφέρον η σκιαγράφηση της προσωπικότητας του 
Θεόφιλου που δε διαφοροποιείται δραματικά από τις υπόλοιπες. Στο Συνεχιστή 
του Θεοφάνους η σκιαγράφηση της εικόνας του Θεόφιλου καταλαμβάνει μικρή 
έκταση και επικεντρώνεται στους εξής θεματικούς άξονες ανάπτυξης: 

 Δικαιοσύνη Θεόφιλου. 
 Εικονομαχική πολιτική. 
 Οικοδομήματα. 
 Θάνατος. 

                                                           
348 ό.π., σελ., 35, 78-79. 
349 Βίος Θεοδώρου Γραπτού, ό.π., P.G 116: 668. 
350 Βίος Νικολάου Στουδίτου, ό.π., σελ. 901 και Βίος σαράντα δύο  Μαρτύρων εξ Αμορίου, ό.π., σελ. 888 
351 Βίος Ιωαννικίου, ό.π. σελ. 372. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί στον αναγνώστη η αφηγηματική 
ενότητα της δικαιοσύνης του Θεόφιλου, στην οποία επικεντρώνεται ο 
Συνεχιστής του Θεοφάνους και η οποία παράλληλα συνδυάζεται με την αναφορά 
στην υποκρισία του: «λόγῳ μὲν οὖν τῆς δικαιοσύνης ὥσπερ ἒμπυρος ἐραστὴς 
καλεῖσθαι βουλόμενος καὶ νόμων εἶναι φύλαξ πολιτικῶν ἀκριβής · τῆ δ’ ἀληθείᾳ 
ἔξωθεν ἑαυτὸν τῶν ἐπιβουλευόντων διατηρῶν, ὡς ἂν μή τις κατ’ αὐτοῦ τι 
νεανιεύσηται, ταῦτα ὑπεκρίνατο 352 .». Άμεσα συνδεδεμένα με το μοτίβο της 
δικαιοσύνης είναι και τα προσωποκεντρικά χαρακτηριστικά που του αποδίδει ο 
Συνεχιστής του Θεοφάνους: «..τοῖς μὲν ὅτι μισοπόνηρός τε καὶ δίκαιος, τοῖς δ’ 
ἐμβριθής  τε καὶ αὐστηρός 353 .». Η χρήση στο χωρίο αυτό του ομοιόπτωτου 
σχήματος354 σε συνδυασμό με την παρατακτική σύνδεση, μὲν-δὲ355, προσδίδει 
έντονη ρητορικότητα στην αφήγηση. 

Αναφορικά με το αφηγηματικό μοτίβο της εικονομαχικής πολιτικής 
του αυτοκράτορος Θεοφίλου στο Συνεχιστή του Θεοφάνη πρέπει να 
επισημάνουμε, ότι συναντούμε ομοιότητα στην μεταφορική περιγραφή με το 
έργο του Γενεσίου και ειδικότερα την μεταφορική απόδοση της εικονομαχίας και 
τους διωγμούς με την εποχή του χειμώνα και με όλα τα επακόλουθά του: «πολλὰ 
τούς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως περιεχομένους παρ’ ὅλον αὐτοῦ τὸν βίον μυσαττόμενός τε 
καὶ χειμῶνα πάντα κατὰ πᾶσαν ὥραν καιροῦ ἐπάγων αὐτοῖς ἀφειδῶς 356 .». Η 
εικονοποιία είναι εξίσου δυνατή, εφόσον ο χειμώνας, όπως προαναφέραμε είναι 
μια δύσκολη εποχή.  Με θετική ματιά ο Συνεχιστής του Θεοφάνους περιγράφει 
την οικοδομική δραστηριότητα του Θεοφίλου, η οποία όπως επισημαίνει ήταν 
εξαιρετικά σημαντική και την οποία φυσικά δε συνδέει με την εικονομαχική 
πολιτική του: «ἐπὶ τὰ καταλοίπους οἰκοδομὰς..ἀξιολογωτάτας οὔσας καὶ μνήμης 
τυχεῖν ἱκανάς357.» Ολοκληρώνει, συνεπώς, τη σκιαγράφηση της εικόνας με την 
αναφορά στον θάνατό του, επισημαίνοντας τη μικρή διάρκεια της ζωής του: 

                                                           
352 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 85, 1-4.  
353 ό.π., σελ. 86, 21-22. 
354 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 78.  
355 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 107-108.  
356 Συνεχιστής του Θεοφάνους, ό.π., σελ. 139, 6-9. 
357 ό.π., σελ. 139, 16-18. 
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«Μικρὸν οὖν ἔτι ἐπιβιώσας  κατὰ τὴν εἰκάδα τοῦ Ἰανουαρίου μηνὸς τὸν βίον 
μετήλλαξεν358..». 

Επόμενο ιστοριογραφικό έργο στο οποίο συναντούμε τη σκιαγράφηση της 
εικόνας του Θεοφίλου είναι το Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού, στο 
οποίο διαπιστώνουμε, ότι και σε αυτό η κειμενική έκταση είναι ελάχιστη. 
Ουσιαστικά παρατηρούμε το μοναδικό αφηγηματικό μοτίβο που παρουσιάζει 
κυκλικό σχήμα ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον συνδυασμό περιγραφής της 
ανάρρησης της βασιλείας με το θάνατό του: Αφετηρία – Θάνατος.  

Ειδικότερα αναφέρει: «Μετὰ δὲ ἐβασίλευσε Θεόφιλος υἱὸς αὐτοῦ ὁ νέος 
Βαλτάσαρ καὶ θεομιςὴς καί τῶν ἁγίων ὑβριστὴς καὶ καθαιρέτης καὶ βέβηλος ἔτη ιβ ΄ 
μῆνας γ ΄, καὶ ἀπέθανε δυσεντερικῶς.». Το χωρίο παρουσιάζει από υφολογικής 
οπτικής γωνίας εξαιρετικό ενδιαφέρον πρωτίστως με τη χρήση της παρατακτική 
σύνδεσης, η οποία προσδίδει ρητορικότητα και μουσικότητα στην αφήγηση. 
Επιπροσθέτως, η παράθεση και παρομοίωση του Θεόφιλου με τον Βαλτάσαρ359, ο 
μάγος ο οποίος μας είναι γνωστός από τη γέννηση του Ιησού και το δώρο του, το 
μύρο σμύρνα, το οποίο και ουσιαστικά συμβόλιζε τον πρόωρο θάνατο του Ιησού. 
Η νοηματική αλληλουχία στο σημείο αυτό είναι προφανής και σημασιολογικά 
αφορά την εικονομαχική του πολιτική, η οποία θα επέφερε πρόωρο θάνατο στην 
Ορθοδοξία, ενώ ως αιτία θανάτου τη δυσεντερία. Με αυτή την αφηγηματική 
ενότητα κλείνει η σκιαγράφηση του Θεοφίλου στο έργο του Γεωργίου Μοναχού. 

Αντίστοιχη εικόνα έχουμε και στις Χρονογραφίες του Συμεών Μαγίστρου 
Λογοθέτη και του Λέοντος Γραμματικού, όπου οι θεματικοί άξονες δομούνται με 
το ακόλουθο σχήμα και παρουσιάζουν ελάχιστες αποκλίσεις: 
 Διάρκεια Βασιλείας. 
 Δικαιοσύνη. 
 Θάνατος. 

Ο τίτλος του κεφαλαίο και στα δύο έργα παρουσιάζεται μονολεκτικώς, 
με το όνομα μόνο του αυτοκράτορος: «Θεόφιλος360». Η διάρκεια της βασιλείας του 
                                                           
358 ό.π., σελ. 139, 4-5. 
359 Σχετικά με τον Μάγο Βαλτάσαρ, ο οποίος ήταν ο τελευταίος γιος του αυτοκράτορος της Βαβυλώνας. 
Σχετικά βλ.  BUCHBERGER M., Lexikon Für Theologie und Kirche, vol. 2, Verlag Herder Freiburg 1994, σελ. [στο 
εξής: BUCHBERGER M., Lexikon Für Theologie]. 
360 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 216, 1, και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 213, 7. 
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παρουσιάζεται πολύ λιτά χωρίς κάποια είτε αρνητικά είτε θετικά σχόλια: 
«Θεόφιλος ἐβασίλευσε ἔτη ιβ ΄361». 

Το αφηγηματικό μοτίβο της δικαιοσύνης ως κύριο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του χαρακτήρα του Θεόφιλου παρουσιάζεται σε συνδυασμό με την 
υποκρισία του, με την έννοια ότι την επισκιάζει και την αναιρεί: «Δικαιοσύνην δὲ 
κοσμικὴν προσποιούμενος 362 ..». Τέλος κλείνουν την αφήγηση για τον 
αυτοκράτορα Θεόφιλο με την περιγραφή του θανάτου του: «τοῦ δὲ βασιλέως 
δυσεντερίᾳ νόςῳ τὴν ψυχὴν κακῶς ἀπορρήξαντος363..» 

Στο έργο του Ιωσήφ Γενεσίου συναντούμε ελάχιστα χωρία σκιαγράφησης 
της εικόνας του Θεοφίλου, η οποία έχει την ακόλουθη διάρθρωση: 
 Εικονομαχική πολιτική. 
 Προσωποκεντρική σκιαγράφηση. 
 Θάνατος. 

Χαρακτηριστικό είναι για την εξιστόρηση της βασιλείας του Θεοφίλου 
από τον Ιωσήφ Γενέσιο, ότι αναπτύσσει περισσότερο τη στρατιωτική 
δραστηριότητα του αυτοκράτορα σε αντιδιαστολή με την προσωποκεντρική 
αφήγηση. Η πρώτη αναφορά που κάνει στην εικονομαχική πολιτική κειμενικά 
βρίσκεται λίγο πριν την ολοκλήρωση του κεφαλαίου.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
υφολογικά παρουσιάζει η παρομοίωση της εικονομαχικής πολιτικής με μια 
εποχή της φύσης σε συνδυασμό με ένα στοιχείο της, δηλαδή τον χειμώνα και την 
θάλασσα. Η εικονοποιία στο σημείο αυτό είναι εξαιρετικά ζωντανή, εφόσον 
δημιουργείται η εικόνα του κρύου χειμώνα με την ταραγμένη θάλασσα,  
ενεργοποιώντας άμεσα την αίσθηση της όρασης και συνάμα της ακοής 
παραπέμποντας σε εικόνα και ήχο του άγριου του παφλασμού των κυμάτων: 
«Συγκυκῶν δέ Θεόφιλος τὸ τῆς εὐσέβειας ἄκλυστον πέλαγος τοὺς ἐν αὐτῷ πλέοντας 
ἀκυμάντως δεινῶς ἐκλυδώνιζεν364..». Χαρακτηριστική είναι, επίσης, η χρήση του 
αντιθετικού μοτίβου ανάπτυξης:  

Ευσέβεια VS ασέβεια 

                                                           
361 Αντίστοιχα ό.π. σελ. 216, 2, και ό.π., σελ. 213, 8. 
362 Συμεών Μαγίστρου, Χρονικόν, ό.π. σελ. 218, 51, και Λέων Γραμματικός, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 215, 20. 
363 ό.π. σελ. 231, 325-326, και ό.π., σελ. 228, 3-4. 
364 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 53,  
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που επικρατεί ως δομικός και κεντρικός άξονας της αφήγησης. Από την άλλη τη 
δεινότητα των διωγμών και της εικονομαχικής πολιτικής και γενικότερα τις 
αντιδράσεις του κόσμου μας περιγράφει ο Γενέσιος σε συνδυασμό με τα 
προηγούμενα: «καὶ φυγὴ καθόλου παρῆν εὐσεβῶν ἐν χειμῶνι τῆς αὐτοῦ 
ἀσεβείας365...». 

Η επόμενη αφηγηματική ενότητα αφορά στην προσωποκεντρική 
σκιαγράφηση του Θεόφιλου, η οποία όπως παρατηρούμε επικεντρώνεται σε 
χαρακτηριστικά του εσωτερικού ψυχισμού του αυτοκράτορος, και ειδικότερα, 
στο ότι είχε κυριευθεί από υπεροψία προσθέτοντας, όμως, και μια θετική 
λεπτομέρεια, που διαφοροποιεί το έργο του Γενεσίου από τα υπόλοιπα 
ιστοριογραφικά, εφόσον προβαίνει σε θετικούς χαρακτηρισμούς, έστω και αν 
είναι ελάχιστοι. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ὅστις Θεόφιλος μετὰ πλειόνων 
ἐλαττωμάτων ὑπερόφρυς ἧν, κἄν ἔν τισι τῶν καλῶν εἴτε ἑκών, εἴτε ἄκων 
πεφιλοτίμητο πλεονεκτήματι φύσεως366.». Ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο για το 
οποίο μας πληροφορεί ο Γενέσιος αποτελεί και η ενασχόλησή του με την 
απόκρυφη γραμματεία, γεγονός σαφώς αρνητικό για την εικονόφιλη Ορθόδοξη 
δογματική σκέψη: «Πολυπράγμων δὲ περὶ ζητημάτων τῶν ἀποκρύφων ἐτὺγχανε 
λίαν Θεόφιλος367..». 

Ο Γενέσιος κλείνει την αφήγηση του για τον τελευταίο εικονομάχο 
αυτοκράτορα με την αναφορά των αιτίων του θανάτου του, τη δυσεντερία368 με 
μια από υφολογικής άποψης ενδιαφέρουσα αναφορά υπό μορφή συμπεράσματος. 
Επισημαίνει, δηλαδή, ότι ο Θεόφιλος εξαιτίας της έλλειψης φρόνησης 
προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στην Ορθοδοξία: «κατὰ τὴν προρρηθεῖσαν νόσον 
τὸ κοινὸν ἀνέπλησεν ὄφλημα..ἀφρόνως τῆς ὀρθοδόξου πλεῖστα καταλαζονευσάμενος 
πίστεως369.»  

                                                           
365 ό.π., σελ. 53,  
366 ό.π., σελ. 54,  
367 ό.π., σελ. 54, 
368 Η ασθένεια προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εκστατείας του εναντίον των Αράβων και ειδικότερα όταν 
έμαθε για την πτώση του Αμορίου: «αφορμὴ δυσεντεριάσαι αὐτῷ γέγονεν.» Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., 
σελ. 55. 
369 Ιωσήφ Γενεσίου, Βασιλείαι, ό.π., σελ.  55,  
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Με την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση ολοκληρώνεται και το κεφάλαιο 
για τη σκιαγράφηση των εικονομάχων αυτοκρατόρων της πρώτης και δεύτερης 
περιόδου. 

Συνοψίζοντας και έπειτα από μια συνολική θεώρηση της εικόνας των 
εικονομάχων αυτοκρατόρων στις πηγές μπορούμε να εξάγουμε τα εξής 
συμπεράσματα: 

Σε πρώτη φάση παρατηρούμε, ότι στο σύνολό τους οι αφηγητές είναι 
ετεροδιηγητικοί370 και ανήκουν στην πλειοψηφία τους στον ορθόδοξο κλήρο, 
επομένως στην εικονόφιλη παράταξη, οπότε αναπόφευκτα η αφήγηση έχει 
παρεκβατικό- σχολιαστικό371 χαρακτήρα. Η δομή της αφήγησης στηρίζεται ως επί 
το πλείστον σε βασικά μοτίβα ανάπτυξης που παρουσιάζουν μια σχετική 
συχνότητα, στην προκειμένη: η διάρκεια στην εξουσία, η πολιτική διωγμών, ο 
έκλυτος βίος, ο θάνατος. Εξαιτίας της ταύτισης μεταξύ των συγγραφέων 
αναφορικά με τη χρήση των βασικών αφηγηματικών μοτίβων, μπορούμε να 
θεωρήσουμε, ότι υπήρχε μια γενικότερη αντίληψη – κοινός τόπος  ή ένα 
ευρύτερο κλίμα σχετικά με τη σύνταξης ενός κειμένου που αφορούσε την 
εικονομαχική έριδα και τους εκπροσώπους της.  

Επίσης, ένα ακόμη δομικό χαρακτηριστικό αποτελεί η χρήση αντιθετικών 
μοτίβων ανάπτυξης, όπου και εδώ παρατηρούμε μια συχνότητα χρήσης, όπου για 
παράδειγμα το αντιθετικό μοτίβο: ευσέβεια VS ασέβεια εμφανίζεται σε όλες 
σχεδόν τις σκιαγραφήσεις της εικόνας των εικονομάχων αυτοκρατόρων, ενώ 
πολύ συχνά είναι το: Ορθοδοξία VS κακοδοξία, το φίλος VS αλήθειας εχθρός VS 
αλήθειας, το ορθός VS μη ορθός, το πάνσοφος VS φρενοβλαβής κ. α.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η χρήση εθνωνυμικών 
προσδιορισμών με αρνητική και υποτιμητική σημασία που απέδιδαν στους 
αυτοκράτορες, με σημασιολογική βαρύτητα και προεκτάσεις κυρίως θεολογικού 
χαρακτήρα. Οι ζωομορφικοί προσδιορισμοί των αυτοκρατόρων εμφανίζονται 

                                                           
370 Σύμφωνα με τον Gérard Genette μια από τις λειτουργίες που επιτελεί ο αφηγητής μπορεί να είναι 
ετεροδιηγητικός, όταν δεν μετέχει στην ιστορία που αφηγείται. Σχετικά με τη Θεωρία του Αφηγηματικού 
Λόγου του Gérard Genette βλ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ Ε. Αφηγηματολογία, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 2003, σελ.138. [στο εξής: . 
ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ Ε. Αφηγηματολογία]. 
371 Η παρεκβατική - σχολιαστική επιχειρεί με παρεκβατικές παρενθέσεις να υπονομεύσει την πραγματικότητα. 
Σχετικά βλ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ Ε. Αφηγηματολογία, ό.π., σελ. 137.  
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στα κείμενα, οι οποίοι λειτουργούν αρκούντως συμβολικά και δημιουργούν την 
κατάλληλη απήχηση στην αναγνωστική προσδοκία. Έτσι έχουμε τους 
ζωομορφικούς προσδιορισμούς του: Θηρίου, δράκοντος, φιδιού, σκύλου, χοίρου, 
λεοπαρδάλεως.   

Στην ανάπτυξη των αφηγηματικών ενοτήτων του θανάτου του εκάστοτε 
αυτοκράτορος παρατηρήσαμε την τάση να συνδέεται ο μαρτυρικός θάνατος  με 
τη Θεία Δίκη και να αποτελεί ένα είδος εξιλεωτικής κατάστασης. Σε κάποιες 
περιπτώσεις , όπως για παράδειγμα, στην περιγραφή του θανάτου του 
Κωνσταντίνου Στ΄, παρουσιάζεται ως θεόπνευστη ενέργεια η δολοφονία του. 
Μια άλλη παράμετρος αποτελεί και η σύνδεση των φυσικών καταστροφών ή 
θεομηνιών με την εικονομαχική πολιτική των αυτοκρατόρων, που δημιουργεί 
αυτόματα μια αρνητική εικονοποιία. 

Πολύ σημαντικό, επίσης, θεωρείται το γεγονός, ότι σε πολλές 
περιπτώσεις οι αυτοκράτορες παρουσιάζονται ως αιρετικοί με ή με γενικότερο 
προσδιορισμό, ότι η διακυβέρνησή τους  ήταν αίρεση όπως και ο βίος τους. 
Αναφορικά με τη σκιαγράφηση της εικόνας των αυτοκρατόρων παρατηρήσαμε 
πως οι συγγραφείς έδιναν ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στα σχήματα λόγου, 
τα οποία λειτουργούν εμφατικά στην αφήγηση και δημιουργούν τις ανάλογες 
εικόνες και εντυπώσεις. Έτσι συναντήσαμε σχήματα λόγου σχετικά με τη θέση 
των λέξεων στην πρόταση όπως: ασύνδετο, ομοιοτέλευτο, παρονομασία, παρήχηση, 
σχήματα σχετικά με τη σημασία των λέξεων στην πρόταση: λιτότητας, 
αντονομασίας καθώς και σχήματα σχετικά με την πληρότητα του λόγου: 
πλεονασμός, εν δια δυοιν, που επιβεβαιώνουν τη σημασία της λεκτικής ετικέτας 
στη σκιαγράφηση ενός προσώπου.   Η χρήση των κατάλληλων λέξεων με το 
ανάλογο σημασιολογικό επίπεδο λειτουργεί καταλυτικά για την πρόσληψή του 
από τον αναγνώστη και κατά προέκταση της δημιουργίας ενός γενικότερου 
κλίματος μετάδοσης ενός πολιτικού και ιδεολογικού μηνύματος. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή του πίνακα σκιαγράφησης των 
εικονομάχων (που παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο), αυτοκρατόρων που 
τον παραθέτουμε στο επόμενο κεφάλαιο και αποτελείται από τις εξής θεματικές 
ενότητες: επιθετικοί προσδιορισμοί, ονοματικοί προσδιορισμοί, επιρρηματικοί 
προσδιορισμοί, παραθέσεις, εθνωνυμικοί προσδιορισμοί, ζωομορφικοί, και ταύτιση με 
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αιρέσεις. Χαρακτηριστικό είναι το  γεγονός ότι μόνο ο Λέων Γ ΄ ο Ίσαυρος, ο και ο 
Λέων ο Ε ΄, έχουν και στις οκτώ ομάδες χαρακτηρισμούς, ενώ ο Κωνσταντίνος Ε 
΄σε επτά, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που έχουν από δύο έως πέντε ομάδες. 
Η αντιστοιχία φαίνεται καθαρά στο ακόλουθο γράφημα: 
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1.4  Συγκριτικός Πίνακας Ονοματοθεσίας 
 ΕΠΙΘ.ΠΡΟΣΔ. ΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΔ. ΕΠΙΡΡ. ΠΡΟΣΔ. ΕΜΠΡΟΘ.ΠΡΟΣΔ. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΘΝΩΝΥΜΙΚΑ ΖΩΟΜΟΡΦΙΚΑ ΑΙΡΕΣΗ 

ΛΕΩΝ Γ ΄ -ὁ δείλαιος. 
-Λέων καλὸς τῷ 
εἴδει,  
-ὡραῖος τῷ 
πρόσωπῳ,  
-εὐμήκης τῷ 
σώματι, 
 -βάναυσος τὴν 
τέχνην. 
- ὁ δὲ θεόμαχος. 

-τόν κατάρατον, 
-τόν ἀποστάτην, 
-τόν πάσης πλήρης 
κακίας καὶ δόλου. 

ἐξουσιαστικώς 
καὶ δυσσεβῶς. 

-δυσεντερικῶς.. 
 

-ἐκ μὲν τῆς 
Γερμανικίων χώρας 
καταγόμενος. 
- ἐκ τῆς Ἰσαυρίας.  
 

-Λέων ὁ δυσσεβής 
-ὁ ἀντίδικος τοῦ 
γένους ἡμῶν διάβολος 
-ὁ παμμίαρος, -
ἀλάστωρ,  
ὁ βάναυσος. 

-Λέοντα  τὸν 
Συρογενῆ. 
Λέοντα τὸν 
Συρογενῆ. 
-Λέων ὁ Ἴσαυρος ὁ 
καὶ Κόνων. 
-ὁ σαρακηνόφρων 

-σπορεύς των 
ζιζανίων 
-ὁ ἕρπων 
σχολιὸς ὄφις. 
-ὁ φιλόζωος καὶ 
χοιρόβιος. 
-τὸν ἀνήμερον 
ἔφη λύκον. 
- ὁ ανήμερος 
δράκων. 
ὁ δυσώνυμος 
θὴρ. 

-Λέων ὁ Ἴσαυρος ὁ 
ματαιόφρων 
αἱρετικός νέος. 
-ἐκ τῆς τῶν Ἰσαύρων 
ὁρμώμενος 
δυσσεβεστάτης 
αἱρέσεως. 
-πνέει τὴν αἵρεσιν. 
-ἀθεμίτου 
κακοδοξίας, 
-βουρκανόν της 
ασέβειας και της 
αιρέσεως. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε  -ὁ δυσσεβὴς 
-ἀνθρώπιόν τι 
βδελυρόν 
-ὁ δειλαίος 
ἐμμολυνόμενος. 
 

-κάθαρμα 
κακοδαιμονέστατον 
-τὸ πονηρὸν τῆς 
κακίας κύημα 
-ὅς δὴ Κοπρώνυμος 
ἐπωνόμαστο 
-εἰκονοκαύστης καὶ 
μισάγιος. 
φιλαργυρίας ἐπίνοιᾳ 
-κόπροις καὶ οὔροις 
ἀπατώμενος. 
-μοιχείας 
ἀνδράποδον 
-οἱ τῆς ἀπαιδευσίας 
αὐτοῦ μετέχοντες 
τῆς ἀλογίας καὶ 
ὠμότητος καὶ 
ασπλαγχνίας. 
-ὁ δὲ τύραννος καὶ 
ἀλὰστωρ 
 

τυραννικῶς καὶ 
οὐκ  ἐννόμως 

-ἐκ φρενοβλαβείας 
αὐτὸς ἐπενόει 
-διὰ τὴν αὐτοῦ 
κακοδοξίαν. 
 

ὁ ἐκ Δὰν 
Ἀντίχριστος 
 

 -ὁ πανώλης και 
ἐμβρόντητος 
αἱμοβόρος τε 
καὶ ἀγριώτατος 
θὴρ. 
-ἐκ δεινοτάτου 
λέοντος 
ποικιλότροπος 
πάρδαλις,  
-ἐκ σπέρματος 
ὄφεως ἀσπὶς 
δεινὴ  
-ὄφις πετόμενος 

ἐπλάτυνεν αἵρεσιν 



 

[121] 
 

 ΕΠΙΘ.ΠΡΟΣΔ. ΟΝΟΜ.ΠΡΟΣΔ. ΕΠΙΡΡ. ΠΡΟΣΔ. ΕΜΠΡΟΘ.ΠΡΟΣΔ. ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΘΝΩΝΥΜΙΚΑ ΖΩΟΜΟΡΦΙΚΑ ΑΙΡΕΣΗ 

ΛΕΩΝ Δ ΄ -απονηρότερος ων 
-ἔδοξεν εὐσεβὴς 
εἶναι. 
-ὁ δὲ αὐτὸς Λέων 
λιθομανὴς. 

-τῆς ἱεροσυλίας τὰ 
ἐπίχειρα 
κομισάμενος. 

-ἀπηνθρακώθη 
δεινῶς 

 -Λέων ο 
χλιαρώτατος 

-Λέων ὁ ἐκ τῆς 
Χαζάρας. 

  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΣΤ  

 -τὸ τῆς εὐσεβείας 
δόγμα ἔλαβεν ἀρχὴν 
παρρησιάζεσθαι,  
- ὁ λόγος τοῦ θεοῦ 
πλατύνεσθαι, 
-τὰ μοναστήρια μετὰ 
πάσης ἀδείας 
ἀνοικοδομεῖσθαι. 
-καὶ δὴ βαθείας 
εἰρήνης γενομένης 

ἐκτυφλοῦσιν 
αὐτὸν δεινῶς καὶ 
ἀνιάτως. 

     

ΕΙΡΗΝΗ  τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
εἰρήνης φερώνυμον 
τῆς εὐσεβεστάτης 
Εἰρήνης 
ἡ δὲ σοφὴ καὶ 
θεοφιλὴς 

 μαρτυρικῶς 
ἀθλήσασα 

ὑπὲρ τῆς ὀρθῆς 
πίστεως     

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  -γενναίῳ καὶ 
συνετῷ τῷ 
φρονήματι  
-πρὸς τὸν χθὲς μὲν 
δοῦλον ἐπίορκον, 
σήμερον δὲ 
μοχθηρὸν καὶ 
ἀνασειστὴν καὶ 
ἀναιδῇ τύραννον. 
-ὁ ἄσπλαγχνος 
 
 
 
 
 
 

φιλαργυρίαν  ἐξ ἀβουλίας καὶ 
ἀλαζονείας     
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ πρόσωπον ἔχων 
μέγα καὶ γένειον 
πολὺ 
πεπολιωμένον -ὁ 
γοῦν παμφάγος 
-τὴν ἔμφυτον 
κακίαν 
-τὸ ἀδιάτακτον και 
ἀσύστατον τοῦ 
Νικηφόρου.  
πανοῦργος καὶ ὀξὺς 
εἰς τὸ νοῆσαι,  
μικρολόγος τε καὶ 
φιλάργυρος. 
σφόδρα γὰρ 
εὐσεβὴς καὶ 
φιλάρετος 

       

ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ ἀπρόϊτος ἦν καὶ 
ἀφανης 

 πληγωθεὶς 
καιρίως 

     
ΜΙΧΑΗΛ Α 
ΡΑΓΚΑΒΕΣ 

τῶν ἄλλων 
βασιλέων 
φιλόχριστος 
εἰρήναρχος 
χριστιανικώτατος 
τῆς ἀληθοῦς 
εἰρήνης, 
ἠγησάμενος 
χρηστὸς ἦν καὶ 
ἐπιεικής 
ἀφιλάργυρος γὰρ 
ἧν καὶ 
μεγαλόψυχος 
παραμυθησάμενος 
 
 
 
 

τῆς κοσμικῆς 
ἀλαζονείας, 

Μιχαὴλ ὁ 
εὐσεβέστατος, ὁ 
Ῥαγκαβέ. 

ἐν ὀρθοῖς δόγμασι 
καὶ εὐσεβείᾳ 
διέπρεψεν. 
περὶ δὲ τῆς τῶν 
πραγμάτων 
διοικήσεως 
ἀκυβέρνητος 
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ΛΕΩΝ Ε ΄ -της ασέβειας 
πρόμαχος 
-Ὁ δὲ σκυθρωπὸν 
καὶ ὑφείμενον 
-ἀχαριστίας ἁλῶναι 
γραφῇ,  
-ὠμότητι 
συντραφεὶς -
ἀγριότητι ἐκταφεὶς 
-διφυὴς μὲν τὸ 
γένος   
μιξοβάρβαρος, 
πολυειδὴς δὲ τὸν 
τρὸπον καὶ 
ἀνελεύθερος καὶ 
την γνώμην 
ἀστάθερος. 
-τὸν βέβηλον αὐτοῦ 
καὶ βαρβαρώδη 
βίον  
- τὴν ἀνόσιον καὶ 
παμπὸνηρον  
ψυχὴν. 
ἀνὴρ ἀγχίνους καὶ 
εὐθύτητος 
ἐξεχόμενος 
ἀνδρικὸν τὴν ὄψιν 
καὶ βλοσυρωπὸν τὸ 
κατάστημα 

 πρόδρομος τοῦ 
Αντιχρίστου 

κρεουργηθεὶς 
αὐτὸς ἐνδίκως 

ἐκ τοῦ Ἄδου πυλῶν 
κατὰ δυσσέβειαν 
φρενοβλαβοῦς, 

Λέων ὁ παραβάτης 
 

Λέοντος τοῦ 
Ἀμαληκίτου. 

Λέων ὁ Ἀρμένιος 

θηριώνυμος τὴν 
κλὴσιν καὶ τὴν 
προαίρεσιν. ὁ 

δυσώνυμος θὴρ 
Λέων τῇ 

προσηγορίᾳ 
ἐπὶ τοῦ 

θηριωνύμου και 
θεομισήτου 

θρασυμέμνονος 

ἐκμιμούμενος τὸν 
πάλαι τῆς μυσαρᾶς 

ταύτης αἱρέσεως 

ΜΙΧΑΗΛ Β΄ γενόμενος 
ἐγκρατὴς 

τὸ τοῦ 
προηγησαμένου 
δυσωνύμου και 
δυσσεβοῦς ὑπέθαλπε 
θεοστυγές φρόνημα 

 κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς 
αὐτοῦ βασιλείας 
παντελεῖ ἀγροικίᾳ 

    

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ὥσπερ ἒμπυρος 
ἐραστὴς 
μισοπόνηρός τε καὶ 

νόμων εἶναι φύλαξ       
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δίκαιος, τοῖς δ’ 
ἐμβριθής  τε καὶ 
αὐστηρός. 
ὑπερόφρυς ἧν, 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

2.1 Ιστορική, δομική και ιδεολογική επισκόπηση των δυϊστικών 
κινημάτων του Μεσαίωνα. 

Μεγάλη σημασία και ιδιαίτερο βάρος από πολλά θρησκευτικά συστήματα, 
όπως για παράδειγμα ο μονοθεϊσμός, ο πολυθεϊσμός, ο σαμανισμός1 δόθηκε στο 
δυισμό από τον οποίο προέκυψαν κινήματα στη διάρκεια του Μεσαίωνα, όπως ο 
Παυλικιανισμός, ο  Μεσσαλιανισμός και ο Βογομιλισμός. Η έννοια του δυϊσμού 
ως δογματική αντίληψη υπήρχε πριν από την εμφάνιση των συγκεκριμένων 
κινημάτων και η αναδρομή σε αυτήν μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα και 
τη δική τους ύπαρξη και εξέλιξη2. 

Στη θρησκεία των αρχαίων Ιρανών συναντούμε την πιο 
αντιπροσωπευτική έκφραση του δυϊσμού και συγκεκριμένα στον Ζωροαστρισμό 
ή θρησκεία των Μάγων ή Μαζδεϊσμό. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή ο κόσμος 
αποτελείται από δύο ίσες και ανεξάρτητες βασικές αρχές – θεότητες3, τον 
Αχούρα – Μάζδα (Ορμούζδ), που αντιπροσωπεύει το καλό και τον Αριμάν που 
αντιπροσωπεύει το κακό και ουσιαστικά αποτελεί το πνεύμα της καταστροφής4. 
Ο Ζαρατούστρα ή Ζωροάστρης, σύμφωνα με τους αρχαίους ιρανικούς μύθους,  
ήταν ο ιδρυτής του Μαζδεϊσμού, ο οποίος γεννήθηκε από μια παρθένο, όπως ο 

                                                           
1 Ο Σαμανισμός αποτελεί ένα πολύπλοκο λατρευτικό και θρησκευτικό κίνημα, το οποίο διαμορφώθηκε 
γύρω από την τεχνική του εκστασιασμού. Ο δυϊστικός του χαρακτήρας διαφαίνεται από τη συνεχή 
προσπάθεια κατανόησης των αρχών του κόσμου της γης και των ζώων. Βλ. MIRCEA E., Ο σαμανισμός και οι 
αρχαϊκές τεχνικές της έκστασης, εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα 2009, σελ. 17 κ.ε. 
2 IVANOV J., Livres et légendes bogomiles: aux sources de catharisme, trans, M. Ribeyot, Paris, Maisonneuve et 
Larose, 1976, σελ. 39.[στο εξής: IVANOV J., Livres et legends]. 
3 Ουσιαστικά πρόκειται για τις δύο αρχές που αντιμάχονται για την τελική επικράτηση μεταξύ τους και 
ειδικότερα για τα αντιθετικά μοτίβα: φώς – σκότος, καλό – κακό. 
4 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 39. 
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Ιησούς και έλαβε από τον Αχουραμάζδα τα ιερά βιβλία με την ονομασία Ζενδ – 
Αβέστα , όπως ακριβώς και ο Μωϋσής5.  

Η επέκταση της Περσικής Αυτοκρατορίας προς τη Δύση, όπως επίσης και 
οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η δημιουργία των κρατών των 
διαδόχων και η ρωμαϊκή κατάληψη της Μικράς Ασίας και της Συρίας είχαν ως 
αποτέλεσμα τις πνευματικές και πολιτιστικές ζυμώσεις μεταξύ των λαών της 
Δύσης και της Ανατολής. Έτσι το αρχαίο Ιράν εισήγαγε ένα τμήμα του 
μαζδεϊσμού στη Δύση μέσω της Περσίας και της Βαβυλωνίας και κατά τη 
διάρκεια του 3ου αιώνα ανέπτυξε τον Μανιχαϊσμό, τη λεγόμενη θρησκεία του 
Μάνη6. 
 Η διάδοση του Μανιχαϊσμού ήταν όλο και μεγαλύτερη σε ένα 
γεωγραφικό χώρο που περιελάμβανε περιοχές από τη Βαβυλωνία μέχρι την 
Ισπανία, καθώς και τη Βόρεια Αφρική, τη Μικρά Ασία ακόμη και την Κίνα 
αποκτώντας με αυτό τον τρόπο μια οικουμενική διάσταση. Ο Μάνης, ιδρυτής και 
θεμελιωτής του Μανιχαϊσμού γεννήθηκε στην Περσία και μεγάλωσε στη 
Βαβυλωνία και επηρεάστηκε σαφώς από τις χαλδαιοβαβυλωνικές7 παραδόσεις, 
τον γνωστικισμό, τον περσικό δυϊσμό, τον Χριστιανισμό, όπως επίσης, και από το 
Βουδισμό. Ο ίδιος παρουσιάστηκε με παρόμοιο τρόπο, ως απεσταλμένος του 
Θεού, όπως ακριβώς και ο Ιησούς, ο Βούδας ή ο Ζωροάστρης8. Πρέπει να 
επισημάνουμε ότι ο Μανιχαϊσμός συνέχισε να υπάρχει και να εξελίσσεται και 
μετά το θάνατο του Μάνη του θεμελιωτή του, οι μαθητές του οποίου φρόντισαν 

                                                           
5 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα δεν πέτυχε να αποδείξει αν ο Ζωροάστρης αποτέλεσε μυθική ή 
ιστορική πραγματικότητα. Βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 39. 
 
6 Βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 39. 
7  Οι Χαλδαίοι ήταν βιβλικός λαός συγγενικός με τους Αραμαίους, σημιτικής καταγωγής και επεκτάθηκαν 
στο γεωγραφικό χώρο της Μεσοποταμίας καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Βαβυλωνίας. Σχετικά βλ. 
ALEXANDER D.&P., Το Εκπληκτικό εγχειρίδιο της Βίβλου, μτφ. Κακαβελάκη Ειρήνη,  εκδ. Πέργαμος, Αθήνα 1993, 
σελ. 661. 
8 Βλ. IVANOV J., Livres et legends, ό.π., σελ. 40. Για την παιδική ηλικία του Μάνη βλ. GARDNER I . – LIEU N.C., 
Manichaean texts from the Roman Empire, Cambridge 2004, σελ. 46 – 57. Επίσης για τους Μανιχαίους βλ.  
RUNCIMAN S., The Medieval Manichee. A Study of the Christian dualist heresy, Cambridge 21991˙ STEFANOV I.P., 
History and Essence of Manichaeism, Etudes Balkaniques 35, τομ. 1–2, 1999, σελ. 24 – 33, καθώς και τη 
μονογραφία του ANTES P., Μεγάλοι ιδρυτές θρησκειών, εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 1995, σελ. 119-122. [στο εξής: 
ANTES P., Μεγάλοι ιδρυτές]. Αναφορικά με τις πηγές και τη βιβλιογραφία για τον Μάνη και τον Μανιχαϊσμό 
βλ. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία Α ΄, ό.π., σελ. 195-198. 
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να διαδώσουν τις αρχές του σε όλο και μεγαλύτερο γεωγραφικό χώρο. Η 
σημασία και η απήχηση που είχε ο Μανιχαϊσμός γίνεται αντιληπτή από τις 
αντιδράσεις της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας. Για παράδειγμα στη Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός διέταξε τον ανθύπατο της Αφρικής 
το 296 να εξοντώσει τους οπαδούς του Μανιχαϊσμού9, ενώ οι καταστροφή των 
βιβλίων τους και οι διώξεις κυρίως από πλευράς του Θεοδοσίου και του 
Ιουστινιανού Α΄ ουσιαστικά εξουδετέρωσαν το θρησκευτικό αυτό κίνημα στη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία10. 
 Ο γνωστικισμός και ο δυισμός  αποτελούν συστατικά στοιχεία της 
θρησκειολογικής τους αντίληψης και θεωρίας και ήταν αυτά τα οποία 
συνετέλεσαν στη διάδοση και εξάπλωσή του και ειδικότερα ο συγκριτικός 
χαρακτήρας των ιδεών αυτών, όπου κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελεί η 
συμβίωση του πλατωνισμού με τη συμβολική διάσταση των αριθμών, όπως την 
είχε αναπτύξει ο Πυθαγόρας και με την ασκητική ως τρόπου ζωής 11 . Ο 
γνωστικισμός αναπτύσσεται κυρίως κατά τη διάρκεια του 2ου και 3ου αιώνα 
εμπεριέχοντας ένα κράμα ιουδαϊκών, πλατωνικών, μαζδεϊκών και Χριστιανικών 
στοιχείων και διαδίδεται, σύμφωνα με τον Ιβανόφ, σε λογοτεχνικούς κυρίως 
κύκλους και συγκεκριμένα σε ονειροπόλες φύσεις12. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 
τονισθεί ότι ο γνωστικισμός δεν είναι ένα ονειροπόλο σύστημα θεώρησης του 
κόσμου, αλλά πιθανώς αποτελεί όρο, ο οποίος εφευρέθηκε για να συμβάλλει 
στον καθορισμό των ορίων του κανονιστικού Χριστιανισμού. Κυριάρχησε η 
λανθασμένη πρόσληψή του, όμως, ως χριστιανική αίρεση ή και ως μεμονωμένη 

                                                           
9 Βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 40. Επιπροσθέτως η περσική καταγωγή του Μάνη ώθησε το 
Διοκλητιανό να θεωρεί τον Μανιχαϊσμό μια αίρεση εξαχρειωτική, όπως και ιδιαίτερα επικίνδυνη εξαιτίας 
του ανατρεπτικού της χαρακτήρα και της αυξανόμενης απήχησης που είχε η διδασκαλία τους με 
αποτέλεσμα να διατάξει το 302 να τυλίξουν μια ομάδα μανιχαίων ιερέων με τα βιβλία τους και να τους 
κάψουν. Αναλυτικότερα βλ. RUBINSTEIN R.E., When Jesus became God: The Epic Fight over Christ’s Divinity in the 
last days of Rome, εκδ. Harcourt Brace & Company, New York 1999, σελ. 31 κ.ε.  
10 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 41.  
11 Κωνσταντακοπούλου Α., Αιρέσεις, ό.π., σελ. 13. Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους φιλόσοφους οι αριθμοί 
είναι σύμβολα που εκφράζουν την ουσία των όντων και των φαινομένων. Σχετικά βλ. KIRK G. S. - RAVEN J. E 
– SCHOFIELD M., Οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι, μτφ. Δημοσθένη Κούρτοβικ, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα, 4 2006, σελ. 221-
245.  
12 Η έμφαση δική μας. Συγκεκριμένα στο κείμενο: «chez les natures rêveuses» βλ. IVANOV J., Livres et légendes, 
ό.π., σελ. 41.  
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θρησκεία13 με αποτέλεσμα να είναι πολλές φορές αδύνατη μια αντικειμενική 
θεώρηση ή ερμηνεία του φαινομένου και ακόμα περισσότερο η απόδοση ενός 
ορισμού του. Ο γνωστικισμός, σύμφωνα με την Κίνγκ, προφανώς εξελίχθηκε ως 
το αιρετικό άλλο  στις ποικιλόμορφες και διαφορετικές αντιλήψεις του 
Χριστιανισμού14. Ο Γιόνας υποστηρίζει, ότι το χαρακτηριστικό στοιχείο που 
καθιστούσε το γνωστικισμό ξεχωριστό και διαφορετικό ήταν ο κοσμολογικός 
δυισμός του, ο οποίος ουσιαστικά ήταν η αντίθεση κόσμου – Θεού και 
προερχόταν από την ρήξη του ανθρώπου και του κόσμου μια αντανάκλαση της 
υπαρξιακής αποξένωσης15. Επιπροσθέτως, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την 
έρευνά μας αποτελεί το γεγονός, ότι η εκκλησιαστική δομή του Μανιχαϊσμού 
απαγόρευε την λατρεία των εικόνων ως ειδωλολατρικά κατάλοιπα και 
γενικότερα η ζωή τους είχε ασκητικό περισσότερο χαρακτήρα, εφόσον 
αρνούνταν κάθε είδους απολαύσεων με στόχο την πνευματική και ηθική 
προετοιμασία για την παράδοση της ψυχής τους. Η ψυχή τους έπρεπε να 
υποφέρει μετά θάνατον ανάλογα με το βαθμό μίανσης και να ενσαρκωθεί εκ 
νέου σε ζώα ή φυτά, όπου με την τελική αυτή μορφή να αποτελέσει τροφή 
κάποιου τέλειου Μανιχαίου που θα τον μετέφερε με τη δική του σωτηρία στον 
Παράδεισο16. 
 Με την πάροδο του χρόνου, όμως, μια τέτοιου είδους δογματική 
αντίληψη ενός υπερβολικά αυστηρού ασκητισμού και της γενικότερης στάσης 
άρνησης σε οτιδήποτε επίγειο και κοσμικό ήταν αναπόφευκτο πως θα οδηγούσε 

                                                           
13 Για τη θεώρηση του γνωστικισμού ως αίρεση βλ. ΚΙΝΓΚ Λ.Κ., Τι είναι Γνωστικισμός, εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 
2010, σελ. 46 – 99 όπου και σχετική βιβλιογραφία [στο εξής: ΚΙΝΓΚ Λ.Κ., Τι είναι Γνωστικισμός]. 
14 Η Κίνγκ συγκεκριμένα τονίζει, ότι όπως ακριβώς συμβαίνει στις συγκρίσιμες δυϊστικές ομάδες του εαυτού 
και του άλλου: πολίτης – ξένος, Έλληνας – βάρβαρος, Εβραίος – Εθνικός,  Χριστιανός – Ειδωλολάτρης το άλλο 
επιβιώνει και ουσιαστικά διατηρεί την ταυτότητά του μόνο σε αντίθεση με  τον εαυτό του. Οι τέτοιου είδους 
κατηγοριοποιήσεις, επισημαίνει είναι σαφώς ακατάλληλες όταν σχετίζονται με την κατανόηση της 
σημαντικής κοινωνικής και πολιτισμικής διαφορετικότητας αυτών των άλλων, διότι έχουν στόχο να 
ικανοποιήσουν ουσιαστικά τις ανάγκες ορισμού του εαυτού. Συνεπώς θεωρεί, ότι η κατηγορία του 
γνωστικισμού δημιουργήθηκε από τη χριστιανική ανάλυση της ορθοδοξίας και της αίρεσης. Σχετικά βλ. 
ΚΙΝΓΚ Λ.Κ., Τι είναι Γνωστικισμός ό.π., σελ. 18 – 20. 
15 ΚΙΝΓΚ Λ.Κ., Τι είναι Γνωστικισμός, ό.π., σελ. 202. Επίσης για τη θεωρία του Γιόνας σχετικά με το γνωστικισμό  
βλ. JONAS H., The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity, Boston, Mass.: 
Beacon Press, 21958. 
16 Η ιδέα της μετενσάρκωσης ενδυναμώθηκε αργότερα στη θρησκευτική μανιχαϊστική αντίληψη.Βλ. IVANOV 
J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 44 - 45.  
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σε σταδιακή αφομοίωση και ουσιαστική ενσωμάτωση από άλλα νέα δυϊστικά 
κινήματα, όπως τον Παυλικιανισμό, Βογομιλισμό, Μεσσαλιανισμό, τα οποία θα 
μπορούσαν να επιβιώσουν και την εδραίωση για παράδειγμα του Χριστιανισμού 
και του Ισλάμ ως επίσημων θρησκειών ενός ευρύτερου γεωγραφικού χώρου17.  
 Στη Συρία εμφανίστηκε ένα άλλο δυϊστικό κίνημα με εμφανή τα στοιχεία 
του γνωστικισμού που ονομάστηκε Μεσσαλιανισμός, από το μεσσάλ που 
σημαίνει ευχή ή αυτοί που προσεύχονται. Ο Μεσσαλιανισμός κατέστη γνωστός στα 

ελληνικά με την ονομασία: Ευχίται και στα σλαβονικά молитвьинци, εφόσον η 

προσευχή αποτελούσε το κατεξοχήν  χαρακτηριστικό τους γνώρισμα18. Έγινε 
ιδιαίτερα γνωστός κατά την περίοδο του 4ου αιώνα και επεκτάθηκε στην 
Αρμενία, Μικρά Ασία καθώς και στη Βαλκανική Χερσόνησο. Τους είχαν αποδοθεί 
διάφορες ονομασίες, όπως Ενθουσιαστές και Χορευτές, και άλλες οι οποίες 
προέκυπταν από τους αρχηγούς των διαφόρων ομάδων19. Γύρω στο 370 κατά τη 
διάρκεια της βασιλείας του Βαλεντιανού και του Βάλη στην περιοχή της 
ανατολικής Συρίας έκανε την εμφάνισή του το κίνημα με επικεφαλής τους 
Δαδόη, Αδέλφιο, Σάββα και Ερμά Συμεών20. Ο Λιτώιος, επίσκοπος Μελιτηνής, 
ήταν από τους πρώτους που προσπάθησαν να καταστείλουν το κίνημα των 
Μεσσαλιανών κλείνοντας μοναστήρια και προβαίνοντας σε εξορίες. Στην Γ ΄ 

                                                           
17 ό.π., σελ. 45 
18 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 47 - 48. Μια γενικότερη επισκόπηση για τους Μεσσαλιανούς βλ. Στο 
λήμμα messalianism ODB τομ.2, σελ. 1349-350˙ HAUSHERR I., Etudes de spiritualité orientale, Ρώμη 1969, σελ. 64-
96˙ LOUTH A., Messalianism and Paganism, StP 17/1 (1982), σελ. 127-135.  
19 Τις συγκεκριμένες  ονομασίες τις αντλούμε από το έργο του Τιμοθέου Κωνσταντινουπόλεως με τίτλο: 
Περὶ τῶν προσευχομένων τῇ Ἁγίᾳ Ἐκκλησίᾳ, PG 86, 48. Οι ονομασίες των διαφόρων μεσσαλιανικών ομάδων 
προέκυπταν συνήθως από τους αρχηγούς τους. Έτσι, έχουμε τους Ευσταθιανούς, οι οποίοι ενδεχομένως 
προήλθαν από το κίνημα του μοναχού Ευσταθίου που καταδικάστηκε το 343 στη σύνοδο της Γάγγρας, τους 
Αδελφιανούς από τον λαϊκό Αδέλφιο με τον οποίο συγκρούστηκε ο Φλαβιανός Αντιοχείας, τους 
Μαρκιανιστές η Μαρκωνιστές με αρχηγό τον τραπεζίτη Μαρκιανό, ο οποίος έζησε και έδρασε τον 6ο αιώνα 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ιουστινιανού και Ιουστίνου Β‟. Οι Λαμπετιανοί, οι οποίοι έγιναν γνωστοί 
από τον Λαμπέτιο που έζησε τον 5ο αιώνα, ο οποίος ίδρυσε μοναστήρια στην περιοχή της Κιλικίας και της 
Ισαυρίας και έγραψε το έργο «Διαθήκη». Σύμφωνα με τον Ιωάννη Δαμασκηνό αποτελούν μεμονωμένη 
αίρεση που δεν έχει άμεση σχέση με τους Μεσσαλιανούς, ενώ στις υπόλοιπες πηγές αναφέρονται ως 
συνέχεια των Μεσσαλιανών. Σχετικά βλ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Περὶ αἱρέσεων PG 98: 728-737. 
20 Ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός στην Πανοπλία Δογματική αναφέρει σχετικά: «Κατὰ τούς χρόνους Οὐάλεντιανοῦ και 
Οὐάλεντος ἡ τῶν Μεσσαλιανῶν ἐβλάστησεν αἵρεσις», PG 130: 1273Β. 
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Οικουμενική Σύνοδο στην Έφεσο το 43121 έγινε η συζήτηση για τις δοξασίες των 
Μεσσαλιανών στην οποία επικεφαλής ήταν ο Ουαλεριανός Ικονίου και ο 
Αμφιλόχιος Σιδηνών, στην οποία και καταδικάστηκε σύγγραμμά τους με την 
ονομασία Κεφάλαια22. Εντύπωση προκαλεί στους μελετητές η αναφορά του 
Φωτίου στη Μυριόβιβλο και ειδικότερα στο κείμενο Σύνοδοι κατά Μεσσαλιανών23 
στην ύπαρξη αντιμεσσαλιανικού έργου του Ηρακλείδη24, επισκόπου Νύσσης για 
το οποίο δεν έχουν διασωθεί πληροφορίες όσο επίσης και για τη βιογραφία του 
επισκόπου, που θα μας βοηθούσαν στην κατανόηση των ιδεολογικών τους 
αντιλήψεων. Η χρονική συγκυρία της ζωής του Φωτίου και συγκεκριμένα η 
δεύτερη φάση της εικονομαχικής έριδος και της αναστήλωσης των εικόνων το 
867 επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον του για ένα τέτοιου είδους έργο. Ακριβείς 
συσχετισμοί και αναφορές σε εικονοκλαστικές πρακτικές των Μεσσαλιανών δε 
σώζονται στις πηγές, οπότε η μόνη οδός για την διερεύνηση αυτού του θέματος 
αποτελεί η εμβάθυνση στις δοξασίες τους μέσω των οποίων θα μπορούσε να  
καταστεί σαφές αν υπάρχει άμεση ή κατά προσέγγιση εικονομαχική διάσταση. 
Σύμφωνα με τον Reinhart Staats ένα τέτοιο στοιχείο εντοπίζεται στην ερμηνεία 
της φράσης ἀπερίγραπτον25 που συναντούμε στον Τιμόθεο Κωνσταντινουπόλεως, 
ο οποίος περιγράφει τις δοξασίες των Μεσσαλιανών και συγκεκριμένα στο 
χωρίο: «Λέγουσιν ὅτι τόν ἄνθρωπον ὅν ἀνέλαβεν ἐκ τῆς Μαρίας ὁ Κύριος, πότε μέν 
αὐτόν εἰς πνεῦμα μετέβαλλεν, πότε δέ εἰς σῶμα˙ διότι αὐτό τό σῶμα τοῦ Κυρίου 
ἀπερίγραπτον ἦν, καθάπερ ἡ θεία φύσις». Στο σημείο αυτό γίνεται σαφής η σύνδεση 
του δογματικού γίγνεσθαι των Μεσσαλιανών με τον δοκητισμό 26  του 

                                                           
21  Εκτενείς πληροφορίες και πηγές για την Γ ΄Οικουμενική Σύνοδο βλ. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., 
Εκκλησιαστική Ιστορία Α ΄, ό.π., σελ. 476-509.  
22 Σχετικά βλ. Ιωάννου Δαμασκηνού, Περὶ αἱρέσεων PG 98: 729-732. 
23Φωτίου Μυριοβιβλος εκδ. BEKKER I., Photii Bibliotheca, tom. Prior, Βερολίνο 1824˙ Επίσης για τον Φώτιο βλ. 
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Σ., Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Βιβλιοθήκη: Οσα της Ιστορίας Ανθολογία, εκδ. Κανάκη, 
Αθήνα 2000. 
24 Βιογραφικά στοιχεία για τον Ηρακλείδη, επίσκοπο Νύσσης και σαφείς και ακριβείς πληροφορίες δεν 
έχουμε.  
25 Ο Reinhart Staats, επίσης, τονίζει χαρακτηριστικά ότι μια από τις ρίζες της εικονομαχίας βασίζεται στον 
μεσσαλιανικό μυστικισμό. Σχετικά βλ. REINHART ST., Photios and the Synodikon of Orthodoxy in opposition 
to mystical and prophetic heresies, The Patristic and Byzantine Review 2 (1983), σελ. 172 κ.ε. [στο εξής: 
REINHART ST., Photios]. 
26 Η έμφαση δική μας. Ο όρος δοκητισμός προήλθε από το ρήμα  δοκέω που σημαίνει«φαίνομαι». Οι 
δοκητιστές ή δοκητές πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν τόσο τέλειος και θεϊκός, ώστε δεν θα μπορούσε να είναι 
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γνωστικισμού με την  μεταβολή του σώματος του Χριστού κατά περίσταση σε 
υλικό και πνευματικό.  

Το ἀπερίγραπτον σε χρόνο μέλλοντα ταυτίζεται με τη θέση των 
εικονομάχων, οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι αδύνατη η περιγραφή της 
ανθρώπινης φύσης του Ιησού και ως εκ τούτου μια προσπάθεια απεικόνισης θα 
αποτελούσε ειδωλολατρική πράξη27. Οι δοξασίες τους και οι πρακτικές τους 
περιστρέφονταν γύρω από τον άξονα της επιφοίτησης του Αγίου Πνεύματος και 
της απελευθέρωσής τους από τους δαίμονες που τους κατείχαν και κατά 
προέκταση από τις αμαρτίες. Η επιφοίτηση αυτή τους καθιστούσε ελεύθερους και 
η ψυχή τους δεν είχε τάσεις προς το κακό επιτυγχάνοντας δε την πλήρη 
απάθεια.28  Επιπροσθέτως, θεωρούσαν ότι αυτή η απαθής στάση τους έκανε 
ικανούς να προβλέπουν το μέλλον και γι‟ αυτό το λόγο προσπαθούσαν να 
κοιμούνται πολλές ώρες, διότι αποτελούσε φωτισμό του πνεύματος. Ένα ακόμη 
χαρακτηριστικό τους γνώρισμα αποτελούσε το γεγονός  ότι απέφευγαν τη 
χειρωνακτική εργασία και ζούσαν κυρίως από την εκμετάλλευση των 
περιουσιών, τις οποίες παρείχαν στην κοινότητα τα νέα μέλη με την 
προσχώρησή τους. Οι γυναίκες είχαν τη δυνατότητα να διδάσκουν στους 
πνευματικούς κύκλους, δε δέχονταν την μετάληψη και το βάπτισμα, διότι για 
την μετάληψη θεωρούσαν, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει την πνευματική τους 
υπόσταση, ενώ για το βάπτισμα, ότι δεν έχει καμία παντελώς ωφέλεια στην 
εξάλειψη της ρίζας των αμαρτιών29. 
 Η εμφάνιση του Παυλικιανισμού συνδέεται με την ιστορία της Αρμενίας 
κατά τη διάρκεια του 8ου και μεγάλου μέρους του 9ου αιώνα, ως παραλλαγή των 
ιδεών του Μανιχαϊσμού, αλλά είναι σαφώς πιο κοντά στις χριστιανικές 
αντιλήψεις. Αναφορικά με την προέλευση του ονόματος υπάρχουν πολλές 

                                                                                                                                                               
άνθρωπος. Με τη θεϊκή του ιδιότητα δε θα μπορούσε να έχει υλικό σώμα, όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι και 
εξαιτίας του ότι είχε θεϊκή φύση δεν θα μπορούσε στην πραγματικότητα να υποφέρει και να πεθάνει. 
Συνεπώς για τους δοκητιστές ο Ιησούς δεν ήταν πράγματι ένας άνθρωπος με σάρκα και αίμα παρά 
μόνο φαινόταν να έχει αυτή τη μορφή. Για το δοκητισμό βλ. EHRMAN B.D., Lost Christianities: The Battles for 
Scripture and the Faiths We Never Knew, εκδ. Oxford University Press, 2003. [στο εξής: EHRMAN B.D., Lost 
Christianities]. 
27 REINHART ST., Photios, ό.π., σελ. 172.   
28 Τιμόθεος Κωνσταντινουπόλεως, PG 86: 49Β. 
29 ό.π., PG 86: 49Β 
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εκδοχές που υποστήριξαν οι μελετητές, όπως για παράδειγμα από τον ίδιο τον 
Απόστολο Παύλο ή όπως πληροφορούμαστε από τις βυζαντινές πηγές από τον 
Παύλο από τα Σαμόσατα  (3ος αιώνας) ή από τους Παύλο και Ιωάννη, οι οποίοι 
ήταν παιδιά της Μανιχαίας Καλλινίκας από τα Σαμόσατα (στα  τέλη του 7ου 
αιώνα)30. Στον Παυλικιανισμό επιβίωσαν σαφώς τα αυστηρά δυιστικά πρότυπα 
θρησκευτικής έκφρασης, αλλά ταυτόχρονα οι οπαδοί του αποδέχτηκαν στοιχεία 
του Χριστιανισμού και αυτοπροσδιορίζονταν Χριστιανοί31. Πίστευαν σε έναν 
μοναδικό Θεό, όπως και οι Μανιχαίοι, και συγκεκριμένα σε έναν Θεό που ήταν 
δημιουργός του ουράνιου κόσμου και σε έναν του επίγειου, τον Σατανά με μια 
σημαντική διαφοροποίηση κατά την οποία ο Θεός του ουράνιου κόσμου δεν είχε 
τη δυνατότητα επιρροής στον επίγειο 32 . Αναφορικά με το δόγμα των 
Παυλικιανών, όπως μας το εξιστορεί ο Ιωάννης της Οτζούν33, απέρριπταν την 
λατρεία των εικόνων, καθώς και του σταυρού και προέβαιναν σε πρακτικές που 
θα λέγαμε ότι παραπέμπουν σε ένα είδος αναβίωσης του ζωροαστρισμού, όπως οι 
λατρευτικές ικεσίες προς τον ήλιο34. Επιπροσθέτως, οι Παυλικιανοί θεωρούσαν 
ότι η δημιουργία της ύλης αποδίδεται σε έναν Θεό και ότι ο Ιησούς κατά τη 
διάρκεια της ζωής του στον κόσμο είχε φαινομενικό σώμα. Δύο αλλά σημαντικά 
στοιχεία που μας προκαλούν ενδιαφέρον είναι η απόρριψη της Παλαιάς 

                                                           
30 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 46 και 339 όπου και βιβλιογραφική ενημέρωση. Σχετικά με την 
προέλευση του ονόματος βλ.GARSOIAN N.G., The Paulician Heresy. A Study of the Origin and Development of 
Paulicianism in Armenia and the Eastern Provinces of the Byzantine Empire, The Hague & Paris 1967, σελ. 145 και 
213 κ.ε, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Επίσης βλ LAMBERT M. D., Medieval Heresy. Popular movements from 
Bogomil to Hus, ed. Arnold, London 1977, σελ. 11 [στο εξής: LAMBERT M. D., Medieval Heresy] και LOOS M., Dualist 
Heresy in the Middle Ages, Prague 1974. Σημαντική η μελέτη του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ι., Οι Παυλικιανοί. Η Ιστορία των 
και η διδασκαλία των από της εμφανίσεως μέχρι των νεοτέρων χρόνων, Αθήνα 1959. Εξίσου σημαντική μελέτη: 
LEMERLE P.L., Histoire des Pauliciens d‟ Asie Mineure d‟ après les sources grecques, T&М 5 (1973), σελ. 361-
374 και στο Essais sur le monde byzantin, εκδ. Variorum Peprints, Λονδίνο 1980. 
31 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 44 - 45.  
32 Η επιρροή του Χριστιανισμού ήταν προφανής στην πίστη τους και συγκεκριμένα αποδεχόνταν την 
ύπαρξη της Αγίας Τριάδας, συστατικά στοιχεία της οποίας ήταν ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα με 
ειδοποιό διαφορά, ότι την αντιλαμβανόνταν ως μια εκπόρευση ενός Θεού που δεν ήταν άλλος από τον 
μοναδικό Πατέρα. Σχετικά βλ. LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ.11 και IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., 
σελ. 46.  
33AUCHER J.B., Domini Johannis Philosophi Ozniensis Armeniorum Catholici Opera, (Αρμενικό κείμενο με λατινική 
μτφ.) Βενετία 1834, σελ. 78 – 107. Επίσης στο  CONYBEARE F.C., The Key of Truth: a manual of the Paulician church 
of Armenia, εκδ. Oxford, Clarendon Press, 1898 [στο εξής: CONYBEARE F.C., The Key of Truth]. 
34 REDGATE A.E., Οι Αρμένιοι, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2006, σελ. 293 – 294. [στο εξής: REDGATE A.E., Οι Αρμένιοι]. 
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Διαθήκης και η άρνηση υποταγής στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Η επιρροή από 
τον πρώιμο, όπως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την πρωταρχική μορφή 
του ασκητικού και ιδιαίτερα αυστηρού Παυλικιανισμού, δεν υποσκελίστηκε 
αλλά έλαβε νέες διαστάσεις, όπως για παράδειγμα τη βρώση κρέατος και την 
πόση κρασιού, γάλακτος και τυριού κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής, καθώς και 
τη δυνατότητα γάμου35. Ένα άλλο ζήτημα που απασχόλησε τους ερευνητές ήταν 
η ύπαρξη στρατιωτικής οργάνωσης και η συμμετοχή τους ή όχι σε στρατιωτικές 
επιχειρήσεις. Σαφώς έχει επιβεβαιωθεί η δραστηριότητα τους ανάμεσα στα 660 
και στις αρχές του 9ου αιώνα στην αρμενική κυρίως παραμεθόρια ζώνη, όπως 
επίσης και το ότι διέθεταν Αρμένιους στρατηγούς, καθώς και το ότι κατά τη 
διάρκεια του 7ου αιώνα ήταν εγκατεστημένοι στην περιοχή μεταξύ της 
Θεοδοσιούπολης και Ερζινκάν, στη λεγόμενη Μαναναγί.36 
 Αναπόφευκτες ήταν οι αλλαγές τις οποίες υπέστη ο Παυλικιανισμός τόσο 
στη δομή όσο και στην εξέλιξή του. Στις αρχές του 9ου αιώνα επικεφαλής 
κατέστη ο Σέργιος – Τυχικός (800/1- 804/5), ο οποίος έδωσε νέες βάσεις στο 
δογματικό υπόβαθρο με αποτέλεσμα να κερδίσει πολλούς υποστηρικτές. Λόγω 
των διώξεων από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες Μιχαήλ Α ΄ (811-813) και 
Λέοντα Ε‟ (813 – 820) οι μαθητές και οπαδοί του Σέργιου κατευθύνθηκαν προς τη 
Μελιτηνή, όπου ο Εμίρης τους παραχώρησε την πόλη Αργαούν.37 

Κομβικό σημείο το οποίο σηματοδοτεί την ουσιαστική και σταδιακή 
εξαφάνιση του Παυλικιανισμού από την Αρμενία αποτελεί, σύμφωνα με τον 

                                                           
35 LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ.11 
36 Στα 655 περίπου σημειώνεται μια μετακίνησή τους για άγνωστους λόγους στην Κίβοσσα, η οποία 
βρίσκεται κοντά στην Κολώνεια στην Μικρή Αρμενία. Το 682 περίπου εκτελείται από τις αυτοκρατορικές 
αρχές και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Λέοντος Γ΄ (714-741) ο επικεφαλής τους, 
Κωνσταντίνος – Σιλουανός με αποτέλεσμα να βρουν κάποιοι Παυλικιανοί υποστήριξη από τους Άραβες και 
να εγκατασταθούν στο «Jrkay», στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Μπιτλίς, ο οποίος βρίσκεται 
νοτιοδυτικά της λίμνης Βαν. Στην περίοδο της βασιλείας του Ιουστινιανού Β΄ οι Παυλικιανοί υπέστησαν και 
άλλες διώξεις με αποτέλεσμα την μεταφορά τους από την Κίβοσσα στην περιοχή της Επισπάρι με 
επικεφαλής τον Παύλο (688 – 717). Σχετικά με τις μετακινήσεις των Παυλικιανών βλ. REDGATE A.E., Οι 
Αρμένιοι, ό.π., σελ. 293, όπου και ενδεικτική βιβλιογραφία. 
37 Η συμμετοχή των Παυλικιανών στο πλευρό των Αράβων προφανώς συνεχίστηκε μέχρι το 872 που ο 
βυζαντινός αυτοκράτορας κατάφερε να νικήσει τον διάδοχο του Σέργιου, τον Καρβέα και τελικά η Τεφρική 
έπεσε. Αποτέλεσμα αυτής της ήττας ήταν οι εναπομείναντες υποστηρικτές του Καρβέα να κατευθυνθούν 
προς το Τοντράκ με στόχο την ενίσχυση ενός νέου κινήματος, τον Τοντρακισμό ή Θονδρακισμό που ηγείτο ο 
Σμπατ, ο οποίος καταγόταν από την Ζαρεχαβάν. Ειδικότερα βλ. REDGATE A.E., Οι Αρμένιοι, ό.π., σελ. 294-295. 
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Ιβανόφ, η κατάληψή της από τους Βυζαντινούς και κατόπιν από τους Άραβες  
και τους Τούρκους, παρόλα αυτά, όμως, συνέχισε να υπάρχει και να εξελίσσεται 
στη Βουλγαρική επικράτεια38. Την άποψή του αυτή ο Ιβανόφ  την στηρίζει σε ένα 
βουλγαρικό θρύλο 39  σχετικά με την μετακίνηση των Παυλικιανών σε 
βουλγαρικό έδαφος και συγκεκριμένα για την έλευση των μαθητών του Πάιλ 
διαβόλου, Σούμποτιν και Σούτιλ: «и прѣидоста б ʼ Блъгарьскои земли ѿ Кападоки и 

прѣткорише си имена аплска Павель, Иѡань: .. «οι οποίοι κατέφτασαν στη Βουλγαρία και 
από την Καππαδοκία και έλαβαν χριστιανικά ονόματα  Παύλος και Ιωάννης»  

αντίστοιχα.  Οι μαθητές:  и ѹчаху людїе ѿ книѕѣ... άρχισαν να κηρρύτουν στη 

Βουλγαρία και αυτούς που πίστευσαν σε αυτούς: наричет се Павликѣние: τους 
ονόμασαν Παυλικιανούς40».  

Οι Παυλικιανοί της Φιλιππούπολης διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη 
βουλγαρική επικράτεια και κυρίως κατά την περίοδο από τον 11ο μέχρι και τον 
13ο αιώνα συμμαχώντας σε πολλές περιπτώσεις με τους Βούλγαρους εναντίον 
των Βυζαντινών41. Στο σημείο, όμως αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε σε μια 
διαφορετική θέση από αυτή  του  Ιβανόφ σχετικά με το αν ήταν όντως 
Παυλικιανοί ή Θονδρακίτες αυτοί που μετοίκησαν στη Βουλγαρία κατά τη 
διάρκεια του 11ου έως και τον 13ο αιώνα. Το κίνημα τον Θονδρακιτών 42 
παρέμεινε ανεξερεύνητο, όπως υποστηρίζει ο Μπαρτικιάν, και συμπληρώνει  ότι  
δε δόθηκε η προσήκουσα σημασία στη διερεύνηση του ρόλου του, διότι οι 
ερευνητές το θεώρησαν  ως φαινόμενο που έλαβε χώρα στα γεωγραφικά όρια 
της Αρμενίας43.  Σε δύο σημεία στηρίζει την άποψή του ο Μπαρτικιάν και 
                                                           
38 Ο Ιβανόφ υποστηρίζει ότι βάσει ενός Βουλγαρικού μύθου που σχετίζεται με την προέλευση των 
Παυλικιανών οι ιδρυτές του κινήματος είχαν μεταναστεύσει βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 46.  
39 ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ Μ. ΧΡ., Αρμενοβυζαντινά: Σχέσεις του Αρμενικού Έθνους με το Μεσαιωνικό Ελληνισμό. Ιστορικές 
Συμβολές, εκδ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2006, σελ 146 147 [στο εξής: Μπαρτικιάν. Μ.Χρ., Αρμενοβυζαντινά.] 
40 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 46. 
41 Για παράδειγμα το 1366 αναφέρονται Παυλικιανοί στην περιοχή Βιδινίου, και ειδικότερα στο Κράτος του 
Ιβάν Στράτσιμιρ βλ. ό.π., σελ. 47. 
42 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 48 
43 Πρέπει να επισημανθεί ότι οι πηγές για το κίνημα των Θονδρακιτών είναι ελάχιστες, αλλά από την άλλη 
πλευρά οι διάφοροι συγγραφείς αν και προφανώς γνώριζαν την ύπαρξή τους χρησιμοποιούσαν διάφορες 
ονομασίες, όπως Βογόμιλοι, Παυλικιανοί κ.ά. Σχετικά με τις πηγές του 11ου αιώνα που αναφέρονται στους 
Θονδρακίτες, όπως στον Αριστακή του Λαστιβέρτ, στον Ανανία της Ναρέκ και στον Γρηγόριο Μάγιστρο βλ. 
ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ Μ. ΧΡ., Αρμενοβυζαντινά, ό.π., σελ. 142-143, όπου και σχετική βιβλιογραφία. Για τις πηγές 
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ειδικότερα στο ότι οι Παυλικιανοί της Φιλιππούπολης, όπως αναφέρονται στις 
πηγές, ήταν ουσιαστικά Θονδρακίτες, ενώ από την άλλη υποστηρίζει την 
ταύτιση των Θονδρακιτών με τους Φουνδαγίτες με επιχειρήματα που θα 
εξετάσουμε διεξοδικά. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο στο χώρο της Βυζαντινής 
αυτοκρατορίας υπήρχαν κοινότητες Θονδρακιτών, που προφανώς 
διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στις βυζαντινο-αρμενικές σχέσεις44. Έκαναν την 
εμφάνισή τους τον 9ο αιώνα και το όνομά τους προέρχεται από την πόλη 
Θονδράκ, όπου έδρασε και κήρυξε ο Σμπάτ που καταγόταν από το Ζαρεχαβάν45.  
Επιπροσθέτως, ως αποτέλεσμα των συρράξεων των Βυζαντινών με τους 
Αρμενίους αποτελούσαν και οι ενσωματώσεις των επαρχιών στη βυζαντινή 
επικράτεια, καθώς και η κατά περίσταση μετοίκηση ετεροδόξων πληθυσμών στις 
περιοχές, όπου ο κίνδυνος ήταν εξαιρετικά εμφανής, για παράδειγμα η 
μετοίκηση Παυλικιανών στη Θράκη, όπως αναφέρει η Άννα Κομνηνή από τον 
Ιωάννη Τσιμισκή46. Στο σημείο, όμως,  αυτό ο Μπαρτικιάν επισημαίνει ότι οι 
Παυλικιανοί είχαν ήδη εξοντωθεί επί Βασιλείου Α΄ τον 10ο αιώνα, οπότε 
προφανώς επρόκειτο για μετοίκηση  Θονδρακιτών και όχι Παυλικιανών στη 

                                                                                                                                                               
σχετικά με τους Θονδρακίτες βλ. CONYBEARE F.C., The Key of Truth, ό.π., το οποίο και εμπεριέχει μεταφράσεις 
χωρίων των συγγραφέων Αριστακή του Λαστιβέρτ, Γρηγορίου της Ναρέκ, Γρηγορίου Μαγίστρου, Ιωάννη 
της Οτζούν, Παύλου Ταρωνίτη κ.ά. Επίσης βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies in the Byzantine World 
c.650- c.1450, εκδ. Manchester University Press, σελ. 293 – 297 και NERSESSIAN V., Thondrakian movement, εκδ. 
Alison Park Pennsylvania, Pickwick Publications, 1988. 
44 Οι Θονδρακίτες, όπως και οι Παυλικιανοί, ήταν οργανωμένοι σε κοινότητες, οι οποίες έπαιρναν το όνομά 
τους από την εκάστοτε ονομασία του κέντρου στο οποίο διέμεναν ή δρούσαν. Ιδιαίτερα ευρύ ήταν το 
γεωγραφικό πλαίσιο του κινήματος των Θονδρακιτών: οι αρμενικές επαρχίες του Ταρών, της Απαχουνής, 
του Χάρκ, της Μαρδαλής στο Τουρουμπεράν, της Μανάναλης στην Υψηλή Αρμενία, του Βασπουρακάν κ.ά. 
Σχετικά βλ.     ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ Μ. ΧΡ., Αρμενοβυζαντινά, ό.π., σελ. 144.  
45 Κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα το κίνημα των Παυλικιανών είχε εξελιχθεί και ενδυναμωθεί με κύρια 
πρόσωπα τον αιρεσιάρχη Σέργιο τον Καρβέα και τον Χρυσόχειρα. Επομένως η έντονη αυτή δραστηριότητα 
αποτέλεσε γεγονός που σήμαινε και την άμεση ιδεολογική επιρροή στο κίνημα των Θονδρακιτών, το οποίο 
και επιβίωσε μέχρι τα μέσα του 11ου αιώνα. Επίσης, ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι η εξέλιξη και εδραίωση 
του κινήματος των Θονδρακιτών τον 9ο αιώνα οφείλεται πρωτίστως στην ανάπτυξη των φεουδαρχικών 
σχέσεων και κατά συνέπεια στη δημιουργία κοινωνικών αντιθέσεων στην αρμενική κοινωνική 
διαστρωμάτωση, αλλά και στην άμεση επιρροή και όσμωση  με τις  Παυλικιανικές ιδέες, εφόσον οι 
Παυλικιανοί είχαν κάνει την εμφάνισή τους ακόμη από τον 7ο αιώνα στην περιοχή της επαρχίας της 
Μανάναλης που θεωρούνταν, σύμφωνα με τις πηγές, πνευματικό  κέντρο και των Θονδρακιτών. 
Αναφορικά με την άμεση επίδραση των Παυλικιανών στους Θονδρακίτες βλ. ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ Μ. ΧΡ., 
Αρμενοβυζαντινά, ό.π., σελ. 144. 
46 Διεξοδική ερμηνευτική προσέγγιση  της  εικόνας των ετεροδόξων θα γίνει στο κεφάλαιο ανάλυσης των 
κειμένων των Ορθοδόξων. 
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Φιλιππούπολη, όπως επίσης ότι αποτελούσε σύνηθες φαινόμενο οι Βυζαντινοί 
να ταυτίζουν τους Θονδρακίτες με Παυλικιανούς, διότι παρουσίαζαν σημαντικές 
ομοιότητες στην ιδεολογική τους δομή. Η ταύτιση και η ονοματοθεσία κατά 
περίπτωση των κινημάτων ετεροδόξων, όπου άλλοτε οι πηγές τους ονοματίζουν 
Μανιχαίους, ενώ επρόκειτο για Παυλικιανούς αποτελεί και το ουσιαστικό 
επιχείρημα της υπόθεσης του Μπαρτικιάν σχετικά με την ονοματοθεσία των 
ετεροδόξων47. Το δεύτερο ζήτημα που στηρίζει την επιχειρηματολογία του 
αποτελεί η ταύτιση του κινήματος των Θονδρακιτών με αυτό των Φουνδαγιτών. 
Οι Φουνδαγίτες δραστηριοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 
11ου αιώνα, περίοδος κατά την οποία είχε ακμάσει και το κίνημα των 
Θονδρακιτών. Επίσης, αναφέρει πως ο συγγραφέας της πραγματείας για τους 
Φουνδαγίτες, Ευθύμιος Ακμονείας μοναχός της Μονής Περιβλέπτου στην 
Κωνσταντινούπολη, επισήμανε τις ουσιαστικές ομοιότητες στη διδασκαλία των 
Θονδρακιτών με τους Φονδαγίτες και κατά προέκταση με τη Παυλικιανική48.  
Εκτός από τις ομοιότητες στη διδασκαλία μεταξύ των Θονδρακιτών και 
Φουνδαγιτών προβαίνει και σε μια γλωσσολογική συγκριτική ερμηνεία των δύο 
αυτών ονομάτων. Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει, το όνομα των Θονδρακιτών 
σύμφωνα με τους δυτικούς Αρμενίους είχε τη μορφή: Thondrag-etzik49, δηλαδή 
Θονδραγίτες και όχι Θονδρακίτες στηριζόμενος στην εναλλαγή των φθόγγων φ 
και θ στην ελληνική, όπως επίσης και στην εναλλαγή του ου με το ο, οπότε 
διαπιστώνει ότι μόνο ένα (ρ) λείπει από τη σύγκριση των δύο ονομάτων. Εμείς 
χωρίς να αποκλείουμε τη φωνολογική ερμηνεία των ονομάτων τείνουμε 
περισσότερο στην άποψη της ομοιότητας της διδασκαλίας των Θονδρακιτών με 
τους Φουνδαγίτες και στην αποδοχή της κατά περίστασης ταύτισης των 

                                                           
47  Για την υπόθεση αυτή ο Μπαρτικιάν χρησιμοποιεί ως επιχείρημα τον Αρμένιο φιλόσοφο Παύλο 
Ταρωνίτη, ο οποίος στην αλληλογραφία του με τον Ρωμαίο φιλόσοφο Θεόπιστο γράφει: «Αυτό το έκαναν οι 
Θονδρακίτες, που εσείς αποκαλείτε Παυλικιανούς...μαθητές του μιαρού Σμπατ...». Αναφορά στις πηγές και 
σχετικά με το θέμα βλ. ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ Μ. ΧΡ., Αρμενοβυζαντινά, ό.π., σελ. 145 και 151. 
48 ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ Μ. ΧΡ., Αρμενοβυζαντινά, ό.π., σελ. 149. 
49 Το επίθημα –etzik αντιστοιχεί στο ελληνικό –ίτης [itis] και θηλυκό –ίτισσα [itisa] το οποίο αποτελεί 
επίθημα για το σχηματισμό πατριδωνυμικών ουσιαστικών παράγωγων από ονόματα περιοχών ή 
πόλεων, επίθημα επωνύμων και επίθημα για το σχηματισμό ουσιαστικών. Σχετικά βλ. Πύλη για την 
Ελληνική γλώσσα στην ιστοσελίδα http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html. 
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νεοφανών ετεροδόξων κινημάτων με άλλα προϋπάρχοντα με γνώμονα τις 
ομοιότητες της ιδεολογικής δομής και ειδικότερα της διδασκαλίας50.  
 Τέλος, ο Βογομιλισμός ως δυιστικό κίνημα έκανε την εμφάνιση του στη 
Βουλγαρία51 κατά τη διάρκεια του 9ου αιώνα και ειδικότερα εξήντα περίπου 
χρόνια  μετά την πτώση της Τεφρικής 52  το 872 και την καταστροφή των 
Παυλικιανών στην Μικρά Ασία. Είναι ουσιαστικά η περίοδος, η οποία το 
Βουλγαρικό Κράτος είχε υπό την κατοχή του μεγάλο μέρος της βυζαντινής 
χερσονήσου, όπως επίσης, και ήταν μια περίοδος καταβολής φόρων από πλευράς 
βυζαντινών προς τους Βουλγάρους53. Αναζητώντας τις ρίζες και την βαθύτερη 
αιτία εμφάνισης του κινήματος αυτού θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την 
ιστορική συγκυρία της εποχής και ειδικότερα τις σχέσεις μεταξύ Βυζαντίου και 
Βουλγαρίας,  οι οποίες ήταν τεταμένες,  καθώς και το αίσθημα επιφύλαξης του 
λαού απέναντι σε κάτι νεωτερικό, όπως ο Χριστιανισμός, εφόσον όπως 
γνωρίζουμε ήταν παγανιστές λίγο πριν τον εκχριστιανισμό τους. Ειδικότερα, το 
864 ο Βόρις Α ΄ και κάτω από τις πιέσεις των Βυζαντινών, προχώρησε στον 
εκχριστιανισμό της Βουλγαρίας από την Ορθόδοξη Εκκλησία γεγονός, όμως, που 
δεν εξαφάνισε τις παλιές παγανιστικές και κοσμικές συνήθειες των 
Βουλγάρων54. Προφανώς η κατάσταση στο εσωτερικό της Βουλγαρίας, έπειτα 
από τον εκχριστιανισμό της άλλαξε, εφόσον, όπως ήταν αναμενόμενο, 
σημειώθηκε αύξηση της επιρροής του Βυζαντίου, κυρίως σε νομικό – δικαστικό 
                                                           
50 Αναφορικά με το κίνημα των Φονδαγιτών βλ. ΜΠΑΡΤΙΚΙΑΝ Μ. ΧΡ., Αρμενοβυζαντινά, ό.π., σελ. 148-153. 
Επίσης βλ. FICKER G., Die Phundagiagiten: ein Beitrag zur Ketzergeschichte des byzantinischen MIttellatters, εκδ. J.A . 
Barth, Leipzig 1908, σελ. 3-86. 
51

 Σχετικά με την εμφάνιση του Βογομιλισμού στην Βουλγαρία καθώς και γενικότερη βιβλιογραφία για το 
κίνημα βλ. ANGUELOV  D., Le Bogomilisme en Bulgarie, εκδ. Privat, Παρίσι 1972˙ GENČEVA K., Bogomilstvoto. 
Bibliografija, Σόφια 1997. 
52 Η Τεφρική βρισκόταν στα όρη της νοτιοανατολικής Καππαδοκίας και δυτικά του Ευφράτη. Σχετικά βλ. 
ODB, τομ. 3, σελ. 2025. 
53 Σχετικά  με την εμφάνιση και διάδοση του Βογομιλισμού στη Βουλγαρία βλ. LAMBERT M. D., Medieval 
Heresy, ό.π., σελ. 12. Επίσης βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 49. Για το πρώτο και το δεύτερο 
βουλγαρικό Κράτος βλ. OBOLENSKY D., The Bogomils, ό.π., σελ. 111-167 και 230 κ.ε. 
54 Σχετικά βλ. IVANOV J., Livres et légendes,  ό.π., σελ. 49˙ LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ. 12. Επίσης για 
αναλυτικές πληροφορίες για το Βογομιλισμό βλ. OBOLENSKY D., The Bogomils. A study in Balkan Neo-
Manichaeism, Cambridge University Press, 21972, σελ. 59-110. [στο εξης: OBOLENSKY D., The Bogomils]. Για τον 
παγανισμό των σλαβικών λαών και ειδικότερα των Βουλγάρων βλ. ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Κ. Παγανιστικές λατρείες του 
Σλαβικού κόσμου, εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2013, σελ 189-219. [στο εξής: ΝΙΧΩΡΙΤΗΣ Κ. Παγανιστικές 
λατρείες].  
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και αγροτικό επίπεδο. Ουσιαστικά ο πληθυσμός περιήλθε σε ένα επίπεδο 
εξάρτησης τόσο από την κρατική εξουσία, όσο και από τον Κλήρο με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί σταδιακά ένα κλίμα δυσαρέσκειας και ταυτόχρονα ωσμώσεων 
διαφόρων νέων ιδεολογικών σχημάτων και κινημάτων αντίθετων στην 
καθεστηκυία τάξη, όπως για παράδειγμα η πιθανή αποστολή ιεραποστολής των 
Παυλικιανών από την Τεφρική στην Βουλγαρία και ο Βογομιλισμός55. 
 Όσον αφορά τώρα το δογματικό και τελετουργικό κομμάτι του 
βογομιλικού κινήματος πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντική παράμετρο και 
δομικό στοιχείο αποτελούσε το γεγονός, ότι όλοι οι πιστοί ήταν μέρος μιας 
κοινότητας - Εκκλησίας56 . Βασική αρχή τους ήταν ότι αρχικά ο κόσμος μας ήταν 
ανύπαρκτος, ενώ το μόνο που υπήρχε ήταν το λεγόμενο αιώνιο σύμπαν, που 
αποτελούταν από επτά ουρανούς. Στην κορυφή και ειδικότερα πάνω από τους 
επτά ουρανούς βρισκόταν ο Πατήρ και κάτω από αυτούς η Άβυσσος. Στην 
υπηρεσία του Θεού απαριθμούνταν αμέτρητο πλήθος αγγέλων με επικεφαλής 
τον Σατανιήλ57.  

Αναφορικά με τη δομή τους και την εσωτερική τους λειτουργία υπήρχαν 
δύο ομάδες στις οποίες εντάσσονταν οι πιστοί, σε απλούς και τέλειους 
Βογόμιλους, όπου η πρώτη ομάδα μεταξύ των οποίων αριθμούνταν και γυναίκες 
δεν ήταν ιδιαίτερα πολυάριθμη, ενώ οι τέλειοι που ήταν κατά πολύ περισσότεροι 
ακολουθούσαν έναν αρκούντως αυστηρό τρόπο διαβίωσης και ήταν 
ολοκληρωτικά αφιερωμένοι στην προσευχή και στο κήρυγμα. Χαρακτηριστική 
ήταν η έμφαση που έδιναν στην καταπολέμηση των οποιονδήποτε σαρκικών 

                                                           
55 Αναλυτικότερα βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 49-50˙ LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ. 12. 
Σχετικά με την αποστολή Παυλικιανών ιεραποστόλων από την Τεφρική κατά τη διάρκεια των πρώτων 
χρόνων του εκχριστιανισμού των Βουλγάρων και του Βόρη Α ΄ αναφέρεται ο Πέτρος Σικελιώτης στο έργο 
του. Συγκεκριμένα ως απεσταλμένος του βυζαντινού αυτοκράτορος Βασιλείου Α ΄ ο Σικελιώτης 
αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο μιας τέτοιου είδους ιεραποστολής έστειλε επιστολή στον αρχιεπίσκοπο 
Βουλγαρίας για να τον προειδοποιήσει για τις συνέπειες του εγχειρήματος αυτού. Στο κείμενο: 
«Χρονοτριβίσας τοίνυν ἐν τῇ αὐτῇ δουλείᾳ πρὸς τοὺς Παυλικιάνους ἐν Τιβρικῇ .....ὡς μέλλουσιν ἐξ αὐτῶν ἐκείνων 
ἀποστέλλειν ἐν τοῖς τόποις Βουλγαρίας»,  Βλ. Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία χρειώδης..αἱρέσεως τῶν 
Μανιχαίων, τῶν καὶ Παυλικιανῶν λεγομένων προσωποποιηθεῖσα ὡς πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας, 
εκδ. ARSTRUC Ch. et al., Les sources grecques pour l‟ histoire des Pauliciens d‟ Asie Mineure. Texte critique et 
traduction, T&M 4 (1970), σελ. 2: 19-23 [στο εξής: Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία].  
56 Η έμφαση δική μας. Διαχωρίζουμε τον όρο εννοώντας την ύπαρξη ενός τυπικού και τελετουργικού 
ανεξάρτητου από την επίσημη Εκκλησία της εποχής. 
57 Για το δόγμα και τα ήθη των Βογόμιλων βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 55-62˙  
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επιθυμιών σε όλες τις εκφάνσεις του βίου τους. Συνεπώς έμεναν άγαμοι ή σε 
πολλές περιπτώσεις ευνουχίζονταν, ήταν χορτοφάγοι, έτρωγαν αποκλειστικά 
ψάρια, ενώ δεν κατανάλωναν γαλακτοκομικά προϊόντα, καθώς επίσης και 
εργάζονταν τις Κυριακές. Αξιοσημείωτος ήταν και ο τρόπος ενδυμασίας τους, 
που αποτελούταν από ένα μαύρο ράσο με μαύρη καλύπτρα, το οποίος έμοιαζε 
πολύ με αυτό των μοναχών58. 
 Ενδιαφέρον, επίσης, προκαλεί για τη βαθύτερη κατανόηση του 
ιδεολογικού πυρήνα του βογομιλικού κινήματος το τυπικό-τελετουργικό σκέλος 
του. Οι λατρευτικές τους τελετές ήταν κατά βάση απλοϊκές και περιορίζονταν 
στην ανάγνωση και ερμηνεία του Ευαγγελίου αποδεχόμενοι ως μοναδική 
προσευχή το «Πάτερ ημών».  Βαρύνουσα σημασία είχε η απόρριψή του Κλήρου 
γενικότερα, της οργάνωσής και του τελετουργικού του, όπως επίσης, και της 
ύπαρξης ναών ως λατρευτικοί χώροι, διότι τους θεωρούσαν κατοικίες δαιμόνων59. 
Επιπροσθέτως, η άρνηση βαπτίσματος και προσκύνησης εικόνων και του 
σταυρού ήταν μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δογματικής 
αντίληψής τους, μιας αντίληψης που θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσιδιάζει 
ένα έντονο εικονομαχικό στοιχείο60.  
 Από άποψης δομής της βογομιλικής εκκλησίας πρέπει να επισημάνουμε, 
ότι αναγνώριζε τρεις βαθμούς ιεροσύνης και ειδικότερα το βαθμό του διακόνου, 
πρεσβυτέρου και του επισκόπου, ο οποίος επιλεγόταν από τους κύκλους των 
τελείων, ενώ δεν αναγνώριζαν μεταγενέστερους βαθμούς της ιεραρχίας, όπως 
του Πατριάρχη, του Μητροπολίτη, του Αρχιεπισκόπου. Σημαντικής σημασίας 
ήταν η ταύτιση του επικεφαλής της βογομιλικής εκκλησίας της 
Κωνσταντινούπολης Βασιλείου  με τον Χριστό και τον Μάνη, εφόσον όλοι είχαν 
δώδεκα αποστόλους61. Όπως ήταν αναμενόμενο η διάδοση του βογομιλισμού 
ήταν ραγδαία και βρήκε ανταπόκριση σε λαούς τόσο της βαλκανικής 
                                                           
58 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 57-58˙  
59 Η έμφαση του συγγραφέως: habitacles des démons  βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 58 και 60.  
60 LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ. 15-16. Επίσης βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 58  
61 Αναφορικά με τις ονομασίες και τους βαθμούς ιεροσύνης στους Βούλγαρους Βογόμιλους: Ο επίσκοπος 
ονομαζόταν дѣда και дѣдьць=παλαιός, гость=επισκέπτης,  стараць=πρεσβύτερος,  строиникь=διάκονος. 

Αναλυτικότερα και για την αντιστοιχία των βαθμών ιεροσύνης με τους δυιστές της Δυτικής Ευρώπηςς βλ. 
IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 59, ενώ για τον επικεφαλής της Κωνσταντινούπολης Βασίλειο βλ. 
LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ. 13-14.  
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χερσονήσου, όπως για παράδειγμα στη Σερβία και στη Βοσνία, στη Ρωσία και στη 
Δυτική Ευρώπη και θα απασχολήσει για πολύ καιρό τους μελετητές τέτοιου 
είδους κινημάτων62. 
 Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι τα κινήματα αυτά ως επί το πλείστον 
παρουσιάζουν δομικές συγκλίσεις στις δογματικές τους αντιλήψεις  και 
συγκεκριμένα όσον αφορά τη στάση τους απέναντι σε σύμβολα, όπως η άρνηση 
προσκύνησης του σταυρού και των εικόνων, άρνηση βαπτίσματος κ.ά., οι οποίες, 
όπως προαναφέραμε είναι παρόμοιες με τις αντιλήψεις του δογματικού 
γίγνεσθαι των εκπροσώπων της εικονομαχικής περιόδου.  

Η αναλυτική προσέγγιση των κειμένων που θα ακολουθήσει θα μας 
βοηθήσει να εμβαθύνουμε στις διακειμενικές σχέσεις και στην πρόσληψη των 
κειμένων αυτών, καθώς επίσης και να εντοπίσουμε τις υφολογικές, γλωσσικές 
και εννοιολογικές ομοιότητες ή αποκλίσεις τους. Επιπροσθέτως, θα εξετάσουμε 
αν πραγματικά ισχύει η άποψη ότι τα κείμενα άμεσης και έμμεσης εξάρτησης 
από τον Βογομιλισμό απευθύνονταν σε ένα κοινό που αποτελούνταν από 
κατώτερες τάξεις του κλήρου και από μοναχούς και άρα επρόκειτο για ένα 
κίνημα που εξέφραζε μια  σοσιαλιστική  ή και για άλλους κομμουνιστική νέα τάξη 
πραγμάτων ή όχι63. 

*** 
 

                                                           
62 Για τη διάδοση του Βογομιλισμού βλ. LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ. 18-23 και . IVANOV J., Livres et 
légendes, ό.π., σελ. 62-69. Για την επιρροή που είχε ο Βογομιλισμός στη Ρωσία, Σερβία, Βοσνία αλλά και στη 
δυτική Ευρώπη βλ. OBOLENSKY D., The Bogomils, ό.π., σελ. 277- 285 και 286-289. 
63 Η έμφαση δική μας. Θα αναφερθούμε εκτενώς κατά την ανάλυση των κειμένων στις απόψεις των 
μελετητών σχετικά με το ιδεολογικό υπόβαθρο των ετεροδόξων κινημάτων και την προσπάθειά τους να το 
ερμηνεύσουν ως ένα είδος κομμουνιστικής έκφρασης της εποχής. 
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2.2 Απόκρυφη Γραμματεία: Η διάδοση και ο ρόλος της στο 
ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής. 
 Με την ανάγνωση του τίτλου εύλογα θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα, 
πώς ορίζεται η σημασία της φράση απόκρυφος, έτσι ώστε να αποδοθεί με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο η σημασιολογική της διάσταση;  Τη φράση απόκρυφος τη 
συναντάμε από την αρχαιότητα με τη σημασία, σκοτεινός, συσκοτισμένος 
κατανοητός μόνο σε μυημένους1, αλλά και με τη θεολογική σημασία, κρυφός, 
απαγορευμένος2. Με τον ευρύτερο επιστημονικό όρο, εννοούμε τα απόκρυφα και 
απαγορευμένα κείμενα που στον τίτλο, την μορφή και το περιεχόμενο είναι 
παρόμοια με τα βιβλία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, αλλά δεν είναι 
αποδεκτά από τον Κανόνα της Αγίας Γραφής3. 
 Ειδικότερα έχουμε βιβλία τα οποία αποκλείστηκαν από τον κανόνα της 
Παλαιάς Διαθήκης  και συντάχθηκαν μιμούμενα τη μορφή και το περιεχόμενο 
των κανονικών βιβλίων και αποδίδονται σε βιβλικούς συγγραφείς, χωρίς όμως 
η απόδοση αυτή να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ως χρονική περίοδο 
εμφάνισης των κειμένων αυτών μπορούμε να πούμε, ότι προέρχονται περίπου 
μεταξύ του 200 π.Χ έως 100 μ.Χ4. 

Η ονομασία Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα ή Απόκρυφα της Καινής 
Διαθήκης5, επικράτησε για τα ανώνυμα ή ψευδεπίγραφα χριστιανικά κείμενα, τα 
οποία συντάχθηκαν κατά την περίοδο του 2ου μ.Χ. αιώνα και εξής, και τα οποία  
δεν συμπεριλήφθηκαν στον Κανόνα της Καινής Διαθήκης. Αναφορικά με το 
περιεχόμενο σχετίζονται με την Καινή Διαθήκη  και είναι:  Ευαγγέλια, Πράξεις, 
Επιστολές, και η Αποκάλυψη6.  
                                                           
1 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 298.  
2 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 198-199. 
3 Σχετικά με τον όρο απόκρυφος βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 132-133.  
4 Σχετικά με τα απόκρυφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης βλ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ Σ., Τα Απόκρυφα κείμενα της Παλαιάς 
Διαθήκης, τομ. 1-2, εκδ. Έννοια, Αθήνα 2005.  
5 Σχετικά με τα Απόκρυφα βιβλία της Καινής Διαθήκης βλ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, 
εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 32010, σελ. 369-373 όπου και εξειδικευμένη βιβλιογραφία. [στο εξής: 
ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Εισαγωγή].  
6 Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά βλ. ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Ι., Απόκρυφα Χριστιανικά Κείμενα, τόμ. 1-2 εκδ. 
Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1999. Για τα απόκρυφα κείμενα της Καινής Διαθήκης βλ. ELLIOTT J.K., The 
Apocryphal New Testament, Oxford University Press, 2005. 
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Μια ακόμη κατηγορία, η οποία μας ενδιαφέρει άμεσα, σχετίζεται με τα 
επονομαζόμενα βογομιλικά απόκρυφα 7 , με τα οποία και θα ασχοληθούμε 
εκτενέστερα στη συνέχεια της μελέτη μας. Πρόκειται για μεταφράσεις ή 
διασκευές παλαιοτέρων ελληνικών απόκρυφων, στη σλαβονική γλώσσα, όπως 
για παράδειγμα Το Μυστικό βιβλίο, Το όραμα του Ησαΐα, ο Βαρούχ, ο Ενώχ, ο Αδάμ και 
η Εύα κ.ά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη διάδοση των δογματικών 
αντιλήψεών τους8. 

Τα θέματα, τα αφηγηματικά μοτίβα, καθώς και οι σκιαγραφούμενες 
προσωπικότητες, οι οποίες εμφανίζονται σε απόκρυφα κείμενα, ταυτίζονται 
κυρίως με αυτές της Αγίας Γραφής. Παρουσιάζουν σαφώς μια ποικιλία στο στιλ 
γραφής, η οποία σύμφωνα με τους μελετητές, προφανώς οφείλεται από τη μια 
στη διαφορετική τους προέλευση και εξαιτίας του ότι συντάχθηκαν σε 
διαφορετικές χρονικές περιόδους και από την άλλη, που είναι και το κυριότερο, 
ότι γράφτηκαν από ανώνυμους συγγραφείς, γεγονός που καθιστά δύσκολη έως 
αδύνατη την ανάλυση του προφίλ των συγγραφέων, καθώς και την κατανόηση 
της ιστορικότητάς τους9.  

Κύριοι θεματικοί άξονες της θεματικής τους ανάπτυξης αποτελούν το 
ζήτημα της ανακάλυψης της γνώσης και των μυστικών του άλλου κόσμου, με 
εικόνες, όπως η εικόνα του παραδείσου και της κόλασης, των ουράνιων χώρων, 
φανταστικών κόσμων, καθώς και τη μεταφορά της ανθρώπινης ψυχής στον 
άλλο κόσμο. Τα απόκρυφα κείμενα ειδολογικά ανήκουν σε μια κατηγορία, η 
οποία θα λέγαμε ότι εξαρχής παρουσιάζει διάφορα προβλήματα και γεννά 
αυτόματα μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με τη χρονολόγηση της συγγραφής και 
τη σχέση τους με τον Κανόνα της Αγίας Γραφής10.  

Αναφορικά με τις αρχαιότερες μεταφράσεις απόκρυφων κειμένων στη 
σλαβονική και για να φτάσουμε στη σύνταξη των βογομιλικών απόκρυφων 
κειμένων, οι μελετητές τις χρονολογούν σχεδόν την ίδια περίοδο κατά την 

                                                           
7 Αναλυτική παρουσίαση βλ. ODB, τομ.1, σελ. 133 
8
 IVANOV J., Livres et legends, ό.π., σελ. 39. Επίσης, TURDEANU E., Apocryphes bogomiles et apocryphes pseudo-

bogomiles, RHR (1950), σελ. 176-218.  
9 JOVANOVIĆ T., Apokrifi, Strarozavetni: prema srpskim prepisima, Stara Srpksa Književnost, εκδ. SKZ, Beograd 
2005, σελ. 9. [στο εξής: JOVANOVIĆ T., Apokrifi] 
10 JOVANOVIĆ T., Apokrifi, ό.π., σελ. 10. 
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οποία συντάχθηκε στη Σύνοδο της Λαοδίκειας11 ο κατάλογος των βιβλίων του 
Βιβλικού Κανόνος. Από την άλλη ταυτόχρονα με την ύπαρξη του καταλόγου των 
επιτρεπόμενων βιβλίων υπήρχε και κατάλογος με τα απαγορευμένα, ο οποίος με 
το πέρασμα του χρόνου συνεχώς διευρυνόταν12. Η μελέτη και η ερμηνευτική 
προσέγγιση του θέματος της απόκρυφης γραμματείας και συγκεκριμένα της 
μεταφραστικής παραγωγής στη σλαβονική απασχόλησε πάρα πολύ τους 
ερευνητές και σήμερα έχουμε έναν σημαντικό αριθμό βιβλιογραφικών 
αναφορών για την περαιτέρω έρευνα13. 

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα αφορά στον αριθμό των διασωθέντων 
απόκρυφων κειμένων στη σλαβονική γλώσσα και ο διαχωρισμός τους σε 
ψευδεπίγραφα και σε αιρετικά14. Αν και πρόκειται για μεταφράσεις από την 
ελληνική γλώσσα στη σλαβονική, οι κατάλογοι των ψευδεπίγραφων βιβλίων 
μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την παραγωγή κειμένων σε 
συγκεκριμένες περιοχές. Το σίγουρο είναι ότι ακριβής αριθμός απόκρυφων 
καταγεγραμμένων κειμένων δεν υπάρχει15. 

Ανεξαρτήτως απαγορεύσεων, σύμφωνα με τον Jovanović, πρέπει να 
επισημανθεί ότι η διάδοση και η εξέλιξη της απόκρυφης γραμματείας, καθώς και 
η επιβίωσή της στους αιώνες στηρίχθηκε στο ότι προορίζονταν για ανάγνωσή σε 
μεγάλες γιορτές. Φυσικά δεν έχουν διασωθεί αρκετές μαρτυρίες που να 
                                                           
11 Η Λαοδίκεια βρίσκόταν στη Φρυγία και αποτελούσε σημαντική πόλη στην παραγωγή μεταξιού. Σχετικές 
πληροφορίες βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1177. 
12 JOVANOVIĆ T., Apokrifi, ό.π., σελ. 13-14. 
13 Σημαντικές μελέτες σχετικά με τα απόκρυφα στη σλαβονική βλ. PYPIN A.N., Dlia obieiasneniia staty o dozhyh 
knigah, Letopis zaniatii Arheograficheskoi komissii, vyp. 1, Sanktpetersburg 1861, σελ. 1-55· IACIMIRSKII A.I., 
Iuzhnoslavianskie I voshodiashchie k nim spiski indeksa otrechenyh knig, Izvestiia Otdeleniia russkogo iazyka I 
slovenosti, XIV, 2, Petersburg, 1909, σελ. 181-187 · TURILOV A.A. – CHERNECOV A.B., K izucheniiu “otrechennyh”  
knig, Estestvenno – nauchnye predstavleniia Drevnei Rusi, Moskva 1988, σελ. 111-140 · Σχετικά με τους 
καταλόγους απαγορευμένων βιβλίων βλ. ANGELOV B., Spisăkăt na zabraneite knigi v starobălgarskata literature, 
Izvestiya na Instituta za Bălgarska literature 1, Sophia 1952, σελ. 107-159 · DUЈČEV I., Nay-stariyat slavyanski 
spisăk na zabraneni kniigi, Godišnik na Bălgarski bibliografski institut ''Elin Pelin'', III (1953-1954), Sophia 1955, 
σελ. 50-60 · JAGIĆ V., Slovenski tekstovi kanona o knjigama staroga i novoga yavjeta podjedno s indeksom 
lažnih knjiga, Starine JAZU, Zagreb 1877, σελ. 91-116 · Για την απόκρυφη γραμματεία στη Βουλγαρία βλ. 
TAPKOVA-ZAIMOVA, V. – MILTENOVA A., Historical and Apocalyptic Literature in Byzantium and in medieval Bulgaria, 
BAN, Sophia 2011 · MILTENOVA A., Medieval Apocalyptic Texts in the Context of Bulgarian Cultural 
Anthropology, Balkanistica (Special Millennial Issue, SEESA), 13, (2000), σελ. 105-112 Της ιδίας: Litterature 
apocryphe bogomile et pseudo-bogomile dans la Bulgare medievale, Slavica Occitania, 16, (2003),  σελ. 37-53.  
14 Η έμφαση του συγγραφέως. Σχετικά βλ. JOVANOVIĆ T., Apokrifi, ό.π., σελ. 15.  
15 JOVANOVIĆ T., Apokrifι, ό.π., σελ. 13-14.  
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επιβεβαιώνουν τη συνήθεια αυτή εκτός από μια αναφορά σε μια σημείωση 
ουκρανικού χειρόγραφου του 14ου αιώνος, η οποία μας πληροφορεί για την 
ανάγνωση απόκρυφων κειμένων στην εκκλησία, γεγονός βέβαια που αποτελεί 
εξαίρεση16.  

Η σύγχρονη έρευνα στο τομέα της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, όπως 
υποστηρίζει ο Naumov, προσεγγίζουν τα απόκρυφα κείμενα, ως κείμενα τα 
οποία κατά βάση δεν ανήκουν σε κανένα συγκεκριμένο γραμματειακό είδος, 
αλλά εμπεριέχουν στοιχεία που τα καθιστούν πολυειδή17.   

Πρέπει να σημειωθεί, ότι απόκρυφα κείμενα με δυιστικό και κατά 
συνέπεια ετερόδοξο περιεχόμενο ήταν εξαιρετικά σπάνια, όπως επίσης, και το 
ότι δεν εντάσσονταν de facto στην κατηγορία των απόκρυφων κείμενων. Η 
θεματική τους ανάπτυξη και τα μυστικιστικά μοτίβα που εμπεριείχαν ήταν αυτή 
που τα καθιστούσε κατά κάποιο τρόπο απόκρυφα και κατά συνέπεια 
απαγορευμένο το περιεχόμενο τους18.  

Η δική μας ερμηνευτική προσέγγιση θα περισταφεί γύρω από δύο ομάδες 
δυιστικών κειμένων: την πρώτη ομάδα κειμένων άμεσης επίδρασης από το 
βογομιλισμό και τη δεύτερη της έμμεσης επίδρασης, με στόχο να διερευνήσουμε 
την κειμενική ανάπτυξη των εν λόγω κειμένων, καθώς και την πρόσληψή τους  
ως λογοτεχνικό μοτίβο παραγωγής κειμένων.  
 

  *

                                                           
16 ό.π., σελ. 16. Επίσης για τη σημείωση στο χειρόγραφο βλ. MURKO M., Geschichte der älteren südslawischen 
Litteraturen, Leipzig 1908, σελ.90 κ.ε. 
17 NAUMOV A.E., Apokryfy w systemie literatury cerkiewnoslowiańskiej, Prace Komisji Słowianoznanwsstwa PAN 
w Krakowie, nr, 36 Ossolineum, Wrocłav-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976.  
18 JOVANOVIĆ T., Apokrifι, ό.π., σελ. 24. 
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2.3.  Κείμενα ετεροδόξων: 

2.3.1. Κείμενα άμεσης ιδεολογικής σχέσης και δομής με το 
βογομιλισμό: 

 Το Μυστικό Βιβλίο  – Interrogatio Iohannis1. 
 Το Μυστικό Βιβλίο, σύμφωνα  με τον Ivanov, εμπεριέχει δυιστικές 
αντιλήψεις για το Θεό και γενικότερα τη δημιουργία του κόσμου και θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ειδολογικά, ότι ανήκει στα έργα άμεσης επίδρασης 
στο βογομιλισμό2.  Μέχρι σήμερα, το Σλαβικό κείμενο δεν έχει βρεθεί και έγινε 
ευρέως γνωστό από τη Λατινική μετάφρασή του, που σώζεται σε δύο 
χειρόγραφα 3 . Η αφήγηση του έργου δομείται, όπως παρατηρούμε, σε δύο 
κεντρικούς αφηγηματικούς – θεματικούς άξονες: 

 Παρελθόν – Μέλλον  
Η αφηγηματική ενότητα του παρελθόντος αναπτύσσεται με τα εμβόλιμα 

μοτίβα: 
 Προδοσία. 
 Απόγειο της δόξας του Σατανά.  
 Τόπος.  
 Δημιουργία του ανθρώπου. 

Ενώ αντίστοιχα η αφηγηματική ενότητα του Μέλλοντος αναπτύσσεται 
με τα μοτίβα: 

 Μελλοντική διάρκεια Βασιλείας Σατανά. 
 Ημέρα της Κρίσεως. 
 Τέλος του Σατανά. 

                                                           
1 Χρησιμοποιούμε την κριτική έκδοση BOZÓKY E., Le Livre Secret des Cathares: Interrogatio Iohannis, Beauchesne 
Paris 1980 [και ειδικότερα το χειρόγραφο D= Dôle, Bibliothèque Municipale, ms 109, ff. 44-46]. [στο εξής: 
BOZÓKY E., Le Livre Secret].  
2IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 83.  
3 Για τη χειρόγραφη παράδοση του Μυστικού Βιβλίου βλ. BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 17-21 και στο 
IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 83-84. 
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  Το προοίμιο του κειμένου αρχίζει με τη διαλογική σκηνή μεταξύ του 
Ιησού και του μαθητή του Ιωάννη, ο οποίος ζητά να πληροφορηθεί σχετικά με 
την προδοσία του Ιησού, που θα τον οδηγήσει και στη Σταύρωσή Του. Στην 
περιγραφή του πρώτου μοτίβου χρησιμοποιεί δύο χωρία από την Αγία Γραφή, 
για να προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση στο διάλογο αυτό και ειδικότερα: Ego 
Iohannes frater vester particeps in tribulation et in regno4: «Εγώ ο Ιωάννης ο 
αδερφός σας, συμπάσχων με τον Ιησού Χριστό στα μαρτύριά του5», το οποίο και 
προέρχεται από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη, από το κεφάλαιο στο 
οποίο παρουσιάζεται το αρχικό όραμα της κλήσης του συγγραφέα. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε, ότι ο διαχρονικός χαρακτήρας της Αποκάλυψης, σύμφωνα με τον 
Καραβιδόπουλο, αναφέρεται σε όλες τις ανθρώπινες παρεκκλίσεις και 
συγκεκριμένα στην συνειδητή στροφή του ανθρώπου προς την επιβολή υπακοής 
των υπολοίπων, ενέργειες, οι οποίες τον καθιστούν άμεσα ως «θηρίον6», διότι η 
έκφραση άρνησης προς το Θεό αποτελεί ταυτόχρονα και έκφραση του κακού. Το 
δεύτερο χωρίο: Donine, quis est qui tradet te?7: «Κύριε ποιος είναι αυτός που θα σε 
προδώσει;», προέρχεται από το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο8 και συγκεκριμένα από 
τον επονομαζόμενο Αποχαιρετιστήριο λόγο του Ιησού προς τους μαθητές και η 
Αρχιερατική προσευχή προς τον Πατέρα9. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφέρουμε 
πως από το προοίμιο κάνει την εμφάνισή του το διαλογικό στοιχείο 10 και 
συνεπώς το στοιχείο της προφορικότητας με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις – 
απαντήσεις, γεγονός, που καθιστά την αφήγηση εξαιρετικά ζωντανή: Et 
respondens dixit11: «και απαντώντας μου είπε».  
 Στη συνέχεια έχουμε την αφήγηση του μοτίβου του ενδόξου παρελθόντος 
του Σατανά με τη χρήση ρητορικών ερωτήσεων και ειδικότερα: Domine, 

                                                           
4 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 42, 2-3.  
5 Αποκ. 1, 9. 
6 ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Εισαγωγή, ό.π., σελ. 355 και 361. 
7 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 42, 4-5. 
8 Ιωαν. 13: 23, 25. 
9
 ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Εισαγωγή, ό.π., σελ. 185.  

10 Για το διάλογο ως μέρος της αφήγησης έχουμε αναφερθεί σε προηγούμενες αναλύσεις. Σχετικά βλ. 
ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία, ό.π., σελ. 147. 
11

 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 42, 5.  
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antequam Sathanas caderet, in qua gloria persistebat apud patrem tuum?12: 
«Κύριε, πριν εκπέσει, ποιά δόξα απολάμβανε πλησίον του Πατρός;», ενώ στη συνέχεια 
αρχίζει ουσιαστικά να σκιαγραφεί το προφίλ του Σατανά: In talia gloria erat13: 
«ποια δόξα είχε», καθώς και το ότι απολάμβανε συγκεκριμένες εξουσίες: quod 
ordinabat virtutes celorum 14 : «είχε την απόλυτη εξουσία των ενάρετων που 
βρίσκονταν στον παράδεισο», αλλά και εξουσία: ordinans omnium imitatorum 
patris15: «σε όλα τα δημιουργήματα και τους μιμητές του Θεού». Σχετικά με το 
ύφος και τη γλώσσα θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε, ότι χρησιμοποιείται στα 
διαλογικά χωρία η ακολουθία χρόνων και συγκεκριμένα η χρήση της 
υποτακτικής παρατατικού μετά από αρχικό χρόνο. Στγκεκριμένα το ρήμα της 
κύριας πρότασης dixit σε χρόνο παρακείμενο αποτελεί ρήμα εξάρτησης στη 
δευτερεύουσα, όπου συναντάμε παρατατικό υποτακτικής, ο οποίος δηλώνει κάτι 
σύγχρονο στο παρελθόν16. Στη συνέχεια μεταφέρεται στην ανάπτυξη του μοτίβου 
άνοδος – κάθοδος, όπου παρουσιάζεται η δυνατότητα του Σατανά να κινείται 
ελεύθερα μεταξύ Παραδείσου και του θρόνου του θεού και Κολάσεως (Άδη), 
γεγονός που επιβεβαιώνει την εξέχουσα θέση που κατείχε, σύμφωνα με το 
κείμενο. Γλωσσικά παρατηρούμε το παιχνίδι των λέξεων για να δoθεί έμφαση 
στο ύφος και να τονιστεί το μοτίβο της καθόδου – ανόδου με τη χρήση δύο 
αντώνυμων ρημάτων: Et descendebat de celo in infernum et ascendebat ab 
inferis17: «και κατέβαινε από τον ουρανό και ανέβαινε από τον Άδη».  Θα πρέπει να 
επισημάνουμε, ότι το χωρίο προέρχεται από τους Ψαλμούς18 και συγκεκριμένα 
από τον Ψαλμό, όπου παρουσιάζεται ο Θεός ως Λυτρωτής.  
Ενώ με ένα άλλο χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη: Et cogitavit sedem suam 
ponere super nubes celorum et volebat altissimo similis esse19: «σκέφτηκε να 
εγκαταστήσει το θρόνο του πάνω από τα σύννεφα του ουρανού και να καταστεί όμοιος 
                                                           
12

 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 42, 8-9. 
13 ό.π., σελ. 44, 10. 
14 ό.π., σελ. 44,10-11. 
15 ό.π., σελ. 44, 12. 
16 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας, εκδ. Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2006, σελ. 183. [στο εξής: 
ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., Γραμματική]. Επίσης, βλ. GREENOUGH J.B. – KITTREDGE G.L.- HOWARD A.A- D‟OOGE B.L., New 
latin Grammar, College Classical Series, New Rochelle, New York 1983. 
17 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 44, 12-13. 
18 Ψαλμοί, 106, 26. 
19 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 44, 15-16. 
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με τον Πατέρα.», μας εισάγει στην αφήγηση του σχεδίου αποστασίας του Σατανά 
και της διαφθοράς των αγγέλων. Ενδιαφέρον προκαλεί η δομή της αφήγησης 
του μοτίβου του ενδόξου παρελθόντος, η οποία στοιχειοθετείται από σειρά πέντε 
διαλογικών χωρίων – ερωτήσεων. Το πρώτο διαλογικό χωρίο αφορά την κάθοδό 
του στους αιθέρες όπου ζητεί από τους αγγέλους – φύλακες των αιθέρων να του 
ανοίξουν τις πύλες εισόδου: ..ad angelum aeris dixit: Aperi mihi <portas> aeris20:, 
«και είπε στον άγγελο των αιθέρων: Άνοιξε μου τις Πύλες των αιθέρων»,  ενώ το 
δεύτερο σχετίζεται με την κάθοδό του στις πύλες των υδάτων: invenit angelum 
qui tenebat aquas et dixit ei: Aperi mihi portas aquarum21, «συνάντησε τον 
άγγελο που φυλάει τα ύδατα και του είπε: Άνοιξέ μου τις Πύλες των υδάτων». 
Ενεργοποιούνται αρχικά, όπως διαπιστώνουμε, δύο από τα βασικά στοιχεία της 
φύσης: ο αέρας και το νερό για να συναντήσει στη συνέχεια, εφόσον περάσει από 
την πύλη του νερού την επιφάνεια της γης και ουσιαστικά το τρίτο στοιχείο τη 
γη. Η εικονοποιία είναι εξαιρετικά έντονη στο σημείο αυτό, διότι προβαίνει σε 
μια περιγραφή συμβολική και μιλώντας με σύγχρονους όρους σουρεαλιστική και 
υπερκόσμια με παρομοιώσεις, όπου τη στιγμή που διαπέρασε τη γη συνάντησε 
δύο ψάρια να αναπαύονται στα νερά με όμοιο τρόπο, όπως τα βόδια στο άροτρο, 
που συγκρατούσαν όλη τη γη από τη δύση ως την ανατολή.  Η σκηνή αυτή 
παραπέμπει στη μυθολογική αφήγηση των βοδιών του Θεού Ήλιου, που 
συναντάμε στην Οδύσσεια του Ομήρου 22 , καθώς επίσης διαφαίνεται μια 
οικουμενική διάσταση με τη χωροταξική αυτή περιγραφή, καθώς και μια 
συμμετρική διάσταση του κόσμου που ενέχει μια ισορροπιστική αισθητική. Η 
δεύτερη σκηνή – παρομοίωση σχετίζεται με την κάθοδό του σε πιο χαμηλό 
σημείο όπου συνάντησε μεγάλα σύννεφα που συγκρατούν τα πέλαγα των 
θαλασσών. Πρόκειται για μια επίσης εξωπραγματική και φαντασιακή, αλλά 
εξαιρετικά ζωντανή εικόνα, που καθιστά την αφήγηση ιδιαίτερα γλαφυρή. 
Τέλος, περιγράφει το πως φτάνει στην Κόλαση, όπου εξαιτίας της πυρακτωμένης 
ατμόσφαιρας και της ουσιαστικής αδυναμίας αποφασίζει να γυρίσει 

                                                           
20

 ό.π., σελ. 44, 17 
21

 ό.π., σελ. 46, 19-20. 
22 GRIMAL P., Mythology, ό.π., σελ. 179. 
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ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε σχηματικά 
να αποδώσουμε τη διαδικασία ανόδου και καθόδου με το εξής σχήμα: 

      
  Κάθοδος                      Άνοδος 

 
Όπου διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά τη συμμετρική διάσταση και την 
αίσθηση ισορροπίας που εμπεριέχεται σε αυτή τη σκηνή. Χαρακτηριστικό 
στοιχείο της αφήγησης στο σημείο αυτό είναι η περιγραφή της απόφασής του 
μετά τη θέα της Κολάσεως να επιστρέψει και να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του 
και ειδικότερα το σχέδιο διαφθοράς των αγγέλων και της δημιουργίας μιας νέας 
τάξης πραγμάτων. Με παραστατικό τρόπο δίνεται στο κείμενο έμφαση σε αυτή 
τη μεταστροφή και σκιαγράφηση της εικόνας του Σατανά, όπου παρουσιάζεται 
ως:  replevit se malis23: «πονηρίας πλήρης», όπου και έχουμε τον πρώτο αρνητικό 
χαρακτηρισμό στο κείμενο.  Ακολουθεί η αφήγηση του τρόπου με τον οποίο 
προσπάθησε να διαφθείρει ο Σατανάς του αγγέλους επαναλαμβάνοντας αρχικά 
το χωρίο που αναφέραμε παραπάνω από τον Ησαΐα σχετικά με την εγκατάσταση 
του θρόνου του στα σύννεφα και την επιθυμία να καταστεί όμοιος με τον Πατέρα 
– Ύψιστο.  Αυτό θα το πετύχει με την ανύψωση των υδάτων πάνω από τη γη, 
έτσι ώστε να μην καλύπτεται πλέον η γη από νερό και θα κυριαρχήσει για πάντα. 
Συνεχίζει με τις διαλογικές ερωτήσεις να παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο 
διέφθειρε ο Σατανάς τους αγγέλους και έφτασε χαρακτηριστικά ως τον πέμπτο 
ουρανό24. Η διαλογική μορφή του κειμένου στο σημείο αυτό είναι η πιο εκτενής 
και με παραστατικό τρόπο αποδίδεται η στιχομυθία: Quantum debes domino  
tuo? Ipse dixit: Centum choros tritici: Et dixit ei: ..scribe LX …Et tu quantum 
debes domino tuo? ..centum cados olei. Et dixit ei: Sede et scribe 5025: «πόσα 
οφείλεις στον Κύριό σου; Και ο πρώτος απάντησε: Εκατό κάδους (αποθήκες) 
σιτάρι...γράψε εξήντα ..και εσύ πόσα οφείλεις στον Κύριό σου; Και αυτός του απάντησε: 
Εκατό κάδους  λάδι..γράψε πενήντα....» . Το χωρίο αυτό προέρχεται από το Κατά 

                                                           
23 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 48, 31. 
24 Η αρίθμηση των ουρανών αποτελεί χαρακτηριστικό μοτίβο όλων των κειμένων που αναλύουμε. 
25 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 50, 40-42. 
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Λουκάν Ευαγγέλιο26 . Τα τέσσερα (4) διαλογικά χωρία στην περίπτωση της 
συγκεκριμένης αφήγησης, αλλά και γενικότερα σαφώς και προσδίδουν έναν 
τόνο προφορικότητας και θεατρικότητας.   Η θεατρικότητα αυτή γίνεται αισθητή 
άμεσα με την εμβόλιμη επόμενη διαλογική σκηνή στην οποία περιγράφεται η 
αντίδραση του Θεού στο σχέδιο διαφθοράς του Σατανά. Ουσιαστικά 
ενεργοποιείται η αίσθηση της ακοής, εφόσον παρουσιάζεται ο ίδιος ο Θεός να 
παρεμβαίνει ηχητικά  χρησιμοποιώντας εξ ολοκλήρου χωρία από την Αγία 
Γραφή και συγκεκριμένα από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη27: Et exivit 
vox de throno patris dicens28: «Και ακούστηκε φωνή από το θρόνο του Πατρός να 
λέει», ενώ στη συνέχεια ρωτάει τον Διάβολο: Quid facis, negator, patris seducens 
angelos? Factor peccati, cito fac quod excogitasti29: «Τι ετοιμάζεις (απεργάζεσαι) 
αρνητή του Πατρός σου, διαφθορέα των αγγέλων; Δημιουργέ της αμαρτίας, κάνε 
σύντομα ότι μηχανέυτηκες». Το σύντομο αυτό επεισόδιο που παρεμβάλλεται στην 
αφήγηση μεταξύ των κεντρικών αφηγηματικών μοτίβων ολοκληρώνεται με τη 
διαταγή του Θεού να αφαιρεθούν όλα τα άμφια από τους αγγέλους, που 
βοήθησαν τον Διάβολο.  
 Ακολουθεί η περιγραφή του αφηγηματικού μοτίβου του τόπου, όπου 
πληροφορείται ο Ιωάννης ότι ο Σατανάς εξαιτίας της πτώσης του κατέβηκε από 
τους ουρανούς στη γη. Με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο στο διαλογικό αυτό χωρίο ο 
αφηγητής- Ιησούς ουσιαστικά, ενώ το ερώτημα του Ιωάννη αφορά τον τόπο  
σκιαγραφεί την μεταμόρφωση του Σατανά με ιδιαίτερη έμφαση τονίζοντας, ότι 
ήταν αποτέλεσμα της αλαζονικής του συμπεριφοράς: Pater meus transfiguravit 
eum propter superbiam suam30. Ενδιαφέρουσα είναι η εικονοποιία στο σημείο 
αυτό, όπου με την περιγραφή ενεργοποιούνται οι αισθήσεις της όρασης και της 
αφής. Ειδικότερα, προβαίνει σε περιγραφές λεπτομερειών της μεταμόρφωσης 
αναφέροντας, ότι πρωτίστως: et ablatum est lumen ab eo et facta est facies31: του 
αφαιρέθηκε το φως της δόξας, όπου φως-σκότος αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

                                                           
26 Λουκ. 14: 5-7.  
27 Αποκ. 19: 5.  
28 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 50, 46. 
29 ό.π., σελ. 50, 46-47. 
30 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 52, 53-54. 
31 ό.π., σελ. 52, 54-55. 
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μοτίβο αφηγηματικής ανάπτυξης των έργων της σλαβικής γραμματείας και ότι: 
eius sicut ferrum calefactum fuitque facies <eius> tota sicut hominis: «το 
πρόσωπό του πήρε ένα χρώμα πυρακτωμένου σιδήρου», πρόταση με την οποία 
ενεργοποιείται ταυτόχρονα και η αίσθηση της αφής. Επιπροσθέτως, τονίζει ότι 
το πρόσωπό του εξομοιώθηκε με τα ανθρώπινα πρόσωπα υπονοώντας τη θνητή 
– φθαρτή φύση των ανθρώπων σε αντιδιαστολή με το αθάνατο – θεϊκό. Στη 
συνέχεια της αφήγησης προβαίνει στη χρήση χωρίων  της Αγία Γραφής και 
συγκεκριμένα: et traxit cum cauda tertiam partem angelorum  dei32, «παρέσυρε 
το ένα τρίτο των αγγέλων του Θεού και εκδιώχθηκε από το θρόνο του Θεού και 
διαγράφηκε από τη διοίκηση των ουρανών, το οποίο προέρχεται από την 
Αποκάλυψη του Ιωάννη33. Στο σημείο αυτό ενδιαφέρον από αφηγηματικής 
σκοπιάς παρουσιάζει  η περιγραφή της συναισθηματικής κατάστασης του Σατανά 
και των οικείων του από τη μια, οι οποίοι δεν μπορούσαν να ηρεμήσουν εξαιτίας 
της νέας κατάστασης που περιήλθαν, ενώ από την άλλη  αναφέρει ότι ο Κύριος 
τον λυπήθηκε και τον συγχώρεσε προσδίδοντας έτσι έναν τόνο ψυχογραφικό 
στην αφήγηση. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στο τέλος της αφήγησης αυτής 
αναφέρει, ότι έδωσε την ευκαιρία ο Θεός με τη συγχώρεση να πράξουν αυτό που 
επιθυμούν και συγκεκριμένα την μετάνοια ως την έβδομη μέρα: qui cum eo 
errant ut facerent quidquid vellent usque ad VII dies34. Ο αριθμός επτά (7) και η 
σημασία του, καθώς και το κατά πόσο είναι αισθητή η παρουσία του ως κεντρικό 
αφηγηματικό μοτίβο θα μας απασχολήσει σε όλη την ερμηνευτική ανάλυση της 
μελέτη μας35. To Βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη είναι δομημένο με βάση 
τον αριθμό επτά (7), στο οποίο και περιγράφονται οι τρεις σειρές πληγών που 
διαδραματίζονται με το άνοιγμα των επτά σφραγίδων, των επτά σαλπισμάτων 
των αγγέλων, όπως επίσης, και κατά την έκχυση των επτά φιαλών πάνω στη 
γη36.  

                                                           
32

 ό.π., σελ. 52, 56-57. 
33 Αποκ. 12:4.  
34 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 54, 62-63. 
35 WELLS D., The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers, εκδ. Penguin Group, London 1987, σελ. 
70-71.  
36 ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Εισαγωγή, ό.π., σελ. 358-361.   
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 Ακολουθεί η σκηνή της εγκατάστασης του Σατανά στο: et sic sedit in 
Firmamento: στερέωμα (υδρόγειο), όπου παρουσιάζεται η εικόνα της 
δημιουργίας του κόσμου με τη διαταγή του Σατανά, πρωτίστως στον επικεφαλής 
των αγγέλων των αιθέρων από τη μία και των επικεφαλής των υδάτων από την 
άλλη, για να ανυψώσουν τη στάθμη της γης από τη θάλασσα και να εμφανιστεί η 
στεριά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η περιγραφή της επόμενης σκηνής και 
ειδικότερα της δημιουργίας του φωτός της σελήνης από το μισό τεμαχισμένο 
στέμμα του επικεφαλής του αγγέλου των υδάτων, ενώ από το άλλο μισό της 
δημιουργίας του φωτός των άστρων, καθώς και από τους πολύτιμους λίθους 
φτιάχτηκαν τα υπόλοιπα άστρα: et accepit coronam angeli qui erat super aquas 
et de medietate fecit lumen lune et de medietate lumen stellarum37. Mπορούμε 
να διαπιστώσουμε έναν τόνο ποιητικής διάθεσης της αφήγησης, αλλά κυρίως 
την αίσθηση της απόλυτης γεωμετρικότητας και ισορροπίας, εφόσον όλα 
γίνονται με μαθηματική ακρίβεια, όπως η εναλλαγή των αγγέλων στην 
ανύψωση της στεριάς και η δημιουργία από το μισό στέμμα των υπόλοιπων 
στοιχείων, του φωτός της σελήνης και των αστεριών. Η ενότητα της 
δημιουργίας ολοκληρώνεται: de hoc fecit angelos secundum ordinem forme 
altissimi et precepto invisibilis patris tonitrua38, «με τη γένεση των αγγέλων 
υπηρετών δευτέρας τάξης, σύμφωνα με τα πρότυπα του Κυρίου», καθώς και: pluvias, 
grandines, et nives …et arborem et herbam, et mari precepit ut produceret 
pisces et aves celi39, «της εμφάνισης των στοιχείων της φύσης, όπως η βροντή, η 
βροχή, το χαλάζι και το χιόνι και ακολούθως η γένεση των πτηνών, ερπετών, δέντρων 
και φυτών».  
 Στη συνέχεια έχουμε το αφηγηματικό μοτίβο της δημιουργίας του 
ανθρώπου, όπου προσδίδεται έμφαση στο γεγονός, ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε 
από τον Σατανά με πηλό και του έδωσε την μορφή του: et postea excogitavit et 
fecit hominem ad serviendumei vel sibi40:, ενώ διέταξε άμεσα τον άγγελο του 
τρίτου ουρανού να εισέλθει στο σώμα του ανθρώπου. Από μέρος του ίδιου 

                                                           
37 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 56, 70-71.  
38 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 56, 72-74. 
39 ό.π., σελ. 56, 74-79. 
40 ό.π., σελ. 58, 79-80. 
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σώματος έφτιαξε ένα ακόμη σώμα αυτή τη φορά με μορφή γυναίκας 
διατάζοντας αυτή τη φορά τον άγγελο του δεύτερου ουρανού να εισέλθει στο 
σώμα της γυναίκας. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της αντίδρασης των 
αγγέλων και των συναισθημάτων τους, οι οποίοι θρήνησαν, όταν αντίκρισαν 
πως είχαν σώματα διαφορετικού φύλου: angeli vero plovarerunt videntes in se 
formam mortalem et esse dissimiles forma41, γεγονός που προσδίδει έναν 
ψυχογραφικό τόνο στην αφήγηση και μια πρώτη σκιαγράφηση και εικονοποιία 
του αισθήματος της αμαρτίας. Ακόμη πιο έντονη είναι η εμβόλιμη ενότητα στην 
οποία περιγράφεται η δημιουργία του Παραδείσου από τον επονομαζόμενο: 
initiator malorum cum suo ingenio42, μύστη της αμαρτίας με το εφευρετικό μυαλό, 
δηλαδή το Διάβολο. Παρατηρούμε ότι, η αφήγηση γίνεται με εξαιρετική 
λεπτομέρεια και δημιουργεί μια εικονοποιία ρεαλιστικής αίσθησης του χώρου, 
όπου ο Διάβολος: ita cogitavit ut faceret paradisum43, επινόησε κατ‟ αυτό τον 
τρόπο τη δημιουργία του Παραδείσου, και από το σάλιο του δημιούργησε καλάμι, 
στο οποίο τοποθέτησε  το φίδι που θα παρασύρει τους πρωτόπλαστους στην 
αμαρτία. Χρησιμοποιεί ο αφηγητής –Ιησούς χωρίο από την Αγία Γραφή και 
ειδικότερα από τη Γένεση44, που σχετίζεται με τη δημιουργία του κήπου της Εδέμ. 
Σημαντικότερη περιγραφή στην εμβόλιμη αυτή ενότητα αποτελεί η αναφορά 
του στο αποτέλεσμα της συνουσίας του Διαβόλου – φιδιού με την Εύα, το οποίο 
ουσιαστικά οδήγησε το ανθρώπινο είδος να θεωρείται απόγονος του Διαβόλου 
και του φιδιού: Et ideo dicuntur filii dyaboli < et filii serpentis facientes 
concupiscentiam dyaboli> patris eorum usque ad consummationem huius 
seculi45. Η αναφορά αυτή στο αποτέλεσμα της συνουσίας γίνεται με τη χρήση του 
χωρίου από την Καινή Διαθήκη και συγκεκριμένα από το Κατα Ιωάννην 
Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο που αφορά στο διάλογο του Ιησού με τους Ιουδαίους 
στην Ιερουσαλήμ για τη ζωή και το φως του κόσμου, κατά τη διάρκεια της 
γιορτής της σκηνοπηγίας. Το χωρίο έχει ξεχωριστή σημασία, διότι ουσιαστικά ο 

                                                           
41 ό.π., σελ. 58, 82-84. 
42 ό.π., σελ. 58, 86-87. 
43 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 58, 87. 
44 Γεν. 2: 8-15. 
45 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 60, 98-100. 
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Ιησούς απευθυνόμενος στους Ιουδαίους τους λέει, ότι ο πατέρας τους είναι ο 
Διάβολος, ο οποίος ήταν ανθρωποκτόνος και δεν έχει τίποτε αληθινό μέσα του 
και με το οποίο διαπιστώνουμε την έμφαση που επιθυμεί να προσδώσει ο 
αφηγητής – Ιησούς στο αντιθετικό μοτίβο:  

Αλήθεια VS ψέμα 
 Έπεται η αφηγηματική ενότητα του Μέλλοντος και των εμβόλιμων 
αφηγηματικών ενοτήτων για την Μελλοντική διάρκεια της βασιλείας του 
Σατανά , την Ημέρα της Κρίσεως και του Τέλους του Σατανά. Η εμβόλιμη 
ενότητα για την μελλοντική διάρκεια βασιλείας του Σατανά στηρίζει την 
αφηγητική της δομής σε δύο κομβικά ερωτήματα. Το ένα σχετίζεται με την 
ερώτηση του Ιωάννη προς τον Ιησού για τη χρονική διάρκεια της βασιλείας του 
Σατανά, ενώ το δεύτερο για το τί πρόκειται να συμβεί στο διάστημα αυτό. 
Σημαντική παράμετρος από υφολογικής πλευράς αποτελεί η διαλογική μορφή 
του χωρίου που προσδίδει έντονη θεατρικότητα και ρεαλιστική διάσταση στην 
αφήγηση.  Συγκεκριμένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η απάντηση του 
αφηγητή – Ιησού, ο οποίος αναφέρει, ότι ο Θεός θα επιτρέψει το Διάβολο να 
επικρατήσει για επτά ημέρες και επτά αιώνες: Et dixit mihi: Pater meus permisit 
ei regnave VII diebus que sunt septem secula46. Χαρακτηριστική είναι η χρήση 
του αριθμού επτά όπως προαναφέραμε, και του συμβολισμού που εμπεριέχει για 
την κατανόηση της αφήγησης. Στη συνέχεια περιγράφονται οι ενέργειες που 
ακολούθησαν μέχρι την κάθοδο του Ιησού στη Γη και ειδικότερα τη χωροταξική 
περιγραφή της εγκατάστασης  του Διαβόλου, εφόσον εξέπεσε από τη Θεική δόξα 
στα σύννεφα: Et dixit mihi: ex quo cecidit a Gloria patris dyabolus et suam 
gloriam voluit, sedit super nubs47.., και της πρόσκλησης του Ενώχ να συγγράψει 
τα δογματικά βιβλία: ..et elavit Enoch super firnamentum et ostendit deitatem 
suam et precepit ei dari calamum et atramentum, et sedens scripsit LXVII 
libros 48 . Τέλος, ολοκληρώνει την αφηγηματική ενότητα της μελλοντικής 

                                                           
46 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 64, 120-121. 
47 ό.π., σελ. 66, 123-124. 
48 ό.π., σελ. 64, 126-128. 
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βασιλείας του Διαβόλου με την αναφορά στη δική του κάθοδο στον κόσμο: Ideo 
misit me pater meus in mundo ut notum faciam49.  
 Στην επόμενη αφηγηματική ενότητα της Ημέρας της Κρίσεως, η οποία 
είναι δομημένη σε Αποκαλυπτικό ύφος και με διαλογικά χωρία περιγράφεται ο 
τρόπος με τον οποίο θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία. Χαρακτηριστική είναι η 
χρήση του χρόνου μέλλοντα που προσδίδει έντονη ζωντάνια στην αφήγηση. 
Ουσιαστική η ενότητα αρχίζει με το διαλογικό χωρίο όπου ο Ιωάννης ρωτά τον 
αφηγητή – Ιησού για την ακριβή ημέρα της Κρίσης και της ουσιαστικής έλευσής 
του: Ego autem interrogavi dominum de die iudicii: Quod signum erit adventus 
tui? 50  . Έντονη είναι στη συνέχεια του επεισοδίου η εικονοποιία που 
δημιουργείται στην περιγραφή της έναρξης της Δευτέρας Παρουσίας: Et statim 
precipiet dominus angelo ut tuba canat; Vox archangeli de celis audietur usque 
ad inferna51, «όπου ο Κύριος θα διατάξει τον αρχάγγελο να ηχήσει τη σάλπιγγα από 
τον ουρανό, η οποία θα ακουστεί έως την κόλαση».Έπειτα: Et tunc obsurabitur sol 
et luna non dabit lumen suum et stelle cadent52 «θα επέλθει το σκότος και η 
σελήνη δε θα έχει φως, τα άστρα θα πέφτουν:,και στη συνέχεια: et solventur 
quatuor venti de fundamentis suiw, et tremere facient terram et mare et montes 
et colles simul53, «οι τέσσερεις άνεμοι θα λυθούν προκαλώντας έντονο τράνταγμα 
στη γη, τη θάλασσα, τα βουνά, τους λόφους». Διαπιστώνουμε έπειτα από την 
ανάνγωση των συγκεκριμένων χωρίων, ότι αυτόματα ενεργοποιείται με 
κλιμακωτή σειρά η αίσθηση της ακοής, με τον ήχο της σάλπιγγας, η οποία είναι 
τόσο δυνατή που ακούγεται μέχρι και την κόλαση και ακολουθεί η αίσθηση της 
όρασης μα τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου: 

Φως VS σκότος 
Επιπροσθέτως, παρουσιάζει όλα τα στοιχεία της φύσης και ουσιαστικά τα 
τέσσερα βασικά, γη, ύδωρ, αέρας, φως να χάνουν τη λειτουργικότητά τους 
προσθέτοντας στη συνέχεια και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα στο επεισόδιο 
της επιλογής των καλύτερων αγγέλων, γεγονός που προσδίδει έναν τόνο 
                                                           
49 ό.π., σελ. 68, 134. 
50 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 76, 179-180. 
51 ό.π., σελ. 76, 186-187 
52 ό.π., σελ. 76, 188-189. 
53 ό.π., σελ. 76, 190-191. 
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οικουμενικότητας, αρμονίας και γεωμετρίας: Et colligent electos eius a quatuor 
ventis a summis celorum ad terminus eorum54. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
επισημάνουμε τη συμβολική σημασία του αριθμού τέσσερα, ο οποίος σχεδόν από 
την προϊστορία χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει το στερεό, αυτό που 
μπορούσε να αγγιχθεί και να γίνει αισθητό. Η σχέση του με τον σταυρό (4 άκρα) 
τον κατέστησε σύμβολο ολότητας και παγκοσμιότητας. Εκεί όπου μία γραμμή 
γεωγραφικού μήκους τέμνει μία γραμμή γεωγραφικού πλάτους, χωρίζουν τη γη 
σε 4 τμήματα. Σε όλο τον κόσμο βασιλιάδες και αρχηγοί έχουν αποκληθεί «Κύριοι 
των τεσσάρων ήλιων» ή «Κύριοι των τεσσάρων περάτων της Γης», φράσεις που 
υπονοούν την έκταση της εξουσίας τους, τόσο χωρικά, όσο και ως έκφραση του 
ολικού ελέγχου των πράξεων των υπηκόων τους55.  
 Τελευταίο αφηγηματικό μοτίβο ανάπτυξης ακολουθεί το Τέλος του 
Σατανά, στο οποίο περιγράφεται πως ο Κύριος θα ρίξει σε λίμνη το Διάβολο και 
θα τον φυλακίσει: Sathanas et omnis militia eius et mittetur in lacum ignis ..et 
claudet dyabolum ligans 56 . Το χωρίο προέρχεται από την Αποκάλυψη του 
Ιωάννη και συγκεκριμένα από τη θεματική ενότητα της περιγραφής της νίκης 
του Μεσσία επί του Σατανά, όπου τον αιχμαλωτίζει και τον κλείνει στην άβυσσο 
για χίλια χρόνια, κατά τα οποία επικρατεί ο Μεσσίας.  
 Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά στο επιλογικό μέρος του Μυστικού 
βιβλίου, η οποία μας πληροφορεί ότι πρόκειται για βιβλίο αιρετικών του 
Κονκορέτσιο, που έφερα από τη Βουλγαρία ο επίσκοπός τους, Ναζαρίας, πλήρες 
από πλάνες: Explicit secretum hereticorum de Concorresio, portatum de 
Bulgaria Nazario suo episcopo plenum erroribus57. Η χρήση της φράσης πλάνες 
σηματοδοτεί και την αντίληψη και τη στάση για τη διαφορετικότητα του 
περιεχομένου του, όμως δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την έντονη αίσθηση 
συμμετρίας και ισορροπίας σε όλη την αφήγηση την οποία θα δούμε στη 
συνολική θεώρηση των κειμένων. 

* 
                                                           
54 ό.π., σελ. 78, 200-202. 
55 CHEVALIER J-, GHEERBRANT A.,  The Dictionary of Symbols, 1994, σελ. 402 κ.ε 
56 BOZÓKY E., Le Livre Secret, ό.π., σελ. 84, 230-231. 
57 ό.π., σελ. 86, 256-257. 
 



 

[158] 
 

Το όραμα του Ησαϊα 

Το απόκρυφο του οράματος του Ησαΐα58 στα παλαιοσλαβικά  χειρόγραφα 
απαντά σε δύο ομάδες από τις οποίες στην πρώτη εμπεριέχεται η πρωτόλεια 
μορφή του κειμένου, ενώ στη δεύτερη συναντούμε μια ομάδα ευσύνοπτων 
αλλαγών και μετατροπών του αρχικού κειμένου59. Το βιβλίο της Παλαιάς 
Διαθήκης με τις προφητείες του Ησαΐα θεματικά προαναγγέλλει το μέλλον των 
Εβραίων και κάποιων άλλων λαών, καθώς και τον ερχομό του Μεσσία60 και 
είναι αρκετά διαφορετικό ως προς την αφηγηματική του δομή από το απόκρυφο 
που μελετάμε. Όμως, θα μπορούσε εύλογα να τεθεί το ερώτημα, ποια ήταν η 
πρόθεση του συγγραφέα του απόκρυφου αυτού κειμένου και γιατί αξιοποίησε 
στοιχεία από το προφητικό βιβλίο του Ησαΐα; Εμβαθύνοντας, λοιπόν, στο 
περιεχόμενο, στις ιστορικές προεκτάσεις της συγγραφής του προφητικού βιβλίου 
του Ησαΐα, αλλά και γενικότερα στην εποχή που έδρασε διαπιστώνουμε, ότι 
επρόκειτο για μια χρονική συγκυρία με έντονες αναταράξεις εξαιτίας 
εξωτερικών κινδύνων, οι οποίες είχαν σαφώς αρνητικό αντίκτυπο στο 
εσωτερική της Ιουδαίας61.  

Επιπροσθέτως, η θρησκευτική συγχρονία του προφήτη περιγράφεται με 
πολύ αρνητικό τρόπο, ενώ κάτι που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον εν 
προκειμένω είναι το ότι από τους τέσσερις βασιλείς του Ιούδα ο Εζεκίας ήταν ο 
μόνος, ο οποίος ακολούθησε μια χρηστή62 θρησκευτική πολιτική και είναι αυτός 

                                                           
58 Ο παλαιοσλαβικός τίτλος του κειμένου: Видѣниѥ еже видѣ сꙑи Иаси прпкъ, си҃ъ Амосовъ και χρησιμοποιούμε 
την έκδοση: IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 136-148, ενώ σχετικά με το περιεχόμενο του κειμένου, σελ. 
148 – 151. 
59 Σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση του συγκεκριμένου κειμένου βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 
133-135. 
60 Αναφορικά με το περιεχόμενο και τη δομή του προφητικού βιβλίου του Ησαΐα μπορούμε να πούμε ότι 
αποτελείται από εξήντα κεφάλαια τα οποία χωρίζονται σε δύο μέρη: κεφ. 1-35 ο Πρωτοησαΐας και κεφ. 40-
66 ο Δευτεροησαΐας και παρεμβάλλεται ένα μέρος που έχει καθαρά ιστορικό χαρακτήρα και ειδικότερα τα 
κεφάλαια 36-39. Αναλυτικά βλ. ΔΟΙΚΟΣ Δ., Συνοπτική Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη, εκδ. University Stydio 
Press,  Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 389 [στο εξής: ΔΟΙΚΟΣ Δ., Παλαιά Διαθήκη]. Επίσης τις μελέτες βλ. ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ 
Σ., Εισαγωγή ό.π., σελ. 827 κ.ε. WELLS, J. C., το λήμμα "Isaiah", στο: Longman pronunciation dictionary, εκδ. 
Harlow, England: εκδ. Longman, σελ. 378˙ DE JONG M. J., Isaiah Among The Ancient Near Eastern Prophets: A 
Comparative Study of the Earliest Stages of the Isaiah Tradition and the Neo-Assyrian Prophecies, BRILL 2007, σελ. 
13–17 και COOGAN M D., A Brief Introduction to the Old Testament, Oxford University Press, 2009, σελ. 273. 
61 ΔΟΙΚΟΣ Δ., Παλαιά Διαθήκη, ό.π., σελ. 387.  
62 Η έμφαση του συγγραφέως. 
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που αναφέρεται στο απόκρυφο κείμενο. Η απόλυτη θρησκευτική κενότητα και η 
σαφής πτώση της εποχής του Ησαΐα, σύμφωνα με τον Δόικο, επέφερε πολύ 
σημαντικές επιπτώσεις σε ηθικό επίπεδο, διότι η λατρεία γενικά και ειδικότερα 
του Ναού είχε περιέλθει σε μια κατάσταση αδράνειας και αποσύνδεσης από τους 
στόχους της, όπως επίσης, και σε κοινωνικό επίπεδο, εφόσον υπήρχε έλλειψη 
δικαιοσύνης, αδιαφορία για τους φτωχούς και αδύναμους, καθώς και έκλυτος 
βίος63. 

Η δομή του κειμένου μπορούμε να πούμε ότι αναπτύσσεται με τα εξής 
αφηγηματικά μοτίβα: 
 Ομιλία  Ησαΐα.   
 Έξοδος από το σώμα και άνοδος στους ουρανούς. 
 Έβδομος ουρανός. 
 Κάθοδος και επιστροφή στο σώμα. 

Στο προοίμιο του κειμένου αυτού παρουσιάζεται με χρονογραφικό τρόπο 
η άφιξη του προφήτη Ησαϊα στο βασιλιά Εζεκία στην Ιερουσαλήμ: Въ 

дъводесѧтьиоѥ лѣ ⷮ црьствоуюю Езекию
64

: «κατά το εικόστό έτος της βασιλείας του 

Εζεκία», για να τον πληροφορήσει σχετικά με τις προφητείες του και το μέλλον 

γενικότερα. Δομικό στοιχείο της αφήγησης αποτελεί η έμφαση που δίδεται στην 
αναφορά της άμεσης καθόδου του Αγίου Πνεύματος ταυτόχρονα με την έναρξη 
της ομιλίας του Ησαϊα καθιστώντας τη θεόπνευστη: дх᷄ъ ст᷉ꙑи наиде на нь, и вьси 

видѣша... ст᷉го дх᷄а
65

: Το Άγιο Πνεύμα κατήλθε σ‟ αυτόν και όλοι είδαν..(να μιλάει ) 

Το Άγιο Πνεύμα, έτσι ώστε να προϊδεάζει τους ακροατές – αναγνώστες για το τι 
επρόκειτο να ακολουθήσει.  
 Ο αφηγητής – Ησαϊας ξεκινάει την περιγραφή του αφηγηματικού μοτίβου 
της Εξόδου με την ενεργοποίηση της αίσθησης της όρασης και του αντιθετικού 
μοτίβου:  

Φως VS σκότος 

                                                           
63 ΔΟΙΚΟΣ Δ., Παλαιά Διαθήκη, ό.π., σελ. 388-389. 
64 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 136, 1. 
65 ό.π., σελ. 136, 9-10. 
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Ειδικότερα: ан᷃гла славьна..и ѥмъ мѧ за роукоу, мѧ на высотоу
66

, είδε άγγελο φωτεινό 

που τον πήρε και τον οδήγησε ψηλά στους ουρανούς με στόχο: на се бо посланъ 

ѥсмь, провѣю тебе си вьсѧ
67

,  «να του αποκαλύψει τα μυστικά του κόσμου. Στο σημείο 

αυτό θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ως καινοτομία στην αφήγηση, ότι 
παρουσιάζεται το στοχείο της πρόσβασης στη γνώση και την αλήθεια. Επίσης, 
στο τέλος της περιγραφής του αφηγηματικού μοτίβου της Εξόδου εντοπίζουμε το 
εμβόλιμο διαλογικό χωρίο 68  του Ησαΐα με τον άγγελο υπό μορφή 
ερωτοαποκρίσεων: Аз же рѣх:..Тгда ѿвѣб, рече

69
.. το οποίο προσδίδει έντονη 

ρητορικότητα και ζωτικότητα στην αφήγηση.  
 Ακολούθως αρχίζει η περιγραφή του αφηγηματικού μοτίβου της ανόδου 
του Ησαϊα στους επτά ουρανούς, όπου αρχικά: възидохъ же и азъ и онъ на твьрьдь, и 

видѣхъ тоу брань велию сотоноу и сил ѥго и противѧа са благочьстию
70

,  αντικρίζει το 

στερέωμα στο οποίο διεξαγόταν οι μάχες του Σατανά και των υποστηρικτών του, 
που ήταν αντίπαλοι της ευσπλαχνίας. Αξιοσημείωτο στοιχείο της περιγραφής 
αυτής είναι, ότι γίνεται αναφορά στην εσωτερική πάλη του Σατανά με την 
ευσπλαχνία και γενικότερα μια περιγραφή ενός εσωτερικού πολέμου, που 
ανήκει στη σφαίρα του ψυχισμού, έτσι ώστε η αφήγηση να παρουσιάζει ιδιαίτερα 
ψυχογραφικό τόνο. Σημαντικότερη, όμως, αναφορά αποτελεί η παρομοίωσή της 
εσωτερικής αυτής πάλης του Σατανά με αντανάκλαση της πραγματικής 
κατάστασης που κυριαρχεί στη γη κλείνοντας και με το δεύτερο διαλογικό χωρίο 
μεταξύ του Ησαΐα και του αγγέλου71 κλείνοντας κατ‟ αυτόν τον τρόπο το 
προοίμιό του. 
 Στη συνέχεια ακολουθεί η περιγραφή των ουρανών ακολουθώντας ένα 
χωροταξικό - κλιμακωτό σχήμα αφήγησης στο οποίο κυριαρχούν οι αισθήσεις 
της όρασης και της ακοής. Ειδικότερα μας αφηγείται ότι: Потомь възведе мѧ на 

                                                           
66 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 136, 25- 27. 
67 ό.π., σελ. 136, 38.  
68 Σχετικά με το ρόλο του διαλόγου και της λειτουργίας του στην αφήγηση βλ. ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία, 
ό.π., σελ. 147 Αυτόθι σελ. 64, υποσημ. 265. 
69  ό.π., σελ. 136, 28-37. 
70 ό.π., σελ. 137, 1-3. 
71

 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 138, 5- 8. 
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соуа вше твьрьди, ѥже ѥсть пьрвоѥ бо72,  ακριβώς πάνω από το στερέωμα 

βρίσκεται ο πρώτος ουρανός, δίνοντας έμφαση στην περιγραφή του χώρου και 
ειδικότερα επικεντρώνεται:  прѣстолъ посрѣдѣ и на немь седѧь анлъ въ велицѣ 

чьсти73, «στο θρόνο, που βρισκόταν στη μέση, είχε καθίσει άγγελος απαστράπτων 

και γύρω του: и одешноую ѥго сѣдаа и ошююю анл74, αριστερά και δεξιά κάθονταν 

άγγελοι και υμνούσαν τον Κύριο που соуии на седѣмь беси75, βρισκόνταν στον 

έβδομο ουρανό. Συνεπώς διαπιστώνουμε μια εικονοποιία στην οποία είναι 
έντονο το στοιχείο της μουσικότητας, όπου γίνεται ακόμη πιο έντονο με την 
περιγραφή της λεπτομέρειας: а иже ошююю, въ слѣдъ ихъ похоу...не бѣаше ко и 

деснихъ
76

, ότι δηλαδή, οι ύμνοι της δεξιάς πτέρυγας αγγέλων ηχούν πιο έντονα 

από την αυτούς της αριστερής πτέρυγας, η οποία για την ακρίβεια προφανώς 
κάνει τη δεύτερη φωνή προκαλώντας έτσι στον ακροατή - αναγνώστη ένα 
αίσθημα ουσιαστικής ρεαλιστικής παρουσίας του στην άνοδο του Ησαϊα στους 
επτά ουρανούς. 
 Έπεται η είσοδος στον δεύτερο ουρανό, ο οποίος όπως τονίζει με έμφαση 
ο αφηγητής: и пак възведе мѧна въторое бо, το οποίο όπως περιγράφει: Всота же 

н᷃бсе бѣаше ко ѿ пьрьваго н᷃бседо земл
77

, έχει την ίδια απόσταση με αυτή που 

χωρίζει τη γη από τον πρώτο ουρανό, προσδίδοντας πάλι έναν τόνο γεωμετρικής 
περιγραφής, αρμονίας και ισορροπίας. Συνεχίζονται οι ύμνοι και σε αυτό το 
επίπεδο, όμως, με μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια δίνοντας την αίσθηση μιας 
αυξητικής διάστασης. Μια εμβόλιμη, αλλά πολύ σημαντική λεπτομέρεια στην 
αφήγηση αποτελεί το γεγονός, ότι ο Ησαΐας στο σημείο αυτό εξέφρασε την 
επιθυμία να προσκυνήσει το χορό των μεγαλοπρεπών ψαλλόντων αγγέλων, 
όμως ο συνοδός του  δεν του το επέτρεψε, ισχυριζόμενος ότι οφείλει να 
προσκυνήσει αποκλειστικά αυτόν που θα του υποδείκνυε: не покланѧи сѧ ни 
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 ό.π., σελ. 138, 9-10. 
73

 ό.π., σελ. 138, 10-11. 
74

 ό.π., σελ. 138, 12-13. 
75

 ό.π., σελ. 138, 16. 
76 ό.π., σελ. 138, 13-14. 
77 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 138, 18-19. 
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прѣстолоу, ни анг҃лоу ѿ нб҃с, сего бо ради послан ѥсм наставит тебе
78

. Η άρνηση αυτή 

στην προσκύνηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσιάζει στοιχεία και 
ομοιότητες μιας εικονομαχικής πρόσληψης της,  εφόσον η προσκύνηση σαφώs 
αποτελούσε απαγορευτική πράξη.  
 Ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της ανόδου και της περιήγησης στους 
έξι ουρανούς με πολύ πιο ευσύνοπτο τρόπο προφανώς, διότι ήθελε να προσδώσει 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην διήγηση του έβδομου ουρανού. Έτσι παρουσιάζονται 
επιλεγμένες εικόνες χωροταξικής κυρίως διάστασης, στις οποίες παρατηρείται 
ένας διαδοχικός αυξητικός τόνος, ισορροπία στην κλιμάκωση της 
μεγαλοπρέπειας και η αίσθηση της γεωμετρίας. Τη δημιουργία αυτού του τόνου 
την πετυχαίνει με τις επαναλήψεις φράσεων ή με παράγωγές τους, οι οποίες 
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη διήγηση: И в зведе мѧ третиѥѥ н ҃бо, и тамо такоже 

видѣх мал прѣстол,и десн и шоу  анг҃л...пох и славословиѥ сѣдѧаго
79

.. 

μεταβαίνει στον τρίτο ουρανό και εκεί υπήρχε ένας θρόνος και άγγελοι δεξιά και 
αριστερά που έψελναν με μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια. Στον τέταρτο ουρανό, 
επίσης: Всота же ѿ трет го на четврьтоѥ н ҃бо  многмь больша бѣаше

80
, η απόσταση 

του οποίου από τον τρίτο ήταν ακόμη μεγαλύτερη, και И тоу пак похоу видѣх 

прѣстол и десн и шоу анг҃л и слава и пѣни анг҃л болльши бѣаше шоуих, и слава 

сѣдѧаго больши бѣаше соуих одесноую
81

, υπήρχε ένας θρόνος και οι ύμνοι των 

αγγέλων της αριστερής πτέρυγας ήταν πιο μεγαλοπρεπείς από τους ύμνους των 
αγγέλων της δεξιάς.  Στη συνέχεια το μεγαλείο του πέμπτου ουρανού ήταν ακόμη 

πιο εντυπωσιακό: и взидоховѣ на пѧтое н҃бо ..и слава ихь пѣ славьнѣиши четвьртаго н҃бсе
82, 

ενώ στον έκτο δεν υπήρχε θρόνος και ο χορός των αγγέλων ήταν πια ενωμένος 
και προσχώρησε και ο Ησαΐας για να ψάλλει μαζί τους γεγονός που επιτείνει την 
αίσθηση της συμμετρίας στην αφήγηση: И Взведе мѧ на шестоѥ н ҃бо. И прѣстола тоз 

оуже не бѣаше,ни десних, ни шоуих анг҃л, ни вьси имѣахоу ѥдин взор и пѣ их 

                                                           
78ό.π., σελ. 138, 22-23. 
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 ό.π., σελ. 138, 29-30 και 35. 
80 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 138, 37-38. 
81 ό.π., σελ. 138, 38-40 και 140, 1. 
82 ό.π., σελ. 140, 3-5. 
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равьна И аз пох с нними..
83 . Κλείνοντας την ενότητα της ανόδου και 

περιήγησης στους έξι ουρανούς περιγράφει μια αντιθετική εικόνα – μοτίβο: φως 
– σκότος με την οποία και πάλι ενεργοποιείται η αίσθηση της όρασης. 
Ειδικότερα, παρομοιάζει το φως του πέμπτου ουρανού με σκοτάδι σε σύγκριση με 
το άπλετο φως που συνάντησε ο Ησαΐας στον έκτο ουρανό: Н не тацемь ко 

имѣхоу на пѧтѣмь н ҃бси, н инацѣм гла мь, и свѣт мног велии бѣаше
84

. 

Επιπροσθέτως, εισάγεται στην αφήγηση και το ψυχογραφικό στοιχείο με την 
περιγραφή των συναισθημάτων του τη στιγμή που βρισκόταν στον έκτο ουρανό. 
Συγκεκριμένα ο Ησαΐας αισθανόταν τόσο ευχάριστα στον έκτο ουρανό, που δεν 
επιθυμούσε να εγκαταλείψει το πνευματικό του περίβλημα και ταυτόχρονα 
αισθάνθηκε θλίψη, ότι αυτό δε θα μπορούσε να συμβεί παρά μόνο μετά θάνατον: 
Никто же в плти мира оного хотѧ взвратити сѧ ч᷄лбк бидѣниѥ, ѥже т бидиши, ни 

видѣти бзможет, ѥже т хоеши бидѣти, занѥти ѥсть жребии г᷄нь прити сѣмо
85

. Η 

χρήση του ομοιοτέλευτου σχήματος προσδίδει έντονη ρητορικότητα και 
μουσικότητα στο χωρίο. 
 Η αφήγηση της ενότητας του έβδομου ουρανού, που είναι και η πιο 
εκτενής κειμενικά , αρχίζει με την περιγραφή της εικόνας του Ησαΐα να ίπταται 
στους αιθέρες του, ενώ ταυτόχρονα να ακούει μια φωνή ενεργοποιώντας με 
αυτό τον τρόπο την αίσθηση της ακοής, η οποία χαρακτηριστικά απαγόρευε σε 
κάθε έμβιο όν να ανέβει ψηλότερα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο Ησαΐας να 
αισθανθεί ρίγος: -И бзнесе мѧ на аер седьмаго нб᷄се. И слшах гла гл᷄ю ми: доколѣ б 

плти хотѧи жити всходить? и оубох сѧ зѣло и трепетьн..
86, σαφώς πρόκειται για 

μια εικόνα με έντονο το ψυχογραφικό στοιχείο στην αφήγηση. Η δεύτερη φωνή 
που ακούει ο Ησαΐας του έδωσε θάρρος να συνεχίσει την άνοδό του, όπου εκεί 
στη χωροταξική περιγραφή συναντά το υπέρτατο φως με παρόντες όρθιους, σε 
αντίθεση με τις περιγραφές των άλλων ουρανών, αναρίθμητους αγγέλους και 
δικαίους, οι οποίοι όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, είχαν αποκτήσει ένα 

                                                           
83 ό.π., σελ. 140, 29-31. 
84 ό.π., σελ. 140, 34-36. 
85 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 140, 22-25. 
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ουράνιο περίβλημα: и видѣехь тоу свѣт дивни и неиспо вѣдими и анг᷄л беисльн 

и праведниик, видѣх етер ишьдше ѿ одежь плтьнх .. и бѣахоу в славѣ белице 

стоше
87

. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η αφήγηση περνάει σε 
χρόνο μέλλοντα και προσιδιάζει ένας τόνος προφητικός σχετικά με την έλευση 
του Ιησού στη γη. Έτσι, εξηγεί ότι οι άγγελοι και οι δίκαιοι θα αποκτούσαν την 
απόλυτη δόξα μετά τον ερχομό του Υιού Του στη γη και συγκεκριμένα μετά την 
προδοσία και τη σύλληψή του από τον κύριο του κάτω κόσμου, το διάβολο, ο 
οποίος θα τον σταύρωνε, ενώ στη συνέχεια θα πέθαινε και θα κατερχόταν στον 
Άδη για να τον κατανικήσει, και την Τρίτη ημέρα να αναστηθεί και να ανέλθει 
στους ουρανούς με τους δικαίους: И снидеть б ад и наго и поусто постабитьсе..и 

встанеть .г. дн᷄ь, имѣа етер праведник (сь собою и пошлеть своѥ проповѣд’нк
88. 

Πολύ σημαντική λεπτομέρεια στην ενότητα της αφήγησης της ανόδου στον 
έβδομο ουρανό αποτελεί και το ότι ο Ησαΐας εντόπισε και διάβασε τα βιβλία στα 
οποία ήταν καταγεγραμμένα όλα αυτά που συνέβησαν και θα συμβούν στον 
επίγειο κόσμο καταστώντας σαφές, ότι απολύτως τίποτα δεν ήταν άγνωστο στον 
Θεό: и вьсѣх анг᷄л, и показа ми книг и разгноуб дасть ми, и видѣх писмена бѧхоу 

не ко вѣка сего
89

. 

Στη συνέχεια της αφήγησης ο Ησαΐας εντυπωσιάστηκε, όταν στράφηκε 
να δει τον Κύριο από το εκθαμβωτικό φως που τον περιέλαβε, ενώ παράλληλα οι 
άγγελοι που βρισκόνταν γύρω του με επικεφαλής τον Αρχάγγελο Μιχαήλ 
άρχισαν και πάλι να υμνούν τον Κύριο: И обраь сѧ, видѣх Га᷄ в славѣ белицѣ, и 

оужастан вх зѣло И приштоупиша к немоу вьси....и б слава их ко и онѣх . И 

тгда  пристоупи Михаил
90, γεγονός που επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση της αίσθησης της όρασης και της ακοής στον 
αφηγούμενο χρόνο. Την ίδια στιγμή συνέβη κάτι, το οποίο είναι εξίσου 
σημαντικό για τη ροή της αφήγησης και ειδικότερα την περιγραφή του 
                                                           
87 ό.π., σελ. 142, 18-23. 
88 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 142, 30-32. 
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[165] 
 

επεισοδίου, όπου ο Κύριος μεταμορφώνεται σε άγγελο και γίνεται όμοιος με 
αυτούς и прѣобрази сѧ пак и б ко анг᷄л

91. Ιδιαίτερη έμφαση στο συγκεκριμένο 

σημείο προσδίδουν και οι ύμνοι, οι οποίοι ακούγονταν από τους υπόλοιπους έξι 
ουρανούς και ενώνονταν με τους ύμνους του εβδόμου: Потом слшах гла тоу, и 

пѣсни же слсах по н᷄бси всхоѧа на .ѕ᷄. нб᷄с, и вьси славлѧхоу того, ѥгоже не можах аз 

слав видѣти. Вьсѧ же .ѕ᷄. нб᷄с
92

. Θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο συγγραφέας 

επιχειρεί να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα ένωσης των διαστάσεων και έναν 
οικουμενικό93 τόνο στην αφήγηση  σκιαγραφώντας ηχητικές στιγμές εξαιρετικά 
έντονες ενεργοποιώντας αυτόματα, όπως προαναφέραμε, την αίσθηση της 
ακοής. 

Ως εγκιβωτισμένη 94  ενότητα εντός της αφήγησης της ανόδου στον 
έβδομο ουρανό περιγράφεται η διαλογική σκήνη μεταξύ του Κυρίου με τον Υιό 
του, ο οποίος του ζήτησε από τη μια να κατέλθει στον επίγειο κόσμο, στον Άδη 
με στόχο να κρίνει τον άρχοντα της γης και των αγγέλων του, οι οποίοι δεν 
είχαν αποδεχτεί να υπακούσουν στις ουράνιες εντολές του Κυρίου, ενώ από την 
άλλη η περιγραφή της καθόδου του και της τελικής ανόδου στους ουρανούς: И по 

семь слсах гла вѣчнаго гл᷄юа Гн᷄: Сн᷄оу, изиди и слѣзи с вьсѣх нб᷄с и боуди в мирѣ и 

даже и до анг᷄ла соуаго б адѣ, прѣобразив сѧ по образом их
95

 

Συγκεκριμένα πρόκειται για μια περιγραφή κλιμακωτής καθόδου, όπου 
πρωτίστως ο Κύριος άρχισε την κάθοδο σταδιακά κατεβαίνοντας πρώτα στον 
έκτο ουρανό, όπου οι άγγελοι τον ύμνησαν και έπειτα στον πέμπτο ουρανό, στον 
οποίο και άρχισε η σταδιακή μεταμόρφωσή του σε άγγελο με αποτέλεσμα να μην 
τον αναγνωρίσουν και συνεπώς να μην τον υμνήσουν: и ко сниде на пѧтоѥ н᷄бо, 

и прѣобрази сѧ по образоу анг᷄л тѣх ..и бѣаше ак един ѿ них
96

. Ουσιαστικά, όπως 

διαπιστώνουμε, ο αφηγητής στο σημείο αυτό τονίζει το στοιχείο της ισότητας 
                                                           
91 ό.π., σελ. 144, 16. 
92 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 144, 35-37. 
93 Η έμφαση δική μας.  
94  ABRAMS.M.H., Λεξικό Λογοτεχνικών όρων: Θεωρία, ιστορία, κριτική λογοτεχνίας, μτφ. Δεληβοριά Γ. - 
Χατζηιωαννίδου Σ., εκδ. Πατάκη,  Αθήνα 2005, σελ. 
95 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 146, 1-3. 
96 ό.π., σελ. 146, 16-17. 
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μεταξύ αγγέλων και Κυρίου, εφόσον, όπως αναφέρει, έμεινε απαρατήρητος 
μέχρι το στερέωμα που κατοικούσε ο άρχοντας του επίγειου κόσμου και δεν 
έγινε αντιληπτός από τους θνητούς εκεί: оужасоша сѧ и покланаюе сѧ, гла᷄хоу: како 

оутан сѧ на  Гь᷄ посрѣдѣ, и не познахом црѧ слав?
97

. Θα παρατηρούσαμε, επίσης, ότι 

η χρήση του ομοιοτέλευτου σχήματος στη συγκεκριμένη πρόταση προσδίδει 
έντονη ρητορικότητα και μουσικότητα στην αφήγηση επιτείνοντας έτσι τη 
σημασιολογική της βαρύτητα. 

Η μεταμόρφωση ολοκληρώνεται αμέσως τη στιγμή που ο Κύριος αρχίζει 
και πάλι την άνοδό του στους ουρανούς προκαλώντας εντύπωση στους 
αγγέλους, πώς ήταν δυνατό να μην τον αντιληφθούν, αρχίζοντας άμεσα να τον 
υμνούν: и ко взиде на се(д)моѥ нб᷄о ...И тгда видѣх и ко сѣде десноую велик 

слав, ѥже не мог видѣти
98

.  Με την επιστροφή του ο Κύριος στον έβδομο 

ουρανό κάθισε εκ δεξιών του Πατρός που ήταν αόρατος και ο Ησαΐας πλέον δεν 
τον έβλεπε. Η εμβόλιμη αυτή ενότητα τελειώνει με την ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση και πάλι των αισθήσεων της ακοής και της όρασης και 
συγκεκριμένα με την υπακοή στην εντολή του αγγέλου να επιστρέψει στο 
σαρκικό περίβλημά του μέχρι το θανατό του, όπως αναφέρει, αφού είδε και 
άκουσε όλα όσα συνέβησαν: взврати сѧ в одежю свою, дондеже брѣмѧ дн᷄ни твоих 

исплнит сѧ, и тгда придеши ми сѣмо
99

.  

Η επιλογική ενότητα λειτουργεί ως επιβεβαίωση της ταύτισης αυτής με 
οπτικοακουστική περιγραφή, όπου ο Ησαΐας μετά την επιστροφή του στο θνητό 
του σώμα περιέγραψε όλα όσα είδε και άκουσε στους ουρανούς και όταν 
ολοκλήρωσε τη γλαφυρή του αφήγησή  όλοι δόξασαν τον Κύριο: Си видѣх, Исаи 

рече стоим окрьст ѥго. И слшавше си прѣдивьна, прославиша и впѣша Ба᷄.
100

 

                                                           
97 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 144, 35-37. 
98 ό.π., σελ. 148, 2-4. 
99 ό.π., σελ. 148, 9-10. 
100 ό.π., σελ. 148, 11-12. 
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 Κλείνει με την υπόσχεση και τον όρκο του στο βασιλιά  να μην αποκαλύψει και 
να μη καταγραφεί τίποτα απ‟ όλα όσα συνέβησαν και ήταν μάρτυρας: И заклѧт 

, не взвѣстити сн᷄ом из᷄лвом, ни словес сих дати ни писаниѥ вьсакомоу чл᷄вкоу
101

.  

* 

                                                           
101 IVANOV J., Livres et  légendεs, ό.π., σελ. 148, 14-16. 
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2.3.2 Κείμενα προγενέστερα της εμφάνισης του βογομιλισμού 
έμμεσης ιδεολογικής σχέσης και δομής. 
 Στο κεφάλαιο αυτό θα προβούμε σε μια ερμηνευτική προσέγγιση 
απόκρυφων μεσαιωνικών κειμένων που πραγματεύονται θέματα της Παλαιάς 
και της Καινής Διαθήκης και κάποια από αυτά έχουν συνταχθεί κατά τη διάρκεια 
των πρώτων χριστιανικών αιώνων, όπως το βιβλίο του Ενώχ, το Βαρούχ, το Αδάμ 
και Εύα, το κείμενο της Παιδικής ηλικίας του Ιησού, το κείμενο Αναμέτρηση του 
Ιησού, το επονομαζόμενο Razumnik, στη συνέχεια το Απόκρυφο Βουλγαρικό 
Χρονικό,  η Θάλασσα της Τιβεριάδας και τέλος ο Ελληνικός και ο Βοσνιακός θρύλος 
για τη δημιουργία του Κόσμου.  Με την πάροδο του χρόνου τα κείμενα αυτά 
εντάχθηκαν στο γραμματειακό σώμα των βογομιλικών κειμένων, εφόσον 
εμπεριείχαν αντιλήψεις και ιδεολογικές προεκτάσεις, οι οποίες 
ανταποκρίνονταν πλήρως στο δογματικό γίγνεσθαι των Βογόμιλων1.  

 Ενώχ2 
 Ο κύριος θεματικός άξονα του βιβλίου του Ενώχ3 περιστρέφεται γύρω 
από την αφήγηση του ταξιδιού του στους επτά ουρανούς. Η δομή του κειμένου 
αναπτύσσεται με τα εξής αφηγηματικά μοτίβα: 
 Προοίμιο. 
 Άνοδος Ενώχ – Αντιγραφή βιβλίων. 
 Δημιουργία του Κόσμου. 
 Κάθοδος του Ενώχ. 
 Άνοδος –Τέλος. 

                                                           
1 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 32 κ.ε. 
2 Ο πλήρης τίτλος: Книги ст᷄и

х 
 таинь Енохо

в
. Πληροφορίες για τη χειρόγραφη παράδοση βλ. IVANOV J., Livres 

et légendes, ό.π., σελ. 160-161. 
3
 Εξαιρετικά χρήσιμες είναι οι μελέτες: BLACK M., The Book of Enoch or I Enoch, A New Eglish Edition, Studia in 

Veteris Testamenti Pseudepigrapfa 7, E.J.Brill, Leiden 1985 ˙ DENIS A.M., Le Livre des Secrets d‟ Hénoch 
(Hénoch slave). Στο: Introduction à la literature religieuse judéohellenistique, Vol. 1, Pseudépigraphes de l‟ 
Ancien Testament, Brepols, Turnout 2000, σελ. 145-169. 
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Το προοίμιο του βιβλίου του Ενώχ4 αρχίζει με την αναφορά στην ηλικία του, 365 
ετών, η οποία έχει συμβολικό χαρακτήρα και παραπέμπει στον αριθμό ημερών 
του ενός έτους: бсѣ лѣ

т
 живота те лѣ

т5.  

Στο κύριο μέρος του έργου ο συγγραφέας προβαίνει στη διαδοχική και 
κλιμακωτή αφήγηση της ανόδου του Ενώχ με τη βοήθεια φτερωτών αγγέλων: И 

виста ми се два моужа прѣвелика зѣло, ко николи не видѣ
х
 на ѕемли

6. Παρατηρούμε 

την λεπτομερειακή εικονοποιία των σκηνών που περιγράφει και σε πρώτο 
επίπεδο διαπιστώνουμε, ότι έχει ενεργοποιηθεί η αίσθηση της όρασης. Αρχικά 
εισέρχεται στον πρώτο ουρανό και ουσιαστικά στην ίδια την ατμόσφαιρα απ‟ 
όπου αντικρύζει μια τεράστια θάλασσα, ενώ τον οδήγησαν εκεί οι διοικητές των 
ταγμάτων των αγγέλων που ήταν επικεφαλής των άστρων, των ουρανών και 
των πλανητών: и пак вше сглѧда

х
 вздоу

х
, и вше видѣ

х
 анерь, и постависта мѧ на 

првѣ
м
 н᷄бси. И показаста ми море прѣвеликое, паче море земнаго

7
. Στο σημείο αυτό 

προκαλεί εντύπωση από υφολογικής πλευράς η πολυδιάστατη εικόνα που 
περιγράφεται στο κείμενο, η οποία θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει, ότι 
θυμίζει ζωροαστρικές περιγραφές του σύμπαντος και του κόσμου8. Η αίσθηση 
του χώρου παρουσιάζεται με έντονη γεωμετρικότητα, ακρίβεια και συνάμα με 
μια απόλυτη και μαθηματική ισορροπία. Η εικονοποιία συνεχίζεται με την 
περιγραφή της ανόδου στον πρώτο ουρανό, όπου περιγράφει την ύπαρξη 
κατοικιών κάποιων  στοιχείων της φύσης και ειδικότερα τις κατοικίες του 
χιονιού, των σύννεφων και της δροσιάς, καθώς και την ύπαρξη αγγέλων που τα 
                                                           
4 Σχετικά με το πρόσωπο του Ενώχ από την Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γένεσης συναντάμε δυο 
πρόσωπα με το όνομα Ενώχ στο 4:17,18 και στο 5:18, που είναι μεταξύ τους τελείως ανόμοια και 
διαφορετικά. Ο πρώτος είναι ο γιος του Κάιν του αδελφοκτόνου, στο 4:17, κι ο δεύτερος είναι ο γιος του 
Ιάρεδ, ο εκλεκτός του Θεού Ενώχ, Εβρ. 11:13-14. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ο συμβολισμός της διάρκειας 
ζωής του Ενώχ, ο οποίος έζησε τριακόσια εξήντα πέντε μόνο χρόνια, που είναι ακριβώς ο αριθμός των 
ημερών ενός ηλιακού έτους. Θα μπορσύσαμε να δώσουμε διάφορες ερμηνείες όπως ότι συμβολίζει τη 
ματαιότητα της σύντομης ανθρώπινης ζωής, ίσως την πληρότητα μιας αποστολής την οποία ο Θεός ανέθεσε 
σε κάποιον άνθρωπό Του. Η μαθηματική ακρίβεια και η αριθμολογία σε κάθε περίπτωση δημιουργεί μια 
αίσθηση αρμονίας. Σχετικά βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 701.  
5 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 163, 11-12. 
6 ό.π., σελ. 163, 16-17. 
7 ό.π., σελ. 163, 16-17. 
8 Ο Ζωροαστρισμός ήταν η επίσημη θρησκεία των Σασανιδών, όπου τα στοιχεία της φύσης, όπως ο ήλιος, το 
νερό, είχαν πρωτεύοντα ρόλο. Σχετικά βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2230.  
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εξουσίαζαν: И тоу сглѧда
х
 скровиа снѣжна и голотнаа и агг᷄ли, иже држе

х
 грозне 

хранил  ̓нице и
х
 скровиа ѡблакь

9. 

Ακολουθεί η μετάβαση στο δεύτερο ουρανό,  όπου εκεί βρισκόταν το 
σκότος: И поꙛста мѧ мꙛжа та и взведоста мѧ на второе н᷄бо. И показаша ми и вхдѣ

х
 

тмꙛ земнѧ
10. Η αφήγηση στο σημείο αυτό θα μπορούσε να χαρακτηριστεί λιτή 

και χωρίς ιδιαίτερη έκταση και λεπτομερειακή περιγραφή, όπως συνέβη 
προηγουμένως στην αφήγηση της μετάβασης στον πρώτο ουρανό.  Η μόνη 
αναφορά σχετίζεται με την συνάντηση των αλυσοδεμένων πεπτωκότων 
αγγέλων του 5ου ουρανού υπονοώντας, ότι ο δεύτερος ουρανός είναι η Κόλαση. 
Ακολούθως περιγράφεται η μετάβασή του στον τρίτο ουρανό, ο οποίος φέρει την 
ονομασία: Παράδεισος όπου εκεί συνάντησε τα πιο αξιοθαύμαστα δέντρα που 
είχαν εξαιρετικούς καρπούς: и взведоста мѧ на третое н᷄бо.. И видѣ

х 
всѣ дрѣвеса 

блго᷄цвѣтна и плоди и
х
 зрѣли и блл᷄гоханїи ...посре

д
 дрѣво жизньно на мѣстѣ то

м
, на не

м
 же 

почивае
т
 Гь᷄ егда всходи

т
 в раи и то дрѣво нескажемо е  добротоꙛ и блг᷄воиство

м 
и красно 

па
ч
 в  ҆сѧꙛ ѿ всꙛд

11. Όπως διαπιστώνουμε στο σημείο αυτό της αφήγησης 

ενεργοποιείται η αίσθηση της όσφρησης, εφόσον με τόσο γλαφυρό τρόπο εξαίρει 
το άρωμα των καρπών του Παραδείσου. Σαφώς η περιγραφή είναι γεμάτη από 
συμβολισμούς, όσον αφορά το δέντρο της ζωής, το οποίο βρίσκεται, επίσης, με 
γεωμετρικό τρόπο τοποθετημένο στη μέση ακριβώς του τρίτου ουρανού. Το 
παρομοιάζει περίτεχνα με δέντρο, που ενώνονται όλες οι αρετές των δέντρων 
και των καρπών προσδίδοντάς του μια ιδιότητα πυρήνα του Παραδείσου12. Από 
την άλλη πλευρά οι ρίζες του δέντρου με τον συμβολισμό που ενέχουν 13 
τοποθετούνται πλησίον της εξόδου προς τη γη δημιουργώντας έτσι μια 
συνδετική διάσταση του Παραδείσου με τη Γη. Επιπροσθέτως, στοιχείο 
                                                           
9 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 164, 11-13. 
10 ό.π., σελ. 164, 17-18. 
11 ό.π., σελ. 164, 30-35.  
12 Σχετικά με το συμβολισμό του δέντρου βλ. FERBER M. A Dictionary of literary Symbols, Cambridge Universtity 
Press, Cambridge 1999,  σελ. 219-220. [στο εξής: FERBER M. A Dictionary]. 
13 Η ρίζα με την κυριολεκτική της σημασία αποτελεί ζωτικό στοιχείο για την ευδοκίμηση ενός φυτικού 
οργανισμού καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξή του. Οι σημασιολογικές όμως προεκτάσεις της λέξης 
ρίζα και συγκεκριμένα στη μεταφορική της σημασία προσιδιάζει η έννοια της σταθερότητας, της εξέλιξης 
της προέκτασης, αλλά και των συγγενικών δεσμών. FERBER M. A Dictionary, ό.π. σελ. 219. 
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ισορροπίας και γεωμετρικότητας της αφήγησης αποτελεί και η οριοθέτηση του 
Παραδείσου στο μέσο μεταξύ φθαρτού και αφθάρτου, προκαλώντας εντύπωση η 
χωροταξική αυτή αναφορά, διότι παρουσιάζονται ως υπαρκτοί χώροι το φθαρτό 
και το άφθαρτο, τα οποία δεν αποτελούν απτές και μετρήσιμες έννοιες. Στη 
συνέχεια προχωρά στην λεπτομερή και αναλυτική περιγραφή του χώρου του 
Παραδείσου, όπου  υπήρχαν δύο πηγές από τις οποίες αντίστοιχα ανέβλυζαν: από 
τη μια μέλι και γάλα και από την άλλη λάδι και κρασί και χωρίζονταν στα 
τέσσερα, περνούσαν από την περιοχή της Εδέμ μεταξύ του φθαρτού και 
αφθάρτου και αφού διακλαδίζονταν σε τέσσερα σημεία14 διεχύοντο στη γη: Раи 

же е междоу тлѣнїе
м
 и нетчѣнїе

м
. Исходита .в. источника, единь точи

т
 ме и млѣко и елеи и 

вино и расходит сѧ на .д᷄. чести
15.  

 Στη συνέχεια μεταβαίνει στον τέταρτο ουρανό, όπου εκεί οι άγγελοι του 
δείχνουν τον ήλιο και τη σελήνη δίνοντας έμφαση στη συνεχή και ταχύτατη 
κίνησή τους την οποία και παρομοίασε με αυτή του ανέμου: И взеста мѧ мꙛжа 

ѡна и взведоста мѧ на .д᷄. е нб᷄о и показаста ми тоу вдѣ шетсвїа и прѣхожденїе и всѧ лозча 

свѣта сл᷄ичнаго и мѣсачнаго
16. Η αφήγηση στο σημείο αυτό γίνεται εξαιρετικά 

λεπτομερειακή και ακριβής σχετικά με την περιγραφή του άρματος του ηλίου 
προσδίδοντας στην περιγραφή έναν τόνο αριθμολογίας και αστροφυσικής. 
Συγκεκριμένα το άρμα το συνόδευε το λεγόμενο Τάγμα του ήλιου που 
αποτελούταν από τέσσερα μεγάλα αστέρια: и четири ѡшоуѧꙛ

17
, όπου κάθε ένα 

ξεχωριστά το ακολουθούσαν χίλια μικρότερου μεγέθους στο σύνολό τους 8.000, 
ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας μπροστά από το άρμα προηγούνταν 15 
μυριάδες άγγελοι και κατά τη διάρκεια της νύχτας χίλια εξαπτέρυγα, καθώς και 
εκατό ψυχές αγγέλων, οι οποίες έκαναν τον ήλιο να φαίνεται πυρακτωμένος. 
Ακολούθως περνά στην περιγραφή του άρματος, η οποία είναι εξίσου ακριβής 
και λεπτομερειακή χρησιμοποιώντας πάλι συμβολικούς αριθμούς, αναφέροντας, 
ότι το άρμα το έσερναν δύο ιπτάμενα πνέυματα με δώδεκα φτερά το καθένα και 

                                                           
14 Σχετικά με τη συμβολική σημασία του αριθμού τέσσερα (4) βλ. Αυτόθι σελ. 132, υποσημ. 55. 
15 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 164, 39-40 165, 1. 
16 ό.π., σελ. 165, 32-34. 
17 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 165, 40. 
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τα οποία είχαν την όψη πουλιών και ειδικότερα το ένα έμοιαζε με φοίνικα18, ενώ 
το άλλο με χαλκήδρα: И дс᷄и летае образо

м
 двѣю птице , единь ко фине ь, и друг  

хал  ҆кедрїи Образи и
х 
львовь, ноге и ѡпа

ш
 и глава коркодилоу

19
.. Η σκιαγράφηση γίνεται 

ακόμα πιο λεπτομερειακή εφόσον προχωράει και στη περιγραφή άλλων 
χαρακτηριστικών για παράδειγμα του προσώπου που ήταν όμοιο με λιονταριού 
και των υπολοίπων μελών όπως ποδιών, και ουράς που ήταν κορκόδειλου. 
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ή έντονη εικονοποιία της περιγραφής των 
χρωμάτων των πουλιών αυτών τα οποία ήταν όμοια με αυτά του ουράνιου 
τόξου, καθώς και του υπερκόσμιου ύψους τους που έφτανε τα εννιακόσια μέτρα. 
 Στη συνέχεια ανεβαίνει στον πέμπτο ουρανό στον οποίο παρατηρεί ότι 
επικρατεί απόλυτη ησυχία και ότι δεν τελούταν Λειτουργία: И взеста мѧ мꙛжа та 

взведоста мѧ крилоу еꙛ на е᷄ н᷄бо. И видѣ
х 
тоу многꙛ вое неизчьтенїе, рекомїе григоре ..И 

не бѣ служенїа на е᷄-мь н᷄бси
20

. Εκεί βρίσκονταν οι επονομαζόμενοι «γρήγοροι», οι 

οποίοι είχαν υπερφυσικές διαστάσεις, διότι είχαν έλθει σε συνουσία με τις 
γυναίκες των ανθρώπων και ήταν αυτοί που ακολούθησαν τον Σατανιήλ, όπως 
και οι άγγελοι που βρίσκονταν στο δεύτερο ουρανό. Επίσης, περιγράφει τη 
συναισθηματική τους κατάσταση, ότι, δηλαδή, ήταν θλιμμένοι και βουβοί και ότι 
ο Ενώχ τους προέτρεψε να μην αναμένουν τους αδερφούς τους από το δεύτερο 
ουρανό και να αίνουν τον Κύριο.  
 Στον έκτο ουρανό συνάντησε επτά ομάδες αγγέλων που ακτινοβολούσαν 
και κυβερνούσαν τα άστρα, όπως επίσης και κατέγραφαν τις πράξεις των 
ανθρώπων: И взеста мѧ ѿсꙛдоу мꙛжа та и взнесоста ме на ѕ᷄-е н᷄бо. И видѣ

х 
тоу з᷄ четь 

аг᷄гль прѣсвѣтли и славн зѣло и лица и
х
 сидеа па

ч
 лоучь сли᷄чнх лее сѧ

21. 

                                                           
18 Το συγκεκριμένο πουλί, σύμφωνα με το μύθο, είχε τη δυνατότητα να αναγεννάται  από τις στάχτες του. 
Σχετικά βλ. GRIMAL P., Mythology, ό.π., σελ 351 και FERBER M. A Dictionary, ό.π. σελ. 153. Επίσης, πολύ 
ενδιαφέρουσα για τη σημασιολογική και συμβολική ανάλυση του φοίνικα η μελέτη: STOYKOVA A., Mităt za 
feniksa v pravoslavoslavianskata literature tradicia. Sădrzhănie I intrerpretacii, Slavia Meridionalis 14 (2014), 
σελ. 48-73.  
19 ό.π., σελ. 166, 4-6. 
20 ό.π., σελ. 167, 21-23 και 25. 
21 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 168, 6-8.  
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Διαπιστώνουμε την αίσθηση συμμετρίας και αρμονίας, η οποία συνδέεται με την 
αίσθηση του ήχου που ενεργοποιείται αυτόματα με την ομαδική ψαλμωδία.  
 Στον έβδομο ουρανό  ο Ενώχ περιγράφει την είσοδό του, όπου 
χαρακτηριστική είναι η παρατήρησή του για το υπερκόσμιο φως, το οποίο 
ακτινοβολεί στη μέση ακριβώς του χώρου και τα πλάσματα με τα πολλά μάτια με 
τα οποία ενεργοποιείται η αίσθηση της υπέρτατης όρασης: И вздвигоста мѧ 

ѿтꙛдѣ мꙛжа та и кзнесоста мꙛ на з᷄-мое н᷄бо
22

. Η συμμετρική και απόλυτα 

γεωμετρική διάσταση της αφήγησης βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, εφόσον ο 
έβδομος ουρανός αποτελεί και το τέλος της διαδρομής. Στη συνέχεια η αρμονική 
αυτή διάσταση επιτείνεται με την περιγραφή του του τόπου άφιξης του Ενώχ με 
τον άγγελο στον Κύριο, όπου τον περιγράφει ουσιαστικά να ίπταται σα φύλλο 
δημιουργώντας, έτσι την αίσθηση της έλλειψης βαρύτητας και μιας υπερφυσικής 
διάστασης: И всхти мѧ Гаврїиль, ко всхаꙛт сѧ листь вѣтро

м
 емша мѧ и постави 

мѧ прѣ
д
 лице

м
 гн᷄и

м
 
23. Η ενεργοποίηση της αίσθησης της όρασης συντελείται τη 

στιγμή της συνάντησης του Ενώς με τον Κύριο, όπου ο αφηγητής – συγγραφέας 
προβαίνει σε μια ενδελεχή προσωποκεντρική σκιαγράφηση αναφέροντας 
χαρακτηριστικά ότι το πρόσωπό του ήταν ισχυρό, ένδοξο, θαυμαστό και συνάμα 

τρομακτικό, περίεργο και μυστικό: И видѣ
х
 Га᷄ в лице. И лице его силно и прѣславно, 

чюдно и прѣоужасно, грозно и притранио
24.  

Ακολουθεί η περιγραφή της σκηνής, όπου ο Κύριος διατάζει τον πιο σοφό 
του υπηρέτη τον Μιχαήλ να γδύσει τον Ενώχ και να τον αλείψουν με άρωμα, 
σκηνή στην οποία εμπεριέχεται έντονος διττός συμβολισμός: από τη μία της 
καθαρότητας και από την άλλη της έλλειψης σωματικού βάρους, αλλά και την 
ενεργοποίηση και της αίσθησης της όσφρησης: И гл᷄а Гь᷄ Михаилоу: пристꙛпи и 

свлѣци Еноха с замни
х
 ризь и помажи его мастїꙛ блг᷄оꙛ моеꙛ

25
. Στο σημείο αυτό 

διατάζει τον σοφώτερο άγγελο, τον Βρεβοήλ να του φέρει καλάμι να γράψει καθ‟ 
υπαγόρευση τα μυστικά του ουρανού και της γης, συγγραφή η οποία θα 

                                                           
22 ό.π., σελ. 168, 20-21.  
23 ό.π., σελ. 169, 4-5.  
24 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 169, 5-7.  
25 ό.π., σελ. 169, 18-19.  
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διαρκέσει για τριάντα μέρες και νύχτες: И взва Гь᷄ единого ѿ архаг᷄гль свои
х
, имене

м
 

Врѣвоила..и написоуе всѣ дѣла гн᷄ѣ
26

. 

 Επόμενη αφηγηματική ενότητα αποτελεί η περιγραφή της δημιουργίας 
του Κόσμου, έτσι όπως την αφηγείται ο Κύριος στον Ενώχ και η οποία 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υφολογικής σκοπιάς. Η περιγραφή της 
δημιουργίας αρχίζει με το αντιθετικό μοτίβο: 

φως VS σκότος 
όπου συγκεκριμένα αναφέρεται στο ότι στο στοιχείο του φωτός δόθηκε η 
διαταγή να φέρνει την ημέρα, ενώ του σκότους την νύχτα: И реко

х
 свѣтоми: бꙛди 

ти дн᷄ь!И повелѣ
х
 тмѣ да бꙛде

т
 ноь

27. Όπως διαπιστώνουμε η γεωμετρική και 

αρμoνική διάσταση της αφήγησης είναι έκδηλη, καθώς και η  αίσθηση της 
κυκλικής περιστροφής της ημέρας που εναλλάσσεται με τη νύχτα. Έπεται η 
πολύ σημαντική για την κατανόηση των κειμένου περιγραφή της έκτης ημέρας, 
κατά την οποία ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 
το ύφος στο σημείο αυτό γίνεται άκρως ποιητικό. Ο άνθρωπος, όπως αναφέρει, 
φτιάχτηκε από επτά στοιχεία: τη σάρκα από τη γη, το αίμα από τη δροσοσταλίδα 
και τον ήλιο, τα μάτια από τα βάθη της θάλασσας, τα οστά από πέτρες, την σκέψη 
από τη σκέψη των αγγέλων, τις φλέβες και τα μαλλιά από τα χόρτα της γης, την 
ψυχή από το πνεύμα του Θεού συνάμα με τον άνεμο: И в шести дн᷄ь повелѣ

х
 моеи 

мꙛдрости створити чл᷄ка ѿ з᷄-ми
х
 сставь..И да

х 
емоу з᷄ ес твь: слоу

х
 к плти, взрѣнїе 

ѡчию, ѡбонѣнїе дш᷄евно, ѡсѧзанїѧ жил, вкоушенїе крве , кости трпѣнїе, помслоу 

сладость
28

. Καταλήγει με το συνδυασμό των δύο ουσιών με τις οποίες 

δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, την ορατή που είναι και θνητή και την αόρατη που 
είναι αθάνατη: И постави

х
 емоу имѧ ѿ четри сставь: ѿ встокь, ѿ запа

д
, ѿ сѣвера, ѿ 

юга
29. Ολοκληρώνει την περιγραφή της δημιουργίας του ανθρώπου με την 

αναφορά του ονόματος του πρώτου ανθρώπου που αποτελούταν από τέσσερα 

                                                           
26 ό.π., σελ. 169, 25-27.  
27 ό.π., σελ. 170, 40 – 171, 1.  
28 ό.π., σελ. 172, 4-6.  
29 IVANOV J., Livres et légendes,  ό.π., σελ. 172, 11-13.  
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στοιχεία, τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, όπως επίσης και την ελεύθερη 
βούληση: И да

х 
ем волѧ его

30.  

Συνοψίζοντας στο σημείο αυτό παρατηρούμε την απόλυτη αρμονική και 
συμμετρική διάσταση της αφήγησης, την ανατομική καθαρά περιγραφή, καθώς 
και την ενδιαφέρουσα σύνδεση της δημιουργίας με στοιχεία της φύσης. Η 
εικονοποιία είναι έντονη και η εναλλαγή των χρωμάτων της αφήγησης ραγδαία. 
Η αφήγηση παραπέμπει σε μια οικουμενική αντίληψη της δημιουργίας στην 
οποία ενώνονται όλα τα στοιχεία της φύσης με όλα τα σημεία του ορίζοντα. Η 
δυιστική αντίληψη, επίσης, μεταξύ της ορατής και αόρατης ουσίας του 
ανθρώπου είναι εμφανής, όπως και η σημαντική ελευθερία της βούλησης που 
προκαλεί πολλά ερωτηματικά για τη γενικότερη θέση των δυιστικών κινημάτων 
απέναντι στο θείο. 
 Με την ολοκλήρωση της περιγραφής της έκτης ημέρας της δημιουργίας 
και την αναφορά, ότι την έβδομη ο Κύριος αναπαύτηκε μεταβαίνει στην επόμενη 
αφηγηματική ενότητα της καθόδου του Ενώχ από τους επτά ουρανούς. Η 
κάθοδος διήρκησε τριάντα ημέρες: Ни᷄ѣ же, Еноше, даꙛ ти рокь прѣжанїа л᷄ дн᷄и 

створити в дом твое
м 

 
31,  ενώ αίσθηση προκαλεί η περιγραφή της συνάντησης 

του Ενώχ με έναν τρομακτικό άγγελο, ο οποίος προετοίμασε τη στιγμή της 
καθόδου του στη γη, διότι σε διαφορετική περίπτωση δε θα μπορούσαν οι 
άνθρωποι να τον αντικρύσουν: И взва Гь᷄ единого ѿ агг᷄ль старѣиши

х
, страшна и 

грозна, и постави его  мене
32

. Χαρακτηριστική είναι η εικονοποιία της 

σκιαγράφησης του αγγέλου που από τη μια τον αποκαλεί τρομακτικό, γεγονός 
που δημιουργεί μια ψυχογραφική διάσταση και από την άλλη με την ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση των αισθήσεων της αφής και όρασης, όπου τον περιγράφει λευκό 
σα το χιόνι με χέρια κρύα σαν το πάγο και πυρωμένο πρόσωπο: И видѣнїе агг᷄ла 

того вѣло ко снѣгь, и рꙛцѣ его ле видѣнїе имѧа стоудень великꙛ
33

.  

                                                           
30 ό.π., σελ. 172, 14.  
31 ό.π., σελ. 174, 3 
32 ό.π., σελ. 174, 10-11. 
33 ό.π., σελ. 174, 11-12. 
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 Το βιβλίο του Ενώχ κλείνει με την επιστροφή του στη γη και την 
αφήγηση στους οικείους του, τη μετάβαση μετά από αυτά στο απόλυτο σκοτάδι  
και την μετάστασή του στους ουρανούς. Σημαντική είναι η χρονογραφική 
διάθεση του αφηγητή – συγγραφέα, ο οποίος προβαίνει σε βιογραφικές 
λεπτομέρειες της ζωής του Ενώχ, όπως ότι γεννήθηκε την έκτη μέρα του μήνα 
Pamovus, και ότι έζησε για 365 έτη, που παραπέμπουν στο συμβολισμό του  
ημερολογιακού έτους: Ено

х
 же роди сѧ в  дн᷄ь мца нисана, вь а᷄ дн᷄ь, и прьбь на нб᷄си  

дн᷄и
34. Ως κεντρικός θεματικός άξονας και συμπέρασμα από την αφήγηση της 

επιλογικής ενότητας κατανοούμε,  ότι η κάθοδος του Ενώχ στη γη, η οποία και 
πραγματοποιείται με στόχο τη διδασκαλία και την μετάδοση της ευσέβειας στην 
ανθρώπινη ψυχή. 

* 

Βαρούχ  
Το βιβλίο του Βαρούχ35 και η θεματική του ανάπτυξη περιστρέφεται γύρω 

από το ιστορικό γεγονός της πτώσης της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους. Η 
αφηγηματική διάρθρωση του βιβλίου ακολουθεί το εξής σχήμα: 

 Προοίμιο – Κατάληψη Ιερουσαλήμ-Θρήνος Βαρούχ. 
 Άνοδος στους επτά ουρανούς. 
 Πέμπτος ουρανός. 
 Κατοικία δικαίων. 
 Κάθοδος Βαρούχ. 

Από το προοίμιο της αφήγησης του βιβλίου του Βαρούχ γίνεται 
αντιληπτό το ιδιαίτερα ρητορικό ύφος, όπου ο Βαρούχ ως αφηγητής σε α ΄ 
πρόσωπο ξεκινά την εξιστόρηση των γεγονότων και ουσιαστικά θρηνεί για την 
Ιερουσαλήμ η οποία χάθηκε: се азь Варохь плакахь се немлч   ҆но и гл᷄ахь

36
.  

                                                           
34 IVANOV J., Livres et légendes,  ό.π., σελ. 174, 30-31. 
35 Ο τίλτος του βιβλίου: Чт᷄еніе ст᷄го Вароуха βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 184, ενώ για τη 
χειρόγραφη παράδοση βλ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ: σελ. 182-184. Επίσης σημαντική η μελέτη του JOVANOVIĆ T., Posebna 
varijanta Varuhovog otkrovenja u srpskom prepisu s početka XVI veka, SLAVIJA Časopis pro Slovanskou 
Filologiji, Ročnik 78, Praha 2009, Sešit 3-4, σελ. 363-368, όπου και βιβλιογραφία. 
36 ό.π., σελ. 184, 5. 



 

[177] 
 

Στη συνέχεια αρχίζει η άνοδος του Βαρούχ στους επτά ουρανούς, όπου 
ενδιαφέρον προκαλεί η εικονοποιία η οποία σκιαγραφείται από τον ίδιο. Στον 
πρώτο ουρανό περιγράφει την είσοδό του μέσα από μια τεράστια Πύλη που για 
να τη διασχίσει κάποιος χρειάζεται να περπατά έξι ημέρες: И вьзеть ме анг᷄ель сил 

и несе ме идѣже бѣ оутврьжениѥ нб᷄се. Бѣ же бо првоѥ не᷄бо
37

, και την πεδιάδα που 

βρίσκεται μετά από αυτή στην οποία ζούσαν περίεργοι άνθρωποι που η 
φυσιογνωμία τους αποτελούταν από ένα κράμα ζωομορφικών 
χαρακτηριστικών: И бѣхоу тоу чл᷄вци живоуе бѣхоу лица волоу, рози ѥлѣни, ноги же 

козиѥ. Чрѣсла же ѡв  ҆на
38

. Ήταν άνθρωποι με μουσούδα βουβαλιού, κέρατα ελαφιού 

οπλές κατσίκας και κέρατα προβατίνας. Όπως διαπιστώνουμε, η περιγραφή έχει 
χωροταξικό χαρακτήρα με μια αίσθηση υπερφυσικής υπερβολής. Το ίδιο 
παράδοξο συμβαίνει και στον δεύτερο ουρανό, όπου και εκεί συναντά 
ζωομορφικούς ανθρώπους – τέρατα: με πέλματα σκύλου, οπλές ελαφιού και 
κέρατα κατσίκας: и бѣхоу вь неи живоуе иноѡбразьни имь же лица бѣхоу пьси, ног 

же ѥлѣне, а рози козні
39. Η περιγραφή αυτή λειτουργεί προπαρασκευαστικά για την 

ένταξη στην αφήγηση της οικοδόμησης του Πύργου της Βαβέλ 40 , και του 
πλήθους ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί: зьзаше стльпь. И ти бо сьгнаше можі и 

жен в  ҆се вьселенѥ творити стльпь
41

. Χαρακτηριστική είναι η μαθηματικής 

ακρίβειας περιγραφή των διαστάσεων του Πύργου, που είχε ύψος 80.002 
σαγηνών και πλάτος 500, η οποία προσδίδει μια αίσθηση συμμετρίας και 
χωροταξικής αρμονίας.  

Στη συνέχεια ο αφηγητής – Ενώχ αναφέρει την κατασκευή ενός 
τρυπανιού με στόχο να τρυπήσουν τον ουρανό, διότι ήθελαν να μάθουν αν ήταν 

                                                           
37 ό.π., σελ. 185, 5-6. 
38 ό.π., σελ. 185, 8-9. 
39 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 185, 21-22. 
40 Η αφήγηση του Πύργου της Βαβέλ ολοκληρώνει τον κύκλο της αναφοράς της Παλαιάς Διαθήκης στην 
ανθρωπότητα της προϊστορικής περιόδου. Η σημασιολογική διάσταση της αφήγησης είναι διττή: από τη μια 
η δικαιοσύνη και η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και από την άλλη η προσπάθεια του ανθρώπου να 
αποστασιοποιηθεί και να ανεξαρτητοποιηθεί από το δημιουργό του. Σχετικά βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Μ., Ρήμα 
Κυρίου Κραταιόν: Αφηγηματικά Κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, εκδ. Πουρνάρα, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 179-
182. 
41

 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 185, 24-25. 
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κατασκευασμένος από πέτρα, γυαλί ή δέρμα: И сковаше сврідоль, да вьшьше 

проврьтеть небо и да видеть како ѥсть небо, или камено, или цьклено, или мѣдѣно
42

. 

Αποτελεί αναμφισβήτητα ένα επεισόδιο με έντονη εικονοποιία και συμβολισμό, 
εφόσον παρουσιάζει τον ουρανό να θεωρείται πως έχει στερεή μορφή. 
Επιπροσθέτως, θίγει το θέμα της αγνωσίας και αφροσύνης, η οποία ήταν και η 
αιτία της τιμωρίας από το Θεό με την αύξηση των γλωσσών σε 52 με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να επικοινωνήσουν και να μιλούν όλοι στα συριακά: И видѣвь Бь᷄ 

боуиство ихь и всокооумниѥ ихь, и порази и налицею невидимою и раздѣли имь ѥзк кь 

.н.в. ѥзка. И поидоше кьжо ихь своимь ѥзкомь гл᷄юе, соуриски, ѿ Адама и до сьзани 

стльпа
43

. 

Στη συνέχεια της περιγραφής της ανόδου του Βαρούχ στους επτά 
ουρανούς παρουσιάζεται να ίπταται για μια ακόμη φορά με τον άγγελο και να 
συναντά αρχικά ένα τεράστιο φίδι, το οποίο χαρακτηριστικά έπινε νερό και 
έτρωγε τη γη σα χορτάρι, ενώ λίγο πιο μακριά το δέντρο από το οποίο βγαίνει ο 
απαγορευμένος καρπός των πρωτόπλαστων: И бѣ на поли томь гора всока зѣло и 

на неи лежаше зм
44

. Αξιοσημείωτη είναι η αφήγηση του συγκεκριμένου 

επεισοδίου από υφολογικής πλευράς, διότι η εικονοποιία είναι εξαιρετική στην 
οποία είναι έκδηλη η αίσθηση του αέρα, ενός από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, 
καθώς και  της έλλειψης βαρύτητας. Η αμφισημία του φιδιού, όπως 
προαναφέραμε, είναι σημαντική για την αφήγηση, εφόσον το φίδι συμβολίζει το 
θάνατο, αλλά και το καλό και το κακό45.  Επόμενη εικόνα που συναντούν 
αποτελεί το δέντρο του απαγορευμένου καρπού που στην προκειμένη το 
παραλληλίζει με αμπέλι: Азь Варохь кь анг᷄лоу: ги᷄ покажи ми дрѣво ѥже прѣльсти з  ҆ми 

оугоу и Адама. И рече ми анг᷄ль: слши, Варохь, прьвоѥ дрѣво ѥсть лоза, вьтороѥ же дрѣво 

                                                           
42 ό.π., σελ. 185, 34-36. 
43

 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 185, 36-39. 
44 ό.π., σελ. 186, 3-4. 
45 Σχετικά βλ. Αυτόθι σελ. 44, υποσημ. 34. 
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похоть грѣхов   ҆на, иже изли Сатанаиль на оугоу и Адама...се ѥсть вь истиноу лоза, юже 

бѣ вьсадиль Сатанаиль, посрѣ
д 
ра

46
. 

Ο συμβολισμός του αμπελιού ως το απαγορευμένο δέντρο στην αφήγηση 
προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και έχει  διττή σημασία. Το αμπέλι το συναντούμε 
ως παραβολική διήγηση στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο οποίο ο Ιησούς 
παρουσιάζεται ως αμπέλι και ο Θεός ως αμπελουργός47, ενώ στην Παλαιά 
Διαθήκη σε μια από τις παραβολές του Ησαΐα παρουσιάζεται μεταφορικά το 
Ισραήλ ως το αμπέλι, το οποίο βγάζει άγρια σταφύλια που δεν είναι για 
παραγωγή κρασιού και κατά συνέπεια ο Θεός θα το καταστρέψει48. Η δεύτερη 
εκδοχή φαίνεται πιο κοντά στην αφήγηση του βιβλίου του Βαρούχ και πιθανώς 
να επηρεάστηκε σχετικά με τη συγγραφή του. 

Η εικονοποιία συνεχίζεται με την επόμενη περιγραφή του σημείου απ‟ 
όπου ανέτελλε ο ήλιος, το οποίο παρουσιάζεται με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο, ως 
μια πολυπληθής συνάθροιση αγγέλων, ένα άρμα που προπορευόταν στο οποίο 
καθόταν ένα άνθρωπος με πύρινο στέμμα και τέλος έναν φοίνικα να σκεπάζει με 
τα φτερά του τον ορίζοντα από την ανατολή έως τη δύση: и видиши ѿноудѣже 

слоунце вьсџодить. И показа ми ѡроужи четвороѡбразна: и бѣхоу кони пламени , кони же 

ттх анг᷄ли.... и се п  ҆тица прѣди лѣтаюи, и крилѣ ѥи ѿ бьстока до запада
49

. 

Η χωροταξική διάσταση είναι εμφανής, όπως επίσης και η 
γεωμετρικότητα της αφήγησης με έναν τόνο οικουμενικότητας που θέλει να 
προσδώσει με την περιγραφή των απλωμένων φτερών του φοίνικα, που 
αναγεννάται από τις στάχτες του, από το ένα σημείο του ορίζοντα έως το άλλο. 
Η αίσθηση της όρασης και η φαντασιακή αφήγηση έχει φτάσει στο 
αποκορύφωμά της και προστίθεται σε αυτήν και η αίσθηση του ήχου και 
συνεπώς της ενεργοποίησης της αίσθησης της ακοής με τον κεραυνό, ο οποίος 

                                                           
46 ό.π., σελ. 186, 30-34 και 187, 3-4. 
47 «Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι.» Ιωανν. 15, 1-2.  
48 Σχετικά με τη συμβολική σημασία της αμπέλου βλ. FERBER M. A Dictionary, ό.π., σελ. 237-238.  
49 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 187, 14-20. 
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χώρισε το φως από το σκοτάδι: И ре
ч 
ми анг᷄ль: си громь, ѥже слша разлоучаѥть свѣть 

ѿ там
50

. Όπως διαπιστώνουμε χρησιμοποιεί  το αντιθετικό μοτίβο:  

Φως VS σκότος 
Το οποίο λειτουργεί εμφατικά στη συγκεκριμένη αφήγηση.  
 Στη συνέχεια συναντά τη Σελήνη, η οποία είχε τη μορφή της γυναίκας 
και καθόταν σε ένα άρμα, το οποίο έσερναν δώδεκα άγγελοι με μορφή βοδιών. 
Διαπιστώνουμε στο σημείο αυτό την κλιμακωτή προσωποκεντρική αφήγηση από 
τη μια με την ανθρωπομορφική απεικόνιση της Σελήνης και από την άλλη των 
αγγέλων που είχαν μορφή βοδιών: И ре

ч 
ми анг᷄ль: мѣсець ѥсть побьнь женѣ сѣдеи 

на колесници, и соуть волоке мьчее колесницоу .к. анг᷄ли
51

. Με την συγκεκριμένη 

περιγραφή ολοκληρώνεται και η αφήγηση μέχρι το τέταρτο ουρανό, και έπεται η 
περιγραφή του πέμπτου ουρανού στον οποίο συναντά και πάλι μια τεράστια 
Πύλη, όπου στην είσοδο ήταν γραμμένα τα ονόματα όλων όσοι επιτρεπόταν να 
την περάσουν: И поѥть ме анг᷄ль слав и постави ме на .е. неб᷄си и показа ми вра

т
 

прѣвелика, и бѣхоу писана на вратѣџь тѣхь имане чл᷄вча
52

. Άμεσα ενεργοποιείται η 

αίσθηση της ακοής με το άκουσμα των τριών βροντών και αποτελούσαν το 
σύνθημα για να εισέλθουν στο εσωτερικό: И ѡжидаюіма нама, б гла ѿ неб᷄се 

вш  ҆наго ко и громь трии
53

. Στο εσωτερικό του πέμπτου ουρανού ο Βαρούχ 
συνάντησε τις κατοικίες των δικαίων και ανοσίων, και αισθάνθηκε θλίψη για 

τους αμαρτωλούς και θέλησε να προσευχηθεί μαζί τους: И ре
ч 

ми анг᷄ль: оузри 

Вароше, и кнж
д
ь покоие праведьнхь и славоу и радость и веселие, и кнж

д
ь покона 

нечиьстивихь, сльз и вьздханиѥ и чрьвь неоуспаюь, и зокоуи до неб᷄се грѣш  ҆ни
х
.
54 

Στο σημείο αυτό είναι έντονο το ψυχογραφικό στοιχείο, όπου ο Βαρούχ δείχνει 
τα συναισθήματά του και επιθυμεί να συμπροσευχηθεί με τους αμαρτωλούς.  

Η αφήγηση ολοκληρώνεται με μια ακόμη ηχητική παρέμβαση στην 
αφήγηση και συγκεκριμένα με το άκουσμα μιας φωνής από τον ουρανό, η οποία 
                                                           
50 ό.π., σελ. 187, 39-40. 
51 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 188, 18-20. 
52 ό.π., σελ. 189, 3-5. 
53 ό.π., σελ. 189, 9-10. 
54 ό.π., σελ. 190, 1-4. 



 

[181] 
 

έδινε το σήμα, ότι ο Βαρούχ έπρεπε να αναχωρήσει για τη γη και να διηγηθεί 
στους ανθρώπους όλα όσα είδε: Приде же гла с неб᷄се гл᷄е: снесѣте Вароџа на лице всеѥ 

земле, да скажеть сн᷄омь члвчскм ҆ же видѣ и слша и все таин прѣдаста ѥмоу
55

. Έτσι 

ολοκληρώνεται  η περιγραφή του ταξιδιού στους επτά ουρανούς από τον 
Βαρούχ.  

* 

Αδάμ και Εύα. 
 Η αφετηρία της διήγησης στο συγκεκριμένο απόκρυφο βιβλίο με τον 
τίτλο Αδάμ και Εύα 56  αρχίζει με ανάδρομη αφήγηση στο παρελθόν και 
συγκεκριμένα ανάληψη57, πριν το προπατορικό αμάρτημα, για να καταδείξει την 
τωρινή παροντική κατάσταση της πτώσης των πρωτόπλαστων από τον 
Παράδεισο. Η δομή της αφήγησης ακολουθεί το εξής σχήμα: 
 Προοίμιο – Κατάσταση πριν το προπατορικό. 
 Τοποθέτηση μπροστά στην Πύλη. 
 Ασθένεια Αδάμ – Θνητή κατάσταση. 
 Περιπέτειες εκτός Παραδείσου. 
 Συμφωνία Αδάμ με Διάβολο. 
 Κλιμακωτοί θάνατοι: Αδάμ – Εύας. 

Στο προοίμιο του βιβλίου, όπως προαναφέραμε, γίνεται αναφορά για τον 
πρότερο βίο των πρωτόπλαστων στον Παράδεισο που συγκεκριμένα τους 
υπάκουαν όλα τα έμβια όντα που ζούσαν εκεί και την πρόκληση της θεϊκής 
οργής που αποτέλεσε και αιτία της πτώσης τους: Бѣше Адамь б раи прѣже 

сгрѣшенїа, и всѣ имѣше вь хотенїе его ходѣше, ѕвѣрїе ...они же повелѣніемь Адамовѣ
м
 

ходех и хранех и летах
58. Χαρακτηριστική είναι η χρήση του ομοιοτέλευτου 

                                                           
55 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 190, 9-11. 
56

 Ο πλήρης τίτλος: Слово ѡ Адамѣ и ѡ Ев  ҆бѣ. Ѿ зачела и до сьв  ҆рьшенїе, казь. Ѡ
ч 
блви. IVANOV J., Livres et 

légendes, ό.π., σελ. 198. Αναφορικά με τη χειρόγραφη παράδοση βλ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ: σελ. 195-198. 
57

 Σύμφωνα με την αφηγηματική θεωρία του Gérard Genett με την ανάληψη έχουμε εκ των υστέρων 
αφήγηση γεγονότων τα οποία συνέβησαν σε προγενέστερη χρονική περίοδο. Σχετικά βλ. ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ Ε., 
Αφηγηματολογία, ό.π., σελ. 143. 
58 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., 198, σελ. 3-6.  
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σχήματος, το οποίο προσδίδει έντονη ρητορικότητα στην αφήγηση και επιτείνει 
τη σημασιολογική βαρύτητα της περιγραφής του πρότερου βίου σε αντιδιαστολή 
με την τωρινή δεινή κατάσταση που περιήλθαν. Επόμενο βήμα ήταν να 
τοποθετηθούν μπροστά από την είσοδο – Πύλη του παραδείσου χωρίς όμως να 
έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε αυτόν: и сѣде на мѣстѣ прѣ  двер  ҆ми 

раискки
59

.  

  Στη συνέχεια αφηγείται σε α ΄ πρόσωπο βιογραφικά στοιχεία του Αδάμ, ο 
οποίος είχε γίνει 930 ετών και κάνει αναφορά στους απογόνους του, για να 
φτάσει στο κομβικό σημείο της ασθένειας του Αδάμ με το οποίο τους εξηγεί το 
ότι είναι θνητοί και δεν υπάρχει καμία θεραπεία γι‟ αυτό: азь роди сн᷄а

60. 

Σημαντικό στοιχείο της περιγραφής αποτελεί το εκτενές διαλογικό χωρίο του 
Αδάμ με τον γιο του Σηθ με χρήσεις κλιμακωτών κλητικών προσφωνήσεων που 
προσδίδουν έντονη θεατρικότητα στην αφήγηση: И ре

ч 
сн᷄ь его Сить: ѿче, ѿче Адаме, 

что е  немоь тво?И ре
ч 
Адамь: ѡчедо мое, болесть велика е  вь м ҆хѣ...где сьтвори Бь᷄ мене и 

мат᷄ре твоꙛ, и ѿ неꙛ ра
д 
оумирае

м
 и ви вьси мрт᷄в бꙛде

т
. Даде на

м
 Бь᷄ сада раиски, нꙛ 

Евгꙛ ра
д
 погоубихо

м 
то 

61
. 

Εξίσου σημαντική για τη συμβολική της σημασία είναι η αναφορά στην 
άδεια που ζήτησε για να εισέλθει στον Παράδεισο για να κόψει μια ελιά που θα 
μπορούσε να θεραπεύσει την Αδάμ και την απαγόρευσή τους από τον αρχάγγελο 
Μιχαήλ, ο οποίος  έδωσε στο Σηθ αντ‟ αυτού τρία μικρά κλαδιά από κέδρο, πεύκο 
και κυπαρίσσι: Гь᷄ млтв ваю и пропоустит  ҆ми ѿ дрѣва маслина, да виж

д
ꙛ ѥда како 

покоить ми болесть
62

.  

 Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η διήγηση των περιπετειών εκτός 
Παραδείσου και η αναφορά στην αιτία της πτώσης τους που δεν ήταν άλλη από 
την παγίδα του Διαβόλου, ο οποίος ενεδύθηκε τη μορφή ακτινοβόλου αγγέλου 
και τους προέτρεψε να φάνε τον καρπό από το δέντρο της γνώσης με 

                                                           
59 ό.π., σελ. 198, 9-10. 
60 ό.π., σελ. 198, 25. 
61 ό.π., σελ. 199, 5-6 και 14-16. 
62 ό.π., σελ. 199, 34-35. 
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αποτέλεσμα να αισθανθούν τη γύμνια τους και να εκδιωχθούν: И прїиде свѣтель 

велико, поꙛе пѣ агг᷄льскꙛꙛ, ко и агг᷄ль, и ре
ч 
 кь м  ҆иѣ: ...и рѣхь азь: едино дрѣво ре

ч 

намь Гь᷄ не сти...Диволь ре
ч 
: много пожалꙛ вась, понеже не разоумѣета нио

63
. Όπως 

παρατηρούμε στο σημείο αυτό στη δομή της αφήγησης κυριαρχεί ο συνδυασμός 
δύο αντιθετικών μοτίβων: 

φως VS σκότος 
γνώση VS άγνοια 

όπως επίσης και τη συμβολική χρήση του αριθμού επτά, εφόσον έπρεπε να 
παραμείνουν έξω από την Πύλη για επτά ημέρες: И бь ·з᷄· дн᷄еи не имахо

м
 чꙛсо 

снѣсти, вьзалкахо
м
 велико

64
. Το αφηγηματικό μοτίβο των περιπετειών συνεχίζεται 

με την περιγραφή του γύρου του κόσμου που έκαναν για εύρεση τροφής: И вьста 

Адамь и ѡбрѣтоховѣ снѣсти нио
65, η οποία προσδίδει μια κυκλική και οικουμενική 

διάσταση στην αφήγηση.  
 Ακολουθεί η αφηγηματική ενότητα της συμφωνίας του Αδάμ με το 
Διάβολο με την οποία δηλώνει ουσιαστικά υποταγή. Χαρακτηριστική είναι η 
διαλογική σκηνή μεταξύ Αδάμ και Διαβόλου, ο οποίος δεν επιτρέπει στον Αδάμ 
να καλλιεργήσει τη γη έως ότου αποδεχτεί την υποταγή: Тако вьжꙛть волови и 

вьзѡра, да створи себѣ храна. Тог
д
а диаволь приде и ста и не да Адамоу земꙛ работати и ре

ч 

Адамоу.... К
т
о земи гь᷄, тоговь ес  ҆мь азь и чꙛда мо

66
. 

 Η αφήγηση ολοκληρώνεται με την περιγραφή των κλιμακωτών θανάτων 
σε πρώτη φάση του Αδάμ και εν συνεχεία της Εύας. Οι άγγελοι έπλυναν το σώμα 
του Αδάμ στη λίμνη Αχερουσαγουερούση,  ενώ το πνεύμα του μεταφέρθηκε 
ενώπιον του Θεού: Тог

д
а прїидошꙛ аг᷄л хероуви

м 
, сераими и вьзꙛшꙛ Адама вь Героусие 

блато и, прославив  ҆ше его, тоу ѡмивахꙛ трии
67

. 

                                                           
63 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 200, 24-28. 
64 ό.π., σελ. 201, 25-26. 
65 ό.π., σελ. 201, 32-33. 
66 ό.π., σελ. 202, 5-6 και 11-12. 
67 ό.π., σελ. 203, 21-22. 
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Έπεται ο θάνατος της Εύας, η οποία πέθανε έξι μέρες μετά τον Αδάμ και 
το σώμα της τοποθετήθηκε δίπλα στου Αδάμ και του Άβελ: Ев  ҆га же прѣбь по 

Адамѣ ·ѕ᷄· д  ҆неи мл᷄ꙛи  (и) гл᷄ае плачꙛи
68

. Η αίσθηση της καθαρότητας είναι 

έκδηλη στην αφήγηση, εφόσον το νερό λειτουργεί ως συμβολική κάθαρση των 
αμαρτημάτων από τη μια και ως μια μορφή εξιλέωσης του Αδάμ, ο οποίος 
μετεστάθη στον Παράδεισο για να αναμένει την Ανάσταση των νεκρών. Με αυτή 
τη σκηνή ολοκληρώνεται και η αφήγηση του βιβλίου του Αδάμ και Εύας.  

* 

Η παιδική ηλικία του Ιησού. 
 Η ισχυρή προσωπικότητα του Ιησού και οι εντυπωσιακές πράξεις του 
οδήγησαν τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες στη δημιουργία μυθοπλασιών και 
παραμυθιακών αφηγήσεων που δεν ανταποκρίνονταν στη σφαίρα του 
πραγματικού. Μια από αυτές τις ιστορίες αποτελεί το απόκρυφο με τίτλο: Η 
παιδική ηλικία του Ιησού 69 . Η θεματική του δομή κατανέμεται στα εξής 
αφηγηματικά μοτίβα:  
 Αφήγηση Ισραηλίτη Θωμά. 
 Ιησούς τεσσάρων ετών. 
 Ιησούς οκτώ ετών – Εκμάθηση Ελληνικών Εβραϊκών.  
 Ιησούς δώδεκα ετών. 
 Σοφία και ευεργεσίες. 

Από το προοίμιο του βιβλίου διαπιστώνουμε την αφήγηση σε α ΄πρόσωπο 
που προσδίδει αυτόματα  ρητορικότητα και  την αίσθηση της θεατρικότητας στο 
κείμενο: Избрани взвѣсти

х
, аз ома иср᷄льтѣнк

и
, всѣ

х 
ѿ ѧзкь братїе, видѣ

х 
дѣ

т
ство 

Га᷄ нашего
70. Ο αφηγητής – Θωμάς αρχίζει την εξιστόρηση της παιδικής ηλικίας 

του Ιησού, στην ηλικία των τεσσάρων, όπου αναφέρεται στις δραστηριότητές 
του: ѡтрочѧ Їс᷄с четрїем лѣто

м
 бвь, и джоу бвшоу играаше в мимохоженїи рѣчиць 

                                                           
68 ό.π., σελ. 203, 35-36. 
69

 Ο πλήρης τίτλος: Дѣанїа и дѣ
т
ство Га᷄ наше

г 
Їу  Ха . IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 212. Σχετικά με 

τη χειρόγραφη παράδοση βλ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ: σελ. 210-212.  
70 ό.π., σελ. 212, 3-4. 
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джеви
х
, текꙛїи

х
 бо мꙛтх

х
 ...и абїе чист и

х
 творѣше слово

м
 ткмо, а не дѣло

м
, 

повелѣваꙛ и
м 71. Θα πρέπει να σημειώσουμε, ότι δεν είναι τυχαία η κατανομή των 

ηλικίων σε τέσσερα, οκτώ και δώδεκα, εφόσον αποτελούν το αποτέλεσμα της 
πράξης πρόσθεσης του τέσσερα.  Για τη συμβολική σημασία του αριθμού τέσσερα 
μιλήσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο και ειδικότερα τη για την αίσθηση της 
σταθερότητάς του72. 

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα σε όλο το βιβλίο αποτελεί η περιγραφή 
των επεισοδίων με τον Ιησού και η σκιαγράφησή του ως ενός θρασυτάτου 
παιδιού που αν κάτι δε γινόταν, όπως ακριβώς το ήθελε καταριόταν ή 
εκδικούταν τους άλλους. Έτσι ο Ιησούς ένωσε με έναν λόγο τις λιμνούλες που 
είχαν γεμίσει λασπόνερα μετά τη βροχή και η αντίδραση των Ιουδαίων, επειδή 
δε σεβάστηκε την ημέρα του Σαββάτου ήταν άμεση. Συγκεκριμένα  ο γιος του 
γραμματέα Άννα κατέστρεψε με ένα κλαδί ιτιάς τις λιμνούλες με αποτέλεσμα ο 
Ιησούς να τον καταραστεί και να κοκαλώσει: Се да бꙛдеши ко и дрѣво соу

х
, да не 

принесеши ни листїа, ни коренїа, ни плода
73. Η χρήση του ομοιοτέλευτου σχήματος 

στη συγκεκριμένη φράση προσδίδει μουσικότητα στο κείμενο. Επιπροσθέτως, 
πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα επεισόδια που περιγράφει το βιβλίο της παιδικής 
ηλικίας του Ιησού ακολουθούν ένα μοτίβο υπερφυσικών ικανοτήτων με ένα 
τόνο υπερβολής και παραμυθιακού χαρακτήρα.  

Το επόμενο αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής της ηλικίας του Ιησού 
στα οκτώ έχει την ίδια διάρθρωση: Имѣ же Їс᷄ ѡ ·и᷄· лѣ

т
 ѡц᷄ же его маистор сꙛ, в 

то врѣмѧ ко хотѣше нѣкоем богат да створи
т
 ссꙛд.. блж᷄ь есм азь, каково ѡтрочѧ 

да ми Бь᷄.
74

  

Ιδιαίτερης σημασιολογικής βαρύτητας είναι το επεισόδιο, όπου ο Ιωσήφ 
οδήγησε τον Ιησού να μάθει πρωτίστως Ελληνικά και μετά Εβραϊκά: И ре

ч
 Їѡсї 

оучите
л
: книгамь ли џоеши да наоучѧ его ? Їѡсї ҆ же ре

ч
 прѣже елиньск

м
 пото

м
 и 

                                                           
71 ό.π., σελ. 212, 7-10. 
72 Αναφορικά με το συμβολισμό του αριθμού τέσσερα (4) βλ. Αυτόθι σελ. 132, υποσημ. 55. 
73 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 212, 26-27. 
74 ό.π., σελ. 214, 34-35 και 215, 1-2. 
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евреиск
м
 
75 

. Χαρακτηριστικό είναι το διαλογικό χωρίο του Ιησού με το δάσκαλο, 

όπου ο Ιησούς ζηταάει να του δώσει βαθύτερες εξηγήσεις για το αλφάβητο και 
συγκεκριμένα για τη δύναμη του γράμματος «α»: Знааше оучите

л
 законь ѡтрочѧт и 

боаше сѧ его, ѡбаче написа ем азь бкв и прѣдивѣааше ем гл᷄ѧ: азь! Їс᷄ ре
ч 
ем: азь, и 

пак помлча. Гл᷄а ем (оучите
л
): бкв, и не ѿвѣа ем Їс᷄.

76 Για μια ακόμη φορά ο 

Ιησούς καταράστηκε το δάσκαλο επειδή τον χτύπησε και εκείνος σωριάστηκε στο 
πάτωμα: (И) ре

ч 
(Їс᷄): потрѣби сѧ ѕло ѕижем доме! И тога потрѣби сѧ идол  ҆ское капие

77
. 

Τέλος, το αφηγηματικό μοτίβο της ηλικίας των δώδεκα του Ιησού 
συνδέεται με τη γιορτή του Πάσχα και το ταξίδι με τους γονείς του στην 
Ιερουσαλήμ: Сꙛоу же емоу ·вї· лѣть, вздоста родителѣ его в Їерлмь, по ѡбчаю, в 

празни
к
 пасцѣ с дружиноꙛ

78
. Το κεντρικό επεισόδιο σχετίζεται με την τριήμερη 

απουσία του και την ανησυχία των γονιών του, το οποίο και κλείνει με το 
διαλογικό χωρίο στο ναό  περικυκλωμένο από ιεροδιδασκάλους, οι οποίοι τον 
θαύμαζαν για τη σοφία του και τις απαντήσεις που έδινε σε ερωτήματα των 
Γραφών: И оучителие послоушаахоу его ѡ нем  ҆же хотѣхоу разоумѣти ѿ него. И вси внимахоу, 

слшее словеса его, и чюдехоу се, ко дѣтиь сьи прѣпираеть страриихь и оучителѥ, 

раз
д
роушаеть глав закон  ҆ние и прит ͛ че прр чски. И прииде мт᷄и его Марїа и ре

ч
: что сьтвори 

нама таковое, чедо, се ͛ боле е и скрьбѣе искаховѣ тебе. И ре
ч 

Їс᷄: почто искасте мене 

скрьбее? Не вѣсте ли, же ѥ  оу ѿца моего, вь тѣх ͛ ми достоить б ти
79. Σαφώς στο 

σημείο αυτό παρουσιάζεται ωριμότερος και φιλανθρωπότερος από τα 
προηγούμενα επεισόδια και πιθανώς να θέλει ο συγγραφέας να δώσει έμφαση 
στη γιορτή του Πάσχα και να τη συνδέσει με το γεγονός αυτό. Η αφήγηση 
ολοκληρώνεται με την αναφορά στο ότι ο Ιησούς μεγάλωνε με σοφία και 
συνέχισε να θεραπεύει και να βοηθά τους ανθρώπους: Їс᷄ же прѣспѣваше моудростию 

                                                           
75 ό.π., σελ. 215, 5-7. 
76 ό.π., σελ. 215, 7-10. 
77 ό.π., σελ. 215, 36-37. 
78 ό.π., σελ. 217, 20-21. 
79 ό.π., σελ. 217, 27-30. 
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и тѣломь, исцелѣниа твораше ѡ всѣмь
80

 και με αυτό το επεισόδιο ολοκληρώνεται το 

βιβλίο της Παιδικής ηλικίας του Ιησού. 
* 

Η αναμέτρηση του Ιησού81. 
Το συγκεκριμένο απόκρυφο κείμενο αντλεί τη θεματική του από το 

ευαγγελικό επεισόδιο του πειρασμού του Ιησού στο όρος των Ελαιών από τη μια 
και την Αποκάλυψη του Ιωάννη από την άλλη δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον 
συνθετικό κράμα: Пришед Гь᷄ вь горꙛ Елеѡнскꙛ, заповѣда оученикомь своимь алкати 

·м᷄· 
82. Η δομή του ακολουθεί την εξής διάρθρωση:  

 Άφιξη του Ιησού στο Όρος – Θυμός του Διαβόλου. 
 Αναμέτρηση  για Ισότητα– Αντίδραση Ιησού – Αιχμαλωσία Διαβόλου . 
 Παράκληση Διαβόλου – Επανάσταση. 
 Άβυσσος – Προφητεία – Τέλος. 

Η αφήγηση ξεκινά με την αναφορά της απόφασης του Ιησού να ανέβει 
στο Σαραντάριο Όρος με την ακολουθία των μαθητών του, όπου  και νήστεψε 
για σαράντα ημέρες με στόχο να αναμετρηθεί με το Διάβολο: И ре

ч 
ѥм Ис᷄сь: 

заклинаѧ тѧ Бг᷄мь живмь, да мх повѣси истинꙛ,ѿкꙛдоу еси? И ре
ч 
ѥмоу диѣволь: а т 

ѿкꙛдоу еси?
83

 Όπως διαπιστώνουμε είναι εμφανής ο συμβολισμός της νηστείας 

των σαράντα ημερών και γενικότερα η επανάληψη του αριθμού σαράντα που 
λειτουργεί εμφατικά. Στη συνέχεια το κείμενο εμφανίζει τη μορφή διαλόγου, ο 
οποίος και διαρκεί μέχρι το τέλος, γεγονός που προσδίδει προφορικότητα και 
θεατρικότητα στην αφήγηση.  

Η πρώτη και σημαντική ερώτηση του διαλόγου αποτελεί η προτροπή του 
Διαβόλου προς τον Ιησού να μεταφερθεί στους ουρανούς, εφόσον οι ουρανοί 
είναι ο φυσικός χώρος του Ιησού και αυτός να παραμείνει στη γη: Ре

ч 
диѣволь: т 

                                                           
80 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 217, 40. 
81 Ο πλήρης τίτλος του κειμένου: Сло

в 
ѡ прѣпрѣни диавол с Гд᷄емь нш᷄имь Хо . IVANOV J., Livres et légendes, 

ό.π., σελ. 226. Σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση βλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: σελ. 225-226. 
82 ό.π., σελ. 226, 2-3. 
83 ό.π., σελ. 226, 6-8. 
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иди на нб᷄са и сѧди на прѣстолѣ своемь, твое сꙛть нб᷄са, а моѣ есть землѣ: имамь анг᷄л 

страшм
84

. Η σημασιολογική βαρύτητα του συγκεκριμένου επεισοδίου είναι ίσως 

η πιο κομβική για την κατανόηση όλων των απόκρυφων κειμένων και στην 
οποία είναι καταφανής η αίσθηση της ισότητας και της ισονομίας που πρέσβευαν 
οι δυιστικές αντιλήψεις. Η αίσθηση του αφηγηματικού μοτίβου της ισότητας και 
της συμμετρίας που προσιδιάζει στο κείμενο γίνεται κατανοητή με το επόμενο 
σχήμα: 

 
 

Ιησούς                              Ουρανός 
                                                                                     = Ισότητα 

Διάβολος                                 Γη 
 Στη συνέχεια της περιγραφής του επεισοδίου της αναμέτρησης του Ιησού 
με το Διάβολο έχουμε την αντίδραση του Ιησού και την αιχμαλωσία του 
Διαβόλου, η οποία παρουσιάζει έντονη εικονοποιία. Συγκεκριμένα ο Ιησούς 
διέταξε να σχηματιστεί ένα σύννεφο, το οποίο κεραυνοβόλησε το διάβολο, που 
άμεσα κρεμάστηκε από τα σύννεφα με τα πόδια στον αέρα και ήταν τόσο τρομερό 
που οι δαίμονες κρύφτηκαν στις ρωγμές και τα σπήλαια της γης: Ѡбраь же сѧ 

Ис᷄сь, повелѣ ѡблакоу свѧзати диѣвола за пѧтѣ, и вьзьвси и ї ѡбѣси его стрьмоглавь 

прѣдь Гд᷄емь
85.  Όπως διαπιστώνουμε η συνολική αφήγηση είναι μια εικόνα 

φαντασιακή στην οποία η έννοια της βαρύτητας δεν υπάρχει και 
ενεργοποιούνται στο έπακρο οι αισθήσεις της όρασης και της ακοής, ενώ η 
αγωνία και η αναμονή για την έκβαση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της. 
Χαρακτηριστική, επίσης, είναι η λεπτομέρεια της αντίδρασης των δαιμόνων, οι 
οποίοι κρύφτηκαν στα σπήλαια και στις ρωγμές της γης, όπου κατ‟ αυτό τον 
τρόπο δίνει μια αίσθηση οικουμενικής διάστασης του συμβάντος σαν να 
σταμάτησε ο χρόνος και όλα να εξαρτώνται από την έκβαση της αναμέτρησης.  

                                                           
84 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 227, 4-6. 
85 ό.π., σελ. 228, 15-17. 
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 Έπεται το αφηγηματικό μοτίβο της παράκλησης του Διαβόλου να τον 
ελευθερώσει ο Ιησούς με τη πρόφαση, ότι επιθυμούσε να βοηθήσει στο να 
ακολουθήσουν οι άνθρωποι τον Ιησού: и ре

ч 
Ги᷄ помоуи мѧ и низьврьзи мѧ на земѧ. 

Ре
ч 

Гь᷄: ае тѧ помилоуꙛ
86. Μόλις, όμως, απελευθερώθηκε επαναστάτησε άμεσα, 

διότι ήθελε να αναμετρηθεί μαζί του για να αποδείξει ότι ήταν ίσος με τον Ιησού: 
И ту леже диволь и напльнити оуста сво храпанї велика и вьсклони сꙛ и плюнꙛ на Га᷄ 

и дьхиꙛ на нь. И Ре
ч 

Гь᷄: паки л мисли диволе, на мꙛ?
87

 Η επιμονή αυτή του 

Διαβόλου  για να αποδείξει την ισότητά του με τον Ιησού καταδεικνύει ότι το 
ζήτημα αυτό αποτελεί κομβικό θεματικό άξονα του βιβλίου.   
 Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το επόμενο αφηγηματικό μοτίβο που 
ακολουθεί και έχει προφητικό χαρακτήρα, εφόσον παρουσιάζεται ο Διάβολος να 
αναφέρει, ότι θα εισχωρήσει στην καρδιά του Καϊάφα και θα τον συλλάβει, θα 
τον σταυρώσει. Ο Ιησούς από την άλλη επιβεβαιώνει ότι έτσι θα γίνουν τα 
πράγματα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αιώνιο και οι άνθρωποι θα προσκυνούν 
το σταυρό, ενώ το Διάβολο θα τον φτύνουν: ае не поборꙛ сꙛ с тобоꙛ, то не бѧдѧ 

тьчень вишнемоу, и влѣзꙛ вь срц и кь Каиѣ жидовьскомоу, да т ꙛ имꙛть и мьчꙛть т ꙛ и 

распиꙛт тꙛ и оумр  ҆твꙛть тꙛ.И ре
ч 
Їс᷄: ..вь рьцѣ и грѣшникомь и кр ть хотѧ

т 
створит миѣ 

и томоу сь имꙛ
т 
поклонити в  ҆сѣ, а тебе ѡплюꙛт, диволе

88
.  Η διαλογική αυτή σκηνή 

παρουσιάζει έντονη τραγικότητα και η συναισθηματική φόρτιση είναι πολύ 
μεγάλη και κατά συνέπεια να έχουμε τη μέγιστη θεατρικότητα. Η αφήγηση 
ολοκληρώνεται με την χωροταξική περιγραφή της αβύσσου: И тако доиде

т
 до 

дна
89, η οποία σηματοδοτεί και το τέλος του Διαβόλου, διότι εκεί θα τοποθετηθεί 

μετά την ήττα του από τον Ιησού. Ουσιαστικά χρησιμοποιεί το αντιθετικό 
μοτίβο: 

Άβυσσος VS Παράδεισος 

                                                           
86 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 228, 18-19. 
87 ό.π., σελ. 228, 24-27. 
88 ό.π., σελ. 228, 30-35. 
89 IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 229, 5-6. 
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Με στόχο να τονίσει την υπεροχή του έναντι του Διαβόλου, εφόσον ο ένας θα 
βρεθεί στην άβυσσο, το υπέρτατο σκότος, ενώ ο Ιησούς στον Παράδεισο, όπου θα 
τον αναμένουν, η Μητέρα του, ο Ιωάννης Βαπτιστής και ο Ενώχ. 

* 

Παρατηρήσεις τριών αγίων – Разоумник
90

. 

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του βιβλίου αυτού αποτελεί η δομή του, 
η οποία έχει διάταξη ερωτοαποκρίσεων, ενώ θεματικά περιγράφει διαφορετικά 
θέματα που αφορούν στη δημιουργία του κόσμου, των τάξεων των  αγγέλων και 
των ανθρώπων, την αποφασιστική συμμετοχή του Διαβόλου στη δημιουργία του 
Κόσμου, καθώς και πληροφορίες αστρονομικού, γεωγραφικού και 
θρησκειολογικού χαρακτήρα.  

Η αφηγηματική διάρθρωση του κειμένου παρουσιάζει την εξής διάταξη: 
 Ερωτήσεις 1-11: Δημιουργία του Κόσμου. Ημέρα Δευτέρα. 
 Ερωτήσεις 12-39: Δημιουργία από την Τρίτη έως το Σάββατο. Αφήγηση 

Ακολούθων. 
 Ερωτήσεις 40- 43: Ουρανοί. 
 Ερωτήσεις 44-65: Αστρονομία, Γεωλογία, Σύμπαν. 

Στην πρώτη ομάδα ερωτοαποκρίσεων η περιγραφή περιστρέφεται γύρω 
από την εικόνα δημιουργίας του σύμπαντος και των στοιχείων του, τη 
δημιουργία του ουρανού, του ήλιου και της σελήνης, και της γης: : а ѿ что сьтвори 

Бь᷄  слн᷄це и мць? – ѿ ега сьтвори Бь᷄  нб᷄о и землѧ, тогда помосл како да сьтворить чл᷄ка, и 

како родити сѧ ѿ него, и како хоеть распеть бти и сьмр᷄ти прѣдати сѧ
91

,  η οποία 

βρίσκεται πάνω σε μια σειρά από στοιχεία  που στηρίζονται σε μια καστανιά: ВВ: 

да что дрьжи
т 

дно того ѡгнѣ? Ѿ: дьбь желѣзень, еже е прѣжде посаждень ѿ вьсего, а 

кѡренїе егѡ на силѣ бж᷄іи стои
т
 
92

. 

                                                           
90 Πρέπει να σημειωθεί ότι σχετικά με τον τίλτο του απόκρυφου κειμένου υπήρξε δυσκολία στην απόδοσή 
του και γι‟ αυτό τον λόγο πολλές φορές το συναντούμε να τιτλοφορείται με το γενικό υπότιτλο: Ερωτήσεις ή 
Ερωτοαποκρίσεις. Πληροφορίες σχετικές με την τιτλοφόρηση του κειμένου βλ. IVANOV J., Livres et légendεs, 
ό.π., σελ. 239. Σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου βλ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ:  σελ. 232-233.  
91 ό.π., σελ. 232, 3. 
92 ό.π., σελ. 232, 11. 
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Ο συμβολισμός είναι έκδηλος στο σημείο αυτό, εφόσον το δέντρο93 συμβολίζει τη 
βλάστηση και την άνθιση, τους καρπούς της φύσης. Ως αφηγηματικό μοτίβο μας 
είναι γνωστό και από την Παλαιά Διαθήκη με το δέντρο της γνώσης του καλού 
και του κακού.  

Ακολουθεί η αφηγηματική ενότητα της Δημιουργίας από την Τρίτη έως 
το Σάββατο, στην οποία γίνεται αναφορά στη δημιουργία του υδάτινου κόσμου 
και του ζωικού βασιλείου, όπως επίσης και σε πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, 
τον Αδάμ, τον Σαμαήλ, δηλαδή τον Σατανιήλ, τον Κάιν και Άβελ: И Изде ко 

чловѣкь, и нарече Гь᷄ имѧ ем Самаиль
94.   

Επόμενη αφηγηματική ενότητα αποτελεί η απαρίθμηση των ουρανών, οι 
οποίοι είναι επτά, αριθμός ο οποίος έχει ιδιαίτερο συμβολισμό και κομβική θέση 
σε όλα τα βιβλία που πραγματευόμαστε. Αναφέρει, ότι ο Αδάμ κατοικεί στον 
τέταρτο ουρανό και έχει ρόλο καθοδηγητή: В: где сѣдить Анамь ? ѿ: на четврьтѡ

м 

нб᷄с
95, εφόσον κατευθύνει τους δικαίους στον παράδεισο και τους αμαρτωλούς 

στην Κόλαση. Στον έβδομο ουρανό κατοικεί ο Θεός. 
Τέλος, μεταβαίνει σε ένα άλλο είδος αφήγησης με κεντρικό άξονα τη 

δημιουργία των άστρων την τοποθέτησή τους, όπως επίσης και πληροφορίες 
μετεωρολογίας και γεωλογίας που προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναφορικά 
με το συνολικό θέμα του κειμένου: В: (колико) велика е  землѣ? Ѿ: елико ѿ землѧ до 

нб᷄сь, толико е  дебела землѣ
96

.  

Το κείμενο εκτός από την ρητορικότητα και τη θεατρικότητα που 
παρουσιάζει, εξαιτίας της δομής του και συγκεκριμένα των ερωτήσεων –
απαντήσεων δημιουργεί και το αίσθημα της συμμετρίας και της ισορροπίας: В: 

колико же ѿстоить нб᷄о ѿ землѧ? Ѿ: елико ѿ вьстока до запада, толикожди ѿ землѧ до 

                                                           
93 Αναφορικά με το συμβολισμό του δέντρου μιλήσαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια βλ. FERBER M. A 
Dictionary, ό.π., σελ. 219-220. 
94 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 235, 15. 
95 ό.π., σελ. 236, 40. 
96 ό.π., σελ. 237, 46. 
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нб᷄са
97

. Η αφήγηση είναι σπονδυλωτή και ισομερής: Γη – Ουρανός –Σύμπαν. 

Σχηματικά θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την αφήγηση ως εξής: 
Σύμπαν 

 
Ουρανός 

 
Γη 

 
* 

Απόκρυφο Βουλγαρικό Χρονικό –Αφήγηση Προφήτη Ηλία για 
την άνοδό τους στους επτά ουρανούς. 

Το Απόκρυφο Βουλγαρικό Χρονικό 98   είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
κείμενο εξαιτίας της δομής του, η οποία αποτελείται από ένα μέρος που έχει 
χαρακτήρα απόκρυφο και από ένα δεύτερο που έχει χαρακτήρα χρονογραφικό, 
τα οποία έχουν κεντρικό άξονα πλοκής τον Προφήτη Ησαΐα. Συνεπώς το κείμενο 
παρουσιάζει την εξής θεματική διάρθρωση: 
 Άνοδος του Ησαΐα στους επτά ουρανούς. 
 Διάλογος Ησαΐα με το Θεό για την τύχη της Βουλγαρίας. 

Η αφήγηση ξεκινά σε α ΄πρόσωπο που την καθιστά εξαιρετικά ζωντανή 
και με έκδηλο το στοιχείο της προφορικότητας και της θεατρικότητας: Се азь, 

Исаїа пророкь, иже Богомь вьзлюблѥнь вь пророцѣхь, господемь нашимь Їсоу Христомь 

прїидохь божїемь
99

. Περιγράφει τις εικόνες που συνάντησε μέχρι να φτάσει στον 

έβδομο ουρανό: Тогда посла светаго аггела своего кь миѣ и поеть ме оть землѥ на всотоу 

                                                           
97 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 237, 48. 
98 Ο πλήρης τίτλος του κειμένου: Сказанїе Исаїе пророка како вьзнесень бсть аггломь до з-го небес. Βλ. 
IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 250. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η χειρόγραφη παράδοση του 
συγκεκριμένου απόκρυφου κειμένου. Αναφορικά βλ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ: σελ. 244-246. Επίσης, μια μελέτη σχετική με 
το απόκρυφο κείμενο που μελετάμε και τη δημιουργία της πολιτικής ιδεολογίας στην πρώιμη μεσαιωνική 
Βουλγαρία βλ. BILIARSKI I., Skazanie na Isaia Proroka I formiraneto na političeskata ideologiia na 
Rannosrednovekovna Bălgaria, PAM, Sofia 2011. 
99 ό.π., σελ. 250, 3-4. 
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небесноую
100

, και όταν τελικά έφτασε στον προορισμό του η αφήγηση γίνεται 

διαλογική, όπου οι κλητικές προσφωνήσεις προσδίδουν έναν τόνο 
μουσικότητας: И по семь оубо оуслшахь глась Господа Бога моего кь миѣ глаголюшта: 

Исаїе, Исаїе, вьзлюблениѥ мои....И посемь оуслишахь гла дроугое кь миѣ глаголюшта: Исаїе 

вьзлюбленїи мои пророче, иди на западь  одь вшнхь
101

. 

Η σκηνή αυτή είναι κομβική και λειτουργεί ως μετάβαση στο 
χρονικογραφικό κομμάτι του κειμένου. Παρατηρούμε, ότι η κειμενική διάσταση 
μεταξύ των δύο ενοτήτων είναι δυσανάλογη και το απόκρυφο μέρος είναι 
σαφώς μικρότερο. Δε θα εξετάσουμε επί του παρόντος την ιστορική ακρίβεια του 
χρονικογραφικού μέρους του κειμένου, όμως όπως αναφέρει ο Ivanov, ο 
χαρακτήρας του είναι εσχατολογικός και ότι ανήκει σε ένα είδος μεσαιωνικών 
θρύλων και οραμάτων102. 

* 

Η Θάλασσα της Τιβεριάδας 
Το απόκρυφο με τίτλο η Θάλασσα της Τιβεριάδας103 έχει ως κεντρικό θέμα 

τη δημιουργία του Κόσμου και τη σχέση του θεού με τον Σατανιήλ. Τα 
αφηγηματικά μοτίβα με τα οποία δομείται το κείμενο είναι τα εξής: 
 Αέρας – Θάλασσα. 
 Δημιουργία ταγμάτων αγγέλων. 
 Φθόνος Σατανιήλ και επανάστασή του. 
 Νίκη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ επί του Σανανιήλ. 
 Δημιουργία ανθρώπου. 
 Προπατορικό αμάρτημα. 
 Απελευθέρωση του ανθρώπινου γένους από το Θεό. 

                                                           
100

 ό.π., σελ. 250, 7-8. 
101 ό.π., σελ. 250, 24-25 και 36-37. 
102 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 244. 
103  Ο πλήρης τίτλος του κειμένου: Ѡ Тибериадском морѣ. ό.π., σελ. 244. Σχετικά με τη χειρόγραφη 
παράδοση υπάρχει η βουλγαρική εκδοχή και οι ρωσικές. Εκτενείς πληροφορίες σχετικά βλ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ: 
σελ.255- 256. Εμείς χρησιμοποιούμε την πρώτη ρωσική έκδοση: σελ. 256-260. 
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Στο προοίμιο της αφήγησης γίνεται μια χωροταξική περιγραφή του αέρα, 
όπου κατοικούσε ο Θεός  και της θάλασσας, όπου κατοικούσε ο Σατανιήλ, ο 
οποίος είχε τη μορφή πουλιού: Егда не бсть неба ни земли, и тогда бст одно море 

Тивириадское ... И сииде Гдь по воздх на море Тивириадское и видѣ Гдь на мори гоголѧ 

плова, и тот гоголь Сотанаил, зарос во (п)еніи  морскои.И рече Гдь Сотанаил, аки не 

вѣдаѧ его: кто еси?И рече Сотанаил
104

. 

Στη συνέχεια αρχίζει διάλογος μεταξύ του θεού και του Σατανιήλ και 
γίνεται γνωστό ποιος είναι ο Κύριος του κάθε στοιχείου με εμφανές το στοιχείο 
της προφορικότητας. Η εικονοποιία είναι εξαιρετική, αλλά και η αίσθηση 
συμμετρίας που προσιδιάζει στην συγκεκριμένη περιγραφή, όπου ο Θεός από τον 
ουρανό μιλάει με το πουλί – Σατανιήλ στη θάλασσα με αποτέλεσμα να 
ενεργοποιούνται ταυτόχρονα οι αισθήσεις της ακοής και της όρασης.  

Ακολουθεί η περιγραφή της δημιουργίας των ταγμάτων των αγγέλων 
από τον Κύριο, ο οποίος τους δημιούργησε από πέτρα, που ζήτησε να του φέρει ο 
Σατανιήλ από το βυθό της θάλασσας: И взѧ Гдь оу Сотонаила кремень и преломи его 

на пол, и в правои ркѣ остави Гдь оу себѧ, а в лѣвох ѿдал Гдь Сотонаилу
105

. Η 

αίσθηση της ισότητας είναι προφανής, εφόσον όπως αφηγείται ο Κύριος έδωσε 
το μισό κομμάτι της πέτρας στον Σατανιήλ.  

Αποτέλεσμα της δημιουργίας των ταγμάτων των αγγέλων ήταν η άμεση 
δοξολογία των αγγέλων προς το Θεό, γεγονός που προκάλεσε το φθόνο και 
ανταγωνιστικές διαθέσεις του Σατανιήλ, ο οποίος ήθελε να είναι ίσος με το Θεό: 
и помсли бти равен Бг᷄ и помсли  своею гордостю

106
. Συνεπώς, για μια ακόμη 

φορά κυριαρχεί το αίσθημα ισότητας στην αφήγηση ως δομικός άξονας 
κατανόησής του.   

Επακολουθεί η διαμάχη μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του 
Σατανιήλ με έκβαση θετική για την πλευρά του Μιχαήλ, ο οποίος κατατρόπωσε 
τον Σατανιήλ και οι οπαδοί του και χαρακτηριστικά διασκορπίστηκαν ως 
σταγόνες βροχής: Прїиде Михаило архагг᷄ел и оудари скипетром сотон и порази его на 

                                                           
104 ό.π., σελ. 256, 2-6. 
105 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 257, 5-7. 
106 ό.π., σελ. 257, 17-18. 
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землю со всею его силою, и шли сил его три дни и три нои, аки капли дождевнѧ
107

. Η 

μεταφορική εικονοποιία της καταστροφής του Σατανιήλ και των οπαδών του 
και η μεταμόρφωσή τους σε σταγόνες βροχής, ενός φυσικού στοιχείου καθιστούν 
πολύ γλαφυρό και υψηλό το ύφος.  

Πιο σημαντικό σημείο στο κείμενο, όμως, αποτελεί το αφηγηματικό 
μοτίβο της δημιουργίας του ανθρώπου από επτά στοιχεία, όπου προβαίνει σε μια 
λεπτομερή σκιαγράφηση τόσο των εξωτερικών χαρακτηριστικών όσο και του 
εσωτερικού του κόσμου: από χώμα το σώμα, από πέτρα τα οστά, από την Ερυθρά 
θάλασσα το αίμα, από τον ήλιο τα μάτια, από τα σύννεφα τη σκέψη, από τον 
άνεμο την αναπνοή, από τη φωτιά τη θερμότητά του и сотвори тѣло его ѿ седми 

частеи: ѿ земли тѣло, ѿ морѧ кровь, ѿ сл᷄нца очи, ѿ ѡблака мсли, ѿ ветра дханїе, ѿ 

огнѧ теплота
108

. Είναι ολοφάνερος ο συσχετισμός που επιθυμεί ο συγγραφέας του 

κειμένου και η ουσιαστική ταύτιση του ανθρώπου με στοιχεία της φύσης. Η 
αφήγηση ολοκληρώνεται με την κάθοδο του Κυρίου στον Άδη, ο οποίος 
καταλύει το συγκεκριμένο όρκο και ουσιαστικά απελευθερώνει το ανθρώπινο 
γένος: И ѿтолѣ Сптниик жив и потом ѕли разбоиник

109.  

* 

Ελληνικός θρύλος για τη δημιουργία του κόσμου110. 

Κεντρικό θεματικό άξονα του συγκεκριμένου απόκρυφου κειμένου 
αποτελεί η περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου, η οποία αποτελείται από 
πολλά στρώματα. Η αφηγηματική δομή του κειμένου παρουσιάζει την ακόλουθη 
διάταξη ανάπτυξης: 
 Προοίμιο – Δημιουργία του Κόσμου – Ουρανός.  
 Οργάνωση ουρανίων σωμάτων. 
 Προσπάθεια παραπλάνησης του Θεού. 

                                                           
107 ό.π., σελ. 257, 30-33. 
108 ό.π., σελ. 257, 40 και 258, 1-2. 
109 ό.π., σελ. 257, 40260, 38-39. 
110 Ο πλήρης τίτλος του κειμένου: Περὶ κτίσεως τοῦ κόσμου καὶ νόημα οὐράνιον ἐπὶ τῆς γῆς. Βλ. IVANOV J., 
Livres et légendεs, ό.π., σελ. 275. Σχετικά με τη χειρόγραφη παράδοση βλ. ΣΤΟ ΙΔΙΟ: σελ. 274-275. 



 

[196] 
 

 Κλείσιμο ουρανού. 
Η υφολογική ιδιαιτερότητα του κειμένου γίνεται αντιληπτή από το 

προοίμιο της αφήγησης, όπου εισάγεται το θέμα της περιγραφής του ουρανού με 
τη χρήση του Ευαγγελικού χωρίου του Κατά Ιωάννην για τη δημιουργία του 
χρόνου σε συνδυασμό με τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου: 

Φως VS σκότος 
Και το σχήμα παρήχηχης του α, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τόνου 
ρητορικότητας και μουσικότητας: Ἐν ἀρχῆ ἐποίησε ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 
Καὶ ἦν ὁ οὐρανὸς ἀκατασκεύαστος, καὶ ἡ γῆ ἀκατασκεύαστος καὶ ἀόρατος ᾶνάμεσον 
ὕδατος καὶ ἀνάμεσον φωτὸς καὶ σκότους111. Από τον τίτλο ακόμη ο συγγραφέας 
τονίζει εμφατικά τη φράση νόημα ουράνιον, το οποίο έχει γνωστικιστικό 
χαρακτήρα και παραπέμπει σε μια αναζήτηση και εμβάθυνση στη γνώση. 
Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η εικονοποιία της κλιμακωτής περιγραφής του 
κόσμου, ο οποίος αποτελείται από πολλά στρώματα: πάνω από το ατελείωτο 
σκότος είναι τοποθετημένη η φωτιά, ενώ πάνω από τη φωτιά το νερό, και πάνω 
από το νερό επτά στύλοι, οι οποίοι στηρίζουν τη γη και τον ουρανό: καὶ 
προσέταξεν ὁ Θεὸς ἑπτὰ στύλους, τοὺς βαστάζοντας τὸν οὐρανὸν ὑποκάτω τῆς γῆς, 
οἵτινες βαστάζουσιν καὶ τὴν γῆν112. Όπως διαπιστώνουμε με την συγκεκριμένη 
περιγραφή  δημιουργείται η αίσθηση της συμμετρίας και της ισορροπίας, καθώς 
και ένας τόνος σταθερότητας. 

Σχηματικά η περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου καθιστά σαφή τη 
γεωμετρική διάσταση της αφήγησης: 

 
                                                        Γη                                                    Ουρανός 

 
Επτά Στύλοι 

 
Νερό 

 
Φωτιά  

                                                           
111 ό.π., σελ. 275, 2-5.  
112 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 275, 4-6. 
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 Η εικονοποιία συνεχίζεται με την περιγραφή του ουρανού και ειδικότερα 
με την αναφορά στα συστατικά του στοιχεία, που έμοιαζε με δέρμα που ήταν 
στερεωμένο σε τέσσερις στύλους: καὶ ἐκάλεσε ὁ Θεὸς τὴν ἡμέραν τήνδε πρώτην, 
ἥτις ἐστιν Κυριακή. Τὸν οὐρανὸν ἄνω καὶ κάτω ἐστερέωσε καὶ ὡσεὶ δέρμαν ἐποίησεν 
καὶ στύλους δ ΄ ...ὁ δὲ θρόνος τοῦ Θεοῦ βαστάζεται ὑπὸ τῶν τεσσάρων μεγάλων 
ἀνεμων 113 . Η συμβολική σημασία του αριθμού τέσσερα και ειδικότερα η 
επανάληψή του αποτελεί κομβικό αφηγηματικό μοτίβο του κειμένου. Το θρόνο 
του Θεού τον στηρίζουν τέσσερις βίαιοι άνεμοι, ενώ την τέταρτη ημέρα ο Κύριος 
δημιούργησε τα τάγματα των αγγέλων και τον Σατανιήλ.  
 Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται το αφηγηματικό μοτίβο της 
οργάνωσης των ουράνιων σωμάτων, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Με τόνο που θυμίζει ζωροαστρικές περιγραφές παρουσιάζει την κίνηση του 
ήλιου, ο οποίος καθόριζε τις εποχές του χρόνου, την άνοιξη το καλοκαίρι, το 
φθινόπωρο και τον χειμώνα:   ῾Ο γὰρ χρόνος ἔχει καιροὺς δ ΄ ἔαρ, θέρος, φθινόπωρον, 
και χειμών114. Οι εποχές του χρόνου έχουν το βαθύτερο συμβολισμό τους και 
ειδικότερα στη λογοτεχνία, επειδή συνήθως συνδέονται με τη ζωή του 
ανθρώπου 115 . Τη μεγαλύτερη, όμως, εντύπωση προκαλεί η συνέχεια της 
ζωροαστρικού περιεχομένου αφήγησης, όπου ο συγγραφέας προβαίνει στην 
αναφορά των δώδεκα ζωδίων  και αστέρων. Ειδικότερα ο Ταύρος, οι Δίδυμοι, ο 
Καρκίνος, ο Λέων, η Παρθένος, ο Ζυγός, (ο Σκορπιός), ο Τοξότης, ο Αιγόκερως, ο 
Υδροχόος, οι Ιχθύες, και ο Κριός, τα οποία και αποτελούν τα κύρια των δώδεκα 
μηνών, καθώς και την ύπαρξη επτά αστέρων: του Διός, του Άρη, του Ήλιου, του 
Ερμή, της Σελήνης, της Αφροδίτης και τέλος του Κρόνου, τα οποία και είναι τα 
κύρια των δώδεκα ζωδίων και τω επτά ημερών της εβδομάδας: εἰσὶν γὰρ τὰ ἐν τῷ 
οὐρανῷ ζῴδια ιβ ΄. Κριὸς, ταῦρος, δίδυμοι...τὰ δὲ πάλιν ἑπτὰ ὁμοίως καὶ αὐτὰ 
κοινοῦμενα ταῦτα ˙Ζεῦς, Ἄρης, Ἥλιος, Ἑρμῆς116... Η εναλλαγή του συμβολισμού του 
αριθμού επτά και δώδεκα είναι εμφανής μετά την ανάγνωση του συγκεκριμένου 

                                                           
113 ό.π., σελ. 276, 7-9 και 11-12. 
114IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 277, 25-26. 
115 Αναφορικά με τη σημασία των εποχών στη Λογοτεχνία βλ. FERBER M. A Dictionary, ό.π., σελ. 182-183. 
116 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 277, 27-30. 
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χωρίου, όπως επίσης και η αίσθηση της εικόνας του σύμπαντος. Επιπροσθέτως, η 
χρήση του ασύνδετου σχήματος προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην αφήγηση. 
 Μετά την ολοκλήρωση της λεπτομερειακής αυτής περιγραφής ακολουθεί 
το αφηγηματικό μοτίβο της προσπάθειας παραπλάνησης του Θεού από τον 
Σατανιήλ, το οποίο και πάλι συνδέεται με τον αριθμό τέσσερα και τη συμβολική 
του διάσταση. Ο Θεός διέταξε τον Σατανιήλ να  κατέβει στη γη και να του φέρει 
χώμα από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα αυτός προσπαθεί να τον 
παραπλανήσει με στόχο να τον ωθήσει να κατέβει στη γη και αυτός θα 
καταλάμβανε το βασίλειο του ουρανού117: ὁ Σατανιὴλ, ὡρίσθη παρὰ τοῦ Θεοῦ, ἴνα 
κατέλθῃ ἐν τῇ  γῆ, καὶ ἄρῃ χοῦν ἀπὸ τῶν τεσςάρων γωνιῶν, ἀνατολῆς, δύσεως, 
ἄρκτου καὶ μεσημβρίας 118 . Επιπροσθέτως, ένα ακόμη στοιχείο που προσδίδει 
έντονο συμβολισμό στην αφήγηση αποτελεί η ενέργεια του Σατανιήλ να 
σχεδιάσει ένα σταυρό από τον να υπακούσει στη διαταγή του Θεού και να 
επαναλάβει τα ονόματα των τεσσάρων σημείων του ορίζοντα.  Στην επιλογική 
αφηγηματική ενότητα, η οποία έπεται, περιγράφεται η τιμωρία του Σατανιήλ: 
που κατέστη έκπτωτος και το κλείσιμο των ουρανών με την ανάδειξη του 
Αρχαγγέλου Μιχαήλ ως αντιστράτηγου του Θεού, ο οποίος και κάθισε δίπλα στο 
Θεό: καὶ ευθὺς ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς, καὶ ἐτάχθη ὁ Μιχαὴλ ἀρχιστάτηγος119.  

* 

Αρχή του Κόσμου - Βοσνιακός θρύλος για τη Δημιουργία του 
Κόσμου . 

 Το απόκρυφο κείμενο της Αρχής του Κόσμου 120  περιγράφει τη 
μυθοπλαστική εξιστόρηση της πτώσης  του Σατανιήλ, τη δημιουργία του Κόσμου 
και την πτώση των πρωτοπλαστών από τον παράδεισο.  Η δομή του παρουσιάζει 
την εξής αφηγηματική διάρθρωση:  
                                                           
117 Στο σημείο αυτό είναι χαρακτηριστική, σύμφωνα με τον Ivanov, η συγκεκαλυμμένη ονοματολογία 
Α[νατολή], Δ[ύσις], Ά[ρκτος], Μ[εσημβρία]= ΑΔΑΜ. Σχετικά βλ. IVANOV J., Livres et légendes, ό.π., σελ. 32 κ.ε. 
118 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 278, 29-31. 
119 ό.π., σελ. 279, 14-15. 
 
120 Ο πλήρης τίτλος του κειμένου: Почетие свиета IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 283. Σχετικά με τη 
χειρόγραφη παράδοση βλ. ΤΟ ΙΔΙΟ: σελ. 283. 
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 Διαμάχη για τη κατάληψη της θέσης του Θεού. 
 Εκδίωξη του Σατανιήλ. 
 Δημιουργία του Κόσμου. 
 Πρωτόπλαστοι : Τοποθέτηση –Πτώση. 
 Στοιχεία Δημιουργίας του ανθρώπου. 

Στο προοίμιο της αφήγησης εισάγεται ο κεντρικός θεματικός άξονας του 
κειμένου, η επιδίωξη του Σατανιήλ να γίνει ισχυρότερος από το Θεό και να 
καταλάβει το θρόνο του Θεού στους ουρανούς, ο οποίος δομείται με τη χρήση 
του αντιθετικού μοτίβου: 

Άνοδος VS Κάθοδος 
και της πάλης για επικυριαρχία μεταξύ του Σατανιήλ και του Θεού: Онь поче 

мислити како биѡ већи ѿ Га᷄ Ба᷄, и, тои мислећи, седе на приестоль гн᷄ь
121. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον προκαλεί ο διάλογος του Σατανιήλ με τον Αρχαγγέλο Μιχαήλ, ο 
οποίος και τον εκδιώκει από τον Παράδεισο χρησιμοποιώντας σωματική βία: τον 
κλωτσάει με το πόδι του: О доће к нем Михаиль арханћель, анћель гн᷄ь верни, и ре

ч 
м: 

стани, погани ние ти ти сидети! И дри га номомь, и онь паде подь земл
122, γεγονός 

που προσδίδει στην αφήγηση έναν ρεαλιστικό και θεατρικό τόνο.  
 Στη συνέχεια και έπειτα από κάποιες πληροφορίες  και λεπτομέρειες της 
δημιουργίας του Κόσμου μεταβαίνει στην αφηγηματική ενότητα της 
τοποθέτησης των Πρωτόπλαστων στον Παράδεισο, τονίζοντας ότι ο καρπός της 
γνώσης του καλού και του κακού είναι απαγορευμένος: Ти Гь᷄ Бь᷄  каза нимь 

стань  раю и ту ихь настани  и да имь све творение  рке Адамоу на слжб негов. И ре
ч 

ни ҆мь: пазите да вась дволь не превери! И преда им а᷄ воће посвећено, кое зваше размно 

древо, и рече имь: да не похитите  тои воће, ере како бдете ести тои воће, бдете 

сагрешите
123

. Η εικονοποιία γίνεται ακόμα πιο έντονη με την περιγραφή της 

παρέμβασης του Σατανιήλ με τη φύτευση του αμπελιού124 στον Παράδεισο με 

                                                           
121 ό.π., σελ. 283, 3-5. 
122 ό.π., σελ. 283, 5-7. 
123 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 284, 21-25. 
124 Για τη διττή συμβολική σημασία της αμπέλου βλ. Αυτόθι σελ. 178 και  FERBER M. A Dictionary, ό.π., σελ. 
237-238.  
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στόχο την παραπλάνηση των Πρωτόπλαστων: И Сатанаиль има злоб на Адама и на 

Евг и васади лоз и поџоть древн да преластх Адама
125, καθώς και την μεταμόρφωσή 

του σε φίδι με κεφάλι κοριτσιού: А тадаи биеше зми  раю и хоћаше на рап како и 

чловекь на ног и зваше се красна девица, тере се сатвори девичномь змиѡмь и главомь 

девичномь
126

.  

Η αμφισημία, επίσης, του φιδιού το οποίο παρουσιάζεται και ως η 
προσωποποίηση του κακού, αλλά και του καλού έχει ήδη αναλυθεί σε 
προηγούμενο κεφάλαιο127. Επιπροσθέτως, ο συνδυασμός της σκιαγράφησης του 
φιδιού που έχει κεφάλι νεαρού κοριτσιού δίνει μια άλλη διάσταση στην 
αντίληψη για το γυναικείο φύλλο, όπου το χρησιμοποιεί ως συνώνυμο της 
παραπλάνησης καθιστώντας έτσι τη γυναικεία φύση εκ των πραγμάτων 
επικίνδυνη και πονηρότερη από την ανδρική φύση.  
 Ακολουθεί η περιγραφή της αφηγηματικής ενότητας της πτώσης των 
πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο, που ήταν απόρροια της πράξης τους να 
παραβούν, δηλαδή,  τη διαταγή του Θεού και με μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
ηθικολογικού χαρακτήρα από τη μία και συμβολικού από την άλλη, εφόσον 
καταδίκασε ο Θεός το φίδι να μην μπορεί πλέον να περπατάει, αλλά να σέρνεται: 
И доће к нимь Гь᷄ Бь᷄ , изагна ихь из ра и т и змию прокле да веће не ходи не реп, а да е 

пна да
128

.  

Ολοκληρώνει την αφήγηση με την απαρίθμηση των συστατικών 
στοιχείων της δημιουργίας του ανθρώπου, τα οποία και συνδυάζει με στοιχεία 
της φύσης: τη σάρκα από χώμα, τα οστά από μάρμαρο και το πνεύμα από την 
ταχύτητα του αγγέλου. Η ταύτιση του πνεύματος με την ταχύτητα του αγγέλου 
αποτελεί εξαιρετική καινοτομία την εικονοποιία, όπου συνδυάζονται το πνεύμα, 
μια κατάσταση εγκεφαλική με την κίνηση του αγγέλου μια κατάσταση 
σωματικής ενέργειας: И сатвори Гь᷄ иста чловека плть его ѿ земле, кости ѿ мрамора, 

                                                           
125 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 284, 29-30. 
126 ό.π., σελ. 284, 31-33. 
127 Για την αμφισημία του φιδιού βλ. Αυτόθι σελ. 44, υποσημ. 34. 
128 IVANOV J., Livres et légendεs, ό.π., σελ. 285, 1-2. 
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мь ѿ брзине ангелске
129

. Με την συγκεκριμένη αφήγηση ολοκληρώνεται και το 

βιβλίο της Αρχής του Κόσμου και του βοσνιακού θρύλου.  
Έπειτα από την ερμηνευτική ανάλυση των κειμένων και τις εμβαθύνσεις 

στις αφηγηματική τους δομή μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα: Βασικό δομικό στοιχείο αποτελεί η αφήγηση σε α ΄ 
πρόσωπο και τα διαλογικά χωρία, τα οποία συναντούμε σχεδόν σε όλα τα 
κείμενα που προσεγγίσαμε. Οι αφηγητές είναι αυτοδιηγητικοί130, σε περιγραφές 
εξαιρετικά ζωντανές, με το στοιχείο της προφορικότητας να προσιδιάζει σε όλες 
της εξιστορήσεις. Κύριος θεματικός άξονας είναι η άνοδος στους επτά ουρανούς 
και η κάθοδος, καθώς και τα παραμυθιακά επεισόδια που διαδραματίζονται κατά 
τη διάρκεια της συγκεκριμένης ανόδου. Κυριαρχεί η χωροταξική αφήγηση, ενώ 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μαθηματικής ακρίβειας περιγραφές, οι 
οποίες προσδίδουν στην αφήγηση την αίσθηση της απόλυτης συμμετρία και 
ισορροπίας. Στις περιγραφές πάρα πολύ συχνά ενεργοποιούνται όλες οι 
αισθήσεις, της όρασης, της αφής, της γεύσης και της αφής  δημιουργώντας την 
αίσθηση της ζωτικότητας. Χαρακτηριστική είναι η ψυχογραφική διάθεση που 
διέπει της αφηγήσεις με τις περιγραφές των συναισθημάτων των προσώπων που 
μετέχουν στην αφήγηση. Πολλές φορές διαπιστώσαμε σημασιολογική σχέση με 
ζωροαστρικές περιγραφές, όπως επίσης, και στοιχεία αριθμολογίας. Η συμβολική 
σημασία των αριθμών αποτελεί δομικό θεματικό άξονα, όπως για παράδειγμα ο 
συμβολισμός του αριθμού επτά (7), που μας είναι γνωστή η συμβολική του 
σημασία από την Αποκάλυψη, και του αριθμού τέσσερα (4), ο οποίος συμβολίζει 
τη σταθερότητα και τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Οι προσωποκεντρικές 
περιγραφές τις περισσότερες φορές είναι σχεδόν ανατομικές, ενώ σε κάποιες 
περιπτώσεις είναι τόσο ζωντανές στις οποίες ενεργοποιούνται η αίσθηση της 
αφής, όπως για παράδειγμα στο επεισόδιο της συνάντησης του Ενώχ με τον 
άγγελο, που ήταν λευκός και κρύος σαν το χιόνι. Κυρίαρχο αντιθετικό μοτίβο με 
δυιστικό περιεχόμενο διαπιστώνουμε ότι είναι το: Φως VS Σκότος, ενώ κάτι 
εξίσου πολύ σημαντικό αποτελεί η σύνδεση και ταύτιση του ανθρώπου με τα 

                                                           
129 ό.π., σελ. 285, 3-4. 
130  Αυτοδιηγητικός είναι ο αφηγητής, ο οποίος είναι και ο ίδιος πρωταγωνιστής στην αφήγηση. Σχετικά βλ. 
ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ Ε. Αφηγηματολογία, ό.π., σελ. 138. 
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στοιχεία της φύσης. Στα κείμενα μπορούμε να διακρίνουμε το στοιχείο της 
θεατρικότητας και της ρητορικότητας, καθώς και του υψηλού λεξιλογίου και 
των συντακτικών δομών, γεγονός που δημιουργεί εύλογα το ερώτημα αν 
επρόκειτο για κείμενα που απευθύνονταν σε χαμηλά κοινωνικά στρώματα ή και 
σε ανθρώπους ανώτερου βιοτικού και πνευματικού υπόβαθρου. 
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Τρίτο Κεφάλαιο 
 
3.1. Η «εικόνα» των ετεροδόξων σε κείμενα Ορθοδόξων. 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε μια ερμηνευτική προσέγγιση σε 
γλωσσικό, υφολογικό και σημασιολογικό επίπεδο της εικόνας1  των ετερόδοξων 
σε κείμενα ορθοδόξων διερευνώντας τις πιθανές ομοιότητες ή διαφορές με την 
εικόνα που αποτυπώθηκε για τους εκπροσώπους της εικονομαχικής έριδος στις 
πηγές, ενώ παράλληλα θα εμβαθύνουμε στις βαθύτερες πολιτικές και 
ιδεολογικές προεκτάσεις της διαμόρφωσης της συγκεκριμένης αντίληψης. Η 
χρονολογική κατάταξη σκοπίμως κατανέμεται ανά αιώνα με στόχο αρχικά τη 
διερεύνηση της εξέλιξης αυτής της εικόνας σε χρονολογικό επίπεδο, όπως επίσης 
και στην ποσοτική και ποιοτική κατηγοριοποίησή της εμβαθύνοντας ταυτόχρονα 
τόσο στην πρόσληψη2 των κειμένων,  όσο και στην αναγνωστική προσδοκία3 του 
κοινού στο οποίο απευθύνονταν τα κείμενα αυτά.  

 3.1.1 Κείμενα του 8ου – 9ου αιώνα. 
 Ο 8ος και ειδικότερα ο 9ος αιώνας αποτελούν κομβικό σημείο για την 
ιστορία και την μελλοντική εξέλιξη των λαών της βαλκανικής χερσονήσου. 
Είναι μια περίοδος κατά την οποία είχαν ολοκληρωθεί και κατά κάποιο τρόπο 
εξασθενίσει οι επιδρομές από τα βόρεια της αυτοκρατορίας και αυτό εξαιτίας του 
θανάτου του Κρούμου το 814. Αντιστοίχως σημειώνεται η σταδιακή ενσωμάτωση 
των Σλάβων,  που βρίσκονταν στις κεντρικές και νότιες περιοχές της 
χερσονήσου στον στρατιωτικό και συγχρόνως πολιτικό έλεγχο της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας4.  

                                                           
1 Η έμφαση δική μας.  
2 Σχετικά με τη Θεωρία της Πρόσληψης αναφερθήκαμε στην Εισαγωγή βλ. Αυτόθι σελ. 6 υποσημ. 1 και 2. 
3  Για τον όρο «αναγνωστική προσδοκία βλ. Αυτόθι. 
4 OBOLENSKY D., The Byzantine Commonwealth Eastern Europe 500 – 1453, εκδ. Cardinal London 1974,  σελ. 99. [στο 
εξής: OBOLENSKY D., The Byzantine Commonwealth]. 
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 Σαφώς και αποτελεί μια χρονική περίοδο κατά την οποία σημειώνονται 
σημαντικές εξελίξεις, όπως π.χ η σταδιακή υποχώρηση των αραβικών 
επιδρομών και γενικότερα του κινδύνου από ενδεχόμενες εδαφικές 
κατακτήσεις, η πτώση της Εικονομαχίας, αλλά και η επανεμφάνιση των 
ιεραποστολικών δραστηριοτήτων της Βυζαντινής Εκκλησίας. Ας μη ξεχνάμε, ότι 
η εξέλιξη και το μέλλον των Σλάβων, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στις περιοχές 
νότια του Δούναβη και στη Βαλκανική χερσόνησο γενικότερα ήταν άρρηκτα 
συνδεδεμένα σε πολιτειακό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο τόσο με τη 
Βυζαντινή, όσο και με τη Φραγκική αυτοκρατορία5.   
 Σύμφωνα με τον Obolensky το άλλο σημαντικό γεγονός που 
σηματοδότησε τον 8ο και 9ο αιώνα ήταν η ήττα της Εικονομαχίας από 
εκπροσώπους του κλήρου και ειδικότερα από μοναχούς, όπως ο Ιωάννης 
Δαμασκηνός, ο Θεόδωρος Στουδίτης, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις 
προσπάθειες των Εικονομάχων αυτοκρατόρων στο να εξαλειφθεί η λατρεία των 
εικόνων και επηρέασαν σαφώς με τα κείμενά τους τις εξελίξεις και τη 
διαμόρφωση της αντίληψης σχετικά με το ζήτημα αυτό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, 
όμως, και το αδιαμφισβήτητο πολιτικό υπόβαθρο της πράξης αυτής, που 
ουσιαστικά σήμαινε τη μάχη για επιβίωση και επικράτηση της μοναστικής 
σφαίρας επιρροής 6 . Η ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων θα γίνει με 
ειδολογική κατανομή με στόχο τη διερεύνηση της εικόνας σε ειδολογικό 
πρωτίστως επίπεδο: Έτσι για τον 8ο και 9ο αιώνα έχουμε κείμενα που ανήκουν 
στους Απολογητικούς λόγους, Επιστολές, Ιστοριογραφία-Χρονογραφία, Πραγματείες  
και Βίους Αγίων.  

* 

                                                           
5 ΚΑΤΣΟΒΣΚΑ – ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ Γ., Οι Σλάβοι των Βαλκανίων, ό.π., σελ. 11. 
6 OBOLENSKY D., Commonwealth, ό.π., σελ 101.. 
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 Απολογητικοί  Λόγοι7:  
Ιωάννης Δαμασκηνός: Κατά Μανιχαίων διάλογος. 
Το έργο του Ιωάννη Δαμασκηνού8 με τίτλο Κατά Μανιχαίων διάλογος9 

ανήκει στους απολογητικούς λόγους του και από τον τίτλο ακόμη γίνεται 
κατανοητή η θεματική του ανάπτυξη. Πρόκειται για έναν διάλογο που με την 
πρόθεση κατὰ + γενική η οποία δηλώνει εναντίωση 10 , προδιαθέτει για το 
περιεχόμενο που θα επακολουθήσει, αλλά και για το ύφος. Στο μεγαλύτερο 
μέρος της κειμενικής ανάπτυξης ο Δαμασκηνός συνδιαλέγεται με τον Μανιχαίο 
σε αριστοτελικά πρότυπα, όπου και υπεισέρχεται σε δογματικές και θεολογικές 
γενικά αναλύσεις των θέσεων των Μανιχαίων σε σχέση με την Ορθόδοξη 
δογματική. Σε ένα σημείο, όμως, διακόπτεται ο διάλογος και παρεμβάλλεται μια 
εμβόλιμη ενότητα που αποτελεί ουσιαστικά έναν εσωτερικό μονόλογο 11  του 
Δαμασκηνού και o οποίος παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από υφολογικής 
σκοπιάς. Η αφηγηματική δομή της συγκεκριμένης ενότητας αποτελείται από τις 
εξής ενότητες ανάπτυξης:  
 Προοίμιο – Προπαρασκευή.  
 Θέατρο – Ανάπτυξη ιδεών. 
 Αντίκρουση δογματικών θέσεων Μανιχαίων. 
 Προτροπή αντιμετώπισης – διάκριση. 

Ο μονόλογος του Δαμασκηνού αρχίζει με έναν συνδυασμό μεταφορικών 
προτροπών χρησιμοποιώντας χωρία από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα από 
την Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο στο οποίο ζητά να ακούσει ο ουρανός και να 

                                                           
7 Η απολογητική εντάσσεται στο συστηματικό κλάδο της Θεολογίας, μαζί με τα συναφή αντικείμενα της 
δογματικής, συμβολικής, ιστορία της θρησκείας και τη φιλοσοφία της Θρησκείας . Σχετικά βλ. ΜΠΕΓΖΟΣ Μ., 
Θρησκειολογικό Λεξικό, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2000, σελ. 68-69. Επίσης, βλ. BUCHBERGER M., 
Lexikon Für Theologie, ό.π., σελ. 723-731. 
8 Για τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Δαμασκηνού βλ. ODB, τομ. 2, 1063.  
9  Χρησιμοποιούμε την έκδοση της Πατρολογίας: Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Κατὰ  Μανιχαίων 
Διάλογος, PG 94: 1505A – 1584D και KOTTER B., Dies Schriften des Johannes von Damaskus, vol. IV, Walter de 
Gruyter, Berlin – New York, 1988. 
10 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1071 
11   Ο εσωτερικός μονόλογος, σύμφωνα με τον Βελουδή, είναι η ουσιαστική απόδοση σκέψεων, 
συναισθημάτων σε α ΄ πρόσωπο και σε  χρόνο ενεστώτα. Η «οπτική γωνία της αφήγησης» καθίσταται η 
οτπική γωνία ενός προσώπου  και ο αφηγητής εξαφανίζεται ολοκληρωτικά πίσω από το πρόσωπο της 
αφήγησής του. Σχετικά βλ. ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία, ό.π., σελ. 149. 
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αφουγκραστεί η γη αυτά που θα πει: «Ἄκουε οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου γῆ12», το οποίο 
προέρχεται από το βιβλίο του Ησαΐα13. Ενώ το δεύτερο: «Πρόσεχε οὐρανὲ, καὶ 
λαλήσω καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου14», το οποίο προέρχεται από το βιβλίο 
του Δευτερονομίου 15 . Μετά την ανάγνωση των συγκεκριμένων χωρίων 
διαπιστώνουμε, ότι ο Δαμασκηνός αρχίζει το προοίμιό του με την ενεργοποίηση 
της αίσθησης της ακοής χρησιμοποιώντας παράλληλα επαναλήψεις λέξεων και 
ομοιοτέλευτο σχήμα 16 . Η χρήση της κλητικής προσφώνησης επιτείνει τη 
ρητορικότητα της σκηνής και προσδίδει έναν τόνο προφορικότητας. Ακολουθεί 
η προσπάθεια προπαρασκευής των αναγνωστών για το τι πρόκειται να 
επακολουθήσει και σε ποιο ύφος θα συνεχίσει την αφήγηση: «Λαλήσω γὰρ ῥήματα 
οὐκ ἐμῆς καρδίας, ἀλλὰ τῶν ἐσκοτισμένων καὶ μεμιαμμένων Μανιχαίων 17 .» 
Συνεπώς, όπως καταλαβαίνουμε, η ανάπτυξη του μονόλογου στηρίζεται σε δύο 
αντιθετικά μοτίβα: 

Φως VS σκότος 
Καθαρότητα VS μόλυνση 

Διακρίνουμε, επίσης, και έναν τόνο αποστασιοποίησης και συνάμα 
αποστροφής από τις θέσεις τις οποίες, όπως τονίζει μόνο θα τις αναφέρει. 
Κλείνει το προοίμιό του με την επανάληψη της προτροπής του μόνο που αυτή τη 
φορά της δίνει έναν οικουμενικό χαρακτήρα, εφόσον  ουσιαστικά την απευθύνει 
σε ανθρώπους, λαούς, ξένους: «Ἀκούσατε, λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, ακούσατε18», όπου 
χρησιμοποιεί το σχήμα του κύκλου19 προσδίδοντας έμφαση στην αφήγηση και σε 
ό,τι θα επακολουθήσει. 
 Στην επόμενη ενότητα αρχίζει με την παρομοίωση και παράλληλη ένωση 
γης και ουρανού: «Ἕν θέατρον γενέσθω σήμερον ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ20». Εντύπωση 

                                                           
12 Ιωάννης Δαμασκηνός, Κατά Μανιχαίων διάλογος, PG 94: 1561B .  
13 Ησαΐας, 1:2 
14 PG 94: 1561B.  
15 Δευτ. 32: 1 
16 PG 94: 1561B.  
17 PG 94: 1561B.  
18 PG 94: 1561B.  
19 Σχετικά με τπ σχήμα κύκλου στο οποίο μια περίοδος ή πρόταση αρχίζει και τελειώνει με την ίδια λέξη βλ. 
DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 69.  
20 PG 94: 1561B.  
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προκαλεί ο συσχετισμός στον οποίο προβαίνει ο Δαμασκηνός με την ταύτιση του 
ουρανού και της υδρογείου με θέατρο21, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα και την 
αίσθηση της όρασης και της δημιουργίας χωροταξικής τοποθέτησης. Από την 
άλλη επαναλαμβάνει την προτροπή ακοής και αναγγέλλει,  ότι αυτά που θα πει 
δεν προέρχονται από την ψυχή του, αλλά αποτελούν δογματικές αντιλήψεις 
των Μανιχαίων. Η βαθύτερη σημασία της αναφοράς στο διαχωρισμό σε λόγια 
της ψυχής και λόγια – θέσεις των Μανιχαίων προφανώς να στοχεύουν σε έναν 
ψυχοκεντρικό τόνο της αφήγησης: «Ἀκούσατε, τί λέγουσιν οἱ ἐπικατάρατοι 
Μανιχαῖοι , οἱ ἐσκοτισμένοι περὶ τὸ φῶς, τὸ στὸμα τοῦ διαβόλου22» . Επιπροσθέτως, 
χρησιμοποιώντας το ασύνδετο σχήμα και το αντιθετικό μοτίβο:  

φως VS σκότος 
παρουσιάζει με κλιμακωτούς αρνητικούς χαρακτηρισμούς τους Μανιχαίους 
κλείνοντας με την περιφραστική ταύτισή τους με: το στόμα διαβόλου, 
υπονοώντας, ότι οι δογματικές τους  αντιλήψεις είναι ταυτόσημες με το 
διάβολο.  
 Στη συνέχεια της αφήγησης του εμβόλιμου μονολόγου του Δαμασκηνού 
ακολουθεί η ενότητα της αναφοράς στις δογματικές θέσεις των Μανιχαίων με 
στόχο την αποδόμηση που θα επιχειρήσει άμεσα: «Λέγουσιν, ὅτι ἡ ὕλη ἐπολέμησε 
μετὰ τοῦ Θεοῦ... Περιγραπτὸν λέγουσιν τὸν Θεὸν, πολεμοῦντα καὶ πολεμούμενον καὶ 
λυπημένον καὶ ἀποτεμνόμενον23.» Με τις αλλεπάλληλες επαναλήψεις του λέγουσιν 
προσδίδει έντονη ρητορικότητα, καθώς και με το ομοιοτέλευτο σχήμα έναν τόνο 
μουσικότητας.  
 Η αφηγηματική ενότητα της αντίκρουσης και αποδόμησης των 
δογματικών θέσεων των Μανιχαίων ο Δαμασκηνός το αποδίδει με ρητορικές 
ερωτήσεις και ταυτόχρονα με τη χρήση του ομοιόπτωτου σχήματος 24 : 
«Πολεμεῖται ὁ Θεός; Ἀποκόπτεται ὁ Θεός; 25 », αλλά και με τη χρήση του 

                                                           
21  Σχετικά με το ζήτημα του Θεάτρου στο Βυζάντιο υπήρχε μια αμφιλεγόμενη αντίληψη ότι είχε 
παρακμάσει. Ο Πλωρίτης, όμως, έχει αντίθετη άποψη θεωρώντας ότι το θέατρο ως πολιτιστικό γίγνεσθαι 
της εποχής ήταν παρόν. Σχετικά βλ. ΠΛΩΡΙΤΗΣ Μ., Το Θέατρο στο Βυζὰντιο, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1999.  
22 PG 94: 1561B.  
23 PG 94: 1561B-1561C.  
24 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 69.  
25 PG 94: 1561C.  
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επιφωνήματος οἵμοι και σημαίνει αλίμονο, το οποίο παραπέμπει σε αρχαία 
τραγωδία και αποτελεί το αποκορύφωμα της θεατρικότητας της σκηνής. 
Παράλληλα με ρητορικές ερωτήσεις μεταβαίνει στην ενότητα της προτροπής 
αντιμετώπισης και στους προτεινόμενους τρόπους: «Οἵμοι, οἵμοι, οὐκ 
ἀποκτενοῦμεν αὐτούς; οὐ πυρὶ καταναλώσομεν; Τούτοις ὁμιλήσομεν; Τούτοις εἰς 
κοινωνίαν δεξόμεθα;26». Όπως διαπιστώνουμε ο Δαμασκηνός προτείνει τρεις 
τρόπους αντιμετώπισης των Μανιχαίων: το θάνατο, τη ρίψη τους στην πυρά και 
θέτει ρητορικά ερωτήματα για το αν θα πρέπει οι Ορθόδοξοι να 
συναναστρέφονται με τους Μανιχαίους ή να μεταλαμβάνουν μαζί τους. 
Εμβαθύνοντας στις προτάσεις αντιμετώπισης είναι πρόδηλη η αίσθηση της 
απομόνωσης και της γκετοποίησης των ετερόδοξων ομάδων, που προφανώς να 
υποκρύπτουν και πολιτικές σκοπιμότητες. Η αίσθηση της διάκρισης με την 
κοινωνική έννοια γίνεται ακόμα πιο φανερή με του θεολογικού υπόβαθρου 
επιχείρημα που αναφέρει τονίζοντας, ότι όποιος κοινωνεί μαζί τους και 
ειδικότερα, όποιος συναναστρέφεται μαζί τους θα έχει την ίδια τύχη με αυτούς  
και ουσιαστικά γίνεται όμοιός τους όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στην 
αιωνιότητα, η οποία αποτελούσε κομβική θεολογική αρχή της Ορθοδοξίας και 
ήταν ο επιθυμητός στόχος του κάθε Χριστιανού: «Ὁ κοινωνῶν αὐτοῖς ὅμοιος 
αὐτοῖς ἐστι καὶ τῆς μερίδος αὐτῶν ἔσται καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι27.» 
Το πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο το ζήτημα της αντιμετώπισης είναι 
προφανές και από την επόμενη πρόταση, η οποία λειτουργεί εμφατικά και έχει 
κηρυγματικό χαρακτήρα.: «Ἀδερφοί, κοινωνία λέγεται   ̇ ἀποθάνωμεν καὶ μὴ 
δεξώμεθα εἰς κοινωνίαν τοὺς Μανιχαίους. Ἀποθάνωμεν, ἵνα ζήσωμεν   ̇ ὁ δεχόμενος 
αὐτοὺς εἰς κοινωνίαν Μανιχαῖος ἐστιν, ὅμοιος αὐτοῖς28.» Με την επανάληψη λέξεων 
και προσφώνηση: Ἀδερφοί, καθώς και με το σχήμα επαναφοράς29: ἀποθάνωμεν 
...ἀποθάνωμεν,  δημιουργείται η αίσθηση ύπαρξης ακροατηρίου και κατά 
συνέπεια της προφορικότητας και θεατρικότητας. Θα μπορούσαμε, επίσης να 
προσθέσουμε, ότι ο τόνος του Δαμασκηνού εμπεριέχει μια αίσθηση 
                                                           
26 PG 94: 1561C.  
27 PG 94: 1561C.  
28 PG 94: 1561C. 
29 Το σχήμα επαναφοράς αποτελεί μορφή του σχήματος πλεονασμού. Η δομή που έχει είναι η εξής: 
Επανάληψη της ίδιας λέξης στην αρχή κάθε πρότασης. DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 19.   
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προειδοποιητική και κατά προέκταση απειλητική30 προσδίδοντας στην αφήγηση 
ψυχογραφικό χαρακτήρα. Την επικινδυνότητα της συναναστροφής και 
γενικότερα της ύπαρξης των Μανιχαίων την κατανοούμε με τον συσχετισμό – 
σύγκριση που ακολουθεί στην αφήγηση, όπου θεωρεί καλύτερο να πεθάνει 
κάποιος ως Εβραίος, παρά να συναναστρέφεται με Μανιχαίους: «Κρεῖττόν ἐστιν 
ἰουδαΐσαι καὶ Ἰουδαίον ἀποθανεῖν  ἤπερ κοινωνῆσαι τοῖς Μανιχαίοις31». Θα πρέπει να 
επισημάνουμε, ότι γενικότερα στη χριστιανική γραμματεία, όπως προαναφέραμε 
σε προηγούμενο κεφάλαιο, η πηγή των κακών ήταν συνυφασμένη με τους 
Εβραίους, όμως σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούμε, ότι ο Δαμασκηνός 
καινοτομεί και ανάγει το ζήτημα των Μανιχαίων ως πιο σοβαρό και επικίνδυνο, 
γεγονός που επιβεβαιώνει τη διάδοση του κινήματος και των αντιλήψεων32. Την 
αίσθηση της ύπαρξης ακροατηρίου την επιβεβαιώνει και η επόμενη πρόταση: «Ὦ 
ἀπὸ τῶν Μανιχαίων. Ἀκούσατε δὴ πρὸς Θεοῦ, ὦ ἄνδρες, ἀκούσατε, τί φησιν ὁ 
θεώλεστος Μάνης33.», όπου και πάλι με τη χρήση της κλητικής προσφώνησης και 
το σχήμα επαναφοράς προσδίδει έντονη ρητορικότητα και θεατρικότητα στην 
αφήγηση.  Στο σημείο αυτό έχουμε το τέλος του μονολόγου του Δαμασκηνού και 
η αφήγηση συνεχίζεται στη διαλογική της δομή με ερωταποκρίσεις με θέμα 
δογματικά ζητήματα. 

* 

Ομιλίες34: 
Πατριάρχης Φώτιος: Φωτίου τοῦ ἀγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου 

Κωνσταντινουπόλεως ἐν συνόψει διήγησις τῆς νεοφανοῦς τῶν 
Μανιχαίων ἀναβλαστήσεως. 

 Ο Πατριάρχης Φώτιος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως σε 
δύο χρονικές περιόδους η μια από το 858 μέχρι το 867 και η δεύτερη από το 877 

                                                           
30 Η έμφαση δική μας. Χρησιμοποιείται η φράση με την έννοια της πρόκλησης του συναισθήματος του 
φόβου και όχι της απειλής εκ μέρους του Ιωάννη Δαμασκηνού. 
31 PG 94: 1561C.  
32 Αυτόθι  σελ. 40 υποσημ. 36. 
33PG 94: 1561C.  
34 Σχετικά με τον όρο Ομιλία και Ομιλητική Γραμματεία βλ. λήμμα Homilie, στο UEDING G., Historisches 
Wörterbuch der Rhetorik, τομ. 3, εκδ. Max Niemeyer, Verlag Tübingen 1996, σελ. 1510. 
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έως και το 886. Ασχολήθηκε με την πολιτική και ήταν σχολάριος. Ήταν ανιψιός 
του Πατριάρχη Ταρασίου και η επιρροή του ήταν αναμφισβήτητη στον Φώτιο35. 
Από την ανάγνωση του τίτλου 36  ακόμη γίνεται κατανοητή η θεματική 
προσέγγιση που θα ακολουθήσει ο Φώτιος. Ο όρος διήγησις, ο οποίος σημαίνει 
εξιστόρηση, αφήγηση, αλλά και ερμηνεία και εξήγηση37 σε συνδυασμό με τον 
εμπρόθετο προσδιορισμό του τρόπου ἐν συνόψει μας παραπέμπει σε μια 
συνοπτική παρουσίαση του θέματος, το οποίο δεν είναι άλλο από την 
επανεμφάνιση της μανιχαϊκής αίρεσης και με την ουσιαστική ταύτισή της με 
τους Παυλικιανούς. Την ταύτιση και τον ουσιαστικό δογματικό συσχετισμό αυτό 
τον επιτυγχάνει με τη μεταφορικής σημασίας φράση: νεοφανοῦς ἀναβλαστήσεως, 
με την αναγέννηση38, δηλαδή, και εμφύτευσης39 της μανιχαϊκής αντίληψης στο 
κίνημα των Παυλικιανών. Αναφορικά με την αφηγηματική διάρθρωση του 
κειμένου ο Φώτιος ακολουθεί το εξής σχήμα: 
 Προοίμιο – Αιτία – Γεωγραφική οριοθέτηση. 
 Εμβόλιμη ενότητα παρουσίασης θεολογικών αντιλήψεων. 
 Προσωποκεντρικές – Ιστορικές περιγραφές. 
 Επίλογος – Αίτια επανεμφάνισης. 

 Στο προοίμιο του λόγου του ο Φώτιος από τη μια καθιστά σαφή τον λόγο 
που τον ώθησε να ασχοληθεί με αυτό, την άγνοια των ανθρώπων για την 
επανεμφάνιση του δογματικού κινδύνου και από την άλλη προβαίνει σε 
πληροφορίες γεωγραφικής οριοθέτησης της διάδοσης της αίρεσης: «Πολλοῖς 
ὁρῶντες ἀγνοούμενον ὄθεν δὲ τὴν ἐπωνυμίαν τὸ βδελυκτὸν τοῦτο καὶ νεοφανὲς τῶν 

                                                           
35 Για τη ζωή και το έργο του Φωτίου βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1669. Επίσης για το έργο του βλ. DVORNIK F., The 
Patriarch Photius and Iconoclasm, DOP 7 (1953), σελ. 69-97· ΛΑΟΥΡΔΑΣ Β., Ο Αρέθας περί Εικονομαχίας, 
Θεολογία 25 (1954), σελ. 614-625 · MANGO C., The Liquidation of Iconoclasm and thPatriarch Photius, 
Iconoclasm. Papers given at the Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Birmingham 1977, 
σελ. 133-147 · LEMERLE P., Ο πρώτος Βυζαντινός Ουμανισμός, εκδ. ΜΙΕΤ (μτφρ. Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου), 
Αθήνα 2001. [στο εξής: LEMERLE P., Ουμανισμός]. 
36 Για την ερμηνευτική ανάλυση χρησιμοποιούμε την έκδοση: Πατριάρχου Φωτίου, Φωτίου τοῦ ἀγιωτάτου 
ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως ἐν συνόψει διήγησις τῆς νεοφανοῦς τῶν Μανιχαίων ἀναβλαστήσεως, εκδ. 
ASTRUC Ch., et al, Les sources greques pour l‟ histoire des Paulicians d‟ Asie Mineure. Texte critique et 
traduction, T&M 4 (1970), σελ. 121-173. [στο εξής: Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις]. 
37MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 566 και LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 367. 
38 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 173. 
39 Η έμφαση δική μας. 
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Παυλικιανῶν ἐκπληρώσατο σύστημα40.» Ως γεωγραφικό στοιχείο οριοθέτησης, 
επανεμφάνισης και διάδοσης του κινήματος του Μανιχαϊσμού και ως 
αφηγηματική αφετηρία της εξιστόρησής του αναφέρει τα Σαμόσατα41, πόλη από 
την οποία ουσιαστικά ξεκίνησε και εξελίχθηκε: «Σαμώσατα πόλις ἐστὶν τῆς Συρίας, 
ἐν ᾗ πάλαι τὸ Μανιχαίων θεοστυγές ἐπεκώμασε φρόνημα42..». Στο σημείο αυτό εκτός 
από την αναφορά στο γεωγραφικό προσδιορισμό προβαίνει και σε έναν 
γενικότερο επικριτικό χαρακτηρισμό της αίρεσης, η οποία θεωρεί ότι 
διακατέχεται από αλαζονεία την οποία μισεί ο Θεός,  θεοστυγές φρόνημα43. 
 Έπεται η αφηγηματική ενότητα της παρουσίασης των θεολογικών 
αντιλήψεων των ετεροδόξων με μια διάθεση αποδόμησης και αρνητική χροιά εκ 
μέρους του Φωτίου44. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από υφολογικής οπτικής γωνίας 
παρουσιάζει η αφηγηματική ενότητα της προσωποκεντρικής σκιαγράφησης της 
εικόνας των εκπροσώπων των ετεροδόξων ομάδων, τους οποίους και 
περιγράφει με ιστορική και χρονολογική σειρά. Πρώτος εξ αυτών είναι ο Μάνης, 
ο οποίος παρουσιάζεται με αρκούντως αρνητικούς χαρακτηρισμούς, οι οποίοι 
θυμίζουν κατά πολύ χαρακτηρισμούς των εικονομάχων αυτοκρατόρων. Έτσι 
έχουμε την αναφορά στην ταύτιση του Μάνεντος με το κακό: «Ἀλλ’ ὁ μὲν 
ἐμβρόντητος Μάνης τῷ κακῷ γεγονὼς περιβόητος45.». Του αποδίδει στη συνέχεια το 
χαρακτηρισμό του καταστροφικού βίου και τον αποκαλεί αποστάτη, όρος ο 
οποίος βλέπουμε να χρησιμοποιείται για να δηλώσει την απομάκρυνση από την 
Ορθοδοξία: «Ἀλλ’ τὴν μὲν τοῦ βίου καταστροφὴν ὁ ἀποστάτης οὗτος καὶ 
τρισαλιτήριος τοιαύτων ἀπείληφεν46..». Ολοκληρώνει το αφηγηματικό μοτίβο της 
προσωποκεντρικής περιγραφής του Μάνεντος με την πληροφορία για τους 

                                                           
40 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 121, 3-4. 
41 Πληροφορίες σχετικές με την ιστορία και τη σημασία της πόλης βλ. ODB, τομ.3, σελ. 1836. 
42 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 121, 10. 
43 Για τη σημασία της φράσης τὸ φρόνημα βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 2321 και LAMPE G.W.H., A 
Patristic, ό.π., σελ. 1490. 
44 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 121, 13 – 135, 4. Στο σημείο αυτό ο Φώτιος παρουσιάζει τις 
θεολογικές αντιλήψεις των αιρέσεων με τις οποίες δε θα ασχοληθούμε. 
45

 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 135, 5. 
46 ό.π., σελ. 137, 7-8.  
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δώδεκα μαθητές του: «Μαθηταὶ μέντοι τοῦ δυσωνύμου Μάνεντος γεγόνασι 
δώδεκα47..».  
 Επόμενη προσωπικότητα που περιγράφεται είναι η εικόνα του Παύλου 
του επονομαζόμενου Αρμενίου, όπου ουσιαστικά πρόκειται για τον Παύλο τον 
Σαμοσατέα, όπως διαπιστώνουμε από το χωρίο: «Παῦλος δὲ τις, γένος Ἀρμένιος, 
δύο παίδων πατήρ, ...ὅς κατὰ πᾶσης τῆς ἀποστάτιδος μοίρας ἐψήφιστο...ἐκ τοῦτου δή 
τοῦ Παῦλου μερὶς οὐκ ἐλὰχιστη τῆς ἀποστασίας καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ἕλκειν, μᾶλλον ἤ 
ἐκ τῶν τῆς Καλλινίκης παίδων, τὸ μυσαρὸν τῶν Μανιχαίων ἔθνος νομίζουσιν48.». Η 
τάση να αποδίδεται με εθνωνυμικούς προσδιορισμούς εμφατική αρνητική χροιά 
είναι σύνηθες φαινόμενο στις περιγραφές της εικόνας των ετεροδόξων από τους 
ορθόδοξους συγγραφείς, όπως το συναντήσαμε και στη σκιαγράφηση των 
εικονομάχων αυτοκρατόρων αντίστοιχα. Η επανάληψη της έννοιας της 
αποστασίας, οὐκ ἐλὰχιστη τῆς ἀποστασίας,  διαδραματίζει και στο σημείο αυτό 
πρωτεύοντα ρόλο. Στην περιγραφή του Ιωσήφ  - Επαφροδίτου, που ήταν εγγονός 
του Παύλου του Σαμοσατέα και γιος του Γενεσίου, ο Φώτιος ακολουθεί την ίδια 
αφηγηματική προσέγγιση τη σχετική με το ζήτημα της αποστασίας: «ὁ δὲ τῆς 
ἀποστασίας οὗτος θερμὸς διδάσκαλος Ἰωσήφ 49 ..», ενώ χρησιμοποιώντας το 
αντιθετικό μοτίβο της: 

Ευσέβειας VS ασέβειας 
χαρακτηρίζει το βίο και τις ημέρες του Ιωσήφ, ο οποίος ήταν πολύ πιο 
δραστήριος, όσον αφορά τη διάδοση των αντιλήψεων: «Ἔτι δὲ τοῦ τριαλιτηρίου 
τῷ βίῳ παρόντος καὶ τὴν ἀκμάζοντος τὴν ἀσέβειαν50..».  
 Εξαιρετικής υφολογικής σημασίας είναι η αφηγηματική ενότητα της 
περιγραφής της εικόνα του Σεργίου Τυχικού, ο οποίος διαδραμάτισε σημαίνοντα 
ρόλο στην ιστορική και δογματική εξέλιξη και διάδοση της αίρεσης. Η 
σκιαγράφηση περιλαμβάνει όλα τα στάδια του βίου του, τη γέννηση, τις 
δραστηριότητές του, καθώς και το θάνατό του. Αναφορικά με τη γέννησή του, ο 
Φώτιος προπαρασκευάζει με εμφατικό τρόπο την έλευσή του χρησιμοποιώντας 

                                                           
47 ό.π., σελ. 137, 11. 
48 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 145, 22-27. 
49 ό.π., σελ. 153, 7-8. 
50 ό.π., σελ. 153, 16-17. 
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τη χρήση συγκριτικής  διπλής ζωομορφικής μεταφοράς: «Ὑπὸ δὲ αὐτοὺς χρόνους 
συναφύεται τῷ πολυμόρφῳ τούτῳ καὶ βδελυρῷ θηρίῳ ἕτερόν τι παραπλήσιον 
δρακοντείου γέμον ἰοῦ51..». Η χρήση του θηρίου και η ευρύτερη σημασιολογική της 
χρήση, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο κεφάλαιο 52 , δηλώνει την 
ευρύτερη έννοια της αντίπαλης εχθρικής δύναμης, ενώ με τη χρήση του 
συμβολικού ζωομορφικού μοτίβου του δράκοντος δεν εννοούμε, τουλάχιστον 
στην Καινή Διαθήκη, τους φτερωτούς δράκοντες του μεσαίωνα, αλλά ένα μυθικό 
τέρας που στην πλειονότητα των περιπτώσεων ήταν ένα φίδι ή κάποιο ερπετό53. 
Οι ζωομορφικές μεταφορές στην περιγραφή των προσώπων, όπως επίσης, και οι 
περιφραστικές εκφράσεις συνεχίζονται στην σκιαγράφηση της εικόνας του 
Σεργίου και ειδικότερα στην αναφορά του πατέρα του Δρύϊνου: «..καὶ Δρύϊνος ἦν 
τῷ δειλαίῳ τὸ ὅνομα, ...τὸν ἱοβόλον καὶ φθοροποιὸν ὅφιν κρυπτόμενος ἐν ἀνθρωπείῳ 
σκηνώματι54..». Η περιφραστική αυτή φράση με την οποία υπονοείται ο Διάβολος 
και σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ζωομορφικές μεταφορές, λειτουργεί 
εμφατικά στην αφήγηση και προσδίδει μια έντονη εικονοποιία55.  
 Ακολούθως ο Φώτιος προβαίνει σε επεξηγηματικούς προσδιορισμούς 
σχετικά με την οικογενειακή του προέλευση και την επωνυμία του: «Ἀλλὰ γὰρ ὁ 
θεοβλαβὴς Σέργιος πατρὸς γεγονὼς δυσσεβεστάτου56..». Ο επιθετικός προσδιορισμός 
θεοβλαβής μας είναι γνωστός και από τη σκιαγράφηση των εικονομάχων 
αυτοκρατόρων, όπως επίσης και η χρήση του δυσσεβὴς και του υπερθετικού 
βαθμού που προσδίσει ιδιαίτερα εμφατικό τόνο στην αφήγηση, όπως επίσης και 
με την επωνυμία: «Τυχικὸν δ’ αὐτὸν καὶ οὗτος ὁ τρισαλιτήριος ἐπωνόμαζεν57..». 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περιγραφή της δραστηριότητας του Σεργίου από τον 
Φώτιο μέσω της οποίας γίνεται αντιληπτή η αρνητική χροιά και η 
επικινδυνότητα που προσέδιδε στο χαρακτήρα του Σεργίου: «Καὶ γὰρ ὁ κατάρατος 

                                                           
51 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 153, 27-28. 
52 Αυτόθι, σελ. 54 υποσημ. 110. 
53 Σχετικά με το ζωομορφικό συμβολισμό του Θηρίου και του Δράκοντος, βλ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις Θηρίων, 
ό.π., σελ. 69 και 190-191 αντίστοιχα 
54 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 153, 29-30 
55 Σχετικά με το ζωομορφικό συμβολισμό του φιδιού και την αμφισημία του, βλ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις 
Θηρίων, ό.π., σελ. 69 και 190-191 αντίστοιχα 
56 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 155, 17-18. 
57 ό.π., σελ. 159, 29. 
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οὗτος καὶ τερατὶας ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς ἐγνωρίζετο χρόνοις κήρυξ τῆς ἀσέβειας , ὡς οὕπω 
τις διάπυρος ἕτερος58..». Οι επιθετικοί προσδιορισμοί είναι χαρακτηριστικοί στο 
σημείο αυτό, όπως, ὁ κατάρατος, ὁ τερατίας, δηλαδή ο απατεώνας59 καθώς και η 
χρήση του αντιθετικού μοτίβου της:  

ευσέβειας VS ασέβειας. 
με την μορφή περιφραστικών προτάσεων κήρυξ τῆς ἀσέβειας, οι οποίοι 
προσδίδουν έμφαση στην αρνητική ατμόσφαιρα της αφήγησης. Επίσης 
σημαντική, είναι η περιγραφή του πως αποκαλεί ο ίδιος ο Σέργιος τον εαυτό του 
από τον Φώτιο, ο οποίος για μια ακόμη φορά χρησιμοποιεί ζωομορφική 
μεταφορά: «Ἐκάλει δ’ οὗτος ὁ σκολιὸς ὅφις ἑαυτὸν καὶ θυρωρὸν καὶ ποιμένα καὶ 
οδηγὸν 60 .». Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι τον αποκαλεί κυρτωμένο φίδι που 
προετοιμάζεται να ακινητοποιήσει το θύμα του, ενώ για τους χαρακτηρισμούς 
τους οποίους επιλέγει για να αποδώσει το πως αποκαλεί ο Σέργιος τον εαυτό του 
χρησιμοποιεί τις φράσεις: θυρωρός, δηλαδή φύλακας, και ποιμένας με την ίδια 
συμβολική σημασία που χρησιμοποιούταν για τον Ιησού, και οδηγός με την 
έννοια του καθοδηγητής, φράσεις που ταιριάζουν σε έναν δογματικό ηγέτη.  
 Η ενότητα  του θανάτου του Σεργίου Τυχικού έπεται της αφήγησης και 
συνδέεται με το αφηγηματικό μοτίβο της Θείας Δίκης. Σύμφωνα με τον Φώτιο ο 
Σέργιος δεν μπόρεσε να αποφύγει τη Θεία Δίκη για τις πράξεις του: «Γίνεται δὴ 
καὶ Σέργιος...διατρίψας καὶ βαθύνας αὐτοῖς ἐπὶ πλέον τῆς ἀσέβειας τὰ δόγματα, τὴν 
ἄνωθεν ὅμως δίκην οὐ διαδιδράσκει61..». Η Θεία δίκη παρουσιάζεται με πολύ 
έντεχνο τρόπο από το Φώτιο, ο οποίος χρησιμοποιεί το αντιθετικό μοτίβο: 

Ευσεβής Τζανίων VS Ασεβής Σέργιος 
για να εξηγήσει, να δικαιολογήσει και να αποδώσει στη θεία δίκη την πράξη 
δολοφονίας στην οποία προέβη ο Τζανίων. Τον  περιγράφει με άκρως θετικούς 
χαρακτηρισμούς σε αντίθεση με τον Σέργιο, τόσο όσον αφορά τον εσωτερικό του 
κόσμο όσο και τη σωματική του ρώμη. Ο Σέργιος αντίθετα παρουσιάζεται να 
είναι αδύναμος και να έχει περάσει τη ζωή του στη μαγεία και στην ασέβεια με 

                                                           
58 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 161, 10-11. 
59 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 2113. 
60

 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 161, 10-11. 
61 ό.π., σελ. 161, 28-29. 
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αποτέλεσμα ο θάνατος του να αποτελεί τη θεία δίκη και κατά προέκταση την 
εξιλέωση: «Τζανίων ὅνομα...εὐσεβὴς τὴν θρησκείαν, τὴν γνώμην ἀνδρεῖος καὶ τᾶς 
χεῖρας παραπλήσιος, ὡς εἶδεν οὔτω τὸν θεόμαχον ταῖς μαγγανείαις...ὤν τὴν ἀξίνην 
τῶν χειρῶν παίει δὲ τὸν πλάνον καίρια.......ἐπηλολούθησε ὁ πικρὸς τοῦ ἀλιτηρίου 
θάνατος62.».  
 Μια εμβόλιμη αναφορά είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης των 
ετεροδόξων που αναφέρει ο Φώτιος μεταξύ των διηγήσεων του Σέργιου Τυχικού 
και του Καρβέα, όπου ως μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης και στόχος είναι η 
θανάτωση: «τούτους οὕτως ἀμεταθέτως ἔχοντας ὡς κοινὴν λύμην καὶ φθορὰν τοῦ 
γένους πρὸς τὸν διά ξίφους θάνατον ὑπάγειν63.» 
 Τελευταία περιγραφή των προσωποκεντρικών αφηγήσεων αποτελεί το 
πρόσωπο του Καρβέα, ο οποίος παρουσιάζεται να αναλαμβάνει την αρχηγία του 
κινήματος και σκιαγραφείται με εξίσου αρνητικούς χαρακτηρισμούς: «Ὑπὸ δὲ 
τοὺς αὐτοὺς ἀναφαίνεται καιροὺς καὶ ὁ τρισαλιτήριος Καρβαίας, ἀνὴρ δεινὸς μὲν 
ὑπελθεῖν τὸν ὅχλον, στεγανὸς δὲ  κρύπτειν τὸ ἀνεκφόρον, καὶ τοῖς χείλεσιν προφέρειν 
παρὰ τὴν ἐν καρδίᾳ μελέτην πιθανώτατος64.» Στο σημείο αυτό παρατηρούμε, ότι 
ενώ ο Φώτιος ουσιαστικά χαρακτηρίζει αρνητικά τον Καρβέα ως λαοπλάνο και 
υποκριτή, όμως με αυτό του το χαρακτηρισμό, εκφράζει ταυτόχρονα και έναν 
θετικό και συγκεκριμένα την λεκτική δεινότητα του Καρβέα, εφόσον σημείωνε 
επιτυχίες στον προσηλυτισμό.  
 Η ἐν συντόμῳ διήγησις του Φωτίου ολοκληρώνεται με τον επίλογο, ο 
οποίος είναι άμεσα συνδεδεμένος με το προοίμιο και συγκεκριμένα με την αιτία 
της εμφάνισης των ετερόδοξων κινημάτων: «Ἀλλὰ γὰρ ὁ παρὼν λόγος ὅθεν τε τὰς 
πρώτας ἀρχὰς ἔσχεν ἡ πλάνη, καὶ  ὅπως δευτέρας ἐπισπορᾶς ἡ αὐτῆ τῆς πικρίας ρίζα 
βλαστοὺς ἀνέδωκεν65.» Η μεταφορική και συμβολική σημασία της ρίζας και του 
καρπού είναι εμφανής στην επιλογική αυτή ενότητα και η οποία συμβολίζει την 
εδραίωση και τη διάδοση του Παυλικιανισμού. Με τη φράση τῆς πικρίας ρίζα 

                                                           
62 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 169, 19-26. 
63 ό.π., σελ. 167, 17-19. 
64 ό.π., σελ. 171, 14-16. 
65 Πατριάρχου Φωτίου, Διήγησις, ό.π., σελ. 171,21-22. 
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ενεργοποιείται η αίσθηση της γεύσης επιθυμώντας έτσι να αποδώσει 
παραστατικά και γλαφυρά την σκέψη του. 

* 

 Πραγματείες: 
 Πέτρου Σικελιώτου: Τοῦ αὐτοῦ Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία 
χρειώδης ἔλεγχός τε καὶ ἀνατροπὴ τῆς κενῆς καὶ ματαίας αἱρέσεως τῶν 
Μανιχαίων, τῶν καὶ Παυλικιανῶν λεγομένων, προσωποποιηθεῖσα ὡς 
πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας. 

Ο Πέτρος Σικελιώτης, ο οποίος έζησε τον 9ο αιώνα ήταν απεσταλμένος 
του αυτοκράτορος Βασιλείου του Α ΄ στην Τεφρική το 869, για να διαλευκάνει το 
ζήτημα της διάδοσης και εξάπλωσης των Παυλικιανών. Το έργο του 66 
συγκαταλέγεται στις πραγματείες67  και θεματικά από τη μια πραγματεύεται τις 
δογματικές αντιλήψεις των Παυλικιανών, ενώ ταυτόχρονα προβαίνει σε μια 
ιστορική περιγραφή των γεγονότων. Από τον τίτλο ακόμη καθίσταται σαφές με 
ποιο μεθοδολογικό εργαλείο θα προσεγγίσει το ζήτημα.  
Ουσιαστικά χαρακτηρίζει το έργο του ἱστορία, οπότε προφανώς μας προδιαθέτει, 
ότι πρόκειται για ένα έργο με ιστορική δομή, προσθέτοντας εμφατικά τη φράση 
χρειώδης, την οποία χρησιμοποιεί για να τονίσει την αντιθετική λειτουργία με 
τον όρο κενῆς καὶ ματαίας αἱρέσεως. Δύο άλλα στοιχεία της μεθοδολογικής του 
προσέγγισης αποτελούν ο έλεγχος και η αποδόμηση που μας αναφέρει ότι θα 
προβεί, οπότε διαπιστώνουμε μια αντιρρητικού68 τύπου γραφή. Επιπροσθέτως, 
μας πληροφορεί σχετικά με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα  ταύτισης μεταξύ των 
Μανιχαίων και Παυλικιανών, προφανώς εξαιτίας δογματικών ομοιοτήτων. Η 
αφηγηματική ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων ακολουθεί το ακόλουθο 
σχήμα: 
 Προοίμιο. 

                                                           
66 Πέτρου Σικελιώτου, Τοῦ αὐτοῦ Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία χρειώδης ἔλεγχός τε καὶ ἀνατροπὴ τῆς κενῆς καὶ 
ματαίας αἱρέσεως τῶν Μανιχαίων, τῶν καὶ Παυλικιανῶν λεγομένων, προσωποποιηθεῖσα ὡς πρὸς τὸν 
Ἀρχιεπίσκοπον Βουλγαρίας, εκδ. ASTRUC Ch., et al, Les sources greques pour l‟ histoire des Paulicians d‟ Asie 
Mineure. Texte critique et traduction, T&M 4 (1970), σελ. 6-68. [στο εξής: Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία]. 
67 Ορισμός  
68 Η έμφαση δική μας. 
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 Γενική περιγραφή ετεροδόξων. 
 Εμβόλιμη ενότητα ανάπτυξης δογματικών αντιλήψεων. 
 Ιστορική αναδρομή. 
 Σκιαγραφήσεις συγκεκριμένων προσώπων. 
 Πολιτικές πράξεις. 

Στο προοίμιο του έργου του ο Πέτρος Σικελιώτης μας περιγράφει 
συνοπτικά τους κεντρικούς άξονες γύρω από τους οποίους θα περιστραφεί η 
διήγησή του: «συνεῖδον καθεξῆς γράψαι ὑμῖν περὶ τῆς Μανιχαίων καὶ Παυλικιανῶν 
λεγομένων μυσαρᾶς αἱρέσεως69», δίνοντας επίσης, έμφαση εξαρχής στην μέχρι 
τώρα ταύτιση των Μανιχαίων με τους Παυλικιανούς: «οὐ γὰρ ἄλλοι οὗτοι καὶ 
ἐκείνοι, ἀλλ’ οἱ αὐτοὶ Παυλικιανοὶ καὶ Μανιχαίοι70.». Ακολούθως, προβαίνει σε μια 
γενικότερη θεολογικού ενδιαφέροντος σκιαγράφηση της αίρεσης των 
Παυλικιανών, η οποία λειτουργεί παρασκευαστικά για την παράθεση των 
θεολογικών του αντιλήψεων: «Ἡ δὲ ἐσκοτισμένη καὶ βορβορώδης καὶ στασιώδης 
καί παμμίαρος καὶ αἰσχρουργὸς τῶν Μανιχαίων αἵρεσις ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν 
διωκόμενη διὰ τὸ ἀνίατον αὐτὴν ὑπάρχειν καὶ πᾶσης βδελυρίας ἀνὰμεστον71..». 
Άμεσα γίνεται αντιληπτή η αρνητική χροιά που επιθυμούσε να προσδώσει ο 
Πέτρος Σικελιώτης στο χωρίο αυτό με τη χρήση της παρατακτικής σύνδεσης των 
φράσεων προβαίνει σε μια ενδελεχή και κλιμακωτή σκιαγράφηση των 
χαρακτηριστικών της υπόστασης της αίρεσης, η οποία συντελεί στην 
ρητορικότητα της αφήγησης. Ενεργοποιώντας αρχικά τις αισθήσεις της όρασης 
και της όσφρησης με τις λέξεις: ἐσκοτισμένη καὶ βορβορώδης, δηλαδή σκοτεινή και 
ακάθαρτη, περνά σε χαρακτηριστικά που αφορούν την πολιτική δράση τους: 
στασιώδης, δηλαδή ανατρεπτικοί 72  για να περάσει σε ψυχογραφικά και 
ηθικοπλαστικά χαρακτηριστικά: παμμίαρος καὶ αἰσχρουργὸς, δηλαδή άσεμνος. 
Σημαντική είναι, επίσης, η αναφορά του στο γεγονός, ότι η αίρεση των 
Μανιχαίων καταδιώκεται από όλα τα έθνη: διὰ τὸ ἀνίατον, ότι δηλαδή είναι 

                                                           
69 Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία, ὸ.π., σελ. 7, 13-14. 
70 ό.π., σελ. 9,1-2. 
71 ό.π., σελ. 19, 12-14. 
72 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1966. 
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αγιάτρευτη73 με την μεταφορική έννοια που προφανώς εννοεί τη δυσκολία 
μεταστροφής των οπαδών της.   

Έπεται η περιγραφή των δογματικών αντιλήψεων των Παυλικιανών, η 
οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας της δομής της, εφόσον τις 
παραθέτει με μαθηματική σειρά καθιστώντας έτσι δυνατή και πιο εύκολη από 
τον αναγνώστη τη νοηματική και θεολογική προσέγγισή τους74. Η  αφηγηματική 
ενότητα της περιγραφής συγκεκριμένων προσώπων που σχετίζονται με τις 
αιρέσεις αποτελεί και το πιο ενδιαφέρον μέρος για την μελέτη μας. Αρχικά και 
με ιστορική σειρά περιγράφει τον Μάνη, ιδρυτή της αίρεσης αναφερόμενος σε 
συγκεκριμένες και επιλεγμένες πληροφορίες, οι οποίες με περιφραστικό τρόπο 
προσδίδουν αρνητική χροιά. Η πρώτη αναφορά σχετίζεται με τους μαθητές του 
Μάνη, για τους οποίους μας πληροφορεί ότι ήταν δώδεκα: «Μαθηταὶ δὲ τούτου 
τοῦ ἀντιχρίστου Μάνεντος γεγόνασι δώδεκα 75 .». Παρατηρούμε ότι ουσιαστικά 
ταυτίζει τον Μάνη με τον Αντίχριστο, όπως είδαμε και σε περιγραφές για τους 
εικονομάχους αυτοκράτορες. Για τους μαθητές τους και για την επικινδυνότητα 
της διάδοσης της αίρεσης  την οποία και παρομοιάζει με ζιζάνιο του πονηρού 
κάνει αναφορά στη δεύτερη του περιγραφή που αφορά τον Μάνη: «Τινὲς δὲ τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ ἔφθασαν μέχρι Σαμωσάτου τῆς Ἀρμενίας, καὶ τὸ ζιζάνιον τοῦ πονηροῦ 
ἐν αὐτῷ κατασπείραντες76..». Ενώ σε υφολογικό επίπεδο και με χαρακτηριστικά 
ψυχογραφική διάθεση προβαίνει σε έναν γενικότερο χαρακτηρισμό με 
περιφραστικό τρόπο και ειδικότερα αποδίδοντάς τους συγκεκαλυμένο δόλο και 
κατά προέκταση υποκρισία στις ενέργειές τους: «Πάντας γὰρ τοὺς 
προβεβασιλευκότας διαλαθὼν ὁ εγκεκρυμένος δόλος τῆς μυσαρᾶς ταύτης αἱρέσεως, 
τὴν δίκαιαν βασιλείαν ....οὐ διέλαθεν77.» Στη συνέχεια αξιοσημείωτη είναι η χρήση 
εθνωνυμικών προσδιορισμών, στους οποίους προσιδιάζει αρνητική χροιά, όπως 
και οι πληροφορίες για το ζήτημα της γεωγραφική εξάπλωσης της αίρεσης: 

                                                           
73 ό.π., σελ. 225. 
74 Όπως προαναφέραμε δε θα ασχοληθούμε με τη θεολογική ανάλυση των χαρακτηριστικών της αίρεσης. 
Για τη θεολογική ανάλυση βλ. ... Σχετικά με την κειμενική διάσταση βλ. Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία, ό.π., 
σελ. 19, 34-35 και 23, 20. 
75 Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία, ό.π., σελ. 31, 24. 
76 σελ. 37, 27-28. 
77 ό.π., σελ. 37, 27-28. 
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«γέγονε τις Ἀρμένιος ὀνόματι Κωνσταντῖνος ἐν τῷ Σαμωσάτῳ τῆς Ἀρμενίας ...ἥτις 
κώμη καὶ μέχρι τοῦ νῦν Μανιχαίους ἐκτρέφει78...». Επίσης, την έντονη συγχρονική 
διάσταση του παρόντος στην αφήγησή του προσδίδει το επίρρημα νῦν, που 
επιβεβαιώνει την εξελικτική πορεία της αίρεσης στη συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή που περιγράφει.  

Επόμενη προσωπικότητα την οποία σκιαγραφεί ο Πέτρος Σικελιώτης 
είναι ο Παύλος ο Σαμοσατεύς για τον οποίο πάλι χρησιμοποιεί εθνωνυμικό 
προσδιορισμό: « Εἶς δέ τις ἐξ αὐτῶν ὀνὸματι Παῦλος Ἀρμένιος τῷ γένει ὅτε περὶ 
Παύλου καί Ἰωάννου τῶν Σαμωσατέων τῶν υἱῶν τῆς Καλλινίκης ἐλέγομεν79». Η 
χρήση των εθνωνυμικών προσδιορισμών χρησιμοποιείται και στην περιγραφή 
του Σεργίου Τυχικού, ο γιος του Δρυίνου, «Σέργιον τὸν δεινόν προβατόσχημον 
λύκον80», όπου όπως παρατηρούμε τον προσωποποιεί με λύκο, ο οποίος έχει 
μορφή προβάτου. Η συμβολική σημασία του λύκου81 μας είναι γνωστή από 
προηγούμενη αναφορά και προσδίδει ιδιαίτερη εικονοποιία στην αφήγηση. 
Επιχειρεί από την άλλη να τονίσει τους διάφορους προορισμούς από τους 
οποίους προήλθε η αίρεση, από την πορνεία, τους ζητιάνους και τονίζοντας 
ιδιαίτερα την αραβική καταγωγή του και την ουσιαστική σύνδεσή της με τις 
ισλαμικές δοξασίες: «Ἔδει γὰρ τοὺς τῆς ἐχθίστου αἱρέσεως διδασκάλους, τοὺς μὲν ἐκ 
Σαρακηνῶν κατάγεσθαι τοὺς ἐξ οἰκετῶν ὑπάρχειν, τοὺς ἄλλους ἐκ πορνείας 
γεγεννῆσθαι  καὶ ἑτέρους ἐκ γυναικῶν παρειληφέναι82...». Όπως διαπιστώνουμε 
στην αφήγηση υποβόσκει ένας υποτιμητικός τόνος και μια γενικότερη 
αποστροφή για τους ανθρώπους που ανήκουν στις  κοινωνικές ομάδες των 
επαιτών, για τις πόρνες ή και τις παρατημένες συζύγους, γεγονός που 
παραπέμπει στην ύπαρξη κοινωνικών διακρίσεων της εποχής.  

Ένα αξιόλογο σημείο στην αφήγηση του Σέργιου Τυχικού που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον από υφολογικής οπτικής αποτελεί το διαλογικό χωρίο 
μεταξύ της Μανιχαίας και του Σεργίου, η οποία και παρουσιάζεται να τον 
επηρεάζει και να τον προσηλυτίζει στην αίρεση: «Ἡ δὲ τοῦ διαβόλου μαθήτρια 
                                                           
78 ό.π., σελ. 41, 16-17. 
79  ό.π., σελ. 47, 17-20. 
80 ό.π., σελ. 51, 32-33. 
81 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 205-206.  
82 Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία, ό.π., σελ. 53, 11-13. 
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πανοῦργος ὑπάρχουσα καὶ ὕπουλος λέγει αυτῷ: Ἀκούω περὶ σοῦ Κύρι Σέργιε....ὁ δὲ τοῖς 
λόγοις κεπφωθείς, μὴ γινώσκων...τὸν ἐγκεκρυμένον τῆς κακὶας ἰόν ἐν αὐτῇ λὲγει83..». 
Ο διάλογος αυτός σαφώς και προσδίδει στην αφήγηση έντονη θεατρικότητα και 
ρητορικότητα, όπως, επίσης, και με την περιφραστική αφήγηση με την οποία ο 
Πέτρος Σικελιώτης μέσω του προσώπου της μανιχαίας σκιαγραφεί επικριτικά 
όλο τον εσωτερικό κόσμο των δογματικών αντιλήψεών τους. Την αποκαλεί, τοῦ 
διαβόλου μαθήτρια, πανοῦργος..καὶ ὕπουλος και δηλητηριώδη με τη μεταφορική 
έννοια: τὸν ἐγκεκρυμένον τῆς κακὶας ἰόν ἐν αὐτῇ. Ενώ συνεχίζοντας την 
προσωποκεντρικά επικριτική αυτή μορφή αφήγησης επιτείνει την 
προσηλυτιστική δεινότητα της Μανιχαίας τονίζοντας, ότι ο Σέργιος από αυτήν 
διδάχθηκε τις δογματικές αντιλήψεις της αίρεσης: «ὁ δὲ ὑπέρμαχος τοῦ διαβόλου 
Σέργιος διδαχθεὶς παρὰ τῆς ὀλεθρίου γυναικὸς τὴν αἵρεσιν84..».  

Έτσι θα μπορούσαμε να αποδώσουμε τη διπολική αυτή επιρροή του 
διαβόλου που μας περιγράφει ο Σικιελιώτης με το ακόλουθο σχήμα: 

 
 
Μανιχαία (=τοῦ διαβόλου μαθήτρια) 

       
                                                                                     

        =Διάβολος – Αίρεση                                         
 

 
Σὲργιος (=ὑπέρμαχος τοῦ διαβόλου) 

    
 Έπεται το αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής των πολιτικών πράξεων 
των βυζαντινών αυτοκρατόρων είτε μεμονωμένων προσωπικοτήτων και η 
σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων με μια τάση να αποδίδεται η 
οποιαδήποτε πράξη στη θεία δίκη και να αποτελεί εξιλεωτική πράξη. Έτσι στην 
περιγραφή της περιόδου διακυβέρνησης του Μιχαήλ αναφέρει ό Σικελιώτης με 
μεταφορικό τρόπο, ότι η διάδοση της αίρεσης είχε πάρει δραματικές διαστάσεις 
                                                           
83 ό.π., σελ. 53, 18-13. 
84 ό.π., σελ. 57, 17-18. 
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μόλυνσης: «ὅτι πολὺ μέρος τῶν Χριστιανῶν ἡ τοιαῦτῃ αἵρεσις ἐλυμήνατο85.». Στη 
συνέχεια αναφέρει, με απόλυτη φυσικότητα, ότι η θανατική ποινή αποτελεί την 
μόνη άξια τιμωρία για τους αιρετικούς: «τοὺς εὑρισκομένους ὡς ἀξίους θανάτου 
ἀπέκτενον86..», γεγονός που αποδεικνύει, ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση ήταν 
και θεοπρεπής. Η σύνδεση της κατασταλτικής αυτής αντίληψης με τη θεία δίκη 
γίνεται αντιληπτή από την περιγραφή του επεισοδίου του θανάτου του Σεργίου 
από τον Τζανίων, στο οποίο εμπεριέχονται δύο εξαγνιστικά στοιχεία, η θεία δίκη 
και η φωτιά ως σύμβολο κάθαρσης και εξιλέωσης: «ὁ δὲ Σέργιος ..ὕστερον ἐκ 
δικαιοκρισίας Θεοῦ ἀξίνῃ ἐκκοπεὶς, ὡς τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ διχοτομήσας   ̇ε ἰς πῦρ 
αἰώνιον βάλλεται87..», ενώ το οριστικό τέλος του Σεργίου: «Καὶ οὕτως ἀπερράγη τὸ 
ἔσχατον καὶ μεῖζον πάντων των θηρίων 88..», στο οποίο και παρατηρούμε το 
συνδυασμό του σχήματος ἔν διὰ δυοῖν89 και της ζωομορφικής παρομοίωσης με 
θηρίο, τη συμβολική σημασία της οποίας αναλύσαμε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο90.  Η αφήγηση ολοκληρώνεται με την αναφορά των διαδόσεων του 
Σεργίου, του Καρβέα και του Χρυσόχειρος: «Ὁ οὖν Καρβέας ..καὶ τοῦ ὀλὲθριου λαοῦ 
καθηγησάμενος91» και «αὖθις διαδέχεται τὴν τυραννίδα τοῦ ὀλεθρίου λαοῦ αὐτοῦ 
Χρυσοχέρις, ὁ ἀνεψιὸς καὶ γαμβρὸς αὐτοῦ92»..., οι οποίοι θα έχουν και σημαντικό 
ρόλο στην ιστορική διαδρομή του κινήματος. 

* 

 Ιστοριογραφία – Χρονογραφία: 
 Θεοφάνους Ομολογητού: Χρονογραφία. 
 Η βασικότερη πηγή για την περίοδο των λεγόμενων σκοτεινών αιώνων 
και ειδικότερα για τις ιστορικές εξελίξεις του 7ου και 8ου αιώνα αποτελεί η 
Χρονογραφία του Θεοφάνους Ομολογητού93. Στη Χρονογραφία  του Θεοφάνη 
γίνεται αναφορά τέσσερις φορές σε ετερόδοξους και αυτό σε συγκεκριμένα 
                                                           
85 ό.π., σελ. 65, 14. 
86 ό.π., σελ. 65, 18-19. 
87 Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία, ό.π., σελ. 65, 26-28. 
88 ό.π., σελ. 65, 30-31. 
89 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 175. 
90 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 190-191 
91 Πέτρου Σικελιώτου, Ἱστορία, ό.π., σελ. 67, 10-11. 
92 ό.π., σελ. 67, 25-26.  
93 Βιογραφικά και εργογραφικά βλ. αυτόθι σελ. 6, υποσημ. 22 και 23 
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σημεία τα οποία έχουν τη δική τους βαρύτητα. Η ιστορική συγκυρία της εποχής 
του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Ε ΄ σχετίζεται με τη συνέχιση των 
εκστρατειών εναντίων των Αράβων. Η πρώτη αναφορά περιγράφει την 
μεταφορά των ετεροδόξων πληθυσμών και ειδικότερα Σύρων και Αρμενίων, 
όπως χαρακτηριστικά λέει, από τη Θεοδοσιούπολη94 και Μελιτηνή95 προς τη 
Θράκη, για να τους αντικαταστήσει με άλλους ορθόδοξους96 πληθυσμούς: «ὁ δὲ 
βασιλεὺς Κωνσταντίνος Σύρους τε καὶ  Ἀρμενίους, οὕς ἤγαγεν ἀπό Θεοδοσιουπόλεως 
και Μελιτηνῆς, εἰς τὴν Θρᾴκην μετῴκισεν, ἐξ ὧν καὶ ἐπλατύνθη ἡ αἵρεσις τῶν 
Παυλικιανῶν 97 ...».  Η πρακτική αυτή μετακίνησης πληθυσμών και 
αντικατάστασής τους από άλλους από τη μια προφανώς αποτελούσε σύνηθες 
φαινόμενο κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που μελετάμε, και από την 
άλλη την αρχαιότερη και σαφή ένδειξη της ύπαρξης πληθυσμού αμιγώς 
προσκείμενου στον Παυλικιανισμό στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού 
Ευφράτη98.  

Συναντούμε, λοιπόν, ένα χωρίο στο οποίο συντελείται μια δημογραφική 
προσέγγιση και γίνεται λόγος για την πιθανή ύπαρξη Παυλικιανών, οι οποίοι 
αποτελούσαν αναγνωρίσιμη ομάδα κατά τη διάρκεια των αρχών του 9ου αιώνα. 
Ειδικότερα, έχουμε την περιγραφή ενός επεισοδίου προσπάθειας δολοφονίας του 
αυτοκράτορος Νικηφόρου του Α ΄, καθώς και μια εκ προσπάθεια εκ μέρους του 
Θεοφάνη παρουσίασής του ως φιλικά κείμενου προς τους Παυλικιανούς:  
«..σπασάμενός τις ἀφανὴς ἐν σχήματι μοναχοῦ99 ...» και «τῶν δὲ Μανιχαίων, τῶν νῦν 
Παυλικιανῶν καλουμένων, καὶ Ἀθιγγάνων τῶν κατὰ Φρυγίαν καὶ Λυκαονίαν 
ἀγχιγειτόνων αὐτοῦ, φίλος ἦν διάπυρος 100 ..». Επιπροσθέτως, παρατηρούμε την 
προσπάθεια ταύτισης από πλευράς του συγγραφέως των Μανιχαίων με τους 
Παυλικιανούς με τη χρήση του χρονικού επιρρήματος νῦν, το οποίο δίνει έμφαση 

                                                           
94 Η Θεοδοσιούπολη είχε γεωπολιτική και στρατηγική θέση μεταξύ της Ανατολίας και της Ανατολής. 
Σχετικά βλ. ODB, τομ. 3, σελ.2054.  
95 Πόλη της ανατολικής Καππαδοκίας. Αναλυτικά βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1336. 
96 Η έμφαση δική μας, για να τονιστεί η πολιτική διάσταση της ενέργειας αυτής. 
97 429: 19-22. 
98 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies in the Byzantine World 650 – 1450, Manchester University Press, 
Manchester – New York, 1998, σελ. 57. [στο εξής: HAMILTON J., Christian Dualist Heresies].  
99 488: 14-15. 
100 488: 22-24. 
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στη συγχρονική διάσταση της αντίληψης περί Παυλικιανών της εποχής που 
περιγράφεται. Από την άλλη μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την ταύτιση των 
Παυλικιανών με τους Αθίγγανους της ευρύτερης περιοχής της Φρυγίας101 και της 
Λυκαονίας102, δίνοντας με αυτό τον τρόπο πληροφορίες για τη γεωγραφική 
εξάπλωσή τους: «ἀγχιγειτόνων»  αναφέροντας δηλαδή, ότι ήταν γειτονικοί 
πληθυσμοί και τονίζοντας ιδιαίτερα την ενασχόλησή τους με ειδωλολατρικές 
τελετές και τη μαγεία103 γενικότερα. Επιπροσθέτως, ο συγγραφέας θέλει να δώσει 
ιδιαίτερη έμφαση στις στενές σχέσεις του αυτοκράτορος με τις ομάδες αυτές 
χρησιμοποιώντας το επίθετο: διάπυρος με την μεταφορική σημασία  του ένθερμος, 
φλογερός104.  
 Το επόμενο χωρίο αναφέρεται στον αυτοκράτορα Νικηφόρο Α ΄και στην 
εκστρατεία του Κρούμου στις αρχές Ιουνίου εναντίον του, αλλά κυρίως στην 
περιγραφή ενός θαύματος ανάστασης105 του Κωνσταντίνου Ε, το οποίο έλαβε 
χώρα κατά τη διάρκεια μιας λιτανείας στην εκκλησία των Αγίων Αποστόλων106. 
Στο σημείο αυτό ο Θεοφάνης προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στον χαρακτηρισμό: 
«τινὲς τῶν δυσσεβῶν τῆς μιαρᾶς αἱρέσεως τοῦ θεοστυγοῦς Κωνσταντίνου 
μοχλεύσαντες τὴν πύλην107..». Ενδιαφέρουσα είναι η ταύτιση του θεοστυγοῦς, όπως 
χαρακτηριστικά αποκαλεί τον Κωνσταντίνο Ε, και των εικονομαχικών 
αντιλήψεών του με τη μιαρά αίρεση των Παυλικιανών, γεγονός στο οποίο 
καθίσταται σαφές, ότι ήδη προϋπήρχε  διάθεση της συγχρονίας του Θεοφάνη για 
                                                           
101  Η Φρυγία ήταν ορεινή περιοχή της Μικράς Ασίας και στην περιοχή της βρίσκονταν τα θέματα 
Ανατολικόν και Θρακήσιον. Αναλυτικότερα βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1671.  
102 Η Λυκαονία αποτελούσε το νοτιότερο σημείο της κεντρικής Ανατολίας. Σχετικά βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 
1258. 
103 Αναφορικά με τη σύνδεση των Τσιγγάνων – Αθιγγάνων με τη μαγεία γενικότερα  βλ .Η εμφάνιση των 
Τσιγγάνων – Αθιγγάνων συνδέθηκε με τη μαγεία από τους πρώτους κιόλας χρόνους της εμφάνισής τους. 
Σχετικά βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Λαοί, Φυλαί, Γλώσσαι, ό.π., σελ.343 και FRASER A., Οι Τσιγγάνοι, εκδ. 
Οδυσσέας, Αθήνα 1998, σελ. 61. 
104 Η κυριολεκτική σημασία του επιθέτου: πυρακτωμένος. Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό της 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα 2014, σελ. 545. [στο εξής: MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό] 
105 Η έμφαση δική μας. 
106 Ο Ναός χτίστηκε το 550 περίπου στον τέταρτο λόφο της Κωνσταντινούπολης και βορειοδυτικά  του 
υδραγωγείου του ουάλη. Αναλυτικότερα βλ. DOWNEY G., “The Tombs of the Byzantine Emperors in the 
Church of the Holy Apostles in Constantinople”, Journal of Hellenic Studies, 79 (1959), σελ. 27–51  WHARTON-
EPSTEIN A., “The Rebuilding and Decoration of the Holy Apostles in Constantinople: A Reconsideration”, 
Greek, Roman and Byzantine Studies, 23 (1982), σελ. 79-92. 
107 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 501, 3-6 
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να συγκρίνει και να συνδέσει τη μιαρά108 δηλαδή ακάθαρτη, βρόμικη, αποτρόπαια, 
εικονομαχία, και των θέσεων της με τις δογματικές αντιλήψεις των 
Παυλικιανών και των ετεροδόξων γενικότερα . Επίσης, παρατηρούμε και την 
επανάληψη της χρήσης του επιθέτου δυσσεβής και του επιθήματος δυσ- που 
προαναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο 109 . Το θαύμα της ανάστασης του 
Κωνσταντίνου του Ε΄ έχει διττή σημασία, διότι με το περιστατικό αυτό εμμέσως 
γίνεται κατανοητό, ότι η φήμη του ως στρατηγού ήταν αναμφισβήτητη και 
ουσιαστικά επιβεβαιώνει τη ψυχολογική ανάγκη των λαών, που προβαίνουν σε 
αναβιώσεις προσωπικοτήτων σε επικίνδυνες περιστάσεις, οι οποίες θα 
βοηθούσαν στην αναπτέρωση του ηθικού. Ο Θεοφάνης στο σημείο αυτό, όμως, 
προσπαθεί να αποδομήσει τη θέση αυτή τονίζοντας, ότι πρόκειται για τάφο ενός 
πλάνου, αυτού δηλαδή που εξαπατά και παραπλανά ταυτίζοντας έτσι την 
εικονομαχική αντίληψη με πλάνη: «καὶ ἔνδον εἰσπηδήσαντες προσέπιπτον τῷ τοῦ 
πλάνου μνήματι τοῦτον ἐπικαλούμενοι καὶ οὐ θεόν, ἀνάστηθι....διαφημίσαντες ὅτι 
ἀνέστη ἔφιππος ὁ τάρταρον οἰκῶν μετὰ δαιμόνων». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί 
και η παράθεση που χρησιμοποιεί, για να χαρακτηρίσει τον Κωνσταντίνο τον Ε΄: 
ὁ τάρταρον 110  οἰκῶν μετὰ δαιμόνων, όπου τον τοποθετεί να βρίσκεται στον 
τάρταρον: στον Άδη, κόλαση μαζί με τους δαίμονες. Τέλος, ως συνέχεια της 
προσπάθειας αποδόμησης του συμβάντος προσθέτει ότι αυτοί που προέβησαν 
στην πράξη αυτή στην πραγματικότητα δεν ήταν Χριστιανοί, αλλά Παυλικιανοί, 
αναφέροντας στη συνέχεια έναν υποτιμητικό χαρακτηρισμό και ειδικότερα: «οἱ 
δὲ πολλοὶ τῶν ταῦτα βλασφημούντων σχήματι μόνον ἦσαν Χριστιανοὶ τῇ δὲ ἀληθείᾳ 
Παυλικιανοί, οἵ τινες μὴ δυνάμενοι τὰ ἑαυτῶν μυσαρὰ δόγματα παρεμφαίνειν τῇ 
τοιαύτη προφάσει τοὺς ὰμαθεῖς παρενόθευον Κωνσταντίνον τὸν Ἰουδαιόφρονα 
μακαρίζοντες ὡς προφήτην καὶ νικητὴν καὶ τὴν κακοδοξίαν αὐτοῦ ἐπ’ ἀνατροπῇ τῆς 
ἐν σάρκου οἰκονομίας111...». Εμβαθύνοντας ουσιαστικά σε σημασιολογικό επίπεδο 
διαπιστώνουμε, ότι ο Θεοφάνης επιλέγει συγκεκριμένες φράσεις για να 

                                                           
108 Από το μιαρός-α όν  βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1372 
109 Αυτόθι  σελ,  υποσημ. 8 
110 Ο Τάρταρος ήταν η καταχθόνια άβυσσος στην οποία ο Δίας έριχνε όσους τον είχαν προσβάλλει. Επίσης, 
δηλώνει τον Άδη και τον Κάτω κόσμο. Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 2098˙ GRIMAL P., 
Mythology, ό.π.,  σελ. 416.  
111 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 500, 21-27 
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προσδώσει έμφαση στη σκιαγράφηση της εικόνας του Κωνσταντίνου του Ε ΄, 
συνδέοντάς την με τις απεχθείς και ακάθαρτες πρακτικές των ετεροδόξων: τὰ 
ἑαυτῶν μυσαρὰ112 δόγματα, οι οποίοι χαρακτηριστικά αναφέρει ότι δεν είχαν άλλη 
δυνατότητα από το να ξεγελούν τοὺς ὰμαθεῖς, παρουσιάζοντας τον Κωνσταντίνο 
τὸν Ἰουδαιόφρονα113, αυτόν δηλαδή που σκέφτεται ως Ιουδαίος σαν νικητή και 
προφήτη. Στο σημείο αυτό διακρίνουμε από υφολογικής άποψης τη χρήση δύο 
αντιθετικών μοτίβων: το ένα σχετίζεται με την:  

Αμάθεια VS γνώση  
εφόσον όπως υποστηρίζει αυτοί που δεν έχουν γνώση μπορούν να επηρεαστούν 
από τις αντιλήψεις των ετεροδόξων, ενώ το δεύτερο με το μοτίβο:  

ορθοδοξία VS κακοδοξία 
με το οποίο ουσιαστικά τονίζει τη διαφορά μεταξύ ορθόδοξης πίστης και αίρεσης, 
εφόσον με τη λέξη κακοδοξία  εννοούμε και την αίρεση που για ακόμη μια φορά 
την ταυτίζει με την εικονομαχική  αντίληψη. 
 Το τελευταίο χωρίο που γίνεται αναφορά στους ετερόδοξους στη 
Χρονογραφία του Θεοφάνη αναφέρεται στη διάρκεια της αυτοκρατορίας του 
Μιχαήλ του Γ ΄ το 811-813 και στον τρόπο τιμωρίας που επέλεξε και 
συγκεκριμένα τη θανατική ποινή για να καταστείλει τις ομάδες των Μανιχαίων, 
των Παυλικιανών και Αθιγγάνων στην ευρύτερη περιοχή της Φρυγίας και 
Λυκαονίας που προαναφέραμε παραπάνω, δίνοντας στο σημείο αυτό 
γεωγραφικές πληροφορίες της εξάπλωσής τους: «ζήλῳ δὲ Θεοῦ πολλῷ ὁ 
εὐσεβέστατος βασιλεῦς κατὰ Μανιχαίων καὶ τῶν νῦν Παυλικιανῶν καὶ Ἀθιγγάνων 
τῶν ἐν Φρυγίᾳ και Λυκαονίαν κεφαλικήν τιμωρίαν ἀποφηνάμενος114...». Διαβάζοντας 
το χωρίο και ειδικότερα τον χαρακτηρισμό: ὁ εὐσεβέστατος βασιλεῦς 
παρατηρούμε την εμφανή αντίθεση αναφορικά με τους χαρακτηρισμούς των 
προηγουμένων εικονομάχων αυτοκρατόρων. Χρησιμοποιείται, επίσης, ο 

                                                           
112 Από το μυσαρός – ά – όν που σημαίνει αυτός που μολύνει, ο απεχθής, ο ακάθαρτος. Σχετικά βλ. 
MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1399. 
113 Εμφατικός χαρακτηρισμός. Η λέξη προέρχεται από το Ἰουδαίος και φρήν που σημαίνει αυτός που 
σκέφτεται σαν Ιουδαίος. Για μια ακόμη φορά παρατηρούμε την αντίληψη για την επιρροή των Εβραίων στο 
ζήτημα της αίρεσης. βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1011. 
114 Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 494, 33 και 495, 1-3 
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υπερθετικός βαθμός που προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο λόγο, καθώς και η 
χρήση του αντιθετικού μοτίβου: 

Ευσεβής VS Ασεβής 
Επιπροσθέτως, παρατηρούμε την επανάληψη του επιρρήματος νῦν, το οποίο 
επιβεβαιώνει την αντίληψη που υπήρχε για την ταύτιση των Μανιχαίων με τους 
Παυλικιανούς από τη μια και από την άλλη τη συγχρονική διάσταση του 
ζητήματος, όπως επίσης και τις τιμωρίες: κεφαλικήν τιμωρίαν,  δηλαδή τη 
θανατική ποινή που επέβαλε η άρχουσα τάξη σε τέτοιες περιπτώσεις. Με αυτές 
τις αναφορές κλείνει η αφήγηση του Θεοφάνη για τους ετερόδοξους. 

* 

 Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Η εικόνα των 
ετεροδόξων στην «Ἱστορία Σύντομος» και στον τρίτο «Αντιρρητικό 
λόγο». 

Ο Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως115 περιγράφει στο έργο 
του Ἱστορία Σύντομος τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο από 
το 602 – 769. Στο συγκεκριμένο χωρίο γίνεται λόγος για τις μετακινήσεις 
ετεροδόξων πληθυσμών ως πολιτική στάση του αυτοκράτορος και μια 
γενικότερη αντίληψη για την καταπολέμηση του ζητήματος: «...Ταῦτα ἐπιτελῆ 
ποιήσας Κωνσταντίνος ἦρξε δομεῖσθαι τὰ ἐπὶ Θρᾴκης πολίσματα, ἐν οἷς οἰκίζει Σύρους 
καὶ Ἀρμενίους, οὕς ἐκ τε Μελιτηναίων πόλεως καὶ Θεοδοσιουπόλεως μεταναστάς 
πεποίηκε, τὰ εἰς τὴν χρείαν αὐτοῖς ἀνήκοντα φιλοτίμως διορισάμενος116..».  Στην 
πρόταση αυτή παρατηρούμε μια ενέργεια την οποία τονίζει ο Νικηφόρος και 
ειδικότερα τη φράση: τὰ εἰς τὴν χρείαν αὐτοῖς ἀνήκοντα φιλοτίμως διορισάμενος, 
όπου πρόκειται για μια ουσιαστική προεξοχή του Κωνσταντίνου του Ε΄, ο οποίος 
παρείχε τα απαραίτητα για τη διαβίωση των μετακινούμενων πληθυσμών. 
Όμως, η βίαιη αυτή μετακίνηση για πολιτικούς λόγους σαφώς και είναι 
αντιφατική με τη φιλοτιμία που βλέπει ο Νικηφόρος στην πράξη αυτή της 
μετακίνησης και δημιουργεί έναν τόνο ειρωνικό.  
                                                           
115 Αναφορικά με τα βιογραφικά στοιχεία και το έργο του Νικηφόρου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως  βλ. 
αυτόθι σελ. 5 υποσημ. 18 
116 Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Ἱ στορία Σύντομος, ό.π., σελ. 66.  
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Το δεύτερο επεισόδιο προέρχεται από τον 3ο αντιρρητικό λόγο117 και 
σχετίζεται με τη περίοδο διακυβέρνησης της αυτοκράτειρας Ειρήνης της 
Αθηναίας (780-802)118, η οποία ακολούθησε εικονοφιλική πολιτική και κατέστη 
επίτροπος του γιού της Κωνσταντίνου ΣΤ΄, ο οποίος ήταν ανήλικος και 
ειδικότερα: «τῆς ἐπ’ εὐσέβειᾳ γνωριζομένης καὶ τὴν ἀρχὴν τὴν βασιλείον διεπούσης 
ἀξιοζήλωτόν τε καὶ ἔνθεον σπουδὴν περὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς πίστιν ἐπιδειξαμένης ..τῆς 
πόλεως τῆσδε ἐφ’ ἧς κακῶς καὶ ἀθέως παρὰ τοῦ ἠθροικότος ἐνίδρυντο, καλῶς καὶ 
αἰσίως ἐξώσθησαν  ͘περιαλ ώμενοι οἷα πλανῆτες περιεζήτουν θρησκείαν, καθ’ ἤν 
εἰκόνες καὶ ὑπομνήματα τῆς Χριστοῦ οἰκονομίας οὐκ ἐμφανίζονται εὑρίσκουσιν οὖν δὴ 
τὴν ἐρωμένην ἐκ πλείονος τὴν Μανιχαίων δὴ λέγω ἀπιστίαν καὶ ἀθεΐαν, καὶ τῇ δόξῃ 
τῇ ἐκείνων συνᾴδουσαν..». Είναι εμφανής η τάση προεξοχής του Νικηφόρου προς 
το πρόσωπο της εικονόφιλης119 αυτοκράτειρας Ειρήνης της Αθηναίας, ο οποίος τη 
χαρακτηρίζει: ἐπ’ εὐσέβειᾳ γνωριζομένης, καθώς και ότι κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησής της επέδειξε θεϊκό ζήλο για την ορθόδοξη πίστη: καὶ τὴν ἀρχὴν 
τὴν βασιλείον διεπούσης ἀξιοζήλωτόν τε καὶ ἔνθεον σπουδὴν περὶ τὴν καθ’ ἡμᾶς 
πίστιν. Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον προκαλούν στην αφήγηση τα αντιθετικά 
μοτίβα, τα οποία και συνδυάζει με ένα ομοιοτέλευτο σχήμα:  

κακῶς καὶ ἀθέως VS καλῶς καὶ αἰσίως 
όπου στο σημείο αυτό αντιπαραβάλλεται η κατάσταση που επικρατούσε, όσον 
αφορά στην εξάπλωση της αίρεσης και η θετική  εξέλιξη, σύμφωνα με τον 
Νικηφόρο, της παρεμβολής της Ειρήνης και της επίλυσής του. Επιπροσθέτως, η 
περιγραφή των Μανιχαίων στο σημείο αυτό της αφήγησης, ως πλανήτες να 
αναζητούν και να επιδιώκουν να βρουν μια δογματική αντίληψη, στην οποία 
δεν είχαν θέση οι εικόνες και τα σημεία που θα επιβεβαίωναν, όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει ο Νικηφόρος, τα μνημεία ενσάρκωσης του Χριστού 
αποτελούν κοινό τόπο και ταυτόχρονα συνδετικό κρίκο της περιρρέουσας 
ατμόσφαιρας της εποχής κατά την οποία είχε δημιουργηθεί ενός είδους ταύτισης 
των εικονομάχων με τις αντιλήψεις των αιρετικών.  Τέλος, για να προσδώσει 

                                                           
117

 Νικηφόρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Αντίρρησις Τρίτη, PG: 100, 375-532 
118 ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία Α ΄, ό.π., σελ. 633 κ.ε. Επίσης βλ. HAMILTON J., Christian 
Dualist Heresies, ό.π., σελ. 58. 
119 Η έμφαση δική μας. 
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μεγαλύτερη έμφαση στην περιγραφή των Μανιχαίων και των δοξασιών τους 
αναπτύσσει το αντιθετικό μοτίβο:  

ἀπιστίαν καὶ ἀθεΐαν VS πίστην 
με το οποίο και ουσιαστικά επιτυγχάνει τη δογματική σχέση μεταξύ 
Εικονομάχων και Μανιχαίων. 

* 

 Γεωργίου Μοναχού ή Αμαρτωλού: Αναφορές σε ετερόδοξους 
στο Προοίμιο του Χρονικοῦ Συντόμου. 

 Η συνοπτική περιγραφή των στόχων και των αρχών με τα οποία δομούν 
το έργο τους στο προοίμιό τους αποτελούσε μια γενικότερη τακτική από πλευράς 
ιστoριογράφων και χρονογράφων. Στον Πρόλογο του Χρονικού Συντόμου ο 
Γεώργιος Μοναχός παρουσιάζει το χρονικό πλαίσιο της αφήγησής του, καθώς 
και τη μεθοδολογική του προσέγγιση αναφορικά με τη διάρθρωση του υλικού 
του120.   

Σαφέστατα, όπως υποστηρίζει και ο Καρπόζηλος, παρουσιάζει με 
χρονολογική σειρά τις θεματικές ενότητες και αυτό με μια εμβόλιμη – 
παρέκβαση στην οποία πραγματεύεται  ειδικότερα την ειδωλολατρεία, τις 
γενικότερες πλάνες των αρχαίων Ελλήνων, την πολυθεϊστική διάσταση των 
εθνών, τα διάφορα ετερόδοξα κινήματα – αιρέσεις εκ των οποίων και των 
εικονομάχων 121 .  Η αναφορά στο προοίμιο του Γεωργίου Μοναχού στους 
Μανιχαίους αποτελεί κομβικό σημείο για την κατανόηση της εικόνας που 
περιγράφει με μια ιδιαίτερα εκτενή πρόταση, όπου με παρατακτική σύνδεση 
προβαίνει σε μια καθαρά υβριστικού περιεχομένου σκιαγράφηση: «...οὐ μὴν δὲ 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκφυλον καὶ θεοστυγῆ τε καὶ παμβέβηλον τῶν Μανιχαίων λῦσσαν, ἀφ’ 
ἧς ὥσπερ ἔκ τινος λυσσῶντος κυνὸς τὴν αἰσχίστην τε καὶ κάκιστον μετειληφυῖα 
νόσον ἀνεφύη ἡ τῶν ἀλιτηρίων καὶ κακοσχόλων εἰκονομάχων ἐμβρόντητος αἵρεσις, 
καὶ ὅθεν ἀπήρξατο καὶ ποῦ κατέληξεν, ἥτις γε τοὺς προστάτας αὐτῆς καὶ συνίστορας 

                                                           
120 KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 233-234. Επίσης, γενικότερη βιβλιογραφία σχετικά με το 
έργο του Γεωργίου Μοναχού βλ. αυτόθι σελ. 11 υποσημ. 61 και σελ. 12 υποσημ. 63. 
121KAΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί, ό.π., σελ. 238 
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ἀλλοτρίους ἐκ περιουσίας τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καταστήσασα σὺν τοῖς ὁμόφροσιν 
αὐτῶν ἐκδήλως ἅμα καὶ τὰ τούτων ληρήματα καὶ βληχήματα τῆς ἀδεκάστου δίκης 
ὑπευθύνους καὶ ἐνδίκους (ὤ τῆς ἀπάτης καὶ παραπληξίας τῶν πεφενακισμένων καὶ 
ματαιοφρόνων) ἀπέφηνε κομιδῇ καὶ τῷ αἰωνίῳ πυρὶ παρέπεμψεν, τὴν τῶν 
ἀτασθάλων και κακοφρόνων Σαρακηνῶν καταγέλαστον δόξαν καὶ τὴν κτηνώδη ζωὴν 
καὶ μέντοι καὶ τὴν διδασκαλίαν τοῦ λαοπλάνου ψευδοπροφήτου αὐτῶν καὶ ὅθεν 
κακῶς αναδέδεικται, καὶ πρὸς τούτοις τὴν τοῦ γέροντος Θωμᾶ νεωτερισθεῖσαν 
παιδοπρεπῆ ματαιοφροσύνην τε καὶ παράνοιαν καὶ τὴν ἀργαλέαν καταστροφὴν τοῦ 
παναθλίου καὶ ταλαπώρου. καὶ ταῦτα ἅλις122. 

Όπως διαπιστώνουμε αρχίζει την αναφορά στους Μανιχαίους με τον 
αντιθετικό σύνδεσμο: οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ για να προσδώσει μια εμφατική διάσταση 
στην αφήγηση. Η εμβόλιμη αυτή ενότητα παρουσιάζει την εξής δομή: Άμεσα 
γίνεται η ταύτιση - σύνδεση της αίρεσης των Μανιχαίων με την εικονομαχία την 
οποία και περιγράφει και ως λύσσα, δηλαδή μια πάρα πολύ κακή μεταδοτική 
ασθένεια ζώου: ἀφ’ ἧς ὥσπερ ἔκ τινος λυσσῶντος κυνὸς τὴν αἰσχίστην τε καὶ 
κάκιστον μετειληφυῖα νόσον, η οποία ήταν αποτέλεσμα της εμφάνισης της αίρεσης 
των εικονομάχων: ἀνεφύη ἡ τῶν ἀλιτηρίων καὶ κακοσχόλων εἰκονομάχων 
ἐμβρόντητος αἵρεσις. Διαπιστώνουμε ότι, επιλέγει να χρησιμοποιήσει υπερθετικό 
βαθμό για να περιγράψει την εικόνα της ασθένειας θέλοντας έτσι να επηρεάσει 
τους αναγνώστες. Επίσης, τη χαρακτηρίζει: ἐμβρόντητος αἵρεσις, όπου 
ἐμβρόντητος σημαίνει σαστισμένος, παράφρων, αποβλακωμένος θέλοντας ίσως να 
επικρίνει τις δογματικές αντιλήψεις των εκπροσώπων της εικονομαχικής έριδος 
από τη μια, ενώ τους ίδιους εικονομάχους τους χαρακτηρίζει αλιτήριους και 
κακόσχολους. Ακολούθως παρατηρούμε, ότι υπάρχουν στοιχεία προφορικότητας 
στην εμβόλιμη αυτή ενότητα, όπως κάποιες παρεμβολές προσωπικών απόψεων 
του συγγραφέα ψυχογραφικού χαρακτήρα: ὅθεν ἀπήρξατο καὶ ποῦ κατέληξεν, 
τονίζοντας έτσι το μέγεθος της εξάπλωσης της αίρεσης και με την πρόταση: ὤ 
τῆς ἀπάτης καὶ παραπληξίας τῶν πεφενακισμένων καὶ ματαιοφρόνων, η οποία με 
τον επιφωνηματικό τόνο της και  χαρακτήρα θυμίζει έντονα αρχαία τραγωδία 
και ειδικότερα προσδίδει το στοιχείο της θεατρικότητας στο κείμενο. Παράλληλα 
                                                           
122 Γεώργιος μοναχός, Χρονικόν, ό.π., σελ. 1, 40-53. Παραθέτουμε  το μεγαλύτερο τμήμα της εμβόλιμης 
ενότητας για να καταδείξουμε την έκταση και το ύφος.  
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οι ομοιοκατάληκτοι αυτοί χαρακτηρισμοί προσδιορίζουν το πως αντιλαμβάνεται 
το δογματικό γίγνεσθαι της αίρεσης ο χρονογράφος και ειδικότερα ως απάτη, 
παραφροσύνη και ψευδολογία. 

* 

 Επιστολές123: 
 Θεοδώρου Στουδίτου: Η Επιστολή στο Θεόφιλο Εφέσου. 
 Ο Θεόδωρος Στουδίτης124 ήταν γνωστός υποστηρικτής της εικονόφιλης 
παράταξης, ο οποίος έζησε και έδρασε στην Μονή Στουδίου απ‟ όπου και 
εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των εικονομάχων. Το σημείο στο οποίο γίνεται 
αναφορά από τον ίδιο σε ετερόδοξους προέρχεται από την επιστολή του στον 
Θεόφιλο Εφέσου125 σχετικά με το θάνατο του Αθανασίου. Παρατηρούμε ότι 
προβαίνει σε σαφή ταύτιση των Εικονομάχων με τους Μανιχαίους: «Πρῶτον μὲν 
ὅτι ἐν ἡμῖν αὐτοῖς τοῖς ὀρθοτομοῦσι τὸν λόγον τῆς ἀληθείας κατὰ τὴν νῦν λυττῶσαν 
αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων, ἐρεσχελίαι γίνονται καὶ σχίσματα ἐπιφύονται˙ ...ἡμεῖς 
φησὶν οὔτε κτένεσθαι τοὺς Μανιχαίους, οὔτε μὴ κτένεσθαι συνεβουλεύσαμεν. Εἰ δὲ 
καὶ ἐπετρέψαμεν τῶν καλλίστων τὸ μέγιστον εἴχομεν ἄν ποιῆσαι126». Την ταύτιση 
αυτή την επιτυγχάνει με τον εμπρόθετο προσδιορισμό127: κατὰ τὴν νῦν λυττῶσαν 
αἵρεσιν τῶν εἰκονομάχων,  που δηλώνει εναντίωση και λειτουργεί ως δομικό 
στοιχείο του αντιθετικού μοτίβου:  

αλήθεια VS ψέμα 
με τη φράση: τοῖς ὀρθοτομοῦσι τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, όπου ορθοτομία128 στην 
προκειμένη περίπτωση με τη μεταφορική της έννοια σημαίνει ορθοδοξία. 
Σημαντική για την κατανόηση του κειμένου είναι η φράση λυττῶσαν  ή 
                                                           
123 Σχετικά με τη Θεωρία της Επιστολής, τους τύπους και τα γενικά χαρακτηριστικά βλ. HUNGER H., Βυζαντινή 
Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 303-357.  
124 Σχετικά με τη βιογραφία και την εργογραφία του Θεοδώρου Στουδίτου βλ. ODB,  τομ. 3, σελ. 2044-2045. 
125 Ο Θεόφιλος Εφέσου ήταν μοναχός και ερημίτης και προήχθη σε επίσκοπο. Σχετικά βλ. 
http://www.pigizois.net/sinaxaristis/09/25_09.htm. 
126 Θεόδωρος Στουδίτης, PG 99: 1481D. 
127 Η πρόθεση κατὰ με γενική δηλώνει εναντίωση. Σχετικά με τις σημασίες και  συντάξεις της πρόθεσης βλ.  
MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1071.  
128 Η λέξη ορθοτομία σημαίνει ευθεία χάραξη και μεταφορικά την ορθότητα δόγματος και κατά προέκταση 
την Ορθοδοξία. Σχετικά βλ.  MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1506˙ Επίσης βλ. LAMPE G.W.H., A 
Patristic, ό.π., σελ. 973.  
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λυσσῶσαν129 από το ρήμα λυσσάω που σημαίνει είμαι μανιασμένος, λυσσομανώ και 
που τονίζει την επικινδυνότητα της εξάπλωσης της αίρεσης. Διαπιστώνουμε, 
επίσης, ότι και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται το επίρρημα νῦν, με το 
οποίο ο Στουδίτης προσδίδει ένα τόνο συγχρονίας στην αφήγησή του. 
Ακολουθεί, τέλος, η προσπάθεια αποδόμησης των ετεροδόξων, οι οποίοι 
επιδίδονται σε ανωφελείς συζητήσεις και προβαίνουν σε διασπάσεις και 
χρησιμοποιώντας το ομοιοτέλευτο σχήμα για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στη 
νοηματική διάσταση με τις φράσεις: ἐρεσχελίαι γίνονται καὶ σχίσματα ἐπιφύονται. 
Ολοκληρώνοντας το συλλογισμό του αποκαλύπτει ένα κομβικό για την 
αφήγηση στοιχείο το ότι δηλαδή δεν είχε προτείνει ή συμβουλεύσει τη θανατική 
καταδίκη των Μανιχαίων και αυτό το πετυχαίνει με την αποφατική 
συμπλοκή130: οὔτε κτένεσθαι....., οὔτε μὴ κτένεσθαι, η οποία δημιουργεί έναν τόνο 
μουσικότητας με την επανάληψη αυτή. 

* 

 Βίοι Αγίων: 
 Μακάριος Πελεκητής:  Αποσπάσματα του Βίου του. 

Η Μονή της Πελεκητής βρισκόταν στη δυτική Μικρά Ασία αφιερωμένη 
στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Τα αποσπάσματα του βίου του Μακαρίου, που 
ήταν προφανώς οικονόμος και ηγούμενος της Μονής μας παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την εικόνα των αιρετικών και τις μεταστροφής τους 
στην ορθοδοξία. Ειδικότερα γίνεται αναφορά σε ένα περιστατικό 
φυλακισμένων Παυλικιανών, οι οποίοι παρακάλεσαν τον  Άγιο Μακάριο να 
προσευχηθεί για αυτούς και  ένας εξ αυτών αποδέχθηκε την μεταστροφή στην 
Ορθοδοξία: «Παυλινιαστῶν γὰρ ἤτοι Μανιχαίων καθειρχέντων ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ 
καὶ τὴν ἐπὶ θάνατον ψῆφον ἀπειληφότων, τὸν ἅγιόν τε τὴν ἐξόδιον ἐπ’ αὐτοῖς εὐχὴν 
ποιεῖσθαι προτρεπομένων, οὐδεμία, φησὶν, οὕτως κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος ἐστὶν. 
Διὸ τὸ ἀντάξιον τέλος τῆς δυσσέβειας κομίζεσθε....Πάντων οὖν ὀλεθρίῳ τέλει 
ἀναιρεθέντων, οὗτος μόνος περισωθεὶς τὰ τῆς ὑποσχέσεως ἐξεπλήρωσεν τὸ βδελυρὸν 

                                                           
129

 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1289˙ 
130 Αναλυτικότερα για τη συντακτική δομή της αποφατικής συμπλοκής βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., 
σελ. 112. 
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τῆς αἵρέσεως ἀποθέμενος καὶ τὰ φωτεινὰ τῆς εὐσέβειας δόγματα περιβαλλόμενος131».  
Παρατηρούμε από την αρχή της πρότασης, ότι και στην περίπτωση αυτή γίνεται 
ταύτιση των Παυλικιανών με τους Μανιχαίους με το διαζευκτικό σύνδεσμο: 
Παυλινιαστῶν γὰρ ἤτοι Μανιχαίων όπου  ἤτοι  σημαίνει στην πραγματικότητα. Η 
αφήγηση δομείται με βάση το αντιθετικό μοτίβο: 

Φως VS Σκότος 
με το οποίο επιχειρείται να δοθεί έμφαση και ένας τόνος προεξοχής στην 
μεταστροφή αυτή, η οποία είναι αντίστοιχη με το φως: οὐδεμία, φησὶν, οὕτως 
κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος ἐστὶν. Με ύφος επιβεβαιωτικό: Διὸ τὸ ἀντάξιον τέλος τῆς 
δυσσέβειας κομίζεσθε  υπενθυμίζει ότι η θανατική ποινή είναι αντάξια για την 
στάση τους που τη χαρακτηρίζει δυσσέβεια, η οποία δηλώνει και την ευρύτερη 
αντίληψη που επικρατούσε γενικότερα.  Η περιγραφή ολοκληρώνεται  με την 
εκπλήρωση της υπόσχεσής τους και την ουσιαστική μεταστροφή στην 
Ορθοδοξία. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει στην αντίθεση:  

τὸ βδελυρὸν τῆς αἵρέσεως VS τὰ φωτεινὰ τῆς εὐσέβειας δόγματα 
το οποίο εμπεριέχει και ένα ψυχογραφικό στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να 
έχει διδακτικό ή προσηλυτιστικό χαρακτήρα. Με τις περιγραφές του Βίου του 
Μακαρίου Πελεκητή ολοκληρώνεται ο κύκλος παρουσίασης της εικόνας των 
ετεροδόξων στους ορθόδοξους συγγραφείς του 8ου αιώνος. 
 Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική εμβάθυνση των κειμένων του 8ου και 
9ου αιώνος καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα και 
συγκεκριμένη δομή. Δομικός θεματικός άξονας αποτελεί η προσπάθεια 
αντίκρουσης των δογματικών αντιλήψεων των ετεροδόξων. Η αποστροφή είναι  
εμφανής σε όλα τα κείμενα και πραγματοποιείται με διάφορα γλωσσικά και 
υφολογικά μέσα. Ένα ακόμη αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η προσπάθεια ή 
προτροπή καταστολής των ετερόδοξων κινημάτων, η οποία πολλές φορές 
αφορά και την ολοκληρωτική απομόνωση και συνάδει με τη Θεία Δίκη. Υπάρχει 
η τάση εκ μέρους των συγγραφέων να προβαίνουν στην ταύτιση με τους 
Εβραίους και πολλές φορές με τους Τσιγγάνους, εφόσον ήταν γνωστή η 
αρνητική εικόνα που υπήρχε στη χριστιανική γραμματεία περί του ζητήματος 
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αυτού. Συναντούμε, επίσης, εθνωνυμικούς χαρακτηρισμούς που ενέχουν 
αρνητική χροιά, ενώ σε πολλές περιπτώσεις προβαίνουν σε ταύτιση της αίρεσης 
με την εικονομαχία. Η δογματική σχέση μεταξύ Παυλικιανών με τους 
Βογόμιλους και η ουσιαστική τους ταύτιση τονίζεται σε πολλά σημεία των 
κειμένων. Η αφηγηματική διάρθρωση των κειμένων στηρίζεται πολύ συχνά σε 
αντιθετικά μοτίβα, όπου πιο συχνά έχουμε: φως VS σκότος, ευσέβεια VS ασέβεια, 
ορθοδοξία VS κακοδοξία, απιστία VS πίστη.   

*** 
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 3.1.2 Κείμενα του 10ου – 11ου αιώνα. 
Ο δέκατος αιώνας αποτελεί αιώνα σταθμό για την μετέπειτα εξέλιξη του 

μεσαιωνικού κόσμου τόσο του ανατολικού όσο και του δυτικού. Ήταν ο αιώνας 
κατά τον οποίο συντελείται η προσχώρηση των ευρωπαϊκών λαών στη 
χριστιανική θρησκεία με κεντρικό άξονα την Κωνσταντινούπολη , όπου γύρω 
από αυτήν περιστρέφονταν όλες οι αστικές, εμπορικές και πολιτιστικές 
λειτουργίες της εποχής 1 . Επιπροσθέτως, όπως υποστηρίζει ο Obolensky, η 
Κωνσταντινούπολη αποτελούσε σημείο αναφοράς και μίμησης2 για το σύνολο 
των λαών και κυρίως των σλαβικών απομακρυσμένοι από τον κίνδυνο 
εθνικιστικών ιδεών, που θα  απέτρεπε τέτοιου είδους μίμηση3. Ο 10ος  αιώνας 
σαφώς και θέτει τα όρια της ολοκλήρωσης ενός επονομαζόμενου πρώτου 
ουμανισμού, για να χρησιμοποιήσουμε τον όρο του Lemerle, του ουσιαστικού 
τέλους της πρώτης φάσης του εκχριστιανισμού, καθώς και μιας τάσης για 
εξισορρόπηση μεταξύ δύο παραδόσεων4.   

Αντίθετα τον 11ο αιώνα σταδιακά η Αυτοκρατορία παρουσιάζει φθίνουσα 
πορεία και μέσα σε διάστημα πενήντα ετών χάνει σημαντικές εδαφικές κτήσεις 
από τη μια, ενώ από την άλλη η πολιτική κατάσταση επιδεινώνεται, εξαιτίας 
των εμφύλιων συρράξεων που ταλάνιζαν την σταθερότητά της. Σημαντική, 
επίσης, εξέλιξη αποτελεί και η κατάργηση του θεματικού στρατού 
δραστηριότητες της συγκλήτου, που αποτελούσαν έναν παράγοντα συνοχής τους 
κράτους και ενός αισθήματος ασφάλειας5.   

                                                           
1 HOHENBERG P.M.-HOLLEN LEES L., The Making oh Urban Europe 1000-1994, Harvard University Press, Cambridge 
1995, σελ. 10-12.  
2 Η έμφαση δική μας. Εννοούμε ως πρότυπο για δημιουργία πολιτειακής, πολιτισμικής και 
πολιτιστικής δομής. 
3 OBOLENSKY D., The Byzantine Commonwealth, ό.π., σελ. 104. 
4 LEMERLE P., Ουμανισμός, ό.π., σελ. 282.   
5 ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, εκδ. Κανάκη, τομ. 3 (11ος – 12ος αι.), Αθήνα 2009, σελ. 
25-26 και 32. [στο εξής: ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι]. Επίσης για το ιστορικό πλαίσιο βλ. 
OSTROGORSKY G., Ιστορία, τομ. 2, ό.π., σελ. 205-229. 
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 Αποκηρυκτικά κείμενα του 10ου αιώνος. 
Τα αποκηρυκτικά κείμενα της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

εμπεριέχουν συνοπτικές μορφές κειμένων, τις οποίες τις διάβαζαν στις 
περιπτώσεις μεταστροφής των ετεροδόξων στην Ορθοδοξία. Η φόρμουλα των 
Βογόμιλων διαβαζόταν τμηματικά, ενώ ο πρώην – αιρετικός επαναλάμβανε τη 
φράση «ανάθεμα», σε κάθε παράγραφο με την παρουσία μαρτύρων6.Τα κείμενα 
στα οποία θα ερευνήσουμε την εικόνα των ετεροδόξων είναι τα ακόλουθα: «Πῶς 
ὀφείλουσιν οἱ μετανοούντες Μανιχαῖοι ᾶναθεματίζειν τὴν ἰδίαν αἵρεσιν7»,  «Ὅπως 
χρὴ ἀναθεματίζειν ἐγγράφως τὴν αἵρεσιν αὐτῶν τοὺς ἀπὸ τῶν Μανιχαῖων προσιόντες 
τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῆ ἐκκλησίᾳ8.» και «Περὶ τοῦ πῶς χρὴ τὸν ἀπὸ 
τῶν Παυλικιανῶν προσερχόμενον ἀναθεματίζειν τὴν αἵρεσιν τῶν Παυλικιανιστῶν9». 

Σαφώς θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πρόκειται για κείμενα τα οποία 
ενέχουν τη δομή και το ύφος ενός τελετουργικού κειμένου και αυτό γίνεται 
κατανοητό από τους τίτλους τους. Στο πρώτο κείμενο παρουσιάζεται με ποιο 
τρόπο γίνεται η αποκήρυξη της αίρεσης: Αποτελείται από  δεκαεπτά 
παραγράφους με τη χρήση της φράσης «ανάθεμα10» , και απαριθμεί ονομαστικά 
όλους τους εκπροσώπους ή τους υποστηρικτές της αίρεσης ή τις δογματικές 
αντιλήψεις, που όφειλαν οι υπό μεταστροφή αιρετικοί να απαρνηθούν. Η 
συγκεκριμενοποίηση μεταξύ των μεταστραφέντων και μη δημιουργούσε μια 
ατμόσφαιρα διάκρισης και κυριολεκτικού διαχωρισμού σε δύο στρατόπεδα των 
αποδεκτών και των προς αποφυγήν. 

Αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τη σκιαγράφηση της εικόνας των 
ετεροδόξων παρουσιάζει η επιλογική παράγραφος, η οποία αναφέρεται σε  όλους 
τους Παυλικιανούς, όπου και αν βρίσκονται και τους αναθεματίζει, 
προσδίδοντας έτσι μια οικουμενική διάσταση στην αφήγηση: «Ἀνάθεμα πᾶσι τοῖς 

                                                           
6HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 102. 
7 Πῶς ὀφείλουσιν οἱ μετανοούντες Μανιχαῖοι ᾶναθεματίζειν τὴν ἰδίαν αἵρεσιν, εκδ. ASTRUC Ch., et al, Les sources 
greques pour l‟ histoire des Paulicians d‟ Asie Mineure. Texte critique et traduction, T&M 4 (1970), σελ. 191-
195 [στο εξής: ASTRUC Ch., et al, Les sources greques]. 
8 Ὅπως χρὴ ἀναθεματίζειν ἐγγράφως τὴν αἵρεσιν αὐτῶν τοὺς ἀπὸ τῶν Μανιχαῖων προσιόντες τῇ ἁγίᾳ τοῦ Θεοῦ 
καθολικῇ καὶ ἀποστολικῆ ἐκκλησίᾳ, ASTRUC Ch., et al, Les sources greques, ό.π., σελ. 199-203. 
9 Περὶ τοῦ πῶς χρὴ τὸν ἀπὸ τῶν Παυλικιανῶν προσερχόμενον ἀναθεματίζειν τὴν αἵρεσιν τῶν Παυλικιανιστῶν, 
ASTRUC Ch., et al, Les sources greques, ό.π., σελ. 203-207. 
10 Για τη σημασία και χρήση, καθώς και για την ιστορική του εξέλιξη βλ. B, τομ. 1, σελ. 89. 
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Παυλικιανοῖς ὅπου ἐὰν εἰσί, τοῖς ἐν τῇ τοιαῦτη βδελυρᾷ αἱρέσει κατεχόμενοι  καὶ 
διαμένουσι μὴ τῇ ὀρθοδόξῳ πίστει  τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τῆς ἐν Κωνσταντινοπόλει 
στοιχοῦσιν11.». Η χρήση του ομοιοτέλευτου σχήματος12 προσδίδει ρητορικότητα 
στην αφήγηση. 

Το δεύτερο αποκηρυκτικό κείμενο έχει την ίδια τελετουργική δομή με το 
πρώτο μόνο που σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται σε έγγραφη αποκήρυξη των 
αιρετικών αντιλήψεων, ἀναθεματίζειν ἐγγράφως τὴν αἵρεσιν. Αποτελείται από 
έντεκα παραγράφους που εμπεριέχουν τον αναθεματισμό και έξι υποθετικούς 
λόγους, οι οποίοι εμπεριέχουν περιπτώσεις αναθεματισμού των δοξασιών τους. 
Από πλευράς σκιαγράφησης ενδιαφέρον παρουσιάζει για ακόμα μια φορά η 
επιλογική παράγραφος στην οποία αναθεματίζονται με τη σειρά όλοι οι 
διδάσκαλοι των Παυλικιανών και περιγράφονται ως τρισκατάρατοι διδάσκαλοι 
της νέας αυτής αίρεσης, αλλά το πιο σημαντικό ταυτίζονται με τον Αντίχριστο: 
«..καὶ τοῖς λοιποῖς ἅπασι τοῖς τρισκατάρατοις διδασκάλοις τῆς νέας ταῦτης αἱρέσεως 
καὶ προδρόμοις τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τοῦ Σατανᾶ πλάσματα , ἀνάθεμα αὐτοῖς13.»  

Το τρίτο κείμενο αναφέρεται και αυτό στον τρόπο με τον οποίο οφείλουν 
να ακολουθήσουν σχετικά με την μεταστροφή τους και όπως και τα 
προηγούμενα δύο αποτελείται από δεκαεπτά παραγράφους που εμπεριέχουν τον 
αναθεματισμό. Στο συγκεκριμένο κείμενο δε συναντούμε κάποιο ενδιαφέρον 
χωρίο βάσει του οποίου θα αντλούσαμε στοιχεία για την εικόνα των 
ετεροδόξων, καθώς η δομή του είναι καθαρά τελετουργική.  

* 

                                                           
11 Πῶς ὀφείλουσιν οἱ μετανοούντες ASTRUC Ch., et al, Les sources greques, ό.π., σελ. 195, 65-67. 
12 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 79.  
13

 Ὅπως χρὴ ἀναθεματίζειν, ASTRUC Ch., et al, Les sources greques, ό.π., σελ. 203, 87-89. 
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 Ομιλίες: 
 Ευθυμίου Περιβλέπτου: Συγγραφὴ Στηλιτευτικὴ τῆς τῶν ἀθέων 
καὶ ασεβῶν αἱρετικῶν τῶν λεγόμενων Φουδαγιατῶν αἱρέσεως. 
 Πριν προβούμε στην ερμηνευτική προσέγγιση της συγκεκριμένης 
ομιλίας14 θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα που 
αφορούν στον συγγραφέα. Τον Ευθύμιο της Μονής Περιβλέπτου15 στο παρελθόν 
πολλοί μελετητές τον ταύτιζαν με τον Ευθύμιο Ζιγαβηνό κάτι που είναι 
εσφαλμένο, διότι πρόκειται για δύο διαφορετικές προσωπικότητες. Ο Ευθύμιος 
Περιβλέπτου, ο οποίος είναι ουσιαστικά γνωστός ως Ευθύμιος Ακμονίας16 έζησε 
κατά την περίοδο της βασιλείας του Βασιλείου του Β ΄17. 
 Από τον τίτλο ακόμη της ομιλίας κατανοούμε το στόχο του συγγραφέως, 
ο οποίος με τη φράση: Συγγραφὴ Στηλιτευτικὴ,  όπου στηλιτευτικός -ὴ -ὸν, 
σημαίνει καταγγελτικός18, δίνει το στίγμα ενός καταγγελτικού λόγου, ενώ με τις 
φράσεις ἀθέων καὶ ασεβῶν αἱρετικῶν προσδίδει έμφαση στην αφήγηση που 
πρόκειται να ξετυλιχθεί.  
 Η αφηγηματική διάρθρωση της εικόνας τῶν λεγόμενων Φουδαγιατῶν, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, παρουσιάζει την εξής δομή: 

 Παρουσίαση ετεροδόξων – δογματικές αντιλήψεις. 
 Κρούσματα παρουσίας στη Μονή Περιβλέπτου. 
 Ταύτιση με Εβραίους. 
 Στάση ετεροδόξων. 
Η oμιλία του Ευθυμίου αρχίζει με την αναφορά και την επεξήγηση για 

την αίρεση των Φουνδαγιτών, προσδιορίζοντας χωροταξικά, ότι στη Δύση είναι 
γνωστοί ως Βογόμιλοι, όπου ουσιαστικά πρόκειται για την ταύτισή τους. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο συνοπτικά παρουσιάζει τις 
                                                           
14 Για την ερμηνευτική προςέγγιση χρησιμοποιούμε την έκδοση: Εὐθυμίου Μοναχοῦ τοῦ ἀπὸ τῆς σεβασμίας 
Μονῆς Περιβλέπτου: Συγγραφὴ Στηλιτευτικὴ τῆς τῶν ἀθέων καὶ ασεβῶν αἱρετικῶν τῶν λεγόμενων Φουδαγιατῶν 
αἱρέσεως, PG 131, 47C-58C. 
15  Η Μονή Περιβλέπτου βρισκόταν νοτιοδυτικά της Κωνσταντινούπολης και ήταν αφιερωμένη στη 
Θεοτόκο. Σχετικά βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1629.  
16 Η διοίκηση της Ακμονίας, βρισκόταν στο θέμα Οψικίου. Γενικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του 
Ευθυμίου Άκμονίας βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 756.  
17 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 142. 
18 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1259. 
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δογματικές αντιλήψεις τους χρησιμοποιώντας αποφατική συμπλοκή19 με τους 
συνδέσμους οὔτε..οὔτε: «Ἔστιν ἡ αἵρεσις τῶν ἀθέων Φουνδαγιατῶν τῶν ἑαυτοὺς 
ἀποκαλούντων Χριστοπολίτας, ἐν δὲ τῆ Δύσει καλουμένων Βογομίλων αὕτη. Οἱ 
τοιοῦτοι Θεὸν ποιητὴν οὐρανοῦ  καὶ τῆς γῆς οὐ σέβονται, οὔτε Θεοτόκον, οὔτε τίμιον 
σταυρόν, οὔτε ἅγιον, οὔτε εἰκόνας, οὔτε θείους ναοὺς...ἀλλὰ πάντα βδελύσσονται καὶ 
ἀτιμάζουσιν20.». 

Στην επόμενη αφηγηματική ενότητα μας δίνει σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με την ύπαρξη ετεροδόξων τεσσάρων μοναχών στην Μονή Περιβλέπτου, 
καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής του. Η χρήση του αντιθετικού μοτίβου: 

ευσεβείς VS ασεβείς 
με το οποίο και δομεί τη συγκεκριμένη αφήγηση λειτουργεί εμφατικά, διότι 
επρόκειτο για διδασκάλους, όπως αναφέρει, και στόχευε στην αποδόμηση των 
δογματικών τους θέσεων: «Τούτους γοῦν, οὕς εὗρον, τέσσαρας ἀσεβεῖς διδασκάλους 
ἐν τῆ προδηλωθείσῃ μονῇ τῆς Περιβλέπτου φανερώσας, καί χωρισθέντας ἀπ’ 
ἀλλήλων, ἰδέᾳ ἡ αὐτῶν φανερῶς ἡμῖν ἐξειπεῖν κατηνάγκασα21.».  
 Αναφορικά με τις δογματικές τους αντιλήψεις χαρακτηριστικά 
υποστηρίζει, ότι δε τολμάει να τις γράψει, εξαιτίας της υπέρμετρης ασέβειας του 
θεματικού τους περιεχομένου: «Οὐ τολμῶ, ἀδερφοί, τὰς τῶν τοιούτων ἀσεβῶν 
βλασφημίας, ἅς κατὰ τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ σταυροῦ, καὶ τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν 
εἰκόνων, καὶ κατ’ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ ἡμῶν βλασφημούσον, ἐγγράφως 
ἐκθέσαι, ἅς οὐδὲ οἱ ἄπιστοι Ἐβραίοι τολμῶσιν εἰπεῖν22». Ουσιαστικά στο σημείο αυτό 
προβαίνει στην ταύτιση των ετεροδόξων με τους Εβραίους και ειδικότερα σε μια 
συγκριτική διάσταση, εφόσον ούτε αυτοί θα τολμούσαν να εκθέσουν γραπτώς τις 
αντιλήψεις των Βογόμιλων. Με τη χρήση του πολυσύνδετου σχήματος 23 
προσδίδει ένα τόνο προφορικότητας στο κείμενο και έμφασης στην αρνητική 
σημασιολογική διάσταση των απόψεών του.  
 Τη σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων την ολοκληρώνει με το 
αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής της στάσης των αιρετικών με ένα τόνο 
                                                           
19 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 112.  
20 PG 131, 47C. 
21

 PG 131, 53C. 
22 PG 131, 56A. 
23 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 103. 
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αποστροφής: «Κτίζουσιν ἐκκλησίας οἱ ἀσεβεῖς...οὐ πίστει, ἀλλ’ εἰς το ἐμπαίζειν, καί 
μιαίνειν αὐτὰς...Ζωγραφοῦσιν εἰκόνας, οὐ πίστει, ἀλλ’ εἰς τὸ ὑβρίζειν, καὶ μιαίνειν 
αὐτάς24.». Με τη χρήση του ομοιόπτωτου σχήματος25  Κτίζουσιν ἐκκλησίας..οὐ 
πίστει...Ζωγραφοῦσιν εἰκόνας, οὐ πίστει, η αφήγηση αποκτά έναν τόνο 
προφορικότητας και μουσικότητας, οπότε και η σημασία του χωρίου μεγαλύτερη 
έμφαση. 

* 

 Ευθυμίου Ζιγαβηνού: Πανοπλία Δογματική. 
 Ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός, γεννήθηκε στα 1100 και ήταν θεολόγος. Ήταν 
μοναχός στην Κωνσταντινούπολη και ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α ΄ο Κομνηνός 
του ανέθεσε τη συγγραφή ενός έργου με τίτλο: Πανοπλία Δογματική που 
αποτελείται από είκοσι οχτώ τίτλους και με θέμα την αποδόμηση των 
ετερόδοξων αντιλήψεων26. Οι Ομιλίες που θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά είναι 
οι εξής: «Κατὰ Σίμωνος τοῦ Σαμάρεως, καὶ Μαρκίωνος τοῦ Ποντικοῦ, καὶ τοῦ Πέρσου 
Μάνεντος, καὶ τῶν Μανιχαίων, τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου27.», «Κατὰ τῶν λεγόμενων 
Παυλικιανῶν ἐκ τῶν Φωτίου τοῦ μακαριωτάτου πατριάρχου 
Κωνσταντινουπόλεως28.», «Κατὰ Μασαλιανῶν29», «Κατὰ Βογομίλων. Βόγον μὲν γὰρ ἡ 
τῶν Βουλγάρων γλῶσσα καλεῖ τὸν Θεὸν, Μίλον δὲ τὸ ἐλέησον. Εἴη δ’ ἄν Βογόμιλος 
κατ’ αὐτοὺς ὁ τοῦ Θεοῦ τὸν ἔλεον ἐπισπώμενος30».  
 Η αντιρρητική διάσταση των ομιλιών του Ευθυμίου Ζιγαβηνού γίνεται 
άμεσα αντιληπτή από τους τίτλους, εφόσον σε όλους κυριαρχεί η πρόθεση κατὰ + 
γενική που δηλώνει εναντίωση31. Αναλυτικότερα η πρώτη ομιλία, Κατὰ Σίμωνος 
τοῦ Σαμάρεως, καὶ Μαρκίωνος τοῦ Ποντικοῦ, καὶ τοῦ Πέρσου Μάνεντος, καὶ τῶν 
Μανιχαίων, τοῦ μεγάλου Ἀθανασίου, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι δε 
συναντούμε καμία απολύτως ονομαστική και συγκεκριμένη αναφορά, παρά 

                                                           
24 PG 131, 56A-B. 
25 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 78. 
26 Για τη ζωή και το έργο του Ευθυμίου Ζιγαβηνού βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2227. 
27 PG 130, 305C-308C. 
28 PG 130, 1189C-1216C. 
29 PG 130, 1273B-1289C. 
30 PG 130, 1289D-1332D. 
31 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 82.  
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μόνο περιφραστικές συγκεκαλυμμένες περιγραφές με αρνητική χροιά. Έτσι από 
το προοίμιο της ομιλίας έχουμε την περιγραφή των ετεροδόξων, οι οποίοι 
εξέπεσαν από την ορθόδοξη διδασκαλία: «Τινὲς ἐκπεσόντες τῆς ἐκκλησιαστικῆς 
διδασκαλίας, καὶ περὶ τὴν πίστην ναυγαγήσαντες, ὑπόστασιν τοῦ κακοῦ 
παραφρονοῦσιν εἶναι.». Η περιφραστική αυτή διάσταση της αφήγησης συντελείται 
με τη χρήση της αόριστης αντωνυμίας τις, η οποία διανθίζεται από έντονη 
εικονοποιία με την περιγραφή του ναυαγίου.  
 Η δεύτερη αναφορά παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά περιφραστικής 
περιγραφής και αφορά στις δογματικές αντιλήψεις των ετεροδόξων, οι οποίες 
σύμφωνα με τον Ζιγαβηνό είναι σαθρές: «Σαθρᾶς δὴ τοίνυν τῆς τοιαύτης διανοίας 
αὐτῶν φαινομένης, ἀνάγκη τὴν ἀλήθειαν διαλάμπειν τῆς ἐκκλησιαστικῆς γνώσεως, 
ὅτι τὸ κακὸν οὐ παρὰ Θεοῦ, οὐδὲ ἐν Θεῷ, οὔτε ἐξ ἀρχῆς γέγονεν32...». Η υπό μορφή 
συμπεράσματος περιφραστική περιγραφή του Ζιγαβηνού, ότι δηλαδή οι 
αντιλήψεις των ετεροδόξων είναι σαθρές παρουσιάζουν έντονο υφολογικό 
ενδιαφέρον, εφόσον δομείται με βάση δύο αντιθετικά μοτίβα: 

φως VS σκότος 
αλήθεια VS ψέμα 

τα οποία και συνδυάζονται με την αποφατική συμπλοκή 33  οὐδὲ.......οὔτε με 
αποτέλεσμα να προσδίδει έντονη ρητορικότητα και μουσικότητα στην αφήγηση. 
Με αυτή την αναφορά ολοκληρώνει τη σκιαγράφηση της εικόνας των 
Μανιχαίων στη συγκεκριμένη ομιλία και συνεχίζει την αντίκρουση των 
αντιλήψεων με την παράθεση θεολογικών επιχειρημάτων. 
 Η δεύτερη ομιλία Κατὰ τῶν λεγόμενων Παυλικιανῶν ἐκ τῶν Φωτίου τοῦ 
μακαριωτάτου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, όπως μας αναφέρει στον τίτλο 
έχει ως πηγή τον Πατριάρχη Φώτιο. Στη συγκεκριμένη ομιλία ο Ζιγαβηνός 
προβαίνει αρχικά σε μια χρονολογική εξιστόρηση χωροταξικού χαρακτήρα της 
εμφάνισης της αίρεσης των Παυλικιανών και μια παράλληλη σκιαγράφησή τους: 
«Σαμόσατα πόλις ἐστὶ τῆς Συρίας, καθ’ ἧς πάλαι Μανιχαίων εἰσεκώμασε φρόνημα. 
Γυνὴ δέ τις ἐν αὐτῇ Καλλινίκη τοὔνομα τὸν βόρβορον τῆς Μανιχαϊκῆς αἱρέσεως ὅλον 
ἐκπιοῦσα, δύο τίκτει παῖδας, ..τῆς ἀποστασίας ταῦτης τὸν ἰὸν εἰσεδέξαντο.».  Οι 
                                                           
32 PG 130, 308C. 
33 Για την αποφατική συμπλοκή βλ. Αυτόθι 199, υποσημ. 6. 
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χαρακτηρισμοί, όπως βλέπουμε, είναι αρνητικοί και ουσιαστικά αποκαλεί την 
αίρεση ως αποστασία σε αντιδιαστολή με την ορθή χριστιανική σε συνδυασμό με 
την εικόνα του δηλητηρίου που ήπιαν ενεργοποιώντας ταυτόχρονα την αίσθηση 
της γεύσης. Η σημασιολογική βαρύτητα που δίνει ο Ζιγαβηνός σε αυτή τη φράση, 
που τη συναντούμε και σε άλλα σημεία, λειτουργεί ως κομβικός θεματικός 
άξονας της αντίκρουσής του στη συγκεκριμένη ομιλία. Έτσι έχουμε: «οἱ τῆς 
ἀποστασίας ὑπασπισταὶ34..» και «Ἀλλ’ οἱ μὲν τῆς ἀποστασίας αὐτῶν διδάσκαλοι35..». 
 Η επόμενη αφηγηματική ενότητα αφορά στην μετεξέλιξη της αίρεσης 
των Μανιχαίων σε αυτή των Παυλικιανών με στόχο να τονίσει την μεταξύ τους 
δογματική αλληλουχία: «Οὗτοι δὲ καὶ ἄλλα προσενοήσαντες, ἄτοπα καὶ μιαρά, καὶ 
ὀλέθρια δόγματα τὴν τῶν Παυλικιανῶν αἵρεσιν συνεστήσαντο.». Με τη χρήση του 
πολυσύνδετου σχήματος προσδίδει ρητορικότητα στην αφήγηση και λειτουργεί 
εμφατικά στη σημασιολογική αρνητική διάσταση της άμεσης σχέσης των δύο 
αιρέσεων.  
 Ενδιαφέρον προκαλεί η αναφορά του συγγραφέως σχετικά με τον 
προσδιορισμό των ετεροδόξων, η οποία ενέχει έντονο αρνητικό χαρακτήρα, 
εφόσον αντιδρά με το να αποκαλούν τους Ορθοδόξους ως Ρωμαίους: «Καὶ τοὺς 
μὲν ἀληθῶς ὄντας Χριστιανοὺς Ῥωμαίους οἱ τρισαλιτήριοι ὀνομάζουσιν». Το 
επίρρημα ἀληθῶς λειτουργεί παράλληλα και ως αντιθετικό μοτίβο για να 
καταδείξει τη διαφορά μεταξύ της ορθότητας της Χριστιανοσύνης και του 
ψεύδους, το οποίο πιστεύει ότι έχουν ενστερνιστεί. Από την άλλη η σκιαγράφηση 
του χαρακτήρα τους με τη φράση τρισαλιτήριοι μας θυμίζει επίθετα, που 
χρησιμοποίησαν συγγραφείς για τους εικονομάχους αυτοκράτορες.  
 Ο Ζιγαβηνός ολοκληρώνει τη σκιαγράφηση των Παυλικιανών με τη 
δήλωση, ότι αυξήθηκε ραγδαία ο αριθμός τους με αποτέλεσμα να έχουν αυξηθεί 
παράλληλα και οι μολυσματικές για τον πνευματικό κόσμο πράξεις τους: «Ἡ δὲ 
πολιτεία γέμει μὲν ἀκολασίας, γέμει δὲ μιασμῶν ἀῤῥήτων καὶ ῥυπασμάτων 
ᾶνεπινοήτων.». Σαφώς, όπως καταλαβαίνουμε, στόχος της αφήγησης αυτής είναι 
ο κίνδυνος μεταστροφής άλλων πιστών από την αυξανόμενη εξάπλωση των 
ετεροδόξων. 
                                                           
34 PG 130, 1192A. 
35 PG 130, 1192C. 
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 Η τρίτη ομιλία, Κατὰ Μασαλιανῶν, έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα την 
αίρεση των Μασαλιανών. Ο Ζιγαβηνός δομεί την αφήγησή του με την εξής 
διάρθρωση: 
 Χρονολογική τοποθέτηση – ονοματοθεσία. 
 Αντίκρουση αντιλήψεων. 

Άμεσα ο συγγραφέας κάνει αναφορά στην χρονολογική περίοδο και 
ειδικότερα κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Ουάλη και Ουάλεντος36 κατά 
την οποία οι Μασαλιανοί έδρασαν και διαδόθηκαν οι δογματικές τους απόψεις 
από τη μια και από την άλλη στις ονομασίες με τις οποίες ενίοτε ήταν γνωστοί: 
«Κατὰ τοὺς χρόνους του Οὐαλεντιανοῦ καὶ Οὐάλεντος ἡ τῶν Μασαλιανῶν 
ἐβλάστησεν αἵρεσις · ἡ δὲ κλῆσις αὕτη μεταβαλλόμενη εἰς τὴν Ἑλλάδα γλῶσσαν 
Εὐχίτας δηλοῖ37.». Χαρακτηριστική για την αφήγηση από υφολογικής σκοπιάς 
αποτελεί η παρομοίωση της άνθισης της αίρεσης για να αποδώσει τη διάδοσή 
της. Επίσης, σχετικά με το ζήτημα των ονομασιών προσθέτει, ότι τους 
αποκαλούσαν και Ενθουσιαστές, προσθέτοντας, όμως, ένα αρνητικό 
προσδιορισμό και συγκεκριμένα, ότι η ονομασία αυτή είχε σχέση με την 
κατάληψή τους από δαίμονα και εξαιτίας αυτού ασπάστηκαν τις μασαλιανικές 
αντιλήψεις:  «Ἐνθουσιασταὶ γὰρ προσονομάζονται, δαίμονός τινος ἐνέργειαν καὶ 
εἰσδεχόμενοι38». Ακολούθως, την ανάπτυξη της αφήγησης ο συγγραφέας τη δομεί 
με βάση την αντίκρουση των θεολογικών θέσεών τους και μόνο χωρία να 
προβαίνει σε άλλες μορφές σκιαγράφησης. Ειδικότερα με έναν τόνο δικανικό και 
με κλιμάκωση του λόγου προσπαθεί να αντιτάξει τις δικές του αντιλήψεις ως τις 
μόνες ορθές. Η κλιμάκωση του λόγου επιτυγχάνεται με την επανάληψη του 
ρήματος λέγουσιν: «Λέγουσιν, ὅτι τρέπεται καὶ μεταβάλλεται39...»,  «Λέγουσιν, ὅτι 
σπέρμα40...», και «Λέγουσιν, ὅτι τὸ θεῖο βάπτισμα41..», και με τη χρήση υποθετικών 

                                                           
36 Ο Ουάλης και ο Ουαλεντιανός έγιναν καίσαρες από το 364. Σχετικά βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2149-2150. 
37 PG 130, 1273B. 
38 PG 130, 1273C. 
39 PG 130, 1276A. 
40 PG 130, 1276B. 
41 PG 130, 1276C. 
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λόγων: «Εἰ δούλην τοῦ ἐχθροῦ42...», «Εἰ τὴν φύσιν43..», όπου και κλείνει την ομιλία 
του. 

Η τέταρτη ομιλία, Κατὰ Βογομίλων. Βόγον μὲν γὰρ ἡ τῶν Βουλγάρων 
γλῶσσα καλεῖ τὸν Θεὸν, Μίλον δὲ τὸ ἐλέησον. Εἴη δ’ ἄν Βογόμιλος κατ’ αὐτοὺς ὁ τοῦ 
Θεοῦ τὸν ἔλεον ἐπισπώμενος, έχει ως κεντρικό θεματικό άξονα την εξιστόρηση της 
αίρεσης των Βογόμιλων. Αξιοσημείωτη είναι η ετυμολογική ανάλυση του 
ονόματος των Βογόμιλων στην οποία προβαίνει ο Ευθύμιος Ζιγαβηνός. Η 
αφηγηματική διὰρθρωση της σκιαγράφησης της εικόνας των ετεροδόξων 
παρουσιάζει την ακόλουθη δομή: 
 Σχέση με Μασαλιανούς – Σχέση με Παυλικιανούς. Σκιαγράφηση 

Βασιλείου. 
 Γενική εικόνα Βογόμιλων. 
 Ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα. 
 Αυτοπροσδιορισμός ετεροδόξων. 
 Εικόνα ετεροδόξων για Χριστιανούς. 

Χαρακτηριστική είναι η ταύτιση των Βογόμιλων με τους Μεσσαλιανούς  
από το προοίμιο με στόχο να αναδείξει την μεταξύ τους αλληλουχία των 
δογματικών θέσεων, αλλά και την πολυειδή θεολογική  δομή της αίρεσης: «Ἡ 
τῶν Βογομίλων αἵρεσις οὐ πρὸ πολλοῦ συνέστη τῆς καθ’  ἡμᾶς γενεὰς, μέρος οὖσα τῆς 
τῶν Μασαλιανών44», ενώ επίσης αναφέρει και τη δογματική σχέση με τους 
Παυλικιανούς: «Τήν μὲν οὖν ἀποβολὴν τῶν μωσαϊκῶν βίβλων.. ἐκ τῆς τῶν 
Παυλικιανῶν αἱρέσεως μεμαθήκασι45.».   

Παράλληλα προβαίνει στην προσωποκεντρική σκιαγράφηση του 
επικεφαλή αιρεσιάρχη του Βασιλείου Βογόμιλου, όπου του αποδίδει ιδιαίτερα 
αρνητικούς χαρακτηρισμούς: «Βασίλειος ἦν οὗτος ὁ ἱατρὸς, ανὴρ ὀλέθριος μᾶλλον, 
καὶ λοιμός, καὶ φθορᾶς μεστός, καὶ πᾶσης κακίας ὄργανον,», όπου, όπως 
παρατηρούμε, σε συνδυασμό με το πολυσύνδετο σχήμα46 τον παρουσιάζει ως 
ασθένεια μεταδοτική και όργανο της κακίας. Το κύριο χαρακτηριστικό 
                                                           
42 PG 130, 1277D. 
43 PG 130, 1273D. 
44 PG 130, 1289D. 
45 PG 130, 1292 C. 
46 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 103. 
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γνώρισμα, όμως, του χαρακτήρα του βασιλείου αποτελούσε, η διπροσωπία του 
με αποτέλεσμα να πετύχει την μεταστροφή μεγάλου αριθμού πιστών: «ἐν τῷ 
προδιαλέγεσθαι χάριτος, καὶ συνετῶς ὑποκρινάμενος τὸμ μαθητιῶντα, ῥᾷον 
ἐξηπάτησε τὸν ἐξαπατήσαντα πολλοὺς εἰς ἀπώλειαν.. τῷ σαπρῷ τούτῳ καὶ 
καταπτύστῳ γέροντι..». Η χρήση του σχήματος παρονομασίας47 ἐξηπάτησε τὸν 
ἐξαπατήσαντα προσδίδει ιδιαίτερη σημασιολογική βαρύτητα στην συγκεκριμένη 
αφήγηση και λειτουργεί εμφατικά στο να τονίσει το χαρακτήρα του Βασιλείου.  

Επόμενη αφηγηματική ενότητα αποτελεί η σκιαγράφηση της γενικής 
εικόνας των Βογόμιλων, στην οποία ο συγγραφέας προβαίνει στην περιγραφή 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, τα οποία βέβαια διανθίζονται με αρνητικής 
χροιάς φράσεις. Ειδικότερα αναφέρεται στο χαρακτηριστικό γνώρισμα του 
τινάγματος του σώματος, που αποτελούσε μια από τις δοξασίες, που ο Ζιγαβηνός 
αποδίδει στην κατάληψή τους από δαίμονες: «Ἡ γὰρ ὑλακὴ καὶ οἱ στρεβλώσεις τοῦ 
σώματος τῶν δαιμονιζομένων, καὶ οἱ τιναγμοί, τεκμήριόν εἰσι τῆς βασάνου τῶν 
δαιμόνων48.». Ενώ σε ένα άλλο σημείο αντικρούει τις δογματικές τους θέσεις 
σχετικά με τη θεία μετάληψη στους ναούς, κατηγορώντας τους, ότι τη θεωρούν 
θυσία των δαιμόνων που κατοικούν σε αυτούς: «Ἀτιμάζουσι τὴν μυστικὴν καὶ 
φρικτὴν ἱερουργίαν, καὶ τὴν τοῦ Δεσποτικοῦ σώματος...ἁγίαν μετάληψιν, θυσίαν τῶν 
ἐνοικούντων τοῖς ναοῖς δαιμόνων ταύτην ἀπολαλοῦντες. Ὥ μιαρῶν χειλέων! Ὥ 
γλώσσης μιαρωτέρας!49». Η εικονομαχική διάσταση που υποβόσκει στην αφήγηση 
είναι εμφανής, εφόσον τονίζεται η αποστροφή των Βογόμιλων στους ναούς ως 
λατρευτικούς χώρους. Οι κλητικές προσφωνήσεις λειτουργούν εμφατικά στην 
περιγραφή και προσδίδουν έντονη θεατρικότητα και τραγικότητα στη σκηνή, η 
οποία παραπέμπει σε αρχαία τραγωδία. 

Έπεται η αφηγηματική ενότητα στην οποία περιγράφονται 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Βογόμιλων με ζωομορφικά παραβολικά 
μοτίβα. Πρωτίστως, αναφέρεται στη συνήθειά τους να φορούν το μοναχικό 
σχήμα, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για προβατόσχημους λύκους: 
«Στολίζονται κατὰ μοναχούς, καὶ τὸ σχῆμα τούτων ὡς δέλεαρ περιβάλλονται...τῷ 

                                                           
47 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 134. 
48 PG 130, 1312B. 
49 PG 130, 1313A. 
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κωδίῳ τὸν λύκον ὑποκρύπτοντας..». Συνεπώς  τους παρομοιάζει με λύκους και 
τονίζει ουσιαστικά την αρπαχτική ιδιότητά τους 50 . Η προσωποκεντρική 
σκιαγράφηση ολοκληρώνεται με τους χαρακτηρισμούς με τους οποίους, όπως 
αναφέρει ο Ζιγαβηνός αυτοπροσδιορίζονται, σχετικά με το ότι είναι μάγοι: «Καὶ 
μάγους μὲν αὖθις προσαγορεύουσιν ἑαυτοὺς, τοῦτο μόνον ἀληθεύοντες. Γόητες γὰρ 
εἰσιν ὅντως καὶ λυμεῶνες καὶ ἀλάστορες51.» O ίδιος, όμως, πιστεύει ότι είναι, 
καταστροφείς52 και πονηρά πνεύματα53 .   

Τέλος, το αφηγηματικό μοτίβο του ποια εικόνα έχουν οι ετερόδοξοι για 
τη δική τους δογματική θεώρηση των πραγμάτων και ποια για τους Ορθοδόξους 
αποτελεί και το τελευταίο της σκιαγράφησης. Με πολύ γλαφυρό τρόπο ο 
συγγραφέας αντιδρά και αντικρούει, τόσο τον αυτοπροσδιορισμό τους όσο και 
την εικόνα που έχουν για τους Ορθοδόξους, σαφώς με μια τάση υπερβολής σαν 
να είναι απαγορευτικό να εκφράζεται μια αντίθετη άποψη. Ειδικότερα: «Ἁγιον 
μὲν λέγουσιν τήν κατ’ αὐτοὺς ἀπλουστέραν πίστιν, μαργαρίτας δὲ τὰ μυστικώτερα καὶ 
πολυστελέστερα δόγματα τῆς πλάνης αὐτῶν· κύνας δὲ καὶ χοίρους. ὥ τῆς 
ὑπερβαλλοὺσης ὕβρεως! τοὺς καθ’ ἡμᾶς εὐσεβεῖς, ὡς εἰδωλολάτρας54», οπότε και 
μεταβαίνει και πάλι στην ανάπτυξη της αντίκρουσης των δογματικών θέσεων 
των Βογόμιλων με θεολογικούς όρους. 

* 

 Ιωάννη Ξιφιλίνου: Ομιλία κατά των Βογόμιλων την Κυριακή των 
Αγίων Πάντων. 

Η συγκεκριμένη ομιλία κατά των Βογόμιλων55 αποδόθηκε εσφαλμένα και 
ετεροχρονισμένα  στον Ιωάννη Ξιφιλίνο, όμως το περιεχόμενό της, καθιστά 
σαφές το γεγονός ότι εκφωνήθηκε μετά την καταδίκη του Βασιλείου Βογόμιλου 
το 1098. Οι μελετητές υποστηρίζουν, ότι παρουσιάζει στοιχεία του ύφους του 

                                                           
50 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 205-206.  
51 PG 130, 1321C. 
52 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1287. 
53 ό.π., σελ. 127. 
54 PG 130, 1328C. 
55 Ἰωάννη Ξιφιλίνου, Κυριακῇ τῶν ἁγίων Πάντων, Ευαγγέλιον ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον, κεφ. Ι ΄ , PG 120, 1289A-
1292B. 
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Ευθυμίου Ζιγαβηνού και του Συνοδικού της Ορθοδοξίας56. Σχετικά με τη δομή 
της εικόνας των ετεροδόξων στην ομιλία παρατηρούμε, ότι ακολουθεί την εξής 
διάταξη:  
 Ανακοίνωση θέματος – Απομάκρυνση ετεροδόξων. 
 Σκιαγράφηση με ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα. 
 Συμπέρασμα.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει από υφολογικής σκοπιάς, ότι ο συγγραφέας 
αρχίζει άμεσα την αφήγησή του με την αναφορά, ότι θεωρεί πως είναι επίκαιρο 
να του μιλήσει για την αίρεση των Βογόμιλων χρησιμοποιώντας το σχήμα 
λιτότητας57, επειδή γιορτάζουν την αποκήρυξή τους και την αποβολή από τους 
κόλπους της Εκκλησίας: «Οὐκ ἄκαιρον οἵμαι περί τῆς Μασσαλιανῶν μυσαρᾶς 
αἱρέσεως, βραχέαττα προς ὑμᾶς διαλέξασθαι · ἐπειδὴ καὶ τήν τούτων ἀποβολήν τε καὶ 
ἀποκήρυξιν πανηγυρίζομεν σήμερον58».  Συνεπώς κομβικός θεματικός άξονας της 
ομιλίας είναι η αποβολή των ετεροδόξων και η απομόνωσή τους. Σημαντική, 
επίσης, στην προκειμένη περίπτωση είναι η ταύτιση των Μασσαλιανών με τους 
Βογόμιλους προφανώς επειδή ήθελαν να τονιστεί η δογματική τους 
αλληλουχία. 

Την ενέργεια αυτή την επιβεβαιώνει με την περιγραφή που ακολουθεί 
σχετικά με τις αποφάσεις του αυτοκράτορος και συγκεκριμένα με την καταδίκη 
του επικεφαλής Βασιλείου: «ἥν ὁ φιλόχριστος καὶ εὐσεβέστατος ἡμῶν 
βασιλεὺς..ἤλεγξέ τε και καταδίκασε · καὶ τὸν ἀρχηγὸν ἐκεὶνων καὶ τῆς κακίας 
διδάσκαλον, πυρὶ δικαίῳ κατέκρινε 59 .». Όπως παρατηρούμε χρησιμοποιεί το 
αντιθετικό μοτίβο: 

φιλόχριστος καὶ εὐσεβέστατος VS ἀντίχριστος καὶ ἀσεβέστατος 
σε συνδυασμό με τον υπερθετικό βαθμό για να προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση στην 
αφήγηση, σε αντιδιαστολή με τον Βασίλειο Βογόμιλο που τον αποκαλεί: τῆς 
κακίας διδάσκαλον. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιώντας το επίρρημα του τρόπου 

                                                           
56 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 210. 
57 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 178.  
58 PG 120, 1289A.  
59 PG 120, 1289A.  
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δικαίῳ θεωρεί την τιμωρία της καύσης δίκαιη, η οποία συνάδει με τη Θεία 
Βούληση.  
 Στη συνέχεια ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της σκιαγράφησης των 
ετεροδόξων, όπου στην προκειμένη περίπτωση ο συγγραφέας τους αποδίδει το 
χαρακτηρισμό, ότι είναι, δηλαδή  ύπουλοι, εφόσον κρύβουν τον πραγματικό 
χαρακτήρα τους  με το μοναχικό σχήμα, όμως ουσιαστικά κρύβουν έναν λύκο: 
«Ἴστε τοίνυν ὡς οἱ τοιοῦτοι, τὸ τῶν μοναχῶν προσωπεῖον περιβαλλόμενοι..τῷ κωδίῳ 
τὸν λύκον ἐπικρύπτοντες οἱ κατάπτυστοι.60». Το βασικό άξονα της σκιαγράφησης 
του ύπουλου χαρακτήρα των ετεροδόξων ο συγγραφέας τον εμπλουτίζει 
προσθέτοντας και άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα το γεγονός,  ότι φτύνουν 
το δηλητήριο της κακίας και το αναμειγνύουν  με το υδρόμελο: « τὸν ἰὸν τῆς 
κακίας συναποπτύουσιν, καὶ τῷ μελικράτῳ παρακιρνῶσι τὸ δηλητήριον 61 ». Η 
περιγραφή του δηλητηρίου ενεργοποιεί την αίσθηση της γεύσης και σαφώς 
λειτουργεί εμφατικά στη συγκεκριμένη αφήγηση.  
 Τη σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων την ολοκληρώνει με την 
ανακοίνωση του συμπεράσματός του με σαφώς υποτιμητική διάθεση στο ότι οι 
αποτελούν μείγμα όλων των αιρέσεων: «μίγμα ὄντα σχεδὸν πάσης αἰσχίστης 
αἱρέσεως 62 », υπονοώντας την έλλειψη συγκεκριμένου δογματικού 
προσανατολισμού. 

* 

 Πραγματείες 
 Πρεσβυτέρου Κοσμά: Κατά αιρετικών 

 Η πραγματεία του Κοσμά Πρεσβυτέρου με τίτλο: Κατά αιρετικών 63 
πιθανότατα χρονολογείται στα τέλη του 9ου αιώνος μετά το θάνατο του τσάρου 
Πέτρου της Βουλγαρίας (927-969), και απευθυνόταν στους «καλούς Χριστιανούς»64 

                                                           
60 PG 120, 1289A.  
61 PG 120, 1289B.  
62 PG 120, 1289C.  
63 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 114. 
64 Για την ερμηνευτική ανάλυση του κειμένου χρησιμοποιούμε την πιο προσφατη κριτική έκδοση του 

κειμένου: SAMPINON J. – VAN HALSEMA S., Cosmas Presbyter: Homily against the Bogumils,  полата 
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. Από τον τίτλο γίνεται κατανοητή η αντιαιρετική διάθεση του συγγραφέα, ο 
οποίος θα δομήσει τη σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων στο έργο του με 
την εξής αφηγηματική δομή: 
 Ιστορική αναδρομή των αιρέσεων. 
 Αναφορά στους Βογόμιλους και σκιαγράφησή τους. 
 Ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα. 
 Ταύτιση με Εβραίους. 
 Αντίσταση στις αρχές. 

Ο Κοσμάς Πρεσβύτερος προβαίνει από το προοίμιο στην περιγραφή του 
αφηγηματικού μοτίβου της ιστορικής αναδρομής των αιρέσεων με στόχο τη 
συγκριτική θεώρησή τους, συγκρίνοντας εν προκειμένω την αίρεση του Αρείου 
με των Βογόμιλων τονίζοντας τη σαφή και ουσιαστική υπεροχή από άποψης 
δογματικών αναληθειών της βογομιλικής: «ко вьси ти грѣси не сꙛт тчьн 

еретичьствоу прьвоѥ б ари начѧ  хоулити сіна божи
65

..» 

Η αφηγηματική αυτή ενότητα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος, για να 
μεταβεί στην κύρια ενότητα της προσωποκεντρικής σκιαγράφησης των 
Βογόμιλων, ενώ ταυτόχρονα δίνει χωροταξικές πληροφορίες σχετικές με τη 
διάδοση της αίρεσης στην Βουλγαρία κατά την περίοδο της βασιλείας του τσάρου 
Πέτρου.: «коже слꙛчи сѧ в блгарьстѣи земли лѣта правовѣрьнаѥго цѣсар петра

66
..». 

Όπως παρατηρούμε χαρακτηριστική είναι από υφολογικής σκοπιάς το 
ετυμολογικό παιχνίδι της ανάλυσης του ονόματος, το οποίο, όπως λέει, σημαίνει 
τον αντάξιο της Θείας συμπόνοιας, όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για 
ανάξιο: «біст поп иммньмь богоумил а по истинѣ реи богоу немил иже начѧ прьвоѥ 

оучити ересь земли блгарьстѣи ѭже блѧдь напрѣжде поидꙛе скажем
67...». 

                                                                                                                                                               

книгописьна лг᷄ (2005), σελ. 1-133. [στο εξής: SAMPINON J. – VAN HALSEMA S., Cosmas Presbyter.] Σχετικές 
εκδόσεις για το έργο του Κοσμά Πρεσβυτέρου: Cosmas the Priest, Against the Bogomils, intr. POPRUZHENKO M.G. 
Sofia , 1936 ˙ PUECH H.C. and VAILLANT A., Le Traité contre des Bogomiles de Cosmas le Prêtre, ed. and trans., 
Travaux publiés par l‟ Insitut d‟ Études Slaves, Paris 1945 ˙ BEGUNOV K.J., Kosma Prezviter u slavijanski 
literaturach , ed. and trans., Sofia 1973. 
 
65 SAMPINON J. – VAN HALSEMA S., Cosmas Presbyter, ό.π., σελ. 5, 32-34. 
66 ό.π., σελ. 6, 59-61. 
67 ό.π., σελ. 6, 62-65. 
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Ακολούθως, περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα των 
ετεροδόξων σε συνδυασμό με ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα. Τους 
χαρακτηρίζει ως προβατόσχημους λύκους, γεγονός που συνάδει με την έμφυτη 
υποκρισία τους. Παράλληλα τους σκιαγραφεί ως ευγενικούς, ταπεινούς και 
ήσυχους και ότι δείχνουν χλωμοί πάλι εξαιτίας της υποκριτικής τους 
συμπεριφοράς: «от плода ѥго познано бꙛдет бо еретици извноу акі обцѧ образомь 

кротьци и смирени и млчаливи блѣди сꙛт видѣти от лицемѣрьнаѥго поста словесе соу 

не рекꙛт не смѭт сѧ грохотомь не оплазоуѭт хранѧт сѧ от бзора
68

.»       

 Στη συνέχεια προβαίνει σε ένα ακόμη ζωομορφικό παραβολικό μοτίβο 
που σχετίζεται με την επιμονή τους στις δογματικές τους αντιλήψεις, που ο 
Κοσμάς στο σημείο αυτό το επικρίνει λέγοντας, ότι είναι πιο εύκολο να 
μεταστρέψεις και ουσιαστικά να πείσεις ένα ζώο παρά έναν αιρετικό: «да идꙛт 

пꙛтьмь их б пагоубꙛ скорѣѥ бо скота накажеши неже еретика свин бо бисьра обиноуѥт 

сѧ а мотіла берет тако и еретици свои оучении оукланѭе
69

..». Βέβαια πάντα η 

επιμονή στις αξίες δε σημαίνει,  ότι είναι και απολύτως αρνητική, αλλά από 
άποψης πολιτικής και θρησκευτικής συγκυρίας λάμβανε αρνητική ερμηνεία. Η 
αντίκρουση των δογματικών θέσεων γίνεται από τον Κοσμά με ρητορικές 
ερωτήσεις και την παράθεση χωρίων από την Αγία Γραφή, ζητώντας σε κάθε 
σημείο την απάντηση και τη θέση των ετεροδόξων με έναν τόνο αποδόμησής 
των δογματικών θέσεών τους.  

Εξίσου σημαντικό για την κατανόηση της συνολικού κειμένου του Κοσμά 
Πρεσβυτέρου αποτελεί το αφηγηματικό μοτίβο της τάυτισής τους με τους 
Εβραίους, με μια τάση σύγκρισης μεταξύ τους, όπου οι Εβραίοι και 
παρουσιάζονται κατά τι θετικότεροι από τους ετεροδόξους: «акі древле июдꙛ на 

распѧ рии господьни оусті џоулит бьс предана свѧтѣи црькви
70

....». 

Ολοκληρώνει τη σκιαγράφηση των ετεροδόξων με μια πολύ σημαντική 
αναφορά, η οποία προκαλεί σοβαρότερο αντίκτυπο και κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι αρνούνται να υπακούσουν οποιαδήποτε αρχή ή 
                                                           
68 ό.π., σελ. 8, 109-118. 
69 SAMPINON J. – VAN HALSEMA S., Cosmas Presbyter, ό.π., σελ. 12, 225-231.  
70 ό.π., σελ. 30, 739-740.  



 

[250] 
 

μορφή εξουσίας και μισούν τον τσάρο, με αποτέλεσμα να αποτελούν σαφή 
απειλή και για την κρατική εξουσία: «оучѧт же сво си не повиновати сѧ влателем 

своум хоулѧе богатіѩ царь ненавидѧт рꙛгаѭт сѧ старѣшинам
71

.» Συνεπώς 

γίνεται κατανοητή η σύμπνοια απόψεων και ενεργειών μεταξύ εκκλησιαστικής 
και κρατικής εξουσίας σε περιπτώσεις επικυριαρχίας. Η κηρυγματικού τύπου 
αφηγηματική αντίκρουση συνεχίζεται με την μέθοδο που προαναφέραμε με την 
οποία και ολοκληρώνει την πραγματεία του. 

* 

 Συνοδικά Κείμενα: 
 Συνοδικόν της Ορθοδοξίας 

Το αρχικό κείμενο72 συνοψίζει την ορθόδοξη διδασκαλία καταδικάζοντας 
τις εικονομαχικές αντιλήψεις και τους υποστηρικτές της. Συντάχθηκε από την 
Ενδημούσα  Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης το 843 με την πρωτοβουλία του 
πατριάρχη Μεθοδίου και τη συγκατάθεση της Βασίλισσας Θεοδώρας. Ο Μεθόδιος, 
αφού είχε εξοριστεί για τις εικονόφιλες από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο εφτά έτη 
για της ιδέες του, χειροτονήθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. 
Αποτέλεσμα της Συνόδου ήταν να αποφασιστεί η αναστήλωση των εικόνων, να 
επικυρωθούν οι αποφάσεις των επτά Οικουμενικών Συνόδων, καθώς και να 
καταδικάσει όλους τους εικονομάχους επισκόπους και κληρικούς73.  
 Η αφηγηματική δομή της σκιαγράφησης της εικόνας των ετεροδόξων στο 
κείμενο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά γνωρίσματα: 
 Συγκεκριμένη αναφορά στον Βογόμιλο. 
 Χωροταξικές διαστάσεις της εξάπλωσης. 

Ο συντάκτης του κειμένου ονοματίζει τον επικεφαλής των ετεροδόξων 
Βογόμιλο, ο οποίος έδρασε κατά την περίοδο διακυβέρνησης του τσάρου της 
Βουλγαρίας Πέτρου, εδραίωσε και διέδωσε σε κάθε πόλη την αίρεση: «Τῷ παπ(ᾶ) 

                                                           
71 ό.π., σελ. 62, 1643-1646.  
72  Για την ερμηνευτική μας ανάλυση χρησιμοποιούμε την έκδοση: Συνοδικόν της Ορθοδοξίας, ed. GOUILLARD 
J., Le Synodikon de l‟ Ortodoxie. Edition et commentaire, T&М 2 (1967), σελ.1-316. [στο εξής: Συνοδικόν της 
Ορθοδοξίας]. Σχετικές ειδολογικές πληροφορίες βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1994.  
73  Για την Ενδημούσα Σύνοδο της Κωνσταντινούπολης βλ. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία Α 
΄, ό.π., σελ. 637-639. 
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Βογομίλῳ τῶ ἐπὶ Πέτρῳ βασιλείας βουλγάρῳ τῷ τὴν τοιαύτην μανιχαϊκὴν αἵρεσιν 
ἀνεγείραντα καὶ κατασπείραντα κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν74». 

Ακολουθεί η σκιαγράφηση της συνολικής εικόνας της αίρεσης, όπου 
παρατηρούμε να την ταυτίζει με αυτή των Μεσσαλιανών, αλλά το 
σημαντικότερο που αναφέρει αποτελεί το γεγονός της ικανότητάς τους στη 
μεταστροφή των πιστών: «ἡ παμμιγὴς καὶ πολυώνυμος τῶν Μασσαλιανῶν εἴτ’ οὖν 
Βογομίλων αἵρεσις ἐν πάσῃ πόλει καὶ χώρᾳ καὶ ἐπιπολὰζει τὰ νῦν, και οἱ ταῦτης 
εἰσηγηταὶ οὐ παύονται διαφθείροντες τοὺς ἀπλουστέρους τῶν ἀνθρώπων. 
Χριστιανοὺς γὰρ ἑαυτοὺς ὀνομάζοντες75..». Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι 
σχετικά με τη χαρακτηρολογία της αίρεσης προβαίνει στη χρήση του σχήματος 
ἕν διὰ δυοῖν76, ἡ παμμιγὴς καὶ πολυώνυμος, όπου παμμιγὴς σημαίνει σύμμεικτος, 
συγκεχυμένος77 και πολυώνυμος αυτός που έχει πολλά ονόματα78, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ρητορικότητας στην αφήγηση. Η ταύτιση τηα αίρεσης των 
Μασσαλιανών με τους Βογόμιλους  είναι προφανής, καθώς και η συγχρονική 
διάσταση που δίνει με το επίρρημα τὰ νῦν, θέλοντας να τονίσει την κατάσταση 
που είχε διαμορφωθεί. Επίσης, σημαντική σημασία για την κατανόηση της 
χαρακτηρολογίας αποτελεί η αναφορά στον αυτοπροσδιορισμό των ετερόδοξων 
ως Χριστιανοί, γεγονός που επιβεβαιώνει μια γενικότερη στάση των ετερόδοξων 
και φυσικά βρίσκει αντίθετο τον συντάκτη του κειμένου. 

Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η ζωομορφική παραβολική 
περιγραφή των ετεροδόξων, όπου τους αποκαλεί προβατόσχημους λύκους: «Καὶ 
ἀγνοούμενοι ὅτι τῶ κωδίῳ τὸν λύκον κρύπτουσι79». Το ζωομορφικό παραβολικό 
μοτίβο του λύκου και ο αρνητικός συμβολισμός του ως αρπακτικό είναι σύνηθες 
στις περιγραφές των ετεροδόξων80.  

* 

                                                           
74 Συνοδικόν της Ορθοδοξίας, ό.π., σελ. 59, 198.    
75 ό.π., σελ. 59, 198.   65, 292-295. 
76 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 175.  
77 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1551. 
78 ό.π., σελ. 1736. 
79 Συνοδικόν της Ορθοδοξίας, ό.π., σελ. 65, 296. 
80 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π. σελ. 205 και 325.  
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 Ιστοριογραφίες - Χρονογραφίες 
 Ιωσήφ Γενέσιος: Βασιλείαι  

Το κείμενο των Βασιλειών, όπως προαναφέραμε εξιστορεί τη δεύτερη 
φάση της εικονομαχικής έριδος81. Ειδικότερα περιγράφει την ιστορική διαδρομή 
του κράτους των Παυλικιανών και της δύναμης που απέκτησε με την άνοδο 
στην εξουσία του Χρυσόχειρος, περίοδος κατά την οποία είχε φτάσει στον 
κολοφώνα του82. Το χωρίο στο οποίο συναντούμε την αναφορά στον Χρυσόχειρα 
αφορά στην επιδρομή των παυλικιανικών στρατευμάτων στο θέμα των 
Θρακησίων το 86983. ΟΙ αφηγηματικοί άξονες τους οποίους θα ακολουθήσει ο 
συγγραφέας είναι τρεις: 

 Αλαζονεία – ιεροσυλία. 
 Σύγκριση Βασιλείου – Χρυσόχειρος. 
 Μάχες - Θάνατος. 

Σχετικά με το πως παρουσιάζεται και ουσιαστικά με ποιο τρόπο 
σκιαγραφείται η εικόνα των ετεροδόξων στο έργο του Γενεσίου παρατηρούμε, ότι 
περιγράφει παράλληλα τα γεγονότα με αναφορές σε προσωπικά χαρακτηριστικά: 
«οὗτος γὰρ ἀλαζὼν σὺν Καρβέα καὶ Καλλίστῳ πλείστα κακὰ Χριστιανοῖς 
τεκτηνάμενος, ὡς καὶ ὁ τοῦτου πατήρ, καὶ μέχρι Νικομηδείας και Νικαίας αὐτῆς 
διελθών, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ Θρακησίων θέμα διαδραμών, μέχρις Ἰωὰννου τοῦ θεολόγου 
τῆς ἐπαρχίας κατήντησεν οὗτινος τῷ ναῷ οἱ σὺν αὐτῷ ἐντυχόντες εἰσήγαγον τὰ τε 

                                                           
81 Σχετικά με το έργο και βιβλιογραφία βλ. Αυτόθι σελ. 13, υποσημ. 70. 
82 Ο Χρυσόχειρ ήταν ανιψιός και γαμπρός του Καρβέα που πέθανε το 863 στην Τεφρική που ανέλαβε την 
εξουσία μετά το θάνατό του και ο οποίος συνέχισε μια πολιτική επιθετική εναντίον των βυζαντινών 
δυνάμεων και επιδρομές σε πολλές περιοχές, όπως στα θέματα Οψικίου και Οπτιμάτων στη Βιθυνία, και 
στην περιοχή της Νίκαιας και Νικομήδειας, ενώ ακόμη μεγαλύτερες ήταν οι καταστροφές που προκάλεσε 
στην περιοχή του θέματος των Θρακησίων το 869. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε 
διχογνωμία μεταξύ των μελετητών σχετικά με το έτος και την αιτία θανάτου του Καρβέα. Συγκεκριμένα 
στις μελέτες του RUNCIMAN S., The Medieval Manichee. Ό.π., σελ. 41 και στην μελέτη της GARSOIAN N., The 
Paulician Heresy, ό.π. σελ. 128, παρουσιάζεται ότι σκοτώθηκε ακολουθώντας σε μια εκστρατεία του εμίρη της 
Μελιτηνής στη Μικρά Ασία όπου έχασαν τη μάχη οι άραβες στο Λαλακάονα, ενώ ο LEMERLE P., L‟ histoire des 
Pauliciens, ό.π., σελ. 39-40, λαμβάνοντας υπόψη τον Πέτρο Σικελιώτη, ο οποίος αναφέρει ότι ο Καρβέας 
πέθανε από ασθένεια το 863 στην Τεφρική. 

83
 Κατά τη διάρκεια της επιδρομής αυτής καταλήφθηκε από τον Χρυσόχειρα η Έφεσος, όπου και βεβήλωσε 

τον ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου. Σχετικά βλ. RUNCIMAN S., The Medieval Manichee, ό.π., σελ. 42. 
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ἄλογα καὶ λοιπήν ἀποσκευήν, δυσμενῶς ἐνυβρίζοντες84..». Παρατηρούμε, όπως 
προαναφέραμε, ότι η τον χαρακτηρίζει ἀλαζόνα συνδυάζοντας το 
χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα με το αποτέλεσμα των επιδρομών με 
αποκορύφωμα τη σύληση του Ναού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου με το οποίο 
προκαλεί έναν τόνο δέους και συναισθηματικής φόρτισης στον αναγνώστη. Το 
επόμενο αφηγηματικό μοτίβο, το οποίο αναπτύσσει ο Ιωσήφ αφορά στη 
σύγκριση των δύο πρωταγωνιστών της διαμάχης με τη χρήση αντιθετικών 
μοτίβων με βασικό άξονα την προεξοχή της ειρηνικής διάθεσης του 
Αυτοκράτορος: «πρὸς οὖν τὸν Χρυσόχειρα γράφει ὁ βασιλεῦς εἰρήνην συνθέσαι, οια 
τὸν τρόπον εἰρηνικὸς ὑπάρχων καὶ εὔσπλαγχνος...ἀλλ’ ὁ θρασύφρων καὶ ἄπιστος τοῖς 
εἰρηναίοις λόγοις οὑ πείθεται85..». Έτσι τα δύο αντιθετικά μοτίβα στα οποία δομεί 
την αφήγηση είναι: 

εἰρηνικὸς - εὔσπλαγχνος ≠ θρασύφρων - ἄπιστος 
Ενώ ένα ακόμη καθοριστική της προεξοχής και της σύγκρισης των δύο 

προσωπικοτήτων αποτελεί το αντιθετικό μοτίβο:  
παράνοια ≠ σιωπή 

Ειδικότερα: «τῆς οὖν ἀπόνοιας αὐτοῦ ὁ βασιλεῦς διεφθαρμένος διαισθόμενος 
ἐφιλοσόφησεν σιωπήν86..». Στη συνέχεια μετά τις εμβόλιμες περιγραφές των 
συρράξεων των βυζαντινών στρατευμάτων με επικεφαλής τον δομέστικο 
Χριστόφορο με τους Παυλικιανούς ακολουθεί η αφηγηματική ενότητα του 
θανάτου του Χρυσόχειρος, η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Συγκεκριμένα πρόκειται για τη στιγμή, όπου ο Χρυσόχειρ με τα στρατεύματα του 
περικυκλώνεται από τις δυνάμεις του δομέστικου Χριστοφόρου στην περιοχή 
Ρύακος. Η επίθεση έγινε τη νύχτα αιφνιδιαστικά και τα στρατεύματα των 
Παυλικιανών μαζί με τον Χρυσόχειρα τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Αξιοσημείωτο 
είναι το διαλογικό χωρίο μεταξύ του Χρυσόχειρος και του Πουλλὰδη, ενός 
αιχμαλώτου του Χρυσόχειρα που τον είχα κοντά του για να διασκεδάζει: 
«ἄπεισιν ὁ Χρυσόχειρ, καὶ πρὸς τὸν Πουλλάδην ἐφώνησεν: «ἄθλιε ὦ Πουλλάδη, τὶ 
σου φαῦλον  ἐνεδειξάμην; ...ὁ δὲ ἀντέφη αὐτοῦ: ἐγὼ γινώσκω, Χρυσόχειρ, ὅτι πλεῖστα 

                                                           
84 Ιωσήφ Γενέσιος, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 348, 10-11  
85 ό.π., σελ. 348, 10-11.  
86 ό.π., σελ. 348, 10-11.  
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καλὰ μοι πεποίηκας....καὶ εὐελπιστῶ ...ἀποδοῦναι σοι τὰ χαριστήρια87..» Το διαλογικό 
αυτό χωρίο προσδίδει έντονη ρητορικότητα και θεατρικότητα στο κείμενο, 
εφόσον ο αναγνώστης αποκτά την αίσθηση της ρεαλιστικής διάστασης του 
συμβάντος. Η σκηνή του θανάτου, επίσης, παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο 
έχασε ο Χρυσόχειρ τη ζωή του, ο οποίος ενώ κάλπαζε με το άλογό του 
προσπαθώντας να αποφύγει τον Πουλλάδη και προσέχοντας να μην πέσει σε μία 
τάφρο τελικά πέφτει από το κοντάρι του Πουλλάδη και ενώ ο υπηρέτης του 
Διακονίτζης του κρατούσε το κεφάλι στα γόνατα ο Πουλλάδης τον αποκεφάλισε 
και το έστειλε δώρο στον αυτοκράτορα Βασίλειο: «ἱππάζων δὲ ὁ Χρυσόχειρ 
εὑρίσκει τάφρον....καὶ λαθραίως αὐτὸν ὁ Πουλλάδης κατὰ τὴν μασχάλην τιτρώσκει 
κοντῷ...ὁ Διακονίτζης το φημιζόμενον ...καί τοῦτου τήν κεφαλήν βαστάξας ἠξίωσε 
κομιδῆς ταύτην ἐνθεὶς τοῖς αὐτοῦ γόνασιν · ὅν εὑρηκότες οἱ στρατηλᾶται κατέσχον καὶ 
διατέμοντες αὐτὴν σπουδαίως τῷ θεοσέπτῳ ἄνακτι Βασιλείῳ ὡς δῶρον 
ἀνέπεμψαν 88 ». Ο τρόπος αποκεφαλισμού του Χρυσόχειρος, έτσι όπως 
περιγράφεται από τον Ιωσήφ, δημιουργεί την εντύπωση, ότι ο συγγραφέας 
προσπαθεί να προκαλέσει την αίσθηση της εξιλέωσης και της υποσυνείδητης 
ενεργοποίησης της Θείας δίκης, πάντα από με φιλικά κείμενη διάθεση προς τη 
βυζαντινή πλευρά.   

* 

 Συνεχιστής του Θεοφάνους 

Το συλλογικό έργο με τίτλο οι Μετά τον Θεοφάνην, όπως προαναφέραμε, 
έχει θεματικό άξονα την περιγραφή των βασιλειών του Λέοντος Ε ΄ έως και του 
Ρωμανού Β ΄89. Η δομή της αφήγησης σχετικά με την περιγραφή των ετεροδόξων 
περιστρέφεται γύρω από τους εξής άξονες: 
 Προσπάθεια προσηλυτισμού. 
 Ενέργειες αυτοκράτειρας. 
 Σκιαγράφηση Χρυσόχειρος. 

                                                           
87 Ιωσήφ Γενέσιος, Βασιλείαι, ό.π., σελ. 348, 10-11  
88 ό.π., σελ. 348, 10-11  
89 Πληροφορίες για το έργο βλ. Αυτόθι σελ. 28 υποσημ. 102 και 103. 
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Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά στην προσπάθεια προσηλυτισμού των 
αιρετικών ομάδων και μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τις τον τρόπο 
αντιμετώπισής τους εκ μέρους της κεντρικής εξουσίας. Στο σημείο αυτό 
βλέπουμε την αντίδραση της αυτοκράτειρας Θεοδώρας, η οποία προσπάθησε να 
προσηλυτίσει τις ομάδες των Παυλικιανών που ζούσαν στις ανατολικές 
επαρχίες, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα προέβαινε στην αφανισμό και στην 
ουσιαστική εξολόθρευσή τους: «καὶ τοὺς κατὰ τὴν ἀνατολὴν Παυλικιανούς ἐπειρᾶτο 
μετάγειν ὡς βούλοιτο πρὸς εὐσέβειαν ἤ ἐξαιρεῖν καὶ ἀπ’ ἀνθρώπων ποιεῖν 90». 
Σημαντικής σημασιολογικής βαρύτητας είναι η φράση εὐσέβεια, της οποίας η 
βαθύτερη σημασία είναι η ίδια η Ορθοδοξία και θεωρείται το  επιθυμητό 
αποτέλεσμα της μεταστροφής των αιρετικών οι οποίοι ουσιαστικά δεν είχαν 
άλλη επιλογή, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα είχαν αφανιστεί. Το γεγονός αυτό 
το επιβεβαιώνει και η επόμενη αναφορά στις ενέργειες του στρατού, που είχε 
στείλει η αυτοκράτειρα για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου με 
επικεφαλής τους Αργυρό, Δούκα και τον Σουδάλη, οι οποίοι άλλους τους 
απώθησαν στη θάλασσα, άλλους τους έσφαξαν και άλλους τους κρέμασαν, ενώ 
οι περιουσίες τους περιήλθαν στα ταμεία του Κράτους: «ἡ μὲν γὰρ πέμψασα τινας 
τῶν ἐπ’ ἐξουσίας (ὁ τοῦ Ἀργυροῦ καὶ ὁ τοῦ Δουκός καὶ ὁ Σουδάλης...) οἱ μὲν ξύλῳ 
ἀνήρτων, τοὺς δὲ ξίφει παρεδίδουν, τοὺς δὲ τῆς θαλάσσης  βυθῶ...καὶ ἡ ὕπαρξις αυτῶν 
τῷ βασιλικῷ ταμείῳ..ἤγετο καὶ εἰσεκομίζετο91».  Μια ακόμη ενέργεια, η οποία μας 
διαφωτίζει για το ποιοι ακριβώς ήταν οι τρόποι συνολικής αντιμετώπισης τη 
συναντάμε στο χωρίο, όπου εξιστορείται η αφήγηση του αυτοκράτορος 
Βασιλείου του Α ΄ και συγκεκριμένα στην επίθεσή του στις περιοχές των 
Παυλικιανών, ο οποίος προέβη σε εμπρησμούς αγροικιών και ειδικότερα του 
φρουρίου τους με την ονομασία Αργαούθ, όπως και άλλα φρούρια όπως του 
Κουτακίου και του Ραχάτ: «ἄρας ἐντεῦθεν τῇ Μανιχαίων προσέβαλε γῇ. 
δενδροτομήσας δὲ ταύτην καὶ τὰς οἰκίας πυρὶ δοὺς καὶ π῀ν διαφθείρων τὸ ἐν ποσί, τὸ 
Ἀργαούθ λεγόμενον αὐτῶν φρούριον καὶ τὸ Κουτακίου καὶ Στεφάνου καὶ Ῥαχὰτ 
ἐμπρήσας κατέσκαψεν92». Θα πρέπει να σημειωθεί,  ότι και σε αυτό το σημείο 

                                                           
90Συνεχιστής Θεοφάνους,  ό.π., σελ. 165, 13-15. 
91 ό.π., σελ. 156: 16-21. 
92

 ό.π., σελ. 270: 19-22. 
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παρατηρούμε την ουσιαστική ταύτιση του ονόματος των Μανιχαίων με τους 
Παυλικιανούς: τῇ Μανιχαίων προσέβαλε γῇ, πρακτική που ήταν συνήθης στους 
ιστοριογράφους. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφηγηματική ενότητα της 
σκιαγράφησης του Χρυσόχειρα, μιας όπως φαίνεται, πολύ ισχυρής 
προσωπικότητας, που ήρθε αντιμέτωπος με το βυζαντινό γίγνεσθαι93. Περίτεχνα ο 
συγγραφέας παρουσιάζει την εικόνα του Χρυσόχειρος πάντα με τόνο προεξοχής 
για τον βυζαντινό αυτοκράτορα. Συγκεκριμένα στο επεισόδιο στο οποίο 
περιγράφεται η εκστρατεία του Βασιλείου του Α ΄ εναντίον των Παυλικιανών, 
ενώ αναφέρει πρωτίστως χαρακτηρισμούς με θετική χροιά για τον Χρυσόχειρα, 
όπως ότι ήταν γενναίος και με σωφροσύνη, παράλληλα επισημαίνει ότι ο 
Χρυσόχειρ εξαιτίας των αλλεπάλληλων νικών του είχε γίνει αλαζονικός και 
θρασύς σε σύγκριση πάντα με τον Αυτοκράτορα, ο οποίος είχε σύνεση και 
γενναιότητα: «ἐπ’ ἀνδρίᾳ καὶ συνέσει διαφέρειν ....ἐφρόνει σοβαρὰ καὶ ὑπέρογκα... 
τοῦ δὲ σοβαροῦ καὶ θρασέος ἐκείνου πρὸς τὴν γενναιότητα τοῦ ἐπιόντος στρατεύματος 
καὶ τὴν σύνεσιν και ἀνδρίαν τοῦ αὐτοκράτορος ἐμφανῶς μὴ τολμήσαντος 
ἀντιστῆναι94..».  

* 
 Ιωάννη Σκυλίτζη: Σύνοψις Ιστοριών. 

Το έργο του Ιωάννη Σκυλίτζη με τίτλο Σύνοψις Ἱστοριῶν ουσιαστικά 
συνεχίζει τη Χρονογραφία  του Θεοφάνη Ομολογητή από την εξιστόρηση των 
γεγονότων μετά το Θάνατο του Νικηφόρου του Α ΄ μέχρι και την πτώση του 
Μιχαήλ Βρίγγα και ουσιαστικά πραγματεύεται την περίοδο από το 811-94295. Η 
αντίληψη της εικόνας των ετεροδόξων στο κείμενο του Ιωάννη Σκυλίτζη 
παρουσιάζει την εξής δομική κατάταξη: 

 Προσηλυτισμός – αφανισμός. 

                                                           
93 Η έμφαση δική μας. 
94 Συνεχιστής Θεοφάνους, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 266: 19-22 και 267: 1-4. 
95 ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι, ό.π., σελ. 239 -258 όπου και αναλυτική βιβλιογραφία. Επίσης, η 
μελέτη ΚΙΑΠΙΔΟΥ Ε., Η Σύνοψη Ιστοριών του Ιωάννη Σκυλίτζη και οι πηγές της, εκδ. Κανάκη, Αθήνα 2010. 
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 Αφήγηση ίδρυσης Τεφρικής. 
 Θάνατος πατρός Καρβέα και οι επιπτώσεις του. 
 Η εικόνα του Χρυσόχειρος – Θάνατος. 

Τις πρώτες αναφορές και την ουσιαστική σκιαγράφηση των αιρετικών 
ομάδων τη συναντούμε στο χωρίο, όπου γίνεται λόγος για τις ενέργειες της 
αυτοκράτειρας Θεοδώρας εναντίον των Παυλικιανών. Η αυτοκρατορία 
περιήλθε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σκυλίτζης, σε μια ομαλή για την 
Ορθοδοξία κατάσταση και προφανώς είχε έρθει η ώρα για να αντιμετωπιστεί το 
ζήτημα των ετερόδοξων κινημάτων, που προκαλούσαν προβλήματα στην 
πολιτική του Βυζαντίου: «Καὶ τὰ μὲν κατὰ τὴ ἑσπέραν σταθηρὰ εὐσέβεια 
ἐπολιτεύετο...οἶον ἐπαυξῆσαι τὸ καλὸν σπουδάζουσα τοὺς κατὰ τὴν ἀνατολὴν 
Μανιχαίους, οὓς δὴ καί Παυλικιανοὺς ἀπὸ τῶν αἱρεσιαρχῶν ἡ κοινολεξία οἵδε καλεῖν, 
μεταγαγεῖν ἐσπούδασε πρὸς εὐσέβειαν, ἤ μὴ τοῦτο ἐξᾶραι τελέως καὶ ἀπ’ ἀνθρώπων 
ποιῆσαι 96 .» Στο χωρίο αυτό διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά το πόσο 
σημαντική είναι για την αφηγηματική διάρθρωση των κειμένων σχετικά με την 
εικόνα των ετερόδοξων το αντιθετικό μοτίβο: 

ευσέβεια ≠ ασέβεια 
όπου η ευσέβεια είναι ταυτόσημες με την Ορθοδοξία και κατά προέκταση με την 
πολιτική σταθερότητα, γεγονός που επιβεβαιώνει και τη άρρηκτη πολιτική 
σχέση πολιτείας – θρησκείας. Επιπροσθέτως, μας παρέχει σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους καταστολής, οι οποίοι ήταν εξαιρετικά 
σκληροί. Εμφατικά λειτουργεί σε σχέση με το θέμα της σπουδαιότητας της 
καταστολής και μεταστροφής των ετεροδόξων το διαζευκτικό ἤ 97 
δημιουργώντας έναν τόνο τελεσίδικης κατάστασης. 
 Με την περιγραφή της αφηγηματικής ενότητας για την σημασία της 
ίδρυσης της πόλης Τεφρική παρουσιάζεται από τον Σκυλίτζη και η αφορμή, η 
οποία οδήγησε στην απόλυτη ρήξη με τους Βυζαντινούς. Ο Καρβέας ήταν ένας 
άνδρας που είχε συλληφθεί ως Μανιχαίος, αλλά όταν έμαθε ότι ο πατέρας του 
είχε ανασκολοπιστεί το θεώρησε γεγονός το οποίο ξεπέρασε κάθε όριο ανοχής: 

                                                           
96 Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις Ιστοριών, (εκδ.) THURN I., Ioannis Scylitzae Synopsis historiarum, CFHB 5, Berlin – 
New York, 1973, σελ. 92:4 [στο εξής: Ιωάννης Σκυλίτζης, Σύνοψις Ιστοριών].  
97 Σχετικά με το διαζευκτικό ἤ βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 117.   
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«ἀνὴρ τις τὴν κλήσιν, τῇ πίστει τῶν Μανιχαίων κατάσχετος. οὗτος τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 
ανεσκολιπίσθαι μαθῶν καὶ πέραν δεινοῦ τὸ πραχθὲν ἠγησάμενος98.».  
 Έπεται η επιλογική ενότητα της σκιαγράφησης της εικόνας του 
Χρυσόχειρα και του θανάτου του, όπου παρατηρούμε γενικά ομοιότητες στην 
αφηγηματική δομή με τους προηγούμενους ιστοριογράφους. Ο Σκυλίτζης τον 
παρουσιάζει στο επεισόδιο της εκστρατείας του Βυζαντινού Αυτοκράτορα 
Βασιλείου Α ΄ στην Τεφρική99 με θετικές εκφράσεις το χαρακτήρα του: «καὶ 
πρότερον ἐναντίον τῆς Τεφρικῆς, ἧς ὁ Χρυσόχειρ ἠγεῖτο, ἐπ’ ἀνδρείᾳ καὶ συνέσει 
διαφέρειν δοκῶν100..». Ενώ από την άλλη στην περιγραφή του επεισοδίου της 
αιφνιδιαστικής επίθεσης των βυζαντινών εναντίων των στρατευμάτων των 
Παυλικιανών τον αποκαλεί δειλό σε αντίθεση με την πρότερη αναφορά στη 
γενναιότητά του και στη σύνεση που δημιουργεί μια αντιφατική ατμόσφαιρα: 
«τότε δὲ καὶ ὁ ἀναιδὴς Χρυσόχειρ σὺν ὁλίγοις φεύγων τῶν μετ’ αὐτοῦ 101 ..». 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το διαλογικό χωρίο στο οποίο περιγράφεται 
ο θάνατος του Χρυσόχειρος, όπου συναντά έναν παλιό του υπηρέτη τον 
Πουλλάδη, που όπως προαναφέραμε τον είχε για να διασκεδάζει, να τον 
καταδιώκει και τελικά να τον σκοτώνει: «τὶ σοι», φησίν. «ὦ ἄθλιε, διεπραξάμην; 
Πουλάδη, κακόν, ὅτι με οὕτω καταδιώκεις μανιωδῶς ἐπιθυμῶν ἀνελεῖν;»  ὁ δὲ 
συντόμως ....ἔφη: ἀποδοῦναι σοι κατὰ τὴν παρούσαν ἡμέραν πεποιθῶς εἰμὶ ἐν 
Θεῷ102..». Σημείο στο οποίο είναι έντονη, όπως προαναφέραμε, η θεατρικότητα 
της σκηνής. Το επεισόδιο, όμως, του της πτώσης από το άλογο και του 
αποκεφαλισμού στα γόνατα του υπηρέτη Διακονίτζη προκαλεί αίσθηση, διότι 
μια αποτρόπαιη πράξη όπως είναι αυτή αποτέλεσε  την ίδια στιγμή την μέγιστη 
χαρμόσυνη είδηση για τον Αυτοκράτορα: «καὶ καθαλλόμενοι τῶν ἵππων τὴν τοῦ 
Χρυσόχειρος ἀποτέμνουσι κεφαλὴν ἤδη θανατώντος καὶ ἐκλιμπάνοντος...εὐθὺς οὖν 
εὐαγγέλια πρὸς τὸν βασιλέα ἐκπέμπονται., μεθ’ ὧν ἧν καὶ ἡ Χρυσόχειρος κεφαλή103». 

                                                           
98

 Ιωάννη Σκυλίτζη, Σύνοψις Ιστοριών, ό.π., σελ. 92, 4 
99 Στην μάχη αυτή που διεξήχθη μεταξύ του 870 και 871 ο Χρυσόχειρ αποκρούει τα βυζαντινά στρατεύματα. 
Αναφορικά βλ. RUNCIMAN S., The Medieval Manichee, ό.π., σελ. 42  
100

 Ιωάννη Σκυλίτζη, Σύνοψις Ιστοριών, ό.π., σελ. 135, 1-3. 
101

 ό.π., σελ. 138, 65. 
102

 Ιωάννη Σκυλίτζη, Σύνοψις Ιστοριών, ό.π., σελ. 138, 65. 
103

 ό.π., σελ. 138, 65. 
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Στη συνέχεια συναντούμε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά, η οποία μας 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των 
ετερόδοξων ομάδων. Το συγκεκριμένο επεισόδιο αναφέται στην κατάληψη των 
Λογγοβάρδων104 από τον Στέφανο, τον επονομαζόμενο Μαξέντιο Καππαδόκη, 
μαζί με θρακικά και μακεδονικά στρατεύματα. Εξαιτίας, όμως, της κακής 
διακυβέρνησης εστάλη Ο Νικηφόρος Φωκάς με ένα τάγμα Μανιχαίων με 
επικεφαλής τον Χρυσόχειρα και τον υπηρέτη του τον επονομαζόμενο 
Διακονίτζη: «Ἀποστέλλεται δὲ ἀντ’ αὐτοῦ Νικηφόρος ὁ κατὰ τὸν Φωκᾶν 
προσαγορευμένος, ...ἐπήγετο δὲ μεθ’ ἑαυτοῦ δύναμίν τε ικανὴν καὶ τάγμα Μανιχαίων 
ἔξαρχον ἔχον τὸν τοῦ Χρυσόχειρος ἐκεῖνον Διακονίτζην 105 ». Στο σημείο αυτό 
παρατηρούμε ότι μια από τις πρακτικές που ακολούθησε η βυζαντινή 
αυτοκρατορία για την αντιμετώπιση των ετερόδοξων κινημάτων ήταν η 
ενσωμάτωση δε πολεμικές επιχειρήσεις.  

* 
 Άννα Κομνηνή: Ἀλεξιὰς. 

Η Άννα Κομνηνή και το ιστορικό της έργο Ἀλεξιὰς106 τοποθετείται στους 
σημαντικούς ιστορικούς της μεσαιωνικής ελληνικής γραμματείας. Αποτελεί 
συνέχεια της συγγραφής ενός άλλου σημαντικού έργου, το οποίο δεν 
ολοκληρώθηκε της Ὕλης Ἱστορίας του Νικηφόρου Βρυέννιου107, διότι απεβίωσε 
πριν το ολοκληρώσει. Η διάρθρωση του έργου της παρουσιάζει μεγάλο 
ενδιαφέρον, διότι η ίδια κατανέμει το υλικό της σε κεφάλαια – βιβλία. Από το 
έργο της, αντλούμε σημαντικές πληροφορίες για την εικόνα των ετεροδόξων 
την εποχή των Κομνηνών και γενικότερα για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα 
σχετικά με τη διαφορετικότητα αντιλήψεων. 

                                                           
104  Σχετικά βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1249. 
105 Ιωάννη Σκυλίτζη, Σύνοψις Ιστοριών, ό.π., σελ. 160, 69-72. 
106 Για την εμρηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιούμε την έκδοση: Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ed. REIFFERSCHEI 
A., Anna Comnenae, Alexias, CSHB vol. 1, Leipzig 1878. [στο εξής: Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς]. Αναφορικά με το 
έργο της: HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 225-236 και ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι, 
ό.π., σελ. 397-463 όπου και σχετική βιβλιογραφία. 

107 Πληροφορίες για το έργο βλ. ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι, ό.π., σελ. 357-396.  
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Η δομή, όπως είπαμε, της εξιστόρησης ακολουθεί τη διάταξη που η ίδια 
προέβη, έτσι ώστε να έχουμε μεμονωμένες τις περιγραφές των Παυλικιανών, 
Μεσσαλιανών και Βογόμιλων. 
 Η πρώτη περιγραφή για τους ετερόδοξους που συναντούμε στο έργο της 
αφορά τους Παυλικιανούς και τις αντιδράσεις των αυτοκρατόρων, οι οποίες στη 
συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την μεταφορά τους ως δύναμη απόκρουσης, 
σε καίρια γεωγραφικά σημεία, στα οποία υπήρχε εξωτερικός κίνδυνος για την 
αυτοκρατορία.  
 Συγκεκριμένα οι Παυλικιανοί της Φιλιππούπολης συμμετείχαν στην 
εκστρατεία των βυζαντινών στρατευμάτων εναντίον της επίθεσης των 
Νορμανδών με τον Ροβέρτο Γυισκάρδο το 1081/2. : «Οἱ δὲ Μανιχαῖοι, ὅ τε Ξαντᾶς 
καὶ ὁ Κουλέων, μετὰ τῶν ὑπ' αὐτοὺς ὡς εἰς δύο πρὸς τῇ ἡμισείᾳ χιλιάδας ποσουμένων 
ἀσυντάκτως οἴκαδε ἐπανέρχονται. Καὶ πολλάκις μετακαλούμενοι παρὰ τοῦ 
αὐτοκράτορος ὑπισχνοῦντο μὲν ἐληλυθέναι, ὑπερετίθεντο δὲ τὴν ἔλευσιν108». 
 Ενδελεχέστερη σκιαγράφηση της εικόνας των Παυλικιανών συναντούμε 
στο Βιβλίο ΙΔ΄ της Αλεξιάδας, όπου ακολουθεί την εξής διάρθρωση: 
 Χωροταξική περιγραφή.  
 Συνοπτική αντίκρουση των αντιλήψεων. 
 Προσωποκεντρική σκιαγράφηση. 
 Μέτρα καταστολής – Θάνατος. 
Τη χωροταξική διάσταση της εξάπλωσης της αίρεσης η Άννα Κομνηνή την 

περιγραφή με τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου: 
ευσεβείς VS ασεβείς 

καθώς και με τη χρήση του υπερθετικού βαθμού, τα οποία λειτουργούν 
εμφατικά. Επίσης, προβαίνει από τη μια σε εθνωνυμικό προσδιορισμό, 
αποκαλώντας τους Βογόμιλους, Αρμένιους και από την άλλη τονίζει τη 
δογματική σχέση μεταξύ Μανιχαίων και Παυλικιανών: «Ἀρμένιοί τε γὰρ 
διενείμαντο τὴν πόλιν ταύτην καὶ οἱ λεγόμενοι Βογόμιλοι, περὶ ὧν ὕστερον καὶ αὐτῶν 
καὶ τῆς τούτων αἱρέσεως ἐροῦμεν κατὰ καιρόν, καὶ δὴ καὶ οἱ δυσθεώτατοι 
Παυλικιανοί, τῆς Μανιχαϊκῆς ἀποσπάδαι τυγχάνοντες109». Επιπροσθέτως, αναφέρει 
                                                           
108 Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 160, 3: 22-26. 
109 Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 257, 8: 7-10. 
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και την προσωπική της άποψη σχετικά με τις θεολογικές θέσεις των Βογόμιλων, 
γεγονός που προσδίδει έναν τόνο προσωπικό και ψυχογραφικό στην αφήγηση: 
«Ἠβουλόμην οὖν τὸ δόγμα τῶν Μανιχαίων ἐπιδραμεῖν καὶ συνεσπειραμένως 
ἀναπτύξαι προσετίσπου δάσαι τε τὴν ἀνατροπὴν τῶν ἀθεωτάτων δογμάτων τούτων. 
Ἀλλ' ἅμα μὲν εἰδυῖα ὅτι πᾶσίν ἐστι καταγέλαστος ἡ τῶν Μανιχαίων αἵρεσις.110». 
 Ο κύριος θεματικός άξονας της αντίκρουσης των θεολογικών αρχών των 
ετεροδόξων στηρίζεται τόσο σε φιλοσοφικά κείμενα, στην προκειμένη του 
Νεοπλατωνιστή φιλοσόφου Πορφυρίου111, που γνωρίζει η Άννα Κομνηνή, όσο 
και σε θεολογικού περιεχομένου, χαρακτηρίζοντάς τις άτοπες και φλύαρες χωρίς 
θεολογικό υπόβαθρο. Ο τόνος της  παράθεσης των έργων που χρησιμοποιεί 
ενέχει, θα λέγαμε, έναν τόνο υπερβολής και αυτοπροβολής: «Καὶ ἄλλως δὲ οὐ 
τοὺς τῆς ἡμετέρας αὐλῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν οἶδα τὸν καθ' ἡμῶν λελυττηκότα 
Πορφύριον ἐν πλείοσι κεφαλαίοις εἰς ἀτοπίαν πολλὴν συνωθήσαντα τὸ τῶν 
Μανιχαίων φλύαρον δόγμα112...».  
 Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η περιγραφή της 
προσωποκεντρικής σκιαγράφησης των ετεροδόξων, όπου τους αποκαλεί ως 
ωμούς και φανατικούς σχετικά με την υπεράσπιση των ιδεών τους. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον στην συγκεκριμένη περιγραφή προκαλεί και η αναφορά στην 
απόφαση του αυτοκράτορος Ιωάννη Τζιμισκή να τους μετακινήσει στη Θράκη 
και συγκεκριμένα στη Φιλιππούπολη: «ἀγριωτέρους ὄντας τὰς γνώμας καὶ ὠμοὺς 
καὶ μέχρις αἵματος διακινδυνεύοντας ὁ ἐν βασιλεῦσιν ἐκεῖνος θαυμάσιος Ἰωάννης ὁ 
Τζιμισκῆς πολέμῳ νικήσας, ἐξανδραποδισάμενος ἐκ τῆς Ἀσίας, ἐκεῖθεν ἀπὸ τῶν 
Χαλύβων καὶ τῶν Ἀρμενιακῶν τόπων εἰς τὴν Θρᾴκην μετήνεγκε. Καὶ τὰ περὶ τὴν 
Φιλιππούπολιν αὐλίζεσθαι κατηνάγκασεν 113 ..» . Ανεξάρτητα, όμως, από τις 
ενέργειές καταστολής που υπέστησαν, παρέμειναν ελεύθεροι και ανυπότακτοι, 
σύμφωνα με την  Άννα Κομνηνή, η οποία με αρνητική χροιά επισήμανε, ότι 
εξακολουθούσαν  να πιστεύουν σε αυτά που έκριναν ορθά: «Ὁ δὲ Τζιμισκῆς 
Ἰωάννης τοὺς ἐκ τῆς Μανιχαϊκῆς αἱρέσεως ἀντιμάχους ἡμῖν ποιησάμενος συμμάχους 
                                                           
110 ό.π., σελ. 257, 8: 14-16. 
111 Ο Πορφύριος ήταν αντίπαλος των Χριστιανών και έζησε από το 232-305. Σχετικά βλ. Άννα Κομνηνή, 
Αλεξιάς, Βιβλία Α΄-ΙΕ΄, (μτφρ. Αλόη Σιδέρη), εκδόσεις Άγρα, Αθήνα 2005, σελ. 199.  
112 Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 257, 8: 19-22. 
113 ό.π., σελ. 258, 8: 1-6. 
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κατά γε τὰ ὅπλα ἀξιομάχους δυνάμεις ·...Οἱ μέντοι Μανιχαῖοι φύσει ὄντες ἐλεύθεροι 
καὶ ἀνυπότακτοι τὸ εἰωθὸς ἐποίουν καὶ εἰς τὴν φύσιν ἀνέκαμπτον114.» . Ένα ακόμη 
αρνητικό χαρακτηριστικό γνώρισμα που τους αποδίδει η Άννα Κομνηνή 
αποτελούσε η εχθρική και επιθετική συμπεριφορά τους απέναντι στους 
Χριστιανούς της περιοχής, βέβαια από τη δική της οπτική γωνία μη 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί είχαν βιαίως μετακινηθεί 
οπότε ήταν λογικό να υπάρξει αντίσταση: «Πᾶσα γὰρ ἡ Φιλιππούπολις πλὴν ὀλίγων 
ὄντες Μανιχαῖοι τῶν τε αὐτόθι Χριστιανῶν ἐτυράννουν καὶ τὰ τούτων διήρπαζον, 
μικρὰ φροντίζοντες ἢ οὐδὲν τῶν ἀποστελλομένων παρὰ βασιλέως115.».  
 Εντύπωση από υφολογικής σκοπιάς προκαλεί το αφηγηματικό μοτίβο της 
περιγραφής των μέτρων καταστολής, όπου λαμβάνει την ευκαιρία να 
εγκωμιάσει τον πατέρα της, τις ενέργειες του οποίου χαρακτηρίζει αποστολικές: 
«Ἀλλ' ὅ γε πατὴρ ἐμὸς καὶ αὐτοκράτωρ, καὶ πρὸς τούτους τὴν στρατιωτικὴν αὐτοῦ 
πολυπειρίαν ἀντιτάξας, τοὺς μὲν ἀμαχὶ συνειλήφει, τοὺς δὲ καὶ μετὰ μάχης 
ἠνδραποδίσατο. Οἷον δ' αὖ τόδ' ἔρεξε καὶ ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ πρᾶγμα ὄντως καὶ 
ἀποστολικώτατον116.». Τέλος, ως αιτία των αυστηρών μέτρων καταστολής, που 
ήταν η ισόβια φυλάκιση στην Ελεφάντινη φυλακή, παραθέτει την ασέβεια και 
την απόλυτη παραφροσύνη τους: «Καὶ διὰ τοῦτο ὡς πάντων Μανιχαίων 
βλασφημοτάτους καὶ καθαρῶς εἰς λαμπρὰν μελαγχολίαν ἐλαύνοντας εἰς τὴν οὑτωσὶ 
λεγομένην Ἐλεφαντίνην φρουρὰν ἐμβαλὼν καὶ τὰ πρὸς χρείαν ἅπαντα δαψιλῶς 
χορηγῶν μόναις ταῖς ἑαυτῶν κακοπραγίαις ἀφῆκεν ἀποθανεῖν117.» Ο εγκωμιαστικός 
τόνος προς το πρόσωπο του πατέρα της γίνεται αντιληπτός και από την 
τελευταία περιγραφή σχετικά με τη φυλάκιση των ετεροδόξων, όπου 
χαρακτηριστικά αναφέρει ότι τους παρείχε όλα όσα ήταν απαραίτητα από τη μια, 
αλλά τους άφηνε να πεθάνουν στη φυλακή από την άλλη. 
 Έπεται η σκιαγράφηση της εικόνας των Βογόμιλων, η οποία παρουσιάζει 
την εξής αφηγηματική δομή: 
 Παρουσίαση πολυειδούς αίρεσης. 

                                                           
114Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 258, 8: 26-29 και 259, 8: 1-3. 
115 ό.π., σελ. 259, 8: 3-6. 
116 ό.π., σελ. 259, 8: 12-16. 
117 ό.π., σελ. 263, 9: 21-25. 
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 Προσωποκεντρική σκιαγράφηση. 
 Σκιαγράφηση Βασιλείου Βογόμιλου. 
 Απαξιωτική άρνηση αντίκρουσης δογματικών αντιλήψεων. 
 Καταστολή. 

Από το προοίμιο του κεφαλαίου γίνεται αισθητή η εικονοποιία στην 
οποία προβαίνει η Άννα Κομνηνή παρομοιάζοντας την εμφάνιση και διάδοση 
των ετεροδόξων με σύννεφο, ενώ η αίρεση και τα δόγματά της ήταν νεοφανή 
και άγνωστα στην συγχρονία της: «..διιππεύοντος τῆς βασιλείας αὐτοῦ μέγιστον 
ἐπεγείρεται νέφος αἱρετικῶν, καὶ τὸ τῆς αἱρέσεως εἶδος καινόν, μήπω πρότερον 
ἐγνωσμένον τῇ ἐκκλησίᾳ118.». Χαρακτηριστική είναι η ταύτιση και σε αυτό το 
σημείο της αίρεσης των Βογόμιλων με τους Μανιχαίους και τους Παυλικιανούς 
με στόχο την αποδόμησή τους, εφόσον επρόκειτο για ένα κράμα, κατά την 
άποψή της, ήταν κράμα πολλών δοξασιών: «Τοιοῦτον δέ  ἐστι τὸ τῶν Βογομίλων 
δόγμα, ἐκ Μασσαλιανῶν καὶ Μανιχαίων συγκείμενον119.». 
 Ακολουθεί η προσωποκεντρική σκιαγράφηση της εικόνας των 
Βογόμιλων, όπου τον παρουσιάζει ως υποκριτή και να είναι πάντα σκυθρωπός, 
σκυμμένος, καθώς και με τα ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα του λύκου,  του 
οποίου η αρνητική συμβολική σημασία ως αρπαχτικού είναι γνωστή και του 
φιδιού, που επίσης η αμφισημία του έχει τονιστεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, 
υπερτονίζοντας πάντα με εγκωμιαστικό τόνο τον ρόλο του πατέρα της και την 
επιτυχή έκβαση της αποκάλυψής τους: «δεινότατον γὰρ τὸ Βογομίλων γένος ἀρετὴν 
ὑποκρίνασθαι ...Καὶ ἐσκυθρώπακεν ὁ Βογόμιλος καὶ μέχρι ῥινὸς σκέπεται καὶ κεκυφὼς 
βαδίζει,... τἄνδοθι δὲ λύκος ἐστὶν ἀκάθεκτος....ὥσπερ ὄφιν ἐμφωλεύοντα τῇ χειᾷ, 
ἐπῳδῶν ἴυγξιν ἀπορρήτοις ὁ ἐμὸς πατὴρ εἰς φῶς ἐξεκαλέσατο καὶ ἐξήνεγκεν120.». 
 Σφοδρότερη από άποψης αρνητικής διάστασης χαρακτηρισμών 
συναντούμε στην περιγραφή της αφηγηματικής ενότητας της σκιαγράφησης του 
Βασιλείου Βογόμιλου. Η περιγραφή περιλαμβάνει τόσο εξωτερικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα, όσο και του εσωτερικού του κόσμου. Ήταν ικανός 
στο να εκμεταλλεύεται την ασέβεια των Βογόμιλων και να διαδίδει τα δόγματα 

                                                           
118 Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 294 8: 22-25. 
119 ό.π., σελ. 294 8: 29-28. 
120 ό.π., σελ. 295, 8: 1-8. 
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της αίρεσης, που είχε πάρει διαστάσεις πυρκαγιάς, που δεν μπορεί να ελεγχθεί: 
«Βασίλειος γάρ τις μοναχὸς πολυτροπώτατος μεταχειρίσασθαι τὴν Βογομίλων 
ἀσέβειαν ...ἐφήπλωσε τὴν κακίαν ἁπανταχοῦ καὶ πολλὰς ψυχὰς δίκην πυρὸς 
ἐπενείματο τὸ κακόν121..». Ενώ η εξωτερική του εμφάνιση ήταν χαρακτηριστική, 
καθώς τον παρομοιάζει πρωτίστως με το Διάβολο και ότι  κυκλοφορούσε με 
ράσο, αδυνατισμένο πρόσωπο, αραιά γένια και ψηλός σχετικά με το ανάστημά 
του: «Καὶ δῆτα ἀναφαίνεται τοῦ Σαταναὴλ ἀρχισατράπης Βασίλειος, τὸ ἔνδυμα 
μοναχός, κατεσκληκὼς τὸ πρόσωπον, τὴν ὑπήνην ψιλός, εὐμήκης τὴν ἡλικίαν122».  
 Έπεται η πολύ ενδιαφέρουσα απαξιωτική αναφορά της Άννας Κομνηνής 
σχετικά με την άρνησή της να προβεί σε ανάλυση των δογματικών θέσεων της 
αίρεσης και να τις αντικρούσει, διότι θεωρούσε ότι θα μολύνει τη γλώσσα της, 
όμως παραπέμπει στην ανάγνωση του έργου Πανοπλία Δογματική του Ευθυμίου 
Ζιγαβηνού, ο οποίος κατά παραγγελία του πατέρα της  συνέγραψε το βιβλίο: 
«Βούλομαι μὲν γράφειν, ἵνα τὸ πλῆρες τῆς τῶν Βογομίλων παραστήσω αἱρέσεως· ἀλλ' 
ἵνα μὴ τὴν γλῶτταν μολύνω τὴν ἐμαυτῆς, παρίημι ταῦτα. Παραπέμπω δὲ τοὺς 
βουλομένους τὴν ὅλην αἵρεσιν τῶν Βογομίλων διαγνῶναι εἰς τὸ οὕτω καλούμενον 
βιβλίον «Δογματικὴν πανοπλίαν123».  
 Η σκιαγράφηση ολοκληρώνεται με την περιγραφή του αφηγηματικού 
μοτίβου της καταστολής των ετεροδόξων με την ποινή της καύσης με τη 
σύμφωνη γνώμη του πατριάρχη Νικολάου: «Τὸν μέντοι Βασίλειον, ὡς ὄντως 
αἱρεσιάρχην καὶ ἀμεταμέλητον παντάπασιν, ἅπαντες τῆς ἱερᾶς συνόδου καὶ τῶν 
Ναζιραίων λογάδες καὶ αὐτὸς δὴ ὁ τότε πατριάρχης Νικόλαος πυρὸς ἄξιον ἔκριναν124.». 
Χαρακτηριστική είναι από υφολογικής σκοπιάς η απάθεια και η ψυχρότητα  του 
τόνου περιγραφής της Άννας Κομνηνής του επεισοδίου της ρίψης στη φωτιά του 
Βασιλείου, η οποία με τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου: 

Φως VS σκότος 
Δομεί την αφήγησή της, υποστηρίζοντας ότι η στάση του ήταν αποτέλεσμα των 
σκοτεινών επιρροών του Διαβόλου: « εἴτε καὶ ὁ κατασχὼν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 

                                                           
121 ό.π., σελ. 295, 8: 14-19. 
122 ό.π., σελ. 295, 8: 28-30. 
123 Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 299, 9: 3-8. 
124 ό.π., σελ. 301, 10: 26-29. 
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διάβολος, ὅπερ καὶ μᾶλ λον δοκεῖ, σκότος αὐτοῦ βαθύτατον κατεσκέδασεν, εἱστήκει 
πρὸς πᾶσαν ἀπειλὴν καὶ πρὸς πάντα φόβον ἀμηχανῶν ὁ κατάπτυστος ἐκεῖνος 
Βασίλειος125».  Με αυτήν την περιγραφή ολοκληρώνεται και η σκιαγράφηση της 
εικόνας των Βογόμιλων στο έργο της Άννας Κομνηνής. 

* 

 Επιστολές: 
 Θεόδωρος Μητροπολίτης Νικαίας: Επιστολή προς τον 
Θεοφύλακτο Μητροπολίτη Ευχαϊτών126. 

Ο συντάκτης της συγκεκριμένης επιστολής 127  που απευθύνεται στον 
Μητροπολίτη Ευχαϊτών ήταν ο Θεόδωρος, χειροτονημένος ιερέας στον Άγιο 
Πέτρο, Επίσκοπος Άργους και μετέπειτα Μητροπολίτης Νίκαιας (περίπου το 956), 
ενώ ο παραλήπτης της επιστολής ήταν ο Φιλόθεος Ευχαΐτων που τοποθετείται 
χρονικά γύρω στο 945128. 

Η επιστολή που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας των 
πληροφοριών που μας παραδίδει δομείται στους εξής αφηγηματικούς άξονες: 

 Έκφραση συμπόνοιας – συμπαράστασης. 
 Αναφορά στις αιρέσεις. 
 Απαιτούμενες ενέργειες επαναφοράς. 
 Διδαχή. 

Στο προοίμιο  της επιστολής ο Θεόδωρος αναφέρει, ότι έπρεπε να είχε 
μοιραστεί μαζί του το συγκεκριμένο ζήτημα της εμφάνισης πλήθους αιρέσεων 
εκφράζοντας την συμπόνοια και συμπαράσταση την οποία επιτυγχάνει με τη 
χρήση απαρεμφάτων και του ομοιοτέλευτου σχήματος 129 : «Ἐχρῆν με καὶ 
συναλγεῖν καὶ  ἐνδιαφέρειν τὰς λύπας130..». Η επόμενη αφηγηματική ενότητα 

                                                           
125 ό.π., σελ. 302, 10: 31 και 303, 10: 1-4.  
126 Τα Ευχάϊτα βρίσκονται στην περιοχή του Πόντου, δυτικά της Αμάσειας και ειδικότερα στο θέμα 
Αρμενιακών. Σχετικά βλ ODB, τομ. 2, σελ. 737. 
127 Για την ερμηνευτική ανάλυση της επιστολή χρησιμοποιούμε την έκδοση: Θεόδωρος Νίκαιας, Epistoliers 
Byzantines du Xe  siècle εκδ. DARROUZÈS J., Institute Français d‟ Études Byzantines, Paris 1960, σελ. 274-276. [στο 
εξής: Θεόδωρος Νίκαιας, Epistoliers Byzantines]. 
128 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 110 
129

 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ 39-40 
130

 Θεόδωρος Νίκαιας, Epistoliers Byzantines, ό.π., σελ. 274: 1.  
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αφορά στην εμφάνιση πλήθους αιρέσεων, που αποτελεί και το κεντρικό θέμα 
που πραγματεύεται η επιστολή: «Ὅτι δὲ σοι πληθὺς αἱρετιζόντων παρουσιάσαντι 
προσπελάσασα καὶ ὥσπερ μυσαχθεῖσα τὸ τῶν αὐτοῦ διδασκάλων μιαρὸν καὶ 
ἀλλόκοτον δόγμα131 ..». Στο σημείο αυτό παρατηρούμε, ότι ο συντάκτης της 
επιστολής χρησιμοποιεί όρο θεολογικής βαρύτητας: μιαρὸν καὶ ἀλλόκοτον δόγμα,  
για να χαρακτηρίσει τις αντιλήψεις των ετεροδόξων. Στη συνέχεια προβαίνει 
στις ενέργειες τις οποίες πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος: «συναριθμῆναι τῷ ἡμετέρῳ πληρώματι καὶ μεταμαθεῖν τὴν 
ἀλήθειαν132..», στο οποίο διαπιστώνουμε τη γενική αντίληψη σχετικά με το 
ζήτημα μεταστροφής των αιρετικών στην Ορθοδοξία. Αξιοσημείωτη, επίσης, 
είναι η χρήση των απαρεμφάτων συναριθμῆναι, το οποίο και δηλώνει την ένταξή 
τους στο ορθόδοξο δόγμα και το μεταμαθεῖν, που δηλώνει τον 
επαναπροσδιορισμό της πίστης τους.  

Αναφορικά με το αφηγηματικό μοτίβο που αφορά στις απαιτούμενες 
ενέργειες επαναφοράς των αιρετικών χρησιμοποιεί το παράδειγμα του 
Διονυσίου του Μεγάλου133, ο οποίος, όπως μας πληροφορεί ο Θεόδωρος, είχε 
καθορίσει στην Σύνοδο που διεξήχθη κατά την περίοδο της θητείας του το 
πλαίσιο ενεργειών της επαναφοράς των αιρετικών, δηλαδή την εκ νέου βάπτιση 
αυτών που είχαν αρνηθεί τη βάπτιση των αιρετικών: «Tῷ μὲν παλαιῷ Διονυσίῳ 
καὶ τῇ ἀμφ’ αυτὸν τὸτε συνηθροισμένη συνόδῷ πάντα τὸν μὴ τῷ ἑνὶ βαπτίσματι τῆς 
Καθολικῆς Ἐκκλησὶας στοιχοῦντα ἀναβαπτίζεσθαι  ἔδοξεν ὡς μὴ τοῦ παρ’ αἱρετικοῖς 
ὅλως λογιζομένου βαπτίσματος 134...».  

Ακολούθως προβαίνει στην απαρίθμηση των ενεργειών, που είναι 
απαραίτητες για την μεταστροφή των αιρετικών ομάδων, εφόσον απαριθμήσει 
σειρά αιρέσεων «Ἀρειανούς..μακεδονιανούς..σαββατιανούς...ναυατιανούς ἤτοι 
φωτεινιανούς τοὺς ἑαυτοὺς φημίζοντας καθαρούς, ἀριστεροὺς τε καὶ 
τεσσαρασδεκατίτας ἤγουν τετραδίτας διδόντας λιβέλλους καὶ πᾶσαν 

                                                           
131 ό.π., σελ. 275: 6-8.  
132 Θεόδωρος Νίκαιας, Epistoliers Byzantines, ό.π., σελ. 275: 9.  
133  Ο Διονύσιος ο Μέγας ήταν επίσκοπος Αλεξανδρείας το 264, ο οποίος καθιέρωσε τη διαδικαςία 
επανένταξης αιρετικών ομάδων στην Ορθοδοξία. Σχετικά HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ.111. 
134 Θεόδωρος Νίκαιας, Epistoliers Byzantines, ό.π., σελ. 275: 13-15.   
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αναθεματίζοντας». Συνεπώς πρώτη ενέργεια αποτελούσε η απόδοση λιβέλλων135 
και έπειτα ο αναθεματισμός, ενώ επόμενες επακολουθούσαν η εκμάθηση των 
δογμάτων και το χρίσμα με μύρο136: «εἴτα τῆς πίστεως ἐκμαθόντας σύμβολα καὶ 
χριόμενους τῷ ἁγὶῳ τοῦ μύρου τὰ αἰσθητήρια, οὕτω δέχεσθαι διωρίσατο καὶ τῶν 
θείων κοινωνεῖν σὺν ἡμῖν μυστηρίῳ137.». Εξίσου σημαντικές είναι και οι αναφορές 
σε άλλες αιρέσεις, που αναφέρει ως παράδειγμα σε σχέση με τις ενέργειες του 
Μέγα Βασιλείου και την μεταστροφή τους και ειδικότερα για τους: «Εὐνομιανούς.. 
ἤ Μοντανιστὰς τοὺς καὶ φρύγας, Σαβελλιανούς, Παυλινιστὰς 138 ..», οι οποίοι  
θεωρούνταν ειδωλολάτρες και για να γίνονταν αποδεκτοί θα έπρεπε να 
κατηχηθούν και να περάσουν αρκετό χρόνο με την μελέτη της Αγίας Γραφής: 
«πάντας ἕλληνας παρεκελεύσατο δέχεσθαι κατηχουμένους καὶ χρονίζοντας ἐπὶ τῇ 
τῶν θείων ακροάσει Γραφῶν139..» 

Η μόνη αίρεση, που σύμφωνα με το Θεόδωρο, ήταν αδύνατο να γίνει 
αποδεκτή στους ορθόδοξους κόλπους ήταν οι Ιακωβίτες, διότι είχαν αποδεχτεί 
το βάπτισμα των αιρετικών, οπότε είναι ανέφικτο να τους επαναφέρουν, οπότε 
ούτε θα χρισθούν με μύρο ούτε θα βαπτιστούν και θα τους αναγνωσθούν 
λίβελλοι και θα αναθεματισθεί εξ ολοκλήρου η αίρεση: «Ἐπειδὴ δὲ τῶν 
Ἰακωβιτῶν κουφότερον δοκεῖ...οὔτε μύρῳ χρίομεν, οὔτε ἀναβαπτίζομεν140...».  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η επιλογική ενότητα της επιστολής, η 
οποία λειτουργεί ως διδαχή. Στηριζόμενος ο Θεόδωρος στο αντιθετικό μοτίβο: 

Φως ≠ σκότος 
Προβαίνει σε μια παρομοίωση με φωτεινή λυχνία, η οποία θα φωτίσει την 
αλήθεια και θα τη διαχωρίσει από το ψέμα: «Καὶ γένοι τοῖς ὑπὸ χεῖρα λύχνος καὶ 
ὁδός, φωτίζων καὶ πρὸς τὴν ἀλήθειαν ὁδηγῶν 141 ...». Έντονη ρητορικότητα 

                                                           
135 Οι λίβελλοι ήταν μικρά βιβλία τα οποία εμπεριέχονταν οι αρχές της ορθοδοξίας και η λίστα αιρέσεων 
που αναθεματίστηκαν. βλ. LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 801. 
136 Σχετικά με το χρίσμα με μύρο βλ. Κωνσταντακοπούλου Αιρέσεις, ό.π. σελ.16. 
137 Θεόδωρος Νίκαιας, Epistoliers Byzantines, ό.π., σελ. 275: 23-25.   
138 ό.π., σελ. 275, 26-28.   
139 ό.π., σελ. 275, 29-31.   
140 ό.π., σελ. 275, 32-34.   
141 ό.π., σελ. 276: 40-41. 
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προσδίδει και η χρήση του χωρίου από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα από το 
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἄ μοι δέδωκας, Κύριε142». 

* 

 Πατριάρχου Κοσμά Ιεροσολύμων: Επιστολή στον Μητροπολίτη 
Λαρίσης. 

 Η συγκεκριμένη επιστολή143 συντάχθηκε από τον Κοσμά Ιεροσολύμων, ο 
οποίος διετέλεσε Πατριάρχης από το 1075 – 1081, και ίσως αποτελεί αντίγραφο 
μιας πιο ευρείας εγκυκλίου. Όπως απέδειξε ο Gouillard, υπάρχει άμεση σχέση 
μεταξύ της επιστολής και της σύνταξης του Συνοδικού του Βορίλα του 1211. Η 
θεματική της επιστολής περιστρέφεται γύρω από το θέμα των αιρέσεων και 
ειδικότερα των Βογομίλων την οποία και ταυτίζει με τους Μανιχαίους:  «Τί οὖν 
ἐστι τὸ νεοφανὲς τοῦτο σκαιώρημα; Τὸ μανιχαῖον σκότος, τὸ πάλαι μὲν παρὰ τῶν 
θεῖων πατέρων ἀξίως διαλυθὲν καὶ αφανισθέν144.» Ο Κοσμάς, όπως παρατηρούμε, με 
τη χρήση της ρητορικής ερώτησης θέτει τον κομβικό θεματικό άξονα της 
επιστολής του. Αποκαλεί την αίρεση νεοφανὲς τοῦτο σκαιώρημα, όπου σκαιώρημα 
σημαίνει εσφαλμένη επινόηση, σφάλμα145 και από την άλλη νεοφανές, για να 
δηλώσει τη συγχρονική διάσταση του προβλήματος, καθώς και τη σχέση μεταξύ 
των δογματικών αντιλήψεων. Με το αντιθετικό μοτίβο:  

Φως VS σκότος 
Δομεί την επόμενη φράση, η οποία λειτουργεί ως υπενθύμιση των πρότερων 
αντιδράσεων με αποτέλεσμα την καταστολή και τον αφανισμό και περιορισμό 
της μανιχαϊκής αίρεσης. Στη συνέχεια προβαίνει σε καθαρά θεολογικού 
περιεχομένου ανάλυση, στην οποία δεν εμπεριέχεται κάποια σκιαγράφηση των 
ετεροδόξων που θα μπορούσε να έχει ενδιαφέρον από απόψεως υφολογικής. 

* 

                                                           
142 ό.π., σελ. 275: 44. 
143 Για την ανάλυση της επιστολής χρησιμοποιούμε την έκδοση: Ἐπιστολὴ Κοσμᾶ τοῦ ἁγιωτάτου ἡμῶν 
δεσπότου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου πρὸς τὸν θεοφιλέστατον μητροπολίτην Λαρίσσης περὶ τῶν ἀθὲων 
αἱρετικῶν, ed. GOUILLARD J., Une source grecque du synodik de Boril, T&M 4 (1970), σελ. 361-374. [στο εξής: 
Ἐπιστολὴ Κοσμᾶ ]. 
144 Ἐπιστολὴ Κοσμᾶ, ό.π., σελ. 369, 16-17. 
145 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1932. 
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 Βίοι Αγίων: 
 Ο Βίος του Παύλου Λάτρους. 

Ο Παύλος Λάτρους ήταν ο νεότερος γιος του κόμη Αντίοχου και 
γεννήθηκε στην Ελαία στην περιοχή της Περγάμου και έζησε ασκητικά στο όρος 
Λάτρους στην Καρία κοντά στην πόλη της Μιλήτου146. Στις πηγές παρουσιάζεται 
να ζει στην ένδεια και στην πείνα. Ίδρυσε μοναστήρι, του οποίου η χρονολογία 
ίδρυσης είναι αβέβαιη. Ο Βίος του αποτελεί ένδειξη ύπαρξης δυιστικών αιρέσεων 
στις αρχές του 10ου αιώνος.   

Το αξιοσημείωτο είναι ότι χρησιμοποιεί το μοντέλο ταύτισης των 
Μανιχαίων με τους Παυλικιανούς: «Ἀπόδειξις τῶν εἰρημένων αἱ κατὰ τῶν κατὰ 
τῶν μανιχαίων αὐτοῦ σπουδαί   ̇ ὧν τοὺς ἐπισημότερους καὶ τῷ βλάπτειν 
πιθανώτερους, τῶν ὁρίων Κιβυῤῥαιώτου τε φημὶ καὶ Μιλήτου μακρὰν ἐκτόπικε τοῖς 
πρὸς βασιλέα χρησάμενος γράμμασιν147...». Διαπιστώνουμε, συνεπώς, ότι ο Παύλος 
Λάτρους ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση του ζητήματος δίνοντάς μας 
πληροφορίες γεωγραφικού ενδιαφέροντος, καθώς και την μέθοδο που 
ακολούθησε με τη συγγραφή και αποστολή επιστολών προς τον τσάρο Πέτρο της 
Βουλγαρίας148. Επιπροσθέτως, παρατηρούμε, ότι δε χρησιμοποιεί αρνητικούς 
χαρακτηρισμούς με ιδιαίτερη σημασιολογική βαρύτητα ή αρνητικούς, παρά μόνο 
πιθανολογεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις.  

* 
 Βίος Αγίου Λαζάρου Γαλησιώτη 

Ο άγιος Λάζαρος Γαλησιώτης αποτελεί μια σημαντική προσωπικότητα 
εξαιτίας των υπερφυσικών θαυμάτων τα οποία του αποδίδονται. Ο χρόνος 
γέννησής του τοποθετείται περίπου στα 972, ενώ ο θάνατός του στα 1053/4. 
Ίδρυσε τρεις Μονές στο όρος Γαλησός στην περιοχή της Εφέσου. Ο Βίος του που 
συντάχθηκε από τον Μοναχό Γρηγόριο διανθίζεται από τα αναρίθμητα θαύματά 
του ένα εκ των οποίων αποτελεί και το θαύμα μεταστροφής στην Ορθοδοξία 

                                                           
146 Αναφορικά με τη ζωή και το έργο του Παύλου Λάτρους βλ. ODB, τομ.3, σελ. 1608. 
147 DELEHAYE H., Analecta Bollandiana, 11 (1892), σελ. 156, 41: 7-10 
148 Βιογραφικά στοιχεία για το τσάρο Πέτρο της Βουλγαρίας (927-969) βλ. ODB, τομ.3, σελ. 1639. 
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ενός Παυλικιανού, ο οποίος και αργότερα έγινε μοναχός: «Ἕτερος δὲ Παυλικιανός 
ἐλθὼν πρὸς τον πατέρα καὶ εἰς θέαν τοῦτου γενόμενος, οὐ πολλῶν ἐδεήθη λόγων, 
ὥστε τὸν ὀρθὸν τῆς εὐσεβείας λόγον ἐν ψυχῇ δέξασθαι, ἀλλ’ αὐτίκα τὴν αἳρεσιν 
ἀπαρνησάμενος τελέως και ἀναθεματίσας, κελεύσει τοῦ πατρὸς ἐν τῇ μονῇ τοῦ θείου 
ἀξιοῦται βαπτίσματος .... ὅστις δὲ καὶ μοναχὸς ὕστερον ...γίνεται149». 

Ολοκληρώνοντας την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων 
διαπιστώνουμε ότι αναφορικά με τη σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων 
οι συγγραφείς του 10ου και 11ου αιώνος ακολουθούν ένα αφηγηματικό μοντέλο 
αντίκρουσης και δημιουργίας γενικότερου κλίματος αποστροφής. Κυριαρχεί η 
ταύτιση των Βογόμιλων με Μανιχαίους και Μεσσαλιανούς με στόχο να 
καταδείξουν τη δογματική σχέση. Σημαντική είναι και η ταύτιση των αιρετικών 
με τους Εβραίους , που όπως αναφέραμε αποτελούσε κοινό τόπο για τη 
Χριστιανική γραμματεία, εφόσον παρουσιάζονταν ως οι αίτιοι των κακών. 
Κυριαρχούν, επίσης, τα αντιθετικά μοτίβα ανάπτυξης: φως VS σκότος, ευσέβεια 
VS ασέβεια. Η χρήση των ζωομορφικών παραβολικών μοτίβων είναι παρούσα 
εφόσον περιγράφονται ως προβατόσχημοι λύκοι και ως φίδια. Στα ιστοριογραφικά 
έργα παρατηρούμε να επικεντρώνονται στην περιγραφή και αποδόμηση των 
εκπροσώπων των ετεροδόξων, όπως του Χρυσόχειρος και του Καρβέα, όπως 
επίσης, και στο να τονίσουν την πολιτική μετακινήσεων που ακολούθησαν οι 
βυζαντινοί αυτοκράτορες. Τα αποκηρυκτικά κείμενα της εποχής, επίσης, 
ασχέτως που δεν μας δίνουν μια σαφέστερη εικόνα των ετεροδόξων μας 
παρέχουν πληροφορίες για το τυπικό μεταστροφής προς την ορθοδοξία. 
Εντύπωση προκαλεί ο συσχετισμός κάποιων επεισοδίων καταστολής, όπως για 
παράδειγμα η καύση του Βασιλείου από τον Αλέξιο Κομνηνό, ότι αποδόθηκε 
στην επιρροή των δαιμόνων συνδέοντας την καταστολή με τη Θεία Δίκη 
προφανώς εξαιτίας τη επικινδυνότητας της εξάπλωσης και της επιρροής του 
κινήματος στην πρωτεύουσα παρά για τις δογματικές διαφορές. 

 
* 

   

                                                           
149 Λαζάρου Γαλησιώτη, ACTA SANCTORUM, Nov. III: Vita S. Lazarii auctore Gregori Monacho, τομ. 3 (1910), σελ. 543. 
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 Κείμενα 12ου – 13ου αιώνος. 

Κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνος συντελούνται κομβικές ανακατατάξεις, 
οι οποίες σηματοδότησαν την μελλοντική εξέλιξη της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Οι τομείς στους οποίους σημειώθηκαν οι σημαντικότερες 
αλλαγές ήταν στο διοικητικό τομέα, το στρατό, αλλά και στην οικονομία. Μετά 
από πολλά χρόνια ύπαρξης και λειτουργίας καταργήθηκε το θεματικό σύστημα, 
καθώς και ο στρατός του. Σταδιακά σημειώνεται η άνοδος και η επιρροή μιας 
νέας κοινωνικής τάξης που αποτελούταν από αξιωματούχους σε καίριες 
διοικητικές και στρατιωτικές θέσεις, η εξέλιξη των οποίων ήταν άμεσα 
συνδεδεμένη από την εύνοια των Κομνηνών και το βαθμό συγγένειάς τους. 
Είναι μια περίοδος που σημειώνεται η ενδυνάμωση των αστικών κέντρων, όπου 
οι πόλεις ανανεώνονται από όλες τις απόψεις, ενώ το εμπόριο μεταβαίνει στις 
δυτικές ναυτικές δημοκρατίες της Βενετίας και της Πίζας, γεγονός που 
σηματοδοτούσε και την σε πολλές περιπτώσεις ανάμειξή τους σε πολιτικά 
ζητήματα1.  

Ενώ κατά τον 13ος αιώνα η περιρρέουσα ατμόσφαιρα χαρακτηρίστηκε από 
ένα αίσθημα γενικότερης αποκατάστασης, εξαιτίας της παλινόρθωσης της 
βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1261 με την ανακατάληψη της 
Κωνσταντινούπολης από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Η ΄ Παλαιολόγο. Η 
περίοδος, όμως, ακμής αποδείχτηκε επίπλαστη, διότι εμφανίστηκε ένας 
εξωγενής κίνδυνος, ο οποίος θα επηρέαζε δραστικά το status quo της 
Αυτοκρατορίας, η προέλαση των Μογγόλων στην Εγγύς Ανατολή με αποτέλεσμα 
την πίεση των τουρκικών φύλων, τα οποία έπρεπε να αναζητήσουν νέα εδάφη, 
για να επιβιώσουν. Επιπροσθέτως, τόσο οι πολεμικές συρράξεις με στόχο την 
επανάκτηση της Βασιλεύουσας, όσο και η οικονομική δεινότητα που είχε 
περιέλθει η Αυτοκρατορία εξαιτίας των καταστροφών που προήλθαν από τις 
πολεμικές επιχειρήσεις απομάκρυναν οποιαδήποτε ελπίδα ανάπτυξης στο 
μέλλον2. 
                                                           
1 ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι, ό.π., σελ. 30-31. 
2 ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως: Ψευδοπροφήτες, Μάγοι και αιρετικοί στο Βυζάντιο 
κατά το 14ο αιώνα. Επτά ανέκδοτες ομιλίες του Πατριάρχου Καλλίστου Α ΄. Εισαγωγή-Κριτική έκδοση-Μετάφραση-
Σχόλια, εκδ. Κανάκη 2011, σελ. 15-17. [στο εξής: ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄]. Επίσης για το ζήτημα της 
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Στη συνέχεια θα προβούμε στην ερμηνευτική προσέγγιση κειμένων με 
στόχο τη διερεύνηση της εικόνας των ετεροδόξων κατά τη διάρκεια του 12ου και 
13ου αιώνος. Ειδολογικά έχουμε Αποκηρυκτικά κείμενα – τυπικό υποδοχής 
ετεροδόξων στην Ορθοδοξία, Ιστοριογραφικά – Χρονογραφικά , Συνοδικά 
κείμενα, Πραγματείες, Επιστολές και υπομνηματισμούς νομικών κειμένων.  

* 

 Αποκηρυκτικά κείμενα: Το τυπικό υποδοχής των Βογόμιλων 
στην Ορθοδοξία. 

Το τυπικό υποδοχής των Βογόμιλων στην Ορθοδοξία και ειδικότερα η 
αναθεματική φόρμουλα παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τα άρθρα του 
κείμενου του Συνοδικού της Ορθοδοξίας, τα οποία  προφανώς ενσωματώθηκαν 
μετά τις δίκες που διεξήχθησαν κατά την περίοδο της δυναστείας των Κομνηνών 
και ειδικότερα μετά την καταδίκη του Βογόμιλου Βασιλείου το 10983. Το κείμενο 
το οποίο θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά με τίτλο: Περὶ τῆς βλασφήμου καὶ 
πολυειδοῦς αἱρέσεως τῶν ἀθέων Μασαλιανῶν, τῶν δὲ Φουδαϊτῶν και Πογομίλων 
καλουμένων και Εὐχιτῶν καὶ Ἐνθουσιαστῶν καὶ Ἐγκρατιτῶν καὶ Μαρκιωνιστῶν4, 
φαίνεται να είναι το μοναδικό παράδειγμα τέτοιου είδους δομής που διασώθηκε 
και χρησιμοποιήθηκε για την επανένταξη των Βογόμιλων στην Ορθοδοξία5.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αφηγηματική δομή του κειμένου του 
τυπικού υποδοχής των Βογόμιλων, το οποίο έχει την ακόλουθη διάταξη: 
 Σύνδεση – Καταγωγή με Μανιχαίους. 
 Αναθεματισμός-πρόσωπα. 
 Εξορία. 

Από τον τίτλο του κειμένου γίνεται σαφές το υφολογικό επίπεδο στο 
οποίο κινείται ο συντάκτης του. Αποκαλεί την αίρεση: βλασφήμου καὶ πολυειδοῦς 
                                                                                                                                                               
μογγολικής εξάπλωσης και των συνεπειών που είχε στις τουρκικές φυλές βλ. VRYONIS S., The Decline of 
Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamitation from the Eleventh through the Fifteenth Century, 
Berkeley-Los Angeles - London, 1971 και CAHEN C.,  The Formation of Turkey. The Seljukid Sultatate of Rum: 
Eleventh to Fourtteenh Century, (translated and edited by HOLT P.M.), Harlow-London-New York, 2001. 
3
 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 207.  

4 ELEUTERI P. – RIGO A., Eretici, dissidenti, musulmani ed ebrei a Bisanzio: una raccolta eresiologica del xii secolo, 
Venice, Il Cardo, 1993, σελ. 137-151. [στο εξής: ELEUTERI P. – RIGO A., Eretici].  
5 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 207.  
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αἱρέσεως, δηλαδή βλάσφημη και διαφόρων μορφών6, γεγονός που δηλώνει την 
αντίληψη περί ύπαρξης πολλών μορφών της και διακλαδώσεων της αίρεσης. Η 
χρήση της παρατακτικής σύνδεσης7 λειτουργεί εμφατικά και προσδίδει έντονη 
ρητορικότητα στην αφήγηση.  

Από το προοίμιο του τυπικού υποδοχής γίνεται αναφορά για τον τρόπο 
αποδοχής των ετεροδόξων στους κύκλους της Ορθοδοξίας. Στο σημείο αυτό ο 
συντάκτης του κειμένου προβαίνει στην ταύτιση των  Βογόμιλων με τους 
Μανιχαίους, οι οποίοι όπως χαρακτηριστικά και εμφατικά τονίζει ότι ήταν 
χειρότεροι: «Τοὺς ἀπὸ τῆς μυσαρᾶς αἱρέσεως τῶν Πογομίλων8 τῆ ἁγιωτάτῃ τοῦ Θεοῦ 
μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ προσερχομένους, ἀπὸ Μανιχαίων καὶ αὐτοὺς καταγομένους καὶ 
χείρονας ὄντας τούτω, χρὴ προσδέχεσθαι οὕτως 9 ». Όπως διαπιστώνουμε 
χαρακτηρίζει την αίρεση μυσαρή, από το μυσαρός – ά – όν, που σημαίνει αυτός που 
μολύνει, ο απεχθής, ο ακάθαρτος10, χαρακτηρισμό που τον συναντήσαμε και στην 
περιγραφή της σκιαγράφησης της εικόνας του Κωνσταντίνου του Ε ΄ σχετικά με 
τους ετεροδόξους.11  
 Ακολουθεί το κύριο μέρος του κειμένου του τυπικού 12 , το οποίο 
περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία υποδοχής, ενώ στη συνέχεια αναφέρεται σε 
συγκεκριμένες προσωπικότητες που ανήκαν στην αίρεση, καθιστώντας σαφή και 
με τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου: 

Ετερόδοξοι VS Ορθόδοξοι 
Το διαχωρισμό και τη διάκριση μεταξύ τους, έτσι ώστε να είναι κατανοητά τα 
όρια τους.  
 Η αφήγηση ολοκληρώνεται με τη δήλωση – όρκο σε α ΄πρόσωπο του υπό 
υποδοχή ετεροδόξου, η οποία παρουσιάζει υφολογικό ενδιαφέρον, διότι 
ουσιαστικά χρησιμοποιούνται νομικής φύσης όροι για την πιθανή υποτροπή του 
προς την αίρεση. Ειδικότερα η επιστροφή στην αίρεση μετά την υποδοχή 

                                                           
6 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1723. 
7 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 110. 
8 Αναγραμματισμός αντί Βογομίλων. 
9 ELEUTERI P. – RIGO A., Eretici, ό.π., σελ. 136, 6-9. 
10 Σχετικά βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1399. 
11

 Αυτόθι σελ. 234 υποσημ. 47. 
12

 ELEUTERI P. – RIGO A., Eretici, ό.π., σελ. 138, 50 – 150, 280. 
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θεωρείται κακούργημα και ο υπεύθυνος φέρει την απόλυτη ευθύνη παραπομπής 
του σε πολιτικό δικαστήριο, καθώς και για την επικείμενη ποινή εξορίας για το 
αδίκημα αυτό: «ἤ ἄλλο τι πογομιλικὸν ἐνδεικνύμενος κακούργημα καὶ ἐλεγχθῶ, μὴ 
μόνον πάσης ἐκκλησιαστικῆς ἀποκενῶμαι βοήθειας, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολιτικοῖς 
δικασταῖς παραπεμπόμενος....διηνεκεῖ ἐξορίᾳ παραπέμπωμαι13.». Η νομική υπόσταση 
του συγκεκριμένου χωρίου είναι εμφανής και σαφώς αποδεικνύει τη συνεργασία 
μεταξύ εκκλησιαστικής και πολιτικής εξουσίας σε ζητήματα καταστολής 
επικίνδυνων καταστάσεων, οι οποίες μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά 
προβλήματα στην σταθερότητα των θέσεών τους και στην πολιτική τους 
υπόσταση.   

* 

 Ιστοριογραφίες– Χρονογραφίες 
 Ιωάννης Ζωναράς: Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν. 

 Ο Ιωάννης Ζωναράς με το έργο του κατέλαβε μια σημαντική θέση στην 
ιστοριογραφική παραγωγή του 12ου αιώνα. Συνέγραψε μια χρονογραφία, η οποία 
περιλαμβάνει την εξιστόρηση των γεγονότων από κτίσεως κόσμου έως και το 
έτος 1118, ενώ ασχολήθηκε παράλληλα με τον σχολιασμό εκκλησιαστικών 
κανόνων, με τη σύνταξη ενός λεξικού, καθώς και με θεολογικού περιεχομένου 
έργα. Οι πληροφορίες για το βίο του δεν είναι αρκετές και όλα όσα γνωρίζουμε 
προέρχονται από το Προοίμιο του έργου του. Η Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν14 διαιρείται σε 
δεκαοκτώ βιβλία, εκ των οποίων τα πρώτα δώδεκα αφηγούνται την περίοδο από 
κτίσεως του κόσμου μέχρι και την περίοδο της βασιλείας του Μ. Κωνσταντίνου, 
ενώ τα τελευταία έξι την ΄περίοδο της ύστερης αρχαιότητας και τη βυζαντινή 
περίοδο15. Το κείμενο στο οποίο θα αναλύσουμε τη σκιαγράφηση της εικόνας 
των ετεροδόξων προέρχεται από το δέκατο έβδομο κεφάλαιο στο οποίο εξιστορεί 

                                                           
13 ό.π., σελ. 150, 276-280.  
14 Για την ερμηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιούμε την έκδοση: Ιωάννης Ζωναράς, Ἐπιτομὴ Ἱστοριῶν, ed. 
DINDORF I., Ioannis Zonarae epitomae historiarum, vol. IV, Leipzig 1868-1875. [στο εξής: Ιωάννης Ζωναράς, 
Ἐπιτομὴ].  
15 ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι, ό.π., σελ. 465 και 469.  Επίσης βλ. HUNGER H., Βυζαντινή 
Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 246-250.  
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τις βασιλείες του Νικηφόρου Φωκά και του Ιωάννη Τζιμισκή16. Το ιστορικό 
πλαίσιο της αφήγησης αφορά στην περίοδο που ο Ιωάννης Τζιμισκής ήρθε στην 
εξουσία μετά από τη διοργάνωση δολοφονίας του Νικηφόρου Φωκά, ενώ ακόμη 
και οι δύο βρίσκονταν στη Συρία. Εξωτερικοί κίνδυνοι στα βόρεια σύνορα της 
Αυτοκρατορίας, όπως οι επιθέσεις των Ρώσων στη Βουλγαρία καθιστούσαν 
απαραίτητη την λήψη δραστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του ζητήματος. 
Μια πρακτική για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα ήταν η μετακίνηση 
πληθυσμών, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν οι Παυλικιανοί, οι οποίοι 
αποτέλεσαν την αμυντική γραμμή των βόρειων συνόρων17. 
 Το επεισόδιο στο οποίο συναντούμε αναφορά σε ετερόδοξες ομάδες 
προέρχεται από την περιγραφή της περιόδου ανάρρησης του Ιωάννη Τζιμισκή 
και συγκεκριμένα την αφήγηση με την προφητεία του μοναχού Θεοδώρου για 
τον τρόπο με τον οποίο ο αυτοκράτορας θα κέρδιζε την εξουσία: «ὅσπερ τὴν 
ἀρχιερωσύνην καταδεξάμενος ἀξίωσην ἔθετο πρὸς τὸν Ἰωάννην τοὺς Μανιχαίους ἐκ 
τὰς ἑῴας μετοικίσαι πρὸς τὰ ἐσπέρια, πολλοὺς τῇ αὐτῶν μυσαρᾷ αἱρέσει 
διαφθείροντας. οὗ τὴν ἀξίωσιν πληρῶν εἰς Φιλιππούπολιν μετώγαγε το γένος τῶν 
Μανιχαίων18». Στο σημείο αυτό είναι προφανής η ταύτιση των Μανιχαίων με 
τους Παυλικιανούς, τακτική που συναντήσαμε και σε άλλες πηγές. Η αγαστή 
συνεργασία της εκκλησιαστικής εξουσίας και της πολιτειακής αποτελούν ένα 
ακόμη στοιχείο το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε από την αφήγηση του 
συγκεκριμένου επεισοδίου. Η μετακίνηση πληθυσμών εξυπηρετεί τα 
συμφέροντά τους. οπότε συναποφασίζουν ουσιαστικά την μεταφορά των 
ετεροδόξων ομάδων στις δυτικές περιοχές, εξαιτίας του πολύ σημαντικού λόγου 
που δεν είναι άλλος από τον κίνδυνο να μεταστρέψουν στην αίρεση ακόμα 
περισσότερους ανθρώπους, κάτι που όπως φαίνεται έχουν ήδη πετύχει σε 
μεγάλο βαθμό. Συναντούμε και έναν αρνητικής χροιάς χαρακτηρισμό της 
αίρεσης που την αποκαλεί μυσαρᾷ, που όπως είδαμε σημαίνει αυτόν που μολύνει, 

                                                           
16 ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι, ό.π. σελ. 482. Σχετικά με τον Ιωάννη Τζιμισκή βλ. OSTROGORSKY 
G., Ιστορία, ό.π., σελ. 174-179 και ODB. τομ. 2, σελ. 1045.  
17 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 114.  
18 Ιωάννης Ζωναράς, Ἐπιτομὴ, ό.π., σελ. 92, 31-32 και 93, 1-4.  
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τον απεχθή και τον ακάθαρτο19. Με αυτό τον τρόπο σκιαγραφείται η εικόνα των 
ετεροδόξων στο έργο του Ιωάννη Ζωναρά.  

* 
 Νικήτας Χωνιάτης: Χρονικὴ Διήγησις 

 Ο Νικήτας Χωνιάτης ζει και γράφει σε μια σημαντική περίοδο της 
ιστορίας και της εξέλιξης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και συγκεκριμένα την 
περίοδο της Δ ΄ Σταυροφορίας και την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Πηγή 
άντλησης πληροφοριών για το βίο και τη συγγραφική του δραστηριότητα 
αντλούμε από τα έργα του αδερφού του Μιχαήλ Χωνιάτη20.  Το έργο του Χρονικὴ 
Διήγησις21 αποτελείται από δεκαεννέα βιβλία και εξιστορεί τα γεγονότα της 
περιόδου από το θάνατο του αυτοκράτορος Αλεξίου του Α ΄ Κομνηνού έως και τα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν αμέσως μετά την άλωση της 
Κωνσταντινούπολης. Το χωρίο στο οποίο γίνεται αναφορά σε ετερόδοξη 
δραστηριότητα προέρχεται από το κεφάλαιο της βασιλείας του αυτοκράτορος 
Μανουήλ Α ΄ Κομνηνού και σχετίζεται με την καθαίρεση του Πατριάρχου Κοσμά 
Β ΄του Αττικού το 114722, εξαιτίας της στήριξής του στον μοναχό Νήφωνα: «ὁ 
τοίνυν Μανουὴλ νέος ὢν ἔτι καὶ αὐτάρεσκος, καὶ ἄλλως ὑποβλέπεσθαι τὸν ἀδελφὸν 
ὑπὸ τῶν τοῦ πατριάρχου κατηγόρων ὡς βασιλειῶντα ἐναγόμενος, ἀνατρέψαι τοῦτον 
τοῦ θρόνου ἐζήτει....καθαιρέσει καθυποβάλλεται ὡς συναιρετίζων μοναχῷ τινὶ 
Νήφωνι23.».  

Στο σημείο αυτό γίνεται σαφές, ότι υπήρξαν υπόνοιες του Μανουήλ Α ΄, 
ότι ο μεγαλύτερος αδερφός του Ισαάκ, ως διεκδικητής του θρόνου, υποστήριξε 
τον Πατριάρχη Κοσμά και κατά προέκταση τις αντιλήψεις του Μοναχού 
Νήφωνος με αποτέλεσμα να καθαιρεθεί ως συμμέτοχος στην αίρεση. 
                                                           
19 Αυτόθι σελ. 229, υποσημ. 10. 
20 Για τη ζωή και το έργο του Νικήτα Χωνιάτη βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 428. Επίσης, ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και 
Χρονογράφοι, ό.π., σελ. 699 και 703 ˙ HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 265-281 και HAMILTON J., 
Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 222. Ο αδερφός του Νικήτα Χωνιάτης Μιχαήλ διετέλεσε αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών από το 1182 – 1204. Σχετικές πληροφορίες βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 427. 
21 Για την ερμηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιούμε την έκδοση: Νικήτας Χωνιάτης, Χρονικὴ Διήγησις ed. 
NIEBUHR, Nicetas Choniates, Historia, BEKKER I., CSHB, Bonn 1835. [στο εξής: Νικήτας Χωνιάτης, Χρονικὴ 
Διήγησις]. Επίσης την έκδοση VAN DIETEN I.A., Nicetae Choniatae Historia, CFHB 11, 1.2, Berlin-New York, 1975.  
22 RUNCIMAN S., Θεοκρατία, ό.π., σελ. 130-131. 
23 Νικήτας Χωνιάτης, Χρονικὴ Διήγησις, ό.π., σελ. 107, 3-9. 
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Επιπροσθέτως, πρόκειται για  ένα παιχνίδι εξουσίας και επικράτησης του 
ισχυροτέρου, όπου η κατηγορία για συμμετοχή και σύμπνοια με την αίρεση 
αποτελεί μια θα λέγαμε επίπλαστη αιτία καταστολής και όχι το βασικό θέμα.  

* 

 Συνοδικά Κείμενα:  
 Η καταδίκη του μοναχού Νήφωνος για βογομιλισμό. 

 Ο Μοναχός Νήφων είχε αρχικά καταδικαστεί στην ίδια συνεδρίαση της 
Πατριαρχικής Συνόδου με τους Λεόντιο και Κλήμη, επισκόπους από την 
Καππαδοκία24. Οι δικές του αντιλήψεις δεν συμπεριλήφθηκαν στο συνοδικό 
κείμενο αναλυτικά, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο λόγος της καταδίκης του, 
εκτός μόνο από τον ισχυρισμό, ότι ο ίδιος υποστήριξε τον Λεόντιο και τον 
Κλήμεντα με ιδιαίτερο ενθουσιασμό 25 . Επιπροσθέτως, ο πολύ σπάνιος 
αναθεματισμός προς τον Θεό των Εβραίων 26  θα μπορούσε να σχετίζεται 
δογματικά με τους Βογόμιλους, οι οποίοι είχαν αρνητική στάση απέναντι στην 
Παλαιά Διαθήκη. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β ΄Κομνηνός 27  τον σεβάστηκε. 
Προβλήθηκε ο ισχυρισμός, ότι ο φίλος του ο μετέπειτα πατριάρχης Κοσμάς, ήταν 
υποστηρικτής του νέου αυτοκράτορα Μανουήλ28.  
 Έχουμε δύο συνοδικά κείμενα29 τα οποία σχετίζονται με την καταδίκη 
του Μοναχού Νήφωνος, το ένα με ημερομηνία Παρασκευή 1 Οκτωβρίου της 
έβδομης ινδικτιώνος και το δεύτερο με ημερομηνία Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου της 
έβδομης ινδικτιώνος. 
 Η αφηγηματική δομή του πρώτου ακολουθεί την εξής διάρθρωση: 
 Περιορισμός στη Μονή Περιβλέπτου. 
 Κατηγορητήριο. 

                                                           
24 Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 219-221.  
25  Σχετικά βλ. λήμμα: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α., Εκκλησιαστικές έριδες στην περίοδο των Κομνηνών, 2007, 
Encyclopedia of the Hellenic World, Constantinople http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10829.  
26 Την αρνητική αντίληψη για τους Εβραίους στη χριστιανική γραμματεία την αναλύσαμε σε προηγούμενο 
κεφάλαιο βλ. Αυτόθι σελ. 45 υποσημ. 36.  
27 Σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Β ΄Κομνηνού βλ. ODB, τομ.2, σελ. 1046. 
28 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 219.  
29 Χρησιμοποιούμε την έκδοση: MANSI G.D., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, vol. 21, [1692-
1769], σελ. 1204, [στο εξής: MANSI G.D., Sacrorum conciliorum].  

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=10829


 

[278] 
 

 Ποινή – απομόνωση. 
Το προοίμιο του συνοδικού κειμένου αρχίζει με την ανακοίνωση του 

περιορισμού του Μοναχού Νήφωνος στην Μονή Περιβλέπτου, καθώς και με την 
αναφορά στα ημερολογιακά στοιχεία. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει και 
χαρακτηρισμούς αρνητικού περιεχομένου, εφόσον τον αποκαλεί Βογόμιλο με 
υποτιμητική διάσταση και παμβέβηλο, που ενέχει τη σημασία του υπερθετικού 
βαθμού από το πᾶς βέβηλος και σημαίνει ανοσιότατος, ασεβέστατος30: «Σημείωμα 
γεγονὸς ἐπὶ τῷ περιορισμῷ εἰς τὴν μονὴν τῆς περιβλέπτου τοῦ βογομήλου καὶ 
παμβεβήλου Νίφωνος31.».  

Στη συνέχεια ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο του κατηγορητηρίου, το 
οποίο στηρίζεται στις πολυάριθμες επιστολές που εστάλησαν και επιβεβαίωναν 
την ετερόδοξη δραστηριότητα του Μοναχού Νήφωνος: «Οὐκ ὀλίγας, οὐδ’ ἀγαθὰς 
ἀγγελίας ..περὶ πολλῶν περὶ τοῦ μοναχοῦ Νίφωνος, πολὺ κατ’ αυτοῦ τὸ δύσφημον32..». 

Τέλος,  η πρώτη επιστολή ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της 
απόφασης ποινής, η οποία ουσιαστικά ήταν καταδικαστική: Να απομονωθεί σε 
ένα κελί της Μονής Περιβλέπτου  και να έχει μόνο έναν μοναχό να τον βοηθά 
και να μην έχει το δικαίωμα ούτε να συνομιλήσει, ούτε να γράψει επιστολές και 
γενικά να μην έχει με κανέναν επαφές: «ἐντὸς τῆς μονῆς κελλίων ἡσυχάζειν αὐτὸν 
ἀπρόσιτον τοῖς ἐκτὸς τυγχάνοντα πᾶσιν, παρ’ ἐνὸς δὲ καὶ μόνον διακονητοῦ 
καθυπηρετούμενον καὶ μηδενὶ ἔχοντα ἐπ’ ἀδείας προσομιλεῖν33..». Είναι πασιφανές, 
ότι η διάδοση και η εξάπλωση της αίρεσης σημείωνε αύξηση στους κόλπους της 
Εκκλησίας και έτσι εξηγείται ένα τόσο σκληρό μέτρο καταστολής της 
ολοκληρωτικής απομόνωσης.  

Το δεύτερο συνοδικό κείμενο, εκτός από τα χρονολογικά στοιχεία που 
αναφέρει στο τέλος, ανακοινώνει τις ποινές που θα επιβληθούν αυτή τη φορά σε 
όσους έρθουν σε επαφή με τον Μοναχό Νήφωνα, γεγονός που επιβεβαιώνει τη 
σοβαρότητα του ζητήματος: «ἀλλὰ καὶ ὅς ἄν ...τοῦ λοιποῦ κοινωνῆσαι εἰς ὀμιλίᾳ ἤ 
διαίτῃ, ἤ ἄλλῳ τρόπῳ...ὡς ὁμόφρων αὐτῷ κακεῖνος καὶ λογιθήσεται καὶ 

                                                           
30 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1551. 
31 MANSI G.D., Sacrorum conciliorum, ό.π., σελ. 597A. 
32 ό.π., σελ. 600A. 
33 ό.π., σελ. 600D.  
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τιμωρηθήσεται34.». Η χρήση της διαζευκτικής σύνδεσης, ἤ...ἤ λειτουργεί εμφατικά 
στην αφήγηση35, καθιστώντας την ρεαλιστική και με έναν τόνο προφορικότητας, 
εφόσον δημιουργείται η εντύπωση της προφορικής αναγγελίας.  

* 

 Απόφαση καθαίρεσης Κοσμά Β ΄ Αττικού. 

΄Ένα ακόμη συνοδικό κείμενο που αφορά στην καθαίρεση του 
Πατριάρχου Κοσμά του Αττικού περιγράφει το κατηγορητήριο και την ποινή που 
του επιβλήθηκε. Η  Σύνοδος έλαβε χώρα στο παλάτι των Βλαχερνών στις 26 
Φεβρουαρίου και το έτος 665236. Η αφηγηματική δομή του συνοδικού αυτού 
κειμένου έχει την εξής διάρθρωση: 

 Απαγγελία κατηγοριών. 
 Κατηγορητήριο. 
Βασικός άξονας της απαγγελίας των κατηγοριών αποτελεί το 

γεγονός, ότι ο Κοσμάς Β ΄ θεωρήθηκε ομόφρονας με τον Βογόμιλο Νήφωνα και 
γι‟ αυτό το λόγο θα πρέπει να καθαιρεθεί: «Σημείωμα καθαιρέσεως τοῦ γεγονότος 
πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Κοσμᾶ τοῦ Ἀττικοῦ ὁμόφρονος ἀποδειχθέντος τῷ 
Βογομήλῳ Νίφωνι37.» 

Επόμενη αφηγηματική ενότητα αποτελεί το κατηγορητήριο, όπου στο 
σημείο αυτό γίνεται πιο συγκεκριμένο και ειδικότερα αναφέρεται στο επεισόδιο, 
πως μεγάλος αριθμός Επισκόπων διαπίστωσε, ότι χωρίς ενδοιασμό διατηρούσε 
στενή σχέση με τον Μοναχό Νήφωνα, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για 
Βογομιλισμό: «τινὲς γὰρ ἱερωτάτων ἀρχιερέων οὑ μικρῶς ἐπὶ τοῦτῳ 
σκανδαλισθέντες ἐφ’ οἷς ἑώρων αὐτὸν ἀνθρώπῳ πρὸ καιροῦ τινος συνοδικῶς 
ἀποβεβλημένῳ, ὡς ἑτερόφρονι καὶ ἀλλοδόξῳ τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας 38 ..». 
Ολοκληρώνεται έτσι με τη συγκεκριμένη αφήγηση και το θέμα της καταδίκης 
του Πατριάρχου Κοσμά του Αττικού.  

* 

                                                           
34 MANSI G.D., Sacrorum conciliorum, ό.π., σελ. 604Α.  
35 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 117-118. 
36 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 222. 
37 MANSI G.D., Sacrorum conciliorum, ό.π., σελ. 701C.  
38 ό.π., σελ. 704C. 
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 Πραγματείες: 
 Νικολάου Μεθώνης: Πραγματεία περὶ δαιμόνων. 

Η  ημερομηνία και η πατρότητα του έργου με τίτλο: Περὶ δαιμόνων39 έχουν 
αμφισβητηθεί σε συνδυασμό με το ζήτημα κατά πόσον ο συγγραφέας περιγράφει 
μια υπαρκτή αιρετική ομάδα, για την οποία μπορεί να εκφέρει άποψη εξαιτίας 
της προσωπικής του εμπειρίας. Αποδόθηκε στην αρχή στον Μιχαήλ Ψελλό, αλλά 
ο Gautier, ο οποίος στηρίχθηκε στη χειρόγραφη παράδοση του κειμένου το 
αποδίσει στον Νικόλαο Μεθώνης40 . Ο κεντρικός θεματικός άξονας είναι η 
ανάλυση του όρου δαίμων, όπου το θέμα της αίρεσης αποτελεί αφόρμηση για την 
περαιτέρω ερμηνεία τόσο σε φιλοσοφικό όσο και σε θεολογικό επίπεδο. Ένα 
άλλο σημαντικό στοιχείο του υφολογικού επιπέδου του κειμένου αποτελεί ο 
διαλογικός του χαρακτήρας, γεγονός που προσδίδει έντονη θεατρικότητα και 
ρητορικότητα στο κείμενο. Η εικόνα των ετεροδόξων στην πραγματεία του 
Νικολάου Μεθώνης παρουσιάζει την εξής δομή: 

 Προέλευση αίρεσης. 
 Σκιαγράφηση ετεροδόξων. 
 Αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο – Μάρκος. 
 Διάλογος με τον Μάρκο. 

Αναφορικά με το αφηγηματικό μοτίβο της προέλευσης της αίρεσης των 
Ενθουσιαστών και Ευχιτών41, ο Νικόλαος τη συνδέει με τον Μάνη και ουσιαστικά 
με το Μανιχαϊσμό: «Ἔχει μὲν τὸ παλαμναῖον τοῦτο δόγμα παρὰ Μάνεντος τοῦ 
μανέντος τὰς ἀφορμὰς 42 .» Ειδικότερα χρησιμοποιεί τον αρνητικής χροιάς 
χαρακτηρισμό, παλαμναῖον τοῦτο δόγμα, που σημαίνει βίαιος, βάναυσος, φονικός43, 
καθώς επίσης και το σχήμα παρονομασίας44, παρὰ Μάνεντος τοῦ μανέντος, το 
οποίο δημιουργεί έναν ρητορικό τόνο στην αφήγηση.  

                                                           
39 Για την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου χρησιμοποιούμε την έκδοση: GAUTIER P., Le De Daemonibus 
du Pseudo- Psellos, REB 38 (1980), σελ. 105-194. [στο εξής: GAUTIER P., De Daemonibus].  
40 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 227.  
41 Η ονομασία Ευχίτες αντιστοιχεί στη λέξη Μεσσαλιανοί. Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, 
ό.π., σελ. 227. 
42 GAUTIER P., De Daemonibus, ό.π., σελ. 135, 29-30.  
43 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 1547. 
44 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 93. 
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Η σκιαγράφηση των αιρετικών γίνεται σε σχέση με τις δογματικές τους 
αντιλήψεις παρουσιάζοντάς τους πάντα με αρνητικό τόνο και με τη χρήση του 
αντιθετικού μοτίβου: 

Καλό VS Κακό 
Ειδικότερα: «Εὐχίτας δὲ τούτοις τοῖς κακοδαίμοσι καί ἑτέρα τις ἀρχὴ προσελήφθη 
τρίτη 45 .». Συνεχίζοντας την περιγραφή προβαίνει σε έναν ακόμη αρνητικό 
χαρακτηρισμό που σχετίζεται και πάλι με τις δογματικές τους αντιλήψεις: 
«Ταύτην τὴν σαθρὰν ὑποβάθραν ὑποθέντες οἱ σαθροὶ τὰς φρένας46..». Η μεταφορική 
σημασία της φράσης ὑποβάθραν ὑποθέντες, η οποία αναφέρεται στα θεμέλια και 
τις βάσεις αυτών των αντιλήψεων, όπως επίσης και η χρήση του σχήματος 
παρονομασίας, σαθρὰν...οἱ σαθροὶ λειτουργούν εμφατικά στην αφήγηση. Τρίτο 
και τελευταίο χαρακτηριστικό γνώρισμα του εσωτερικού τους κόσμου που 
αναφέρει ο Νικόλαος αποτελεί το γεγονός,  ότι όλες οι πράξεις τους σχετίζονται 
με την άνοια που τους διακατέχει, όχι μόνο τους επικεφαλής, αλλά και τους 
υπολοίπους Ευχίτες και Γνωστικιστές: «Τοιοῦτον μὲν δὴ τῆς ἀνοίας αὐτῶν τὸ 
ἀποτέλεσμα, κοινὸν ὄν οὐ μόνον τοῖς προεστῶσι τοῦ δόγματος ...ἀλλὰ καὶ τοῖς Εὐχίτας 
καὶ τοῖς Γνωστικοῖς47.».  
 Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η αναφορά σε συγκεκριμένο 
πρόσωπο και ειδικότερα σε κάποιον Μάρκο , ο οποίος καταγόταν από τη 
Μεσοποταμία και ήταν μυημένος στις δαιμόνιες εμφανίσεις, αλλά στο τέλος είχε 
κατηχηθεί και προσχωρήσει στην Ορθοδοξία: «Μάρκος ὄνομα τούτῳ ἦν καὶ τὸ 
γένος ἐπὶ τὴν μέσην τῶν ποταμῶν ...τῶν δαιμονίων γεγονὼς φασμάτων,...ἄ καὶ 
ἐσπουδασμένως παρ’ ἐμοῦ κατήχηται.» Όπως διαπιστώνουμε στο σημείο αυτό 
εντάσσει και ένα ακόμη πρόσωπο στο διάλογο, με αποτέλεσμα να προσιδιάζει το 
έντονο στοιχείο της θεατρικότητας. Επίσης, τη ρητορικότητα αυτή την 
εμπλουτίζει με τη χρήση της περιφραστικής και συγκεκαλυμμένης διήγησης, 
όπου στην περιγραφή της καταγωγής χρησιμοποιεί εμπρόθετο προσδιορισμό: ἐπὶ 
τὴν μέσην τῶν ποταμῶν, αντί της λέξης Μεσοποταμία. Η περιγραφή της 

                                                           
45 GAUTIER P., De Daemonibus, ό.π., σελ. 135, 34-35.  
46 ό.π., σελ. 135, 40-41.  
47 ό.π., σελ. 141, 114-116.  
 



 

[282] 
 

καταγωγής του Μάρκου συνδέεται άμεσα με τη συνέχιση της αφήγησης και το 
διάλογο που θα έχουν ο Θράξ με τον Μάρκο και ταυτόχρονα με τον Τιμόθεο, 
όπου η θεματική θα περιστραφεί γύρω από το ζήτημα του δαιμονίου και θα 
αναλυθούν οι θεολογικές του προεκτάσεις. 

* 

 Επιστολές: 
 Ιωάννη Τζέτζη: Ἐπιστολαὶ 

 Η επιστολή του Ιωάννη Τζέτζη προς τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α ΄ 
Κομνηνό συνδέεται με την καθαίρεση του Πατριάρχη Κοσμά Β ΄ του Αττικού, 
εξαιτίας της στήριξής του στον Μοναχό Νήφωνα. Ήταν ποιητής και έγραψε 
επιστολές, οι οποίες σχετίζονταν με διάφορα πολιτικά γεγονότα, καθώς επίσης 
και σχόλια για τα έπη του Ομήρου48. Η επιστολή τιτλοφορείται: «Τῷ κραταιῷ καὶ 
ἁγίῳ αὐτοκράτορι τῷ Κομνηνῷ κυρῷ Μανουὴλ τῷ Πορφυρογεννήτῳ 49 » και 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αφηγηματικής σκοπιάς εξαιτίας του 
τρόπου που περιγράφει τα γεγονότα, ενώ η δομή σκιαγράφησης ακολουθεί το 
εξής σχήμα: 
 Περιγραφή κατάστασης. 
 Προτροπή προς τον αυτοκράτορα για λήψη μέτρων. 

Συγκεκριμένα σε ολόκληρη την επιστολή δεν αναφέρει το όνομα του 
Πατριάρχη Κοσμά του Β΄ και η αφήγηση ακολουθεί ένα τόνο συγκεκαλυμμένης 
και περιφραστικής διήγησης. Έτσι η κατά την άποψή του επικίνδυνη και 
κακόβουλη κατάσταση δημιουργήθηκε από κάποιους που επιθυμούν εναλλαγές 
της εξουσίας και συνήθως παραπλανούν την κοινή γνώμη: «ἄρτι δὲ κακοήθεις 
τινὲς και στασιωδέστεροι καὶ ταῖς μεταπτώσεσι τῶν ἀρχῶν ἐπιχαίροντες καὶ 
δημοεξάπτειν εἰωθότες50.»Όπως διαπιστώνουμε η αφήγηση είναι περιφραστική 
και το ομοιοκατάληκτο σχήμα προσδίδει έμφαση και ρητορικότητα.  

                                                           
48 Σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ιωάννη Τζέτζη βλ. ODB, τομ. 3, 2136. Επίσης, βλ. HAMILTON J., Christian 
Dualist Heresies, ό.π. σελ. 224-225.  
49 Χρησιμοποιούμε για την ανάλυση του κειμένου την έκδοση: Ιωάννης Τζέτζης, Ἐπιστολαὶ, ed. LEONE P., 
Ioannes Tzeztes Epistulae, Leipzig, Teubner, 1972. [στο εξής: Ιωάννης Τζέτζης, Ἐπιστολαὶ]. 
50 ό.π., σελ. 65, 10-12. 
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Το επόμενο αφηγηματικό μοτίβο της προτροπής προς τον αυτοκράτορα 
Μανουήλ να λάβει μέτρα με εγκωμιαστικό τόνο και με μεταφορικής σημασίας 
φράσεις ζητά από τον Μανουήλ να γίνει γιατρός και να τιμωρήσει τα 
δηλητηριώδη φίδια, να τους κόψει τα δόντια με και να τελειώσει έτσι το κακό: 
«βασιλεύς γενοῦ καὶ ἰατρὸς ἄριστος μισῶν τὰ ἰοβόλα θηρία ταῦτα καὶ δακετὰ 
ἀπόκοψον τὰς σπείρας αὐτῶν δικαίᾳ δίκης μαχαίρᾳ.». Ο συμβολισμός του θηρίου και 
ειδικότερα των ιοβόλων φιδιών μας είναι γνωστός και από προηγούμενη 
ανάλυση, όπως και η σημασία του που έχει αρνητική χροιά51.  Η χρήση του 
σχήματος παρονομασίας 52  δικαίᾳ δίκης σε συνδυασμό με τη σημασιολογική 
βαρύτητα  των φράσεων δημιουργεί έναν ρητορικό τόνο στην αφήγηση με την 
οποία και ολοκληρώνει την επιστολή. 

* 

 Νικολάου Μεθώνης: Επιστολή στον αυτοκράτορα Μανουήλ Α ΄ 
Κομνηνό. 

Ο Νικόλαος ήταν θεολόγος και Επίσκοπος Μεθώνης από το 1150. 
Προσπάθησε να συμβάλει στην εδραίωση των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και 
Πολιτείας και ήταν ένθερμος αντίπαλος των Βογόμιλων. Η επιστολή την οποία 
θα αναλύσουμε φέρει τον τίτλο: «Τοῦ αὐτοῦ Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης περὶ τῆς 
ἐπὶ τῇ καταστάσει τοῦ Πατριάρχου ἀντιλογίας, καὶ περὶ ἱεραρχίας53.», αποτελεί 
απόδειξη ότι ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α ΄ Κομνηνός συνέχισε την πολιτική 
εξόντωσης των Βογόμιλων, που είχε προβεί και ο παππούς του. Ο τόνος είναι 
εγκωμιαστικός προς το πρόσωπο του Μανουήλ του Α ΄ και το εγκώμιο αυτό 
λειτουργεί προπαρασκευαστικά, για να μεταβεί στην προτροπή της εξόντωσης 
και της ουσιαστικής αποδυνάμωσης των Βογόμιλων: «Ἀλλὰ τὰ μὲν σὰ 
μεγαλουργήματα καὶ ἀνδραγαθήματα κατ’ εἰρήνην καὶ ὅσα τε κατὰ πολέμους οὐ 
τούτους δὴ μόνον τοὺς πᾶσι πρόδηλους καὶ αἰσθητοὺς....ὁποῖον καί ὁ πρὸ μικροῦ κατὰ 
τῆς ἀντιθέου αἱρέσεως τῶν Βογομίλων ἀνέστησας τρόπαιον...καὶ οὕτως αὐτοῦ 

                                                           
51 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π.,σελ. 212-214. 
52 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 93 
53  Νικόλαος Μεθώνης, Τοῦ αὐτοῦ Νικολάου ἐπισκόπου Μεθώνης περὶ τῆς ἐπὶ τῇ καταστάσει τοῦ 
Πατριάρχου ἀντιλογίας, καὶ περὶ ἱεραρχίας, ed. Demetrakopoulos, Bibliotecha Ecclesiastica, Leipzig – Otto 
Bigand, repr. Hildesheim 1965. Επίσης, HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 232-233. 
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διαρπάσας τὰ ὅπλα, τὰ σκεύη, τὰ πρωτόλεια τῆς αἱρέσεως..». Η εγκωμιαστική 
αφήγηση του Νικολάου δημιουργεί έναν τόνο συμμετρίας, αναφέροντας και την 
περίοδο ειρήνης και του πολέμου καθώς και με τη χρήση του σχήματος ἕν διὰ 
δυοῖν54 πρόδηλους καὶ αἰσθητοὺς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι χαρακτηρίζει την 
αίρεση, ἀντιθέον, δηλαδή την ταυτίζει με το Σατανά55 και κατά προέκταση θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι το πρώτο συνθετικό της λέξης χρησιμοποιείται και στη 
φράση Αντίχριστος. Η προτροπή είναι σαφής και προσιδιάζει μια ατμόσφαιρα 
ολοκληρωτικής εξάλειψης, όπου παροτρύνει τον αυτοκράτορα να τους 
αφαιρέσει τα πάντα, αλλά κυρίως τα πρωτόλεια τῆς αἱρέσεως, που σημαίνει τους 
πρώτους αποκτημένους καρπούς της Ανάστασης56. Έτσι κλείνει ο Νικόλαος 
Μεθώνης τη σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων στην επιστολή του για 
τον Μανουήλ τον Α ΄.  

* 

 Ερμηνευτικά Σχόλια σε Νομικά Κείμενα: 
 Θεόδωρος Βαλσάμων. 

Ο Θεόδωρος Βαλσάμων ήταν μια από τις πολύ σημαντικές 
προσωπικότητες τόσο στο νομικό κόσμο του 12ου αιώνα, αλλά και στον 
εκκλησιαστικό. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1130- 1140, 
έγινε κληρικός και κατέλαβε τον Πατριαρχικό θώκο της Αντιοχείας. Το 
συγγραφικό έργο του Βαλσάμωνος είναι εξαιρετικά μεγάλο και σημαντικό με 
θεματική νομικού καθαρά ενδιαφέροντος. Το βασικότερο έργο του ήταν το 
ερμηνευτικό του υπόμνημα στον Νομοκάνονα σε 14 τίτλους που συντάχθηκε με 
εντολή του Αυτοκράτορος Μανουήλ Α ΄του Κομνηνού57. Το χωρίο το οποίο θα 
προσεγγίσουμε ερμηνευτικά προέρχεται από το Υπόμνημα στον Νομοκάνονα 9. 

                                                           
54 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 175. 
55

 Η λέξη ἀντιθέος σημαίνει και Σατανάς βλ. MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 242. 
56 LAMPE G.W.H., A Patristic, ό.π., σελ. 1200. 
57 ΤΡΩΙΑΝΟΥ Σ.Ν., Οι Πηγές του Βυζαντινού Δικαίου, εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1999, σελ. 263-264.  
[στο εξής: ΤΡΩΙΑΝΟΥ Σ.Ν., Οι Πηγές]. Επίσης, για τη ζωή και το έργο του Θεοδώρου Βαλσάμωνος βλ. ODB, τομ. 
1, σελ. 249. 
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2558,  το οποίο πιθανώς να άρχισε τη συγγραφή του το 1170 και αναφέρεται στην 
απόφαση του Πατριάρχου Μιχαήλ Β΄ Κουρκούα ή Οξείτη59, σχετικά με την καύση 
των Βογόμιλων.  Κεντρικό θεματικός άξονας γύρω από τον οποίο δομεί την 
αφήγησή του αποτελεί η έκπληξη που προκαλείται από την ενέργεια αυτή του 
Πατριάρχη. Η περιγραφή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εφόσον αρχίζει με 
την προτροπή να μη προκληθεί απορία από την απόφαση του Πατριάρχου για 
την καύση των Βογόμιλων, η οποία λειτουργεί εμφατικά και ουσιαστικά 
εκφράζει με περιφραστικό τρόπο τη δική του απορία: «Μὴ γοῦν θαυμάσῃς ὅτι ἡ ἐν 
Κωνσταντινουπόλει σύνοδος ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀγιωτάτου πατριάρχου κυρίου 
Μιχαήλ τοῦ Ὀξειτ. διέγνω, καὶ ἐπέτρεχε καυθῆναι Βωγόμιλους60».  

Σημαντικότερη για την κατανόηση του κειμένου αποτελεί η τοποθέτηση 
του Θεοδώρου Βαλσάμωνος σχετικά με την νομική υπόσταση του ζητήματος της 
καύσης των Βογόμιλων, όπου παρουσιάζει το νομικό επιχείρημα, πως τη 
δικαιοδοσία και την απόφαση της ποινής, καθώς και την παραπομπή σε καύση 
την έχει η πολιτική εξουσία: «Ἐγὼ δὲ εἰδὼς μηδένα κανόνα ἐπιτρέψαι τιμωρίαν, ὅτι 
μηδὲ οἵδεν ὁ ἐκκλησιαστικὸς νόμος σωματικάς ποινάς, ἀλλ’ ὁ πολιτικός». Αποτελεί, 
λοιπόν, καινοτομία που εκκλησιαστική αρχή προβαίνει σε σωματική ποινή, όπως 
είναι η καύση, κάτι που μέχρι τώρα είχε την απόλυτη δικαιοδοσία μόνο η 
Πολιτεία. Ακολούθως επισημαίνει, ότι έμεινε έκπληκτος με την απόφαση του 
Πατριάρχη να προβεί σε αυτή την ενέργεια: «Καὶ ἔτι θαυμάζω πῶς τοιαύτην 
διάγνωσιν τότε ἡ σύνοδος ἐξέθετο, ἐκκόπτειν γὰρ ἐκ τοῦ σώματος τῶν χριστιανῶν 
τοὺς αἱρετικοὺς δεδιδάγμεθα, τιμωρεῖν δὲ αὐτοὺς οὐλ ἐμάθομεν, ἀλλὰ ἀμεταθέτους 
ὄντας παραδιδόναι τῷ πολιτικῷ νόμῳ, καὶ παρὰ τῶν ἀρχόντωντὰς ἀποφάσεις 
ἐκφέρεσθαι 61 ». Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής ήταν η δημιουργία ενός 
δυσάρεστου κλίματος στους κύκλους των πιστών, το οποίο και οδήγησε τον 
                                                           
58 Για την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου χρησιμοποιούμε: Θεόδωρος Βαλσάμων, Ἐξήγησις τῶν 
Ἱερῶν καὶ Θεῖων Κανόνων Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, PG 104, 975-1218. Επίσης, βλ. HAMILTON J., 
Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 215. 
59 Ο Μιχαήλ Κουρκούας ή Οξείτης, ήταν ηγούμενος της Μονής Οξειάς, η οποία βρισκόταν σε ένα νησί του 
συμπλέγματος των Πριγκηπονήσων, και ασχολήθηκε με τη δίκη του Μοναχού Νήφωνος. Σχετικά βλ. 
ANGOLD M., Church and Society in Byzantium under the Comneni, 1081-1261, Cambridge University Press, 1995, 
σελ. 78. [στο εξής: ANGOLD M., Church and Society]. Επίσης, για τη βασιλεία του Μανουήλ Α ΄ Κομνηνού βλ. 
MAGDALINO P., The Empire of Manuel Ι Komnenos 1143-1188, Cambridge University Press, 2002, σελ. 276-277.  
60 PG 104, 1112 A. 
61 PG 104, 1112 A-B. 
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Πατριάρχη Μιχαήλ τον Β ΄ να παραιτηθεί και να επιστρέψει στη Μονή της 
Οξειάς 62 . Επιπροσθέτως, γίνεται σαφές, ότι η εκκλησιαστική εξουσία 
αντικατέστησε 63  την πολιτική, εφόσον ενήργησε με τρόπο που αρμόζει σε 
πολιτικό όργανο. Έτσι ολοκληρώνεται η ερμηνευτική προσέγγιση του 
υπομνήματος στον Νομοκάνονα του Θεοδώρου Βαλσάμωνος σχετικά με την 
εικόνα των ετεροδόξων. 

Έπειτα από τη συνολική θεώρηση των κειμένων του 12ου και 13ου αιώνα 
διαπιστώνουμε πως η εικόνα των ετεροδόξων παρουσιάζεται με διάφορους 
τρόπους, σε υφολογικό, γλωσσικό και σημασιολογικό επίπεδο. Σημαντική είναι η 
αφηγηματική προσπάθεια ταύτισης των Βογόμιλων με την αίρεση των 
Μανιχαίων. Στους χαρακτηρισμούς για τους ετεροδόξους προσιδιάζει μια 
ιδιαίτερα αρνητική χροιά, ενώ η προτροπή καταστολής από τους συγγραφείς 
πολλές φορές στοχεύει στην απομόνωση, γεγονός που αυτόματα προκαλεί 
διάκριση. Τα ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα λειτουργούν εμφατικά στην ήδη 
αρνητική αφήγηση προκαλώντας μια εικονοποιία που συμβάλει εμφατικά στην 
αφήγηση. Η ταύτιση με τους Εβραίους, τέλος, αποτελεί κοινό τόπο της 
σκιαγράφησης των ετεροδόξων  και η συχνότητά της προκαλεί ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την κατανόηση της εικόνας του ετεροδόξου και κατά προέκταση 
του «διαφορετικού.» 

** 

                                                           
62 ANGOLD M., Church and Society, ό.π., σελ. 78-79. 
63 Η έμφαση δική μας. 
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 3.1.4. Κείμενα 14ου – 15ου αιώνος. 

 Ο 14ος αιώνας, αν και είχε διαφανεί, ότι οι εξωτερικοί κίνδυνοι είχαν 
παρέλθει, σηματοδοτείται από μια ιδιαίτερα θλιβερή εμφύλια σύρραξη από το 
1320 – 1328, η οποία και σε μεγάλο βαθμό συνετέλεσε στην μετέπειτα εξέλιξη και 
το μέλλον της Αυτοκρατορίας. Η έκρυθμη αυτή κατάσταση μεταξύ του 
Ανδρόνικου του Β ΄ και του εγγονού του Ανδρόνικου του Γ ΄ ώθησε εξωγενείς 
κινδύνους να βρουν πρόσφορο έδαφος, όπως για παράδειγμα, στους Τούρκους 
να διεκδικήσουν εδάφη και επικυριαρχία. Επιπροσθέτως, οι Σέρβοι κατέλαβαν 
σημαντικά εδάφη στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και της Μακεδονίας. 
Μέσα  σε όλη αυτή την περίοδο ανακατατάξεων εκδηλώθηκε και το κίνημα του 
ησυχασμού, που εξίσου σηματοδότησε την εξέλιξη της μοναστικής κοινότητας 
εν γένει1. Αντίστοιχα ο 15ος αιώνας αποτελούσε μια περίοδο κατά την οποία η 
Κωνσταντινούπολη και μαζί της η συρρικνωμένη Αυτοκρατορία θα βίωνε τον 
τελευταίο αιώνα της ύπαρξής της.  

 Ομιλίες: 
 Πατριάρχη Γερμανού Β ΄ 

Ο Γερμανός Β ΄ ήταν Πατριάρχης από το 1222-12402, επί βασιλείας του 
Ιωάννη Γ ΄ Δούκα Βατάτζη3, κατά την περίοδο που η έδρα της Αυτοκρατορίας είχε 
μεταφερθεί στη Νίκαια. Κατά τη διάρκεια της  πατριαρχικής του διαποίμανσης 
σημειώθηκε διοικητικό κενό στη Λατινική Αυτοκρατορία. Οι Ομιλίες που θα 
προσεγγίσουμε ερμηνευτικά έχουν ως κεντρικό θεματικό άξονα την αντίκρουση 
των ετεροδόξων. Η ταυτότητα και η θέση των συγκεκριμένων αιρετικών, που 
                                                           
1 ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄,ό.π., σελ. 19-20. Επίσης για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής βλ. OSTROGORSKY G., 
Ιστορία, τομ. 3, ό.π., σελ. 13-90 ˙ NICOL M.D., Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, εκδ. Παπαδήμα, 
Αθήνα 2001  ˙ ΚΑΤΣΩΝΗ Π., Μια επταετία κρίσιμων γεγονότων: Το Βυζάντιο στα έτη 1366-1373. Η διαμάχη 
Ανδρονίκου και Ιωάννη Ε ΄ των Παλαιολόγων, ΚΒΕ (Βυζαντινά Κείμενα και Μελέτες, 33), Θεσσαλονίκη 2002.  
2 Ο Γερμανός ήταν διάκονος όταν η Κωνσταντινούπολη έπεσε στους Λατίνους το 1204. Για τη ζωή και το 
έργο του Πατριάρχη Γερμανού Β΄ βλ. ODB, τομ 2, σελ. 847. Σημαντικές μελέτες για το ιστορικό περίβλημα 
της εποχής που έδρασε ο Πατριάρχης Γερμανός Β΄:KARPOZILOS A., The Ecclesiastical Controversy between the 
Kingdom of Nicaea and the principality of Epirus (1217-1233), Thessalonikh, σελ. 68-93 ˙ ΣΑΒΒΙΔΗ Α.-ΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤ., 
Γενική Βιβλιογραφία περί του Βυζαντινού Πόντου και του Κράτους των Μεγάλων Κομνηνών της Τραπεζούντας, 
Αθήνα 1992 ˙ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ –ΖΑΦΡΑΚΑ Α., Νίκαια και Ήπειρος τον 13ο αιώνα, εδκ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1994. 
3 Ο Ιωάννης Γ ΄Βατάτζης, αυτοκράτορας της Νίκαιας παντρεύτηκε την Ειρήνη, κόρη του Θεοδώρου Α 
΄Λάσκαρη. Αναφορικά με τη ζωή του αυτοκράτορος βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1047-1048. 
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επιτίθεται ο Πατριάρχης Γερμανός δύναται να καθοριστεί εξ ολοκλήρου από τα 
εσωτερικά στοιχεία των ομιλιών, τα οποία εν μέρει δείχνουν, έστω και αν αυτό 
δεν αποδεικνύεται, ότι πρόκειται για τους Βογόμιλους μεταξύ των μοναστικών 
κύκλων ή εκείνων που τους επηρεάζουν πιο δραστικά4.  

Οι ομιλίες που θα αναλύσουμε είναι οι εξής:  
Η πρώτη με τίτλο: «Εἰς Ὕψωσιν τοῦ Τιμὶου σταυροῦ καὶ κατὰ Βογομὶλων», η 

δεύτερη: «Τῇ τρίτῃ Κυριακῆ τῶν νηστειῶν καὶ εἰς τὸν ζωοποιὸν σταυρὸν» και η 
τρίτη: «Εἰς τὴν πρώτην Κυριακὴν τῶν νηστειῶν και εἰς τὴν τῶν ἁγίων καὶ σεπτῶν 
εἰκόνων ἀναστήλωσιν5».  

Κομβικός θεματικός άξονας και των τριών ομιλιών αποτελεί σημασία της 
εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, την οποία και χρησιμοποιεί ως 
αφόρμηση για να αντικρούσει τις δογματικές αντιλήψεις των ετεροδόξων. Η 
πρώτη ομιλία του Πατριάρχη Γερμανού από τον τίτλο της καθιστά σαφές το 
θεματικό άξονα στον οποίο θα κινηθεί ο συγγραφέας, τον συσχετισμό της 
σημασίας της εορτής με τη βογομιλική διδασκαλία και υπόσταση. Η 
σκιαγράφηση της εικόνας των Βογόμιλων στην ομιλία αυτή παρουσιάζει την 
εξής δομή: 
 Συσχετισμός με Εβραίους. 
 Αντίκρουση δογματικών αντιλήψεων – Παράλληλη σκιαγράφηση. 
 Άρνηση προσκύνησης Σταυρού. 
 Τρόποι αντιμετώπισης. 

Στην πρώτη ομιλία του Πατριάρχη Γερμανού του Β ΄ αναπτύσσεται με 
κηρυγματικό τρόπο η  συμβολική σημασία του Σταυρού, η οποία και θα 
αποτελέσει αφόρμηση, για να μεταβεί στη θεματική ενότητα των Βογόμιλων. 
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο κάνει τη 
συγκεκριμένη μετάβαση, όπου με τη χρήση ρητορικών ερωτήσεων παρομοιάζει 
τους πιστούς με στρατιώτες, οι οποίοι οφείλουν να αμυνθούν για να 
υπερασπίσουν την πίστη τους. Η εικονοποιία της πολεμικής αυτής ατμόσφαιρας 
που δημιουργεί ο Γερμανός λειτουργεί προτρεπτικά, για να ωθήσει τους πιστούς 
να εναντιωθούν απέναντι στις δογματικές αντιλήψεις των Βογόμιλων: «Φέρε 
                                                           
4 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 267.  
5 PG 140, 621C -676D. 
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οὖν ἐνδύσωμεν ὑμᾶς τὰ ὅπλα τῆς πίστεως καὶ τῶν εὐσεβείας βελῶν ...ἵν’ ἔχοιτε 
κατακοντίζειν αὐτὰ τῶν θεοστυγῶν ἀνθρώπων καὶ μιαρῶν, οὔς Βογομίλους 
βαρβαρικώτερον οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι6.». Όπως παρατηρούμε με τη συγκεκριμένη 
συμβολική αφήγηση της πολεμικής σύρραξης και της χρήσης του αντιθετικού 
μοτίβου: 

Ευσέβειας βέλη VS ασέβειας βέλη 
προσδίδει έμφαση στον τρόπο καταστολής που προτείνει ο συγγραφέας, ενώ 
παράλληλα τους σκιαγραφεί με ιδιαίτερα αρνητική χροιά: τῶν θεοστυγῶν 
ἀνθρώπων καὶ μιαρῶν. Στη συνέχεια προβαίνει στο συσχετισμό της αίρεσης και 
του Σταυρού, όπου αναφέρει πως οι Βογόμιλοι είναι χειρότεροι από τους 
εχθρούς της χριστιανοσύνης, τους Εβραίους και τους Αγαρηνούς: «Πολλῶν γὰρ 
ὄντων ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ Ιουδαίων, Ἀγαρηνῶν καὶ ἑτέρων οἱ τοιοῦτοι Βογόμιλοι 
βδελυκτότεροι και δυσσεβέστεροι πάντων τούτων εἰσὶ καὶ στόμα τοῦ διαβόλου 
προδήλως, καὶ πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου...καὶ τῆς συντελείας τοῦ αἰώνος 
ἀναμφίβολα σήμαντρα7.» Η χρήση του συγκριτικού βαθμού είναι χαρακτηριστική, 
εφόσον λειτουργεί εμφατικά στο να καταδείξει ότι οι Βογόμιλοι ήταν: 
βδελυκτότεροι και δυσσεβέστεροι. Ακολούθως, με τη χρήση περιφραστικών 
φράσεων μεταφορικής σημασίας δημιουργεί έναν τόνο αποστροφής για τους 
Βογόμιλους, ειδικότερα επειδή τους αποκαλεί το στόμα τοῦ διαβόλου και 
προδρόμους τοῦ Ἀντιχρίστου. Τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό τον συναντήσαμε 
και στη σκιαγράφηση της εικόνας του εικονομάχου αυτοκράτορος Λέοντος του Ε 
΄8. 
 Έπεται το αφηγηματικό μοτίβο της αντίκρουσης των δογματικών 
αντιλήψεων των Βογόμιλων με την παράλληλη σκιαγράφησή τους. Ουσιαστικά, 
όπως παρατηρούμε, με αρνητική διάθεση επιτίθεται στο κήρυγμά τους και στις 
βασικές αρχές στις οποίες το στηρίζουν: «Ταῦτα κηρύττοντες νῦν οἱ ἀποστάται τῆς 
πίστεως καὶ λατρευταὶ τῶν πνευμάτων τῆς πλάνης, καὶ διαμόνων διδασκαλίαις 
προσέχοντες9...». Σαφώς υπαινίσσεται, ότι η διδασκαλία τους βασίζεται στην 

                                                           
6 PG 140, 628C. 
7 PG 140, 628D. 
8 Αυτόθι σελ. 95. 
9 PG 140, 629A. 
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αποστασία και ότι αποτελεί μια πλάνη για να μεταβεί στη συνέχεια στην 
απαρίθμηση των δοξασιών τους σχετικά με την αντίληψή τους για το γάμο, για 
την τροφή και γενικότερα για τη δυιστική αντίληψη περί δημιουργίας του 
κόσμου από το Σατανά: «Ὅτι δὲ τὸν ἔννομον γάμον κωλύουσιν καὶ ὅτι πάντων 
βρωμάτων ἀκαθαρσίαν καταψηφίζονται, καὶ ὅτι Θεὸν κηρύττουσι τὸν διάβολον οἱ 
διαβολιανοὶ  τῷ ὄντι Βογόμιλοι, καὶ τὴν δημιουργίαν του φαινομένου κόσμου τούτῳ 
ἀποχαρίζονται10..». Η χρήση της παρατακτικής σύνδεσης λειτουργεί εμφατικά 
στην αφήγηση, όπως και η χρήση του σχήματος παρονομασίας11: τὸν διάβολον οἱ 
διαβολιανοὶ προσδίδοντας στο χωρίο έναν τόνο ρητορικότητας.  
 Αξιοσημείωτη είναι η εμβόλιμη επίκληση του Πατριάρχου προς τον Ιησού 
με κλητικές προσφωνήσεις υπό μορφή ρητορικών ερωτήσεων, όπου διερωτάται 
πώς μπορεί να ανέχεται τέτοιου είδους δοξασίες προτρέποντας να ρίξει 
κεραυνούς και να τους εξαφανίσει: «Ἀλλ’ ὤ τῆς ᾶνοχῆς σου, Χριστὲ βασιλεῦ! ὤ τῆς 
πάντα νοῦν νικησάσης μακροθυμίας σου!.... καὶ ἔτι τοὺς κεραυνοὺς ἐπέχεις και 
συνέχεις τὴν γῆν, οὔτε τούτους κατακοντίζεις τῶν μιαρῶν κεφαλῶν12..». Η χρήση 
των κλητικών προσφωνήσεων και η διαλογική μορφή σε β ΄ πρόσωπο 
δημιουργούν έντονη θεατρικότητα και προφορικότητα στην αφήγηση, καθώς 
και έναν δραματικό τόνο, εφόσον θυμίζει αρχαία τραγωδία. Η εικονοποιία είναι, 
επίσης, εξαιρετικά ζωντανή με την αναφορά στους κεραυνούς, η οποία 
ενεργοποιεί ταυτόχρονα τις αισθήσεις της όρασης και της ακοής, για να μεταβεί 
και στην ενεργοποίηση της όσφρησης χρησιμοποιώντας την μεταφορικής 
σημασίας φράση του παραλληλισμού των δογμάτων τους με τη μυρωδιά του 
υπονόμου, εκφράζοντας ταυτόχρονα το φόβο να μη μεταδοθεί η δυσωδία στο 
χώρο: «Ἀλλὰ τὸν μὲν ἄλλον τῆς αἱρέσεως αὐτῶν βόρβορον, καὶ τὸ πολὺ τῆς τοῦ 
στόματος αὐτῶν ἀποκλυζούσης ἀκαθαρσίας ἐν ὑπονόμῳ μετοχεύσω τῆς σιωπῆς. 
Φοβοῦμαι γὰρ μή ποτε τὸ πᾶν σήμερον ἐπιχειρῶν ἐξαντλεῖν δυσωδίας, τὸν εὐώδη 
τούτον τόπον πληρώσω13..». Ο συνδυασμός των αντιθετικών μοτίβων: 

δυσωδία VS ευωδία 

                                                           
10 PG 140, 629B. 
11 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ. 93.  
12 PG 140, 629C. 
13 PG 140, 629D. 
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καθαρότητα VS βρομιά 
αποτελούν δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου χωρίου, που στοχεύει να 
προκαλέσει το αίσθημα της αποστροφής στο υποσυνείδητο των ακροατών. 
Αποκορύφωμα της προσπάθειας αυτής του Γερμανού αποτελεί η μεταφορική 
αναφορά, ότι το ποίμνιό του είναι περιστέρια, τα οποία αυτή η δυσωδία θα 
διώξει μακριά με το άκουσμα των δογμάτων τους, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί 
καθόλου: «..τὰς καλὰς ὑμᾶς περιστερὰς ἐξελάσω μακράν. Ἐχθρὸν γὰρ ἀκριβῶς ἡ 
δυσωδία ταῖς περιστεραῖς14.». Η συχνότητα της εμφάνισης του περιστεριού στη  
χριστιανική γραμματεία είναι σημαντική και αναφέρεται συνήθως στα προς 
θυσία στο Ναό ζώα. Επιπροσθέτως, το περιστέρι για ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο 
συμβόλιζε την καθαρότητα και τον ακέραιο χαρακτήρα15. 
 Για την εις βάθος κατανόηση της ομιλίας κομβικής σημασίας είναι το 
αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής της άρνησης από πλευράς των Βογόμιλων 
της προσκύνησης του Σταυρού, ενέργεια όπου υπονοείται η ταύτισή τους με τους 
εικονομάχους στην οποία θα προβεί στην Τρίτη ομιλία: «Οὐ χρή, φασί, τὸν 
σταυρὸν προσκυνεῖν καὶ ἀσπὰζεσθαι, ἀλλὰ ἀτιμάζειν καὶ ἀποστρέφεσθαι16 ..». Η 
αναφορά στην άρνηση προσκύνησης του Σταυρού διανθίζεται από το 
ομοιόπτωτο σχήμα17 το οποίο δημιουργεί τόνο ρητορικότητας στην αφήγηση, 
ενώ η παρουσίαση της επιχειρηματολογίας των Βογόμιλων τη συσχετίζει με την 
προσήλωσή τους στις διαταγές του Διαβόλου: «Ἀκολούθως οὖν καὶ ἀρμοδίως τῇ 
πρὸς τὸν διάβολον διαθέσει αὐτῶν καὶ πίστει ἀπαρασπόνδῳ οἱ Βογόμιλοι λέγουσιν ὅτι 
ἄδικον ἐστι τὸ ξύλον ἐν ᾧ πατήρ τινος ἤ φίλος ἐθανατώθη προσκυνεῖσαι ὑπὸ τῶν 
τέκνων ἤ τῶν φίλων αῦτοῦ18.» Τη σχέση αυτή των Βογόμιλων με το Διάβολο την 
επιβεβαιώνει με τη ρητορική ερώτηση σε β ΄ πρόσωπο αποκαλώντας τους φίλους 
του Διαβόλου: «Τί οὖν σοι δοκεἰ, φίλε τῷ διαβόλῳ Βογόμιλε; 19 », καθώς και 
αντίχριστους: «Τὰ γὰρ τοῦ ἀντιχρίστου πρεσβεύουσι, καὶ αὐτῷ μόνο λατρεύουσι, καὶ 

                                                           
14 PG 140, 629D -632A. 
15 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π., σελ. 56 και 314-315. 
16 PG 140, 632B. 
17 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ 78. 
18 PG 140, 636A 
19 PG 140, 636B. 
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πρὸς αὐτὸν ἐλπίδα ἀνατιθέασιν 20 .», όπου με τη χρήση του ομοιοτέλευτου 
σχήματος21: πρεσβεύουσι, λατρεύουσι, ἀνατιθέασιν, προσδίδει μουσικότητα και 
ρητορικότητα στην περιγραφή της ταύτισης αυτής.  
 Η σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων στην πρώτη ομιλία του 
Πατριάρχη Γερμανού ολοκληρώνεται με το αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής 
των τρόπων καταστολής, η οποία αρχίζει με μια ευχή προς το Θεό να εξαφανίσει 
όλα αυτά τα δηλητηριώδη φίδια και συγκεκριμένα οχιές22, οι οποίες μολύνουν 
τους πιστούς: «ὡς εἴθε καὶ τὰς ἰοβόλους ταύτας ἐχίδνας, τοὺς ὑβριστὰς αὐτοῦ 
Βογόμιλους, ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς ἐξηφάνισεν, οἵτινες ἕρποντες πανταχοῦ δάκνουσι 
λαὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ ἰὸν τῆς δυσσεβείας αὐτῶν ἐγχέουσι ταῖς τῶν εὐσεβούντων 
ψυχαῖς23..»  

Η ζωομορφική παραβολική αυτή ταύτιση λειτουργεί προπαρασκευαστικά 
για να μεταβεί στην περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτρέπει τους πιστούς 
να αντιμετωπίσουν τους ετεροδόξους: «Ἡμεῖς δὲ  ἀλλά φέρε καὶ κατασφαλισώμεθα 
τὸν λαὸν τοῦ Χριστοῦ ἐπῳδαῖς ἱεραῖς, ἵνα μὴ τῆς θανατηφόρου ταύτης αἱρέσεως ὁ ἰὸς 
καθάπτηται τῆς τούτων ψυχῆς 24 ..», χρησιμοποιώντας επίσης, μια σειρά 
ζωομορφικών μοτίβων με αρνητική σημασία: «Ἀλλὰ ὑμεῖς βλέπετε τοὺς βαρεῖς 
λύκους, βλέπετε τοὺς κύνας. Βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω 
περιπατούντας, καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς 25 ». Συνεπώς με προσευχή θα 
προστατευθούν οι πιστοί από τη δηλητηριώδη αίρεση, όμως οφείλουν να είναι 
προσεκτικοί και να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό. Με τη χρήση 
του ρήματος βλέπετε και του β΄ προσώπου του χωρίου δημιουργείται ένας τόνος 
ρεαλιστικός και προφορικός και ενεργοποιείται η αίσθηση της όρασης. Η 
συμβολική σημασία του λύκου, ο οποίος έχει αρνητικό περιεχόμενο, εφόσον έχει 
αρπακτικές ικανότητες και του σκύλου, που παρουσιάζεται ως αδηφάγος που 
καταβροχθίζει τα πάντα, παρουσιάζονται συχνά στη χριστιανική γραμματεία26.  
                                                           
20 PG 140, 637Α 
21 DEAN ANDERSON JR. R., Glossary, ό.π., σελ 78. 
22 Για τη συμβολική αρνητική σημασία της έχιδνας βλ. ό.π., σελ. 212-213. 
23 PG 140, 640C. 
24 PG 140, 640D. 
25 PG 140, 641A. 
26 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 205-206 και γενικότερα για τον συμβολισμό του λύκου βλ. σελ. 
197-211, ενώ για το σκύλο βλ. σελ. 251. 
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Η δεύτερη ομιλία περιστρέφεται γύρω από το θέμα της σημασίας του 
Σταυρού, όπου και πάλι ως αφόρμηση χρησιμοποιεί τους Βογόμιλους και την 
αντίκρουση των δογματικών αντιλήψεών τους. Η ομιλία παρουσιάζει την εξής 
αφηγηματική διάρθρωση: 
 Συσχετισμός με Εβραίους. 
 Ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα. 

Ο Πατριάρχης Γερμανός ο Β ΄αρχίζει την ομιλία του με την εισαγωγή της 
σπουδαιότητας του ζητήματος της προσκύνησης του Σταυρού, την οποία 
εκφωνεί την Τρίτη Κυριακή των νηστειών. Χαρακτηριστική από υφολογικής 
σκοπιάς αποτελεί η σύνδεση του θέματος με τους Βογόμιλους, η οποία 
παρουσιάζει εξαιρετική εικονοποιία, εφόσον αναφέρει, ότι βρίσκεται στον 
Γολγοθά, τον Κρανίου τόπο: «εἴπερ τόπος τοῦ Κρανίου27..».  και από εκεί ακούει τη 
φωνή του Κυρίου να του μιλάει: «Ἐξ ὕψους τούτου πρὸς ἕτερον ὕψος ὁ λόγος μου 
ἀνατρέχει καὶ τῆς Δεσποτικῆς ἀκούει φωνῆς28.». Όπως διαπιστώνουμε, αυτόματα 
ενεργοποιούνται οι αισθήσεις της όρασης και της ακοής, δημιουργώντας έτσι μια 
ατμόσφαιρα θεατρικότητας στην αφήγηση.  

Ανεβασμένος στο Γολγοθά και τη στιγμή που ακούει τη φωνή του Κυρίου 
αναφέρει, ότι θα επιθυμούσε να ήταν παρόντες τόσο οι Εβραίοι29 όσο και οι 
Βογόμιλοι, οι οποίοι δυσφημούν τη σημασία του Σταυρού: «Ἤθελον ἄρτι καὶ 
Ἰουδαίους καὶ Βογόμιλους παρεῖναι, καὶ τοῦ λόγου ἐπακροᾶσθαι ἐλέγχοντος τὴν κατὰ 
τοῦ πανευφήμου σταυροῦ δυσφημίαν αὐτῶν. Ἀλλὰ τί κοινὸν τῇ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ 
και τοῖς ἐννεοῖς τούτοις κυσί;30». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ταύτιση των 
Βογόμιλων με τους Εβραίους με τη χρήση του χωρίου από τον Ησαΐα, όπου τους 
παρομοιάζει με βουβούς σκύλους που δεν μπορούν να γαβγίσουν31. Με την 
περιγραφή αυτή ολοκληρώνει τη σκιαγράφηση των Βογόμιλων και αρχίζει το 
κηρυγματικό μέρος της Ομιλίας του. 

                                                           
27 PG 140, 652B. 
28 PG 140, 652B. 
29 Σχετικά με την αντίληψη ότι οι Εβραίοι αποτελούσαν την πηγή του κακού στη Χριστιανική γραμματεία 
βλ. Αυτόθι σελ. 45, υποσημ. 36. 
30 PG 140, 652C. 
31 Ησαΐας, 56: 10. Για τη συμβολική σημασία του σκύλου βλ. Αυτόθι, σελ. 246 υποσημ. 26. 
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Η Τρίτη ομιλία του έχει κεντρικό θέμα την αναστήλωση των εικόνων, 
όπου και σε αυτή χρησιμοποιεί ως αφόρμηση το πολύ σοβαρό, κατά την άποψή 
του, ζήτημα της επιρροής των ετεροδόξων. Η αφηγηματική δομή της 
σκιαγράφησης της εικόνας τους παρουσιάζει την εξής διάρθρωση: 
 Ταύτιση ετεροδόξων με Εβραίους. 
 Σύνδεση με Εικονομαχία – Κωνσταντίνο Κοπρώνυμο. 
 Το μοτίβο του τάφου. 
 Κηρυγματικός λόγος προς Βογόμιλους. 
 Κηρυγματικός λόγος για τους πιστούς. 

Ο Πατριάρχης Γερμανός Β ΄ καθιστά σαφές από το προοίμιο της Ομιλίας 
του τον λόγο για τον οποίο συγκεντρώθηκαν οι πιστοί, την αναστήλωση των 
εικόνων: «Ἡ δὲ τηλικαύτη πανήγυρις ὑπόθεσιν ἔχει τὴν ἀνάμνησιν τῆς τῶν 
παναγίων εἰκόνων ἀναστηλώσεως32». Στο σημείο αυτό κατανοούμε ότι η ύπαρξη 
ακροατηρίου δημιουργεί ταυτόχρονα και μια αίσθηση θεατρικότητας και 
προφορικότητας στην αφήγηση. Σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση του 
κειμένου αποτελεί η σύνδεση του θέματος της αναστήλωσης με τους 
ετεροδόξους που τους θεωρεί υπαιτίους για την πρότερη κατάσταση της 
απαγόρευσης: «Ἔκειτο μὲν γὰρ ἡ εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ οὐ τριήμερος, ἀλλὰ 
πολυχρόνιος....βασκανίᾳ τῶν Ἰουδαιοφρόνων αἱρετικῶν 33 .». Ιδιαίτερη εντύπωση 
προκαλεί η φράση βασκανίᾳ34, που σημαίνει φθόνος και μαγεία, καθώς επίσης και ο 
χαρακτηρισμός, Ἰουδαιοφρόνων35 αἱρετικῶν, που σημαίνει αυτούς που σκέφτονται 
ως Εβραίοι και αποτελεί στοιχείο ταύτισής τους με τους αιρετικούς. 

Στη συνέχεια προχωρεί στην ανάπτυξη του αφηγηματικού μοτίβου της 
σύνδεσης της εικονομαχίας με τις αιρέσεις και ειδικότερα με την ταύτιση της 
εικονομαχίας με το πρόσωπο του Κωνσταντίνου Ε ΄του Κοπρώνυμου: «ἐπὶ δὲ τῆς 
κοπρίας καθήμενον τῆς τοῦ Κοπρωνύμου βδελυρότατης αἱρέσεως τῆς κατ’ αὐτὴν 
βλασφημίας μᾶλλον ἐῤῥύσατο 36 .». Εύκολα διαπιστώνει κανείς τη συμβολική 
διάσταση των φράσεων με τις οποίες δημιουργείται ένας τόνος αποστροφής και 
                                                           
32 PG 140, 661A. 
33

 PG 140, 661A. 
34 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 424. 
35 ό.π., σελ. 1011. 
36 PG 140, 661C. 
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μια ανθυγιεινή αίσθηση του χώρου. Η αναφορά αυτή λειτουργεί 
προπαρασκευαστικά, για να μεταβεί στην περιγραφή της ουσιαστικής ταύτισης 
των Βογόμιλων με τους Εικονομάχους: «Ἀλλ’ ὅτι καὶ νῦν εἰσί τινες τῆς 
Κοπρωνύμου βδελυρίας ἀποσκυβαλίσματα, καὶ ἀποτολμῶσιν οἱ λυσσητῆρες κύνες καὶ 
φιλοβόρβοροι χοῖροι κατὰ τῶν προσκυνητῶν καὶ ἱερῶν χαρακτήρων τοῦ Χριστοῦ καὶ 
τῶν ἁγίων πάντων κόπρια ἐναποπτύειν 37 ». Η ουσιαστική σύνδεση 
πραγματοποιείται με το επίρρημα νῦν, το οποίο και δηλώνει τη συγχρονική 
διάσταση των πραγμάτων και το ότι πρόκειται για την αναφορά στις αιρέσεις. 
Χαρακτηριστικές είναι, επίσης, οι εκφράσεις με την εξαιρετικά αρνητική χροιά, 
που χρησιμοποιεί για να περιγράψει τους ετερόδοξους αποκαλώντας τους, 
ἀποσκυβαλίσματα που σημαίνει σκουπίδια, καθώς και με ζωομορφικά παραβολικά 
μοτίβα, ως λυσσασμένους – μολυσμένους σκύλους και βρόμικους χοίρους που ζουν σε 
βούρκους, των οποίων η συμβολική σημασία και των δύο ως αδηφάγα ζώα που 
καταβροχθίζουν τα πάντα στο πέρασμα τους ήταν γνωστή στη Χριστιανική 
γραμματεία 38 . Ως επιβεβαίωση του ισχυρισμού του για την σχέση της 
εικονομαχίας με τους σύγχρονους αιρετικούς λειτουργεί η ακόλουθη πρόταση: 
«οὗτοι δὲ εἰσι οἱ νῦν Βογόμιλοι κεκλημένοι, οι γνήσιοι μαθηταὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, καὶ 
τοῦ προδότου Ἰούδα συμμαθηταί39.», όπου για μια ακόμη φορά τους παραλληλίζει 
με τους Εβραίους και με τον Αντίχριστο. Την ταύτιση αυτή τη συναντούμε και σε 
ένα ακόμη χωρίο: «Οὐδὲν γὰρ διαφέρει Ἑβραίου Βογόμιλος, μᾶλλον δὲ καὶ παντὸς 
Ἑβραίου δυσσεβέστερος ἐστιν ὁ Βογόμιλος. Ἑβραῖος μὲν γὰρ, κἄν τἄλλα εἴη κακὸς, 
ὅμως ποιητὴν τῶν κτισμάτων τὸν Θεὸν εἶναι ὁμολογεῖ · ὁ Βογόμιλος δὲ τῷ διαβόλῳ 
ἀποχαρίζεται 40 .», στο οποίο παρατηρούμε την προσπάθεια εκ μέρους του 
συγγραφέα να στοιχειοθετήσει την άποψή του σχετικά με την αντίληψή του για 
τους ετεροδόξους χρησιμοποιώντας το συγκριτικό βαθμό για να καταστήσει 
σαφή το βαθμό σύγκρισης μεταξύ των Εβραίων και των Βογόμιλων και το οποίο 
σαφώς και έχει εμφατική διάσταση.  

                                                           
37

 PG 140, 664A. 
38 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 251. 
39 PG 140, 664Α. 
40 PG 140, 668Β. 
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Ένα ακόμη στοιχείο στη θέση του πατριάρχη Γερμανού περί σύνδεσης της 
εικονομαχικής αντίληψης με αυτή των Βογόμιλων αποτελεί το χωρίο στο οποίο 
οι Βογόμιλοι του απευθύνουν ερωτήσεις σχετικά με την προσκύνηση των 
εικόνων, τονίζοντας ότι πρόκειται για απλό ξύλο ή ασβέστη σε τοίχο και ότι 
αποτελούνται απλά από διάφορα χρώματα: «Ἠρώτησέ με τις τῶν 
δαιμονοπροσώπων τούτων Βογόμιλων. Δια τί, φησὶ, προσκυνεῖτε τοίχους, καὶ σανίδας, 
καὶ ἄσβεστον καὶ διάφορα χρώματα;41». Η υπερβολή στην περιγραφή και στην 
εικονοποιία είναι αισθητή, εφόσον τους αποκαλεί δαιμονοπρόσωπους, ενώ με 
την παρατακτική σύνδεση42 προσδίδει έμφαση και ρητορικότητα. Στο τέλος του 
αφηγηματικού μοτίβου της σύνδεσης των αιρετικών με τους εικονομάχους, 
καταλήγει υπό μορφή συμπεράσματος στο ότι οι αιρετικοί ήταν κατά πολύ 
χειρότεροι από αυτούς: «Ἀλλὰ σὺ ὁ αἱρετικὸς οὐχ ἀπλῶς οὕτως Εικονομάχος εἶ, ἀλλ’ 
ἄντικρυς Χριστομάχος..Τοιοῦτοί εἰσι καὶ οἱ τῆς ἀπωλείας υἱοὶ, καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου 
πρόδρομοι οἱ διαβολιανοὶ τῷ ὄντι Βογόμιλοι43..». Η διαλογική μορφή του χωρίου 
δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ρεαλιστική με έντονο το στοιχείο της 
θεατρικότητας, ενώ η επανάληψη της ταύτισης των αιρετικών με τον 
Αντίχριστο και το Διάβολο λειτουργεί ψυχοκεντρικά με στόχο τη δημιουργία 
αποστροφής, όπως προείπαμε, στον ακροατή. 

Έπεται η ενότητα στην οποία ο Πατριάρχης Γερμανός ταυτίζει με 
μεταφορικές φράσεις τις δογματικές αντιλήψεις των Βογόμιλων με ανοιχτό 
τάφο. Συγκεκριμένα για να δομήσει την αφήγησή του χρησιμοποιεί το 
συνδυασμό των  αντιθετικών μοτίβων: 

Ευωδία VS δυσωδία 
Φως VS σκότος 

αλήθεια VS ψέμα 
με στόχο να καταδείξει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε αρχή και κυρίως στις 
θέσεις των ετεροδόξων. Ειδικότερα: «Ἀληθῶς τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, 
πολλὴν ἀποπνέων τὴν δυσωδίαν τῆς βλασφημίας υἱοὶ τοῦ σκότους καὶ περί τὸ φῶς τῆς 

                                                           
41 PG 140, 664Β. 
42 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 114-117.  
43 PG 140, 665D -668A. 
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ἀληθείας τυφλοί44.». Η μεταφορική έννοια που προσδίδει ο συγγραφέας στη 
φράση ανοιχτός τάφος δημιουργεί από τη μια έναν τόνο μακάβριο στη ψυχολογία 
του ακροατή, αλλά ταυτόχρονα ενεργοποιεί και την αίσθηση της όσφρησης, 
εξαιτίας της ρεαλιστικής διάστασης που ενέχει, εφόσον ένας τάφος αναδύει 
δυσάρεστη μυρωδιά. 
 Η παρουσία της θεατρικότητας στο κείμενο είναι έκδηλη σε πολλά 
σημεία, όπως για παράδειγμα στην αφηγηματική ενότητα των διαδοχικών 
κηρυγματικών λόγων προς τους Βογόμιλους και έπειτα προς τους Ορθοδόξους. Η 
αφήγηση σε β ΄ πρόσωπο σε συνδυασμό με τις κλητικές προσφωνήσεις, σαφώς 
και προσδίδει  μεγαλύτερη έμφαση και σημασιολογική βαρύτητα σε αυτά που 
λέει ο Πατριάρχης, ο οποίος στην περίπτωση των Βογόμιλων αναφέρει ένα 
παράδειγμα της πολυθεΐας των αρχαίων εθνών, για να αντικρούσει τον 
ισχυρισμό τους, ότι οι ορθόδοξοι προσκυνούν αντικείμενα: «Ἀλλὰ τρέποιτο κατὰ 
τῆς σῆς βδελυρᾶς κεφαλῆς ἡ βλασφημία, Βογόμιλε τρισκατάρατε. Μάθε τοιγαροῦν τήν 
ἀλήθειαν, τῆς ἀλήθειας ἐχθρὲ, ὅτι τὰ ἔθνη ἐκεῖνα τὰ πολύθεακαὶ ἄθεα δαιμόνων 
γλυπτὰ ὁμοιώματα45...».  
 Ενώ στο αφηγηματικό μοτίβο του κηρυγματικού λόγου προς τους 
Ορθοδόξους συνοψίζει τον αντιρρητικής διάστασης λόγο του επισημαίνοντας ότι 
είναι σκοτεινόμορφοι, όπου σκότος συνεπάγεται η σχέση τους με το Διάβολο και 
δαιμονοπρόσωποι: «Σκοτεινόμορφοι γὰρ καὶ οὗτοι καὶ δυσειδεῖς, καὶ ἀπλῶς εἰπεῖν 
δαιμονοπρόσωποι46.». Η βασική, όμως, ιδέα του λόγου του στη συγκεκριμένη 
ενότητα εμπεριέχεται στο γεγονός ότι τονίζει πως όποιος αποδέχεται τις 
δογματικές τους αντιλήψεις καθίσταται όμοιος με αυτούς και τους αξίζει το 
αιώνιο ανάθεμα: «Ὅμοιοι αὐτοῖς γίνοιντο οἱ τιμῶντες αὐτοὺς, καὶ τὰς βλασφημίας 
τούτων παραδεχόμενοι, καὶ ἔστωσαν οἱ τοιοῦτοι πάντες ὑπὸ τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα47.». 
Με αυτή την αναφορά κλείνει το αφηγηματικό μοτίβο των κηρυγματικών 
λόγων και ολοκληρώνεται η σκιαγράφηση των ετεροδόξων από τον Πατριάρχη 
Γερμανό τον Β΄  

                                                           
44 PG 140, 668A. 
45 PG 140, 669A. 
46 PG 140, 672C. 
47 PG 140, 672C. 
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 Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος Κόκκινος 
περιγράφει τη στάση του Γρηγορίου Παλαμά απέναντι στους 
Βογόμιλους. 

 Το κείμενο με τίτλο: «Τοῦ ἁγιωτάτου και σοφωτάτου Ἀρχιεπισκόπου 
Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυροῦ Φιλοθέου, 
Λόγος Ἐγκωμιαστικὸς εἰς τὸν ἐν ἁγίοις Πατέρα ἡμῶν Γρηγόριον Ἀρχιεπίσκοπον 
Θεσσαλονίκης τὸν Παλαμᾶν, ἐν ᾧ καί τινων ἀπὸ μέρους ἱστορία θαυμάτων αὐτοῦ.48»,  
πραγματεύεται τον ισχυρισμό, ότι μεταξύ των μοναχών του Αγίου Όρους κατά 
τα έτη 1335-1340 υπήρχαν Βογόμιλοι, ή υποστηρικτές τους και ότι ο Γρηγόριος 
Παλαμάς49 κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα μοναστήρια του Παπικίου 
ήλθε σε επαφή με Βογομίλους και ασπάστηκε τις δογματικές τους αντιλήψεις. 
Σύμφωνα με τον εγκωμιαστή του τον Φιλόθεο Κόκκινο50, μετέπειτα Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως ήλθε σε επαφή μαζί τους μόνο για να τους προσηλυτίσει, 
ενώ επίσης ήδη από τα πρώτα βήματά του στον μοναχισμό είχε συγκρουστεί με 
αυτούς. Οι κατοπινοί πολέμιοί του θεώρησαν ως αίτιο φυγής του τον φόβο να μη 
θεωρηθεί μεσσαλιανιστής, επειδή οι τελευταίοι παρέβλεπαν τα ιερά μυστήρια 
για να αφοσιωθούν αποκλειστικά στην προσευχή51. Η χρονική περίοδος ήταν 
αρκετά επικίνδυνη με θρησκευτικές και πολιτικές αναταράξεις, όπου έλαβε 
χώρα Σύνοδος το 1341, όπου υπό την προεδρία του αυτοκράτορος Ανδρονίκου 
του Γ ΄ απεφάνθη,  ότι οι απόψεις του Γρηγορίου Παλαμά σε αντίθεση με τον 
Βαρλαάμ Μοναχό από τη Νότια Ιταλία ήταν ορθές52.  
 Η σκιαγράφηση της εικόνας των Βογόμιλων στο συγκεκριμένο κείμενο 
περιγράφεται με την εξής δομή: 
                                                           
48 PG 151, 551B-656C.  
49 Σχετικά με τη ζωή και το έργο του βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1560-1562. 
50 Ο Φιλόθεος Κόκκινος διετέλεσε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως από το 1353-1354/5 και 1364-1376. 
Σχετικά βλ. ODB, τομ. 3, σελ.1662. 
51 Σχετικά βλ. ΛΙΑΛΙΟΥ Δ., Ο Ησυχασμός του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ως αναίρεση των Πελαγιανικών 
και Μεσσαλιανικών εκφράσεων στο χώρο της Βαλκανικής, στο: Χριστιανική Θεσσαλονίκη ΛΘ'-Μ΄Δημήτρια 
Πρακτικά ΙΗ' Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο: Εκκλησιαστικοί συγγραφείς της Θεσσαλονίκης-ΙΘ' Διεθνές 
Επιστημονικό Συμπόσιο Θεσσαλονίκη και η Χερσόνησος του Αίμου, εκδ.University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 
2011, σελ.199. Επίσης για τη θεολογία του Γρηγορίου Παλαμά βλ. MEYENDORFF J., Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς 
και η ορθόδοξη μυστική παράδοση, (μτφρ. Ελευθέριος Μάινας), εκδ.Ακρίτας, Αθήνα, 1989. 
52 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 278. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B9
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 Χωροταξική αναφορά. 
 Αντίκρουση αιρετικών. 
 Απόπειρα δηλητηρίασης. 

Η πρώτη χωροταξική περιγραφή της ύπαρξης ετεροδόξων σχετίζεται με 
την παραμονή του Γρηγορίου Παλαμά το χειμώνα του 1316-1317 στο όρος 
Πατίκιο, το οποίο βρισκόταν μεταξύ Θράκης και Μακεδονίας, όπου εκεί όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρει, κατέστησαν τρόπαιο της δεινής ικανότητάς του στο 
λόγο: «Καὶ οἱ πρὸς τῷ γειτνιάζοντι σκηνοῦντες ὅρει τα Μαρκιανιστῶν ἤ Μασαλιανῶν 
ἄνωθεν ἐκ προγόνων νοσοῦντες τῆς Γρηγορίου θαυμαστῆς δηλαδὴ γλὼττης οὐκ 
ἀγενὲς γεγόνασι τρόπαιον53.». Παράλληλα ο εγκωμιαστικός τόνος του Φιλοθέου 
είναι στο σημείο αυτό εμφανής προεξέχοντας τη θεολογική κατάρτιση του 
Παλαμά έναντι των ετεροδόξων με τη χρήση του σχήματος λιτότητας54, οὐκ 
ἀγενὲς γεγόνασι τρόπαιον. 

Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αποτελεί η περιγραφή της αντίκρουσης 
των δογματικών αντιλήψεων των ετεροδόξων από πλευράς του Γρηγορίου 
Παλαμά και ουσιαστικά η αναφορά στην επιστροφή του από την 
Κωνσταντινούπολη στο Όρος, όπου εκεί είχε μεταστρέψει τον επικεφαλής της 
ομάδας Γρηγόριο και κάποιους ακόλουθούς του. Συγκεκριμένα και με τη χρήση 
ζωομορφικών παραβολικών μοτίβων επισημαίνει, ότι ξέφυγε από τα πολύ 
επικίνδυνα θηρία, και από την ανόητη αίρεση υπερισχύοντας στο λόγο και στη 
διαύγεια του πνεύματος: «Θαῦμα δ’ οὐ μικρὸν καὶ τὸ ὅρος παροικοῦσι μονασταῖς 
ἐπανιὼν ἐκεῖθεν ἐνῆκεν, ὅτι τε τᾶς τῶν θηρῶν ἐκεῖνων χεῖρας καὶ τὰς ἐπιβουλὰς 
ἐκφυγεῖν ἐδυνήθη, ..καὶ τήν τοσαύτην φλυαρίαν οὐ μόνον ἀντέσχεν, ἀλλὰ καὶ 
περηφάνως ὑπερέσχε τε καί κατεροπώσατο 55 ..». Η χρήση του ζωομορφικού 
παραβολικού μοτίβου του θηρίου56, το οποίο συμβολίζει την αντίπαλη εχθρική 
δύναμη είναι γνωστό στη Χριστιανική γραμματεία και το συναντήσαμε πολλές 
φορές και στη σκιαγράφηση των εικονομάχων αυτοκρατόρων. Επιπροσθέτως, ο 
Φιλόθεος δεν αναφέρεται σε λεπτομέρειες της αντίκρουσης με δογματικά 

                                                           
53 PG 151, 562D. 
54 Σχετικά βλ. ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 178.  
55 PG 151, 565B 
56 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 190-191.  
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επιχειρήματα, έχοντας προφανώς ως στόχο την προεξοχή του Γρηγορίου 
Παλαμά.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο της σκιαγράφησης αποτελεί και η εξιστόρηση 
του επεισοδίου, όπου παρουσιάζονται οι ετερόδοξοι να προσπαθούν να 
δηλητηριάσουν το Γρηγόριο Παλαμά πράγμα, που το συναντούμε πρώτη φορά 
στην ερμηνευτική μας προσέγγιση των πηγών. Η εικονοποιία του επεισοδίου 
διακατέχεται από έντονη θεατρικότητα, εφόσον ο συγγραφέας προβαίνει σε 
χωροταξικές λεπτομέρειες, όπως ο θάνατος του σκύλου μετά από το φαγητό που 
τους πέταξε ο Παλαμάς, το οποίο και προοριζόταν για τον ίδιο. Ειδικότερα: 
«..βρώματα νέν τινα περὶ τὸν Γρηγόριον εἰς διατροφήν τε καὶ τράπεζαν οἱ πλάνοι καὶ 
αἱμοχαρεῖς ἐκεῖνοι πέμπειν ἐδόκουν...τὸν ἄρτον ἐκεῖνον τοῖς κυσὶ πρὸ τῆς θὺρας 
ἀπέῤῥιψε, καὶ τούτου φαγὼν ἔν, εὐθὺς καθεωρᾶτο νεκρόν57.». Έτσι προστίθενται στο 
κύκλο σκιαγράφησης των αρνητικών χαρακτηρισμών και αυτοί των ύπουλων 
και αιμοχαρών ανθρώπων. Στη συνέχεια ο Φιλόθεος Κόκκινος συνεχίζει τον 
εγκωμιαστικό του λόγο για τον Γρηγόριο Παλαμά επικεντρωμένος σε  άλλα 
στοιχεία της ζωής και του έργου του.  

* 

 Καλλλίστου Α ΄Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως: Ομιλίες. 

Ιδιαίτερα σημαντική θέση μεταξύ των προσωπικοτήτων του 14ου αιώνα 
κατέχει ο Κάλλιστος ο Α ΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως 58 , ο οποίος 
διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην εκκλησιαστική ζωή της εποχής. Σταθμός στη 
ζωή του Καλλίστου υπήρξε η συνάντησή του και η μετέπειτα συναναστροφή του 
με τον Γρηγόριο Σιναΐτη, ο οποίος τον μύησε ολοκληρωτικά, έστω και αν είχε 
έρθει σε επαφή με τα πρώτα στοιχεία, με τον ησυχασμό. Αποτέλεσμα της 
επιρροής του Σιναΐτη στον Κάλλιστο ήταν να τον ακολουθήσει στο ταξίδι του 
στα «Παρόρια59», με στόχο την πνευματική του ολοκλήρωση60. Κατά τα έτη 1342-

                                                           
57 PG 151, 551C. 
58 Πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1095.  
59 Πρόκειται για ομάδες μοναστηριακών κοινοτήτων που άνθισαν κατά τη διάκρεια του 14ου αιώνος. 
Σχετικά με τη γεωγραφική θέση των Παρορίων υποστηρίχτηκαν από τους μελετητές διάφορες εκδοχές. 
Αναφορικά βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1590.  
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1345 η κοινότητα όρισε τον Κάλλιστο για να αντιμετωπίσει την όλο και 
αυξανόμενη διάδοση της αίρεσης των Βογόμιλων, η οποία όπως φαίνεται είχε 
αναπτύξει δράση στην Αθωνική Πολιτεία61.  

Το έργο του Πατριάρχη Καλλίστου του Α ΄62 είναι εξαιρετικά ποικίλο και 
σημαντικό. Στη δική μας μελέτη θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά δύο ομιλίες63 
στις οποίες σκιαγραφείται η εικόνα των ετεροδόξων. Η πρώτη με τίτλο: «Λόγος 
ΛΖ΄, Τοῦ αὐτοῦ ὁμιλία κατὰ ψευδοπροφητῶν καὶ διδασκάλων», ενώ η δεύτερη: «Τοῦ 
αὐτοῦ ὁμιλία κατὰ Λατὶνων.» 

Το περιεχόμενο της πρώτης ομιλίας, η οποία προφανώς εκφωνήθηκε 
μεταξύ των 1355 και 135764, αφορά στην επίθεση του Καλλίστου του Α ΄ εναντίων 
των αιρετικών, οι οποίοι είχαν σημειώσει όλο επιτυχία στη μεταστροφή προς τις 
δογματικές τους αντιλήψεις όλο και μεγαλύτερου αριθμού Ορθοδόξων. 
Αντικρούει τις αντιλήψεις του Γεωργίου εκ Κρήτης, του Μωάμεθ, αλλά κυρίως 
εναντίων των εκπροσώπων της αντιησυχαστικής πλευράς και του Βαρλαάμ 
Καλαβρού και του Γρηγορίου Ακινδύνου65. 

Η αφηγηματική διάρθρωση της πρώτης ομιλίας σχετικά με τη 
σκιαγράφηση των ετεροδόξων ακολουθεί την εξής δομή: 
 Αντίκρουση διδαχών αιρετικών. 

Σύμφωνα με τον Κάλλιστο, οι χριστιανοί οφείλουν να μην ενδώσουν στις 
δογματικές θεωρίες των ετεροδόξων, οι οποίοι επιχειρούν να 
επαναπροσδιορίσουν και να επαναφέρουν αντιλήψεις που καταδικάστηκαν στο 

                                                                                                                                                               
60  Ο Κάλλιστος ήρθε σε επαφή με τη θεωρία του ησυχασμού χάριν στη διαμονή του στη Μονή Σκήτης του 
Μαγουλά Ησαΐα, όπου εκεί συναναστράφηκε με τους μοναχούς Κορνήλιο και Μακάριο και στη συνέχεια με 
τον Γρηφόριο Σιναΐτη. Σχετικά βλ. ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄,ό.π., σελ. 31-33. Επίσης, πολύ σημαντική μελέτη: 
ΔΕΛΗΚΑΡΗ Α., Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η Δράση και η συμβολή του στη Διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια, 
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004. [στο εξής: ΔΕΛΗΚΑΡΗ Α., Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης]. 
61 ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄,ό.π., σελ. 38.  
62 Ο Πατριάρχης Κάλλιστος ο Α ΄έχει συντάξει δύο εξαιρετικής σημασίας αγιολογικά κείμενα: το Βίο του 
Γρηγορίου Σιναΐτη και το Βίο του Θεοδοσίου Τυρνόβου. Συνολικά εξήντα τέσσερις ομιλίες, πρακτικού, ηθικού, 
ποιμαντικού χαρακτήρα. Αναλυτικά για το έργο βλ. ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄,ό.π., σελ. 44-45 και ΓΟΝΗΣ Δ., Τὸ 
συγγραφικὸν ἔργον τοῦ πατριάρχου Καλλίστου Α΄ , Ἀθῆναι 1980, σελ. 23-323.  
63 Για την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων θα χρησιμοποιήσουμε την κριτική έκδοση: ΠΑΙΔΑΣ Κ., 
Κάλλιστος Α ΄, ό.π., σελ. 70-127 (για την πρώτη) και 338-401. 
64 Αναλυτικότερα σχετικά με τη χρονολόγηση του κειμένου βλ. ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄, ό.π., σελ. 47. 
65 ό.π., σελ. 45-46. Ενώ για τον Βαρλαάμ Καλαβρό βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 257 και για τον Γρηγόριο Ακίνδυνο 
βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 45. 
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παρελθόν στις Οικουμενικές Συνόδους , όπως την αίρεση του Μακεδονίου, των 
Χαλδαίων, των Μεσσαλιανών και Βογόμιλων. Ως παράδειγμα χρησιμοποιεί τον 
Γεώργιο εκ Κρήτης66, για τον οποίο χαρακτηριστικά αναφέρει, ότι κυριεύτηκε 
από το φλύαρο πνεύμα της πλάνης και ενεργεί σαν να ζούσε ένα όνειρο, 
σκεπτόμενος εναντίον του θεού: «καὶ τοῦτον ἀπὸ Κρήτης ὁρμώμενον, Τοῦτο γὰρ τὸ 
πολυρρῆμον πνεῦμα τῆς πλάνης, ἅμα τῷ ἐπικρατῆσαι τοῦ νοὸς τοῦ ταλαιπώρου 
τούτου ἀνθρώπου, ὀνειροπολεῖν αὐτὸν παρεσκεύασε67..».  

Η δεύτερη αναφορά αφορά και πάλι στο πρόσωπο του Γεωργίου εκ 
Κρήτης, όμως στην περίπτωση αυτή αποτελεί αφόρμηση, για να αντικρούσει τις 
αντιλήψεις του Βαρλαάμ Καλαβρού και του Ακινδύνου, οι οποίες όπως λέει, 
λειτουργούσαν ως προσάναμμα της φωτιάς όλων των αιρέσεων, όπως είχε 
πράξει και ο Γεώργιος εκ Κρήτης αφού συνένωσε ορισμένα στοιχεία των 
Μεσσαλιανών και Βογόμιλων: «καθὰ προολίγου ὁ ἀπὸ Καλαβρίας ὁρμώμενος 
Βαρλαὰμ ἐκεῖνος καὶ ὁ πάσης κακίας ἀνάμεστος, φημὶ δὴ ὁ μετ’ ἐκεῖνον τὰ ἐκεῖνου 
διεκδικῶν Ἀκίνδυνος, τὸ ἀρχαῖον καὶ τελευταῖον κακὸν, τῆς συνηρεφοῦς πασῶν τὠν 
αἱρέσεων ὕλης ὑπέκκαυμα..καθάπερ οὗτος ὁ ἀπὸ Κρῆτης ὁρμώμενος Γεώργιος 
πανσπερμίαν συλλεξάμενος...ἔστι δὲ ἃ καὶ ἐκ τῶν μεσσαλιανῶν καὶ βογόμιλων68.» 

Η δεύτερη ομιλία η οποία εμπεριέχει στοιχεία σκιαγράφησης των 
ετεροδόξων θεματικά αντικρούει τις απόψεις του Ματθαίου Εφέσου και του 
Νικηφόρου Γρηγορά σχετικά με τη θεία Χάρη. Ο Κάλλιστος Α ΄ υποστηρίζει, ότι 
το μυστήριο της βάπτισης λειτουργεί εξαγνιστικά απελευθερώνοντας τον 
άνθρωπο από κάθε σωματική και ψυχική ακαθαρσία, ενώ ταυτόχρονα τον 
προστατεύει η Θεία Χάρη.  Οι αναφορές περιστρέφονται γύρω από αυτά τα 
συγκεκριμένα πρόσωπα και στην προσπάθεια αντίκρουσής τους: «Καί, εἰ ταῦθ’ 
οὕτως ἔχοι, εἰς τὸ τῆς μεσσαλιανικῆς αἱρέσεως πέπτωκας ὅλως ὀλίσθημα ἢ καὶ εἰς τὸ 
βογομίλων αἰσχρούργημα69.». 

                                                           
66 Σύμφωνα με τον Παΐδα δεν έχουμε πολλές αναφορές σχετικά με το Γεώργιο Κρήτης, ο οποίος πιθανώς να 
ταυτίζεται με  έναν γνωστό βογόμιλο που έδρασε στο Άγιον Όρος, τον Γεώργιο εκ Λαρίσης. Σχετικά βλ. 
ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄, ό.π., σελ. 163, υποσημ. 34 όπου και αναλυτική βιβλιογραφία. 
67 ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄, ό.π., σελ. 102, 1-4. 
68 ό.π., σελ. 112, 2-8 και 11. 
69 ό.π., σελ. 378, 2-4. 
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Όπως παρατηρούμε στο σημείο αυτό η αναφορά στους ετεροδόξους 
χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για την θεολογική αντίκρουση της αντίληψης 
του Νικηφόρου Γρηγορά, ότι, δηλαδή, η Θεία Χάρη είναι «κτίσμα» του ανθρώπου. 
Την ίδια θέση του Νικηφόρου Γρηγορά και του Ματθαίου Εφέσου περί του ότι η 
Θεία Χάρη είναι «κτίσμα», την αντικρούει και στην επόμενη αναφορά στους 
ετεροδόξους, η οποία λειτουργεί και πάλι ως αφόρμηση και όχι ως άμεση 
σκιαγράφηση: «Οἱ δὲ τούτων συμμῦσται καὶ ὀπαδοὶ, οἱ μὲν ὁλικῶς ἔχειν ἐν ἑαυτοῖς 
τερατεύονται, καθάπερ οἱ μεσσαλιανοὶ καὶ βογόμιλοι φάσκουσιν70.».  

Με αυτές τις αναφορές κλείνει τη σκιαγράφησή των ετεροδόξων ο 
Πατριάρχης Κάλλιστος ο A΄ και, όπως διαπιστώνουμε, οι αναφορές του είχαν 
μόνο χαρακτήρα παραδείγματος που τις χρησιμοποίησε για την κύρια θεολογική 
του αντίκρουση.  

* 
 Νικηφόρος Γρηγοράς: Ρωμαϊκή Ιστορία. 

Ο Νικηφόρος Γρηγοράς μια σημαντική προσωπικότητα του 13ου αιώνος 
πιθανώς να γεννήθηκε στα τέλη και συγκεκριμένα γύρω στο 1293 στην 
Ηράκλεια του Πόντου71. Κηδεμόνας του ανέλαβε ο θείος του Ιωάννης, εξαιτίας 
του πρόωρου χαμού των γονιών του, που ήταν επίσκοπος και συντέλεσε στη 
διαμόρφωση και διάπλαση του χαρακτήρα του. Πολύ νέος μετακόμισε στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί ήρθε σε επαφή με τον Πατριάρχη Ιωάννη ΙΓ΄ τον 
Γλυκύ (1315-1319), ο οποίος φρόντισε για την ολοκλήρωση της μόρφωσής του. Η 
εξέλιξή του ήταν ραγδαία και ο αυτοκράτορας του πρότεινε το αξίωμα του 
Χαρτοφύλακος, το οποίο και αρνήθηκε, ενώ παράλληλα συναναστράφηκε με το 
Θεόδωρο Μετοχίτη από τον οποίο διδάσκεται αστρονομία72. 

Το έργο του με τίτλο Ρωμαϊκή Ιστορία αποτελείται από τριάντα εφτά 
κεφάλαια και εξιστορεί τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο 

                                                           
70 ΠΑΙΔΑΣ Κ., Κάλλιστος Α ΄, ό.π., σελ. 396, 3-6. 
71 Για τη ζωή και το έργο του Νικηφόρου Γρηγορά βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 874-875.  
72 Πληροφορίες σχετικά με την μόρφωση που έλαβε ο Νικηφόρος και για το Θείο του Ιωάννη ΙΓ ΄ τον Γλυκύ 
βλ. ΜΟΣΧΟΣ Δ., Νικηφόρος Γρηγοράς. Ρωμαϊκή Ιστορία, Α ΄Περίοδος: 1204-1341, εκδ. Λιβάνη, Αθήνα 1997, σελ. 17. 
[στο εξής: ΜΟΣΧΟΣ Δ., Νικηφόρος Γρηγοράς].  Επίσης τη μελέτη: ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤ., Ο Λόγιος οικουμενικός 
Πατριάρχης Ιωάννης ΙΓ ΄Γλυκύς, ΕΕΒΣ 41 (1979), σελ.297-405. 
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από το 1204 έως και το 1358, σαφώς μια εποχή με έντονες ανακατατάξεις73. Το 
πρώτο μέρος της Ιστορίας περιγράφει γεγονότα, τα οποία ο Γρηγοράς δεν ήταν 
αυτόπτης μάρτυρας και συνεπώς στηρίζεται σε άλλους ιστορικούς, όπως για 
παράδειγμα τον Γεώργιο Παχυμέρη και τον Γεώργιο Ακροπολίτη και έχουν 
χαρακτήρα συνοπτικής περιγραφής. Συγκεκριμένα τα πρώτα έντεκα κεφάλαια 
αφορούν στα γεγονότα από το 1204 έως και το 1341, ενώ τα υπόλοιπα από το 
δωδέκατο και εξής πραγματεύονται την εμφύλια σύρραξη μεταξύ του 
αυτοκράτορος Καντακουζηνού και της αντιβασιλείας από το 1341 έως το 134974. 

Τα χωρία στα οποία συναντούμε αναφορές και σκιαγράφηση των 
ετεροδόξων προέρχονται από τις θεματικές ενότητες της εμφάνισης του 
Βαρλαάμ  και της Συνόδου το 1341, ενώ το δεύτερο από την εκλογή του 
Πατριάρχου Καλλίστου του Α ΄75.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο στόχος του συγγραφέα σχετικά με την 
αναφορά των αιρετικών και η ουσιαστική σύνδεση με το περιεχόμενο του 
κειμένου του. Έτσι στο πρώτο επεισόδιο περιγράφει τη στάση του Βαρλαάμ 
έναντι του Ορθόδοξου Κλήρου, όπου προσπάθησε να επικρίνει οτιδήποτε σαθρό 
ανέφεραν κάποιοι, έτσι ώστε να τα αντικρούσει και να προβάλει τα δόγματα των 
Λατίνων ως ορθοδοξότερα. Ειδικότερα επέκρινε τον ασκητικό τρόπο ζωής 
αποκαλώντας τους «Ευχίτες» και «Ομφαλόψυχους76», ενώ τους ταύτιζε με την 
αίρεση των Μασσαλιανών, επειδή έβλεπαν με τα θνητά τους μάτια τη φύση του 
Θεού: «Ἀλλὰ γὰρ οὗτος ὁ Βαρλαὰμ...καὶ εὐθὺς ὥρμησεν, εἴ τι σαθρὸν ἐστιν εἰρημένον 
ἐνίοις, ἐς προὖπτον ἐλέγχειν... κἀντεῦθεν ὑγιέστερα τὰ Λατίνων ἐπιψηφίσηται 
δόγματα. ἐγρηγόρει τοίνυν καὶ τήν τῶν ἀσκητῶν ἀναίδην διέβαλλε πολιτείαν, Εὐχίτας 
τε ὀνομάζων αὐτοὺς καὶ Ὀμφαλόψυχους, καὶ ὅσα τούτοις ἑπόμενα, καὶ ἐπὶ τούτοις τῇ 
τῶν Μασσαλιανῶν αἱρέσει καθυποβάλλων77.» Αναμφισβήτητος είναι στο σημείο 

                                                           
73 Σχετικά με το ιστορικό και κοικωνιολογικό περίβλημα της εποχής βλ. LAIOU A., Constantinople and the 
Latins. The foreign policy of Andronicus II. 1282-1328, Cambridge-Massachusettes, 1972.  
74 HUNGER H., Βυζαντινή Λογοτεχνία, ό.π., σελ. 303-311 και ΜΟΣΧΟΣ Δ., Νικηφόρος Γρηγοράς, ό.π., σελ. 24. 
75  Για την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου χρησιμοποιούμε την έκδοση: Νικηφόρος Γρηγοράς, 
Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία, ed. Nicephorus Gregoras, Byzantina Historia, SCHOPEN L. and BEKKER I.,vol.I-III, CHSB, Bonn, 
Weber, 1829-1855. [στο εξής: Νικηφόρος Γρηγοράς, Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία]. 
76 Εννοεί τους Βογόμιλους.  
77 Νικηφόρος Γρηγοράς, Ῥωμαϊκὴ Ἱστορία, ό.π., σελ. 556, 14-15,  17-22 και 557, 1-2. 
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αυτό ο στόχος της χρήσης της αναφοράς των ετεροδόξων ως αφόρμηση για το 
κεντρικό του θέμα. 

Το επόμενο χωρίο προέρχεται από την εξιστόρηση του επεισοδίου της 
ανάρρησης του Καλλίστου στον Πατριαρχικό θρόνο, υποστηρικτή του Γρηγορίου 
Παλαμά και του Ιωάννη Καντακουζηνού. Ο Γρηγοράς, ως οπαδός του 
αντιησυχασμού ήταν πολέμιος του Καλλίστου του Α ΄ και τον παρουσιάζει στο 
σημείο αυτό, τρεις μήνες μετά την εκλογή του να έχει διακόψει τις επαφές με 
τους άλλου επισκόπους, οι οποίοι τον κατηγόρησαν, ότι ήταν φίλα κείμενος 
προς τη μεσσσαλιανική αίρεση: «Πρὶν γὰρ ὅλους μετὰ τὴν χειροτονίαν τρεῖς 
παριέναι μήνας, τῶν ἐπισκόπων συνέβη ῥαγῆναι τοὺς πλείστους τῆς πατριαρχικῆς 
κοινωνίας, ὅσοι διομνύμενοι εἰσήγγελον εἶναι σαφῆ Μασσαλιανὸν αὐτὸν78..». Με την 
εξιστόρηση του επεισοδίου αυτού ολοκληρώνει ο Νικηφόρος Γρηγοράς τη 
σκιαγράφηση των ετεροδόξων. 

* 
 Πραγματείες: 
 Συμεών Αρχιεπίσκοπου Θεσσαλονίκης: Κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων. 
 Ο Συμεών ήταν Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης από το 1416/17 – 142979 και 
ήταν επίσης, ο τελευταίος που άσκησε τα καθήκοντά του πριν την άλωση και 
κατάληψη της πόλης από τους Τούρκους την άνοιξη του 1330. Τα έργα του 
περιγράφουν την πολύπαθη και γεμάτη αναταράξεις ιστορία της 
Θεσσαλονίκης80. Η πραγματεία του, Κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων, η οποία και 
τιτλοφορείται διάλογος, εμπεριέχει αναλύσεις των μυστηρίων της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας με στόχο την επιμόρφωση και ενθάρρυνση του κλήρου. Η 
αφηγηματική δομή της σκιαγράφησης της εικόνας των αιρετικών στην 
πραγματεία81 του Συμεών Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την εξής διάρθρωση: 
 Γενική αναφορά στις αιρέσεις. 
 Βογόμιλοι. 

                                                           
78 ό.π., σελ. 867, 3-6 και 8-11. 
79 Για τη ζωή και το έργο του Συμεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 1981-1982. 
80 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 286.  
81 Το κείμενο που θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά έχει το τίτλο: «Τοῦ μακαριωτάτου Συμεὼν Ἀρχιεπισκόπου 
Θεσσαλονίκης Διάλογος ἐν Χριστῷ κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων, PG  155, 65C-72D.  
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 Σκιαγράφηση εσωτερικών χαρακτηριστικών. 
 Ταύτιση με Αντίχριστο. 

Από το προοίμιο της παρουσίασης των αιρέσεων ο Συμεών δίνει το 
στίγμα της αντίληψής του αναφέροντας οι αιρετικοί προσποιούνται ότι δέχονται 
τον Χριστό: «Μετὰ τούτους αἰ ἐξ ἀρχῆς αἱρέσεις, ὅσαι τὸν Χριστὸν δῆθεν ἐδέξατο μὲν, 
οὐκ ὀρθῶς δὲ82..», όπου παρατηρούμε ότι με τη χρήση του επιρρήματος δῆθεν, 
προσδίδει έμφαση στην κεντρική του ιδέα τονίζοντας ότι κύριο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα όλων των αιρετικών είναι η υποκρισία. Επιπροσθέτως, η αντιθετική 
σύνδεση 83 , μὲν, οὐκ ὀρθῶς δὲ λειτουργεί εμφατικά στην αφήγηση του 
συγκεκριμένου χωρίου. 

Επόμενο αφηγηματικό μοτίβο είναι η αναφορά στους Βογόμιλους, οι 
οποίοι όπως και οι υπόλοιποι αιρετικοί πιστεύουν στη δυιστική αντίληψη  
δημιουργίας του Κόσμου: «καὶ πλεῖστοι ἄλλοι τῆς ἀληθείας ἐχθροὶ, οἵτινες καὶ ἀθέως 
δύο ἀρχὰς ἐδογμάτιζον. Ἐξ ὧν καὶ νῦν εἰσιν οἱ Βογόμυλοι, ἀνθρώπια δυσσεβῆ, οἱ καί 
Κουδούγεροι καλούμενοι84.». Η χρήση των αντιθετικών μοτίβων: 

Αλήθεια VS ψέμα 
                ευσεβής VS δυσσεβής 

και της παράθεσης ἀνθρώπια δυσσεβῆ, όπου το ἀνθρώπιον 85  σημαίνει το 
ανθρωπάκι που στην προκειμένη έχει υποτιμητική διάσταση. Στους αρνητικής 
χροιάς χαρακτηρισμούς προσθέτει και αυτόν της υποκρισίας, διότι όπως 
υποστηρίζει όλες οι ενέργειές τους ιδίως, όταν πρόκειται για προσευχή είναι 
ψεύτικες: «Ἐν πολλῇ γὰρ ὑποκρίσει καὶ τῷ προσεύχεσθαι σχηματίζονται86..». 
 Τέλος, μεταβαίνει στην περιγραφή της αφηγηματικής ενότητας της 
ταύτισης των Βογόμιλων με τον Αντίχριστο με την οποία ολοκληρώνεται και η 
σκιαγράφηση των ετεροδόξων, υποστηρίζοντας ότι προσεύχονται εν κρυπτώ και 
προβαίνουν και σε άλλες άθλιες και μη χριστιανικές πράξεις: «Τελοῦσι δὲ μᾶλλον 

                                                           
82 PG  155, 65C. 
83 ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ Α., Συντακτικόν, ό.π., σελ. 114-117. 
84 PG  155, 65D.  
85 MONTANARI F., Σύγχρονο Λεξικό, ό.π., σελ. 223. 
86 PG  155, 65D.  
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ὁλοσχερῶς ἐννοίαις τε καὶ ἔργοις τῆς τοῦ Ἀντιχρίστου μερίδος, ἐνθουσιασμούς τινας 
καί προσευχὰς ἐν κρυπτῷ καὶ ἐπῳδὰς μιαρὰς, καὶ ἄλλα ἄθεα87 ...».  

* 

   

 Πατριάρχου Ευθυμίου Τυρνόβου: Βίος Ιλαρίωνος Μογλενών. 

 Ο Ιλαρίων ήταν Επίσκοπος Μογλενών από το 1134 έως το 116488 και τον 
Βίο του συνέγραψε ο Ευθύμιος Πατριάρχης Τυρνόβου89 στην παλαιοσλαβική90. 
Αναφορικά με την ημερομηνία συγγραφής, οι μελετητές εξέφρασαν διάφορες 
απόψεις, οι οποίες χρήζουν συζήτηση, όμως οι πληροφορίες για τους Βογόμιλους 
συμφωνούν με στοιχεία από άλλες πηγές της εποχής του αυτοκράτορος 
Μανουήλ του Α ΄91 . 
 Η αφηγηματική δομή του  Βίου του Ιλαρίωνος Μογλενών σχετικά με την 
εικόνα των ετεροδόξων έχει την εξής θεματική διάρθρωση: 
 Παρουσία ετεροδόξων – Σκιαγράφηση. 
 Αντίδραση ετεροδόξων. 
 Προσπάθεια σκανδαλισμού του Ιλαρίωνος. 
 Κηρυγματικός λόγος. 

Έτσι στο προοίμιο της αφήγησής του μας αναφέρει την όλο και 
αυξανόμενη παρουσία ετεροδόξων ομάδων, όπως Μανιχαίους, Αρμένιους και 
Βογόμιλους. Οι συγκεκριμένοι  ανακάλυψαν τη δράση του και συνωμότησαν 
εναντίον του, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να τραυματίσουν τους δίκαιους 
στη ψυχή κι να τους οδηγήσουν σε λάθος δρόμο, όπως τα αρπακτικά θηρία: 
«Малоу же врѣмени прѣшедшоу о свѧтомоу прилежнѣ вѣрнѧ оучѧоуи наказаꙛоу люди, 

                                                           
87 PG  155, 68A.    
88 Σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ιλαρίωνος Μογλενών βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1389. 
89 Για τον Πατριάρχη Ευθύμιο Τυρνόβου βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 765. 
90  Για την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου χρησιμοποιούμε την έκδοση: Ευθύμιος Πατριάρχης 
Τυρνόβου, Βίος Ιλαρίωνος Μογλενών ed. Euthymius the Patriarch, Werke des Patriarchen von Bulgarien 
Euthymius nach den besten Handschiften, II: Leben Hilarions Bischofs von Moglen, ed. KALUZHNIACKI K., Vienna, 
Gerold‟s Sohn C., 1901, repr. London, Variorum Reprints, 1971. [στο εξής: Πατριάρχης Τυρνόβου, Βίος 
Ιλαρίωνος].  
91 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 225.   
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оувѣдѣ, ко ммиѡжаиша чѧсть Манихеиска бѣ и Арменска и ее же и Богомилскаа, кѡви 

и навѣт на нь твѡрѧе и тꙛꙛе сѧ сстрѣлѣти в мрацѣ права  срдцемь, 

разврааꙛе православное и расхаꙛе стадо коже дивїи нѣцїи ѕвѣрїе
92..» 

Στο σημείο αυτό διαπιστώνουμε με ποιό τρόπο επιχειρεί να σκιαγραφήσει 
την εικόνα του ετερόδοξου στηρίζοντας την αφήγησή του στο αντιθετικό μοτίβο: 

Δίκαιος VS άδικος 
Παρουσιάζοντάς τον ύπουλο, εφόσον στοχεύει στους δίκαιους και οδηγώντας 
τους σε λάθος δρόμο, όπως τα αρπακτικά θηρία. Εμβαθύνοντας στη 
σημασιολογική διάσταση της φράσης αυτής ουσιαστικά διαπιστώνουμε ότι με 
την παραβολική αυτή αφήγηση εννοεί την μεταστροφή πολλών πιστών από 
πλευράς αιρετικών. Επίσης, η σημασία του αρπακτικού θηρίου93 το οποίο όπως 
είπαμε παραπάνω συμβολίζει την αντίπαλη, εχθρική δύναμη ήταν γνωστή στη 
Χριστιανική Γραμματεία.  
 Έπεται η αφηγηματική ενότητα της αντίδρασης των ετεροδόξων στις 
πράξεις του Ιλαρίωνος, ο οποίος προσεύχεται στον παντοδύναμο Θεό για να 
σταματήσει τις μανιώδεις γλώσσες τους: «и всесилномоу богоу прилежна ѡт срдца 

взсилааше  мѡлб, в еже заградити тѣх незагражденнаа оуста
94..». Ο χαρακτηρισμός 

μανιώδης στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέεται με την προηγούμενη ενότητα, 
υπονοώντας προφανώς τη δεινότητά τους στο λόγο, η οποία προφανώς είχε ώς 
αποτέλεσμα την μεταστροφή των πιστών. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί, για να 
δομήσει την αφήγησή του το αντιθετικό μοτίβο: 

Καλός ποιμήν VS αρπακτικά ζώα 
 Όπου τους παρουσιάζει, ότι εξοργίστηκαν από τις Ομιλίες του Ιλαρίωνος και 
τους παρομοιάζει με άγρια θηρία που έτριζαν από οργή τα δόντια τους: 
«Прѣдреченѧ же ереси сїа чѧсто ѡт него глаголема слшае, распхааџꙛ сѧ срдц и 

коже дивїи ѕвѣрїе скрежетаахꙛ на нь зꙛб
95...».  

                                                           
92 Ευθύμιος Πατριάρχης Τυρνόβου, Βίος Ιλαρίωνος, ό.π., σελ. 33, 9-15. 
93 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π, σελ. 190-191.  
94 Ευθύμιος Πατριάρχης Τυρνόβου, Βίος Ιλαρίωνος, ό.π., σελ. 33, 16-18. 
95 ό.π., σελ. 33, 20-23. 
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  Στη επόμενη ενότητα περιγράφει την προσπάθεια σκανδαλισμού του 
Ιλαρίωνος από πλευράς αιρετικών, όπου οι πρωταθλητές, όπως τους αποκαλεί, 
της βρόμικης αίρεσης των Μανιχαίων, ως λύκοι ενδεδυμένοι με προβιά τον 
πλησίασαν για να τον σκανδαλίσουν, όπως οι Φαρισαίοι τον Κύριο: «Нꙛ добри 

слѡвецних ѡвец  Христовѣх пастрь, Иларїѡн
96

..» Η ανομία τους, όμως, φανέρωσε 

τις προθέσεις τους: «Нѣкогда же иже скврниѧ ереси Манихеискѧ побѡрници, коже 

влци овчеꙛ ѡблкше сѧ кожеꙛ, кротцѣ прїидѡша к немоу, искоушаꙛе его коже 

господа Фарїсее и хѡтае его ѧти в слѡведех. Нꙛ слга неправда себѣ, и в сѣти, ѧже 

скрша..». Η εναλλαγή των ζωομορφικών παραβολικών μοτίβων είναι 

χαρακτηριστική σε ολόκληρη την αφήγηση και η συμβολική σημασία του λύκου, 
του οποίου η παρουσία έχει πάντα αρνητική σημασία, εξαιτίας των απρακτικών 
του ιδιοτήτων. Η πράξη τους αυτή να παρουσιαστούν, ως πρόβατα, υπονοεί και 
πάλι τον ύπουλο χαρακτήρα τους, ενώ από την άλλη ο Ιλαρίων παρομοιάζεται 
με τον Ιησού, όταν προσπάθησαν να τον σκανδαλίζουν οι Φαρισαίοι. Ακολουθεί 
η συνέχεια του Βίου του Ιλαρίωνος στον οποίο με κηρυγματικό τόνο ο Ευθύμιος 
περιγράφει τη ζωή και το έργο του.  

* 

 Θεοδόσιος Τυρνόβου: Κατὰ πασῶν τῶν αἱρέσεων. 

Ο Θεοδόσιος Τυρνόβου97 ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα της 
Βουλγαρίας, ο οποίος μαθήτευσε κοντά στον Ησυχαστή Γρηγόριο Σιναΐτη. 

                                                           
96 Ευθύμιος Πατριάρχης Τυρνόβου, Βίος Ιλαρίωνος, ό.π., σελ. 33, 24-25. 
97 Για τη ζωή και το έργο του Θεοδοσίου Τυρνόβου βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2052. Σημαντικές πληροφορίες για 
τη δράση του Θεοδοσίου Τυρνόβου βλ. OBOLENSKY D., The Byzantine Commonwealth, ό.π., σελ. 390-391. Ο 
Ευθύμιος Τυρνόβου είναι ο πρωτεργάτης της γλωσσικής μεταρύθμισης της παλαιοσλαβικής γλώσσας, η 
οποία εξαιτίας της αφομοίωσης οπικών στοιχείων των διαλέκτων έτεινε να σβήσει. Σχετικά βλ. OBOLENSKY 
D., The Byzantine Commonwealth, ό.π. σελ. 433-434. Επίσης, για το μεταρρυθμιστικό γλωσσικό έργο του 
θεοδοσίου βλ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Η., Γλωσσικές και εκκλησιαστικές μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14ο αιώνα. Η 
συμβολή του πατριάρχη Τυρνόβου Ευθυμίου, Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων 3, εκδ. University Studio 
Press, Θεσσαλονίκη, 2002 ˙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Η συνάντηση και προσωπική γνωριμία του τελευταίου πατριάρχη 
Τυρνόβου Ευθυμίου με τον πατριάρχη Φιλόθεο Κόκκινο», Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής Α. Π. Θ., 
Νέα Σειρά, Τμήμα Θεολογίας,τομ. 14 (2004), σελ. 25-44 και ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: Η ιδεολογία του Β΄ Βουλγαρικού 
Κράτους στο συγγραφικό έργο του Ευθυμίου Τυρνόβου, Πρακτικά ΚΖ΄ Πανελληνίου Ιστορικού Συνεδρίου, 
Θεσσαλονίκη 26-28 Μαΐου 2006, Βυζαντιακά, τομ. 27 (2008), σελ. 293-307. Ενώ για το εκκλησιαστικο και 
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Ίδρυσε Μοναστήρι στο Κιλιφάρεβο, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή πολύ 
κοντά στο Τύρνοβο υπό την εποπτεία και στήριξη του τσάρου Ιωάννου 
Αλέξανδρου (1331-1371). Ο ίδιος ήταν θερμός υποστηρικτής του Ησυχασμού. Το 
Βίο του συνέγραψε στην ελληνική γλώσσα ο Πατριάρχης Κάλλιστος ο Α ΄, όμως 
μας σώζεται μόνο η σλαβονική εκδοχή. Το περιεχόμενο του Βίου98 παρουσιάζει 
στοιχεία μιας ενεργητικής προσπάθειας αντίκρουσης των αιρετικών ομάδων που 
φαίνεται, ότι δρούσαν τη χρονική εκείνη περίοδο στους μοναστικούς κύκλους99.  

Η αφηγηματική διάρθρωση της εικόνας των ετεροδόξων στο Βίο του 
θεοδοσίου Τυρνόβου δομείται ως εξής: 

 Η Βογόμιλη Ειρήνη. 
 Χρονική διάρκεια δράσης της αίρεσης. 
 Σύνοδος καταστολή – Ταύτιση με Βαρλαάμ και Ακίνδυνο. 

Η πρώτη του αναφορά στο ζήτημα των ετεροδόξων γίνεται με την 
αφήγηση της περίπτωσης της δράσης μιας μοναχής με το όνομα Ειρήνη που 
καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο αυτό προβαίνει στην ταύτιση των 
Μεσσαλιανών με τους Βογόμιλους προφανώς για να καταδείξει τη δογματική 
αλληλουχία. Μας διευκρινίζει ότι κήρυττε εν κρυπτώ όλους εκείνους τους 
μοναχούς που την επισκέπτονταν, γεγονός που το συνδέει με το αντιθετικό 
μοτίβο: 

ευσέβεια VS ασέβεια 
εφόσον υποστηρίζει, ότι το πράττει εξαιτίας της απιστίας της προς την Ορθόδοξη 
πίστη: «сїа оубѡ всекврьннаа всоу ересь масалїанскоую опасно навкши, в таниѣ сїю 

прѣдааше всѣмь иже к нѥи скврьннаго ради дѣланїа приходеимь, на мнѡѕѣ же 

распростѣвши се, мнѡжьство
100

.».  Στη συνέχεια μας παρέχει σημαντικά στοιχεία για 

                                                                                                                                                               
πολιτικό υπόβαθρο βλ. ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ Ι., Σελίδες από την εκκλησιαστική γραμματεία των Σλάβων, εκδ. Κυριακίδη, 
Θεσσαλονίκη 2004, σελ.297-318 και   ΓΟΝΗΣ Δ., Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, εκδ. 
Συμμετρία, Αθήνα, 1996, σελ. 88-90. 
98 Για την ερμηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιούμε την έκδοση: KENANOV D., Krilatiyat văzduhohodec Teodosii 
Tărnovski, Izdatelstvo PIK, Veliko Tărnovo, 2010, σελ. 49-72.. [στο εξής: KENANOV D.,Teodosii Tărnovski]. Εξίσου 
σημαντική έκδοση: Θεοδόσιος Τυρνόβου, ed Theodosius of Trnovo, Life, ZLATARSKI V.I., Sbornik za narodni 
umotvoreniia nauka I knizhina 20, σελ. 1-44. 
99 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 282.   
 
100 KENANOV D.,Teodosii Tărnovski, ό.π., σελ. 58: 14, 4-7. 
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το χρονικό πλαίσο δράσης των αιρετικών ομάδων αναφέροντας ότι δρούσαν 
εκεί για τρία χρόνια: «Сицевѣи оубо ереси на трилѣтное прострьши се врѣме или и 

вее
101

...». 

 Η δράση αυτή, όπως λέει, ώθησε την εκκλησιαστική διοίκηση να προβεί 
σε Σύνοδο, η οποία θα επιλαμβανόταν επί του θέματος και θα τους εκδίωκε από 
τους μοναστικούς κύκλους και θα τους τιμωρούσε με την αιώνια καταδίκη: 

«Сборь створше и тѣхь прѣльсть и злоџтрьство изьобличивше.ивсачьск тѣхь ѿгнавше, 

коньчомоу прѣдаше проклетї
102

..». Σημαντική, όμως, παράμετρος για την 

κατανόηση του κειμένου αποτελεί η αναφορά του Θεοδοσίου εναντίων των 
Βογόμιλων που στην περίπτωση αποτελεί αφόρμηση για το βασικό του θέμα που 
είναι η δράση των αντιησυχαστών Βαρλαάμ Καλαβρού και Ακινδύνου: «Нь и 

цкврьнню и бг᷄омрьзскоую богомилскоую си рѣчь масалїанскоую ересь. И ее скврьнню 

новоѩвлѥнноу, варлаамов и акїндиновоу гл᷄ю ересь
103

.» Με αυτήν την αναφορά 

ολοκληρώνει και τη σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων. 
 Συνοψίζοντας και έπειτα από την ενδελεχή ανάλυση των κειμένων 
μπορούμε να διαπιστώσουμε, ότι η εικόνα των ετεροδόξων κατά την περίοδο του 
14ου και 15ου αιώνος παρουσιάζει μια συγκεκριμένη δομή. Βλέπουμε να 
παρουσιάζονται ως αφόρμηση για το κεντρικό θέμα που πραγματεύονται οι 
εκάστοτε συγγραφείς και όχι ως κύριο θεματικό άξονα. Στις Ομιλίες του 
Γρηγορίου Παλαμά και του Καλλίστου Α ΄, καθώς και στην ιστορία του 
Νικηφόρου Γρηγορά κεντρικό θέμα αποτελούν οι ενέργειες και αντιλήψεις του 
Βαρλαάμ Καλαβρού και του Γρηγορίου Ακινδύνου. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως 
στις Ομιλίες του Πατριάρχη Γερμανού Β ΄, ταυτίζονται με τους Εβραίους, αλλά και 
ως Πρόδρομοι του Αντιχρίστου, αποστάτες της πίστεως και οπαδούς της πλάνης.  

Επίσης, χρησιμοποιούνται ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα για τη 
σκιαγράφησή τους όπως για παράδειγμα: του σκύλου, του χοίρου, αρπακτικά θηρία, 
φίδια-οχιές. Αντίστοιχες είναι οι προσωποκεντρικές αναφορές, οι οποίες έχουν 

                                                           
101 ό.π., σελ. 58: 14, 12-13. 
102 ό.π., σελ. 58: 14, 14-16. 
103 ό.π., σελ. 63: 19, 24-27. 
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αρνητική χροιά, όπως σκοτεινόμορφοι, διαμονοπρόσωποι, καθώς και σε 
χαρακτηριστικά του εσωτερικού τους ψυχισμού, όπως ύπουλοι, και αιμοχαρείς. 
Ένα ζήτημα που θίγεται εμμέσως είναι και η επιτυχία από πλευράς ετεροδόξων 
μεταστροφής σημαντικού αριθμού Ορθοδόξων, γεγονός που αποτελούσε 
σημαντική εξέλιξη της εποχής και σύμφωνα με αυτό δημιουργούταν θέμα 
επικυριαρχίας τόσο της εκκλησιαστική όσο και της πολιτικής εξουσίας, το οποίο 
και ταυτιζόταν απόλυτα με το ιστορικό γίγνεσθαι της εποχής.  

* 

 3.2 Η εικόνα των ετεροδόξων σε κείμενα Καθολικών 

 Κείμενα 12ου – 13ου αιώνος. 

 Η ηρεμία που κυριαρχούσε στις αρχές του 12ου αιώνα στη Δύση και 
κυρίως στην Ιταλία και στη Γαλλία ήταν πλέον παρελθόν. Τα επεισόδια 
εμφάνισης ετερόδοξων κινημάτων ήταν όλο και συχνότερα, γεγονός που 
δημιουργούσε μια νέα τάξη πραγμάτων 104 . Στην παρούσα μελέτη θα 
ασχοληθούμε με δύο συγκεκριμένες ετερόδοξες ομάδες τους Παταρήνους και τους 
Καθαρούς. Οι Παταρήνοι του 11ου αιώνα, σύμφωνα με τον Hamilton, δεν μπορούν 
να θεωρηθούν απολύτως ετερόδοξοι. Το κίνημα σημείωσε ιδιαίτερη άνθιση στις 
πόλεις Πιατσέντζα και Κρεμόνα και μετέπειτα στο Μιλάνο, όπου και πήρε την 
τελική του μορφή. Το όνομα, για το οποίο έγιναν πολλές συζητήσεις σχετικά με 
την προέλευσή του,  μετά το 1179 χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους 
Καθαρούς105.  Αντίστοιχα στη Νότια Γαλλία των αρχών του 13ου αιώνα έχουμε 
ένα σύνολο από φεουδαρχικές κτήσεις, οι οποίες απολάμβαναν εξαιρετικές 
ελευθερίες από την Βασιλική εξουσία. Ήταν, επίσης, μια περίοδος που το 
εμπόριο άνθιζε στα αστικά κέντρα, όπως στις πόλεις Φουά και Τουλούζη, καθώς 
και στο Λανγεντόκ ,όπου πρέπει να σημειωθεί ότι η Καθολική Εκκλησία είχε 

                                                           
104 LAMBERT M. D., Medieval Heresy, ό.π., σελ. 39.  
105 HAMILTON J., Hugh Eteriano: Contra Patarenos, Brill, Leiden – Boston 2004, σελ. 155-176. [στο εξής: HAMILTON 
J., Contra Patarenos]. 
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επιδείξει θρησκευτική ανοχή. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής ήταν η 
εμφάνιση και διάδοση του κινήματος των Αλβιγηνών ή Καθαρών106.  

Εμείς θα προβούμε στην ερμηνευτική ανάλυση της εικόνας των 
ετεροδόξων σε κείμενα Καθολικών, με στόχο την κατανόηση της δομής της, 
καθώς και της βαθύτερης λειτουργίας της. 

* 

 Ο Ούγο Ετεριάνο και το “Contra Patarenos” 

Ο Ούγο Ετεριάνο107 γεννήθηκε στην Πίζα περίπου μεταξύ του 1110 και του 
1120 και ήταν θεολόγος και συγγραφέας. Σπούδασε Θεολογία και Φιλοσοφία στη 
Γαλλία και στην Ιταλία και εγκαταστάθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1160 με 
τον αδερφό του Λέοντα της Τοσκάνης108, ο  Ετεριάνο συνέταξε μια πραγματεία:  
Κατά των Παταρήνων109  μέσο της οποίας γίνεται σαφής η στάση της πολιτειακής 
εξουσίας, καθώς και το κατά πόσο είχε διαδοθεί η αίρεση τη συγκεκριμένη 
χρονική περίοδο. Το έργο του παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από 
αφηγηματικής σκοπιάς όπως, επίσης, η εικόνα των ετεροδόξων η οποία δομείται 
με την ακόλουθη διάρθρωση: 
 Χωροταξική περιγραφή. 
 Διδασκαλία Παταρήνων. 
 Σκιαγράφηση εσωτερικών χαρακτηριστικών. 
 Προτεινόμενη καταστολή. 

Στο προοίμιο της αφήγησης ο συγγραφέας προβαίνει σε μια χωροταξικής 
διάστασης περιγραφή με την αναφορά της  δόλιας αίρεσης των Παταρήνων, η 
οποία πρέπει να εξαλειφθεί όχι μόνο από την ευρύτερη περιοχή του 
Ελλησπόντου, αλλά και από όλο τον κόσμο, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

                                                           
106 Για το θέμα των Αλβιγηνών ή Καθαρών βλ. HAMILTON B., The Albigensian Crusade, Historical Association, 
London 1974. Επίσης, εξαιρετικού ενδιαφέροντος η μελέτη: PEGG M.G., On Cathars, Albigenses, and good 
man of Languedoc, Journal of Medieval History 27 (2001), σελ. 181-195.  
107 Για τη ζωή και το έργο του Ούγο Ετεριάνο βλ. ODB, τομ. 2. Σελ. 731. Επίσης, βλ. HAMILTON J., Christian 
Dualist Heresies, ό.π., σελ. 234-250. 
108 Σχετικά με τη ζωή και το έργο του Λέοντος της Τοσκάνης βλ. ODB, τομ. 2, σελ. 1218. 
109 Για την ερμηνευτική ανάλυση του κειμένου θα χρησιμοποιήσουμε την κριτική έκδοση: HAMILTON J., Hugh 
Eteriano: Contra Patarenos, ό.π., σελ. 155-176.  



 

[314] 
 

ύπαρξή και τη διάδοση των αντιλήψεών τους: qui Patherenorum quasset perfidie 
sectam et non modo de partibus Elespontiacis verum universo evellet110. Η 
προτροπή της εξάλειψης και της εξαφάνισής τους λειτουργεί εμφατικά και 
προπαρασκευαστικά για την επιχειρηματολογία που θα υποστηρίξει.  

Το επόμενο αφηγηματικό μοτίβο αφορά στην περιγραφή των 
δογματικών αντιλήψεων, τις οποίες και προσπαθεί να αποδομήσει αναφέροντας, 
πριν ακόμη τις απαριθμήσει, ότι είναι άξιες θανατικής ποινής, απαγχονισμού και 
για την ποινή της καύσης στην πυρά. Το σημαντικό είναι, όπως υποστηρίζει, ότι 
οι ετερόδοξοι αξίζουν αυτές τις ποινές, επειδή ήταν διδάσκαλοι της πλάνης και 
απατεώνες, οι οποίοι έχουν μεταστρέψει πολλούς από τη Χριστιανική πίστη. Στο 
σημείο αυτό το νόημα είναι σαφώς βαθύτερο και υπονοεί, ότι κατά την περίοδο 
αυτή είχαν βρει πρόσφορο έδαφος και πέτυχαν την μεταστροφή πολλών 
χριστιανών: et maxima capitis diminutione suspendio et incendio digni sun tut 
magistri erroris ut fallaces ut ypocrite ut deceptores ut advertentes populum a 
Christiana fide111.   Η χρήση του ασύνδετου σχήματος προκαλεί ιδιαίτερη 
ρητορικότητα στο κείμενο και επιτείνει την αρνητική χροιά των 
χαρακτηρισμών.  

Ο συγγραφέας συνδέει την περιγραφή της διδασκαλίας με την 
αφηγηματική ενότητα της σκιαγράφησης των προσωπικών χαρακτηριστικών, τα 
οποία επίσης έχουν αρνητικό τόνο.  Στην αρχή αναφέρει, ότι εστάλησαν από τον 
ίδιο το Σατανά, γεγονός που καθιστά πρόδηλο το ότι δεν είχαν ίχνος της Θείας 
Χάριτος: isti autem a Sathana misii sunt quod manifestum ex eo est quod non 
habent aliquem sancti spiritus sancti gratiam 112 , ενώ από την άλλη τους 
χαρακτηρίζει ανόητους και αμαθείς: que sunt dei, idiote et nescii113. Σημαντική 
είναι από υφολογικής σκοπιάς στη συνέχεια της περιγραφής των εσωτερικών 
χαρακτηριστικών και η αναφορά στο ότι δεν είχαν την ικανότητα να κάνουν 
μεγαλύτερο κακό από ό,τι ο οποιοσδήποτε άνθρωπος, ούτε να τυφλώσουν όπως 
ο Παύλος τον Ελύμα, ούτε να σκοτώσουν, όπως ο Πέτρος τον Ανανία με μια μόνο 

                                                           
110 HAMILTON J., Contra Patarenos, ό.π., σελ. 155, 15-17. 
111 ό.π., σελ. 155, 16-19 και 156, 1-2. 
112 ό.π., σελ. 156, 13-14. 
113 ό.π., σελ. 157, 9. 
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λέξη: quippe nullum cecare ut Paulus Helymam possunt neque interimere ut 
Petrus Ananiam solo verbo interemit114. Ο συσχετισμός αυτός με το επεισόδιο της 
τύφλωσης του Ελύμα115 και του θανάτου του Ανανία116 έχει προφανώς βαθύτερη 
σημασιολογική βαρύτητα, εφόσον πρόκειται για μάγους της εποχής, οπότε και 
μια έμμεση ταύτιση των ετερόδοξων με τη μαγεία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
γνώρισμά τους που τους αποδίδει ο Ετεριάνο αποτελεί το γεγονός ότι δεν 
τολμούν να διδάξουν ανοιχτά, αλλά μόνο κρυφά, κάτι που ήταν αντίθετο με τη 
τακτική διδασκαλίας του Ιησού, ο οποίος κήρυττε πάντα ανοιχτά και καλούσε 
και τους μαθητές του να πράξουν το ίδιο: Nullos audent docere in manifesto sed 
in occult Christos autem nihil in occult locutus est quod discipelis suis facere 
mandavit117. Η σκιαγράφηση ολοκληρώνεται με το αντιθετικό μοτίβο: 

Χριστός VS Αντίχριστος 
Και της ουσιαστικής ταύτισης της αίρεσης με τον Αντίχριστο: et antichristi 
preambuli118, μια ταύτιση την οποία συναντήσαμε και στη σκιαγράφηση της 
εικόνας των εικονομάχων αυτοκρατόρων. Η επανάληψη του χαρακτηριστικού 
γνωρίσματος της διδασκαλίας των ετεροδόξων εν κρυπτώ: Paterini in occult 
precident contra mandatum Christi 119 , λειτουργεί στο σημείο αυτό 
προπαρασκευαστικά, για να μεταβεί ακολούθως στην αφηγηματική ενότητα της 
προτροπής καταστολής από τον αυτοκράτορα Μανουήλ Α ΄ Κομνηνό. 
Χρησιμοποιώντας το ασύνδετο σχήμα σε συνδυασμό με το ομοιοτέλευτο, τα 
οποία προσδίδουν έντονη ρητορικότητα στην αφήγηση προβαίνει σε δριμείς 
χαρακτηρισμούς κατά των ετεροδόξων: palam est quod pseudo apostoli sunt, 
eretici sunt, antichristi sunt, excommunicati sunt120, και ουσιαστικά καλεί τον 
αυτοκράτορα να τους τιμωρήσει στείλει σε πύρινη κάμινο, πριν καούν 
ολοσχερώς στο πυρ το εξώτερον: nihil aliud restat nisi ut christianissimus 
autocrator Manuel devote interpelletur qui eos et sequaces eorum in caminum 
                                                           
114 HAMILTON J., Contra Patarenos, ό.π., σελ. 157, 10-11. 
115 Για το χωρίο της τύφλωσης του Ελυμά από τον Απόστολο Παύλο βλ. Πραξ. Απ. 13: 9.  
116 Σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Αποστόλου πέτρου και του Ανανίου και της Σαπφείρας βλ. Πραξ. Απ. 
5: 5. 
117 HAMILTON J., Contra Patarenos, ό.π., σελ. 157, 13-15. 
118 ό.π., σελ. 157, 19. 
119 ό.π., σελ. 163, 2. 
120 ό.π., σελ. 163, 6-7. 
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ignis miti faciat ut hic ardere incipiant in igne gehenne perpetuo arsuri121. Η 
φράση χριστιανικώτατος αυτοκράτωρ: ut christianissimus autocrator και 
ειδικότερα η χρήση του υπερθετικού βαθμού στην αφήγηση λειτουργεί εμφατικά 
προσδίδοντας έναν τόνο εξιλεωτικό και ορθό122 που συνάδει με τη Θεία βούληση 
στις επικείμενες πράξεις καταστολής, οι οποίες και θα προηγηθούν από την ήδη 
προδιαγεγραμμένη καύση τους στο πυρ το εξώτερον. 
 Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμβόλιμη ενότητα του διαλόγου του Ετεριάνο 
με τους Παταρήνους, το οποίο και έχει κηρυγματικό χαρακτήρα, εφόσον ο 
συγγραφέας για την αντίκρουση των δογματικών αντιλήψεων χρησιμοποιεί 
χωρία της Αγίας Γραφής. Ο διάλογος123 και γενικότερα η αφήγηση σε α ΄πρόσωπο 
δημιουργεί την αίσθηση της προφορικότητας στο κείμενο.  Στο σημείο αυτό ο 
Ετεριάνο χρησιμοποιεί το παράδειγμα του  Μακεδονίου, που ήταν επικεφαλής 
της αίρεσης των Μακεδονιανών 124 : Audi Pathereni quid actum sit 
Constantinopoli et credito in quod ecclesia dei catholica…colit et veneratur... 
Temporibus imperatoris Arcadii cum Iohannes Chrisostomus …vir quidam cum 
sua coniuge de secta heretici…Macedonii125. Η χρήση της προστακτική Άκουσε: 
Audi ενεργοποιεί αυτόματα την αίσθηση της ακοής και καθιστά την αφήγηση 
ρεαλιστική και πραγματική. 
 Ο συγγραφέας επανέρχεται στο αφηγηματικό μοτίβο της προτροπής 
καταστολής με το οποίο και ολοκληρώνεται το κείμενο, όπου προτρέπει εκ νέου 
τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον   Α ΄ Κομνηνό αυτή τη φορά να τους στιγματίσει 
με ένα μαύρο θ, το οποίο ουσιαστικά συμβολίζει το θάνατο. Η εικονοποιία είναι 
εξαιρετική, εφόσον ενεργοποιείται η αίσθηση της όρασης με τη χρήση του 
μαύρου χρώματος και του γράμματος: quibus intelligentissimo imperatori 
Manuel innixi persuadeant facillime que nigra theta perditissime nominum 

                                                           
121 HAMILTON J., Contra Patarenos, ό.π., σελ. 163, 7-10. 
122 Η έμφαση δική μας. 
123 Για τη λειτουργία του διαλόγου στην αφήγηση μιλήσαμε και σε προηγούμενα κεφάλαια. Σχετικά βλ. 
ΒΕΛΟΥΔΗΣ Γ., Γραμματολογία, ό.π., σελ. 147. 
124  Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 243, υποσημ. 24. Ο Μακεδόνιος και η αίρεσή 
του μας είναι γνωστοί από την Εκκλησιαστική Ιστορία του Σωζομενού: «Ἀνὴρ τις Μακεδονίου αἱρέσεως, 
τοιαύτῃ γυναικὶ συνῴκει..», PG, 67, 1528C. Πληροφορίες για το έργο του Σωζομενού βλ. ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ Α., 
Βυζαντινοί Ιστορικοί και Χρονογράφοι, τομ. 1 (4ος – 7ος αι),  εκδ. Κανάκη 1997, σελ. 153-179.  
125 HAMILTON J., Contra Patarenos, ό.π., σελ. 168, 8-10 και 12-14. 
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secte frontibus infigi iubeat126. Επιπροσθέτως, η χρήση και σε αυτό το σημείο του 
υπερθετικού βαθμού, που σχετίζεται με το πρόσωπο του αυτοκράτορος 
Μανουήλ, ως του πιο έξυπνου αυτοκράτορος: intelligentissimo imperatori 
Manuel, λειτουργεί σαφώς εμφατικά στην αφήγηση. Με την προτροπή αυτή 
ολοκληρώνεται και το κείμενο του Ετεριάνο. 

* 

 Ο Πάπας Νικήτας και ο ρόλος του. 

Για τις κοινότητες των Καθαρών 127  στην Ιταλία και στη Γαλλία με 
επικεφαλής τον βογόμιλο Πάπα  Νικήτα από την Κωνσταντινούπολη128 κάνουν 
λόγο οι δυτικές πηγές. Το κείμενο που θα αναλύσουμε αποδεικνύει το στόχο του 
Νικήτα για την εισροή βογομιλικών μετριοπαθών στοιχείων δυισμού από τη 
Βουλγαρία 129 . Επιπροσθέτως, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τη 
χωροταξική διάδοση των δυιστικών δογματικών αντιλήψεων στη Δύση. 
Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η πληροφορία της ύπαρξης σχίσματος μεταξύ των 
Βογόμιλων του μετριοπαθούς δυισμού και του απόλυτου. Το ταξίδι του το 
αρχίζει από την Λομβαρδία130 και μετά στη Γαλλία, όπου και συμμετείχε στη 
Σύνοδο των Γάλλων και Ιταλών Καθαρών στο Σαίντ – Φέλιξ131, καθώς και με την 
αφήγηση του επεισοδίου της άφιξης του Πάπα Νικήτα στην Τουλούζη και 
ειδικότερα στο κάστρο του Σαίντ Φέλιξ το 1167.  

Απόδειξη της σχισματικής κατάστασης που περιήλθαν οι βογομιλικές 
ομάδες του μετριοπαθούς και απόλυτου δυισμού γίνεται κατανοητή από το 

                                                           
126 ό.π., σελ. 176, 16-18. 
127 Αναλυτική παρουσίαση του κινήματος των Καθαρών βλ. DUVERNOY J., Le Catharisme: la religion des Cathares, 
Toulouse, Privat, 1976.   
128 Για τον Πάπα Νικήτα από την Κωνσταντινούπολη βλ. OBOLENSKY D., Papa Nicetas: A Byzantine dualist in 
the land of the Cathars, στο: Oceanos: essays presented to Ihor Sevčenko on his sixtieth birthday, Harvard 
Ukranian Studies 7 (1983), σελ. 489-500. 
129 Για την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου χρησιμοποιούμε το έργο του BESSE G., Histoire des ducs, 
marquis et comtes de Narbonne, Paris, 1660, 483-486  και ειδικότερα την ηλεκτρονική του μορφή: 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852329d. [στο εξής: BESSE G., Histoire des ducs]. Πληροφορίες σχετικά 
με το ιστορικό περίβλημα της εποχής βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π. σελ. 250. 
130 Εννοεί τη σημερινή περιοχή στη βόρεια Ιταλία με το ίδιο όνομα.  
131 Για τη Σύνοδο στο Σαίντ Φελίξ βλ. HAMILTON B., The Cathar council of Saint-Félix reconsidered, AFP 48 
(1978), σελ. 23-53. 
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παράδειγμα που αναφέρει ο Πάπας Νικήτας σχετικά με τις επτά Εκκλησίες της 
Ασίας 132 , οι οποίες όπως χαρακτηριστικά τονίζει δε διαχωρίστηκαν και οι 
διαφορές τους δεν αποτέλεσαν αιτία για να προβούν σε αρνητικές ενέργειες η 
μια εναντίον της άλλης: et ego dicam vobis septem Ecclesiae Asias fuerunt 
divisas et terminates inter illas et nulla illarum facient ad aliam aliquam rem ad 
suam contra dicionem133. Με την ίδια λογική επισημαίνει δε θα δημιουργηθεί 
πρόβλημα με τις Εκκλησίες των Καθαρών της Δραγοβίτσας134, Βουλγαρίας και 
Δαλματίας: et Ecclesiae Romanae et Dragometiae et Melenguiae et Bulgariae et 
Dalmatiae sunt divisas et termin135 , στοιχείο που επιβεβαιώνει την ευρεία 
διάδοση του κινήματος στις προαναφερθείσες περιοχές.  

* 

 Περί αιρέσεως των Καθαρών στην Λομβαρδία136 

Το συγκεκριμένο κείμενο μας παρέχει πληροφορίες για την ύπαρξη και 
αυξανόμενη διάδοση των Καθαρών στην περιοχή της Λομβαρδίας, καθώς και για 
την εκκλησιαστική διοικητική οργάνωσή τους με ονόματα και επισκόπους: in 
primus temporibus cum heresies Catharorum in Lombardia multiplicari cepit 
primum habuerunt quemdam episcoporum Marcum nomine…et iste Marcus 
habebatordinem suum in Bulgaria. Επικεντρώνεται στην πληροφορία της 
συνεχόμενης αύξησης των αιρετικών, χωρίς να προβαίνει σε χαρακτηρισμούς με 
αρνητική ή θετική χροιά. 

* 

                                                           
132  Αναφορικά με το θέμα των επτά εκκλησιών στην Ασία και τη σχέση με τους Καθαρούς βλ. HAMILTON B., 
The Cathars and ths Seven Churches of Asia, στο: HOWARD-JOHNSTON J., Byzantium and the West c. 850-c.1200, 
Amsterdam, A.M.Hakkert, 1988, σελ. 269-295. 
133 BESSE G., Histoire des ducs, ό.π., σελ. 484, 16-20. 
134 Η ονομασία της Δραγοβίτσας απαντά με διάφορους τρόπους στις δυτικές πηγές. Ο Dujčev τους τοποθετεί 
στην περιοχή της των βουνών της Ροδόπης, νότια της Φιλιππούπολης.Σχετικά βλ. DUJČEV J., Dravitsa-
Dragovitia, REB 22 (1964), σελ. 218-219 και Βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 44 και 250-252. 
Επίσης, βλ. HAMILTON B., The origins of the dualist church of Drugunthia, Eastern Churches Review 6 (1974), 
σελ. 115-124. 
135 BESSE G., Histoire des ducs, ό.π., σελ. 484, 21-22.  
136 Ο πλήρης τίτλος του κειμένου που θα αναλύσουμε είναι ο εξής: De heresy Catharorum in Lombardia, το 
οποίο γράφτηκε περίπου το 1214. Κριτική έκδοση: DONDAINE A.,  La Hiérarchie cathare en Italie I, AFP 19 
(1949), σελ. 280-312. 
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 Θωμάς Αρχιδιάκονος: Η παρουσία ετεροδόξων στη Δαλματία 
και στη Βοσνία. 

Ο Αρχιδιάκονος Θωμάς ήταν Δαλματός χρονογράφος και γεννήθηκε στο 
Σπλίτ το 1200, ενώ από το 1230 έγινε αρχιδιάκονος και νοτάριος. Το έργο του 
στα λατινικά με τίτλο: Historia Salonitarorum atque Spalatinorum Pontificum137, μας 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την εικόνα των ετεροδόξων στην ευρύτερη 
περιοχή της Δαλματίας και Βοσνίας κατά τη διάρκεια του 13ου αιώνος.  

Εξαιρετικού ενδιαφέροντος είναι η σκιαγράφηση των ετεροδόξων στη 
συγκεκριμένη αφήγηση, η οποία κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Αρχικά εξαίρει τη 
στάση και την ικανότητα του Αρχιεπισκόπου Μπερνάντ138 αναφορικά με το 
ζήτημα των αιρετικών, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο πιο εργατικός ερευνητής: 
Erat autem incestator hereticorum valde sollicitus139. Στη συνέχεια αναφέρεται 
στη συνεχόμενα αυξανόμενή τους παρουσία στη Βοσνία, αλλά και σε ειδικότερα 
χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα χαρακτηρίζοντάς τους ως δεινούς ζωγράφους, 
ικανούς χρυσοχόους, και επαρκώς εγγράμματους τόσο στα λατινικά όσο και στα 
σλαβονικά,  χαρακτηρισμοί που σαφώς υποδηλώνουν, ότι  επρόκειτο για 
ανθρώπους που ανήκαν σε ανώτερες τάξεις της κοινωνικής δομής της εποχής, 
εφόσον είχαν την παιδεία για τέτοιου είδους ενασχολήσεις: conversabantur vero 
ex maiori parte aput Bosnam, quia erant pictores otpimi, et in aurifabrili arte 
satis exercitati. Competenter etiam Latine et Sclavonicae habebant peritiam140.   

Ως αιτία της προσχώρησής τους στην αίρεση αναφέρει τις πλάνες του 
διαβόλου, οι οποίες χαρακτηριστικά τους βύθισαν στον πυθμένα της ανόσιας 
αίρεσης, ενώ με τη χρήση του αντιθετικού μοτίβου:  

                                                           
137 THOMAE ARCHIDIACONI SPALATENSIS, Historia Salonitarorum atque Spalatinorum Pontificum, ed. By Karbić D.-
Matijević Sokol M. – Sweeny J.R. CEU Press, Budapest. [στο εξής: THOMAE ARCHIDIACONI, Historia]. Για το 
ζήτημα της παρουσίας δυιστικών κινημάτων στη Βοσνία και Δαλματία βλ. FINE J.V.A., The Bosnian Church: A 
New Interpretation. A study of the Bosnian Church and its Place in State and Society from the 13th to the 15th Centuries, 
Boulder CO, East European Quarterly 1975. [στο εξής: FINE J.V.A., The Bosnian Church] και ŠANJEK F., Les 
chrétiens bosniaques et le mouvement cathare, XIIe – XVe siècles, Paris, Vander-Oyez, Louvain, Nauwelaerts, 
1976.  
138 Διετέλεσε επίσκοπος από το 1196 - 1217. Βλ. ODB, τομ. 3, σελ. 2079-2080. Επίσης, βλ. HAMILTON J., Christian 
Dualist Heresies, ό.π., σελ. 255,  υποσημ. 5.  
139 THOMAE ARCHIDIACONI, Historia, ό.π., σελ. 138, 1.  
140 ό.π., σελ. 138, 5-7.  
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Φως VS σκότος 
Τονίζει το ότι αν και τυφλωμένοι διέδιδαν και δίδασκαν τις δογματικές τους 
αντιλήψεις  με τα πονηρά τους χείλη: sed ita errant fallente diabolo in baratrum 
heretice pestis immersi, ut non solum impiam heresim obcecato corde 
crederent 141 . Επίσης, χρησιμοποιεί για τη σκιαγράφηση της αίρεσης μια 
μεταφορικής σημασιολογικής βαρύτητας φράση: μολυσματική και ως λοιμώδες 
δόγμα για να προσδώσει έμφαση στην αυξανόμενη διάδοσή της: iam pestiferi 
dogmatis ab eis infectos142.  Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της σκιαγράφησης 
αποτελεί η υποκρισία για την οποία του μέμφει, διότι όπως υποστηρίζει με 
ευγενικά λόγια με την έννοια της προσποίησης και υποκρισίας εισέβαλλαν στην 
Καθολική πίστη: miti sermon allicere frequenter eos convocans143. Ολοκληρώνει 
τη σκιαγράφησή των ετεροδόξων με την αναφορά στις πρακτικές μεταστροφής 
των αιρετικών που προφανώς ίσχυαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως 
μέσο επικράτησης της επίσημης Εκκλησίας.  

* 

 Η αλληλογραφία του Πάπα Ιννοκέντιου του Γ ΄  και οι 
Βογόμιλοι στη Βοσνία. 

 Εξαιρετικού ενδιαφέροντος πληροφορίες για τη σκιαγράφηση και 
γενικότερα για το βαθμό διάδοσης των αιρετικών ομάδων στα κείμενα των 
Καθολικών μας παρέχει η επίσημη εκκλησιαστική αλληλογραφία και ειδικότερα 
η αλληλογραφία των Παπών 144 . Στην προκειμένη θα εξετάσουμε πως 
σκιαγραφείται η εικόνα των ετεροδόξων ομάδων στην αλληλογραφία του Πάπα 
Ιννοκεντίου του Γ ΄ στην Επιστολή του βασιλέως Βούκαν της Ζέτας145, της Επιστολής 
του Πάπα Ιννοκεντίου στον βασιλιά της Ουγγαρίας Ίμρε, καθώς και του σχετικού 
κειμένου αναφορικά με τους απεσταλμένους του Πάπα για τη συμφιλίωση των 
επικεφαλής των Βογόμιλων στο Μπόλινο Πόλιε. 

                                                           
141 THOMAE ARCHIDIACONI, Historia, ό.π., σελ. 138, 7-9.  
142 ό.π., σελ. 138, 11.  
143 ό.π., σελ. 138, 12-13.  
144 HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 254-259. 
145 Για την ερμηνευτική ανάλυση του κειμένου χρησιμοποιούμε: PL 214, 725-726.  
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 Στην Επιστολή του Βασιλέως Βούκαν της Ζέτα146 γίνεται αναφορά στη 
συνεχόμενη αύξηση του αριθμού των ετεροδόξων στην ευρύτερη περιοχή της 
Ουγγαρίας και της Βοσνίας, όπου χαρακτηρίζει την αίρεση ανεξέλεγκτη: quia 
haeresis non modica in terra regis Hungariae, videlicet Bessina pullulare 
videtur147, έπειτα στη μεταστροφή 10.000 χριστιανών προς το Βογομιλισμό: et 
cum pluribus consaguineis suis seductus, plusquam decem millia Christianorum 
in eamdem haeresim introduxit148,  καθώς και στα μέτρα καταστολής τα οποία 
προτείνει για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Ως τρόπο καταστολής προτείνει 
την απέλαση και την απομάκρυνση των ετεροδόξων από το Βασίλειο 
χρησιμοποιώντας έναν μεταφορικής σημασίας παραλληλισμό, όπου παρομοιάζει 
την απομάκρυνσή τους με την απομάκρυνση των ζιζανίων από τα σπαρτά: Unde 
rogamus ut regi Ungariae suggeratis ut eos a regno suo evellat, tanquam zizania 
a tritico149.  

* 

 Ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Γ ΄  προτρέπει τον βασιλιά Ίμρε της 
Ουγγαρίας να στραφεί κατά των ετεροδόξων. 

 Το κείμενο που θα αναλύσουμε αφορά στην επιστολή του Πάπα 
Ιννοκεντίου του Γ ΄ προς τον Βασιλέα της Ουγγαρίας Ίμρε σχετικά με την 
ανησυχητική εξάπλωση των ετερόδοξων κινημάτων και ειδικότερα των 
Βογόμιλων στη περιοχή της Βοσνίας, τα οποία είχαν καταφύγει εκεί εξαιτίας της 
απέλασής τους από τις παράκτιες περιοχές. Ο Πάπας Ιννοκέντιος επικαλείται τη 
βοήθεια του Βασιλέως Ίμρε150 από τον οποίο ζητά την άμεση εξόντωσή τους. Η 
δομή της επιστολής ακολουθεί την ακόλουθη αφηγηματική διάρθρωση: 
 Αναφορά στην εμφάνιση αιρετικών στη Βοσνία. 
 Στάση του Μπαν Κούλιν της Βοσνίας. 

                                                           
146 Ο Βούκαν ήταν γιος του Στεφάνου Νέμανια και άρχοντας της επαρχίας Ζέτα από το 1190. Ο λατινικός 
τίτλος της επαρχίας: Βασίλειο της Διόκλειας και Δαλματίας. Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist 
Heresies, ό.π., σελ. 255.   
147 PL 214,  726B 
148 ό.π., σελ. 726C 
149 ό.π., σελ. 726C 
150 Βασιλέας Ίμρε της Ουγγαρίας: 1196-1204. Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 256, 
υποσημ. 9.   
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 Προτροπή καταστολής. 
Η επιστολή του Πάπα από το προοίμιό της καθιστά σαφές το κεντρικό 

θέμα που θα αναπτύξει και θα στοιχειοθετήσει, το οποίο δεν είναι άλλο από την 
καταστολή των αιρετικών ομάδων. Ουσιαστικά προβαίνει σε ένα είδος 
πληροφόρησης των μετακινήσεων των ετεροδόξων με χωροταξική διάσταση 
παρέχοντας πληροφορίες, όπως την αιτία μετακίνησης που ήταν η απέλαση από 
τις παράκτιες περιοχές του Σπλίτ και του Τρογκίρ, καθώς και τον τελικό 
προορισμό τους που ήταν η ευρύτερη περιοχή της Βοσνίας: Spalatensis 
Archiepiscopus, Patarenos non paucos de Spalatensi et Traguenski civitatibus 
effugaset151. 

Ακολουθεί το αφηγηματικό μοτίβο της περιγραφής από τον Πάπα 
Ιννοκέντιο τον Γ ΄ της στάσης του  Βάν Κούλιν της Βοσνίας, η οποία ήταν 
ιδιαιτέρως θετική απέναντι στις ομάδες των ετεροδόξων, που μετοίκησαν στην 
περιοχή του. Ειδικότερα, όπως υποστηρίζει, ο Βαν Κούλιν είχε προβλέψει ένα 
ασφαλές μέρος και συγκεκριμένα ένα κρησφύγετο για την ασφαλή διαβίωσή 
τους, καθώς και για το ότι ήταν ανοιχτός στις δογματικές τους διαστροφές: 
nobilis vir Culinus, Banus bossinus, iniquitati eorum non solum tutum latibulum 
et pervesitatieorumdem…et se ipsum exponens 152 . Μεγαλύτερη έμφαση 
προσδίδει στην αφήγηση η αναφορά του Πάπα στον τρόπο αντιμετώπισης του 
Βαν Κούλιν απέναντι στους ετεροδόξους, ο οποίος τους τιμούσε ως Καθολικούς 
και τους προσφωνούσε ως υπέρ – Καθολικούς: ipse pro catholicis immo ultra 
catholicos honoravit, vocans eos autonomastice christianos153. Με την αναφορά 
αυτή γίνεται σαφής η ενδόμυχη ανησυχία του Πάπα για ενδεχόμενη επικράτηση 
και διάδοση στο μέλλον των ετερόδοξων κινημάτων και την υποχώρηση της 
θρησκευτικής επικυριαρχίας της Καθολικής Εκκλησίας. Χαρακτηρίζει την αίρεση 
ως ασθένεια: huiusmodi morbus και γειτονική μόλυνση: vicina corrumpat154, 
εξαιτίας του ότι πρόκειται για πληθυσμό που προήλθε από τις παράκτιες 
περιοχές και για να τονίσει την επικινδυνότητα της εμφάνισής τους στη 
                                                           
151 PAPAL  COLLECTIONS, Acta Innocenti III, ed. Halusčynski, CICO III (2) Vatican City 1944, 209, 4-5. [στο εξής: 
Acta Innocenti III,]. 
152 ό.π., σελ. 209, 5-8.  
153 ό.π., σελ. 209, 8-9.  
154 Acta Innocenti III,, ό.π., σελ. 209, 9-10. 
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συγκεκριμένη περιοχή και για αυτό το λόγο προτρέπει τον Βασιλέα της 
Ουγγαρίας να λάβει μέτρα καταστολής. Τα μέτρα είναι συγκεκριμένα: θα πρέπει 
και τον Βαν Κούλιν και τους αιρετικούς να τους απομακρύνει, όχι μόνο από την 
περιοχή της Βοσνίας , αλλά και από ολόκληρο το Βασίλειο της Ουγγαρίας: et nisi 
Banus praedictus universos haereticos de terra suae …tu eum et haereticos ipsos 
non solum de terra eius sed de toto Ungariae regno proscribas155. Με την 
αναφορά των προτεινόμενων μέτρων ολοκληρώνεται και η επιστολή.  

 
 Η συμφωνία στο Μπόλινο – Πόλιε μεταξύ Καθολικών και 
Ετεροδόξων. 

Το κείμενο αυτό παρουσιάζει άμεση σχέση με το προηγούμενο, εφόσον 
αφορά στην επίλυση του ζητήματος της μετοίκησης των ετερόδοξων ομάδων 
στην ευρύτερη περιοχή της Βοσνίας156. Ο Βαν Κούλιν προκειμένου να αποφύγει 
την ουγγρική παρέμβαση έστειλε εκπροσώπους στη Ρώμη ζητώντας από τον 
Πάπα να εξετάσει ο ίδιος τους φερόμενους αιρετικούς, για να διαπιστώσει το ότι 
δεν ήταν δυιστές με την απόλυτη έννοια του όρου. Από πλευράς του ο Πάπας 
Ιννοκέντιος ο Γ ΄ έστειλε τους δικούς του εκπροσώπους με στόχο την ένταξη των 
επικεφαλής των Βόσνιων ετεροδόξων στην Καθολική Εκκλησία. Η συμφωνία 
επιτευχθεί στις 30 Απριλίου του 1203 μεταξύ των εκπροσώπων του Πάπα Ιωάννη 
Κασαμάρη και του Βαν Κούλιν: in praesentia domini Johannes de Casamaris157, 
καθώς και από επτά ηγούμενους των αδερφοτήτων που είχαν το δικαίωμα να 
αποκαλούνται Χριστιανοί στη Βοσνία158.   

Το κείμενο μας, παρουσιάζει μια σειρά ενεργειών που αναφέρει ο Βαν 
Κούλιν με στόχο να πείσει τον Πάπα, ότι οι ομάδες τις οποίες βοήθησε δεν είναι 
δυιστές και ακολουθούν το τυπικό της μητέρας Εκκλησίας. Ουσιαστικά 
επιβεβαιώνει την ύπαρξη μιας μετριοπαθούς δυιστικής ομάδας.  Η μόνη 
σημαντική αναφορά του κειμένου σχετικά με την εικόνα των ετεροδόξων 

                                                           
155 ό.π., σελ. 209, 14-17. 
156 Το Βόλινο-Πόλιε, σημερινή Ζένιτσα στη Βοσνία. 
157 Acta Innocenti III,, ό.π., σελ. 235, 7.  
158 Σχετικά με τη συμφωνία βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 47.   
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αποτελεί η αποκήρυξη όχι μόνο των Μανιχαίων159 αλλά και οποιονδήποτε 
άλλων αιρετικών από τους κύκλους τους: festivates autem sanctorum a sanctis 
partibus ordinatas celebrebimus, et nullum deinceps ex certa scientia 
Manichaeum, vel alium haereticum ad habitandum nobiscum recipiemus160. 
Εμβαθύνοντας στην αναφορά αυτή του Βαν Κούλιν διαπιστώνουμε τη 
γενικότερη πρακτική του αποκλεισμού και της απομόνωσης ως μέσο καταστολής 
της διάδοσης ετερόδοξων κινημάτων. 

 Η επιστολή του Καρδιναλίου Κόνραντ στον Πάπα Ονώριο Γ ΄ 
αναφορικά με την ύπαρξη αιρετικού Πάπα στη Βοσνία. 

Η συμφωνία στο Βόλινο – Πόλιε δεν είχε επιλύσει το ζήτημα της ύπαρξης 
βογομιλικών στοιχείων στη Βοσνία, ούτε σήμανε το τέλος του. Στις αρχές του 
13ου αιώνος και ειδικότερα το 1221 ο Πάπας Ονώριος ο Γ ΄ θα έστελνε 
απεσταλμένους για να προτρέψει τον βασιλέα της Ουγγαρίας Αντρέα του Β ΄, για 
να καταστείλει τους αιρετικούς στην περιοχή αυτή. Ο βασιλέας δεν ανέλαβε 
δράση, όμως λίγα χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1223 ο Καρδινάλιος του 
Πόρτο Κόνραντ, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος του Πάπα στη Νότια Γαλλία θα 
ανακαλύψει στοιχεία ύπαρξης βοσνιακών παρεμβάσεων σε θέματα των 
Καθαρών της πόλης Λανγκντόκ.  

Ο Καρδινάλιος Κόνραντ με επιστολή του161 ενημερώνει το γαλλικό κλήρο 
για την παρουσία αιρετικού Αντιπάπα στη Βοσνία στις 2 Ιουλίου του 1223162. Το 
περιεχόμενο και το ύφος του παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από 
υφολογικής σκοπιάς μέσω της οποίας διαπιστώνουμε, ποια ήταν η εικόνα για 
τους ετεροδόξους, καθώς και ποια ήταν η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της περιόδου 
του 13ου αιώνος.  

                                                           
159 Με την ονομασία Μανιχαίοι στις δυτικές πηγές εννοούνται οι Καθαροί ή οι Βογόμιλοι. Σχετικά βλ. ό.π., 
σελ. 258. 
160 Acta Innocenti III,, ό.π., σελ. 236, 21-23. 
161 Για την ερμηνευτική ανάλυση χρησιμοποιούμε το κείμενο: MANSI G.D., Sacrorum conciliorum nova et 
amplissima collectio, vol. 22, [1692-1769], σελ. 1204, [στο εξής: MANSI G.D., Conciliorum].  
162 Πρόκειται για την ιστορική περίοδο κατά την οποία ο Πάπας Ονώριος ο Γ ΄ (1216-1227) προέτρεψε τον 
βασιλιά της Ουγγαρίας Ανδρέα τον Β ΄να πάρει μέτρα καταστολής εναντίον της συνεχώς αυξανόμενης 
ομάδας ετεροδόξων στην περιοχή της Βοσνίας, Δαλματίας και Κροατίας. Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian 
Dualist Heresies, ό.π., σελ. 48.   
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Η επιστολή ακολουθεί την εξής αφηγηματική δομή: 
 Πληροφορίες για την ύπαρξη Αντιπάπα στη Βοσνία. 
 Επιρροή. 
 Τοποθέτηση ετερόδοξου Επισκόπου. 

Ο Καρδινάλιος Κόνραντ από το προοίμιο της επιστολής προβαίνει σε μια 
χωροταξική αναφορά της διάδοσης της αίρεσης στην ευρύτερη περιοχή της 
Βοσνίας, Κροατίας και Δαλματίας, πολύ κοντά στα σύνορα της Ουγγαρίας: in 
finibus Brunarum, Croatiae et Dalmatiae, iuxta Hungariam nationem163, ενώ 
παράλληλα σκιαγραφεί με έναν ξεχωριστό τρόπο την εικόνα του Αντιπάπα, τον 
οποίο και θεωρεί υπαίτιο της κατάστασης αυτής. Δεν είναι δυνατόν να 
καθυστερήσει με αυτόν, όπως λέει, η έλευση του Αντιχρίστου και ως νέος 
Διάβολος, ήταν γεμάτος από φρέσκια αλαζονεία: ut per antipapam moras 
antichristi de cetero breviores…dum novus Lucifer, novae arrogantiae fellibus164. 
Όπως διαπιστώνουμε, ο Καρδινάλιος ταυτίζει τον Αντιπάπα με Αντίχριστο και 
νέο Διάβολο, ο οποίος είναι γεμάτος από αλαζονεία, η οποία επισημαίνει 
εμφατικά ότι είναι φρέσκια με την έννοια του νέου και κατά προέκταση πιθανώς 
του επικίνδυνου.  

Η επικινδυνότητα αυτή γίνεται κατανοητή με την περιγραφή του 
επόμενου αφηγηματικού μοτίβου, το οποίο παρουσιάζει θεματική αλληλουχία 
με το προηγούμενο και είναι ο βαθμός επιρροής προς τους υπόλοιπους. 
Ειδικότερα αναφέρει πως οι Αλβιγηνοί 165 , οι οποίοι είναι επιρρεπείς και 
πρόθυμοι να αγκαλιάσουν τη ζημιογόνα αίρεση συρρέουν σ‟ αυτόν για να τους 
απαντήσει πλήθος ερωτημάτων: ad eum confluent Albigentes, ut ad eorum 
consulta respondeat eius inhiantes doctrinis et eius damnati sectae 166 . Η 
πληροφορία αυτή καθιστά σαφές από τη μια, ότι επρόκειτο για έναν άνθρωπο 
που προφανώς ήταν ομιλιτικός και προσφιλής, αλλά κυρίως πειστικός στον 
κόσμο. 

                                                           
163 MANSI G.D., Conciliorum, ό.π., σελ. 1204Α.  
164 ό.π., σελ. 1204Α-B.   
165 Με το όνομα αυτό ήταν γνωστοί οι Καθαροί της Νότιας Γαλλίας, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 
της πόλης Άλμπι (Albi, στα λατινικά Albiga), η οποία βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Τάρν, κοντά στην 
Τουλούζη. Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 264.  
166 MANSI G.D., Conciliorum, ό.π., σελ. 1204Α.  
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Τέλος, προβαίνει στην περιγραφή της τοποθέτησης επισκόπου εκ μέρους 
του Αντιπάπα, γεγονός που φανερώνει και ένα είδος ανάπτυξης εκκλησιαστικής 
διοικητικής οργάνωσης. Η ταύτιση με τον Σατανά επαναλαμβάνεται, καθώς 
αναφέρει, ότι τοποθέτησε ο ίδιος ο Σατανάς επίσκοπο με το όνομα Βαρθολομαίος 
από την Καρκασόν: Iste Satanas quemdam suae perversitatis hominem usque 
Agenum dioecesim diffamavit, nominae Bartholomaeum Carcensem167, ο οποίος 
ήταν εκπρόσωπος της διεστραμμένης, όπως αναφέρει, αίρεσης στην 
Αρχιεπισκοπή της Άγκεν:...vices illius agentem, ut illis corruptis partibus 
propinetur˙ uberius fel draconis in calice Babylonis168. Χαρακτηριστική είναι, 
όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, η εικονοποιία και οι μεταφορές που 
χρησιμοποιεί ο συγγραφέας της επιστολής για να αποδώσει τη σκιαγράφηση των 
ετεροδόξων, όπου βλέπουμε να χρησιμοποιεί το συνδυασμό του δηλητηρίου και 
του δράκοντος, αναφορές οι οποίες ενεργοποιούν τις αισθήσεις της όρασης και 
της γεύσης, εφόσον ο συμβολισμός του δράκου που τον έχουμε συναντήσει και 
σε προηγούμενες περιγραφές και συνήθως αφορά την περιγραφή κάποιου 
ερπετού ή φιδιού169 και από την άλλη του δηλητήριου με τις θανατηφόρες 
ιδιότητές του.  Με τη συγκεκριμένη περιγραφή ολοκληρώνεται και η 
σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων στη Βοσνία από τον Καρδινάλιο 
Κόνραντ.  

* 

 Ο Πάπας Γρηγόριος ο Θ ΄ και η σταυροφορία του κατά των 
Βογόμιλων. 

Ο Πάπας Γρηγόριος ο Θ ΄ συνέστησε την Ιερά Εξέταση με στόχο την 
αντιμετώπιση των Καθαρών, εξαιτίας των ανηχυχιών του που είχε για τη 
συνεχόμενη αύξηση της επιρροής των βογομιλικών δογματικών αντιλήψεων 
στο βαλκανικό γεωγραφικό χώρο170. Για να το πετύχει έλαβε μια σειρά από μέτρα 
ένα εκ των οποίων ήταν και η καθαίρεση του Καθολικού Επισκόπου της Βοσνίας, 
                                                           
167 ό.π., σελ. 1204B.  
168 ό.π., σελ. 1204B-C.  
169 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π. σελ. 69 
170 ΠΛηροφορίες για τη δομή και την ιστορία της Ιεράς Εξέτασης βλ. GUIRAUD J., Histoire de l’ Inquisition au 
Moyen Âge, I-II, Paris-Picard, 1935-8. 
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εξαιτίας της αποτυχίας του να αναλάβει δράση κατά των αιρετικών και τον 
αντικατέστησε με έναν Γερμανό Δομινικανό. Ο Γρηγόριος κήρυξε σταυροφορία 
εναντίον της Βοσνίας υπό την ηγεσία του Δούκα της Κροατίας, η οποία και 
διήρκεσε μέχρι το 1240171.   

Στο σημείο αυτό θα εξετάσουμε δύο επιστολές του Πάπα Γρηγορίου του Θ 
΄, οι οποίες είναι αρκούντως διαφωτιστικές για την εικόνα των ετεροδόξων, 
καθώς και για τον τρόπο αντιμετώπισης τους, τόσο από την Εκκλησιαστική όσο 
και την πολιτική εξουσία. Η πρώτη απευθύνεται στον Αρχιεπίσκοπο Ουργινό της 
Καλόσκα και στον Στέφανο Επίσκοπο του Ζάγκρεπ172, ενώ η δεύτερη στο βασιλιά 
της Ουγγαρίας Μπέλα τον Δ ΄ (1235-1270)173. Αποτελεί το κατηγορητήριο του 
Πάπα Γρηγορίου του Θ ΄ κατά του Επισκόπου της Βοσνίας και συντάχθηκε στις 5 
Ιουνίου του 1232. Αξιοσημείωτο είναι το ύφος και η αφηγηματική δομή της 
επιστολής η οποία παρουσιάζει την εξής διάρθρωση: 
 Κατηγορητήριο - Σκιαγράφηση του Επισκόπου. 
 Αποδόμηση. 
Ουσιαστικά ο Πάπας τον δομεί το κατηγορητήριο του στην αποδόμηση του 

χαρακτήρα του Επισκόπου Βοσνίας, την οποία στηρίζει αρχικά στο ότι εξαιτίας 
του αναλφαβητισμού του δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίζει τις ατέλειές του από 
τη μια και από την άλλη εξαιτίας του ότι υπερασπίστηκε δημόσια τους 
αιρετικούς: Iden enim, sicut accepimus, imperfectum suum minime 
recognoscens, utpote litteralis expers sciaentiae ac haereticum174. Ενώ προσθέτει 
ένα ακόμη στοιχείο, για να ολοκληρώσει την προσπάθεια αποδόμησης του 
χαρακτήρα του Επισκόπου αναφέροντας, ότι η κακή του καταγωγή δεν ήταν 
δυνατό να έχει θετική έκβαση σε οποιοδήποτε θέμα: et quia quae malo sunt 
inchoat principio vix bono exitu potiuntur175. 

                                                           
171 Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 264. Επίσης, για τη σταυροφορία στη Βοσνία βλ. 
FINE J.V.A., The Bosnian Church, ό.π., σελ. 137-145.  
172 Για την ερμηνευτική προσέγγιση του κειμένου χρησιμοποιούμε: PAPAL  COLLECTIONS, Acta Honorii III et 
Gregorii IX, ed. A.L.Tautu, CICO III (ii) Vatican City, 1950. [στο εξής: Acta Honorii III et Gregorii IX].  
173 Πληροφορίες σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 264. 
174 Acta Honorii III et Gregorii IX, ό.π., σελ. 233, 7-9. 
175 ό.π., σελ. 233, 10-11. 
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Ακολουθεί η περιγραφή πρόσθετων στοιχείων που συνθέτουν το 
κατηγορητήριο του Πάπα Γρηγορίου, ο οποίος αναφέρει, ότι ο Επίσκοπος διέμενε 
με έναν αιρετικό σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως επίσης και το ότι ο αδερφός 
του ήταν γνωστός ηγέτης των ετεροδόξων: cum haereticus in quadam villa 
moreretur et fratrem eius carnalem manifestum  haeresiarcam176, τον οποίο και 
ενθάρρυνε και τον υπερασπιζόταν στο λάθος του: In suo errore foveat 
damnabiliter et defendat177.  

Ο Πάπας Γρηγόριος ο Θ ΄ κλείνει την επιστολή του με την προτροπή προς 
τους Επισκόπους να καθορίσουν ημερομηνία εξέτασης – δίκης του Επισκόπου 
Βοσνίας, για να λάβει στο τέλος ό,τι του αξίζει: praefixo ei termino competenti 
quo nostro se conspectui repraesentet, pro meritis recepturus178. 

Η επόμενη επιστολή προς τον βασιλέα Μπέλα Δ΄ της Ουγγαρίας 
σχετίζεται με την προσπάθεια του Πάπα Γρηγορίου του Θ ΄ για σταυροφορία στη 
Βουλγαρία εναντίον της αίρεσης. Για να το πετύχει αυτό δομεί την επιστολή του 
με την ακόλουθη διάρθρωση: 
 Άρνηση ένταξης αιρετικών. 
 Κατηγορία μεταστροφής χριστιανών – Ιωάννης Άσεν. 
 Πρόσκληση για Σταυροφορία. 

Από το προοίμιό του ο Πάπας προβαίνει στη σκιαγράφηση των 
ετεροδόξων προσθέτοντας και τη φράση σχησματικοί, για να προσδώσει έμφαση 
στην αφήγηση παρουσιάζοντας την άρνησή τους να ενταχθούν και να 
ακολουθήσουν τις δογματικές αντιλήψεις της Καθολικής Εκκλησίας και 
ταυτόχρονα ταυτίζοντάς τους με Εβραίους, αλλά και ειδωλολάτρες179: Tales 
nempe sunt haeretici et schismatici, qui a tanto pastore pasci renuunt et eius 
Vicario non intendunt, perfidiores Iudaeis et crudeliores paganis180.  

                                                           
176 ό.π., σελ. 233, 15-17. 
177 ό.π., σελ. 234, 1. 
178 ό.π., σελ. 234, 9-10. Το αποτέλεσμα της δίκης ήταν αρνητικό για τον Επίσκοπο της βοσνίας, ο οποίος 
καθαιρέθηκε το 1223. Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 266 υποσημ. 6.  
179 Ο συμβολισμός των Εβραίων στη Χριστιανική Γραμματεία είχε επικρατήσει ως πηγή του κακού και ήταν 
αυτοί που διέδωσαν την αίρεση, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της εικονομαχίας. Σχετικά βλ. 
Αυτόθι σελ.45, υποσημ. 36. 
180 Acta Honorii III et Gregorii IX, ό.π., σελ. 309, 7-9. 
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Ακολουθεί η κομβικής σημασίας αναφορά του Πάπα Γρηγορίου στην 
κατηγορία, ότι οι αιρετικοί πέτυχαν την μεταστροφή πλήθους Καθολικών, 
γεγονός που επιβεβαιώνει και την επικινδυνότητα της κατάστασης. Ειδικότερα, 
τους χαρακτηρίζει ύπουλους και καταστροφείς ανθρώπων: isti fidelium animus 
latenter Christo subripiunt et furantur, utrumque nominem perimentes181. Στη 
συνέχεια μεταβαίνει στο επόμενο αφηγηματικό μοτίβο της ευθείας κατηγορίας 
προς το πρόσωπο του τσάρου Άσεν, τον οποίο κατηγορεί ως προδότη και ότι 
δέχτηκε στην επικράτειά του τους ετεροδόξους και τους προστατεύει με 
αποτέλεσμα να έχει γεμίσει η χώρα και να έχει ανεπανόρθωτα μολυνθεί: 
receptat in terra sua haereticos et defensat, quibus tota terra ipsa inflecta 
dicitur et repleta182. 

Η επιστολή του ολοκληρώνεται με την προτροπή προς τους υπόλοιπους 
Επισκόπους για να συναποφασίσουν Σταυροφορία εναντίον του τσάρου Άσεν της 
Βουλγαρίας: et universis episcopis ..damus litteris in mandatis, ut contra dictum 
Assanum et terram suam praedicent verbum crusis183.  

* 
 Κείμενα 14ου αιώνα 

 Επιστολή του Πάπα Ιωάννη του 22ου στον πρίγκηπα Στέφανο της 
Βοσνίας. 

Ο Πάπας Ιωάννης ο ΙΒ ΄ στις αρχές του 14ου αιώνα ισχυρίστηκε, ότι 
μεγάλος αριθμός ετεροδόξων καταφεύγει στη Βοσνία, όπου βρίσκει καταφύγιο 
και δρα προσηλυτιστικά. Ο προκάτοχός του Πάπας Ιννοκέντιος ο Δ΄ είχε 
προσπαθήσει να υπαχθεί η Εκκλησία της Βοσνίας στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας 
της Ουγγαρίας, αλλά αποσχίστηκε από την παπική δικαιοδοσία το 1252184. Ο 
Πάπας Ιωάννης κέρδισε τη μακροχρόνια μάχη εναντίον των Καθαρών, οι οποίοι 

                                                           
181 ό.π., σελ. 309, 15-16. 
182 Acta Honorii III et Gregorii IX, ό.π., σελ. 309, 22-24. 
183 ό.π., σελ. 309, 28-29. 
184 Σχετικά βλ. HAMILTON J., Christian Dualist Heresies, ό.π., σελ. 276.  
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βρίσκονταν υπό κατάρρευση. Έστειλε επιστολή185 στον Πρίγκηπα της Βοσνίας 
Στέφανο Κοτρόμανιτς,  Βαν της Βοσνίας, για να τον ενημερώσει, ότι οι αιρετικοί 
είχαν προσχωρήσει στην ευρύτερη περιοχή της Βοσνίας. Η αφηγηματική δομή 
της επιστολής δομείται με τον εξής τρόπο:  
 Εισροή ετεροδόξων στη Βοσνία. 
 Σκιαγράφηση του εσωτερικού τους κόσμου. 
 Τρόπος Καταστολής.  

Με την αφηγηματική ενότητα της εισροής των ετεροδόξων στην περιοχή 
της Βοσνίας τονίζει πρωτίστως, ότι αυτή συντελέστηκε από πολλές και 
διαφορετικές κατευθύνσεις, γεγονός που επιβεβαιώνει το μέγεθος της διάδοσης 
τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Επιπροσθέτως,  την αυτοπεποίθηση που είχαν 
για τη διάδοση του λανθασμένου, όπως χαρακτηριστικά λέει, δόγματος, καθώς 
και ενός πρακτικού λόγου, της ασφαλούς τους παραμονής στη Βοσνία, εξαιτίας 
των ευνοϊκών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή: magna haereticorum caterva 
de multis et variis partibus congregate ad principatum Bosnense, sub fiducia ibi 
seminandi obscuenos errors tuteque ibdem morandi186. 

Κομβικής σημασίας για την κατανόηση του βαθύτερου νοήματος της 
επιστολής αποτελεί η περιγραφή του αφηγηματικού μοτίβου της σκιαγράφησης 
του εσωτερικού κόσμου των ετεροδόξων της Βουλγαρίας, οι οποίοι είναι 
οπλισμένοι με δηλητήριο του ψεύδους και διέφθειραν τις ψυχές των Καθολικών 
με παραπλανητικά κόλπα και επίπλαστη απλότητα..ενώ στην ομιλία σέρνονταν 
σαν τον κάβουρα: ac veneno falsitatis armati catholicorum animas sub 
simplicitatis simulatae fallacia…dum eorum sermo serpit ut cancer187. Όπως 
διαπιστώνουμε με μεταφορικής σημασίας φράσεις σκιαγραφεί τον εσωτερικό 
κόσμο των ετεροδόξων στηριζόμενος στο αντιθετικό μοτίβο: 

απλότητα VS πολυπλοκότητα 
καθώς και το σχήμα παρομοίωσης της κίνησης τους σαν κάβουρες υπονοώντας 
φυσικά τη νωθρότητά τους. Παράλληλα ενεργοποιείται με τη χρήση της της 

                                                           
185 Για την ερμηνευτική ανάλυση του κειμένου: PAPAL  COLLECTIONS, Acta Ioannis XXII, ed. A.L.Tautu, CICO III, 
(ii), Vatican City 1944. [στο εξής: Acta Ioannis XXII]. 
186 Acta Ioannis XXII, ό.π. σελ. 160, 4-7. 
187 ό.π. σελ. 160, 8-10. 
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μεταφορικής σημασίας  δηλητηρίου και η αίσθηση της γεύσης προσδίδοντας στο 
κείμενο έναν τόνο ρεαλιστικότητας.  
Συνεχίζοντας τη σκιαγράφηση και χρησιμοποιώντας το αντιθετικό μοτίβο: 

ευθύς VS πλάγιος 
αναφέρει, ότι κινούνται με πλάγιο τρόπο και ότι είναι ύπουλοι, διότι υποδύονται 
ταπεινοφροσύνη και με αυτό τον τρόπο σκοτώνουν188 μυστικά: humiliter irrepunt 
sed latenter occidunt189.  Κύριο, όμως, χαρακτηριστικό γνώρισμα του εσωτερικού 
τους κόσμου αποτελεί η παρομοίωση με αρπακτικό λύκο σε αντίθεση με την 
εξωτερική τους εμφάνιση, όπου έχουν ενεδυθεί την μορφή του προβάτου: et lupi 
rapaces interius existenses vestitum ovium exterior simulation demonstrant190. 
Όπως διαπιστώνουμε στηρίζει την αφγήγησή του στα αντιθετικά μοτίβα: 

λύκος VS πρόβατο 
εσωτερική περιγραφή VS εξωτερική 

Η συμβολική σημασία του λύκου από τη μια που, όπως έχουμε προαναφέρει σε 
προηγούμενο κεφάλαιο, έχει πάντα αρνητικό περιεχόμενο εξαιτίας της 
αρπακτικής του ικανότητας και από την άλλη  σε αντιδιαστολή του προβάτου 
που έχει θετική σημασία και σε όλες τις περιπτώσεις συνδέθηκε με το καλό191. Η 
επιστολή ολοκληρώνεται με την πρόταση καταστολής και ειδικότερα την 
αποστολή του Ιεροεξεταστή Φαμπιάν, για να εξετάσει την αιρετική διαφθορά και 
ουσιαστικά να την καταδικάσει: ad requisitionem dilecti filii Fabiani Ordinis 
Fratrum Minorum inquisitoris haereticae pravitatis192.  

Συγκεφαλαιώνοντας και έπειτα από την συνανάγνωση των κειμένων 
διαπιστώνουμε, ότι αναφορικά με την εικόνα των ετεροδόξων σε κείμενα 
Καθολικών που αφορούν την εμφάνιση και διάδοση του κινήματος των 
Καθαρών στη Δύση, εμφανίζει μια γενική και ομοιογενή δομή. Κομβικοί 
θεματικοί άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφεται η αφηγηματική 

                                                           
188 Στο σημείο αυτό το ρήμα occido που σημαίνει πεθάινω, έχει μεταφορική σημασία και εννοεί τον ψυχικό 
θάνατο εξαιτίας της μεταστροφής στην αίρεση. 
189 Acta Ioannis XXII, ό.π. σελ. 160, 10-11. 
190 ό.π. σελ. 160, 11-12 
191 ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΔΗΣ Μ., Φύσις θηρίων, ό.π. σελ. 205 και 325.  
192 Acta Ioannis XXII, ό.π. σελ. 161, 2-4. 
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διάρθρωση των κειμένων αποτελούν κυρίως οι χωροταξικές περιγραφές, η 
εισροή και εξάπλωση των ετερόδοξων ομάδων σε χριστιανικές κοινωνίες, ο 
γενικός χαρακτηρισμός της αίρεσης ως πλάνη, ενώ κυρίαρχο μοτίβο αποτελεί ο 
κίνδυνος μεταστροφής των Χριστιανών εξαιτίας της  εισχώρησής τους. 
Ειδικότερα, διαπιστώνουμε την ύπαρξη και μετακίνηση των ετερόδοξων ομάδων 
στις περιοχές της Βοσνίας, Δαλματίας και Ουγγαρίας, καθώς και την ύπαρξη δύο 
δυιστικών ρευμάτων του μετριοπαθούς και του απόλυτου. Σημαντικότερο, όμως, 
συμπέρασμα το οποίο προέκυψε από την ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων 
αποτελεί η συχνότητα που παρουσιάζει στα κείμενα το μοτίβο της προτροπής της 
εκκλησιαστικής εξουσίας προς την πολιτική με στόχο την καταστολή των 
δραστηριοτήτων των ετεροδόξων ομάδων και την ουσιαστική τους εξαφάνιση, 
κάτι το οποίο σήμαινε τη δράση από κοινού σε ζητήματα επικυριαρχίας.  

Η εικονοποιία είναι εξίσου ενδιαφέρουσα, όπου βλέπουμε στις 
περισσότερες των περιπτώσεων να ταυτίζονται με τον Αντίχριστο και τον Σατανά, 
ενώ στις αφηγήσεις χρησιμοποιούνται  τα ζωομορφικά παραβολικά μοτίβα: του 
θηρίου, του φιδιού, του λύκου και του δράκοντος.  

 
 *
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
4.1  Νομικά Κείμενα -  Ερμηνευτικές προσεγγίσεις και διερεύνηση 
των ορθόδοξων πηγών που επιλέγονται. Εμβαθύνεις στην πολιτική 
ιδεολογία. 

Η αίρεση με την ερμηνεία της απόκλισης που της δόθηκε από την επίσημη 
εκκλησιαστική αρχή της εποχής δεν αποτέλεσε ένα αμιγώς θρησκευτικό ζήτημα, 
αλλά και σαφώς πολιτικό, εφόσον η διαφορετική αντίληψη και η ουσιαστική 
άρνηση της ορθοδοξίας1, με την έννοια της ορθότητας της πίστης, σήμαινε 
αυτόματα την αποστασία για την πολιτειακή εξουσία2.  Στο κεφάλαιο αυτό θα 
προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε το κατά πόσο τα νομικά κείμενα και δη 
κείμενα στη σλαβονική λειτούργησαν και με ποιο τρόπο ως μοχλός 
διαμόρφωσης και ουσιαστικής δόμησης της πολιτικής ιδεολογίας στο βαλκανικό 
χώρο. Με το συγκεκριμένο μεθοδολογικό άξονα θα προβούμε στην ανάλυση 
συγκεκριμένων νομικών κειμένων από διαφορετικές χρονικές περιόδους και θα 
αναλύσουμε τόσο το γλωσσικό επίπεδο όσο και τις επιλογές ορθόδοξων πηγών, 
με στόχο να διερευνηθεί η εξελικτική πορεία της νομικής κειμενικής παραγωγής 
στον μεσαιωνικό βαλκανικό χώρο. 

* 

 4.1.1 Η Εκλογή του Λέοντος Γ ΄ – Σλαβική μετάφραση.  
 Η εποχή μετά τον Ιουστινιανό χαρακτηρίστηκε από μελετητές ως 
«σκοτεινή», διότι σύμφωνα με τον Τρωιάνο, η νομική επιστήμη περιήλθε σε μια 
περίοδο παρακμής σε σχέση με τη διάστημα που προηγήθηκε. Η Εκλογή, όμως,  το 
νομοθετικό έργο της δυναστείας των Ισαύρων η Εκλογή3 εκδόθηκε, σύμφωνα με 

                                                           
1
 Η έμφαση δική μας. 

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Αιρέσεις, ό.π., σελ. 5 
3  Κριτική έκδοση της Εκλογής βλ. BURGMANN F., Ecloga. Das Gesetzbuch Leons III und Konstantinos’ V. 
[Forschungen zur byzantinischen  Rechtsgeschichte 10], Frankfurt a M. 1983. 
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τον Τρωιάνο4, το 741 και αποτελεί ένα έργο στο οποίο συγκεντρώθηκαν οι 
βασικοί κανόνες για τις ανάγκες τις καθημερινής ζωής και γραμμένα σε μια 
απλουστευμένη γλώσσα, η οποία ήταν κατανοητή από όλους.  Σχετικά με τη 
θεματική δομή της Εκλογής αποτελείται από 18 τίτλους εκ των οποίων οι 
πρώτοι 8 αφορούν δίκαιο προσώπων, π.χ., κληρονομικό δίκαιο, ενώ οι τίτλοι 9–
13 αφορούν στη ρύθμιση αγοραπωλησιών, δανείων. Στη συνέχεια οι τίτλοι 14-15 
με καθαρά δικονομική θεματική και ο τίτλος 17 με καθαρά ποινικό περιεχόμενο5.   
 Σχετικά με τη σλαβική μετάφραση αυτού του νομικού έργου της 
εικονομαχικής περιόδου, σύμφωνα με την Naydenova, μας σώζεται κυρίως σε 
ρωσικής ορθογραφίας χειρόγραφα και σε κάποια σημεία παρουσιάζει 
διαφοροποιήσεις, οι οποίες προφανώς προήλθαν από λανθασμένη κατανόηση 
του βυζαντινού κειμένου6. 
 Στο σλαβικό κείμενο της Εκλογής7 συναντούμε διάταξη που αφορά στους 
Μανιχαίους και στους Μοντανιστές: 

Манихеи и монтанист караютс мечом
8
 «Μανιχαίοι και Μοντανιστές 

αποκεφαλισμός δια ξίφους». 
 
 Στη διάταξη αυτή διαπιστώνουμε, ότι εκτός από το ότι είναι εξαιρετικά 
λιτή στην έκφραση αναφέρεται σε μια αρκούντως αυστηρή μέθοδο καταστολής, 
χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Η αναφορά στους Μοντανιστές, επίσης, προκαλεί 
ενδιαφέρον, εφόσον αποτελούσαν ένα κίνημα που έκανε την εμφάνισή του στα 
μέσα του 2ου αιώνος στην ευρύτερη περιοχή της Φρυγίας και σχετικά με τις 

                                                           
4 ΤΡΩΙΑΝΟΥ Σ.Ν., Οι Πηγές, ό.π., σελ. 112.   
5 ΤΡΩΙΑΝΟΥ Σ.Ν., Οι Πηγές, ό.π., σελ. 112-113. 
6 NAYDENOVA D., Pravnite Pametnici v părvoto Bălgarsko Carstvo, Istoricheško Bădešte, No  1-2, σελ. 154-159. 
Όπου και σχετική βιβλιογραφία σχετική με τις σλαβικές μεταφράσεις της Εκλογής. Για τις σλαβικές 
μεταφράσεις της Εκλογής βλ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ Χ., Το νομοθετικόν έργον της κυριλλομεθοδιανής αποστολής εν 
Μεγάλη Μοραβία, [Ελληνική Εταιρεία Σλαβικών Μελετών, 2], Θεσσαλονίκη 1978, σελ. 61-68. 
7Χρησιμοποιούμε την έκδοση της Εκλογής σε ηλεκτρονική μορφή από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του 
Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Μόσχας Λομονόσοφ του LIPSHIC Е.E., Ekloga. Vizantiiskii 
zakonodatelnyi svod VIII veka,  Nauka, 1965 [στο εξής: LIPSHIC Е.E., Ekloga]: получить в закрытом доступе 
(только с компьютеров факультета) 
8 LIPSHIC Е.E., Ekloga, ό.π., 17: 52. 

http://www.hist.msu.ru/Intranet/ecloga.pdf
http://www.hist.msu.ru/Intranet/ecloga.pdf
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βασικές αρχές τους κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα αποτελούσε η αύξηση των 
αμαρτημάτων και η απόρριψη της συγχώρεσής τους9.  

* 

 4.1.2 Το Συνοδικόν του Boρίλα Βουλγαρίας. 

Ο Βορίλας 10  διετέλεσε τσάρος Βουλγαρίας για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα από το 1207 – 1218. Ήταν η περίοδος που ο τσάρος Ιωαννίτζης, ο 
επονομαζόμενος Καλογιάννης, θα αιχμαλωτιζόταν αρχικά από τους Λατίνους 
και στη συνέχεια θα τον δολοφονούσε ένας κουμάνος υπαρχηγός του με 
αποτέλεσμα να περιέλθει το Βουλγαρικό κράτος σε μια περίοδο γενικότερης 
αστάθειας. Η επιρροή του Βογομιλισμού αυξανόταν ραγδαία με αποτέλεσμα να 
συγκληθεί Σύνοδος στο Τύρνοβο, η οποία θα καταδίκαζε και θα εκδίωκε τους 
οπαδούς του κινήματος11. Το Συνοδικόν12 του Βορίλα συντάχθηκε στα πρότυπα 
του Συνοδικού της Ορθοδοξίας  και αφηγηματικά παρουσιάζει την εξής δομή 
ανάπτυξης:  
 Προοίμιο – Ευγνωμοσύνη στο αληθινό δόγμα. 
 Χειμώνας κακίας – αίρεση. 
 Αναθεματισμοί – Διαχωρισμός. 

Το Συνοδικόν του Βορίλα13, όπως ο ίδιος αναφέρει στο προοίμιό του 
αναγνώσθηκε την πρώτη Κυριακή Νηστειών, γεγονός που άμεσα παραπέμπει 
στην αναγνωστική προσδοκία του ακροατηρίου του. Αρχικά υπενθυμίζει, ότι όλοι 
οφείλουν την μέγιστη ευγνωμοσύνη έπειτα από την αποδοχή της Εκκλησίας του 
Θεού και του αληθινού δόγματος, το οποίο θα ανατρέψει το δηλητήριο της 

                                                           
9 Αναφορικά με τον Μοντανισμό βλ. ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ Β. – ΒΑΛΑΗΣ Δ., Εκκλησιαστική Ιστορία Α ΄, ό.π., σελ. 175-177 
και ODB, τομ. 2, σελ. 1401. 
10 Για τη ζωή και το έργο του Βορίλα βλ. ODB, τομ. 1, σελ.309. 
11Αναφορικά με την πολιτική κατάσταση της περιόδου αυτής βλ. ΚΑΤΣΟΒΣΚΑ – ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗ Γ., Οι Σλάβοι των 
Βαλκανίων, ό.π., σελ. 306 και ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ Μ., Οι Βαλκανικοί Λαοί, ό.π., σελ. 178-179. 
12 ODΒ, τομ. 1, σελ. 309-310. 
13 Για την ερμηνευτική προσέγγιση του Συνοδικού του Βορίλα χρησιμοποιούμε τη νέα κριτική έκδοση 
BOŽILOV B.-TOTOMANOVA A. – BILIARSKI IV., Borilov Sinodik. Izdanie i Prevod, Istorija i Knižnina, Sofija 2010. [στο 
εξής: BOŽILOV B.-TOTOMANOVA A. – BILIARSKI IV., Borilov Sinodik]. 
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κακίας: Дльжное к лѣпное блгодаренїе. В нже д᷄нь вспрїехѡ б᷄жїю ц᷄ркѡ с законенїе 

б᷄лгочтна прѣданїа и разоренїе злоб злочтїа
14

. 

Είναι πασιφανές ότι δομεί την αφήγησή του με βάση το αντιθετικό 
μοτίβο: 

Αληθινό δόγμα VS ψευδές δόγμα 
Σε συνδυασμό με την αναφορά του δηλητηρίου της κακίας με το οποίο 
ενεργοποιείται η αίσθηση της γεύσης, ενώ παράλληλα η περιφραστική φράση 
δηλητήριο της κακίας λειτουργεί ως ετικέτα και υπονοεί την κακοδοξία, δηλαδή 
την αίρεση. 
 Στη συνέχεια παρομοιάζει την  εμφάνιση και διάδοση της αίρεσης με 
χειμώνα, μια σκηνή με δυνατό συμβολισμό15, και προσθέτει ότι είναι ένας 
χειμώνας μοναδικός, ο οποίος είναι πλήρης κακίας: На стоудено прѣтварае б бо 

б и на на зим немала
16.  

 Πολύ σημαντική για την κατανόηση του συνολικού κειμένου αποτελεί η  
πρώτη σκιαγράφηση των επονομαζόμενων εχθρών, οι οποίοι είναι αλαζόνες και 
υπερόπτες, εξαιτίας της άρνησής τους να προσκυνήσουν τις ιερές εικόνες με 
αποτέλεσμα να βλασφημούν τον Κύριο: Бѡ поносившшꙛꙛ г᷄ви враг и того с᷄тое 

поклоненїе на ст᷄ ихь икѡнахь бесчьствонавшиⷨ взвсившем сѧ и взнесшеⷨ злочьстїемь
17. 

Η απάντηση, όμως, του Κυρίου σε αυτή τη συμπεριφορά είναι όπως αναφέρει, 
ισοπεδωτική για τα λόγια αποστασίας που εκφράζουν: Низбрже [сихь] [иже] 

чюдесемь б᷄ и сихь ѿ  [стꙛпнаа] шꙛнтанїа  низл[ожи не прѣ зр]ѣ же б᷄ гла впїаи [к 

н] емоу Взгла
18

. 

                                                           
14 BOŽILOV B.-TOTOMANOVA A. – BILIARSKI IV., Borilov Sinodik, ό.π.,σελ. 91, 184α : 1-3. 
15 Ο χειμώνας συμβολίζει τη νεκρή φύση, το κρύο και γενικότερα μια περίοδο προσδοκίας για την άνοιξη. 
Σχετικά βλ. FERBER M. A Dictionary, ό.π., σελ. 239-240. 
16 BOŽILOV B.-TOTOMANOVA A. – BILIARSKI IV., Borilov Sinodik, ό.π.,σελ. 92, 184b : 1-2. 
17 ό.π.,σελ. 93, 2a : 13-17. 
18 ό.π.,σελ. 93, 2a : 17-21. 
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Εμβαθύνοντας στη στιχομυθία του χωρίου διαπιστώνουμε, ότι γίνεται 
άμεση σύνδεση και συσχετισμός με την εικονομαχική αντίληψη των αιρετικών19. 
Οι χαρακτηρισμοί κινούνται σε δύο επίπεδα το εσωτερικό – ψυχογραφικό, όπου 
παρουσιάζονται ως αλαζόνες και υπερόπτες λαο από την άλλη το επίπεδο των 
δογματικών αντιλήψεων, που τις αποκαλεί περιφραστικά φράσεις αποστασίας.  
 Με το χωρίο αυτό ολοκληρώνεται η αφηγηματική ενότητα του χειμώνα 
και μεταβαίνει στο κύριο μέρος του κειμένου στο οποίο θα προβεί σε ένα είδος 
καταλογογράφησης και  διαχωρισμό των ετεροδόξων από τους ορθόδοξους. Η 
χρήση του αναθέματος20 που χρησιμοποιεί για να αντικρούσει τις αντιλήψεις και 
η επανάληψή του λειτουργεί εμφατικά και δημιουργεί έναν τόνο απαγόρευσης. 
Επιπροσθέτως, συγκεκριμενοποιείται ο εχθρός με τις αναφορές ονομάτων και 
έτσι επέρχεται ο διαχωρισμός του από την υπόλοιπη κοινωνική ζωή. Η 
κατηγοριοποίηση από την άλλη των καλών Ορθοδόξων δημιουργεί 
ψυχαναγκαστικές τάσεις στους  ακροατές και υποσυνείδητες μιμητικές. 

* 

 4.1.3 Ο Νομοκάνονας του Σάββα Σερβίας 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Νομοκάνονας του Σάββα Σερβίας αποτελεί 
αν όχι το μοναδικής σημασίας ιστορικό – νομικό μνημείο των σλαβικών λαών. 
Στο νομικό αυτό κείμενο έχουν περιληφθεί περισσότερα από εκατό έργα του 
κανονικού δικαίου, καθώς και του αστικού, αλλά και του λειτουργικού και 
ηθικού δικαίου και συγκεκριμένα διατάξεις, οι οποίες προέρχονται από 
εκκλησιαστικές Συνόδους, από εκπροσώπους του βυζαντινού κλήρου, 
αυτοκράτορες και Πατριάρχες που έζησαν σε μια μακρόχρονη περίοδο. Η 
αφετηρία ισχύος του Νομοκάνονα του Σάββα Σερβίας χρονολογείται στα 1219 
ενώ εξακολούθησε να χρησιμοποιείται ως νομικό κείμενο σε όλες σχεδόν τις 
σλαβικές χώρες μέχρι τον 19ο αιώνα. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί ότι παρά 
την εμφάνιση και άλλων νομικών κειμένων στη Σερβία όπως του Ζάκονικ του 

                                                           
19 Η εικονομαχική χροιά είναι διάχυτη σε όλο το κείμενο όπου συναντούμε αναφορές όπως: Шꙛтавшее сѧ 

сбѡрие на с᷄тꙛ икѡн анаема. Στο σημείο αυτό εννοεί τη Σύνοδο της Ιέρειας που έγινε το 754. BOŽILOV B.-
TOTOMANOVA A. – BILIARSKI IV., Borilov Sinodik, ό.π.,σελ. 113, 9b : 1-2. 
20  Για τη σημασία του αναθέματος της πιο σοβαρής μορφής εκκλησιαστικής μομφής βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 89.  
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Στεφάνου Δουσάν 21  και το Σύνταγμα Νόμων του Ματθαίου Βλαστάρη ο 
Νομοκάνονας δεν είχε καταργηθεί και ήταν σε ισχύ παράλληλα με τα νέες 
διατάξεις22. 

Ο Νομοκάνων του Σάββα Σερβίας, όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε, 
αποτελούσε ένα συμπιληματικού χαρακτήρα κείμενο από διάφορες βυζαντινές 
συλλογές σε σλαβονικές μεταφράσεις στις οποίες ο Σάββας είχε προσθέσει 
παραλλαγές υπομνηματισμών στα σλαβονικά του Αριστηνού και του Ζωναρά23, 
σημαντικών προσωπικοτήτων του βυζαντινού δικαίου του 12ου αιώνα, καθώς 
και μια πλήρη μετάφραση του λεγόμενου Προχείρου κώδικα, ο οποίος 
χρονολογείται περίπου στα τέλη του 9ου αιώνα. Το σλαβονικό ή ελληνικό 
πρότυπο κείμενο δεν έχει ακόμη ανακαλυφθεί. καθώς επίσης και ο βαθμός 
συμμετοχής του Σάββα Σερβίας στη διαμόρφωση και ολοκλήρωση του έργου 
αυτού24.  

Η προσωπικότητα του Σάββα Σερβίας διαμορφώθηκε στη χρονική 
περίοδο του 11ου αιώνος, εποχή στην οποία η Σερβία βίωνε μια περίοδο 
γεωγραφικών ανακατατάξεων και εξισορρόπησης ανάμεσα στην ελληνική και 
λατινική χριστιανοσύνη25. Ο 11ος και ο 12ος αιώνας επίσης, σήμαναν τη γένεση 
και σε ένα βαθμό την ωρίμανση των εθνικών συνειδήσεων στο βαλκανικό 
γεωγραφικό χώρο, αλλά και στον αντίποδα την προσπάθεια της βυζαντινής 
                                                           
21Σχετικά με τα άρθρα που αναφέρουν τον Νομοκάνονα στο Ζάκονικ σελ .1 
22 TROITZKY S. V., Kako treba Izdati Svetosavsku Krmciju, Spomenik CII, Odeljenje Drustvenih Nauka, Nova 
Serija 4, SANU Βελιγράδι 1952, σελ. 1. [στο εξής: TROITZKY S. V., Kako treba Izdati Svetosavsku Krmciju]. 
23 Ενδεικτικά για το έργο του Αριστηνού και του Ζωναρά βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ Σ. Ν., Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου, , 
Αθήνα – Κομοτηνή 1999, σελ. 259 - 263 [στο εξής: ΤΡΩΙΑΝΟΣ Σ. Ν., Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου] και 
σχετικά με την συντομία και την περιεκτικότητα των υπομνηματισμών του Αριστηνού βλ. BECK G., Kirche 
und theologische Literatur, σελ. 657. Για τον Αλέξιο Αριστηνό βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 169 και για τον Ιωάννη 
Ζωναρά βλ. ODB, τομ 3, σελ. 2229. 
24 Αναφορικά με τη διάρθρωση και δομή του Νομοκάνονος του Σάββα Σερβίας βλ. OBOLENSKY D., Έξι 
Βυζαντινές Προσωπικότητες, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1998, σελ. 252- 253, [στο εξής: Προσωπικότητες]. Αναφορικά με 
τη χειρόγραφη παράδοση του Νομοκάνονος του Σάββα Σερβίας βλ. TROITZKY S. V., Kako treba Izdati 
Svetosavsku Krmciju, ό.π., σελ. 34-75, όπου συμπεριλαμβάνονται τα βουλγαρικά και ρωσικά (σελ. 63-71) 
καθώς και τα ελληνικά χειρόγραφα (σελ. 71-75). 
25 Ο Σάββας Σερβίας – Rastko το πρώτο του όνομα – γεννήθηκε το 1175, εκάρη μοναχός και στη συνέχεια 
έγινε Αρχιεπίσκοπος. Ασχολήθηκε από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με την πολιτική εφόσον ο πατέρας του, 
του είχε αναθέσει τη διοίκηση μιας επαρχίας. Σχετικά με την σκιαγράφηση της προσωπικότητας του Σάββα 
βλ. OBOLENSKY D., Προσωπικότητες, ό.π., σελ. 194 - 195. Ο 11ος αιώνας στο οποίο, όπως προαναφέραμε  
διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας του Σάββα, ήταν περίοδος διασκελισμού της κατακτημένης βυζαντινής 
αυτοκρατορίας. βλ. OSTROGORSKY G., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, τ.3, ό.π., σελ. 97 – 111. 
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αυτοκρατορίας να μη χάσει τον ηγεμονικό της ρόλο και χαρακτήρα καθώς και 
την πολυεθνική της σύσταση26, ενώ η λατινική κυριαρχία στο Βυζάντιο από το 
1204 είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας δεύτερης αυτοκρατορίας στην 
εξορία27. Η αφετηρία των αλλαγών τόσο σε εκκλησιαστικό όσο και σε πολιτικό 
επίπεδο στη Σερβία σηματοδοτήθηκε με την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο 
Σάββας στη Νίκαια το 1219 28 . Οι βιογράφοι του Σάββα, Δομητιανός 29  και 
Θεοδόσιος30 δήλωσαν πως είχε ταξιδέψει στη Νίκαια για κάποιο αόριστο θέμα, 
χωρίς ουσιαστικά να δίνουν πληροφορίες για την πραγματική αφορμή της 
επίσκεψής του. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του αυτής 
χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος από τον Πατριάρχη Μανουήλ, περίπου στις 15 
Αυγούστου, και με διάταγμα της Συνόδου της Νίκαιας παραχωρήθηκε στην 
εκκλησία της Σερβίας αυτοκέφαλο31 καθεστώς.  

Σταθμό, επίσης, στην πορεία του Σάββα Σερβίας αποτέλεσε και η 
παραμονή του στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το 1220, γεγονός που σαφώς επηρέασε 
σημαντικά την αντίληψή του για το δίκαιο γενικά. Συγκεκριμένα την περίοδο 
που βρισκόταν στην Μονή Φιλοκάλου, όπως περιγράφει ο βιογράφος του 
Δομητιανός, αντέγραψε μεγάλο αριθμό νομικών συγγραμμάτων που αφορούσαν 
τη διάρθρωση της αληθινής πίστης32. Η κωδικοποίηση του βυζαντινού νόμου 
από τον Σάββα προφανώς εξυπηρετούσε τις ανάγκες της νεοσύστατης εκκλησίας 
του και έγινε η βάση της σερβικής εκκλησιαστικής, αλλά και αστικής 
νομοθεσίας. Εξαιρετικής σημασίας παράμετρος για την κατανόηση της ενέργειας 
                                                           
26 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Λ., Συμβολή στην επικοινωνία Βυζαντίου, Βουλγαρίας και Σερβίας. ΙΑ ΄- ΙΕ ΄, Πρακτικά 
Β΄Διεθνούς Συνεδρίου, Η Επικοινωνία στο Βυζάντιο, Κ.Β.Ε/Ε.Ι.Ε, Αθήνα 1993, σελ. 623. 
27 Η έμφαση του συγγραφέως. OBOLENSKY D., Προσωπικότητες, ό.π., σελ. 242. Σχετικά με τη δημιουργία της 
δεύτερης αυτοκρατορίας στην εξορία βλ. NICOL D., Οι τελευταίοι αιώνες του Βυζαντίου 1261-1453, εκδ. 
Παπαδήμα, Αθήνα 2012. 
28 Αναφορικά με τον προβληματισμό της επίσκεψης του Σάββα Σερβίας στη Νίκαια οι απόψεις των 
ερευνητών διίστανται βλ. OBOLENSKY D., Προσωπικότητες, ό.π., σελ. 243 υποσημ 141. 
29 Βιογραφικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Δομητιανού που ήταν Σέρβος σχολάριος και συγγραφέας 
βλ. ODB, 1, σελ. 646. 
30 Για τη ζωή και το έργο του Θεοδοσίου που ήταν μοναχός και συγγραφέας βλ. ODB, 3, σελ. 2025. 
31  Με την ενέργεια αυτή οι μελλοντικοί επίσκοποι – προκαθήμενοι της Σερβίας εκλέγονταν και 
χειροτονούνταν από τους αρμόδιους επισκόπους χωρίς την προσφυγή στον Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως. Ο μόνος όρος που επιβλήθηκε ήταν η υποχρέωση των κληρικών να μνημονεύουν 
κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας πρώτο τον Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως βλ. OBOLENSKY D., 
Προσωπικότητες, ό.π., σελ. 245 - 246. 
32 OBOLENSKY D., Προσωπικότητες, ό.π., σελ. 251-252. 
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αυτής αποτελούσε και το γεγονός, ότι την συγκεκριμένη ιστορική στιγμή της 
σύνταξης ενός τέτοιου συμπιληματικού κειμένου η νομική συμπεριφορά των 
Σέρβων καθοριζόταν από το εθιμικό δίκαιο. Ποιες ήταν οι εκκλησιαστικές 
αντιλήψεις της εποχής, καθώς και με ποια μορφή είχαν μεταφερθεί και εισαχθεί 
στη Σερβία της δυναστείας των Νεμανιδών μπορούμε να τις εντοπίσουμε στα 
νομικά κείμενα του Σάββα Σερβίας και μεταγενέστερα στον Κώδικα Νόμων του 
Στεφάνου Δουσάν. Ειδικότερα ο Νομοκάνονας του Σάββα Σερβίας33 έχει την 
ακόλουθη δομή: 

Εισαγωγικό μέρος34.  
Κανονικό μέρος35. 
Πολιτειακο-κανονικό μέρος36 
Αναφορές σε κεφάλαια και άρθρα για τους ετερόδοξους συναντούμε τόσο 

στο κανονιστικό μέρος, όσο και στο πολιτειακό – κανονικό. Ειδικότερα: 
О Масаліанѣхь, иже соуть глаголѥм 

Богомили, Бабоун
37

. 

«Περί Μασαλιανών, των επονομαζόμενων 
Βογόμιλων και Βαβουίνων». 

 
Στο σημείο αυτό έχουμε την αναφορά στα ετερόδοξα κινήματα των 

Μασαλιανών, τους οποίους ουσιαστικά ταυτίζει με τους Βογόμιλους.  
Светаго Епифана архиепископа Купрьскаго 

града Констаньтин о ересѣхь
38

.  

«Τοῦ ἐν ἁγίοις Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου 
Κύπρου, περὶ αἱρέσεων». 

 
Η διάταξη αυτή αν και αποδίδεται στον Επιφάνιο αρχιεπίσκοπο Κύπρου 

πρόκειται για έργο του Ιωάννη Δαμασκηνού με τίτλο: «Περὶ αἱρέσεων ἐν συντομίᾳ 
ὄθεν ἤρξαντο καὶ πόθεν γεγόνασιν39». Στο κείμενο του Νομομάνονος συναντούμε 
                                                           
33 Για τη συγκριτική θεώρηση του παλαιοσλαβικού κειμένου χρησιμοποιούμε το έργο: BELIAKOVA E.E – 
ILIEVSKAIA K – KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia Kormchaia, Pamiatnik 
mezhslaviankih kulturnyh sviazei XIV-XVI vv., Indrik, Moscow 2002. [στο εξής: BELIAKOVA E.E – ILIEVSKAIA K – 
KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia Kormchaia,]. 
34 TROITZKY S. V., Kako treba Izdati Svetosavsku Krmciju, ό.π., σελ. 76-77. 
35 ό.π., σελ. 78-84 
36 ό.π., σελ. 84-93.  
37 TROITZKY S. V., Kako treba Izdati Svetosavsku Krmciju, ό.π., σελ. 84. 
38 ό.π., σελ. 91.  
39 PG 94: 677-789. 
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αρχικά την αναφορά στους Παυλιανιστές, δηλαδή, στους Παυλικιανούς, όμως 
χωρίς να διαπιστώνουμε κάποιες ιδιαίτερους χαρακτηρισμούς παρά μόνο 
πληροφορίες για την εμφάνιση της αίρεσης 40 . Το σλαβικό κείμενο όπως 
διαπιστώνουμε ακολουθεί το ελληνικό χωρίς αποκλίσεις 41 . Ακολουθεί η 
αναφορά στους Μανιχαίους για τους οποίους ισχύει το ίδιο όπως και στην 
περιγραφή των Παυλικιανών, όπου το σλαβικό κείμενο ακολουθεί το ελληνικό 
κείμενο χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις42. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τους 
Μεσσαλιανούς και ειδικότερα οι αντιλήψεις τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται 
τόσο στο ελληνικό όσο και στο σλαβικό κείμενο δυσσεβείς: «Κεφάλαια τοῦ τῶν 
Μασσαλιανῶν δυσσεβοῦς δόγματος...», ενώ στο σλαβικό κείμενο: «Глав 

масалїанскаго злоуьстиваго повелѣнїа
43

... 

Η επόμενη διάταξη αφορά στην ομιλία που προέρχεται από την Επιστολή 
στου Σωφρονίου Ιεροσολύμων στον Σέργιο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως44.  
И ѥе о ѥресехь и ѡ начельницѣхь ересѣмь. 

Ѡть сьборнхь иже вь светихь ѡтьца 

нашего. Софрона патрарьха 

ерсалимьскаго
45

. 

«Καὶ ἔτι περὶ τῶν αἱρέσεων καὶ 
αἱρεσιαρχῶν. Σωφρονίου Πατριάρχου 
Ἰεροσολύμων». 

 
 Παρατηρούμε, ότι τόσο στο ελληνικό πρωτότυπο όσο και στο 
μεταφρασμένο σλαβικό κείμενο απαριθμούνται ονόματα εκπροσώπων των 
ετεροδόξων και γενικά των κινημάτων, χωρίς ιδιαίτερη μνεία σε 
συγκεκριμένους χαρακτηρισμούς. Έτσι για παράδειγμα έχουμε: «Παῦλος ὁ ἐκ 

Σαμοσάτων46..» ενώ στο σλαβικό κείμενο: «Павел иже ѿ самосат
47

..» και στη 

                                                           
40 PG 94: 716Β – 717Α. 
41 BELIAKOVA E.E – ILIEVSKAIA K – KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia Kormchaia, ό.π., 
σελ. 419, 157α: 4-12. 
42

 PG 94: 717Β και BELIAKOVA E.E – ILIEVSKAIA K – KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia 
Kormchaia, ό.π., σελ. 419, 157α: 13 κ. ε. 
43 ό.π., σελ. 419, 160α: 24-25. 
44 Αναφορικά με τον Πατριάρχη Σέργιο Α ΄ Κωνσταντινουπόλεως βλ. ODB τομ.3, σελ. 1878. 
45 TROITZKY S. V., Kako treba Izdati Svetosavsku Krmciju, ό.π., σελ. 91. 
46 PG 87: 3192Α. 
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συνέχεια  «ἡ Μεσσαλιανῶν...ἡ Ἡσαϊανῶν 48 ..», όπου αντίστοιχα: 

«Маслїане..исанане
49

..». 

 Έπεται η διάταξη του Τιμοθέου Πρεσβυτέρου:  
Тимоѣ прѣзвитера ..о различни 

приходѣихь кь благоьчестиѣи нашеи 

вери
50

. 

«Τιμοθέου Πρεσβυτέρου περὶ διαφορᾶς 
τῶν προσερχομένων τῇ εῦαγεστάτῃ ἡμῶν 
πίστει51.» 

 
Συγκρίνοντας τη συγκεκριμένης διάταξη με τη σλαβική της μετάφραση 

διαπιστώνουμε ότι μόνο το πρώτο μέρος έχει μεταφραστεί και ειδικότερα για 
τους Τασκοδρούγους, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί ένα σχήμα ομαδοποιημένης 
παρουσίασης των αιρέσεων: «И монданит гл᷄емх фрꙛг и манихеꙛ и савелїани

52
.».  

Ακολουθεί διάταξη επανένταξης των αιρετικών στην Ορθοδοξία: 
Ѡт патрирша молитвьника како побае 

прїемати ѡть ѥреси
53

. 

Ἐκ τοῦ προσευχηταρίου τοῦ 

πατριάρχου πῶς ὀφείλομεν δέχεσθαι 

τούς αἱρετικοὺς. 

 

 Η διάταξη αυτή καθιστά σαφές ότι ήταν ήδη υπαρκτή η τακτική της 

επανένταξης των ετερόδοξων ομάδων στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Με τη διάταξη αυτή ολοκληρώνεται η ανάλυση της εικόνας των 
ετεροδόξων στο Νομοκάνονα του Σάββα Σερβίας. 

* 

                                                                                                                                                               
47 BELIAKOVA E.E – ILIEVSKAIA K – KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia Kormchaia, ό.π., 
σελ. 470, 182b : 2. 
48 PG 87: 3193C. 
49 BELIAKOVA E.E – ILIEVSKAIA K – KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia Kormchaia, ό.π., 
σελ. 470, 184b : 2. 
50 TROITZKY S. V., Kako treba Izdati Svetosavsku Krmciju, ό.π., σελ. 91. 
51 PG 86: 11Α – 68D 
52 BELIAKOVA E.E – ILIEVSKAIA K – KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia Kormchaia, ό.π., 
σελ. 480, 187b : 6-7. 
53 TROITZKY S. V., Kako treba Izdati Svetosavsku Krmciju, ό.π., σελ. 92. Επίσης βλ. BELIAKOVA E.E – ILIEVSKAIA K – 
KNIAZEVSKAIA O.A – SOKOLOVA E.I – SHCHALOV IA.N., Mazurinskaia Kormchaia, ό.π., σελ. 480, 186a : 20-21. 
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 4.1.4  Ο Κώδικας Νόμων  του Στεφάνου Δουσάν 

Ο Κώδικας Νόμων του Στεφάνου Δουσάν54 αποτελεί σαφώς ένα νομικό 
μνημείο της μεσαιωνικής Σερβίας, αλλά και παράλληλα ένα κείμενο το οποίο 
επηρέασε την συγγραφή αντίστοιχων νομικών έργων σε άλλους σλαβικούς 
λαούς. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι  ο Κώδικας Νόμων συντάχθηκε 
στην σλαβονική γλώσσα σε αντίθεση με κωδικοποιήσεις νόμων από σύγχρονους 
συγγραφείς με τον Δουσάν, οι οποίες είχαν γραφτεί στην λατινική γλώσσα55.  Ο 
Κώδικας Νόμων συντάχθηκε κατόπιν επιλογής ή σύνδεσης σε μια ολότητα 
ομάδας νόμων που με σημερινή ορολογία θα λέγαμε κώδικα νόμων υπό μορφή 
διαταγμάτων – άρθρων. Ο τρόπος σύνταξης του Κώδικος Νόμων παραπέμπει 
σαφώς και στις πηγές που χρησιμοποίησε ο Στέφανος Δουσάν και δεν 
απαρτιζόταν αποκλειστικά από το εθιμικού δικαίου διατάγματα και 
νομοθετήματα που είχαν καθοριστεί στο Sabor56, αλλά και από αυτοκρατορικά 
διατάγματα. Τις βυζαντινές επιρροές στον Κώδικα μπορούμε να τις εντοπίσουμε 
μελετώντας διεξοδικά τις διατάξεις που αφορούν στο ποινικό δίκαιο και κατ‟ 
επέκταση τις πολιτικές και κοινωνικές περιστάσεις που ήταν διαμορφωμένες τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή σύνταξης του νομοθετικού αυτού έργου. Το 
ποινικό σύστημα του Στεφάνου Δουσάν περιελάμβανε διατάξεις που αφορούν: 
ποινές θανάτου, ακρωτηριασμού, εξορίας, χρηματικές και στερητικές της ελευθερίας, 
ραβδισμού καθώς και άλλες σωματικές κυρίως ποινές57. Ο Στέφανος Δουσάν 
(1308-1355), ήταν γιος του Στεφάνου Ντετσάνσκι και της Θεοδώρας και 
στέφθηκε αυτοκράτορας το 1346. Ο  «Κώδικας Νόμων» αποτελούσε το νομοθετικό 
έργο που συντάχθηκε και εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του και 
ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις: το α΄ μέρος (άρθρα 1 – 135) είχε κατατεθεί στη 

                                                           
54 Σχετικά με τον Κώδικα Νόμων και για την εποχή του βλ. SOULIS G., The Serbs and Byzantium during the Reing 
of Tsar Stephen Dušan (1331-1355) and his Successors, Αθήνα 21995. Επίσης, βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ. – ŠARKIĆ S., Ο 
Κώδικας του Στεφάνου Δουσάν και το βυζαντινό δίκαιο, Βυζάντιο και Σερβία κατά τον ΙΔ ΄αιώνα, ΕΙΕ/ΙΒΕ, 
Διεθνή Συμπόσια 3, Αθήνα 1996, σελ. 248-256. [στο εξής: ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ. – ŠARKIĆ S., Ο Κώδικας]. 
55 Σύμφωνα με τον Novaković τέτοιοι συντάκτες ήταν ο Πολωνός Kazimir III, ο Τσέχος Karl IV, και ο 
Ούγγρος βασιλιάς Ludvig.βλ. Novaković S., Zakonik Stefana Dušana, εκδ. Lirika, Βελιγράδι 1909, σελ. 7. [στο 
εξής: Zakonik]. 
56 Σχετικά βλ. Novaković S., Zakonik, ό.π., σελ. 42. 
57 ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ. – ŠARKIĆ S., Ο Κώδικας, ό.π., σελ. 248-256. 
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Σύνοδο που διεξήχθη στην πόλη των Σκοπίων στις 21 Μαΐου του 1349, ενώ το β΄ 
μέρος (άρθρα 136 – 210) κατατέθηκε στη Σύνοδο των Σερρών μεταξύ των 
ημερών από 1 Σεπτεμβρίου του 1353 έως τις 31 Αυγούστου του 135458. Το έργο 
του χρονικά συνέπιπτε με την περίοδο κατάκτησης των τελευταίων βυζαντινών 
εδαφών στο νότο. Το κράτος 59  του Δουσάν διευρύνθηκε αισθητά 
περιλαμβάνοντας πλέον εκτάσεις, οι οποίες είχαν διαφορετικής μορφής νομικά 
συστήματα και παραδόσεις με αποτέλεσμα να εμφανιστεί η ανάγκη για τη 
δημιουργία ισότιμης κρατικής νομοθεσίας60. Κατά τη περίοδο διακυβέρνησης του 
Στεφάνου Δουσάν η μέχρι τότε ισχύουσα βυζαντινή νομοθεσία δεν περιελάμβανε 
όλες τις απαραίτητες νομικές διατάξεις ενός ανεπτυγμένου νομικά κράτους με 
την ποικιλία επαγγελμάτων από τη μια αλλά και με τη διαφορετική κοινωνική 
διαστρωμάτωση του πληθυσμού. Επομένως ο «Κώδικας Νόμων» κάλυψε ένα 
νομικό κενό που προφανώς υπήρχε εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων που 
προαναφέραμε 61 . Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση για την κατανόηση του 
βαθύτερου νοήματος σύνταξης του Κώδικος Νόμων αποτελεί η εμβάθυνση στην 
πολιτική πραγματικότητα της συγχρονίας του Στεφάνου Δουσάν, καθώς και της 
ερμηνείας των ουσιαστικών του στόχων που τον προέτρεψαν στη σύλληψη του 
συγκεκριμένου  νομοθετικού εγχειρήματος. Η χρονική στιγμή σύνταξης του 
Κώδικος Νόμων βρίσκει τη Σερβία ιδιαίτερα ενισχυμένη τόσο πολιτικά όσο και 
όσον αφορά το ζήτημα της εδαφικής επικυριαρχίας. Οι κατακτήσεις της, όμως, 
εκτός από την εδαφική κυριαρχία την κατέστησαν αντιμέτωπη με ένα θέμα που 
ήταν εξαιρετικά σοβαρό όπως ήταν οι προσμίξεις με άλλους λαούς, οι οποίοι με 
δυσκολία θα μπορούσαν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα. 
 Στόχος, λοιπόν, του Δουσάν ήταν να συνενώσει το πολύμορφο62  αυτό 
πολιτισμικό σχήμα των κατακτημένων λαών και να τα συμπεριλάβει κάτω από 
ένα ενιαίο νομοθετικό καθεστώς επιθυμώντας να καταστήσει τη σερβική 

                                                           
58 Σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο του «Κώδικος Νόμων» βλ. Στεφάνου Δουσάν, Κώδικας Νόμων, μετ. 
Λ. Χατζηπροδρομίδης, εκδ. Καστανιώτη σελ. 25 – 26. [στο εξής: Στεφάνου Δουσάν, Κώδικας Νόμων]. 
59 Ανάλυση του όρου κράτος. 
60» Στεφάνου Δουσάν, Κώδικας Νόμων ό.π., σελ. 28. 
61 ό.π., σελ. 28. 
62 Η έμφαση δική μας. 
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εξουσία πιο διαχειρίσιμη και να σμιλεύσει και να εδραιώσει την εικόνα ενός 
άρχοντα που σέβεται την κουλτούρα και τη νομική τους παράδοση63. 
 Αναφορικά με τις πηγές της νομοθεσίας 64  του Δουσάν ήταν αμιγώς 
βυζαντινές, όπως επίσης και η ιδεολογική τους δομή. Η ουσιαστική αποδοχή του 
βυζαντινού δικαίου αποτελεί τη βάση της μονοθεσίας του Δουσάν και με τον 
Κώδικά του γίνεται πλέον πράξη με αποτέλεσμα το εθιμικό δίκαιο αντίστοιχα 
είτε να εναρμονίζεται είτε να παραγκωνίζεται ανάλογα με τις περιστάσεις 
απέναντι στους βυζαντινούς κανόνες65. Ανεξάρτητα πάντως από τις επιδράσεις 
στον Κώδικα, σύμφωνα με τη Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου66, συντελέστηκε 
πραγματική προσπάθεια σύνθεσης, η οποία ουσιαστικά ανταποκρινόταν στη 
συγχρονία του Δουσάν. Συνεπώς το βυζαντινό δίκαιο προσαρμόστηκε, κατά το 
δυνατόν στις τοπικές συνθήκες, αλλά κυρίως στο εθιμικό δίκαιο, που προφανώς 
σε κάποιες παλιές σερβικές περιοχές τύχαινε εξαιρετικής αποδοχής.  
 Συνεπώς μπορούμε να πούμε ότι ο Δουσάν χρησιμοποίησε το βυζαντινό 
δίκαιο από τη μια πλευρά με στόχο να αναμορφώσει το δίκαιο της Σερβίας και 
από την άλλη κατά κάποιο τρόπο να βυζαντινοποιήσει67 το μεσαιωνικό σερβικό 
κράτος προωθώντας με αυτό τον τρόπο την ιδέα ενός οικουμενικού κράτους68 . Στο 
σημείο αυτό, όμως, εύλογα τίθεται ένα ερώτημα σχετικά με την ύπαρξη, 
δημιουργία, αλλά και λειτουργία της έννοιας του κράτους στην αντίληψη του 
σερβικού λαού. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, σύμφωνα με τον 
Μαυρομάτη 69 , ότι κατά τη διάρκεια του 12ου αιώνος έχουμε μια σχετικά 

                                                           
63 Στεφάνου Δουσάν, Κώδικας Νόμων ό.π., σελ. 30. 
64 Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Νυσταζοπούλου – Πελεκίδου, ότι στο 
σύνολο των παλαιότερων χειρογράφων ο Κώδικας Νόμων (=Ζάκονικ) συγκαταλέγεται μαζί με την Επιτομή 
του «Σύνταγματος» και με τον επονομαζόμενο «Νόμο του Ιουστινιανού». Ο FLORINSKIJ T., αρχικά και στη 
συνέχεια ο SOLOVIEV A., υποστήριξαν τη θεωρία ότι ο Κώδικας Νόμων μαζί με τα δύο αυτά νομικά κείμενα 
αποτελούσαν ένα σύνολο, ουσιαστικά ενα Codex Tripartitus, όπου τα τρία αυτά μέρη 
αλληλοσυμπληρώνονταν μεταξύ τους. Σχετικά βλ. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ Μ., Το Ζάκονικ του 
Στέφανου Δουσάν έκφραση της κοινωνίας και της οικονομίας της Σερβίας τον 14ο αιώνα, Βυζαντινά 21 
(2000), σελ. 291, [στο εξής: ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ Μ., Το Ζάκονικ], όπου και σχετική βιβλιογραφία.  
65 Στεφάνου Δουσάν, Κώδικας Νόμων ό.π., σελ. 32. 
66 ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ Μ., Το Ζάκονικ, ό.π., σελ. 291. 
67 Η έμφαση δική μας.  
68 Ο όρος οικουμενικός όπως έχουμε αναφέρει και σε άλλο κεφάλαιο επιδέχεται ενδελεχούς ανάλυσης. Εδώ 
τον χρησιμοποιούμε με την έννοια της εδαφικής και πληθυσμιακής επέκτασης.  
69 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Λ., Η Μοναρχική Ιδέα στη Μεσαιωνική Σερβία, Σύμμεικτα (1989), σελ. 361. 
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διαμορφωμένη εικόνα για την κρατική εξουσία, όπως προκύπτει από τις 
συμπεριφορές των ηγεμόνων της αριστοκρατίας και από την Εκκλησία. Η 
χρονική στιγμή βέβαια στην οποία η σερβική αριστοκρατία προχώρησε στη 
σταδιακή δημιουργία ενός δικού της Κράτους δε συμπίπτει πρακτικά και 
σημασιολογικά με τις διαδικασίες απόσχισης η δημιουργίας ενός νέου 
αυτόνομου Κράτους. Αποτελούσε πρωτίστως ζυμώσεις μιας εποχής κατά την 
οποία δεν είχε αποκρυσταλλωθεί ιδέα της εθνικής συνείδησης και της ύπαρξης 
συνόρων με συγχρονικούς όρους σύστασης και δημιουργίας εθνικού Κράτους. 
Συμπερασματικά μιλάμε για σταδιακές διαδικασίες και ωσμώσεις που 
εξελίχτηκαν στο χρόνο και δε χρησιμοποιούμε όρους που θα αποτελούσαν 
ετεροχρονισμούς στις τοποθετήσεις μας για την ορθή κατανόηση του ιστορικού 
προβληματισμού. 
 Σχετικά με την εικόνα των ετεροδόξων στον Κώδικα Νόμων του Δουσάν 
συναντούμε τις εξής διατάξεις: 
 
И кто се обрѣте етеригь живѣ в хрстанѣхь 

да се жеже по образоу и да се прожене  кто 

ли га име таити, да се жеже
70

 

«και ο αιρετικός που θα εντοπιστεί να ζει 
με χριστιανούς να στιγματιστεί στο 
μάγουλο και να εξοριστεί. Όποιος θα τον 
έκρυβε και ο ίδιος να στιγματιστεί71.» 

  
 Στο σημείο αυτό παρατηρούμε την αυστηρότητα και την σημασία που ο 
Κώδικάς Νόμων αντιμετώπιζε τους αιρετικούς που διαβίωναν με χριστιανούς, 
αλλά και την ποινή σε αυτούς που τους υπέθαλπαν. Πρόκειται για τους 
Βογόμιλους, σύμφωνα με τον Bubalo, στην περίπτωση αυτή και δεν ήταν 
σύνηθες φαινόμενο τέτοιου είδους συμπεριφορά απέναντι σε Καθολικούς, διότι 
αντιτίθεται σε όλα όσα γνωρίζουμε για τη θέση τους στο Σερβικό Κράτος της 
εποχής του Δουσάν και επιπλέον δεν απαντά στις πηγές72.  Είναι πασιφανές ότι η 
επιρροή ήταν μεγάλη και ο φόβος εξάπλωσης υποχρέωσε την πολιτική εξουσία 
να διευρύνει την ποινή και σε αυτούς που θα παρείχαν βοήθεια. Το στίγμα ας μη 
                                                           
70 NOVAKOVIC S., Zakonik, ό.π., σελ. 14.  
71 Η μετάφραση δική μας. 
72 BUBALO Dj., Dušanov Zakonik, Zavod za Udžbenike I Nastavna Sredstva, Beograd 2010, σελ. 152. [στο εξής: 
BUBALO Dj., Zakonik]. 
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ξεχνάμε ότι είναι κάτι το οποίο μένει για την υπόλοιπη ζωή κάποιου, έτσι ώστε 
να είναι αναγνωρίσιμος και ταυτόχρονα προς αποφυγήν. Συνεπώς θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια θρησκευτική διάκριση.  Η ποινή της 
εξορίας, επίσης, στον Κώδικα του Δουσάν τη συναντάμε τέσσερις φορές και ήταν 
ιδιαίτερα συχνή στο Βυζάντιο73.  
 Ακολουθεί η διάταξη: 
И кто прода хрстанина оу иноу невѣрноу 

бѣроу , да моу се роука осече и езкь оуреже
74

 

«Όποιος πουλήσει χριστιανό σε αλλόδοξο 
να του κόψουν το χέρι και τη γλώσσα». 

 Η σημασία της διάταξης αυτής είναι σημαντική, διότι μας δίνει 
πληροφορίες για τη δυνατότητα αγοράς δούλων και από πλευράς ετεροδόξων 
που σημαίνει ότι δεν προέρχονταν μόνο από τα χαμηλά στρώματα. Βαθύτερος 
στόχος της διάταξης αυτής προφανώς να ήταν ένα είδος προστασίας της 
χριστιανικής πίστης εξαιτίας του κινδύνου που ελλόχευε σε περίπτωση που ο 
χριστιανός υπηρέτης αλλαξοπιστούσε κοντά σε κάποιον ετερόδοξο75. Οι ποινές 
ακρωτηριασμού είναι πιο συχνό φαινόμενο στην Εκλογή, αλλά και στον Κώδικα 
Νόμων του Δουσάν που συναντούμε μια ποικιλομορφία στις εκτομές χεριών, της 
γλώσσας ή εξόρυξη οφθαλμών. Στη συγκεκριμένη διάταξη, όπως παρατηρούμε, 
έχουμε ακρωτηριασμό και των δύο χεριών και της γλώσσας76.  
 Τέλος η διάταξη περί της χρήσης αιρετικού λεξιλογίου: 
Кто рече бабоун’скоу речь ако боудѣ 

властелинь да плати ·р· перперь. Ако ли не 

боудѣ властелинь, да плати ·в· перперь и 

да се бе стапи. 

«Και όποιος χρησιμοποιήσει αιρετικές 
λέξεις σε περίπτωση που είναι άρχοντας να 
πληρώσει 100 υπέρπυρα, ενώ αν είναι 
χωρικός 12 και με ραβδισμό.» 

  
 Με την προσωνυμία Βαβούνοι ήταν γνωστοί οι αιρετικοί στη μεσαιωνική 
Σερβία. Στην περίπτωσή μας με τη φράση αιρετικές λέξεις προφανώς εννοεί την 
βλασφημία. Ουσιαστικά στο σημείο αυτό έχουμε την εφαρμογή χρηματικών 

                                                           
73 ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ. – ŠARKIĆ S., Ο Κώδικας, ό.π., σελ. 253. 
74 NOVAKOVIC S., Zakonik, ό.π., σελ. 24. 
75 BUBALO Dj., Zakonik, ό.π., σελ. 157.  
76 ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ. – ŠARKIĆ S., Ο Κώδικας, ό.π., σελ. 252. 
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ποινών, οι οποίες βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. Επιπροσθέτως, η 
συγκεκριμένη ποινή αποτελεί συνδυασμό χρηματικής και ραβδισμού77.  
 Συνεπώς στον Κώδικα Νόμων του Στεφάνου Δουσάν συναντούμε αυτές 
τις τρεις διατάξεις αναφορικά με την αντιμετώπιση και την εικόνα των 
ετεροδόξων.  

* 

 4.1.5 Το Σύνταγμα του Ματθαίου Βλαστάρη. 

 Ένα από τα σημαντικά νομικά κείμενα της ύστερης βυζαντινής περιόδου 
με εκκλησιαστικό υπόβαθρο και προέλευση αποτελεί το επονομαζόμενο 
«Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον» του ιερομονάχου Ματθαίου Βλαστάρη78. Το έργο 
κατανέμεται σε 24 μέρη, σύμφωνα με το ελληνικό αλφάβητο και ως προοίμιο η 
«Προθεωρία», η οποία εμπεριέχει μια ιστορική περιγραφή των πηγών του 
κανονικού δικαίου με χρονολογική σειρά, ενώ ακολουθούν οι πολιτειακοί 
νόμοι, ο πίνακας με τον τίτλο του κάθε κεφαλαίου και ένας ευσύνοπτος 
πρόλογος με τον τίτλο: «περὶ ὁρθοδόξου πίστεως».79 
 Σχετικά με το χρόνο κατά τον οποίο συντάχθηκε η συλλογή, σύμφωνα με 
τους μελετητές, υπολογίζεται περίπου το 1334/5 με βάση εκκλησιαστικές και 
πολιτειακές. Από εκκλησιαστική σκοπιάς χρησιμοποιήθηκαν ο Νομοκάνων σε 14 
τίτλους, καθώς και τα ερμηνευτικά υπομνήματα του Ιωάννη Ζωναρά και του 
Θεόδωρου Βαλσάμωνος, ενώ από πολιτειακής, η Εκλογή των Ισαύρων εν μέρει, η 
Εισαγωγή των Μακεδόνων, ο Πρόχειρος Νόμος, οι νεαρές του Λέοντος Σοφού και 
τα Βασιλικά, καθώς και τις παράγωγες συλλογές του 9ου και 10ου αιώνα80. 
 Το Σύνταγμα Νόμων του Ματθαίου Βλαστάρη γνώρισε ευρύτερη διάδοση 
στις σλαβικές χώρες και εντάχθηκε στις βασικές πηγές του κανονικού τους 

                                                           
77 BUBALO Dj., Zakonik, ό.π., σελ. 180 και ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ. – ŠARKIĆ S., Ο Κώδικας, ό.π., σελ. 254. 
78 Ο Ματθαίος Βλαστάρης έζησε περίπου από το 1280 – 1350 και ήταν ιερομόναχος στη Μονή Περιβλέπτου 
στη Θεσσαλονίκη όπου και πέθανε. Σχετικά βλ. ΤΡΩΙΑΝΟΥ Σ.Ν., Οι Πηγές, ό.π., σελ. 297.  Επίσης για τη 
βιογραφία και το έργο του βλ. ODB, τομ. 1, σελ. 295.  
79 ΤΡΩΙΑΝΟΥ Σ.Ν., Οι Πηγές, ό.π., σελ. 297. 
80 ό.π., σελ. 298.  
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δικαίου. Λίγο μετά τη σύνταξή του μεταφράστηκε στη σερβική και βουλγαρική 
τον 16ο αιώνα, ενώ τον 17ο στη ρωσική81. 
 Σχετικές διατάξεις που αφορούν ετερόδοξα κινήματα και γενικότερα την 
νομική αντίληψη της εποχής σύνταξης του Συντάγματος του Ματθαίου82 στη 
σλαβονική  έχουμε  τα εξής:  
О їеретицех и како подобаѥть приѥмати иже 

оть ереси обраштаюштїихь се
83 

«Περί αιρετικών και πως οφείλουμε να 
δεχόμαστε αυτούς τους οποίους 
μεταστρέφονται  από την αίρεση» 

   
Στην αρχή της περιγραφής της συγκεκριμένης διάταξης παρατηρούμε, ότι 

μας εισάγει στον τρόπο με τον οποίο θα αναφερθεί σε κάθε μια αίρεση ξεχωριστά 
αρχίζοντας από τις ονομασίες τους και ειδικότερα από ποιες πολυπληθείς και 
ξένες αρχές πήραν το όνομά τους: Прьвѣѥ да рекоуть се именованїа, же прѣльст'ноѥ и 

многообразноѥ тоуждихь прѣданїі коѥмуждо ихь оудостои овѣхь оубо ереси именоваше
84. 

Διαπιστώνουμε μια τάση εξειδίκευσης και κατά κάποιο τρόπο αποδόμησής τους, 
έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά σχετικά με τη διδασκαλία τους:   
О павликїанисавшихь се Сбора ·а· -го ·і· 

Прьваго же сбора деветонадесетоѥ правило и 

павликїанишавшихь се таже сьборници 

прибѣгаюштихь црькви повелѣваѥть 

покрьштавати
85

.  

 

Σχετικά με αυτούς που έγιναν 
Παυλικιανοί. 
Α ΄Σύνοδος 12ος Κανών. 
Ο 19ος Κανών της Πρώτης Οικουμενική 
Συνόδου ορίζει ότι οι Παυλικιανοί, οι 
οποίοι προσεγγίζουν την Ορθόδοξη 
Εκκλησία οφείλουν να βαπτιστούν. 

 

                                                           
81 Για τα σλαβονικά χειρόγραφα του Συντάγματος βλ. MATIJA VLASTAR SINTAGMA, μτφ. SUBOTIN – GOLUBOVIĆ T., 
SANU, Odeljenje Društvenih Nauka, Iyvori Srpskog Prava 18, Beograd 2013, σελ. 16-17.  
82 Για την ερμηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιούμε την κριτική έκδοση: MATIJE VLASTARA SINTAGMAT, Azbučni 
zbornik vizantijskih crkvenih i državnih zakona i pravila, NOVAKOVIĆ ST., Beograd 1907. [στο εξής: MATIJE VLASTARA 
SINTAGMAT, Azbučni zbornik]. Επίσης σημαντική η έκδοση: ΡΑΛΛΗΣ Γ.Α.-ΠΟΤΛΗΣ Μ., Ματθαίου τοῦ Βλαστάρεως 
Σύνταγμα κατὰ στοιχεῖον, Ἐν Ἀθήναις 1859 (ανατ. 1966).  
83 MATIJE VLASTARA SINTAGMAT, Azbučni zbornik, ό.π., σελ. 59, 26-27. 
84 ό.π., σελ. 60, 3-5. 
85 ό.π., σελ. 65, 23-26. 
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 Με τη διάταξη αυτή και ειδικότερα με την επιβολή του βαπτίσματος, 
γίνεται κατανοητός και ο τρόπος με τον οποίο η επίσημη Εκκλησία δεχόταν τους 
μεταστραφέντες αιρετικούς. 
Павликїане же манихеѥ прѣименоваше се оть 

нѣкихь  братеньць двѣю , Павла и Иоана , 

соуштихь оть Самосать , сновомь жен  

нѣкоторѥ Манихеани Калин ҆никиѥ именомь, 

злочьстїемь множаѥ неже млѣкомь  с н 

вспитѣв ҆шеѥ
86

.. 

 

«Περί Παυλικιανών: 
Παυλικιανοί ονομάζονταν και οι 
Μανιχαίοι, από τους δύο αδερφούς 
Παύλου και Ιωάννη, με καταγωγή από τα 
Σαμόσατα, και ήταν γιοι κάποιας 
μανιχαίας ονόματι Καλλινίκη, η οποία 
περισσότερο θήλασε τους γιούς της με 
κακία παρά με γάλα».  

 
 Όπως διαπιστώνουμε ακολουθείται η βιογραφική μέθοδος με στοιχεία 
της καταγωγής, αλλά και ένας χαρακτηρισμός με αρνητική και συμβολική χροιά, 
όπου ο θηλασμός της μητέρας και το γάλα αντικαθίσταται από την κακία. Ο όρος 
κακία κατά προέκταση προφανώς σημαίνει και την κακοδοξία σε αντίθεση με 
την Ορθοδοξία που ουσιαστικά είναι η αίρεση. 
Ακολουθεί η διάταξη για τους Μανιχαίους: 
Манихеѥ же глаголють се почитаюштеи 

Манентова, Манен ҆ть же сь нарицаше 

оутѣшител себе
87

.. 

 

«Μανιχαίοι ονομάζονται, όλοι όσοι 
ακολουθούν τη διδασκαλία του Μάνεντος, 
και ο Μάνης αποκαλούσε τον εαυτό του 
διδάσκαλο....». 

 
 Στο σημείο αυτό είναι φανερός ο στόχος του συγγραφέα να τονιστεί η 
δυιστική αντίληψη της διδασκαλίας των Μανιχαιστών, με μια ειρωνική διάθεση 
και επικριτική για τις δογματικές θέσεις. 
О Оуален  ҆тинехь, рек ҆ше богомилѣхь, 

Масалинехь, рек ҆ше ев  ҆хїтѣхь, сирѣчь 

«Οι Ουαλεντιανοί είναι βογομιλική αίρεση, 
η οποία εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της 
βασιλείας του Ουαλεντιανού και Ουάλη 

                                                           
86 MATIJE VLASTARA SINTAGMAT, Azbučni zbornik, ό.π., σελ. 66, 4-7. 
87 ό.π., σελ. 67, 29-32. 
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молитвицѣхь. 

Оуален ҆тине же , же вь врѣмена 

Оуален ҆тина и Оуален  ҆та прозеб ҆ши ересь 

богомил ҆ска рек ҆ше масалїан ҆ска
88

.  

 

και ονομάζεται Μεσσαλιανοί....υπό την 
επήρεια του δαίμονος, θεωρούν ότι αυτός 
είναι το Άγιο Πνεύμα.» 

 
 Είναι σαφής στη διάταξη αυτή η δογματική αμφισβήτηση, εφόσον ως 
αιτία της θέσης αυτής θεωρεί την επήρεια από το Διάβολο και όχι μια πράξη 
σωφροσύνης. 
Бомомил ҆ска же ересь не прѣдь мнозѣмь же 

сстави се нашего рода , честь соушти оть 

масалїан ҆скѥ, сьслагаюшти се о мнозѣ онѣхь 

прѣданїемь ѥсть же же и приизьобрѣтши и 

врѣдь привьзрастив ҆ши
89

.  

«Η Βογομιλική αίρεση προσφάτως 
εμφανίστηκε στην κοινωνία μας και 
αποτελεί μέρος της Μεσσαλιανικής , 
εφόσον ταυτίζονται σε πολλά ζητήματα, 
αλλά ακόμη περισσότερο αύξησε τη 
ζημιά». 

 
 Στη σχετική διάταξη είναι προφανές ότι η αίρεση των βογόμιλων 
αποτελούσε μια νέα κατάσταση στην τότε συγχρονία και για αυτό το λόγο 
έσπευδαν να την ταυτίσουν με τους  Μεσσσαλιανούς. Η αρνητική χροιά σχετικά 
με την αύξηση της πνευματικής ζημίας είναι χαρακτηριστική ασχέτως που δεν 
προβαίνει σε πιο σκληρούς χαρακτηρισμούς. Έτσι ολοκληρώνεται η εικόνα των 
ετεροδόξων στη σλαβονική μετάφραση του Ματθαίου Βλαστάρη.  
 Ανακεφαλαιώνοντας την ερμηνευτική θεώρηση της εικόνας των 
ετεροδόξων σε σλαβονικά νομικά κείμενα διαπιστώνουμε σε πρώτη φάση την 
κατά κάποιο τρόπο σύμπραξη της εκκλησιαστικής και πολιτικής εξουσίας, οι 
οποίες εξέφραζαν την αντίθεσή τους απέναντι σε οποιαδήποτε διαφορετική 
δογματική 90  θεώρηση, εφόσον ο αιρετικός ήταν αποστάτης και συνεπώς 
αποτελούσε απειλή και για το κράτος91.  
                                                           
88 MATIJE VLASTARA SINTAGMAT, Azbučni zbornik, ό.π., σελ. 68, 6-10. 
89 ό.π., σελ. 69, 7-11. 
90 Η έμφαση δική μας. Με τον όρο δογματική δεν εννοούμε κατ‟ ανάγκην θρησκευτική.  
91 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α., Αιρέσεις, ό.π., σελ. 15-16. 
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 Έπειτα από την ερμηνευτική ανάλυση των κειμένων παρατηρούμε ότι η 
νομική και πολιτική εξουσία κινήθηκε σε τρεις άξονες: Καταστολή, επανένταξη 
στην Ορθοδοξία,  Διάκριση – Απομόνωση. Ειδικότερα στην Εκλογή εντοπίσαμε τη 
μοναδική διάταξη, η οποία είχε απόλυτα κατασταλτικό χαρακτήρα. Στο 
Συνοδικόν του Βορίλα, εκτός του ότι ακολουθείται η βυζαντινή πολιτική, 
διαπιστώνουμε με τον κατάλογο αναθεματισμών μια τάση διάκρισης με στόχο 
την ολοκληρωτική απομόνωση των ετεροδόξων. Στον Νομοκάνονα του Σάββα 
Σερβίας περισσότερο ακολουθείται μια πολιτική επανένταξης των αιρετικών και 
μια ορολογική διασάφηση των αιρέσεων. Προφανώς, όπως υποστηρίζει η 
Κωνσταντακοπούλου, αποτελούσε μια από τις κύριες ιδεολογικές πρακτικές της 
εποχής, η οποία εφαρμόστηκε στις Εκκλησίες των Βαλκανίων με στόχο σαφώς 
τον έλεγχο, εφόσον η φυσική εξόντωση προφανώς δεν είχε αποφέρει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα 92 . Αντιθέτως στον Κώδικα Νόμων του Δουσάν 
συναντούμε καθαρά κατασταλτικές διατάξεις με αρκούντως αυστηρή διάθεση, 
καθώς και μια τάση διάκρισης με στόχο και σε αυτή την περίπτωση της 
απομόνωσης των ετερόδοξων ομάδων και όσων θα τους υπέθαλπαν. Πιθανώς να 
υπήρξε έξαρση της διάδοσης, η οποία οδήγησε στην επιβολή των συγκεκριμένων 
μέτρων.  Τέλος, στο Σύνταγμα του Ματθαίου Βλαστάρη έχουμε εξαρχής την 
αναφορά στην πολιτική της επανένταξης και στις μεθόδους. Οι διατάξεις έχουν 
χαρακτήρα περιγραφικό των αιρέσεων  και σε ορισμένες περιπτώσεις υποβόσκει 
αρνητική χροιά η ειρωνική διάθεση.  

*

                                                           
92 ό.π., σελ. 17. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ. 
 

Στο σημείο αυτό θα προβούμε στη συγκεφαλαίωση και στη συνολική 
αποτίμηση της μελέτης μας, που είχε ως θεματικό άξονα τη διερεύνηση της 
πρόσληψης των αιρέσεων ως λογοτεχνικού μοτίβου με αφετηρία την Εικονομαχική 
περίοδο και με σημείο αναφοράς την εμφάνιση, διάδοση και επιρροή του 
κινήματος των Βογόμιλων στην ευρύτερη περιοχή του βαλκανικού χώρου.  

Η μέθοδος προσέγγισης που ακολουθήσαμε ήταν η ερμηνευτική – 
κειμενική ανάλυση με γνώμονα το πως σκιαγραφείται η εικόνα των 
εικονομάχων αυτοκρατόρων, των ετεροδόξων μέσα από κείμενα ορθοδόξων και 
με κατανομή ανά αιώνες, της εικόνας των ετεροδόξων σε κείμενα καθολικών, 
την εικόνα των ετεροδόξων σε σλαβικά νομικά κείμενα, καθώς και στην 
ανάλυση κειμένων που κατηγοριοποιούνται ως έμμεσης ή άμεσης επιρροής από 
το βογομιλισμό με στόχο τη διερεύνηση της δικής τους αντίληψης και 
κοσμοθεωρίας. 

Από την ενδελεχή κειμενική ανάλυση καταλήξαμε στο ότι η 
αφηγηματική δομή της εικόνας των εικονομάχων αυτοκρατόρων παρουσιάζει 
σαφείς ομοιότητες ως προς τη δομή της σκιαγράφησης της εικόνας των 
ετεροδόξων από τους ορθόδοξους συγγραφείς από τον 8ο έως και τον 15ο αιώνα. 
Τα κοινά αυτά χαρακτηριστικά μπορούμε να τα εντοπίσουμε στα εξής σημεία: 

Η αφηγηματική διάρθρωση των κειμένων στηρίζεται τις περισσότερες 
φορές στη χρήση αντιθετικών μοτίβων, τα οποία λειτουργούν εμφατικά στην 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της συγχρονίας των κειμένων. Την ταύτιση αυτή 
μπορούμε να τη δούμε στον πίνακα: 

 
ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΑ ΜΟΤΙΒΑ 

ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΕΙΚΟΝΑ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ 

Ευσέβεια VS Ασέβεια 
Φως VS Σκότος 

Ορθοδοξία VS Κακοδοξία 
Απιστία VS Αθεΐα 
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ΟρθόδοξοιVS Ετερόδοξοι 
Καλό VS Κακό 

 
Η ονοματοθεσία μεταξύ των εικονομάχων αυτοκρατόρων και της 

εικόνας των ετεροδόξων που σκιαγραφούν οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί 
συγγραφείς παρουσιάζει ομοιότητες και σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζονται. 
Έτσι συναντούμε, όμοιους επιθετικούς και ονοματικούς προσδιορισμούς, 
εθνωνυμικούς προσδιορισμούς. Ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση των κειμένων, 
οι χαρακτηρισμοί ταύτισης τόσο των εικονομάχων όσο και των ετερόδοξων με 
τους Εβραίους, γύρω από το όνομα των οποίων είχε δημιουργηθεί ένα αρνητικό 
πνεύμα σύνδεσής τους και ταύτισης με τις απαρχές της κακοδοξίας. Ενδεικτικά 
παραθέτουμε κάποιους χαρακτηρισμούς στον παρακάτω πίνακα : 

 
ΚΟΙΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ 

ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ ΕΙΚΟΝΑ ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ 

θεοστυγές φρόνημα  
Μιχαήλ Β ΄ 

θεοστυγές ἐπεκώμασε φρόνημα. 
Πατριάρχης Φώτιος 

τόν κατάρατον. 
Λέων Γ ΄ 

Καὶ γὰρ ὁ κατάρατος οὗτος. 
Πατριάρχης Φώτιος 

τόν ἀποστάτην 
Λέων Γ ΄ 

ὁ ἀποστάτης οὗτος καὶ τρισαλιτήριος. 
Πατριάρχης Φώτιος 

δυσώνυμος θὴρ Λέων τῇ προσηγορίᾳ 
Λέων Ε ΄ 

τοῦ δυσωνύμου Μάνεντος 
Πατριάρχης Φώτιος 

ἐκμιμούμενος τὸν πάλαι τῆς 
μυσαρᾶς ταύτης αἱρέσεως 

Λέων Ε ΄ 

περὶ τῆς Μανιχαίων καὶ Παυλικιανῶν 
λεγομένων μυσαρᾶς αἱρέσεως 

Πέτρος Σικελιώτης  
Λέων ὁ Ἀρμένιος 

Λέων Ε ΄ 
ὀνὸματι Παῦλος Ἀρμένιος 

Πέτρος Σικελιώτης 
ὁ παμμίαρος, -ἀλάστωρ,  

Λέων Γ ΄ 
ὅντως καὶ λυμεῶνες καὶ ἀλάστορες 

Ευθύμιος Ζιγαβηνός 
Ὁ δὲ σκυθρωπὸν καὶ ὑφείμενον 

Λέων Ε ΄ 
Καὶ ἐσκυθρώπακεν ὁ Βογόμιλος 

„Αννα Κομνηνή 
ἐκμιμούμενος τὸν πάλαι τῆς 
μυσαρᾶς ταύτης αἱρέσεως 

Λέων Ε ΄ 

Τοὺς ἀπὸ τῆς μυσαρᾶς αἱρέσεως τῶν 
Πογομίλων 

Αποκηρυκτικά κείμενα 
 12ου αιώνος. 

πρόδρομος τοῦ Αντιχρίστου. πρόδρομοι τοῦ Ἀντιχρίστου 
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Λέων Ε ΄ Πατριάρχης Γερμανός Β΄ 
΄ 

 ut per antipapam moras antichristi 
Καρδινάλιος Κόνραντ. 

τόν πάσης πλήρης κακίας καὶ δόλου. 
Λέων Γ  

ὁ ἀπὸ Καλαβρίας ὁρμώμενος Βαρλαὰμ 
ἐκεῖνος καὶ ὁ πάσης κακίας ἀνάμεστος 

Πατριάρχης Κάλλιστος Α ΄ 
 
ἀνθρώπιόν τι βδελυρόν 

Κωνσταντίνος Ε ΄ 

 
Βογόμυλοι, ἀνθρώπια δυσσεβῆ 

Συμεών Αρχιεπίσκοπος  
Θεσσαλονίκης 

 
 
 
 
 
δύο τινές θεόμαχοι Ἑβραίων παῖδες. 

Λέων Γ ΄ 
 

ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ Ιουδαίων, 
Ἀγαρηνῶν καὶ ἑτέρων οἱ τοιοῦτοι 
Βογόμιλοι βδελυκτότεροι και 
δυσσεβέστεροι. 

Πατριάρχης Γερμανός Β΄ 
perfidiores Iudaeis et crudeliores 
paganis. 

Πάπας Γρηγόριος Θ ΄ 

акі древле июдꙛ на распѧ рии 

господьни оусті џоулит бьс 

предана свѧтѣи црькви. 

Κοσμάς Πρεσβύτερος. 
 
Επίσης παρατηρούμε τη χρήση όμοιων ζωομορφικών παραβολικών 

μοτίβων συνολικά, τα οποία προσδίδουν μια χαρακτηριστική εικονοποιία στις 
αφηγήσεις, αλλά και ενέχουν έντονο συμβολισμό. Έτσι συναντούμε τα μοτίβα: 

Θηρίου, Δράκοντος,  
Λύκου, Χοίρου,  
Σκύλου, Φιδιού. 

 Από άποψης ειδολογικής κατανομής των κειμένων που προσεγγίσαμε 
ερμηνευτικά παρατηρούμε την εξής διάρθρωση, στην οποία διαπιστώνουμε τη 
σαφή επικράτηση των Ομιλιών και των Ιστοριογραφικών – Χρονογραφικών 
έργων σε σχέση με την ειδολογική κατανομή των συγγραμμάτων που εξετάσαμε 
για την εικονομαχική περίοδο στην οποία υπερίσχυαν σαφώς οι Βίοι Αγίων και 
τα Ιστοριογραφικά – Χρονογραφικά έργα. Η κατηγοριοποίηση φαίνεται στο 
ακόλουθο γράφημα: 
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Η χρήση των σχημάτων λόγου τόσο στη σκιαγράφηση των εικονομάχων 

αυτοκρατόρων όσο και στη σκιαγράφηση των ετεροδόξων από ορθοδόξους και 
καθολικούς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόσληψη του κειμένου από 
τον ακροατή - αναγνώστη, επηρεάζοντας την εικόνα που σχηματοποιείται στο 
υποσυνείδητό του.  
 Ως αποκορύφωμα της αρνητικής σκιαγράφησης της εικόνας των 
ετεροδόξων μπορούμε να πούμε, ότι αποτελούν οι 8ος -9ο αιώνα και ο 10ος – 11ος 

προφανώς εξαιτίας της έξαρσης της διάδοσης των ετερόδοξων κινημάτων, ιδίως 
όταν αρχίζει να αποτελεί δημόσιο κίνδυνο, όπως για παράδειγμα όταν η αίρεση 
διεισδύει στις τάξεις της αριστοκρατίας στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 
των Κομνηνών1419. Παρατηρούμε, ότι εκτός από τους εκπροσώπους του κλήρου 
συγγράφουν και εκπρόσωποι της πολιτειακής εξουσίας, όπως για παράδειγμα η 
Άννα Κομνηνή. Αντίθετα, η σκιαγράφηση της εικόνας των ετεροδόξων στα 
κείμενα του 13ου – 14ου αιώνα αποτελεί αφόρμηση στη διαμάχη Ησυχαστών – 
Αντιησυχαστών. 

                                                           
1419 ΚΑΠΡΟΖΗΛΟΣ Α., Ιστορικοί και Χρονογράφοι, ό.π. σελ. 448. 
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 Η σύμπραξη εκκλησιαστικής – πολιτικής εξουσίας γίνεται εμφανής από 
τα νομικά κείμενα τα οποία εξετάσαμε, όπου υπερίσχυσαν δύο δομικοί άξονες: Η 
καταστολή και η επανένταξη ως πρακτικές αντίκρουσης του πολιτικού 
ζητήματος. Ο ρόλος της εκκλησιαστικής εξουσίας ήταν ακόμα πιο εμφανής στις 
αντιδράσεις των καθολικών απέναντι στους μετακινούμενους πληθυσμούς που 
κατευθύνθηκαν για παράδειγμα στις περιοχές της Βοσνίας και Δαλματίας, όπου 
παρατηρούμε τη συχνότητα αποστολής επιστολών προς τους αυτοκράτορες για 
την άμεση λήψη μέτρων, έναντι των συνεχώς αυξανόμενων ετεροδόξων 
ομάδων. 

Έτσι με γνώμονα το κείμενο και αναφορικά με τον στόχο που θέσαμε 
στην αρχή της μελέτης που ήταν σαφώς η διερεύνηση της σχέσης κειμένου – 
κοινωνίας, και με βάση το αμφίδρομο μοντέλο  επιρροής της κοινωνίας στη 
λογοτεχνία και το αντίστροφο: 

                           Κοινωνία                                            Λογοτεχνία 
Διαπιστώνουμε, ότι υπάρχει μια σταθερή συχνότητα και ομοιότητα 

χαρακτηρισμών, καθώς και φραστική αλληλουχία. Η αρνητική διάσταση και οι  
βολές τόσο προς τους εικονομάχους, όσο και προς τους ετεροδόξους ταυτίζονται 
και αποκτούν ουσιαστικά μια θα λέγαμε κοινή «κειμενική οντότητα1420», η οποία 
λαμβάνει έναν χαρακτηρισμό , την αίρεση. 

Ο αφηγηματικός στόχος προφανώς δεν έχει μόνο θεολογικό υπόβαθρο, 
αλλά και πολιτικό, όμως πρέπει να τονιστεί ότι η δημιουργία αυτή ενός κοινού 
τόπου φραστικής αντίκρουσης ενεργοποιείται ως απόληξη ενός σημαντικότερου 
και υποσυνείδητου παράγοντα που δεν είναι άλλος από την αντίκρουση στο 
σχήμα: «άλλος - άλλο». Συνεπώς, η ονοματοθεσία και η σκιαγράφηση 
εικονομάχων – ετεροδόξων τείνει να αποκτήσει δομή προσωνυμική και να 
προσδιορίζει, οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί διαφορετικό από το ορθό τόσο σε 
πολιτικό όσο και σε θεολογικό, αλλά  κυρίως σε ιδεολογικό επίπεδο. Επομένως, 
προβαίνοντας σε μια σχηματική παράσταση της ταύτισης της ονοματοθεσίας θα 
μπορούσαμε να την αποδώσουμε με το ακόλουθο σχήμα: 

 

                                                           
1420 Η έμφαση δική μας.  
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Εικονομάχος  
Ετερόδοξος                               =«Άλλος – Άλλο - διαφορετικότητα». 
Άθεος     
Από την άλλη πλευρά και έπειτα  από την ενδελεχή ερμηνευτική 

ανάλυση των κειμένων έμμεσης σχέσης με το βογομιλισμό παρατηρούμε ότι 
πρόκειται για κείμενα, στα οποία προσιδιάζουν η προφορικότητα και η 
θεατρικότητα, εφόσον σε όλα η αφήγηση διεξάγεται σε α ΄πρόσωπο και σε 
διαλογική μορφή, όπως, επίσης, και ότι οι αφηγητές εμφανίζονται να 
λαμβάνουν μέρους στην εξιστόρηση (αυτοδιηγητικοί σε αντίθεση με τους 
αφηγητές της εικόνας των ετεροδόξων που είναι στην πλειοψηφία τους 
ετεροδιηγητικοί). Οι ζωντανές περιγραφές διανθίζουν τα κείμενα, τα οποία με 
υφολογικές τεχνικές ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις καθιστώντας τον 
αναγνώστη – ακροατή παρών στην εξέλιξη των γεγονότων. Παρατηρούμε, 
επίσης την παντελή έλλειψη αρνητικών χαρακτηρισμών και δεν υπάρχει 
διακειμενικός διάλογος με τους Ορθοδόξους. Η συμμετρική, γεωμετρική και 
ανατομική διάσταση των αφηγήσεων – περιγραφών, καθώς και το υψηλό 
γλωσσικό ύφος μας κάνει να πιστεύουμε ότι δεν απευθύνονταν μόνο σε λαϊκά 
στρώματα, τα οποία θα δυσκολεύονταν να κατανοήσουν τόσο τους 
συμβολισμούς των κειμένων όσο και το γλωσσικό επίπεδο. 

* 
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 Στο σημείο αυτό θα προβούμε στην παράθεση κειμένων που αφορούν στη 
σκιαγράφηση της εικόνας των ομάδων που εξετάστηκαν και αναλύθηκαν στο 
κύριο μέρος της μελέτης, των Εικονομάχων αυτοκρατόρων, των ετεροδόξων σε 
ορθόδοξους συγγραφείς και αποσπάσματα κειμένων που ανήκουν στις ομάδες 
άμεσης και έμμεσης σχέσης με το βογομιλισμό. 

 
 

ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
Μεσαιωνικά Ελληνικά: 
 
Η εικόνα των Μανιχαίων στο Κατὰ Μανιχαίων του Ιωάννη Δαμασκηνού. 
65 Πλανᾶται ὑπὸ θεοῦ προφήτης ἢ τοῦ θεοῦ παραχωροῦντος αὐτὸν 

πλανηθῆναι κατὰ τὴν ἀξίαν τῆς ἐπιθυμίας αὐτοῦ ἢ προλέγων καὶ τοῦ θεοῦ ἄλλα 
ποιοῦντος, παρ' ἃ προεῖπε, πεπλανῆσθαι λέγεται ὑπὸ θεοῦ, τουτέστι πλάνος 
ἀποδεδεῖχθαι. 66 Εἴπατε οὖν ἡμῖν, ὦ Μανιχαῖοι· Ἡ ὕλη, ἣν λέγετε κακίαν καὶ 
σκότος καὶ φθορὰν καὶ θάνατον, ἄναρχον καὶ ἀίδιον, οὐσία ἦν ἢ συμβεβηκός; 
Καὶ εἰ μὲν οὐσία, ἢ σῶμα ἦν, οἷον γῆ, ὕδωρ, ἀήρ, πῦρ, ἢ ἀσώματον, οἷον θεός, 
ἄγγελος, ψυχή, ἢ ἐκ σώματος καὶ ἀσωμάτου σύνθετος. Καὶ εἰ μὲν σῶμα, ἀκίνητος 
ἦν· πᾶν γὰρ σῶμα ἄψυχον καὶ ἀκίνητον. Καὶ πῶς μὴ κινουμένη ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια 
τοῦ φωτός; Ἢ πῶς ἔσχε κίνησιν; Ἢ ἀγαθὸς καὶ οὐκ ἀγαθὸς ὁ δεδωκὼς τῇ κακίᾳ 
κίνησιν ἢ ἄλλος ἔδωκεν αὐτῇ τὴν κίνησιν παρὰ τὸν ἀγαθόν, καὶ ἔσονται τρεῖς 
ἀρχαὶ καὶ οὐ δύο. Εἰ δὲ λέγετε, ὅτι ἀσώματος ἦν ἡ ὕλη, πόθεν τὸ σῶμα; Ἡ γὰρ 
ἀσώματος καὶ ἄναρχος οὐσία οὐ δύναται εἰς σῶμα τραπῆναι. Πόθεν οὖν ἡ 
ἀναρίθμητος τῶν σωμάτων πληθύς; Εἰ δὲ σύνθετον εἴπητε τὴν ὕλην ἐξ 
ἀσωμάτου καὶ σώματος, γνῶτε, ὅτι ἀδύνατον σύνθετον γενέσθαι εἰ μὴ ἐξ ἁπλῶν, 
ὥσπερ ἀδύνατον γενέσθαι δύο εἰ μὴ ἐκ μιᾶς καὶ μιᾶς καὶ ἀδύνατον γενέσθαι 
ἄνθρωπον εἰ μὴ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος καὶ ἀδύνατον γενέσθαι σῶμα εἰ μὴ ἐκ 
τῶν ἁπλῶν στοιχείων, τῆς γῆς καὶ τοῦ ὕδατος καὶ τοῦ ἀέρος καὶ τοῦ πυρός. Χρὴ 
οὖν πρῶτον εἶναι τὰ ἁπλᾶ καὶ τότε γενέσθαι ἐκ τῶν ἁπλῶν σύνθετον. Ἔσονται 
οὖν οὐ δύο ἀρχαί, ἀλλὰ τρεῖς. Οὕτως ἀδύνατον ἄναρχον εἶναι τὴν ὕλην. Καὶ εἰ 
σύνθετος ἐξ ἀσωμάτου καὶ σώματος, διὰ τί οὐκ ἐποίησε τὸν ἄνθρωπον ἐκ τῆς 
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ἀσωμάτου αὐτοῦ φύσεως καὶ τοῦ σώματος; 67 «Ἄκουε, οὐρανέ, καὶ ἐνωτίζου, 
γῆ.» «Πρόσεχε, οὐρανέ, καὶ λαλήσω, καὶ ἀκουέτω γῆ ῥήματα ἐκ στόματός μου.» 
Λαλήσω γὰρ ῥήματα οὐκ ἐμῆς καρδίας, ἀλλὰ τῶν ἐσκοτισμένων καὶ 
μεμιαμμένων Μανιχαίων. Ἀκούσατε, λαοί, φυλαί, γλῶσσαι, ἀκούσατε. Ἓν 
θέατρον γενέσθω σήμερον ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Ἀκούσατε, τί λέγουσιν οἱ 
ἐπικατάρατοι Μανιχαῖοι, οἱ ἐσκοτισμένοι περὶ τὸ φῶς, τὸ στόμα τοῦ διαβόλου. 
Λέγουσιν, ὅτι ἡ ὕλη ἐπολέμησε μετὰ τοῦ θεοῦ καὶ ἀπέσπασε μέρος ἀπ' αὐτοῦ. 
Περιγραπτὸν λέγουσι τὸν θεόν, πολεμοῦντα καὶ πολεμούμενον καὶ λυπούμενον 
καὶ ἀποτεμνόμενον. Πολεμεῖται ὁ θεός; Ἀποκόπτεται ὁ θεός; Οἴμοι, οἴμοι, οὐκ 
ἀποκτενοῦμεν αὐτούς; Οὐ πυρὶ καταναλώσομεν; Τούτοις ὁμιλήσομεν; Τούτους 
εἰς κοινωνίαν δεξόμεθα; Ὁ κοινωνῶν αὐτοῖς ὅμοιος αὐτοῖς ἐστι καὶ τῆς μερίδος 
αὐτῶν ἔσται καὶ ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνι. Ἀδελφοί, κοινωνία 
λέγεται· ἀποθάνωμεν καὶ μὴ δεξώμεθα εἰς κοινωνίαν τοὺς Μανιχαίους. 
Ἀποθάνωμεν, ἵνα ζήσωμεν· ὁ δεχόμενος αὐτοὺς εἰς κοινωνίαν Μανιχαῖός ἐστιν, 
ὅμοιος αὐτοῖς. Κρεῖττόν ἐστιν ἰουδαΐσαι καὶ Ἰουδαῖον ἀποθανεῖν ἤπερ 
κοινωνῆσαι τοῖς Μανιχαίοις. Ὦ ἀπὸ τῶν Μανιχαίων. Ἀκούσατε δὴ πρὸς θεοῦ, ὦ 
ἄνδρες, ἀκούσατε, τί φησιν ὁ θεώλεστος Μάνης. Οὐκ ἔστι, φησίν, ὁ κόσμος τοῦ 
θεοῦ, ἀλλὰ τοῦ διαβόλου. Ἀπαλλοτριῶσαι ἡμᾶς βούλονται τοῦ θεοῦ ἡμῶν. Καὶ 
ἐλυπήθη, φησίν, ὁ θεός, ὅτι ἀπεκόπη μέρος ἀπ' αὐτοῦ, καὶ ἐπόνησεν. Ἐὰν 
ἀπεκόπη μέρος ἐξ αὐτοῦ, φθαρτός ἐστι· πᾶν γὰρ τὸ τεμνόμενον φθαρτόν ἐστιν. 
Ἐσύλησε καὶ ἥρπαξε, φησίν, ἡ κακία μέρος ἀπὸ τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τοῦτο πέμπει ὁ 
θεὸς καὶ συλᾷ καὶ ἁρπάζει τὸ μέρος τὸ συληθὲν ἀπ' αὐτοῦ. Λῃστὰς θεοῦ εἰσάγεις, 
ὦ θεώλεστε; Ἀλλὰ καὶ μηχανάς, φησίν, ἐποίησεν ὁ θεός, δώδεκα κάδους καὶ τὸν 
ἥλιον καὶ τὴν σελήνην, ἵνα λάβῃ τὸ ἴδιον. Εἶτα τί, ἵνα τι τελευταῖον γένηται, ἵνα 
πέμψῃ πῦρ ὁ ἀγαθὸς καὶ καύσῃ τὸν κόσμον καὶ ἀναλώσῃ πάντα καὶ 
ἀποκαταστήσῃ τὴν ὕλην κάτω εἰς τὸν τόπον αὐτῆς καὶ τὰς ψυχὰς τὰς μὴ 
δεξαμένας τὸν Μάνεντα; Ἀκούσατε, οἷα λέγει ὁ ἀντίδικος τοῦ θεοῦ, πόσην 
δύναμιν δίδωσι τῇ ὕλῃ· Καταβάλλει τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου τὴν δύναμιν. Πρῶτον 
μέν φησιν, ὅτι ἐσυλήθη καὶ ἐκλάπη. Ὢ ἀδυναμίας. Τὸν θεόν μου λέγεις 
ἀδύνατον; Ἀλλ' ἑκὼν παρεχώρησε. Πῶς οὖν ἐλυπήθη, εἰ μὴ ἐβιάσθη; Οὐδεὶς 
προδίδωσι τὰ ἑαυτοῦ ἑκουσίως καὶ λυπεῖται. Εἰ δέ, ἵνα μὴ κατακυριευθῇ ὁ τόπος 
αὐτοῦ, μὴ δυνηθεὶς ἄλλως περιγενέσθαι τῆς ὕλης, ἐλυπήθη, πῶς οὐκ ἀδύναμος; 
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Εἶτα λυπεῖται, καὶ κολάζεται τὸ μέρος τὸ ἀπ' αὐτοῦ, καὶ τεχνάζεται καὶ μηχανὰς 
ποιεῖ, ἵνα λάβῃ τὸ ἴδιον, καὶ οὐδὲ ὅλον ἀπολαμβάνει τὸ ἴδιον· αἱ γὰρ ψυχαὶ αἱ μὴ 
ἀκολουθήσασαι τῷ Μάνεντι εἰς αἰῶνα κολάζονται· καὶ τελευταῖον ἡ ὕλη πάλιν 
ἐν τοῖς ἰδίοις τόποις στασιάσασα τὸν ἀγαθὸν καὶ θλίψασα, αὐτὴ δὲ μὴ θλιβεῖσα, 
ἀλλὰ τὸ ἔσχατον πρὸς τὸ ἴδιον παλινδρομήσασα μετὰ καὶ τῶν ψυχῶν τῶν μὴ 
πιστευσασῶν τῷ Μάνεντι. Ἀλλὰ τυχὸν καὶ πάλιν ἀναστήσεται. 68 Εἴπατε ἡμῖν, ὦ 
Μανιχαῖοι· Ἡ ὕλη ἡσυχάζουσα τὸ πρότερον καλὴ ἦν ἢ κακή; Εἰ μὲν κακή, 
ὕστερον στασιάσασα καλὴ ἐγένετο. Εἰ δὲ πρῶτον καλή, ὕστερον κακή. Εἶτα 
στασιάσασα πρὸς ἑαυτὴν καὶ ἀτάκτως κινηθεῖσα καὶ ἐλθοῦσα εἰς τὰ τοῦ φωτὸς 
ὅρια, εἰ μὲν ἐθεάσατο τὸ ἄυλον φῶς, πῶς τυφλή; Πῶς δὲ καὶ ὕλη ἄυλον φῶς 
θεάσεται; Εἰ δὲ ἐνόησε, πῶς ἄλογος καὶ ἄνους; Εἰ δὲ καὶ ἠράσθη καθ' ὑμᾶς, πῶς 
ἄψυχος; Πῶς δὲ κακή; Τὸ γὰρ ἐρῶν τοῦ ἀγαθοῦ οὐ κακόν. Πῶς δὲ ἄνους καὶ 
ἄσοφος ἡ ἐκβᾶσα ἐκ τῶν αὐτῆς, ὥσπερ ζῷον οὐκ ἄλογον, ἀλλ' ὥσπερ ἄριστος 
στρατηγὸς καὶ εὔτακτος, καὶ λαβοῦσα ἀξιόλογον λάφυρον τοῦ φωτὸς καὶ εἰς τὰ 
ἑαυτῆς ὑποστρέψασα; Πῶς δὲ καὶ φαύλην λέγετε τὴν τὸ ἀγαθὸν δεξαμένην καὶ 
χωρήσασαν; Τὰ γὰρ δεκτικὰ ἀγαθοῦ οὐκ ἐναντία οὐδὲ πολέμια. Καὶ πάλιν· Εἰ ἡ 
ὕλη ἀφήρπασε μέρος τοῦ θεοῦ, δραστήριος μὲν καὶ ποιητικὴ ἡ ὕλη, παθητὴ δὲ 
καὶ ῥευστὴ ἡ φύσις τοῦ ἀγαθοῦ. Εἰ δὲ ἐκείνη μὲν τοῦ ἀγαθοῦ ἐπεθύμησεν, ὁ δὲ 
ἀγαθὸς μέρος αὑτοῦ ἔδωκε τῷ κακῷ, ἀμφότερα ἐτράπησαν· καὶ τὸ κακὸν γὰρ 
ἐπεθύμησε τοῦ ἀγαθοῦ καὶ ἀγαθὸν ἐγένετο, καὶ τὸ ἀγαθὸν δεξάμενον μιγῆναι τῷ 
κακῷ κακὸν ἐγένετο. Καὶ πάλιν· Ἐβλάβη τὸ ἀγαθὸν ὑπὸ τῆς ἁρπαγῆς καὶ τῆς 
μίξεως ἢ ἔβλαψεν, ἢ ὠφέλησεν ἢ ὠφελήθη; Εἰ μὲν ὠφελήθη, ἐνεργὸν καὶ 
ἀγαθὸν τὸ ὠφελῆσαν καὶ ἧττον τὸ ὠφεληθὲν καὶ παθητόν. Εἰ δὲ ἐβλάβη, καὶ 
οὕτω παθητὸν τὸ βλαβὲν καὶ ἐπικρατέστερον τὸ βλάψαν. Εἰ δὲ ἔβλαψε, κακόν 
ἐστι. Εἰ δὲ ὠφέλησε, φθονερὸς ὁ ἀγαθός, λυπηθεὶς καὶ μνησίκακος, πυρὶ 
παραδοὺς τὴν ὕλην καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῆς μνησικακίας καὶ ἐξ ἑαυτοῦ μέρος σὺν 
αὐτῇ. Εἰ δὲ οὐδὲ ἔβλαψεν οὐδὲ ἐβλάβη οὐδὲ ὠφέλησεν οὐδὲ ὠφελήθη, πρῶτον 
μὲν ἀνενέργητον· τὸ γὰρ ἀγαθόν, ἔνθα ἂν γένηται, ὠφελεῖ, ἐὰν ἔχῃ ἀγαθὴν 
ἐνέργειαν· δεύτερον δὲ ἄδικον, ὅτι μηδὲ ὠφεληθεὶς μηδὲ βλαβεὶς κολάσει τὴν 
μηδὲν ἀδικήσασαν ὕλην. Εἰ δὲ διὰ τὸ ἐρασθῆναι αὐτοῦ τὴν ὕλην καὶ μετασχεῖν 
αὐτοῦ ὀργίζεται ὁ θεὸς καὶ λυπεῖται καθ' ὑμᾶς, μηδεὶς ἐρασθῇ αὐτοῦ. Εἰ δέ, ὥς 
φατε, γνοὺς ὁ θεὸς τὴν ὕλην ἐπερχομένην αὐτῷ ἑκὼν συνεχώρησεν ἁρπαγῆναι 
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μέρος αὐτοῦ ὑπ' αὐτῆς, ἵνα αὐτῆς τὴν κίνησιν περιγράψας τιμωρήσηται ὥσπερ 
βόλον ἐντήξας τῇ γεέννῃ, πρῶτον μέν, τίνος ἕνεκεν οὐκ εὐθέως ἔτηξε καὶ 
παρέδωκεν αὐτὴν τῇ γεέννῃ; Εἰ δὲ οὐκ ἐδύνατο εἰ μὴ τρόπῳ τοιούτῳ, ἡμῖν τί 
μέμφεται μὴ ἀνθισταμένοις τῷ πονηρῷ, αὐτὸς προδοὺς τὰς ψυχὰς ἡμῶν διὰ 
ἀδυναμίαν; Εἶτα γέενναν λέγοντες ἢ ὁμοούσιον τοῦ ἀγαθοῦ ταύτην ἐρεῖτε ἢ 
ὁμοούσιον τοῦ πονηροῦ ἢ ἄλλην οὐσίαν, καὶ οὐκέτι δύο, ἀλλὰ τρεῖς. Εἰ γὰρ τοῦ 
ἀγαθοῦ, πῶς κολάζει; Οὐκ ἀγαθὴ γὰρ ἡ γέεννα. Εἰ δὲ τοῦ πονηροῦ, οὐ κολάζει τὸ 
πονηρόν· οὐδὲν γὰρ ἑαυτὸ κολάζει. Εἰ δὲ ἕτερόν τι παρὰ τὰ δύο, τρεῖς ἀρχαὶ καὶ 
οὐ δύο, ἢ ἐκ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήχθη. Καὶ εἰ τοῦτο, διὰ τί μὴ πρὸς τὴν 
εὐθεῖαν ἐρχόμενοι εἴπομεν, ἐκ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρῆχθαι τὰ πάντα; Τὸ 
ἄναρχον ἄτρεπτον· τροπὴ γάρ ἐστι τὸ μὴ πρότερον ὄντα ὕστερον γενέσθαι. Ὧν δὲ 
τὸ εἶναι ἀπὸ τροπῆς, τρεπτά εἰσι φύσει· ὧν δὲ εἶναι οὐκ ἀπὸ τροπῆς ἤρξατο, ἀλλ' 
ἄναρχον, ἄτρεπτα φύσει. Πῶς οὖν ἐκ τῶν ἀνάρχων οὐσιῶν ἐγενόμεθα; Εἰ μὴ γὰρ 
καὶ αὐταὶ τοιαῦταί εἰσιν, οἷοι ἡμεῖς, ἄνθρωποι καὶ αὐτοί. Εἰ δὲ τοιαῦται, πῶς 
ἐτράπησαν; Οὐκ ἐκ τῶν ἀνάρχων τοίνυν οὐσιῶν ἡμεῖς, ἀλλ' ἐκ τοῦ μὴ ὄντος. Εἰ 
ἄναρχος ἀρχὴ καὶ ἀίδιος ἡ ὕλη καὶ ἡ κακία ἐξ ἑαυτῆς ἔχουσα τὸ εἶναι καὶ ὅσα 
ἔχει, τουτέστι τὴν τυραννίδα καὶ τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν κακίαν, ἄτρεπτα ταῦτα ἕξει. 
Πῶς οὖν ὁ τοσοῦτον αὐτὴν φοβηθείς, ὥστε παραχωρῆσαι μέρος ἑαυτοῦ 
αἰχμάλωτον ὑπ' αὐτῆς γενέσθαι, ἐσχάτως αὐτῆς περιγενέσθαι δυνήσεται; 

 
[Ιωάννης Δαμασκηνός, Κατά Μανιχαίων διάλογος, PG 94: 1560C – 1565D]. 

* 

Η εικόνα του Λέοντος Γ  ΄ στη Χρονογραφία του Θεοφάνη Ομολογητή.  

γʹ. βʹ. εʹ. ιδʹ. Τούτῳ τῷ ἔτει ἐτέχθη τῷ δυσσεβεῖ βασιλεῖ Λέοντι ὁ 
δυσσεβέστερος αὐτοῦ υἱὸς Κωνσταντῖνος καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου πρόδρομος. τῇ δὲ 
κεʹ τοῦ Δεκεμβρίου μηνὸς Μαρία, ἡ γυνὴ Λέοντος, ἐστέφθη ἐν τῷ τρικλίνῳ τοῦ 
Αὐγουστέως, καὶ προῆλθεν ἔμπρακτος μόνη χωρὶς τοῦ ἀνδρὸς ἐν τῇ μεγάλῃ 
ἐκκλησίᾳ, καὶ εὐξαμένη πρὸ τῆς εἰσόδου τοῦ θυσιαστηρίου μετῆλθεν εἰς τὸν 
μέγαν βαπτιστῆρα, προεισελθόντος τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς μετ' ὀλίγων οἰκειακῶν 
ἀνθρώπων αὐτοῦ. ἔνθα βαπτίσαντος Γερμανοῦ τοῦ ἀρχιερέως τὸν τῆς κακίας τε 
καὶ βασιλείας αὐτῶν διάδοχον Κωνσταντῖνον, δεινόν τι καὶ δυσῶδες ἐκ 
νηπιότητος αὐτοῦ προεσήμανται τεκμήριον, ἀφοδεύσαντος αὐτοῦ ἐν τῇ ἁγίᾳ 
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κολυμβήθρᾳ, ὥς φασιν οἱ ἀκριβῶς αὐτόπται γεγονότες, ὥστε φάναι Γερμανὸν 
τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην προφητικῶς, ὅτι «μεγίστου κακοῦ Χριστιανοῖς καὶ τῇ 
ἐκκλησίᾳ δι' αὐτοῦ μέλλοντος γίνεσθαι τὸ σημεῖον τοῦτο πέφυκεν.» τοῦτον οἱ 
προύχοντες τῶν θεμάτων καὶ τῆς συγκλήτου βαπτισθέντα ἀνεδέξαντο. μετὰ δὲ 
τὴν θείαν λειτουργίαν ἔμπρακτος ἡ αὐγούστα Μαρία ἀνέκαμψε σὺν τῷ υἱῷ 
βεβαπτισμένῳ ὑπατείαν δοῦσα ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἕως τῆς Χαλκῆς πύλης τοῦ 
παλατίου. Τῷ δ' αὐτῷ ἔτει Νικήτας ὁ Ξυλινίτης γράφει πρὸς Ἀρτέμιον ἐν 
Θεσσαλονίκῃ, ὥστε ἀπελθεῖν αὐτὸν πρὸς Τέρβελιν, ὅπως μετὰ συμμαχίας 
Βουλγαρικῆς ἔλθῃ κατὰ Λέοντος. ὁ δὲ ὑπακούσας ἀπῆλθε καὶ δίδωσιν αὐτῷ 
στρατὸν καὶ νʹ κεντηνάρια χρυσοῦ. καὶ ταῦτα λαβὼν ἐπὶ Κωνσταντινούπολιν 
ἔρχεται. τῆς δὲ πόλεως τοῦτον μὴ δεξαμένης, οἱ Βούλγαροι τοῦτον τῷ Λέοντι 
παρέδωκαν καὶ φιλοφρονηθέντες ὑπ' αὐτοῦ ὑπέστρεψαν. ὁ δὲ βασιλεὺς τοῦτον 
σὺν τῷ Ξυλινίτῃ ἀνεῖλεν, δημεύσας καὶ τὴν τοῦ Ξυλινίτου οὐσίαν μαγίστρου 
αὐτοῦ ὑπάρχοντος καὶ πολλὴν κεκτημένου· ὁμοίως δὲ καὶ Σισίννιον τὸν 
πατρίκιον, τὸ ἐπίκλην Ῥενδάκιν οἱ Βούλγαροι ἀπεκεφάλισαν ὡς συνόντα τῷ 
Ἀρτεμίῳ, καὶ τὸν ἀρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης προέδωκαν τῷ βασιλεῖ, καὶ 
ἀπεκεφαλίσθη σὺν τῷ Ἀρτεμίῳ. ὁμοίως καὶ Ἰσόην τὸν πατρίκιον καὶ κόμητα τοῦ 
Ὀψικίου καὶ Θεόκτιστον πρωτοασηκρήτην, καὶ Νικήταν τὸν Ἄνθρακα καὶ 
ἄρχοντα τοῦ τειχίου ὡς φίλους καὶ συνδρόμους αὐτοῦ, ἀπέκτεινεν· τοὺς δὲ 
λοιποὺς ῥινοτομήσας καὶ δημεύσας ἐξώρισεν. Κόσμου ἔτη σιβʹ. Τῆς θείας 
σαρκώσεως ἔτη ψιβʹ. Ῥωμαίων βασιλεὺς Λέων ἔτη κδʹ. δʹ. Ἀράβων ἀρχηγὸς Ἰζὶδ 
ἔτη δʹ. αʹ. Κωνσταντ. ἐπίσκοπος Γερμανὸς ἔτη ιεʹ. Ἱεροσολύμων ἐπίσκοπος 
Ἰωάννης ἔτη λʹ. ιεʹ. Τούτῳ τῷ ἔτει ἰνδικτιῶνος γʹ, τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πάσχα, ἐστέφθη 
Κωνσταντῖνος ὑπὸ Λέοντος, τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐν τῷ τριβουναλίῳ τῶν ιθʹ 
ἀκουβίτων, τοῦ μακαρίου Γερμανοῦ τοῦ πατριάρχου ποιήσαντος τὰς πρὸς 
συνήθειαν εὐχάς. Τῷ δ' αὐτῷ ἔτει ἀπεβίω Οὔμαρος, ὁ τῶν Ἀράβων ἀμηρεύσας 
ἔτη βʹ καὶ μῆνας δʹ, καὶ ἀμηρεύει Ἰζίδ. τούτῳ φύεται ἐν Περσίδι τύραννος 
ὀνόματι καὶ αὐτὸς Ἰζὶδ Μουαλαβί· καὶ συναπῆλθον αὐτῷ πολλοὶ τῆς Περσίδος· 
πέμψας δὲ Ἰζὶδ τὸν Μασαλμᾶν ἀνεῖλεν αὐτὸν καὶ τὴν Περσίδα ὑπέταξεν. 
εʹ. βʹ. ζʹ. ι ΄. Τούτῳ τῷ ἔτει ἀνεφάνη τις Σύρος ψευδόχριστος καὶ ἐπλάνησε τοὺς 
Ἑβραίους λέγων ἑαυτὸν εἶναι τὸν Χριστόν, τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ.ʹ στ ΄.γʹ. ηʹ. ιζʹ. 
Τούτῳ τῷ ἔτει ἠνάγκασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς Ἑβραίους καὶ τοὺς Μοντανοὺς 
βαπτίζεσθαι. Οἱ δὲ Ἰουδαῖοι ἀπροαιρέτως βαπτιζόμενοι ἀπελούοντο τὸ βάπτισμα 
καὶ ἐσθίοντες μετελάμβανον τὴν ἁγίαν δωρεὰν καὶ ἔχραινον τὴν πίστιν. οἱ δὲ 
Μοντανοὶ διαμαντεύσαντες ἑαυτοῖς καὶ ὁρίσαντες ἡμέραν εἰσῆλθον εἰς τοὺς 
ὡρισμένους οἴκους τῆς πλάνης αὐτῶν καὶ κατέκαυσαν ἑαυτούς. ζʹ. δʹ. θʹ. ιηʹ. 



 

[395] 
 

Τούτῳ τῷ ἔτει Ἰουδαῖός τις ὁρμώμενος ἀπὸ Λαοδικείας τῆς παραλίου Φοινίκης, 
γόης, ἐλθὼν πρὸς Ἰζὶδ ἐπηγγείλατο αὐτῷ ἔτη μʹ κρατήσειν τῆς Ἀράβων ἀρχῆς, εἰ 
τὰς ἐν ταῖς ἐκκλησίαις τῶν Χριστιανῶν ἐν πάσῃ τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ τιμωμένας 
σεπτὰς εἰκόνας καθέλῃ. Τούτῳ πεισθεὶς ὁ ἀνόητος Ἰζὶδ δόγμα καθολικὸν 
ἐψηφίσατο κατὰ τῶν ἁγίων εἰκόνων· ἀλλὰ χάριτι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ καὶ ταῖς πρεσβείαις τῆς ἀφθόρου μητρὸς αὐτοῦ καὶ πάντων τῶν ἁγίων 
τῷ αὐτῷ ἔτει τέθνηκεν Ἰζίδ, οὐδὲ ἀκουσθῆναι φθάσαντος τοῖς πολλοῖς τοῦ 
σατανικοῦ αὐτοῦ δόγματος. Μεταλαβὼν δὲ ταύτης τῆς πικρᾶς καὶ ἀθεμίτου 
κακοδοξίας Λέων ὁ βασιλεὺς πολλῶν κακῶν ἡμῖν αἴτιος γέγονεν. εὑρὼν δὲ 
ὁμόφρονα τῆς ἀπαιδευσίας ταύτης Βησήρ τινα τοὔνομα, γενόμενον μὲν ἀπὸ 
Χριστιανῶν αἰχμάλωτον ἐν Συρίᾳ, ἀποστάντα δὲ τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως καὶ 
ποιωθέντα τοῖς Ἀράβων δόγμασιν, οὐ πρὸ πολλοῦ δὲ χρόνου ἀπελευθερωθέντα 
τῆς ἐκείνων δουλείας καὶ καταλαβόντα τὴν Ῥωμαίων πολιτείαν· διὰ ῥώμην δὲ 
σώματος καὶ ὁμόνοιαν τῆς κακοδοξίας ἐτιμήθη παρὰ τοῦ αὐτοῦ Λέοντος· ὅστις 
καὶ συνασπιστὴς τοῦ μεγάλου κακοῦ τούτου γέγονε τῷ βασιλεῖ. Συνεφρόνει δὲ 
κακῶς αὐτῷ καὶ ὁ πάσης ἀκαθαρσίας ἀνάπλεως καὶ συντρόφῳ ἀπαιδευσίᾳ συζῶν 
Νακωλείας ὁ ἐπίσκοπος. Ἀράβων ἀρχηγὸς Ἰσὰμ ἔτη ιθʹ. 

[Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία, ό.π., σελ. 399, 27-29 -402, 20.] 
 
 Η εικόνα των ετεροδόξων στο Χρονικόν Σύντομον του Γεωργίου Μοναχού. 

 

Πρόλογος Χρονικὴς Ἱστορίας Γεωργίου Μοναχοῦ. 

 Πολλοὶ μὲν τῶν ἔξω φιλόλογοι καὶ λογογράφοι, ἱστορικοί τε καὶ ποιηταὶ 
καὶ χρονογράφοι τὰς τῶν ἀρχαίων βασιλέων καὶ δυναστῶν καὶ τὰς τῶν ἀνέκα 
θεν φιλοσόφων καὶ ῥητόρων τε καὶ τῶν ἐπ' εὐγλωττίᾳ καὶ δεινότητι λόγων καὶ 
στομυλίᾳ διαθρυλλουμένων, πράξεις καὶ ῥήσεις καὶ μέν τοι καὶ τὸν τρόπον 
ἐνίοτε τῆς τούτων ἀποβιώσεως δι' ὑψηγορίας καὶ ἐπιτάσεως λόγων 
συγγεγραφότες, οὐκ εὐλήπτους καὶ εὐκαταλήπτους τε καὶ εὐκρινεῖς τοῖς πολλοῖς 
τὰς πραγματείας, ἅτε δι' ἐπίδειξιν καὶ κρότον ἔσθ' ὅτε καὶ ἀνάῤῥησιν τοῦτο 
δεδράκασιν, ἥκιστα πεφροντικότες τῶν τῆς ἀληθείας δογμάτων καὶ διηγημάτων 
καὶ ἀνθρώποις ὠφελίμων. Ἡμεῖς δὲ πάμπαν οἱ τῶν ἔνδον ἀνάξιοι, δοῦλοι τῶν 
δούλων τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀμέτοχοι τῆς τῶν ἔξω φυσιολογίας 
καὶ τεχνολογίας ἐξ ἐπιμέτρου πέλοντες, οὐ μόνον Ἑλληνικῶν καὶ παλαιῶν 
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ἱστοριῶν, ἀλλὰ καὶ νέων καὶ πολὺ μεταγενεστέρων, καὶ σεμνοπρεπῶν ἀνδρῶν 
καὶ ἐλλογίμων ἐξηγήσεσι καὶ χρονογραφίαις, ἱστορίαις τε καὶ διδασκαλίαις 
ψυχωφελέσιν ἐντετυχηκότες, ἀκριβῶς, κατὰ τὸ ἡμῖν ἐφικτὸν καὶ 
περιεσκεμμένον, ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ πίστει χρονικῇ, τοῦτο δὴ τὸ μικρὸν καὶ 
πανευτελὲς βιβλιδάριον ἐξεθέμεθα, τὰ πρὸς ὄνησιν ἐκ πολλῶν ὀλίγα 
συντείνοντα ποσῶς μετὰ πόνου συλλέξαντες καὶ συνθέντες, τότε πᾶσαν μὲν 
ἀλήθειαν ἄκομψον, καὶ ἀκατάσκευον σφόδρα περιέχον δραματουργίαν, 
ἀναγκαῖα δὲ πάνυ καὶ χρήσιμα λίαν οἶμαι δι' ἐπι τομῆς καὶ σαφηνείας 
ἐναργεστάτης ὑφηγούμενον ὅτι μάλιστα. Κρεῖσσον γὰρ μετὰ ἀληθείας ψελλί ζειν 
ἢ μετὰ ψεύδους πλατωνίζειν.  Οὐχ ὅταν γὰρ ὁ λόγος ῥεῖ καὶ ἔξω τῶν ὅρων 
φέρεται, θαυμαστός ἐστιν, ἀλλ' ὅταν βραχὺς μὲν ᾖ τῷ μήκει, πολὺς δὲ τοῖς 
ἐνθυμήμασι καὶ ἐν τῷ συντόμῳ τὸ ἀπαράλειπτον καὶ ἀτρεκὲς ἔχων τῶν 
ἀναγκαίων καὶ ὀνησιφόρων, ὑπὸ τοῦ καιροῦ μάλιστα καὶ τῶν βασκανίας καὶ 
πάσης ἐθελοκακίας ἀπηλλαγμένων ψυχωθεὶς ζητικώτερος ἀναδειχθήσεται. Οἱ 
γάρ τοι πνευματικῶς τὰ πνευματικὰ συγκρίνοντες καὶ ἀνακρίνοντες καὶ 
μεταλλεύοντες, ὡς ἐπιστήμονες καὶ δόκιμοι, τὰς ἱερολογίας οὐ λαμπραῖς καὶ 
γριφώδεσι καὶ τετορνευμέναις λέξεσι καὶ συντάξεσιν ἐν τέχνοις καὶ καλλιεπείᾳ, 
ἐν ᾗ τὸ ψεῦδος πολλάκις διὰ τῆς δεινοτάτης μεθόδου καὶ κατασκευῆς 
ἐπικρύπτουσιν οἱ δεινοὶ, τοὺς ἀπερισκέπτως καὶ ἀβασανίστως ἀναγινώσκοντας 
ἐκλανθάνοντες, ἐπιζητοῦσιν, ἀλλὰ τὰς ἀληθείᾳ λαμπρυνομένας ῥήσεις, εἰ καὶ 
διὰ βαρβαριζούσης καὶ σολοικιζούσης ἐκφωνοῦνται γλώσσης. Εὕροις τοίνυν, ὅγε 
πιστῶς, νουνεχῶς τε καὶ ἀφθόνως ἅμα καὶ ἀπεριέργως καὶ πάσης διπλόης καὶ 
ῥᾳδιουργίας ἐλευθέρως ἐντυγχάνων ἐνταῦθα, δι' ὀλίγων τὰς τῶν εἰδώλων 
εὑρήσεις καὶ ἀνατροφὰς ἐντέχνως καὶ ἐπιτεταγμένως, τὰς τῶν φιλοσόφων 
Ἑλλήνων ἐρεσχελίας καὶ μυθοπλασίας καὶ θρησκείας ἢ μᾶλλον εἰπεῖν ἀθεΐας καὶ 
κακονοΐας, πῶς τε ἡ τῶν μοναχῶν ἤρξατο διαγωγὴ καὶ τάξις ἀπὸ τοῦ νόμου, καὶ 
διὰ τῆς Χριστοῦ παναρίστου πολιτείας καὶ διδασκαλίας ὑψηλοτέρα καὶ 
φαιδροτέρα καὶ πλατυτέρα μάλα εἰκότως ἀναπέφηνε, καὶ ἄλλα πλεῖστα καὶ 
διάφορα σωτηρίαν ψυχῶν εὐγνωμόνων καὶ ὀρθοδόξων ὠδίνοντα, οὐ μὴν δὲ 
ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκφυλον καὶ θεοστυγῆ τε καὶ παμβέβηλον τῶν Μανιχαίων λύσσαν, 
ἀφ' ἧς ὥσπερ ἔκ τινος λυσσῶντος κυνὸς τὴν αἰσχίστην τε καὶ κακίστην μετ 
ειληφυῖα νόσον ἀνεφύη ἡ τῶν ἀλιτηρίων καὶ κα κοσχόλων εἰκονομάχων 
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ἐμβρόντητος αἵρεσις, καὶ ὅθεν ἀπήρξατο καὶ ποῦ κατέληξεν, ἥτις γε τοὺς 
προστάτας αὐτῆς καὶ συνίστορας..». 

 [Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν, ό.π., σελ.1,1 - 3,18] 
* 

Βασιλεία Λέοντος τοῦ Ἀρμενίου τοῦ παραβάτου.  

Μετὰ Μιχαὴλ ἐβασίλευσε Λέων ὁ Ἀρμένιος, ὁ πατρίκιος καὶ παραβάτης 
ὕστερον ἀναφανεὶς, ἔτη ζʹ, μῆνας εʹ, στεφθεὶς ὑπὸ Νικηφόρου πατριάρχου· μετὰ 
γὰρ δύο χρόνους ἀποστατήσας πρὸς τὴν ἀσέβειαν καὶ τὸ ἔγγραφον, ὅπερ ἐποίησε 
περὶ τῆς ὀρθοδοξίας, ἀθετήσας, ὥσπερ Σαοὺλ ἐξώκειλε, καὶ γὰρ κἀκεῖνος δύο ἔτη 
βασιλεύσας ἐν νόμως, εἶτα παρατραπεὶς καὶ τῆς θείας χάριτος γυμνωθεὶς καὶ 
πονηρῷ πνεύματι παραδοθεὶς, κατὰ τοῦ εὐεργέτου Δαυῒδ ἐξωπλίσθη, καὶ τὰς 
τῶν ἱερέων εἰργάσατο μιαιφονίας. Ὡσαύτως καὶ ὁ δύστηνος οὗτος καὶ ἀντίθεος, 
μετὰ δύο ἔτη κατὰ τῆς εὐσεβείας μανεὶς καὶ λυττήσας, τὸν στέψαντα αὐτὸν θεῖον 
Νικηφόρον ἐξώρισεν. Θ̣εόδοτον δῆθεν πατριάρχην ἀντιχειροτονεῖ ἀ´λ̣ογον ἄνδρα 
μᾶλλον καὶ ἀνδράποδον καὶ ἰχθύων ἀφωνέστερον, καὶ μηδὲν πλέον τῆς 
ἀσεβείας ἐπιστάμενον. Καὶ ἔκτοτε διωγμὸν ἄσπονδον κατὰ τῆς Ἐκκλησίας 
ἀνεῤῥίπισεν. Εἰ οὖν χρὴ θαυμάζειν φαῦλον ἐπὶ φαύλῳ μετάθεσιν, τοῦτον δεῖ 
μᾶλλον καὶ τοὺς ἀμφ' αὐτὸν ἢ Γαλάτας θαυμάσαι τό· “οὕτω ταχέως 
μετατιθεμένους ἀπὸ τοῦ καλέσαντος αὐτοὺς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον 
Εὐαγγέλιον, ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ μὴ” τὸ παροργίσαι τὸν Θεὸν καὶ τὴν θείαν 
ὀργὴν ἐπισπάσασθαι. Ὁ γὰρ νέος Σεναχερὶμ Κροῦμος, ἐπαρθεὶς τῇ πρώην νίκῃ, 
καταλιπὼν τὸν ἴδιον ἀδελφὸν πο λιορκεῖν τὴν Ἀδριανούπολιν, μετὰ ἓξ ἡμέρας 
τῆς αὐτοκρατορίας Λέοντος ἐπελθὼν τῇ πόλει, περιῄει τὰ τείχη ἀπὸ Βλαχερνῶν 
ἕως τῆς Χρυσῆς πόρτης, ἐπι δεικνύων τὴν περὶ αὐτὸν δύναμιν, ἐπιτελέσας καὶ 
μιαρὰς θυσίας ἐν τῷ λιβαδίῳ τῆς Χρυσῆς πόρτης· ᾐτήσατο δὲ τὸν βασιλέα 
ποιῆσαι εἰρήνην ἢ τὸ δόρυ αὐτοῦ πήξειν ἐν τῇ Χρυσῇ πόρτῃ. Τοῦ δὲ βασιλέως μὴ 
καταδεξαμένου, ὑπέστεψεν εἰς τὴν ἰδίαν σκηνὴν, ὑπερθαυμάσας τὰ τῆς πόλεως 
τείχη καὶ τὴν εὔτακτον τοῦ βασιλέως παράταξιν. Ἐπὶ σύμβασιν οὖν εἰρήνης 
τρέπεται πειραστικοὺς λόγους ποιούμενος. Ὁ δέ γε βασιλεὺς, ἀφορμῆς 
δραξάμενος, ἐπειράθη τοῦτον λογχεῦσαι, ἀλλ' εἰς πέρας ἀγαγεῖν τοῦτο ἐκωλύθη 
τῇ τῶν ὑπουργησάντων ἀφυΐᾳ, πληξάντων μὲν τοῦτον, καιρίαν δὲ μὴ 
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ἐπαγαγόντων πληγήν. Ἐπὶ τούτῳ μανεὶς ὁ ἀλάστωρ, ἀποστείλας ἱππεῖς ἐν τῷ 
ἁγίῳ Μάμαντι τὸ ἐκεῖσε ὂν παλάτιον ἐνέπρησε·  καὶ τὸν χαλκοῦν λέοντα τοῦ 
Ἱππικοῦ σὺν τῇ ἄρκτῳ καὶ τῷ δράκοντι τοῦ ὑδρείου καὶ μαρμάροις καλλίστοις ἐν 
ἁμάξαις φορτώσας ὑπέστρεψε, παρακαθίσας τὴν Ἀδριανούπολιν καὶ ταύτην 
ἑλών· καὶ μετὰ λαοῦ πλείστου διαπεράσας τῶν τε εὐγενῶν Μακεδόνων, 
κατεσκήνωσεν ἐν τῷ Δανουβίῳ ποταμῷ. Ὁ δὲ Λέων τὰ τῆς ἀσεβείας ἔργα 
διεπράττετο ἐν τῇ πόλει. Ἐφ' οὗ ἐφάνη ἀστὴρ κομήτης ἐν σχήματι δύο λαμπρῶν 
σεληνῶν ἑνουμένων καὶ πάλιν διαιρουμένων εἰς διάφορα σχήματα, ὡς καὶ εἰς 
ἀκεφάλου ἀνδρὸς διάπλασιν τυπωθῆναι, ὅπερ τὴν ἀκέφαλον κεφαλὴν τῶν μετὰ 
ταῦτα στασιασάντων κατὰ Χριστιανῶν καὶ τὸν μάταιον Θωμᾶν, κεφαλὴν καὶ 
ἀρχηγὸν τῆς ἐκ τῶν ἄλλων Χριστιανῶν διαιρέσεως ἐσχηκότων, προεμήνυσε. Καὶ 
μέντοι καὶ σεισμοὶ φοβεροί τε καὶ ἐπάλληλοι, καὶ λιμοὶ καὶ αὐχμοὶ, καὶ ἀέρος 
φλογώσεις γεγόνασι, καὶ στάσεις ἐμφύλιοι κατὰ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν, ἐκ τῶν 
ἡμερῶν ἀρξάμεναι τοῦ θεοστυγοῦς καὶ ἀλάστορος· καὶ μέχρι πολλοῦ τὸ δεινὸν 
τῆς ἐμφυλίας συμφορᾶς ἐπικρατῆσαι συμβέβηκεν.  Ἐκμιμούμενος τοίνυν τὸν τῆς 
μυσαρᾶς ταύτης αἱρέσεως ἀρχηγὸν ὁμώνυμον αὐτοῦ καὶ ὁμότροπον, ἤρξατο τῆς 
αἱρέσεως· εἶτα συμμάχους καὶ συμμύστας ἐκζητήσας, εὗρεν Ἰωάννην τὸν 
λεγόμενον Γραμματικὸν, μᾶλλον δὲ Ἰαννῆν ἄλλον ἢ Σίμωνα, ἐπί τε 
λεκανομαντείαις καὶ φαρμακείαις, καὶ αἰσχρουργίαις βεβοημένον, καὶ ἑτέρους 
τινὰς ὁμόφρονας αὐτοῦ Ἰαννίτας, Ἰαμβρίτας καὶ Σιμωνίτας, οὓς δὴ καὶ παρ' 
ἑαυτῷ κατέχων ἐν τῷ παλατίῳ προσκαλεῖται Νικηφόρον τὸν ἀοίδιμον 
πατριάρχην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ προὔχοντας ἐπισκόπους τε καὶ ἱερεῖς ἐνώπιον τῆς 
συγκλήτου φησίν· «Ἵστε σαφῶς ὡς ἀνέστησάν τινες λέγοντες μὴ δεῖν 
προσκυνεῖσθαι τὰς εἰκόνας· οὓς εἰ βούλεσθε παραστῆναι καὶ διαλεχθῆναι περὶ 
τούτου, καὶ ἐκδηλότερον τὸ ἀληθὲς φανήσεται.»  ̣ Πρὸς ὃν ὁ θεῖος Νικηφόρος 
οὐδὲν  ἀπεκρίνατο· ἔφη δὲ πρὸς τοὺς παρισταμένους μεγιστᾶνας· «Εἴπατέ μοι, τὸ 
μὴ ὂν δύναται πεσεῖν;». Τῶν δὲ τῇ ἀσαφείᾳ τῆς πεύσεως ἀπορούντων καὶ μηδὲν 
ἀποκριθέντων, εἴρετο πάλιν ὁ πατριάρχης. «Ἔπεσον ἐπὶ Λέοντος καὶ 
Κωνσταντίνου τῶν Ἰσαύρων αἱ ἅγιαι εἰκόνες;». Τῶν δὲ κατανευσάντων καὶ τὸ, 
ναὶ, προσειπόντων· «Οὐκοῦν ἵσταντο πάντως καὶ ἀρχαϊκὸν αὐτῶν τὸ ἀνάστημα; 
τὸ γὰρ μὴ ὂν μηδ' ἱστάμενον πῶς δύναται πεσεῖν;»  ̣Εἶτα τῶν ἄλλων ἐπισκόπων 
τοιαῦτα προτεινάντων εἰς ἀνατροπὴν τῆς αἱρέσεως, ὁ ἱερὸς Εὐθύμιος Σάρδης 
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παῤῥησιασάμενος λέγει· «Πρόσεχε, ὦ βασιλεῦ, τοῖς ἐν ἐπιτομῇ ῥηθησομένοις· ἀφ' 
οὗ ἦλθε Χριστὸς ἐπὶ τῆς γῆς μέχρι νῦν ὀκτακόσια ἔτη παρῆλθον, καὶ πανταχοῦ 
στηλογραφεῖται Χριστὸς καὶ ἐν εἰκόνι προσκυνεῖται. Ποῖος οὖν αὐθάδης 
τολμήσειε τὴν τοσούτου χρόνου ἀποστολικήν τε καὶ πατρικὴν παράδοσιν 
ἀθετῆσαι ἢ μετασαλεῦσαι· μάλιστα τοῦ Ἀποστόλου λέγοντος· «Ἄρα οὖν, 
ἀδελφοὶ, στήκετε καὶ κρατεῖτε τὰς παραδόσεις, ἃς παρελάβετε εἴτε διὰ λόγου, 
εἴτε δι' ἐπιστολῆς.». «Κἂν ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ 
παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.». Μεθ' ὃν ἀπεκρίθη καὶ Θεόδωρος ὁ ζηλωτὴς καὶ 
θερμὸς τῆς ὀρθοδοξίας πρόμαχος, ὁ τῶν Στουδίου ἡγούμενος, λέγων· «Μὴ 
παρασάλευε, βασιλεῦ, κατάστασιν ἐκκλησιαστικήν·...». 

 [Γεώργιος Μοναχός, Χρονικόν, ό.π., σελ.777, 1 – 779, 20.] 
* 

Η σκιαγράφηση των Μανιχαίων – Παυλικιανών  στην Αλεξιάδα της 
Άννης Κομνηνής. 

14.8.1 Οὔπω ἐνιαυτὸς εἷς παρεληλύθει καί, λογοποιουμένην ἀκηκοὼς 
αὖθις περὶ τῶν Κομάνων διὰ τοῦ Ἴστρου διαπεραίωσιν, ὀγδόης ἤδη ἐπινεμήσεως 
ἐφισταμένης ἀρχομένου φθινοπώρου κατὰ μῆνα Νοέμβριον ἔξεισι τῆς βασιλίδος 
τῶν πόλεων καὶ τὰς δυνάμεις ἁπάσας μεταπεμψάμενος κατατίθησι τούτους εἴς 
τε Φιλιππούπολιν καὶ εἰς τὸν λεγόμενον Πετριτζὸν καὶ Τριάδιτζαν καὶ εἰς τὸ 
θέμα τοῦ Νίσου μέχρι καὶ τῆς Παρίστρας Βουρανιτζόβης, ἐπισκήψας πολλήν τε 
περὶ τοὺς ἵππους αὐτῶν ἐνδείκνυσθαι ἐπιμέλειαν ὥστε πίονας γεγονότας ἐν 
καιρῷ μάχης δύνασθαι φέρειν τοὺς ἐπιβάτας, αὐτὸς δὲ κατὰ τὴν Φιλιππούπολιν 
ἐνδιατρίβει. Πόλις δὲ αὕτη περὶ τὴν τῆς Θρᾴκης μεσόγειαν. Εὖρος τῇ πόλει 
παραρρεῖ πρὸς βορρᾶν ἄνεμον πνέοντα· ῥεῖ μὲν γὰρ οὗτος ἀπὸ τῶν περάτων 
αὐτῶν τῆς Ῥοδόπης καὶ πολλὰς ποιούμενος ἕλικας καὶ καμπὰς παραμείβει τε 
τὴν Ἀδριανοῦ· πολλῶν καὶ ἄλλων ἐς ταὐτὸ ποταμῶν συνεμβεβληκότων καὶ περὶ 
τὴν Αἶνον πόλιν ἐκδίδωσιν εἰς τὴν θάλασσαν. 14.8.2 Φίλιππον δὲ ὅταν εἴπω, οὐ 
τὸν Μακεδόνα λέγω, τὸν τοῦ Ἀμύντου, νεωτέρα γὰρ ἡ πόλις τοῦ Φιλίππου 
τούτου, ἀλλὰ τὸν Ῥωμαῖον Φίλιππον, ὃς ὑπερωμίας γέγονεν ἀνὴρ καὶ τὴν ἰσχὺν 
καὶ τὸ σῶμα ἀνυπόστατος. Πολίχνιον δὲ ἦν τὰ πρῶτα καὶ πρὸ Φιλίππου Κρηνίδες 
ὀνομαζόμενον, παρ' ἐνίων δὲ Τριμοῦς. Ἀλλ' ὅ τε μέγιστος ἐκεῖνος Φίλιππος εἰς 
μέγεθος τὴν πόλιν ἐξάρας καὶ περικυκλώσας ταύτην τείχεσι περιβόητον τῶν ἐν 
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Θρᾴκῃ πεποίηκε πόλεων, ἱππικά τε καταστησάμενος ἐν αὐτῇ μέγιστα καὶ 
ἀλλάττα κατασκευάσματα θαύματος ἄξια, ὧν ἴχνη κατέλαβον καὶ αὐτὴ μετὰ τοῦ 
αὐτοκράτορος ἐπιδεδημηκυῖα τὴν πόλιν κατὰ χρείαν τινά. 14.8.3 Ἡ δὲ πόλις 
τρίλοφός ἐστιν ἑκάστου λόφου περιζωννυμένου τείχει μεγάλῳ καὶ ὑψηλῷ· ὅπου 
δὲ πρὸς πεδιάδας ὑποκύπτει καὶ ὁμαλότητας, τάφρος αὐτὴν περιθέει παρ' Εὔρῳ 
κειμένῃ. Καὶ ἦν, ὡς ἔοικε, ποτὲ πόλις ἡ πόλις αὕτη μεγάλη τε καὶ καλή. Ἀφ' οὗ 
δὲ Ταῦροι καὶ Σκύθαι τὴν πόλιν ἐν τοῖς ἀνέκαθεν χρόνοις ἠνδραποδίσαντο, εἰς 
τόδε τοῦ σχήματος ἡ πόλις κατέστη ἐν ᾧ ἡμεῖς κατειληφότες αὐτὴν ἐπὶ τῶν τοῦ 
ἐμοῦ πατρὸς σκήπτρων τὴν πόλιν μεγαλόπολιν ὡς ὄντως ἐτεκμηράμεθα. 
Ἐδυστύχει δὲ μετὰ τῶν ἄλλων καὶ ἀσεβῶν ἐπιδημίᾳ πολλῶν. Ἀρμένιοί τε γὰρ 
διενείμαντο τὴν πόλιν ταύτην καὶ οἱ λεγόμενοι Βογόμιλοι, περὶ ὧν ὕστερον καὶ 
αὐτῶν καὶ τῆς τούτων αἱρέσεως ἐροῦμεν κατὰ καιρόν, καὶ δὴ καὶ οἱ δυσθεώτατοι 
Παυλικιανοί, τῆς Μανιχαϊκῆς ἀποσπάδαι τυγχάνοντες, ἐκ Παύλου καὶ Ἰωάννου, 
ὡς καὶ τοὔνομα λέγει, γεγενημένοι, οἳ τῆς ἀσεβείας τοῦ Μάνεντος 
ἐπισπασάμενοι ἄκρατον τοῖς ἀπ' ἐκείνων μεταδεδώκασιν. 14.8.4 Ἠβουλόμην οὖν 
τὸ δόγμα τῶν Μανιχαίων ἐπιδραμεῖν καὶ συνεσπειραμένως ἀναπτύξαι προσέτι 
σπουδάσαι τε τὴν ἀνατροπὴν τῶν ἀθεωτάτων δογμάτων τούτων. Ἀλλ' ἅμα μὲν 
εἰδυῖα ὅτι πᾶσίν ἐστι καταγέλαστος ἡ τῶν Μανιχαίων αἵρεσις, ἅμα δὲ καὶ πρὸς 
τὴν ἱστορίαν ἐπισπεύδουσα παρίημι τοὺς κατὰ τούτων ἐλέγχους. Καὶ ἄλλως δὲ 
οὐ τοὺς τῆς ἡμετέρας αὐλῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν οἶδα τὸν καθ' ἡμῶν 
λελυττηκότα Πορφύριον ἐν πλείοσι κεφαλαίοις εἰς ἀτοπίαν πολλὴν 
συνωθήσαντα τὸ τῶν Μανιχαίων φλύαρον δόγμα, ἐπιστημονικώτατα περὶ τῶν 
δύο ἀρχῶν ἐπισκεψάμενον, εἰ καὶ ἡ μοναρχία τούτου εἰς τὴν Πλατωνικὴν ἑνάδα 
ἢ καὶ τὸ ἓν τοὺς ἀναγινώσκοντας ἀναγκάζει συνάγειν. Ἡμεῖς γὰρ μοναρχίαν 
τιμῶμεν, οὐχ ἣ ἓν πρόσωπον περιγράφει. Οὐδὲ τὸ ἓν τὸ τοῦ Πλάτωνος 
προσηκάμεθα· τουτοῒ τὸ παρ' Ἕλλησιν ἄρρητον καὶ παρὰ Χαλδαίοις ἀπόρρητον· 
ἐξαρτῶσι γὰρ αὐτοῦ πολλὰς καὶ ἄλλας ἀρχὰς ἐγκοσμίως τε καὶ ὑπερκοσμίως. 
14.8.5 Ἀλλὰ τούτους δὴ τοὺς ἀπὸ Μάνεντος καὶ Παύλου καὶ Ἰωάννου, τῶν τῆς 
Καλλινίκης, ἀγριωτέρους ὄντας τὰς γνώμας καὶ ὠμοὺς καὶ μέχρις αἵματος 
διακινδυνεύοντας ὁ ἐν βασιλεῦσιν ἐκεῖνος θαυμάσιος Ἰωάννης ὁ Τζιμισκῆς 
πολέμῳ νικήσας, ἐξανδραποδισάμενος ἐκ τῆς Ἀσίας, ἐκεῖθεν ἀπὸ τῶν Χαλύβων 
καὶ τῶν Ἀρμενιακῶν τόπων εἰς τὴν Θρᾴκην μετήνεγκε. Καὶ τὰ περὶ τὴν 
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Φιλιππούπολιν αὐλίζεσθαι κατηνάγκασεν, ἅμα μὲν τῶν ἐρυμνοτάτων πόλεων 
καὶ φρουρίων, ἃ κατεῖχον τυραννιῶντες, ἀπαγαγών, ἅμα δὲ καὶ φύλακας 
ἐπιστήσας ἀσφαλεστάτους τῶν σκυθικῶν ἐκείνων διεκδρομῶν, ἃς ὑποσύχνως 
ὑπὸ βαρβάρων τἀπὶ Θρᾴκης ἐπεπόνθει χωρία· ὑπερβαίνοντες γὰρ τὰ τέμπη τοῦ 
Αἵμου τὰς ὑπὸ τοῦτον πεδιάδας κατέτρεχον. 14.8.6 Ὁ δ' Αἷμος οὗτος ὄρος ἐστὶ 
μακρότατον κατὰ γραμμὴν παράλληλον τῇ Ῥοδόπῃ κείμενον. Ἄρχεται μὲν ἀπὸ 
τοῦ Εὐξείνου Πόντου τὸ ὄρος καὶ μικρὸν παραμείβων τοὺς καταρράκτας μέχρις 
αὐτῶν Ἰλλυρικῶν διήκει· οἶμαι δ' ὅτι καὶ διακοπτόμενον τῷ Ἀδριαντικῷ 
πελάγει, πάλιν εἰς ἀντιπέραν ἤπειρον ἀναλαμβάνει καὶ μέχρις αὐτῶν Ἑρκυνίων 
δρυμῶν ἀποτελευτᾷ. Ἑκατέρωθεν δὲ τῶν καταρρύτων αὐτοῦ πολλὰ καὶ 
πλουσιώτατα ἔθνη νέμεται, Δακῶν μὲν ὄντων βορειοτέρων καὶ τῶν Θρᾳκῶν, 
νοτιωτέρων δὲ Θρᾳκῶν τε αὐτῶν καὶ Μακεδόνων. Τοῦτον τὸν Αἷμον δια 
περῶντες οἱ νομάδες Σκύθαι κατὰ τοὺς ἀνέκαθεν χρόνους, πρὶν ἢ τοῦ Ἀλεξίου τὸ 
δόρυ καὶ οἱ πολλοὶ ἀγῶνες εἰς πανω λεθρίαν κατήνεγκαν, πανστρατιᾷ τὴν 
Ῥωμαίων ἡγεμονίαν ἐκάκουν καὶ μάλιστα τὰς ἐγγυτέρους πόλεις, ὧν προὐκά 
θητο ἡ πάλαι πολυθρύλλητος Φιλιππούπολις. 14.8.7 Ὁ δὲ Τζιμισκῆς Ἰωάννης 
τοὺς ἐκ τῆς Μανιχαϊκῆς αἱρέσεως ἀντιμάχους ἡμῖν ποιησάμενος συμμάχους 
κατά γε τὰ ὅπλα ἀξιομάχους δυνάμεις τοῖς νομάσι τούτοις Σκύθαις ἀντέστησε· 
καὶ τὸ ἐντεῦθεν ἀπὸ τῶν πλειόνων καταδρομῶν ἀνέπνευσε τὰ τῶν πόλεων. Οἱ 
μέντοι Μανιχαῖοι φύσει ὄντες ἐλεύθεροι καὶ ἀνυπότακτοι τὸ εἰωθὸς ἐποίουν καὶ 
εἰς τὴν φύσιν ἀνέκαμπτον. Πᾶσα γὰρ ἡ Φιλιππούπολις πλὴν ὀλίγων ὄντες 
Μανιχαῖοι τῶν τε αὐτόθι Χριστιανῶν ἐτυράννουν καὶ τὰ τούτων διήρπαζον, 
μικρὰ φροντίζοντες ἢ οὐδὲν τῶν ἀποστελλομένων παρὰ βασιλέως. Ηὔξανον 
τοίνυν καὶ τὰ κύκλῳ Φιλιππουπόλεως πάντα ἦσαν αἱρετικοί. Συνεισέβαλε δὲ καὶ 
τούτοις ἕτερος ποταμὸς ὁ τῶν Ἀρμενίων ἁλμυρὸς καὶ ἄλλος ἀπὸ τῶν 
θολερωτάτων πηγῶν Ἰακώβου. Καὶ ἦν, ὡς οὕτω γε φάναι, κακῶν ἁπάντων 
μισγάγκεια· καὶ τὰ μὲν δόγματα διεφώνουν, συνεφώνουν δὲ ταῖς ἀποστασίαις οἱ 
ἄλλοι τοῖς Μανιχαίοις. 14.8.8 Ἀλλ' ὅ γε πατὴρ ἐμὸς καὶ αὐτοκράτωρ, καὶ πρὸς 
τούτους τὴν στρατιωτικὴν αὐτοῦ πολυπειρίαν ἀντιτάξας, τοὺς μὲν ἀμαχὶ 
συνειλήφει, τοὺς δὲ καὶ μετὰ μάχης ἠνδραποδίσατο. Οἷον δ' αὖ τόδ' ἔρεξε καὶ 
ἔτλη καρτερὸς ἀνὴρ πρᾶγμα ὄντως καὶ ἀποστολικώτατον.... 

[Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 256,1 – 259,17.] 
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* 
Οι Βογόμιλοι στην Αλεξιάδα της Άννης Κομνηνής. 
15.8.1 Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ ἔτους...διιππεύοντος τῆς βασιλείας αὐτοῦ 

μέγιστον ἐπεγείρεται νέφος αἱρετικῶν, καὶ τὸ τῆς αἱρέσεως εἶδος καινόν, μήπω 
πρότερον ἐγνωσμένον τῇ ἐκκλησίᾳ. Δύο γὰρ δόγματα συνελθέτην κάκιστα καὶ 
φαυλότατα ἐγνωσμένα τοῖς πάλαι χρόνοις, Μανιχαίων τε, ὡς ἄν τις εἴποι, 
δυσσέβεια, ἣν καὶ Παυλικιανῶν αἵρεσιν εἴπομεν, καὶ Μασσαλιανῶν βδελυρία. 
Τοιοῦτον δέ ἐστι τὸ τῶν Βογομίλων δόγμα, ἐκ Μασσαλιανῶν καὶ Μανιχαίων 
συγκείμενον. Καὶ ὡς ἔοικεν, ἦν μὲν κἀν τοῖς πρὸ τοὐμοῦ πατρὸς χρόνοις, 
ἐλάνθανε δέ· δεινότατον γὰρ τὸ Βογομίλων γένος ἀρετὴν ὑποκρίνασθαι. Καὶ 
τρίχα μὲν κοσμικὴν οὐκ ἂν ἴδοις βογομιλίζουσαν, κέκρυπται δὲ τὸ κακὸν ὑπὸ 
τὸν μανδύαν καὶ τὸ κουκούλιον. Καὶ ἐσκυθρώπακεν ὁ Βογόμιλος καὶ μέχρι ῥινὸς 
σκέπεται καὶ κεκυφὼς βαδίζει καὶ ὑποψιθυρίζει τὸ στόμα, τἄνδοθι δὲ λύκος 
ἐστὶν ἀκάθεκτος. 15.8.2. Καὶ τοῦτο τὸ ἔθνος τοιοῦτον ὂν δυσφορώτατον, ὥσπερ 
ὄφιν ἐμφωλεύοντα τῇ χειᾷ, ἐπῳδῶν ἴυγξιν ἀπορρήτοις ὁ ἐμὸς πατὴρ εἰς φῶς 
ἐξεκαλέσατο καὶ ἐξήνεγκεν. Ἀπάρτι γὰρ τὸ πολὺ τῆς τῶν ἑσπερίων καὶ ἑῴων 
ἀποθέμενος φροντίδος πρὸς τὸ πνευματικώτερον ἑαυτὸν ἐπέτεινεν. Ἐν πᾶσι γὰρ 
τῶν ἁπάντων ἐκράτει· ἐν λόγοις διδακτικοῖς τοὺς περὶ λόγον ἐσπουδακότας 
ἐνίκα, ἐν μάχαις δὲ καὶ στρατηγίαις τῶν ἐν ὅπλοις θαυμαζομένων ὑπερεῖχεν. 
15.8.3 Ὡς δὲ ἡ τῶν Βογομίλων ἁπανταχοῦ ἤδη διέσπαρτο φήμη (Βασίλειος γάρ 
τις μοναχὸς πολυτροπώτατος μεταχειρίσασθαι τὴν Βογομίλων ἀσέβειαν δώδεκα 
μὲν ἔχων μαθητάς, οὓς καὶ ἀποστόλους ὠνόμαζε, συνεφελκόμενος δὲ καὶ 
μαθητρίας τινάς, γύναια κακοήθη καὶ παμπόνηρα, ἐφήπλωσε τὴν κακίαν 
ἁπανταχοῦ) καὶ πολλὰς ψυχὰς δίκην πυρὸς ἐπενείματο τὸ κακόν, οὐκ ἠνείχετο ἡ 
τοῦ βασιλέως ψυχὴ τοῦτο καὶ διερευνᾷ τὰ περὶ τῆς αἱρέσεως.Καί τινες τῶν 
Βογομίλων εἰς τὰ ἀνάκτορα ἤγοντο, ἅπαντες δὲ Βασίλειόν τινα κατήγγελον 
διδάσκαλον καὶ κορυφαῖον πρωτοστάτην τῆς βογομιλικῆς αἱρέσεως. Ἐκ τούτων 
δὲ Διβλάτιός τις κατασχεθείς, ἐπεὶ ἐρωτώμενος ἀνομολογεῖν οὐκ ἠβούλετο, 
αἰκίαις παραδοθεὶς τηνικαῦτα τὸν λεγόμενον Βασίλειον ἀνωμολόγει καὶ οὓς 
ἐκεῖνος προεχειρίσατο ἀποστόλους. Τοίνυν τὴν τούτου ἀναζήτησιν πολλοῖς ὁ 
αὐτοκράτωρ ἀνέθετο. Καὶ δῆτα ἀναφαίνεται τοῦ Σαταναὴλ ἀρχισατράπης 
Βασίλειος, τὸ ἔνδυμα μοναχός, κατεσκληκὼς τὸ πρόσωπον, τὴν ὑπήνην ψιλός, 
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εὐμήκης τὴν ἡλικίαν [πολυτροπώτατος μεταχειρίσασθαι τὴν ἀσέβειαν]. 15.8.4 
Καὶ αὐτίκα ὁ αὐτοκράτωρ, τὸ ἐνδομυχοῦν ἐθέλων παρασῦραι ταῖς πειθανάγκαις, 
μετακαλεῖται τὸν ἄνδρα μεθ' ὁσίου προσχήματος. Καὶ γὰρ καὶ θώκων 
ὑπεξανέστη αὐτῷ, καὶ καθέδρας μετέδωκε καὶ τραπέζης τῆς αὐτῆς, καὶ ὅλην τὴν 
ὁρμιὰν τῆς ἄγρας αὐτῷ κατεχάλασε καὶ τὸ ἄγκιστρον περιπείρας παντοδαποῖς 
δελέασι τῷ παμφάγῳ τούτῳ κήτει παρέσχεν ἐμφαγεῖν, καὶ ὅλον τὸ φάρμακον τῷ 
μοναχῷ τούτῳ καὶ πολλαχῷ τὴν κακίαν φέρων ἐνέχει διὰ παντοίων 
ὑποκρινόμενος μαθητὴς αὐτῷ ἐθέλειν γενέσθαι, οὐκ αὐτὸς τάχα μόνος, ἀλλὰ καὶ 
ὁ αὐτοῦ ἀδελφὸς Ἰσαάκιος ὁ σεβαστοκράτωρ, καὶ πάντα τὰ παρ' αὐτοῦ λεγόμενα 
ὡς ἐκ θείας ὀμφῆς λογίζεσθαι καὶ ὑπείκειν τούτῳ ἐν πᾶσιν, εἰ μόνον τὴν τῆς 
ψυχῆς αὐτῷ σωτηρίαν πραγματεύσοιτο ὁ κάκιστος Βασίλειος. «Καὶ ἐγὼ μέν, 
φησιν, ὦ πάτερ τιμιώτατε», (περιέχριε γὰρ τοῖς γλυκέσι τούτοις ὁ βασιλεὺς τὴν 
κύλικα, ὡς ἐξεμέσαι τὸν δαιμονιῶντα τὴν μελαγχολίαν αὐτοῦ) «ἄγαμαί σε τῆς 
ἀρεὶ τῆς ἕνεκα· ἀξιῶ σε δὲ καταμαθεῖν τίνα τὰ παρὰ τῆς σῆς τιμιότητος 
εἰσηγούμενα, ὡς τά γε τῶν ἡμετέρων μονονοὺ φαῦλα καὶ εἰς οὐδεμίαν ἀρετὴν 
φέροντα». Ὁ δὲ τὰ πρῶτα μὲν ἐσχηματίζετο, καὶ τὴν λεοντῆν ὁ κατὰ ἀλήθειαν 
ὄνος ἐκεῖνος ἐφεῖλκεν εἰς ἑαυτὸν πανταχόθεν, καὶ ἀπεπήδα πρὸς τὰ λεγόμενα, 
πλὴν ἐχαυνώθη τοῖς ἐπαίνοις· καὶ γὰρ καὶ ὁμοδίαιτον ἐποίησε τοῦτον. Συμπαρῆν 
δ' ἄρα τούτῳ ἐν πᾶσι καὶ συνεδραματούργει καὶ ὁ τοῦ βασιλέως ἐξάδελφος καὶ 
σεβαστοκράτωρ. 15.8.5 Ὁ δὲ τὰ τῆς αἱρέσεως δόγματα ἀπήμεσε. Καὶ ὁ τρόπος 
ὁποῖος; Παραπέτασμα γὰρ μεταξὺ τήν τε γυναικωνῖτιν ἀπετείχιζε καὶ τοὺς 
βασιλεῖς μετὰ τοῦ βδελυροῦ τούτου πάνθ', ὅπως εἶχεν ἐν τῇ ψυχῇ, ἐξερευγο 
μένου καὶ ἀναφανδὸν λέγοντος· ὁ δὲ γραμματεὺς ἀπεγράφετο ἔνδοθεν τοῦ 
πετάσματος τὰ λεγόμενα. Καὶ ὁ μὲν λῆρος ἐκεῖνος διδάσκαλος τῷ δοκεῖν 
ἐγίνετο, ἐσχηματίζετο δὲ τὴν μαθητείαν ὁ βασιλεύς, ἀπεγράφετο δὲ τὰ τῆς 
διδασκαλίας ὁ ὑπογραμματεύς. Πάντα δὲ ῥητά τε καὶ ἄρρητα ἐπισυνεῖρεν ὁ 
θεοπληγὴς ἐκεῖνος ἀνήρ, καὶ οὐδενὸς ἐφείσατο θεομισοῦς δόγματος, ἀλλὰ καὶ 
τὴν θεολογίαν ἡμῶν παρεβλέψατο καὶ τὴν οἰκονομίαν πᾶσαν ἐφάντασε καὶ τοὺς 
ναούς, οἴμοι, τοὺς ἱεροὺς ναοὺς δαιμόνων ὠνόμακε, καὶ τὸ τελούμενον παρ' 
ἡμῖν σῶμα καὶ αἷμα τοῦ πρώτου καὶ ἀρχιερέως καὶ θύματος παρὰ φαῦλον ἔθετο 
καὶ ἐλογίσατο. 

[Άννα Κομνηνή, ᾿Αλεξιὰς, ό.π., σελ. 294, 22 – 297, 7.] 
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Λατινικά Κείμενα: 

Ο Ούγο Ετεριάνο και η εικόνα των Παταρήνων στο έργο του “Contra 
Patarenos”. 

Hugo eterianus de ab hominabili patherenorum secta et omnifariam 
reprehensibili capitulum De occulta predicatione confutatione De vera dominici 
corporis  erpent ors  per malos etiam sacerdotes De iuramento in necessariis 
negotiis faciendo De sacramento coniugii nullatenus abdicando De  erpent or 
panis et vini  erp corporis et in nostro domini sanguine De ratione 
adorandarum ymaginum De exhibenda vivifice crucis  erpent or et eius signo 
fidelium frontibus insigniendo Incipit liber Hugonis eteriani. 
Postulaverunt  a me dudum   erpent o quidam viri et spectabiles quorum 
ingenium viget et modum amplivagus non excedit modus an  erpent ors  
constitutione mactam iri debeant qui Patherenorum quasset perfidie sectam et 
non modo de partibus Elespontiacis verum de orbe  erpent  evellet meruerunt 
ut explicationibus manifestum est respondeo et maxima capitis  erpent or 
suspendio et incendio digni  erpent magistri erroris ut fallaces ut seductores ut 
ypocrite ut deceptores ut advertentes populum a  erpent or fide. Johannes 
apostolus in epistula sua diciti si quis venit ad vos et Christi non habet 
doctrinam nolite recipere eum in domo  erpent ei dixeritis. Qui enim dicit ave 
congruat operibus illius malignis. Homines autem de quibus sermo est nunc 
dimiserunt doctrinam ecclesie quae est Christi doctrina. Christi verba sunt et 
mandatum et preceptum eius; hoc estii quod dico vobis in tenebris dicite in 
lumine et quod in aure auditis predicate super tecta; hoc est quod vobis solis 
dixi et in uno loco hoc est in tenebris et in aure, predicate in plateis publice et 
manifeste sed viri scelerati versucia pleni lumen fugiunt et in angulis occulte 
predicant quare Christi doctrinam et mandatum et preceptum eius non servant. 
Amplius dei preceptum est quod nulli predicent sicut illi scelerati predicant nisi 
a deo mittantur. Isti autem a sathana missi sunt quod manifestum ex eo est quod 
non habent aliquem sancti spiritus sancti gratiam. Apostolus Paulus dicit quodiii 
unicuique predicatori datur  erpent ors o spiritus ad utilitatem, id est 
gratiam per quam patet quae in eo sit spiritus sanctus. Alii quidem datum per 
spiritum sanctum sermo sapientie, ut Iohanni, Paulo, Augustino, Ieronimo, 
Crisostomo, Gregorio et quam plurimis aliis; alii sermo scientie secundum 
eundem spiritum, ut posit docere in manifesto quos libet et respondere in 
singulis; alii fides in eodem spiritu, ut possit signa facere et non faciunt, et 
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transferre montes, id est demones; alii gratia sanitatum in uno spiritu, ut possit  
sanare omnes langores et omnes infirmitates; alii operatio virtutum, ut possit 
 erpen  erpent ors sicut Paulus cecavit Helymam, Petrus interemit Ananiam; 
alii prophetia, alii discrecio spirituum ut sciat cognoscere quis est spiritualis 
homo et quis animalis et quis est propheta et quis est seductor; alii genera 
linguarum, alii  erpent ors on linguarum sed  erpent  perditissimi 
 erpent ors neque linguas noverunt neque  erpent ors ons linguarum 
neque prophete sunt sed seductores oculti fures et  erpent,  erpent  erpent  
qui non  erpent or que sunt dei, idiote et nescii neque plus quam alii 
 erpent  ledere possunt,  erpent nullum cecare ut Paulus Helymam possunt 
neque interimere ut Petrus Ananiam solo verbo interemit. Dicant ipsimet 
numquid possent febres pellere leprosos curare langores corporum tollere? 
Nichil omnino talium facere possunt. Nullos audent docere in manifesto sed in 
 erpen. Christus autem nihil in  erpen locutus est quod discipulis suis facere 
mandavit. Cum itaque  erpent sint septiformi gratia spiritus sancti quarum 
aliqua  erpen  erp  erpent ors amplexi sunt, et in  erpen predicent contra 
preceptum dei, manifestum est quod a lleviathan tortuoso  erpent missi sunt 
ad predicandum, et antichristi preambuli contradicentes mandatis Christi, 
transfigurando se in angelos lucis cum vere sunt angeli sathane item et ex hoc 
potest cognosci quod spiritu dyaboli ducuntur et quod antichristi sunt, id est 
Christo contrarii. Ecce Christus locutus est ad turbas et ad discipulos suos 
dicens….». 

[HAMILTON J., Contra Patarenos, ό.π., σελ. 155, 1 – 157, 23.] 
* 

Η αναφορά στην παρουσία αιρέσεων στη Λομβαρδία στο: De heresi 
catharorum in Lombardia. 

In primis temporibus cum heresis Catharorum in Lombardia multiplicari 
cepit, primun habuerunt quemdam episcopum marcum nomine, sub cuius 
regimine omnes Lombardi et Tussi et marchisiani regebantur. Et iste marcus 
habebat ordinem suum de bulgaria. Adueniens quidam, papasnicheta1 nomine, 
de constantinopolitanis partibus in lombardiam, cepit causari ordinem bulgarie, 
quem marcus habebat. Unde marcus episopus cum suis subditis hesitare 
incipiens, relicto ordine bulgarie, suscepit ab ipso Nicheta ordinem drugonthie. 
Et in illo ordine drugonthie aliquibus temporibus cum suis omnibus complicibus 
commoratus est. Preterea, alio tempore, uenit quidam de ultra marinis partibus, 
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petracius nomine, cum sociis suis, et quedam retulit noua de quodam symone 
episcopo drugonthie, a quo origo suscepti ordinis a nicheta processerat. Et 
dicebat ipse petracius, quod ille simon fuit inuentus in conclaui cum quadam, et 
quia alia contra rationem fecerat. Set et in aduentu istius petracii marcus iam 
mortuus erat et ei alius in episcopum successerat, Iohannes Iudeus nomine, et 
ab eodem marco ordinem episcopi acceperat. Et causa uerborum istius petracii, 
quidamdubitauerunt de ordine accepto ab illo simone, quidam non ; et de hac 
causa seditio orta est inter eos et ita in duas partes diuisi sunt. Ad hoc tandem 
deuenerunt quod una pars obediebat Iohanni iudeo, et altera pars elegerunt in 
episcopum Petrum de florencia. Et ita utraque pars in hoc statu per aliquos 
annos existitit. Quidam uero de eius sapientibus, de hac diuisione dolentes et ad 
unitatem eos reducere cupientes, ad hoc deuenerunt quod ex utraque parte 
legati electi sunt et eos communiter ad quemdam episcopum ultra montes 
miserunt tali pacto quod quicquid ille epicopus de diuisione illorum censuisset, 
sine contradictione obedirent sententie illius episcopi. Set ille episcopus, 
rationibus utriusque partis auditis et diligenter inspectis, talem protulit 
sententiam, ut illi duo episcope Lombardie cum suis sequacibus conuenirent in 
unum et sortes proiecerentur inter illos duos episcopos, scilicet Johannem 
iudeum ex una parte et petrum de florencia ex alia, et super quem istorum sors 
episcopatus caderet, alius ei subesset et omnis multitudo subditorum in duas 
partes prius diuisa communiter ei obtemperaret; et ut ille episcopus sorte 
electus iret in Bulgariam ordinem episcopatus suscipere, et ut repatriatus, 
sucepto ordine bulgarie, totam multitudinem illorum reconsolaretur per 
impositionem manuum... 

[DONDAINE A.,  La Hiérarchie cathare en Italie I, AFP 19 (1949), σελ. 306] 

* 
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Σλαβικά Κείμενα: 

Η παρουσία ετεροδόξων στην σλαβική έκδοση της Εκλογής του Λέοντος 
Γ ΄Ισαύρου.  

ТИТУЛ XVII Наказания за преступления 

1. Никто, укрывающийся в церкви, не может быть уведен оттуда силой, но вина 

укрывшегося должна быть известной иерею, и тогда укрывшийся может быть взят под 

обеспечение для законного расследования и рассмотрения его дела. Если же кто-либо вздумает 

по какому-либо поводу наложить руку на укрывшегося в церкви, то он получит двенадцать 

ударов, и затем, как положено, дело укрывшегося будет подвергнуто расследованию.  

2. Тот, кто по решению судьи или для дачи свидетельских показаний или по приводу 

противной стороны, прикасаясь к святым божественным Евангелиям, поклялся и, как потом 

оказалось, дал ложную клятву, да подвергнется отрезанию языка.  

3. Поднимающего восстание против императора или злоумышляющего, или принимающего 

участие в заговоре против него или против государства христиан в тот же час должно предать 

смерти как намеревающегося все разрушить. Но для того чтобы некоторые часто и из вражды 

не предавали кого-либо смерти без суда, возводя на него обвинение, что он поднимал голос 

против царства, нужно его взять на месте под хорошую охрану и донести о нем императору, и 

как сам император в итоге рассудит и решит, так и сделать.  

4. Тот, кто поднимает руку, чтобы ударить иерея в церкви <или в поле>, или во время 

молитвы, будет высечен и изгнан.  

5. Если кто-либо имеет тяжбу с кем-либо и, не сказав властям, но самовольно, либо своей 

властью, либо с приложением силы, наложит руку и захватит что-либо, то, если его 

притязание правильно, он лишится своей вещи и отдаст ее. Если же он забрал что-либо чужое, 

то да будет он избит местным архонтом, как сам себя сделавший экдиком, не будучи 

архонтом, и затем возвратит за это то, что взял.  
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6. Захваченные врагами в плен и отрекшиеся от нашей непорочной христианской веры по 

возвращении в империю предаются церкви [церковному суду?].  

7. Если кто-либо взял коня для использования до определенного места и увел его дальше этого 

места или послал и случилось бы коню претерпеть урон или погибнуть, то взыскать надо с 

пользовавшегося конем и да отдаст он возмещение хозяину коня.  

8. Заперший чужой скот или загубивший животных голодом, или как-либо иначе их 

убивший присуждается к штрафу в двойном размере........... 

30. Изнасиловавший девушку и обесчестивший ее подлежит отсечению носа.  

31. Обесчестивший несовершеннолетнюю, то есть в возрасте до тринадцати лет, подлежит 

обрезанию носа и отдаст половину своего состояния потерпевшей.  

32. Обесчестивший чужую невесту, если это сделано и с ее согласия, подлежит обрезанию носа.  

33. Виновные в кровосмешении — родители с детьми, или дети с родителями, или братья с 

сестрами — подлежат казни мечом. Виновные в том же, если они являются другими 

родственниками, то есть отец, вступающий в связь с женой своего сына, или сын с женой 

своего отца, то есть с мачехой, или отчим с падчерицей, или брат с женой брата, или дядя с 

племянницей, или племянник с теткой, наказываются обрезанием носа. Равным образом и 

тот, кто заведомо вступает в связь с двумя сестрами <или двоюродными сестрами>.  

34. Тот, кто заведомо вступает в связь с чужими женщинами, приходящимися друг другу 

матерью и дочерью, подлежит наказанию — обрезанию носа. Тем же наказывается и та, 

которая сознательно участвовала в этом.  

35. Двоеженец наказывается плетьми, а вторая жена его изгоняется вместе с родившимися 

от нее детьми.  

36. Если жена вступила в связь и забеременела и принимает меры против своей беременности, 

чтобы вытравить плод, да будет она высечена и изгнана.  
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37. Если со времени настоящего закона вступят в брак двоюродные братья, или сестры, или 

хотя бы только их дети, или же отец и сын с матерью и дочерью, или два брата с двумя 

сестрами, то, помимо того что они будут разлучены друг с другом, они подлежат наказанию 

плетьми.  

47. Если в результате происшедшей схватки случилась смерть, то пусть судьи рассудят и 

обследуют оружие, которым была причинена смерть. И если они обнаружат, что убийство 

было осуществлено тяжелыми дубинами или большими камнями или ударами ноги, 

виновный подлежит отсечению руки. Если же какими-либо более легкими орудиями, то 

виновный да будет наказан плетьми и изгнанием.  

48. Ударивший во время драки рукой и убивший наказывается плетьми и изгнанием как 

совершивший убийство непреднамеренно. 

49. Если кто-либо бил своего раба плетьми или палками и раб умер, то не осуждается 

господин его как убийца. Если же владелец раба неумеренно его истязал, или отравил его 

ядом, или его сжег, то подлежит наказанию за убийство.  

50. Разбойничающий и устраивающий засады и убивающий в том месте, где захвачен, да 

будет распят на фурке.  

51. Клеветники подлежат тому же наказанию, какое надлежит за то, в чем они ложно 

обвинили.  

52. Манихеи и монтанисты караются мечом.  

53. Перебежчики, то есть те, кто присоединяется к врагам, караются мечом.>  

[LIPSHIC Е.E., Ekloga, ό.π., 17: 1-53] 

* 
 Η εικόνα των ετεροδόξων στο έργο του Κοσμά Πρεσβυτέρου. 

Недостоинаѥго козм презвутера бесѣда на нововибшꙛѭ сѧ ересь богоумилоу 

бьсѧ оубо заповеди господа нашег іисоуса христа дивьн сꙛт и люб почитаѭиим ѩ 
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понеже спасени ради нашего бесѣдован сꙛт оубо и оудалѥм сѧ от заповедии ѥго н 

он вьсегда ко чѧдолюбиви отьць трьпить злоб насѧ не хотѧ никогоже погоубити н 

жела вьсѣх нас взвраени к себѣ и спасени кажет и оучит ов свѧтимь 

евангелиѥмь ов божьствьними мꙛжи да не впадем сѧ б роб еретически вьск бо 

грѣх и хоула рече господь оставит сѧ чловѣком а иже на свѧти доух глаголѥт хоулꙛ 

не оставит сѧ ѥмоу ни в ннѣшьниимь вѣцѣ ни б бꙛдꙛиимь бѣди искони враг 

нашь дивол не почиваѥт блазнѧ рода чловѣчьскаѥго начен бо от прьваѥго адама 

доселѣ не останет иѧ кого би смкнꙛти с вѣр да би больша с ним в мꙛках и 

ов прѣльсти покланти сѧ коумиром ов братѭ оубивати дроугѩ на любодѣиство  и 

на прочиѩ грѣх н видѣв ко вьси ти грѣси не сꙛть тчьн еретичьствоу првоѥ в 

ари иже начѧ хоулити сна божи не творѧ ѥго равьна отьцоу н ак ангела и ак 

работьна богоу забв христа глаголѭа аз и отьць ѥдино ѥсвѣ  

такожде в савели иже начѧ сливати божьство глаголѧ ко с тѣломь христос 

пострадал на крьстѣ и божьство свѧтѩ троицѧ македонии же свѧтаѥго доуха хоулѣаше 

хоуждьша  и творѧ отьца и сна а не тогожде божьства их же оучени проклѧшѧ  свѧтии 

отьци на соборѣникеистѣѥмь и истрѣбиша от крьстин ак плѣвел из нив 

помоьника имꙛе с богомь констанина цѣсар бша же и по томь различьн ереси.на 

инѣх мѣстѣх н не о свѧтѣи троици н о твари божии ови сице блѧдаџꙛ н оучени 

свѧтих апостол и отьць вьсьде прогонѧт ѩ коже слꙛчи сѧ в блгарьстѣи замли 

лѣта правовѣрнаѥго цесар петра бстпоп именьмь богоумил а по истинѣ реи богоу 

немил иже начѧ прьвоѥ оучити ересь замли блгарьстѣи ѭже блѧдь напрѣжде поидꙛе 

скажем провѣди оубо господь хотѧаѩ блазн в чловѣцѣх прорекл н вьс и 

наоучил глаголѧ чреѣда ѥст блазнам  бвати н да сѧ вѧт избьрании н сꙛт 

нѣции не приѥмлѭе всласт словес тѣх же не оставит сѧ грѣх никогдаже не 

покаѭт сѧ о них же ми ннѣ предлежит слово хотѣх же и оумилчат о сих 

мног ради блѧди их н боѭ сѧ больша осꙛждени еда како нам млчѧем от 

плода ѥго познано бꙛдет бо еретици извноу ак овьца образом  кротьци и смирени и 
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млчаливи блѣди сꙛт видѣти от лицемѣрнаѥго поста словесе соу не рекꙛт не смѣѭт 

сѧ грохотомь не оплазоуѭт хранѧт сѧ от взора и вьс творѧт извноу коже не 

рознати их с правовѣрьними крьстин изꙛтрь же сꙛтвльци и хіьници коже рече 

господь бо чловѣци толико и тако смирениѥ и мьнѧе ѩ правовѣрьн сꙛѧ и моьн 

направити на спасениѥ приближаѭт сѧ к ним и впрашаѭт их о спасении доуши 

они же подобьни влькоу хотѧоу агнѧ бзѧти спрьва потоулѭт сѧ вздішꙛе и с 

смирениѥм отвѣеваѭт и провѣдꙛе сѧ творѧт сꙛа на небесех и кде оузьрѧт 

чловѣка проста сꙛа и грꙛба тоу же сѣѭт плѣвел оучени своѥгохоулѧе прѣданѩ 

оустав свѧтим свѧтим црьквам.. 

[SAMPINON J. – VAN HALSEMA S., Cosmas Presbyter, ό.π., σελ. 4, 1- 8, 137.] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 
 

 
Εικόνα 1: Κώδικας Νόμων Στεφάνου Δουσάν. Χειρόγραφο Πριζρένης 15ου αιώνος. 
[Πηγή:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Du%C5%A1an%27s_Code,_Prizren_manuscript,_15th_c.j

pg]. 
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Εικόνα 2: Κατά των αιρετικών Πρεσβυτέρου Κοσμά. 18ος αιώνας ΧΡ 92.  
[Πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη 

Βελιγραδίου:  https://en.wikipedia.org/wiki/Cosmas_the_Priest#/media/File:Beseda01.jpg] 
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