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A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

«For those who passed under the ethnic of “Romans” were in reality Greeks, i.e., 

Greeks in language and culture…The Byzantine empire, of course, included 

numerous ethnic groups… but these groups always referred to by their own ethnic 

names as Armenians, Iberians, Slavs, etc., not as Romans… In general, the Romans 

were the Greeks…. The use of the term Romans by Nicetas is not surprising. He 

means, of course, Greeks. Nicetas was a Greek. He spoke Greek, he wrote in Greek, 

he was educated in Greek, and he shared the sentiments of the medieval Greeks” 1. 

*** 

«Τhe universality of the Roman empire under Christ in theory overrode all 

conceptions of nationhood. The boundaries of the empire were coterminous with 

those of Orthodox Christianity, and those boundaries were in theory unlimited… 

After the seventh century the Romans themselves, that is, the race of conquerors from 

the banks of the Tiber, were gone; and the Ancient Hellenes had long ceased to form a 

distinct racial element. The bonds which held the Byzantine State together were 

purely imperial, religious and cultural… If an immigrant subscribed to the Christian 

God and the Christian emperor, no one troubled himself where the immigrant’s father 

came from… The very conception of a ‘nation’, an ‘ethnos’, was alien and odious to 

Byzantine political thought» 2. 

 

Αυτές είναι δύο διαµετρικά αντίθετες εκτιµήσεις διακεκριµένων 

βυζαντινολόγων στο παρελθόν για το Βυζάντιο. Κατά την άποψή µου και οι δύο είναι 

µονοµερείς. Από την µία, το να πεις ότι οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες, αλλά οι ίδιοι δεν 

το γνώριζαν ή έστω το έκρυβαν πίσω από µια άλλη ταυτότητα (δηλ. τη Ρωµαϊκή), 

είναι επιστηµονικά λάθος. Από την άλλη, το να αρνηθείς σε ένα λαό το δικαίωµα να 

αυτοπροσδιοριστεί ως µια εθνοτική οµάδα, µε την δικαιολογία ότι κάτι τέτοιο θα 

ήταν ασύµβατο µε την κρατική ιδεολογία, είναι επίσης λανθασµένο. Αναµφίβολα το 

                                                 
1 Charanis P., “The formation of the Greek people”, στο Vryonis S. (ed.), The "Past" in medieval and 

modern Greek culture, Malibu 1978, 88 και 91. 
2 Jenkins, Byzantium and Byzantinism, 142-145. 
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ζήτηµα της ταυτότητας των Βυζαντινών έχει ξεσηκώσει έντονες συζητήσεις στο 

παρελθόν, συζητήσεις οι οποίες συνεχίζονται µέχρι τις µέρες µας 3.  

Ο βασικότερος λόγος για αυτό είναι το φλέγoν ζήτηµα της νεοελληνικής 

ταυτότητας, η οποία, ασχέτως από το ιδιαίτερο περιεχόµενο που της έδινε ο κάθε 

λόγιος στην Ελλάδα των 19ου – 20ου αι., περνούσε, ήδη από την εποχή του 

Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου, µέσα από το Βυζάντιο. Η εκδοχή των Ελλήνων 

λογίων θεωρούσε το Βυζάντιο ως τη µεσαιωνική αυτοκρατορία του Ελληνισµού, 

στην οποία το ελληνικό στοιχείο κυριαρχούσε τόσο στην εθνοτική σύστασή της όσο 

στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της. Από αυτή την οπτική για το Βυζάντιο δεν 

ξέφυγαν ούτε οι µη Έλληνες µελετητές του. Για αυτούς το Βυζάντιο µετά την 

απώλεια των ανατολικών επαρχιών των 7ο αι. έγινε ένα οµοιογενές ελληνικό κράτος, 

περιορισµένο σε περιοχές όπου κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα και οι οποίες είχαν 

εξελληνιστεί. Αν και πάντοτε υπήρχαν ξένα στοιχεία στη σύσταση του βυζαντινού 

πληθυσµού και ακόµα περισσότερο της αριστοκρατίας, αυτά σύντοµα 

εξελληνίζονταν, ενώ άλλωστε το κυρίαρχο στοιχείο ήταν πάντοτε το ελληνικό. Οι 

Βυζαντινοί σκέφτονταν τον εαυτό τους πάντοτε σαν Έλληνες, θεωρώντας ότι είναι 

απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, τα έργα των οποίων µελετούσαν και εκτιµούσαν 

καθ’ όλη την διάρκεια της χιλιόχρονης ζωής της αυτοκρατορίας. Οι Πατέρες της 

Εκκλησίας τον 4ο αι., κατά την διάρκεια της διαµάχης µεταξύ παγανισµού και 

χριστιανισµού, είχαν επιτύχει την «χρυσή τοµή», διακηρύσσοντας ότι οι Χριστιανοί 

θα πρέπει να λαµβάνουν και να µελετούν τα επωφελή και µη παγανιστικά στοιχεία 

της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Βέβαια οι Βυζαντινοί είχαν εγκαταλείψει την 

ονοµασία Έλληνες, η οποία είχε πλέον την έννοια του παγανιστή, προς χάριν του 

Ρωµαίος, η οποία δεν είχε παγανιστικές απολήξεις 4. 

                                                 
3 Βλ. και Ricks D. – Magdalino P. (eds.), Byzantium and the Modern Greek identity, Aldershot 1998 
4 Browning R., “The Continuity of Hellenism in the Byzantine world: Appearance or reality?”, στο 

Greece Old and New (eds. Winnifrith T., Murray P.), London 1983, 111-128· Vryonis S., “Greek 

identity in the Middle Ages”, στο Byzance et l'hellénisme: l'identité grecque au Moyen-Âge: Actes du 

congrès international tenu à Trieste du 1er au 3 octobre 1997, Études balkaniques: Cahiers Pierre 

Belon, Paris 2000, 19-36· Charanis P., “The formation of the Greek people”, στο Vryonis S. (ed.), The 

"Past" in medieval and modern Greek culture, Malibu 1978, 87-101· Παπαρρηγόπουλος Κ., Ιστορία 

του Ελληνικού Έθνους, Αθήνα 1881· Σβορώνος Ν., Το ελληνικό έθνος: Γένεση και διαµόρφωση του 

Νέου Ελληνισµού (πρόλογος Ασδραχάς Σ.), Αθήνα 2004. 
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Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, και συγκεκριµένα από τη δεκαετία του 1960 

και έπειτα, υπήρξε µια στροφή προς την αναθεώρηση αυτής της οπτικής. Αρχικά, οι 

πρωτοπόροι αυτής της αναθεώρησης (Romilly Jenkins, Cyril Mango) προσπάθησαν 

να αλλάξουν ριζικά αυτή την οπτική επαναφέροντας τις θεωρίες του Fallmerayer και 

αµφισβητώντας ανοικτά την αξία της αρχαιοελληνικής κληρονοµιάς στο Βυζάντιο. Ο 

Cyril Mango ήταν εκείνος που προσπάθησε να δείξει ότι δεν ήταν η κλασική 

κληρονοµιά εκείνη που κυριαρχούσε στη βυζαντινή σκέψη, αλλά η 

ιουδαιοχριστιανική και η πίστη των Βυζαντινών ότι αποτελούν τον εκλεκτό λαό του 

Θεού· δεν ήταν οι κλασικές ιδέες εκείνες από τις οποίες οι Βυζαντινοί εµφορούνταν 

αλλά οι µεσσιανικές 5. Η άµεση συνέπεια της δηµοσιοποίησης αυτών των απόψεων 

ήταν µια έντονη αντίδραση από την ελληνική επιστηµονική κοινότητα που έφθασε 

µέχρι το βαθµό της πολεµικής 6. Αν και οι απόψεις των δύο προαναφερθέντων 

µελετητών δεν βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση στην επιστηµονική κοινότητα, είχαν ως 

µακροπρόθεσµο αποτέλεσµα µια σταδιακή αναθεώρηση των κυρίαρχων απόψεων 

προς όφελος µιας πιο ρεαλιστικής προσέγγισης 7.  

                                                 
5 Fallmerayer J.B., Geschichte der Halbinsel Morea wahrend des Mittelalters: ein historischer 

Versuch, Stuttgart – Tubingen 1836· Jenkins Romilly J.H., Byzantium and Byzantinism, Lectures in 

Memory of Louis Taft Semple, Cincinnati 1963· Mango C., “Byzantinism and Romantic Hellenism”, 

inaugural lecture in the Koraes’ Chair of Modern Greek and Byzantine History, Language and 

Literature, at University of London King's College, October 27th 1964, Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes 28 [1965], 29-43· Nicol D.M., Byzantium and Greece, inaugural lecture in the 

Koraes’ Chair of Modern Greek and Byzantine History, Language and Literature, at University of 

London King's College, October 26th 1971, London 1971, 1-20. 
6 Arnakis G., “Byzantium and Greece. A review article à propos of Romilly Jenkins, Byzantium and 

Byzantinism”, Balkan Studies 4 [1963], 379-400· Vakalopoulos A., “Byzantium and Hellenism. 

Remarks on the racial origin and the intellectual continuity of the Greek Nation”, Balkan Studies 9 

[1968], 101-126· Vryonis S., “Recent scholarship on continuity and discontinuity of culture: Classical 

Greeks, Byzantines, Modern Greeks”, στο Vryonis S. (ed.), The "Past" in medieval and modern Greek 

culture, Malibu 1978, 237-256· Charanis P., “Review of: Jenkins R., Byzantium: The Imperial 

Centuries, A. D. 610-1071”, The American Historical Review 72 [1967], 1365-1366· Moles I.N., 

“Nationalism and Byzantine Greece”, Greek, Roman and Byzantine Studies 10 [1969], 95-107· Xydis 

S., “Medieval origins of Modern Greek Nationalism”, Balkan Studies 9 [1968], 1-20. 
7 Angold M., “Byzantine ‘Nationalism’ and the Nicaean Empire”, Byzantine and Modern Greek 

Studies (BMGS) 1 [1975], 49-70· Γουναρίδης Π., “Η εξέλιξη της ταυτότητας των Ελλήνων στη 

Βυζαντινή αυτοκρατορία”, στο Byzance et l'hellénisme: l'identité grecque au Moyen-Âge: Actes du 

congrès international tenu à Trieste du 1er au 3 octobre 1997, Études balkaniques: Cahiers Pierre 
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Όπως είναι κοινώς γνωστό οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν τον εαυτό τους ως 

Ρωµαίους. Τι σήµαινε όµως για αυτούς η συγκεκριµένη ονοµασία; Ήταν απλώς 

δηλωτικό της υποταγής τους στον Ρωµαίο αυτοκράτορα, το οποίο στην 

πραγµατικότητα υπερκάλυπτε τις διάφορες εθνοτικές διαφορές εντός της 

αυτοκρατορίας, δηλαδή µια κατά βάση πολιτική ταυτότητα, αυτή του Ρωµαίου 

πολίτη; Ή µήπως αφορούσε έναν συγκεκριµένο πληθυσµό, µέρος του οποίου 

αποτελούσαν (και) υπήκοοι του αυτοκράτορα; Οι ενδείξεις που είχα από µια πρώτη 

ανάγνωση των πηγών του 12ου αι. µε προσανατόλιζαν αρχικά προς την υπόθεση ότι οι 

Βυζαντινοί αποτελούσαν ένα προνεωτερικό έθνος, ενός πληθυσµού που είχε συνδέσει 

άρρηκτα τις τύχες του µε αυτές του κράτους υπό την αιγίδα του οποίου ζούσε. Μια 

προσεκτικότερη όµως ανάγνωση των πηγών κατέδειξε ότι Ρωµαίοι δεν είναι όρος 

που δηλώνει όλους τους υπηκόους του αυτοκράτορα, αλλά ένα µέρος αυτών και 

αποτελούσαν µια εθνοτική οµάδα, σαφώς διαχωρισµένη από άλλες τόσο εντός των 

ορίων της αυτοκρατορίας όσο και εκτός αυτής. Τι είναι τελικά όµως ένα έθνος και τι 

µια εθνοτική οµάδα; 

Η έννοια του έθνους έχει και αυτή µε τη σειρά της προκαλέσει έντονες 

συζητήσεις στο παρελθόν, εξαιτίας της εθνικιστικής ρητορικής. Πριν τον Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο σε πολλούς κύκλους ήταν κυρίαρχη η αντίληψη ότι τα έθνη 

υπήρχαν πάντοτε, µια αντίληψη πολύ κοντινή στην ρατσιστική θεωρία, µε την οποία 

συνδέονταν συχνά. Απέναντι σε αυτήν την “primordialist” εκδοχή του έθνους, 

αντιτάχθηκε µεταπολεµικά η «µοντερνίστικη» εκδοχή (“modernists”). H σύγχρονη 

«ορθοδοξία» της πολιτικής επιστήµης θεωρεί ότι το έθνος είναι µια εντελώς 

πρόσφατη κατασκευή, που δεν µπορεί να χρονολογηθεί πριν το β΄ µισό του 18ου αι. 

και που είναι στενά συνυφασµένη µε τις σύγχρονες εξελίξεις. Ένα έθνος θεωρείται 

πως: i) θα πρέπει να έχει συγκεκριµένα όρια και κέντρο εξουσίας (territory), ii) όλα 

τα µέλη της να υπακούουν σε έναν κοινό νοµικό κώδικα (common rights and law), 

iii) o πολιτισµός θα είναι µαζικός, δηµόσιος, διοχετευόµενος µέσω της εκπαίδευσης 

στον πληθυσµό, iv) τα µέλη της να είναι πολίτες ενός εθνικού κράτους, να είναι 

                                                                                                                                            
Belon, Paris 2000, 51-68· Herrin J., “Aspects of the process of Hellenization in the Early Middle 

Ages”, The Annual of the British School of Archaeology at Athens 68 [1973], 113-126· Κιουσοπούλου 

Α., “Η έννοια της πατρίδας κατά τον 15ο αιώνα», στο 1453: Η άλωση της Κωνσταντινούπολης και η 

µετάβαση από τους µεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους (εκδ. Κιουσοπούλου Α.), Ρέθυµνο 2005, 

147-160· Magdalino P., “Hellenism and Nationalism in Byzantium”, στο Tradition and transformation 

in medieval Byzantium, Aldershot 1991, no. XIV. 1-29. 
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δηλαδή µια αυτόνοµη κοινότητα (δηλ. έθνος χωρίς κράτος δεν υπάρχει), v) το έθνος – 

κράτος είναι µέλος ενός συστήµατος εθνών – κρατών, vi) το έθνος στηρίζει την ιδέα 

του στον εθνικισµό (nationalism) 8. 

Αυτή η στενότητα του ορισµού του έθνους έχει προκαλέσει πρόσφατα την 

αντίδραση αρκετών επιστηµόνων, κυρίως µεσαιωνολόγων, οι οποίοι «διεκδίκησαν» 

την ιδέα του έθνους και για τις περιόδους τις οποίες µελετούν, µε πρωτοπόρο σε αυτή 

την κίνηση τον κοινωνιολόγο Anthony Smith. Όπως υποστηρίζει αυτή η οµάδα των 

µελετητών, στα τέλη του 18ου αι. ίσως να µην είναι η ιδέα του έθνους που 

εµφανίστηκε, αλλά, αντιθέτως, να άλλαξε ο αντίκτυπός της, όταν άλλαξαν και οι 

ιδέες για την λειτουργία της κοινωνίας και της διακυβέρνησης. Βασική διαφωνία τους 

είναι το πώς είναι δυνατόν να µπορούµε να µιλάµε για έθνος στη βάση της 

µαζικότητας του δηµόσιου πολιτισµού και της συµµετοχής πριν τα µέσα του 20ου αι. 
9. Κεντρικό ρόλο σε αυτό τον ορισµό κατέχει η έννοια του έθνους ως µια πολιτική 

κοινότητα κοινής καταγωγής (έστω και υποτιθέµενης) και πολιτισµού, η οποία 

θεωρείται πως προηγείται της σύγχρονης εποχής. Το έθνος είναι µια κοινότητα 

ανθρώπων η οποία: i) έχει καλλιεργήσει µια αυτό-εικόνα σε αντιπαράθεση µε τον 

Άλλο καθώς και κοινές µνήµες, µύθους, σύµβολα πάνω στη βάση µίας ή 

περισσότερων εθνοτικών οµάδων, ii) κατέχει µια πατρογονική γη η οποία έχει 

ξεκάθαρα όρια, iii) δηµιουργεί και διαχέει ένα διακριτό δηµόσιο πολιτισµό στα µέλη 

της, καθώς και iv) διαθέτει έναν κοινό νοµικό κώδικα για τα µέλη της 10.   

Άσχετα για το αν ο καθένας για τον εαυτό του αποφασίζει να αποδεχτεί έναν 

πιο «ευέλικτο» ή «στενό» για το έθνος, γεγονός είναι ότι ο ορισµός που δίνει ο Smith 

δεν διαφέρει αρκετά από τον ορισµό της εθνοτικής οµάδας τον οποίο δίνει ο ίδιος. 

Εθνοτική οµάδα (ethnic group, ethnie) είναι µια ανθρώπινη κοινότητα που έχει i) ένα 

κοινό όνοµα, ii) ένα µύθο κοινής καταγωγής, iii) κοινές ιστορικές µνήµες, iv) 

συσχέτιση µε ένα συγκεκριµένο έδαφος, και v) µια αίσθηση συνεκτικότητας. Ο Smith 

έχει τονίσει ότι η ethnie, όπως την αποκαλεί, εκλαµβάνεται από τους µετέχοντες σε 

                                                 
8 Anderson B., Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism, London 

1983· Gellner, E., Έθνη και εθνικισµός, Αθήνα 1994· Hobsbawm E.M., Nations and nationalism since 

1780: programme, myth, reality, Cambridge 1990. 
9 Συλλογική συγγραφή στο Scales – Zimmer , Power and the nation in European history. Επίσης βλ. 

Armstrong J., Nations before Nationalism, Chapel Hills 1982. 
10 Smith A., “Were there any nations in Antiquity?”, στο Scales – Zimmer (eds.), Power and the 

nation, 36-40. 
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αυτήν ως µιας µορφή επεκταµένης οικογενειακής καταγωγής. Η συµµετοχή σε µια 

εθνοτική οµάδα δεν είναι µια ιδιότητα που µπορεί να αποκτηθεί, αλλά µία ιδιότητα 

που ήδη κατέχεται 11.  

Η σύγχρονη κοινωνική ανθρωπολογική έρευνα έχει καταλήξει πως η εθνοτική 

είναι µια κατά βάση κοινωνική ταυτότητα, η οποία στηρίζεται πάνω στη βάση της 

παρατήρησης κοινών πολιτιστικών στοιχείων µεταξύ των µελών της συγκεκριµένης 

οµάδας. Η ίδια η ύπαρξη της οµάδας, εξάλλου, θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τα 

ίδια τα µέλη της. Βαρύνουσα επιρροή στην ανθρωπολογική θεωρία των εθνοτικών 

οµάδων έχει διαδραµατίσει ο Frederick Barth στρέφοντας την προσοχή όχι τόσο προς 

τη µελέτη του κοινού πολιτισµού αυτού καθεαυτού µιας εθνοτικής οµάδας, τον οποίο 

τον θεωρεί το αποτέλεσµα και όχι το πρωταρχικό χαρακτηριστικό, αλλά στα όρια τα 

οποία δοµούνται γύρω από τις παρατηρούµενες πολιτιστικές διαφορές, η διατήρηση 

των οποίων εξασφαλίζει τελικά και την διαιώνιση της εθνοτικής οµάδας. Οι διαφορές 

αυτές διακρίνονται σε εξωτερικά σηµάδια (ρουχισµός, γλώσσα, τρόπος ζωής κτλ.) 

και σε ηθικές αξίες (µε την έννοια ότι η συµµετοχή σε µια εθνοτική οµάδα σηµαίνει 

να είσαι και ενός είδους άνθρωπος· να κρίνεις και να κρίνεσαι µε βάση τις σταθερές 

οι οποίες σχετίζονται µε αυτή την ταυτότητα). Για τον Barth η εθνοτική είναι µια 

οµάδα η οποία περικλείει και αποκλείει µε βάση τα καθορισµένα όρια 12. 

Σε σχέση µε αυτές τις θεωρίες υπάρχουν δύο τάσεις στην πλευρά των 

µελετητών για το Βυζάντιο. Η µεν πρώτη αρνείται οποιαδήποτε έκφραση τέτοιων 

συναισθηµάτων εκ µέρους των Βυζαντινών, η ενότητα των οποίων θεωρείται πως 

εκφραζόταν µόνο µε όρους πολιτικής υποταγής στον αυτοκράτορα και την Εκκλησία. 

Χαρακτηριστικές είναι οι απόψεις της Averil Cameron σε ένα πρόσφατο εγχειρίδιό 

της. Για αυτήν το Βυζάντιο ήταν ένα πολυπολιτισµικό κράτος και η έµφαση του στη 

γλώσσα περισσότερο παρά στην εθνικότητα ήταν η ρωµαϊκή συνέχεια της ανοχής. 

Ρατσιστική µισαλλοδοξία δεν υπήρχε στο Βυζάντιο, και η όποια µισαλλοδοξία 

κατευθυνόταν σε άλλους τοµείς. ∆εν θεωρεί τους Βυζαντινούς σαν ένα λαό µε κάποια 

εθνοτική έννοια, καθώς υπήρχε έντονη ανάµιξη των πληθυσµών. Αυτό που µετρούσε 

µετά τον 3ο αι. δεν ήταν ο τόπος καταγωγής ή η εθνότητα του καθενός, αλλά η 
                                                 
11 Smith A., The ethnic origins of nations, Oxford 1986, 22-31. 
12 Barth F., Ethnic groups and boundaries: the social organization of culture difference, Boston 1969, 

9-38. Επίσης βλ. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology (eds. Barnard A. – Spencer J.), 

London – New  York 1998, λήµµα ethnicity· Jenkins Richard, Rethinking ethnicity: arguments and 

explorations, London 1997. 
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συµµετοχή του σε ένα κοινό πολιτισµό και το status του. Η θρησκεία φαίνεται να 

είναι ο βασικός ενοποιητικός παράγοντας αλλά και πάλι τις περισσότερες φορές ο 

ενοποιητικός παράγοντας δεν θεωρεί άλλο από τον τοπικό 13.  

Από την άλλη είναι οι απόψεις µελετητών µε πρωτοπόρους την Αρβελέρ και 

τον Ζακυθηνό, οι οποίοι, ανεξάρτητα από το ζήτηµα της ελληνικότητας ή µη του 

Βυζαντίου, έχουν δοµήσει µια ορολογία που καθιστά το Βυζάντιο ένα «εθνικό 

κράτος» 14. Όπως λέει η Αρβελέρ: «Ο βυζαντινός εθνικισµός εµφανίζεται σαν ένα 

ευρύτατο κίνηµα αλληλεγγύης, που ενώνει πληθυσµούς µε διαφορετική εθνική και 

κοινωνική προέλευση, αλλά εξίσου αποφασισµένους ν’ αντιµετωπίσουν την κοινή 

δοκιµασία, τον κίνδυνο δηλαδή που απειλούσε ταυτόχρονα το κράτος και την 

θρησκεία τους. Η χριστιανική αλληλεγγύη ταυτίζεται τώρα µε την εθνική 

αλληλεγγύη» 15.   

Εκ πρώτης όψεως, το Βυζάντιο δεν φαίνεται να απέχει πολύ από τον 

«ευέλικτο» ορισµό του έθνους. Κατείχε µια σαφώς οριοθετηµένη περιοχή και διέθετε 

έναν διακριτό πολιτισµό και ιστορικές µνήµες, στοιχεία τα οποία το διακρίνουν από 

τους γείτονές του. Εξάλλου, αν και στο µεγαλύτερο µέρος της ιστορίας του 

αποτελούνταν από µια σειρά εθνοτήτων, έδινε βάρος στην ενσωµάτωση όλων των 

υπηκόων του στη βάση της υποταγής στον αυτοκράτορα, την Εκκλησία της 

Κωνσταντινούπολης και στον «βυζαντινό πολιτισµό», διαδικασία και νόρµες οι 

οποίες έχουν εξεταστεί επαρκώς στο παρελθόν.  

Εντούτοις, αυτό είναι η µία µόνο όψη του νοµίσµατος. Καθώς, όπως έξοχα 

έχει τοποθετηθεί στο παρελθόν ο Alexander Kazhdan, το να πιστέψεις ό,τι σου 

παρουσιάζουν οι Βυζαντινοί είναι σαν να πέφτεις στην ίδια την παγίδα που σου έχουν 

ετοιµάσει. Καταρχάς, αναµφίβολα αυτή η πολιτική ενσωµάτωσης εξυπηρετούσε το 

Βυζαντινό κράτος και µπορεί να χρονολογηθεί τουλάχιστον από την εποχή του 

Αυγούστου. Θα πρέπει να ξεχωρίσουµε, ωστόσο, την πολιτική που διακήρυσσε και 

εφάρµοζε το Ρωµαϊκό κράτος από την σκέψη των Ρωµαίων που το απάρτιζαν. Στην 

εργασία αυτή δεν θα συζητηθεί η πολιτική ιδεολογία του βυζαντινού κράτους. Προς 

αυτή την κατευθύνση έχουν τοποθετηθεί στο παρελθόν µια πληθώρα από τους 
                                                 
13 Cameron A., The Byzantines, Oxford 2006, 8-15. 
14 Αρβελέρ – Γλύκατζη Ε., Η πολιτική ιδεολογία της βυζαντινής αυτοκρατορίας, Αθήνα 1977· 

Zakythenos D., “Byzance, état national ou multinational", ∆ελτίον Χριστιανικής Αρχαιολογικής 

Εταιρείας, Σειρά 4, 10 [1980/1981], 29-52. 
15 Αρβελέρ, H πολιτική ιδεολογία, 39. 
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προαναφερθέντες µελετητές και δεν έχω ούτε να προσθέσω, ούτε να αµφισβητήσω 

κάτι σε αυτό το επίπεδο. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έγινε η επιλογή του 12ου αι.. Το 

Βυζάντιο βρίσκεται πλέον αρκετά µακριά από την απατηλή πεποίθηση ότι είναι το 

µόνο χριστιανικό κράτος στον κόσµο, το οποίο βρισκόταν σε αντιπαράθεση κατά 

βάση µε Μουσουλµάνους. Κατακλύζεται από διάφορους ξένους πληθυσµούς από 

Ανατολή, ∆ύση και Βορρά, οι οποίοι συρρέουν για εµπορικές συναλλαγές, για 

προσκυνήµατα, για πόλεµο και προσφορά µισθοφορικών στρατευµάτων στον 

αυτοκράτορα και τέλος για θρησκευτικά ζητήµατα. Όχι µόνο η εδαφική ακεραιότητα 

της αυτοκρατορίας απειλείται, αλλά και η οικονοµική ευρωστία των µεσαίων και 

ανώτερων οικονοµικά στρωµάτων, τα οποία βλέπουν την κυριαρχία στο εµπόριο και 

θέσεις στην διοίκηση και τον στρατό να καταλαµβάνουν «ξένοι». Εποµένως, η 

αντίδραση µέσω αυτής της διαρκούς επαφής είναι φυσιολογική, µε αποτέλεσµα και 

τα «όρια» των Ρωµαίων να δοµούνται / να είναι πλέον πιο διακριτά. 

Εξάλλου, ο 12ος αι. είναι µια περίοδος που βρίθει πηγών. Έχει χαρακτηριστεί, 

ίσως δίκαια, ως ο αιώνας της ρητορικής. Πράγµατι, οι ρητορικοί λόγοι ήταν 

ενσωµατωµένοι στο ίδιο το τελετουργικό· πάνω από όλα όµως λειτουργούσαν ως µια 

επίδειξη του ρήτορα µπροστά στο κοινό του, κατά βάση δηλαδή τους όµοιούς του 

λόγιους, ίσως στον ίδιο τον κύκλο του. Εχοντας κατά νου αυτό το σκεπτικό θα πρέπει 

να κατανοήσουµε ότι ελάχιστα πράγµατα συνέβαιναν στην παιδεία εκτός φιλολογίας 

και ρητορικής. Με αυτό θέλω να πω ότι στα περισσότερα κείµενα, ανεξαρτήτως αν 

ήταν ρητορικοί λόγοι ή, για παράδειγµα, χρονογραφίες, θα παρατηρήσουµε ρητορικές 

«εξάρσεις». Αυτό θα µας βοηθήσει να µην λαµβάνουµε κυριολεκτικά καθετί που 

συναντάµε και να κατανοήσουµε το πλαίσιο της λειτουργίας των πηγών µας και 

φυσικά των συγγραφέων. 

Προκειµένου να εξετάσω αν η σκέψη µου ότι οι Ρωµαίοι το 12ο αι. 

αποτελούσαν πράγµατι µια εθνότητα, θεώρησα πως θα έπρεπε να διερευνηθεί η 

χρήση στις πηγές µιας σειράς σχετικών όρων. Καταρχάς θα έπρεπε να διερευνηθεί ο 

ίδιος ο όρος Ρωµαίος, πως χρησιµοποιούνταν, σε ποιους αποδίδονταν και µέσα σε 

ποια πλαίσια. Ρωµαίοι αποκαλούνται όλοι ανεξαρτήτως οι κάτοικοι της 

αυτοκρατορίας ή µήπως µπορούµε να ξεχωρίσουµε κάποιους; Παροµοίως έπρεπε να 

εξεταστεί και η χρήση του όρου Έλλην, ώστε να εξακριβωθεί σε τι µεταφραζόταν το 

γεγονός της ελληνοφωνίας των συγγραφέων των πηγών µας και των περισσότερων 

κατοίκων της αυτοκρατορίας. Μεταφραζόταν σε µια ελληνική συνείδηση ή σε µια 
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αναγνώριση της ύπαρξης σύγχρονων Ελλήνων ως µια εθνοτική οµάδα, όπως έχει 

ισχυριστεί η παραδοσιακή ελληνική ιστοριογραφία; Στον αντίποδα των δύο αυτών 

όρων βρίσκεται ο όρος βάρβαρος, το αντίθετο του Ρωµαίος· ένας Ρωµαίος δεν µπορεί 

να είναι βάρβαρος, οπότε έχει σηµασία να εξετάσουµε σε ποια άτοµα ή οµάδες 

ατόµων αποδίδονταν αυτός ο όρος. Τέλος, θα εξεταστούν οι όροι γένος – έθνος – 

φυλή, τους οποίους συναντάµε στις πηγές αναφορικά µε τους λαούς που περιβάλλουν 

τους Βυζαντινούς, ώστε να εξακριβωθεί αν αποδίδονται σε αυτό που θα 

αποκαλούσαµε εθνοτικές οµάδες και, αν συµβαίνει κάτι τέτοιο, κατά πόσον 

αποδίδονται και στους Βυζαντινούς. Η αποσαφήνιση όλων αυτών των όρων θα 

βοηθήσει στον προσδιορισµό των ορίων της Ρωµαϊκότητας, µέσω του αποκλεισµού 

από την οµάδα αυτή των θεωρούµενων ως µη Ρωµαίων. 

Η µελέτη αυτή σταµατάει αποφασιστικά στα 1204. Ο βασικότερος λόγος είναι 

η κατάσταση που δηµιουργήθηκε την επαύριο της άλωσης της Κωνσταντινούπολης 

και η οποία έχει µελετηθεί επαρκώς πιστεύω 16. Πράγµατι, οι Βυζαντινοί αντιµέτωποι 

µε την λατινική εισβολή δοµούν µε νέο τρόπο την ταυτότητά τους, ενσωµατώνοντας 

µια ελληνική εθνικιστική ιδεολογία. ∆εν θα ήθελα να έρθω σε επαφή µε αυτή την 

αλλαγή η οποία µόνο µια παραπλανητική εικόνα θα µας δώσει για την ιδεολογία των 

Βυζαντινών του 12ου αι.. Εποµένως, πηγές από βυζαντινούς συγγραφείς του 12ου αι. 

(π.χ. Μιχαήλ και Νικήτας Χωνιάτης) που έχουν γραφεί µετά το 1204, θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν µε προσοχή και µόνο σε στοιχεία τα οποία χρησιµοποιούνται και 

στο προηγούµενο έργο τους.  

Ένα ζήτηµα εδώ είναι η χρονολόγηση της συγγραφής της Ιστορίας του Νικήτα 

Χωνιάτη, µέρος της οποίας έχει σίγουρα συντεθεί µετά το 1204. Η σύγχρονη έρευνα 

έχει καταλήξει πως η συγγραφή της θα πρέπει να άρχισε αµέσως µετά τη βασιλεία 

του Ανδρόνικου Α΄ (1185) και συνεχίστηκε σε φάσεις, χωρίς να αποκλείεται να 

επεξεργάστηκε εκ νέου προηγούµενα κοµµάτια του έργου του. Υπάρχουν ενδείξεις 

στο κείµενο του Χωνιάτη οι οποίες µας βοηθούν να χρονολογήσουµε τοµές. 

Καταρχάς, στα τέλη της διήγησης για τη βασιλεία του Ανδρόνικου Α΄ ο Νικήτας 

Χωνιάτης αναφέρει για µια κιστέρνα που ξεκίνησε να χτίζει ο αυτοκράτορας αυτός 
                                                 
16 Angold M., “Byzantine ‘Nationalism’ and the Nicaean Empire”, Byzantine and Modern Greek 

Studies (BMGS) 1 [1975], 49-70· Gounaridis P., “ ‘Grecs’, ‘Hellènes’ et ‘Romains’ dans l’ état de 

Nicée”, στο Αφιέρωµα στον Νίκο Σβορώνο (eds. Κρεµµυδάς Β., Παναγιωτάκης Ν., Μαλτέζου Χ.), 

Τόµος 1,  Ρέθυµνο 1986, 248-257· Irmscher J., “Nikäa als ‘Mittelpunkt des griechischen Patriotismus’ 

”, Byzantinische Forschungen 4 [1972], 114-137. 
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στα περιφέρεια των ανακτόρων των Βλαχερνών, η αποπεράτωση της οποίας 

παραµελήθηκε από «to‹j met' ™ke‹non ¥rxasin, Ósoi tšwj ™j deàro ¢n£ssousi» 
17, κάτι το οποίο υποδηλώνει ότι το χωρίο γράφτηκε πριν από την Άλωση. Στην άλλη 

άκρη, όταν ξεκινάει η διήγηση για την βασιλεία του Αλέξιου Γ΄, είµαστε βέβαιοι ότι 

το χωρίο γράφηκε µετά την Άλωση, καθώς προλέγει την πτώση του. Άλλωστε, ο 

αναγνώστης της Ιστορίας µπορεί να διακρίνει µια αλλαγή στο ίδιο το κλίµα της 

διήγησης. Η Ιστορία του Χωνιάτη δεν διακρίνεται για την αισιοδοξία της, αλλά µετά 

το Β΄ βιβλίο της βασιλείας του Ισαάκιου Β΄ (394 κ.ε.), η απαισιοδοξία του 

µετατρέπεται σε µια απογοήτευση, παραίτηση, αγανάκτηση. Η θετική στάση του 

απέναντι στους Βυζαντινούς κατά την απόκρουση των Νορµανδών (355-367), 

έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε την απαξίωση σχεδόν κάθε Βυζαντινού µετά το Β΄ 

βιβλίο της βασιλείας του Ισαάκιου Β΄. Τέλος, είναι η ίδια η διάρθρωση της ύλης: η 

αναλυτική διήγηση για την δεκαετία 1176-1186 (175-393) έρχεται σε αντίθεση µε την 

έκταση της διήγησης για την δεκαετία 1186-1195 (394- 452), κάτι το οποίο πιθανώς 

να δηλώνει και διαφορετικούς χρόνους συγγραφής. 

Φυσικά δεν θα πρέπει να περιµένουµε από τις πηγές µας περισσότερα από όσα 

µπορούν να µας δώσουν. Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα πρέπει να έχουµε 

κατά νου ότι οι συγγραφείς των πηγών µας δεν είχαν πρωταρχικά την πρόθεση να µας 

αποδώσουν µε ακρίβεια τους συγκεκριµένους όρους, όσο να περιγράψουν πρόσωπα 

και πράγµατα. Εποµένως, δεν θα πρέπει να περιµένουµε την απόδοση αυτών των 

όρων µε απόλυτη ακρίβεια. Αντιθέτως, έχουν ιδιαίτερη σηµασία όταν θα πρέπει να 

προσδιοριστεί ένα πρόσωπο. Οι ιδιότητες που δίνονται στο συγκεκριµένο πρόσωπο 

το διακρίνουν από τον κοινωνικό περίγυρό του, οπότε έχουν και ιδιαίτερη σηµασία. 

                                                 
17 Νικήτας Χωνιάτης, 329-330. 
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B. H ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 
 

α) Ο όρος Ρωµαίος 

 
Η χρήση του όρου Ρωµαίος από τις ιστορικό - χρονογραφικές πηγές του 12ου 

αι. είναι φυσικά αρκετά συχνή. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει καθιερωµένος όρος για τους 

Βυζαντινούς συγγραφείς που να υποδηλώνει τη Βυζαντινή αυτοκρατορία ή 

γενικότερα την συγκεκριµένη περιοχή. Συναντάµε βέβαια ενίοτε την ονοµασία 

Ρωµαΐς ορισµένες φορές στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης 18 και ελάχιστα σε άλλους 

συγγραφείς, αλλά δεν είναι καθιερωµένη 19. Ούτε άλλωστε και ο όρος Ρωµανία, ο 

οποίος φαίνεται να χρησιµοποιείται υπό την επιρροή της ∆ύσης 20. Αντιθέτως, οι 

Βυζαντινοί συγγραφείς για να αναφερθούν στη χώρα τους χρησιµοποιούν κυρίως 

όρους όπως η γη των Ρωµαίων 21, η χώρα των Ρωµαίων 22, η επικράτεια των Ρωµαίων 
23. Η γη των Ρωµαίων έχει και τα όρια, τα σχοινίσµατά της, δηλαδή τα σύνορά της 24. 

Ι. Πρωτίστως, ο όρος Ρωµαίος έχει σαφέστατα µια χρήση γενική, µια χρήση 

που φαίνεται να υποδηλώνει το σύνολο των υπηκόων του κράτους, το πολιτικό σώµα 

των Ρωµαίων. Έτσι, ο όρος συνδυάζεται συχνά µε άλλους προκειµένου να 

υποδηλώσει το πολιτικό σώµα των υπηκόων του Βυζαντίου ή τη βυζαντινή 

κυβέρνηση. Αρκετά κοινοί είναι οι όροι βασιλεύς ή αυτοκράτωρ ή άναξ Ρωµαίων 25· ο 

όρος βασιλεία Ρωµαίων, αρκετά κοινός στην Άννα Κοµνηνή, έχει την έννοια της 

κυβέρνησης του Βυζαντινού κράτους 26, ενώ στο Νικήτα Χωνιάτη είναι πιο κοντά 

στην έννοια της αρχής των Ρωµαίων 27, ένας όρος αρκετά κοινός σε όλους τους 

                                                 
18 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 64.19. 
19 Π.χ. Κίνναµος, 58.12· Μανασσής, 3075. 
20 Κατά βάση τον χρησιµοποιεί η Άννα Κοµνηνή, ΙΙΙ.ΣΤ.5, ΧΙ.ΙΒ.6, ΧΙΙΙ.ΙΒ.11, XIV.∆.1. ∆ύο, µάλιστα 

αναφέρονται σε βυζαντινές συνθήκες µε ∆υτικούς. Βλ. επίσης Μιχαήλ Χωνιάτης, Επιστολές, 138.26 

(και η συγκεκριµένη επιστολή έχει γραφεί µετά το 1204). 
21 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧV.Ι.5· Κίνναµος, 10.10 
22 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, VI.Ι∆.2· Κίνναµος, 67.9 
23 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧΙV.Α.1· Νικήτας Χωνιάτης, 132.14. 
24 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧΙV.Β.3· Κίνναµος, 7.17· Νικήτας Χωνιάτης, 132.10, 117.22. 
25 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, Ι.∆.1, Ι.ΙΒ.5· Κίνναµος, 118.5· Νικήτας Χωνιάτης, 16.28, 20.3, 76.25. 
26 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, Ι.Α.1, ΙΙΙ.Θ.1. 
27 Π.χ. Νικήτας Χωνιάτης, 120.29, 238.22. Το ίδιο και στον Μιχαήλ Ιταλικό, 276.2. 
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συγγραφείς ο οποίος υποδηλώνει την εξουσία των Βυζαντινών, της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας: «Oƒ mšn oân tîn Lat…nwn, Ðpo‹oj Ð Baimoàntoj kaˆ oƒ toÚtou 

ÐmÒfronej, œrwta tÁj tîn `Rwma…wn ¢rcÁj ™k makroà œcontej» 28 και «kaˆ mšga 

sten£xanta e„pe‹n í dustuc¾j `Rwma…wn ¢rc», oŒÒj soi Ð aÙtokr£twr 

™lp…zetai» 29. Συνώνυµος είναι ο όρος ηγεµονία των Ρωµαίων, που χρησιµοποιεί 

αρκετά συχνά η Άννα Κοµνηνή 30. Παρόµοιος είναι ο κατά κόρον χρησιµοποιούµενος 

όρος τα σκήπτρα των Ρωµαίων, που δηλώνει την κατοχή της ανώτατης εξουσίας, 

δηλαδή το αυτοκρατορικό αξίωµα: «'Epiqumhtikîj g¦r eŒce t¦ skÁptra tÁj 

`Rwma…wn ¢nad»sasqai ¢rcÁj» 31.  

Υπάρχουν και άλλες γενικόλογες εκφράσεις, οι οποίες υποδηλώνουν ακριβώς 

την χρήση του Ρωµαίος ως υποδηλωτικού του συνόλου των Ρωµαίων υπηκόων. Τα 

πράγµατα των Ρωµαίων συναντώνται στους περισσότερους συγγραφείς και δηλώνουν 

την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη Βυζαντινή αυτοκρατορία 32· η βουλή των 

Ρωµαίων, η οποία απαντάται στον Κίνναµο και αφορά κάποιο σώµα έγκριτων 

ανδρών, πολύ πιθανό κάποια µορφή της συγκλήτου 33· ο δήµος των Ρωµαίων 34. Μια 

σειρά από χώρες, πόλεις, περιοχές φέρονται να είναι υπόφοροι, υπόσπονδοι, υπήκοοι 

στους Ρωµαίους: «Taàta manq£nwn Ð basileÝj ™x ¡pasîn tîn ØpÕ t¾n tîn 

`Rwma…wn ¢rc¾n cwrîn prosštaxe genšsqai plo‹a» 35. Παροµοίως, εδάφη στη 

Μικρά Ασία, κατακτηµένα από τους Τούρκους, παρουσιάζονται ως υπόφορα 

παλαιότερα στους Ρωµαίους: «™k dὲ toàde tÕ froÚrion parest»sato, Ö 

`Ierakokoruf»tij çnÒmastai, kaˆ ple‹sta ›tera pol…cnia kaˆ ™rÚmata 

Øphg£geto, p£lai mšn `Rwma…oij ØpÒfora, to‹j dš Pšrsaij tÒte spendÒmena» 
36. Αυτό είναι δυνατό να επεκταθεί ώστε να συµπεριλάβει και ανθρώπους: ένας 

                                                 
28 Άννα Κοµνηνή, ΧΙΙΙ.ΙΒ.22. 
29 Νικήτας Χωνιάτης, 315.20. 
30 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΙΙΙ.Β.2. 
31 Άννα Κοµνηνή, VΙ.Ι.5. 
32 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧΙ.Ι.2· Κίνναµος, 93.24· Μανασσής, 2768· Νικήτας Χωνιάτης, 151.17, 

194.220· Νικηφόρος Βρυέννιος, Β.16. 
33 Π.χ. Κίνναµος, 136.20, 31.10. 
34 Άννα Κοµνηνή, Ι.ΙΕ.6· Κίνναµος, 14.3· Μιχαήλ Ιταλικός, 232.14. 
35 Άννα Κοµνηνή, ΧΙ.Ι.2. 
36 Νικήτας Χωνιάτης, 13.21-23. 
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Τούρκος εµίρης στη Μικρά Ασία, που είχε κλείσει συµφωνία φιλίας – συµµαχίας µε 

το Βυζάντιο, παρουσιάζεται ως ὑπόσπονδος Ρωµαίοις 37.  

Ο όρος Ρωµαίος χρησιµοποιείται εξάλλου πολλές φορές για να υποδηλώσει 

γενικότερα τους Βυζαντινούς και την Βυζαντινή αυτοκρατορία: «`Rwma…ouj dš f»mh 

tij perišpth æj Gil…elmoj œpeisin» 38. Έτσι η Άννα Κοµνηνή για να δηλώσει τις 

προθέσεις του Ρογήρου της Νορµανδίας αναφέρει ότι «prof£sewj, æj œfhn, tÁj 

prÕj tÕn aÙtokr£tora Mica¾l sumpenqer…aj ™pidrax£menoj tÕn prÕj 

`Rwma…ouj ¢nerr…pize pÒlemon» 39. Αντίπαλοι, όπως ο αδερφός του Ρογήρου, 

αυτοµολούσαν προς τους Ρωµαίους 40. Αλλά και στον Κίνναµο συναντάται παρόµοια 

περίπτωση: «¢ll¦ Pšrsai ¢ntˆ tÁj ™n cersˆn ™leuqer…aj aÙqa…reton 

proelÒmenoi doule…an eÙno…aj te tÁj par¦ basilšwj œtucon kaˆ prosq»kh 

dun£mewj oÙk ¢gen¾j `Rwma…oij ™gšnonto» 41. Παρόµοια είναι και η κατάσταση 

στο Νικήτα Χωνιάτη: «Ð dš meq…stasqai parÇnei tÁj l…mnhj æj palaioà 

`Rwma…wn kt»matoj kaˆ kaqarîj proscwre‹n to‹j Pšrsaij, e„ toàto boÚlointo· 

e„ dš m¾ oÛtw drùen, oÙk ¨n ¢nascšsqai Ólwj diiscur…zeto aÙtoÚj te kaˆ t¾n 

l…mnhn ¢pexenîsqai `Rwma…wn ™pˆ makrÒn» 42. Μπορούµε να παρατηρήσουµε 

πάντως ότι αυτό δεν συµβαίνει µόνο στην περίπτωση των Ρωµαίων, αλλά και άλλων 

λαών, στην προκειµένη περίπτωση των Περσών, των Τούρκων. ∆εν είναι φυσικά οι 

Ρωµαίοι η µόνη πολιτική αρχή στον κόσµο.  

Άλλωστε, ο βυζαντινός στρατός ανεξαρτήτως σύνθεσής του, από 

µισθοφόρους είτε σύµµαχους είτε Βυζαντινούς, αποκαλείται πάντοτε ο στρατός των 

Ρωµαίων και οι στρατιώτες αποκαλούνται επίσης τις περισσότερες φορές Ρωµαίοι. 

Χαρακτηριστικά είναι νοµίζω τα αποσπάσµατα από τον Κίνναµο: «æj dš oÙdeˆj 

oÙdamÒqen aÙtù katefa…neto, tîn tina `Rwma…wn metapemy£menoj 

stratiwtîn, Pšrshn mšn tÕ gšnoj Poup£khn Ônoma» 43 και «tÕ mšn 

¢polemèteron kaˆ ésper ¢gela‹on toà stratoà pÒrrwqen kaˆ æj ¢pÕ shme…wn 

stÁnai tett£rwn· met¦ dš toàto Óson ÐplitikÕn kaˆ kat£frakton· ˜xÁj dš toÝj 

                                                 
37 Κίνναµος, 39. 
38 Κίνναµος, 162. 
39 Άννα Κοµνηνή, I.ΙΒ.2. 
40 Άννα Κοµνηνή, I.ΙΕ.5. 
41 Κίνναµος, 15. 
42 Νικήτας Χωνιάτης, 38. 
43 Κίνναµος, 48.1-2. 
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Ósoi tacupÒdwn ™pšbainon †ppwn· teleuta‹on dš kaˆ met¦ mštwpon SkÚqaj 

¤ma Pšrsaij kaˆ tÕ `Rwma…wn toxikÒn. `Rwma‹oi mšn oân kat¦ taàta ™po…oun, 

'Alamanoˆ dš…» 44. Το ίδιο ισχύει και σε άλλους συγγραφείς, όπως η Άννα 

Κοµνηνή: «'Epeid¾ dš oƒ pelekufÒroi kaˆ aÙtÕj Ð toÚtwn ¢rchgÕj Ð Namp…thj 

di' ¢peir…an kaˆ qermÒthta ÑxÚteron bebadikÒtej ƒkanÕn tÁj `RwmaϊkÁj 

parat£xewj ¢pšsthsan speÚdontej xumbale‹n ™n ‡sJ qumù to‹j Kelto‹j» 45 

και ο Νικήτας Χωνιάτης: «toà dš e„pÒntoj æj aƒre‹tai Ósoij aÙtÕn dwr»setai 

basileÚj, aâqij ™p»gagen, e‡ tij tîn ¢ntip£lwn `Rwma…oij, aÙtoà taàta 

kenwsamšnou e„j xenikÕn kaˆ ™ndapÕn str£teuma, Øpenšgkoi ¨n Ólwj t¾n kat' 

™ke…nou tîn `Rwma…wn Ðrm»n» 46. Το γεγονός της παρουσίας τέτοιων 

αποσπασµάτων στις πηγές µας αρκετά συχνά αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα 

επιχειρήµατα εκείνων που θεωρούν ότι το Ρωµαίος αποδίδεται χωρίς διάκριση σε 

όποιον είναι υποταγµένος ή υπηρετεί το Ρωµαίο αυτοκράτορα 47. Νοµίζω η εξήγηση 

είναι αρκετά απλή: όλοι αυτοί αποκαλούνται Ρωµαίοι γιατί πολεµούν για τους 

Ρωµαίους. Σε αυτό δεν διαφέρουν ούτε από την σηµερινή κατάσταση. Για να δώσω 

ένα ανάλογο παράδειγµα ως παραλληρισµό, εύκολα αποκαλούµε Άγγλους ή 

Βρετανούς και αγγλικό ή βρετανικό τον στρατό του Ηνωµένου Βασιλείου στο Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, παραβλέποντας όµως το γεγονός ότι σε µεγάλο µέρος του 

αποτελούνταν από τις αποικίες: Αφρικανοί, Ινδοί κτλ.. ∆εν θα περιµέναµε ποτέ να 

ακούσουµε ότι π.χ. στη µάχη του Ελ Αλαµέιν οι Ινδοί νίκησαν τους Γερµανούς. Αλλά 

το γεγονός ότι κάποια από τα βρετανικά τάγµατα που πολέµησαν αποτελούνταν από 

Ινδούς είναι κάτι που θα µπορούσαµε να συναντήσουµε και µάλιστα αυτό ακριβώς 

πιστεύω πως συµβαίνει και στην περίπτωση των Βυζαντινών συγγραφέων. Ειδάλλως, 

χωρία στα οποία συναντάµε διάκριση Ρωµαίων – µη Ρωµαίων στο στράτευµα (βλ. 

παρακάτω) θα θεωρούνταν ακατανόητα ή προβληµατικά. 

Σε δύο πηγές του 12ου αι. συναντάται µια αξιοσηµείωτη απουσία του όρου 

Ρωµαίος για να δηλώσει τους Βυζαντινούς: στον Τζέτζη και το σατιρικό διάλογο 

Τιµαρίωνα. Ο ίδιος ο όρος δεν απουσιάζει φυσικά παντελώς, αλλά όταν 

χρησιµοποιείται, αυτό γίνεται αποκλειστικά για τους αρχαίους Ρωµαίους. Στον 

                                                 
44 Κίνναµος, 77. 
45 Άννα Κοµνηνή, IV.ΣΤ.6. 
46 Νικήτας Χωνιάτης, 121. 
47 Π.χ. Ahrweiler H., “Citoyens et etrangers”, 345. 
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Τιµαρίωνα υπάρχουν οι Ρωµαίοι της Ιταλίας, οι Αινειάδες 48· ο µόνος που αποκαλείται 

Ρωµαίος είναι ο Κάτων 49. Παρόµοια είναι η κατάσταση και στον Τζέτζη: σταθερά 

Ρωµαίοι αποκαλούνται οι αρχαίοι και µόνο µία φορά, στην περίπτωση της εποχής του 

Μαυρικίου, κάνει λόγο για το γένος των Ρωµαίων 50. Παρόλα αυτά, βρίσκει την 

ανάγκη συνεχώς για περαιτέρω προσδιορισµό εκείνων των Ρωµαίων. Οι αρχαίοι 

Ρωµαίοι λοιπόν είναι εκείνοι οι Ιταλοί Ρωµαίοι, οι Αύσονες, οι Αινειάδες 51 οι Λατίνοι 
52, αν και δεν αναφέρει πουθενά κάποιους άλλους Ρωµαίους. Η ίδια η 

Κωνσταντινούπολη φέρεται να χτίστηκε από τους Ιταλούς Ρωµαίους 53.  

II. Η παρουσίαση, όµως, µιας τέτοιας εικόνας, της χρήσης δηλαδή του όρου 

Ρωµαίος αποκλειστικά ως υποδηλωτικού µιας πολιτικής ταυτότητας, δηλαδή του 

συνόλου των Ρωµαίων πολιτών, είναι παραπλανητική. Ο όρος Ρωµαίος και τα 

παράγωγά του έχουν και ειδικότερες χρήσεις.  

Α1. Καταρχάς, µε τον όρο µπορεί να δηλώνεται και µια συγκεκριµένη 

γλώσσα. Έτσι, ο Τζέτζης αναφέρει ότι ο Οράτιος στη φωνή των Ρωµαίων 

αποκαλούνταν Κόκλιος 54. Αλλά και ο Μανασσής αναφέρει ότι ο Πάπας αποκαλείται 

έτσι στη γλώττα τῶν Ρωµαίων 55 ενώ το σέρβιος σηµαίνει παρὰ Ῥωµαίοις τον δούλο 
56. Παρόµοιο συµβαίνει αναφορές στους µήνες: ο Κίνναµος γράφει ότι ο Ιωάννης Β΄ 

πέθανε το µήνα «Ön “Ellhnej mὲn XanqikÒn, 'Apr…llion dὲ `Rwma‹oi kaloàsin» 
57. Ο Μιχαήλ Ιταλικός το επεκτείνει και αναφερόµενος σε έναν ελληνικό µήνα, 

προσδιορίζει ότι αυτός είναι ο παρ’ ἡµῖν Μάρτιος 58. H ίδια η µετοχή ρωµαΐζων 

χρησιµοποιείται αναφερόµενη κατά βάση σε λατινικές λέξεις· έτσι η χθάµαλη 

                                                 
48 Τιµαρίων, 220. 
49 Τιµαρίων, 1101. 
50 Τζέτζης, Chil. ΙΙI.ογ΄.93. 
51 Τζέτζης, Chil. IΙΙ.ο΄ (και τα τρία προσδιοριστικά µαζί). 
52 Τζέτζης, Chil. V.ιε΄. 
53 Τζέτζης, Chil. IΧ.σοζ΄.640 κ.ε.. 
54 Τζέτζης, Chil. I.ρα΄. 
55 Μανασσής, 4423. Αξιοσηµείωτη είναι η αναφορά του Κίνναµου για το Πάπας, ότι οι Λατίνοι τον 

ονοµάζουν έτσι (Κίνναµος, 146).  
56 Μανασσής, 1647. 
57 Κίνναµος, 29. 
58 Μιχαήλ Ιταλικός, 45.300. 
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ονοµάζεται σελλίον από τους ρωµαΐζοντες 59, όπως άλλωστε και ο µήνας ∆εκέµβριος 
60. Η µετοχή ρωµαΐζων αναφέρεται µία φορά και από την Άννα Κοµνηνή, όπου οι 

πολιορκούµενοι Τούρκοι στη Σµύρνη επικαλούνταν τον Θεό ρωµαΐζοντες 61. Νοµίζω 

πως στο συγκεκριµένο σηµείο δεν πρόκειται σίγουρα για κάποια αναφορά στη χρήση 

λατινικής γλώσσας από τους Τούρκους, αλλά ούτε και για αναφορά στην χρήση της 

ελληνικής γλώσσας (τα µετέπειτα δηλαδή ρωµαίικα), όπως έχει υποστηριχτεί 

πρόσφατα 62· θα πρέπει µάλλον να µεταφραστεί ως κατά τον τρόπο των Ρωµαίων. 

Πιστεύω πως είναι φανερό ότι αυτή η γλώσσα των Ρωµαίων δεν είναι άλλη από τα 

Λατινικά, όπως επίσης και το γεγονός ότι αυτοί οι Ρωµαίοι συγγραφείς υπονοούν ότι 

η γλώσσα τους δεν είναι αυτή των Ρωµαίων, αλλά µια άλλη. Με αυτόν τον τρόπο 

έρχεται σε αντίθεση µε σποραδικές χρήσεις του όρου ρωµαΐζων σε προηγούµενες 

εποχές προκειµένου να υποδηλώσει τα ελληνικά. Αυτό υποδηλώνει µια 

συνειδητοποίηση µεγαλύτερη εκ µέρους των λογίων. 

Α2. Έπειτα, συναντάµε αναφορές στις πηγές µας για τις κοινές συνήθειες, τα 

ήθη των Ρωµαίων. Έτσι ο Τζαχάς ζητάει από τον Αλέξιο Α΄ έγγραφη συµφωνία, 

όπως είναι η συνήθεια τοῖς Ρωµαίοις καὶ ἡµῖν τοῖς βαρβάροις 63. Σε ένα απόσπασµα 

από το Νικήτα Χωνιάτη αυτά τα ήθη, φαίνεται να προσδιορίζονται ως θρησκευτικά 

απέναντι σε αυτά των Λατίνων. Ο Χωνιάτης ψέγει έντονα σε αυτό τον Αλέξιο ∆΄ για 

την προδοσία του υιοθετώντας τὰ τῶν Λατίνων και συµφωνώντας να µεταβληθούν τα 

αρχαιότερα ήθη των Ρωµαίων 64. Αυτή η οµοιοµορφία αναγνωρίζεται και από τους 

ξένους λαούς: µετά την Άλωση οι Λατίνοι περιγελούσαν τα ήθη των Ρωµαίων, 

µιµούµενοι τους τελευταίους. Τώρα τα ήθη προσδιορίζονται περαιτέρω και 

αναφέρονται στην ενδυµασία και τις διατροφικές συνήθειες των Βυζαντινών, αλλά 

επιπλέον και σε µια εικόνα που είχαν προφανώς οι Λατίνοι για τους Βυζαντινούς ως 

                                                 
59 Κίνναµος, 83. 
60 Κίνναµος, 211. 
61 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.Η.3: «Oƒ dὲ ™ntÕj Toàrkoi qeas£menoi tÕ gegonÕj kaˆ ™gnwkÒtej, æj 

¢nupÒstatoi ta‹j Ðrma‹j oƒ `Rwma‹o… e„sin, e„j œleon tÕn tîn ¡p£ntwn ™pekaloànto KÚrion 

ῥwmaΐzontej».  
62 Kaldellis, Hellenism in Byzantium, 114. 
63 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.Η.7. 
64 Νικήτας Χωνιάτης, 540. 



 21

γραφιάδες: περπατούσαν στους δρόµους κρατώντας πένες και µελανοδοχεία και 

παρίσταναν ότι έγραφαν σε χαρτιά 65.  

Παροµοίως πολλοί µη Ρωµαίοι φέρονται να έχουν ανατραφεί σύµφωνα µε τα 

ρωµαϊκά ήθη. Αυτό συµβαίνει, κατά το Νικήτα Χωνιάτη, µε τους Αµαλφιτάνους, 

κατηγορώντας τους Βυζαντινούς που δεν τους ξεχώρισαν από τους άλλους Λατίνους, 

αφού επιτέθηκαν και σε αυτούς κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από 

τους Σταυροφόρους 66. To ίδιο συναντάται όµως και για µεµονωµένα άτοµα, όπως 

τον Aldebrandinus, κυρίαρχο της Αττάλειας µετά το 1204, στο Νικήτα Χωνιάτη 67, 

καθώς και για τους Τούρκους Προσούχ και Ίσα στον Κίνναµο 68. Αυτές οι αναφορές 

στα ήθη των Ρωµαίων δείχνουν ότι οι Ρωµαίοι είχαν την συναίσθηση ότι οι σχέσεις 

τους διέπονται από ορισµένα κοινά ήθη τα οποία τους διέκριναν από τους γύρω 

λαούς. Αυτά τα ήθη αναµφίβολα συµβάλλουν στην αίσθηση της ενότητας των 

Ρωµαίων ως µια διακριτή κοινότητα ανθρώπων. 

Β. Ιδιαίτερη σηµασία έχει να εξετάσουµε σε ποιους ανθρώπους ειδικότερα 

αποδίδεται η ονοµασία του Ρωµαίος και κάτω από ποιες συνθήκες. 1. Καταρχάς 

γίνεται φανερή ορισµένες φορές η διάκριση µεταξύ Ρωµαϊκών και µη Ρωµαϊκών 

σωµάτων στρατού στο εκάστοτε στράτευµα. Έτσι, ο Αλέξιος Α΄ φέρεται από την 

Άννα Κοµνηνή να συγκέντρωσε ένα εκστρατευτικό στράτευµα τόσο από ξένους όσο 

και από ντόπιους 69. Ήδη, όµως, ενώ αποκαλεί τους Αθάνατους ως ένα ιδιαίτερο 

σώµα της Ρωµαϊκής δυνάµεως, τα στρατιωτικά σώµατα των Βαράγγων και των 

Νεµίτζων, αποτελούνται από βαρβαρικά έθνη, ἀνέκαθεν δουλεύοντα τῇ βασιλείᾳ τῶν 

Ρωµαίων 70. Ακόµα πιο φανερό είναι στην περίπτωση µιας ήττας του Καµύτζη από 

τους Τούρκους στη Μικρά Ασία. Το σώµα του, αποτελούµενο από 500 στρατιώτες, 

δέχτηκε αιφνίδια επίθεση από πληθώρα Τούρκων µε αποτέλεσµα οι περισσότεροι 

στρατιώτες του να τραπούν σε φυγή. Απέµεινε στο πεδίο της µάχης µόνο ο ίδιος 

«met¦ tîn Skuqîn kaˆ tîn Keltîn kaˆ ÐpÒsoi tîn `Rwma…wn eÙyucÒteroi 

Ãsan» 71. Παροµοίως, σε µια µάχη εναντίον του εµίρη της Σµύρνης Τζαχά, οι 

                                                 
65 Νικήτας Χωνιάτης, 594. 
66 Νικήτας Χωνιάτης, 552. 
67 Νικήτας Χωνιάτης, 639. 
68 Κίνναµος, 73 και 238. 
69 Άννα Κοµνηνή, ΙΙ.Ι.4. 
70 Άννα Κοµνηνή, ΙΙ.Θ.4. 
71 Άννα Κοµνηνή, ΧΙV.Ε.5. 
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Λατίνοι που βρισκόταν στη βυζαντινή παράταξη, αφού όρµησαν εναντίον των 

Τούρκων, γρήγορα τράπηκαν σε φυγή· πάραυτα, οι Ρωµαίοι βλέποντας τους δεν 

δείλιασαν και όρµησαν µε τη σειρά τους πετυχαίνοντας νίκη 72. 

Στον Κίνναµο, ο Μανουήλ επιβίβασε σε πλοία στρατιωτική δύναµη 

(προκειµένου αυτή να σταλεί ως βοήθεια στην Ιταλία), αποτελούµενη από 

Μασσαγέτες (Αλανούς), Γερµανούς αλλά και Ρωµαίους. Στη µάχη που ακολούθησε 

πολλοί ἄνδρες Ῥωµαίων καὶ δύο Μασσαγετῶν γεγόνασιν ἀγαθοί 73. Παρακάτω για να 

περιγράψει την παράταξη του Ανδρόνικου Κοντοστέφανου εναντίον του στρατηγού 

των Ούγγρων ∆ιονύσιου, κάνει πάλι διάκριση µεταξύ Ρωµαίων και µη Ρωµαίων 

στρατιωτών: «SkÚqaj mὲn kaˆ tÕ ple‹ston toà Persikoà ¹ge‹sqai ™kšleuen 

ƒppeàsin ¤ma Ñl…goij o‰ sÝn to‹j dÒrasi m£contai, ˜xÁj dὲ ˜katšrwqen 

`Rwma…wn e†ponto f£laggej… kat¦ nètou dὲ aÙto‹j Ðpl‹tai ™poreÚonto 

¢namˆx toxÒtaij kaˆ Persîn f£lagx Ðploforoàsa… ˜xÁj dὲ 'AndrÒnikoj… 

Lampard©j, kaˆ ™pilšktoij ¤ma `Rwma…oij kaˆ 'Alamano‹j, œti dὲ kaˆ 

Pšrsaij. KatÒpin dὲ 'AndrÒnikoj Ð strathgÕj ™poreÚeto sÝn ¥lloij te 

pollo‹j ÑnÒmatoj ¢xioumšnoij ¢ndr£sin, oŒj œqoj ¢eˆ ØpÕ basile‹ polemoànti 

t£ttesqai Ãn, kaˆ 'Italo‹j to‹j ™k toà misqoforikoà kaˆ d¾ kaˆ Serb…oij» 74. 

Παρόµοια διάκριση ρωµαϊκών και ἐθνικῶν ἰλῶν 75 γίνεται και στο Νικήτα 

Χωνιάτη. Έτσι ο Ιωάννης Κοµνηνός «periiën tÕ str£teuma t¦ eÙgenÁ tîn 

Ñchm£twn sunšlege kaˆ taàta didoÝj kaˆ `Rwma…oij mšn, ÐpÒsoi kontofore‹n 

Édesan, to‹j d' ™k tîn Lat…nwn m£lista dexiostrofe‹n ™pistamšnoij dor£tia, 

¢nq…sta toÚtouj Lat…nwn m£lista dexiostrofe‹n ™pistamšnoij dor£tia, 

¢nq…sta toÚtouj to‹j polem…oij kaˆ pare‹ce genna…wj ¢ntimace‹n» 76. Ένας 

Τούρκος στρατηγός δεν σκοτώθηκε από κάποιον ἐπίσηµο Ρωµαίον, αλλά τινός τῶν 

ἐπικούρων Ἀλανῶν 77. Οι Αλανοί οδηγούµενοι από τον Αλέξιο Βρανά ήταν οι µόνοι 

                                                 
72 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.Η.5-6. Επίσης βλ. ΧΙ.Θ.2 και ΧΙΙ.Ζ.3 για άλλες διακρίσεις Ρωµαίων και Κελτών 

στρατιωτών στο βυζαντινό στράτευµα. 
73 Κίνναµος, 148. 
74 Κίνναµος, 271. 
75 Νικήτας Χωνιάτης, 161. 
76 Νικήτας Χωνιάτης, 35.  
77 Νικήτας Χωνιάτης, 194. 
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που αντιστάθηκαν στην επέλαση των Γερµάνων του Φρειδερίκου Α΄, ενώ οι Ρωµαίοι 

υποχώρησαν µε δειλία 78. Ο Ιβάνκο, Βλάχος το γένος και διοικητής της 

Φιλιππούπολης, προετοιµαζόµενος για αποστασία ενάντια στους Βυζαντινούς, 

φρόντιζε να αυξάνει στο υπό διοίκηση στράτευµά του την περιεκτικότητα σε 

οµόφυλούς του µειώνοντας ταυτόχρονα τον αριθµό των Ρωµαίων 79. Παροµοίως και 

ο Βλάχος το γένος Χρυσός διοικούσε στρατιωτικό τµήµα αποτελούµενο από 500 

οµογενείς του και από Ρωµαίους 80. 

Παρότι ο Νικηφόρος Βρυέννιος είναι ένας συγγραφέας που γενικά δεν 

προσέχει τέτοιες διακρίσεις, µπορούµε σε ορισµένα σηµεία του έργου του να 

εντοπίσουµε ανάλογες εκφράσεις. Περιγράφοντας, λοιπόν, την µάχη στον Σαγγάριο 

µεταξύ του Ουρσέλιου και των αυτοκρατορικών δυνάµεων, αναφέρει πως βάρβαροι 

Κέλτοι υπήρχαν και στις αυτοκρατορικές δυνάµεις, οι οποίες πολεµούσαν τους 

αποστάτες Κέλτους του Ουρσέλιου. Άλλωστε, η αυτοκρατορική παράταξη εκτός από 

τις ρωµαϊκές φάλαγγες φέρεται να αποτελούνταν και από τους πελεκυφόρους 

βάρβαρους (οι Βαράγγοι) 81. Αλλά και παρακάτω αναφέρει ότι ο Ιωάννης Βρυέννιος 

επιτέθηκε στην Κωνσταντινούπολη έχοντας µαζί του Σκύθες «oÙ tîn xšνwn kaˆ 

misqofÒrwn, ¢ll¦ tîn prÕ polloà aÙtomolhs£ntwn ØpÕ t¾n basile…an 

`Rwma…wn» 82. Μια ανάλογη κατάσταση βρίσκουµε και στην Χρονογραφία του 

Ιωάννη Ζωναρά. Αλλά και αυτός όταν πρόκειται να περιγράψει τον στρατό των 

Κοµνηνών όταν κατέλαβαν µε πραξικόπηµα την Κωνσταντινούπολη, αναφέρει ότι 

αποτελούνταν από Θράκες, Μακεδόνες, άλλους Ρωµαίους, αλλά και βαρβάρους 83. 

Απαρίθµησα τις περιπτώσεις που συναντάµε αυτή τη διάκριση Ρωµαίων – µη 

Ρωµαίων στο στράτευµα και η πρώτη παρατήρηση είναι ότι υπάρχει σαφής διάκριση 

µεταξύ ξένων µισθοφόρων και Ρωµαίων ντόπιων στρατιωτών. Ολόκληρος ο στρατός 

µαζί µπορεί να αποκαλείται συνολικά ρωµαϊκός, καθώς πολεµάει για τους Ρωµαίους 

και το Ρωµαίο αυτοκράτορα, αλλά στην πραγµατικότητα αποτελείται από Ρωµαίους 

και µη Ρωµαίους. Η διάκριση εξάλλου δεν φαίνεται να αφορά αποκλειστικά τους 

                                                 
78 Νικήτας Χωνιάτης, 409. 
79 Νικήτας Χωνιάτης, 510. 
80 Νικήτας Χωνιάτης, 487, 
81 Νικηφόρος Βρυέννιος, Β.14-15. 
82 Νικηφόρος Βρυέννιος, Γ.11. 
83 Ζωναράς, ΙΙ.729. 
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ξένους µισθοφόρους, αλλά και υπηκόους του αυτοκράτορα, όπως φαίνεται από τις 

περιπτώσεις των Βλάχων και των Σκυθών. 

Β2. Ο όρος Ρωµαίος αποδίδεται άµεσα και σε ιδιαίτερες οµάδες ανθρώπων. 

Πιστεύω έχει σηµασία να εξετάσουµε την κοινωνική θέση και τον τόπο καταγωγής 

αυτών των ανθρώπων. Έτσι, Ρωµαίοι αποκαλούνται ιδιαίτερα οι κάτοικοι της 

Κλαυδιούπολης στη Μικρά Ασία 84, οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου 85, της 

Θεσσαλονίκης 86, της Κωνσταντινούπολης και των περιχώρων της 87, της περιοχής 

του Μαιάνδρου 88. Χρησιµοποιείται, όµως, για να δηλώσει και κατοίκους των 

κατακτηµένων περιοχών της Μικρά Ασίας, για ανθρώπους που δεν βρισκόταν πλέον 

υπό την εξουσία του αυτοκράτορα. Αυτό κάνει τόσο η Άννα Κοµνηνή για τους 

αυτόχθονες κατοίκους του Ικονίου 89, όσο και ο Κίνναµος για τους κατοίκους της 

περιοχής του Φιλοµηλίου 90 και της Αµάσειας 91. Άξια µνείας είναι η περίπτωση των 

κατοίκων της λίµνης Πουσγούσης, οι οποίοι είχαν αρνηθεί να υποταχθούν στον 

Ιωάννη Β΄, παρότι ήταν Χριστιανοί, µε αποτέλεσµα ο τελευταίος να αναγκαστεί να 

τους επιτεθεί. Αυτοί αποκαλούνται Ρωµαίοι στο σχετικό απόσπασµα από τον 

Κίνναµο 92, αλλά στο Νικήτα Χωνιάτη, άσχετο αν η πηγή του τελικά είναι ο 

Κίνναµος ή όχι, αποκαλούνται απλώς Χριστιανοί. Μάλιστα, ο Ιωάννης φέρεται να 

τους απειλεί ότι η λίµνη είναι παλαιό ρωµαϊκό κτήµα και δεν µπορούν να εµποδίζουν 

τους Ρωµαίους µακριά από αυτήν. Παρακάτω όµως, σχολιάζει ο Χωνιάτης, ότι η 

συνήθεια είναι ισχυρότερη από το γένος και την θρησκεία, υπονοώντας µε αυτό ότι οι 

κάτοικοι της λίµνης ήταν οµογενείς και οµόπιστοι µε τους Ρωµαίους 93, όροι οι οποίοι 

θα σχολιαστούν παρακάτω. Εξάλλου είναι ο Νικήτας Χωνιάτης εκείνος ο οποίος 

κάνει διάκριση µεταξύ Περσών και Ρωµαίων εµπόρων προερχοµένων από το Ικόνιο 

                                                 
84 Νικήτας Χωνιάτης, 198. 
85 Νικήτας Χωνιάτης, 251. 
86 Νικήτας Χωνιάτης, 300. 
87 Νικήτας Χωνιάτης, 617 και 392. 
88 Κίνναµος, 60. 
89 Άννα Κοµνηνή, ΧV.∆.9. 
90 Κίνναµος, 63. 
91 Κίνναµος, 296. 
92 Κίνναµος, 22. 
93 Νικήτας Χωνιάτης, 37-38. 
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και ευρισκοµένων στην Κωνσταντινούπολη, τους οποίους και απέπεµψε ο Αλέξιος Γ΄ 

όταν ήρθε σε ρήξη µε τον Τούρκο Σουλτάνο 94. 

Β3. Ποια είναι όµως τα συγκεκριµένα άτοµα στα οποία αποδίδεται από τις 

πηγές µας ο όρος Ρωµαίος; Οµολογουµένως, αυτά δεν είναι πολλά. Η Άννα Κοµνηνή 

στο µόνο άτοµο που τον αποδίδει συγκεκριµένα ξεκάθαρα είναι ο σύζυγός της, 

Νικηφόρος Βρυέννιος, σε ένα απόσπασµα που τον επαινεί για τις ιππευτικές του 

ικανότητες: «kaˆ ƒppazÒmenon ¥n tij aÙtÕn ™qe£sato, oÙ `Rwma‹on e‡kasen 

eἶnai, ¢ll¦ NormanÒqen ¼kein» 95. ∆εν είναι πολύ περισσότερα τα πρόσωπα που 

αποκαλούνται Ρωµαίοι στον Κίνναµο. Αρχικά, φαίνεται ίσως έµµεσα να το αποδίδει 

στον Ιωάννη Αξούχ: «Óte d¾ aÙtÕj 'Iw£nnhj kaˆ tîn ¥llwn `Rwma…wn polloˆ 

çne…dizÒn te aÙtù t¾n tÒlman» 96. Η αναφορά όµως σε έναν Γαβρά είναι 

αµεσότερη και πιο αξιοσηµείωτη. Ο Γαβράς, ο οποίος βρισκόταν στο τουρκικό 

στρατόπεδο, αποκαλείται από τον Κίνναµο Ρωµαίος το γένος, προσθέτοντας ότι είχε 

ανατραφεί πλάι στους Τούρκους 97. Ρωµαίος το γένος αποκαλείται και ο ∆ηµήτριος 

της Λάµπης, ένας άνθρωπος που έχοντας σταλεί ως πρέσβης στη ∆ύση, επηρεάστηκε 

από τις δογµατικές απόψεις των Λατίνων, προκαλώντας στην ουσία µια ολόκληρη 

θρησκευτική διαµάχη στο Βυζάντιο της εποχής του Μανουήλ Α΄ 98. Ρωµαίοι 

αποκαλούνται επίσης δύο στρατιώτες µε τα επώνυµα Ικανάτος 99 και Σκαραµαγκάς 
100, αλλά και άλλοι δύο ανώνυµοι, ο ένας εκ των οποίων φέρεται να γνώριζε Τσέχικα 
101, ενώ ο άλλος ήταν αιχµάλωτος των Ούγγρων 102.  

Ίσως δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στο Νικήτα Χωνιάτη δεν συναντάµε την 

απόδοση του όρου Ρωµαίος σε κάποιον, πριν το ΣΤ΄ βιβλίο της βασιλείας του 

Μανουήλ Α΄, οπότε και µπορούµε να πούµε ότι αρχίζει η συµβολή του ίδιου του 

Νικήτα στο ιστορικό του έργο. Τότε µόνο πρώτη φορά, ένας διερµηνέας 

                                                 
94 Νικήτας Χωνιάτης, 493. 
95 Άννα Κοµνηνή, Χ.Γ.5. 
96 Κίνναµος, 51. 
97 Κίνναµος, 56. 
98 Κίνναµος, 251. 
99 Κίνναµος, 155. 
100 Κίνναµος, 163. 
101 Κίνναµος, 222. 
102 Κίνναµος, 246. Αυτός ήταν ένας άριστος τοξότης, αλλά ως αιχµάλωτος αρνήθηκε να τοξεύει 

εύστοχα προς τους Ρωµαίους. 
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Μαυρόπουλος αποκαλείται Ρωµαίος το γένος 103. Ρωµαίοι επίσης αποκαλούνται ο 

λογοθέτης του δρόµου Κωνσταντίνος Τορνίκης 104, ο Λέων Σγουρός 105, ο Αλέξιος 

Παλαιολόγος και ο Θεόδωρος Λάσκαρις 106. Άλλα πρόσωπα που τους αποδίδεται από 

τις πηγές ο όρος Ρωµαίος, περιλαµβάνουν τον νοµοφύλακα Αλέξιο Αριστηνό 107, τον 

Θεόδωρο Πρόδροµο 108 και τον Μιχαήλ Χωνιάτη 109. 

 

β. Ο όρος Έλλην 

 
Ι. Ο όρος Έλλην στις πηγές του 12ου αι., όταν χρησιµοποιείται, τις 

περισσότερες φορές δηλώνει τους αρχαίους Έλληνες. Έτσι ο Κίνναµος στην αρχή της 

Ιστορίας του λέει: «OÙdὲ tÕ tÁj ƒstor…aj œrgon ¢filÒtimon to‹j p£lai ™nom…sqh 

sofo‹j. ple…stouj mὲn oân aÙtîn kaˆ ™nteàqen eÙdokimhkšnai xunšbh. Ð mὲn 

g¦r t¦ `Ell»nwn e„j ƒstor…an œlaben œrga, Ð dὲ…» 110. Αλλά και η Άννα 

Κοµνηνή που χρησιµοποιεί αρκετά συχνότερα τον όρο τον χρησιµοποιεί και αυτή 

κατά βάση µε τον ίδιο τρόπο: «OÙdὲ tÕ ὃn tÕ toà Pl£twnoj proshk£meqa· 

touto�tÕ par' “Ellhsin ¥rrhton kaˆ par¦ Calda…oij ¢pÒrrhton» 111. Και στο 

Νικήτα Χωνιάτη: «“Ellhnej dὲ t¾n a„t…an ™x»thsan toà loimoà kaˆ toà 

m£ntewj puqÒmenoi K£lcantoj» 112. Παρόµοια είναι η κατάσταση και στην 

ρητορική και στην επιστολογραφία. Η χρήση του όρου Έλλην, τόσο στο Μιχαήλ 

Χωνιάτη 113 και στο Μιχαήλ Ιταλικό 114 και στο Νικηφόρο Βασιλάκη: «kaˆ tÒte 

m©llon ›na Buz£ntion ῥ»tora p£ntej Øpšpthxan “Ellhnej À Óte tÕn PÚqwna 

                                                 
103 Νικήτας Χωνιάτης, 190. 
104 Νικήτας Χωνιάτης, 643. 
105 Νικήτας Χωνιάτης, 606. 
106 Νικήτας Χωνιάτης, 508. 
107 Νικηφόρο Βασιλάκη, Β1.13. 
108 Θεόδωρος Πρόδροµος, XVII.316 (Αύσονας). 
109 Μιχαήλ Χωνιάτης, Ι, 172.25. 
110 Κίνναµος, 3. 
111 Άννα Κοµνηνή, Χ.Θ.4. 
112 Νικήτας Χωνιάτης, 473. 
113 Π.χ. Μιχαήλ Χωνιάτης, Επιστολές, 57.93. 
114 Π.χ. Μιχαήλ Ιταλικός, 73.14. 
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eἷdon polÝn ™p' ™kklhs…aj ῥšonta» 115. Επίσης ίσως δεν είναι τυχαίο που ο όρος 

δεν απαντάται καθόλου στο Νικηφόρο Βρυέννιο, άνθρωπο που έγραψε µεν µια 

σύντοµη ιστορία των χρόνων του, του έλειπε όµως η εµβάθυνση στη εγκύκλιο 

παιδεία, και ακόµα περισσότερο η ζωή του δεν έφθασε ως τα µέσα του 12ου αι. και 

την µεγάλη άνθηση της ρητορικής. ∆εν είναι διαφορετική η κατάσταση ούτε σε 

άλλου είδους έργα. 

ΙΙ. Ο δεύτερος συχνότερος τρόπος αναφοράς του όρου ‘Ελλην αφορά την 

χρήση του ως υποδηλωτικού της ελληνικής γλώσσας. Η χρήση αυτή είναι ιδιαίτερα 

έντονη σε συγγραφείς όπως η Άννα Κοµνηνή, ο Μιχαήλ Ιταλικός και ο Νικήτας 

Χωνιάτης. Έτσι η Άννα Κοµνηνή αναφέρει για την Μεγάλη Πρεσθλάβα: «PÒlij dὲ 

aÛth perifan¾j perˆ tÕn ”Istron diakeimšnh, potὲ mὲn oÙ toÜnoma toàto 

œcousa tÕ barbarikÒn, ¢ll' ˜llhn…zousa perˆ t¾n proshgor…an, meg£lh pÒlij 

kaˆ oâsa kaˆ legomšnh» 116. Η Κοµνηνή το αναφέρει και για ανθρώπους, οι οποίοι 

µιλούν ελληνικά: έτσι στον στρατό των Τούρκων υπήρχαν µιξοβάρβαροι ἐλληνίζοντες 
117. Παροµοίως και στο Μιχαήλ Χωνιάτη: «Paragšsqw kaˆ tr…toj m£rtuj, Ð tîn 

qe…wn EÙaggelistîn ˜llhnikèteroj t¾n glîttan kaˆ ῥhtorikèteroj» 118. 

Πολλές ξενικές λέξεις, τις οποίες χρησιµοποιούν οι Βυζαντινοί συγγραφείς, φαίνεται 

να απαιτείται η ελληνική ονοµασία τους. Ο Νικήτας Χωνιάτης αναφέρει λοιπόν ότι 

«marisk£ldoj Ãn tÕ ¢x…wma Ð ¢n»r, dhlo‹ dὲ kaq' “Ellhnaj ¹ fwn¾ tÕn 

prwtostr£tora» 119. Πάντως, είναι γεγονός ότι η ελληνική είναι η γλώσσα εκείνη 

που αντιπαρατίθεται στις άλλες βάρβαρες γλώσσες: «™k£lei d' oÛtw tÕn 

CrusocoÒpwlon, metarruqm…zwn ¤ma prÕj t¾n b£rbaron fwn¾n t¾n `Ellhn…da 

di£lekton» 120. Παρόµοια νύξη κάνει και ο Μανασσής για τη λατινική γλώσσα: 

«™ke‹noi (ο Αινείας και οι συν αυτώ) tÁj `EllhnikÁj m¾ sunišntej glèsshj 

oÙ…toulon tÕn d£malin ™k£loun ™gcwr…wj» 121. 

                                                 
115 Π.χ. Νικηφόρος Βασιλάκης, Β1.23.15-16. 
116 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.Γ.4. 
117 Άννα Κοµνηνή, ΧV.Ε.2. 
118 Μιχαήλ Χωνιάτης, Επιστολές, 113.230. 
119 Νικήτας Χωνιάτης, 600. 
120 Νικήτας Χωνιάτης, 130. 
121 Μανασσής, 1490-1491. 
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III. Μια άλλη χρήση του όρου Έλλην είναι για να δηλώσει τον παγανιστή ή 

την αρχαία ελληνική θρησκεία. Η χρήση του Έλλην µε την έννοια του παγανίστη 

ήταν µια σταθερή έννοια από τον 5ο αι. και µάλιστα µε αυτή την έννοια 

χρησιµοποιούνταν και για τους Άραβες ή τους Κινέζους 122. Παρότι είναι φανερό ότι 

αυτή του η χρήση τον 12ο αι. δεν είναι τόσο διαδεδοµένη µε αυτή την έννοια, όσο 

συνέβαινε τους προηγουµένους αιώνες, ωστόσο την συναντάµε, και ίσως, ανάλογα 

τον συγγραφέα, αρκετά συχνά. Έτσι, σε έργα θεολογικά περιεχοµένου ο όρος 

εξακολουθεί να χρησιµοποιείται κατά κόρον µε αυτή τη σηµασία. Ο Μιχαήλ Γλυκάς 

αναφέρει: «'EdÒkoun to…nun ™rwthmatikîj oƒ ¢pÒstoloi lšgein t…j ¼marten, 

oátoj, æj oƒ “Ellhnšj fasin, À oƒ gone‹j aÙtoà» 123, ενώ ο Ευστράτιος της 

Νίκαιας: «TaÚthj tÁj Ðmolog…aj æj ¢sfaloàj ™cÒmenoi pe…smatoj, ™roàmen 

kaˆ perˆ tîn ˜xÁj, pisteÚontej æj oÙdeˆj cristianîn prÕj aÙt¾n 

¢ntist»setai, e„ m» pou tÕn cristianÕn yeÚdetai ˜llhn…zwn tÍ gnèmV kaˆ 

poluqe�an tiqšmenoj, À qeopoiîn t¾n kt…sin par¦ tÕn kt…santa» 124. 

Χρησιµοποιείται από µία φορά µε αυτή την έννοια στο Νικήτα Χωνιάτη 125 και στον 

Γεωργίο Τορνίκη 126. Ο αρχαιοπρεπής Μανασσής στην χρονογραφία του αναφέρει ότι 

ο Ιουστινιανός, όντας ευσεβής, κήρυξε διωγµό κατά των δυσσεβούντων και ιδιαίτερα 

εναντίον της βωµολόχου πλάνης τῶν ἐλληνιστῶν 127. Ακόµη και ο Τζέτζης, στον 

οποίο ο όρος Έλλην παίρνει διαφορετική σηµασία (βλ. παρακάτω) διαχωρίζει τα καθ’ 

ἡµῶν δόγµατα από αυτά του Οµήρου και του Αισχύλου 128. 

IV. Η χρήση του όρου ως υποδηλωτικού της ελληνικής παιδείας είναι επίσης 

αισθητή. Είναι γνωστή η φράση της Άννας: «oÙ gramm£twn oÙk ¥moiroj, ¢ll¦ 

kaˆ tÕ `Ellhn…zein ™j ¥kron ™spoudaku‹a» 129. Η αντίθεση, εξάλλου, µεταξύ  

Έλληνα και βάρβαρου είναι αρκετά έντονη στα συγγραφικά έργα του 12ου αι.. Αυτό 

είναι ακόµη πιο έκδηλο στην Αλεξιάδα: «’Hn dὲ toioàtoj Ð ¢n¾r oŒoj (ο 

                                                 
122 Βλ. Lechner, Hellenen und Barbaren, 40-53· Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος, 53-55. 
123 Μιχαήλ Γλυκάς, Ερωτήµατα, 63. 
124 Ευστράτιος Νίκαιας, 151-152. 
125 Νικήτας Χωνιάτης, 444. 
126 Γεώργιος Τορνίκης, 14.196. 
127 Μανασσής, 3262-3264. 
128 Τζέτζης, Επιστολές, 38. 
129 Άννα Κοµνηνή, 0.Α.2. 
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Βοηµούνδος), æj ™n brace‹ mὲn e„pe‹n, oÙdeˆj kat' ™ke‹non êfqh ™n tÍ tîn 

`Rwma…wn gÍ oÜte b£rbaroj oÜte “Ellhn» 130. 

V1. Η σηµαντικότερη χρήση του για την παρούσα εργασία είναι όταν πίσω 

από τον όρο Έλλην φαίνεται να υποδηλώνεται ο Βυζαντινός. Πολλοί σύγχρονοι 

µελετητές έχουν αποδώσει στον 12ο αι. τις πρώτες αναφορές τέτοιου είδους, 

συνδέοντας το γεγονός αυτό µε την εξοµάλυνση της αρνητικής χροιάς του όρου 

Έλλην, την άνοδο της εκτίµησης για την ελληνική παιδεία και τον περιορισµό της 

βυζαντινής επικράτειας σε ελληνόφωνες περιοχές 131. Καταρχάς θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι δεν είναι και τόσο συχνές οι συγκεκριµένες αναφορές στις πηγές του 

12ου αι.. Ο όρος χρησιµοποιείται πιο έντονα µε αυτόν τον τρόπο από το Νικήτα 

Χωνιάτη. Αναφερόµενος στην καταστροφή της Θεσσαλονίκης και έχοντας την 

προηγουµένως παροµοιάσει µε την καταστροφή της Τροίας, ο Νικήτας αναρωτιέται 

πόσο κακό επέτρεψε αυτός ο µισορρώµαιος (ο ηγέτης των Νορµανδών) και πόση 

απέχθεια είχε φωλιασµένη για κάθε Έλληνα 132. Πιο συχνά πάντως φαίνεται να 

απαντάται σε αποσπάσµατα που έχουν γραφεί µετά το 1204, όλα από τα οποία, όπως 

το προαναφερθέν, έχουν ρητορικό χαρακτήρα. Έτσι, ο Χωνιάτης απολογείται που δεν 

συνεχίζει την ιστορία του µετά την Άλωση, καθώς πώς µπορεί, λέει, µέσω της 

ιστορίας, η οποία δηµιουργήθηκε από Έλληνες, να εξιστορήσει τα παθήµατα που 

προκάλεσαν οι βάρβαροι σε Έλληνες 133; Παροµοίως πιο πριν, αναφέρει ότι λόγω της 

κακής κατάστασης που επικρατούσε στην χώρα οι κάτοικοι της καθ’ ἡµῶν γενεᾶς 

τῶν Ῥωµαίων προτιµούσαν να µείνουν στις βαρβαρικές πόλεις παρά στις Ἐλληνίδας 
134. 

Παρόµοιες εκφράσεις βρίσκουµε και σε άλλους συγγραφείς, όπως το 

Νικηφόρο Βασιλάκη. Αυτός αναφέρει για τον αδερφό του, ο οποίος είχε πάει στη 

Ρώµη ως πρέσβης, πως είναι ένας Έλληνας ανάµεσα στους Ρωµαίους και ένας 

Ρωµαίος ανάµεσα στους Έλληνες, εννοώντας περισσότερο την ικανότητά του στη 

                                                 
130 Άννα Κοµνηνή, ΧΙΙΙ.Ι.4.  
131 ODB, λήµµα Hellenism (Alexander Kazhdan)· Magdalino, Hellenism and Nationalism, 10· 

Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος, 66-70. 
132 Νικήτας Χωνιάτης, 301. 
133 Νικήτας Χωνιάτης, 580. Βλ. επίσης στην 610. 
134 Νικήτας Χωνιάτης, 495-496. 
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λατινική γλώσσα 135. Αλλά και ο Γεώργιος Τορνίκης λέει πως προτιµάει έναν Έλληνα 

που είναι υπηρέτης των Μουσών και του Ερµή, παρά έναν βάρβαρο που είναι 

υπηρέτης του Άρη· δεν µπορεί να αποδεχθεί άλλους, οι οποίοι έχουν βάρβαρο 

γλώσσα, να προτιµούνται από τους Έλληνες 136. Η Άννα Κοµνηνή το κάνει µόνο 

έµµεσα, σε αποσπάσµατα που θα µπορούσαν να θεωρηθούν ρητορικού χαρακτήρα. 

Το πρώτο απόσπασµα τέτοιου χαρακτήρα είναι το ακριβώς προηγούµενο, ενώ πιο 

πριν είχε σχολιάσει για ένα µηχάνευµα του Βοηµούνδου πως: «OÙdὲ prÕ taÚthj 

b£rbaroj À “Ellhn toiaàta kat¦ polem…wn ™mhcan»sato oÜt' ¥n, oἷmai, met¦ 

taàta Ð kaq' ¹m©j qe£saito b…oj» 137. Αλλά και για την τζάγγρα, αναφέρει πως 

είναι τόξο βαρβαρικόν, παντελώς άγνωστο στους Έλληνες 138.  

Ακόµη πιο διφορούµενο είναι το εξής απόσπασµα στην Κοµνηνή, το οποίο 

αναφέρεται στην εκπαίδευση που παρείχε το Ορφανοτροφείο: «Kaˆ œstin „de‹n kaˆ 

Lat‹non ™ntaàqa paidotriboÚmenon kaˆ SkÚqhn ˜llhn…zonta kaˆ `Rwma‹on t¦ 

tîn `Ell»nwn suggr£mmata metaceirizÒmenon kaˆ tÕn ¢gr£mmaton “Ellhna 

Ñrqîj ˜llhn…zonta» 139. Ποιος είναι άραγε εδώ ο Έλληνας και ποιος ο Ρωµαίος και 

για ποιο λόγο κάνει αυτό τον διαχωρισµό; Για τον Koder η Άννα διακρίνει µεταξύ 

του Ρωµαίου κάτοικου της Κωνσταντινούπολης και του Έλληνα κάτοικου της 

Ελλάδας 140. Κάτι τέτοιο, όµως, θα ήταν ασυµβίβαστο µε τις άλλες άναφορες στις 

πηγές. ∆εν υπάρχει ποτέ αυτή η διάκριση, ενώ γενικά τον 12ο αι., όπως θα δούµε 

παρακάτω, δεν συναντάµε εύκολα αναφορές σε ονοµατωνύµια µε βάση επαρχίες της 

αυτοκρατορίας (δηλ. Λυδοί, Έλληνες, Θεσσαλοί). Για τον Καλδέλλη και τον Beaton 

o αγράµµατος Έλληνας δεν είναι άλλος από αυτόν που µιλούσε την κοινή γλώσσα. 

∆εν θα διαφωνήσω µε αυτή την εξήγηση, αλλά µε την εξηγήσεις αυτών για τον λόγο 

για τον οποίο γίνεται η διάκριση. Και για τους δύο η διάκριση γίνεται ώστε να γίνει 

αναφορά σε έναν συγκεκριµένο πληθυσµό. Για τον Καλδέλλη, ο Έλληνας είναι µια 

υποκατηγορία του ρωµαϊκού πληθυσµού και µάλιστα η Άννα τον τοποθετεί ρητορικά 

                                                 
135 Νικηφόρος Βασιλάκης, Μονώδια 1, 166-167. Βλ. και Magdalino, Manuel Komnenos, 387. 
136 Γεώργιος Τορνίκης, 10.129. 
137 Άννα Κοµνηνή, ΧΙ.ΙΒ.3. 
138 Άννα Κοµνηνή, Χ.Η.6. 
139 Άννα Κοµνηνή, ΧV.Ζ.9. 
140 Koder J., “Griechische identitäten im Mittelalter – Aspekte einer Entwicklung”, στο Βυζάντιο 

κράτος και κοινωνία: Μνήµη Νίκου Οικονοµίδη (εκδ. Αβραµέα Α., Λαΐου Α., Χρυσός Ε.), Αθήνα 

2003, 308. 
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στην ίδια θέση µε τον βάρβαρο Σκύθη (και οι δύο µαθαίνουν να ελληνίζουν) 141. Ένας 

πραγµατικός Ρωµαίος για τον Beaton θα έπρεπε να µιλάει αρχαία Ελληνικά, βάσει 

του τρίπτυχου: ρωµαϊκή αυτοκρατορική κληρονοµιά – Ορθόδοξη Χριστιανική 

θρησκεία – ελληνικός πολιτισµός, για πολλούς (βλ. καγια παράδειγµα και τις απόψεις 

της Αρβελέρ στην εισαγωγή) το διαβατήριο ενός Ρωµαίου 142. Η εξήγηση όµως αυτή 

έρχεται σε αντίθεση µε την γενικότερη θεώρηση της χρήσης του όρου Έλλην από 

τους δύο αυτούς συγγραφείς. Ο µεν Beaton χρησιµοποιεί τέτοιες αναφορές (ιδιαίτερα 

τις αναφορές στο Τζέτζη και στον Τιµαρίωνα) για να υποστηρίξει την άποψή του για 

την ανάπτυξη µιας εµβρυονικής εθνοτικής ελληνικής συνείδησης στους Βυζαντινούς 

τον 12ο αι., ενώ ο Καλδέλλης αποδίδει στις περισσότερες αναφορές του όρου Έλλην 

την έννοια της παιδείας, µιας ιδιαίτερης αυτοσυνειδησίας των λογίων. Το απόσπασµα 

φαίνεται στον Καλδέλλη προβληµατικό και ο ίδιος πιστεύει ότι προοιωνίζει τις 

εξελίξεις του 13ου αι. και την ταύτιση του Ρωµαίος µε το Έλληνας. 

∆εν µπορούµε να εκλάβουµε το χωρίο κυριολεκτικά. Αν το Ρωµαίος είναι µια 

πολιτική ταυτότητα, οπότε Έλληνες είναι εκείνοι που µιλάνε ελληνικά στο 

απόσπασµα, γιατί αυτός ο διαχωρισµός αφού και αυτοί οι Έλληνες ήταν Ρωµαίοι 

πολίτες; Από την άλλη αν οι Ρωµαίοι είναι η άλλη ονοµασία των Ελλήνων, γιατί πάλι 

αυτός ο διαχωρισµός; Μια εξήγηση κοινωνικής διαφοροποίησης δεν νοµίζω ότι είναι 

ικανοποιητική (αντίθεση αγράµµατου Έλληνα – Ρωµαίου αξιωµατούχου), αλλά ούτε 

και την θεώρηση του Ρωµαίου ως οποιουδήποτε Ρωµαίου πολίτη που δεν µιλάει 

ελληνικά. Αυτό δεν συνάδει µε κάποια παρόµοια νύξη οπουδήποτε αλλού στις πηγές 

µας. Πιστεύω πως το απόσπασµα έχει έναν καθαρά ρητορικό χαρακτήρα, σε µια 

προσπάθεια της Κοµνηνής να αναδείξει το επίτευγµα του πατέρα της. Όλα αυτά που 

αναφέρονται είναι πιθανές εκδοχές αλλά δεν συνάδουν µε τις υπόλοιπες χρήσεις του 

όρου στις πηγές µας. Είναι σοφότερο να παραµερίσεις το χωρίο θεωρώντας το 

ρητορικό τέχνασµα, παρά να προσπαθείς να βρεις το ιδιαίτερο ξεχωριστό νόηµά του 

την στιγµή που είναι ένα χωρίο τόσο αποσπασµατικό και αποµονωµένο νοηµατικά. 

∆εν µπορούµε όµως να συµφωνήσουµε ούτε µε την άποψη ότι η κοινή 

ελληνική θεωρείται µια διαφορετική γλώσσα από την καθαρεύουσα των λογίων. 

Φυσικά δεν µπορούµε να ξέρουµε σε τι ύφος συνεννοούνταν η Άννα Κοµνηνή ή ο 

                                                 
141 Kaldellis, Hellenism in Byzantium, 290-291. 
142 Beaton R., “Antique nation? ‘Hellenes’ on the eve of Greek independence and in twelfth – century 

Byzantium”, Byzantine and Modern Greek Studies 31 [2007], 88-90. 
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Μιχαήλ Χωνιάτης στις ιδιαίτερες στιγµές τους, αλλά αυτό το γεγονός δεν τους 

απέτρεπε από την σκέψη ότι και η κοινή ήταν ελληνικά, παρότι είχαν διαφθαρεί. Με 

αυτό θέλω να έρθω σε αντίθεση µε την άποψη ότι ο όρος Έλλην ήταν µια κατασκευή 

των λογίων προκειµένου να αυτοπροσδιοριστούν οι ίδιοι µε βάση την ελληνική 

παιδεία απέναντι στη βάρβαρη Λατινική ∆ύση. Το µόνο χωρίο στο οποίο ο όρος 

Έλλην ταιριάζει για τον αυτοπροσδιορισµό ενός λογίου είναι το προαναφερθέν του 

Γεώργιου Τορνίκη. ∆εν χωράει αµφιβολία βέβαια ότι ο όρος είναι κατασκευή των 

λογίων, αλλά όχι για να αυτοπροσδιοριστούν οι ίδιοι ως λόγιοι (βγάζοντας απέξω 

τους απλούς πολίτες που µιλούσαν την κοινή), αλλά προκειµένου να εισάγουν µια νέα 

εµβρυονική αντίθεση µεταξύ ελληνικού – βαρβαρικού κόσµου στην οποία οι 

Βυζαντινοί άνηκαν προφανώς στην πρώτη κατηγορία. Ήταν αναποφεύκτο σε έναν 

κόσµο που η χριστιανικότητα δεν ήταν αρκετή για να διακρίνει τους Βυζαντινούς από 

τους άλλους χριστιανικούς λαούς της ∆ύσης. Είναι ακόµη βέβαια πάντα µια ρητορική 

κατασκευή και όπως θα δούµε δεν έχει ακόµα ιδιαίτερες επιπτώσεις στην κατασκευή 

των παραµέτρων της ταυτότητας των Βυζαντινών. 

V2. Τέλος, µπορούµε να διακρίνουµε περιπτώσεις στις οποίες ο όρος 

πράγµατι ξεκάθαρα χρησιµοποιείται ως αντικατάσταση του Ρωµαίος. ∆ύο φορές 

είναι στο Μιχαήλ Χωνιάτη στις οποίες συναντούµε αναφορά στους νῦν Ἓλληνες, την 

πρώτη ως αντίθεση µεταξύ Ἑλλήνων τῶν πάλαι και Ἑλλήνων τῶν καθ’ ἡµᾶς 143 και 

την άλλη ως αντίθεση µε την συνήθεια των αρχαίων Ελλήνων να είναι ήρεµοι και 

ήσυχοι στις δηµόσιες συνελεύσεις σε σχέση µε τους νῦν που είναι θορυβώδεις 144. O 

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης το χρησιµοποιεί σε έναν ρητορικό του λόγο για να 

υποδηλώσει τους κατοίκους της Μικράς Ασίας. Έτσι αναφέρει ότι την εποχή των 

τουρκικών εισβολών, πριν την βασιλεία του Αλεξίου Α΄, η Μικρά Ασία έχανε το 

ευγένες και Ελλήνιο στοιχείο της (οι οποίοι έφευγαν), αντικαθιστόµενο από το 

δυσγενές και βάρβαρο στοιχείο (δηλαδή τους Τούρκους) 145. Ωστόσο και σε αυτές τις 

περίπτωσεις η χρήση του όρου Έλλην φαίνεται να είναι ένα παιχνίδι µε τις λέξεις. 

Είναι, όµως, ο Τζέτζης αυτός που χρησιµοποιεί τον όρο ξεκάθαρα για να 

υποδηλώσει την καταγωγή του και όχι ως ρητορικό σχήµα. ∆ύο φορές στα έργα του 

αυτοπροσδιορίζεται ως Ίβηρ από την πλευρά της µητέρας του και ως ακραιφνής 

                                                 
143 Μιχαήλ Χωνιάτης, ΙΙ, 57.94. 
144 Μιχαήλ Χωνιάτης, Ι, 11.83. 
145 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Ν.235. 
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Έλλην από την µεριά του πατέρα του 146. Συνάµα και στον Τζέτζη φαίνεται να 

υπάρχουν και οι παλαιοί Έλληνες σε αντιδιαστολή µε τους νῦν 147. Ο Τζέτζης, βέβαια, 

ως µισός Γεωργιανός πιθανώς να αντιµετώπιζε την ταµπέλα του µιξοβάρβαρου, από 

τους υπόλοιπους «καθαρούς Έλληνες» του λογοτεχνικού του περιβάλλοντος (για 

αυτό ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τονίζει το ακραιφνής και στις δύο περιπτώσεις), ενώ 

από την άλλη όπως γνωρίζουµε οι ίδιοι οι Γεωργιανοί αποκαλούσαν Έλληνες τους 

Βυζαντινούς. Αυτά τα δύο στοιχεία νοµίζω είναι αρκετά για να εξηγήσουν την 

συµπεριφορά του και οπότε, αν ισχύει κάτι τέτοιο, φυσικά  η χρήση του όρου Έλλην 

από το Τζέτζη δεν έχει να κάνει µε κάποια αυτοσυνειδησία του συγγραφέα. 

Αλλά και στον Τιµαρίωνα εµφανίζονται Έλληνες κάτοικοι. Αναφέρει πως στα 

∆ηµήτρια σύχναζαν Έλληνες από παντού 148, ενώ προϊόντα φέρεται να έρχονταν προς 

τους Έλληνες της Θεσσαλονίκης από την Ιταλία µέσω των εµπορικών οδών 149. Εδώ, 

για να καταλάβουµε το είδος του λεξιλογίου που χρησιµοποιείται στον Τιµαρίωνα, θα 

πρέπει να σηµειώσουµε πως η Κωνσταντινούπολη αποκαλείται πάντοτε Βυζάντιο 150 

και οι Χριστιανοί Γαλιλαίοι 151, ενώ υπάρχουν και Λυσιτάνες 152. Μέσα σε αυτές τις 

κλασικίζουσες ονοµασίες είναι φυσικό να υπάρχουν και οι Έλληνες. 

VI. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αναφερθούµε στη χρήση του όρου 

Γραικός στις πηγές µας του 12ου αι.. Ο όρος Γραικός χρησιµοποιείται σποραδικά και 

σε προηγούµενους αιώνες για να δηλώσεις τους Βυζαντινούς, ενίοτε στις συζητήσεις 

µε την Λατινική Εκκλησία για να ξεχωρίσει σαφέστερα τους Βυζαντινούς. Πάραυτα, 

χρησιµοποιείται κάποιες φορές και εκτός αυτού του πλαισίου και συγχρονοι 

µελετήτες του έχουν δώσει την υποδήλωση των ελληνικών πληθυσµών της 

αυτοκρατορίας 153, χρήση για την οποία διατηρώ αµφιβολίες και πιστεύω πως τα 

αποσπάσµατα θα πρέπει να τεθούν στο ιδιαίτερο πλαίσιο τους. Πάντως, είναι γεγονός 

πως, ως επί το πλείστον, οι γειτονικοί λαοί του Βυζαντίου και ιδίως οι Λατίνοι, 

αποκαλούσαν σταθερά Graeci τους Βυζαντινούς, αλλά δεν θα ήθελα να επιµείνω σε 

                                                 
146 Τζέτζης, Chil. V.ιζ΄. Επίσης στις Επιστολές: 6. 
147 Τζέτζης, Chil. Χ.739-740. 
148 Τιµαρίων, 115-117. 
149 Τιµαρίων, 150. 
150 Π.χ. Τιµαρίων, 155. 
151 Τιµαρίων, 803. 
152 Τιµαρίων, 120. 
153 Magdalino, Hellenism and Nationalism, 9-10· Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος, 61-62. 
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αυτό καθώς αποτελεί ετεροπροσδιορισµό και, όσον αφορά τη ∆ύση, έχει πολιτικό 

περιεχόµενο, καθώς συνδέεται µε την άρνηση της ρωµαϊκής κληρονοµιάς των 

Βυζαντινών εκ µέρους της Λατινικής ∆ύσης από την εποχή του Καρλοµάγνου. 

Τον 12ο αι. η χρήση του από βυζαντινές πηγές είναι σπάνια και ως επί το 

πλείστον τον συναντάµε στο Νικήτα Χωνιάτη και µάλιστα σε αποσπάσµατα που 

φαίνεται πως έχουν γραφεί ή τουλάχιστον υποστεί επεξεργασία µετά το 1204. Σε όλα 

τα αποσπάσµατα οι αναφορές σχετίζονται µε τη ∆ύση και ο όρος Γραικός έχει 

συνήθως αρνητική έννοια. Έτσι ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Β΄ Άγγελος (1185-1995) 

αποκαλείται βασιλεύς των Γραικών από τον Φρειδερίκο Α΄ Βαρβαρόσα 154. Μία φορά 

µόνο δεν σχετίζεται µε τη ∆ύση, εντούτοις διατηρεί την αρνητική έννοιά του: το 

απόσπασµα αναφέρεται σε έναν υποτιθέµενο προφήτη απέναντι προς τον οποίο ο 

Χωνιάτης φαίνεται να τρέφει απέχθεια και τον οποίο «διαφήµιζαν» κάποια γύναια 

Γραϊκά του περιβάλλοντός του 155. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι ο όρος µπορεί 

να χρησιµοποιείται φανερά στην ίδια πρόταση ως υποδηλωτικού του Ρωµαίος: «oƒ d' 

'Alamanoˆ tosoàton ¢pe‹con œkqamboi to‹j Ðrwmšnoij toÚtoij fanÁnai, éste 

kaˆ ¢nšqalpon m©llon tÕn œrwta, Ön Øpštufon ta‹j lampreimon…aij tîn 

`Rwma…wn ™nauÒmenon, kaˆ hÜconto t£cion kratÁsai Graikîn æj ¢gennîn t¦ 

™j pÒlemon kaˆ perispoudazÒntwn t¦j ¢ndrapodèdeij clid£j» 156. Ο όρος 

φαίνεται πως, τουλάχιστον µία φορά, αφορά και τον ίδιο τον Χωνιάτη. Έτσι, ενώ 

αναφέρεται στους Λατίνους που κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη, λέει ότι 

πίστευαν πως οι ίδιοι είναι ευσεβέστεροι και δικαιότεροι ἡµῶν τῶν Γραικῶν 157. 

Ανακεφαλαιωτικά λοιπόν, ο όρος Έλλην και τα παράγωγά του τον 12ο αι. δεν 

φαίνεται να υποδήλωναν την ύπαρξη κάποιας ελληνικής εθνοτικής ταυτότητας. 

Αντιθέτως, όταν χρησιµοποιούνταν για να δηλώσει κάτι διαφορετικό από την 

ελληνική παιδεία ή τους αρχαίους Έλληνες, είχε ως επί το πλείστον ρητορικό 

χαρακτήρα. Με µία ξεκάθαρη πρόταση: δεν υπήρχαν Έλληνες στη Βυζαντινή 

αυτοκρατορία, κανείς δεν αυτοπροσδιόριζε τον ευατό του ως τέτοιο, ούτε 

προσδιόριζε κάποιον άλλο ή µια οµάδα πληθυσµού. Ωστόσο, είναι αυτό το παιχνίδι 

των λέξεων το οποίο και προοιωνίζει τις εξελίξεις του 13ου αι.. Αυτό αρχίζει να 

                                                 
154 Νικήτας Χωνιάτης, 410.6. Επίσης, 599, µε αρνητική έννοια πάλι. 
155 Νικήτας Χωνιάτης, 448-449. 
156 Νικήτας Χωνιάτης, 477. 
157 Νικήτας Χωνιάτης, 575. 
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γίνεται φανερό και στην χρήση του όρου από τον Νικήτα Χωνιάτη σε αποσπάσµατα 

που γράφηκαν µετά την άλωση της Πόλης το 1204.  

 

γ. Ο όρος βάρβαρος 

 
Όση σηµασία έχει ποιος θεωρείται Ρωµαίος, άλλη τόση έχει το ποιος δεν 

θεωρείται Ρωµαίος, αλλά το αντίθετό του, βάρβαρος. Οι λαοί της αρχαιότητας που 

ήρθαν σε αντιπαράθεση µε τους αρχαίους Έλληνες και Ρωµαίους είναι φυσικό να 

αποκαλούνται βάρβαροι, όποτε χρειάζεται να γίνει µνεία σε αυτούς, όπως άλλωστε 

συνέβαινε και µε τους συγγραφείς της αρχαιότητας. Θα πρέπει, όµως, να 

σηµειώσουµε µεταξύ άλλων και την απόδοσή του από τον Τζέτζη στους αρχαίους 

Ρωµαίους 158, από το Μανασσή στους Τρώες 159 και από το Μιχαήλ Γλυκά στους 

Εβραίους 160. Από την άλλη, αυτό που είναι σαφές είναι ότι όλοι οι λαοί που 

περιβάλλουν τους Βυζαντινούς, ανεξαρτήτως θρησκείας, δόγµατος και γλώσσας 

θεωρούνται βάρβαροι. Λατίνοι 161, Κέλτοι (Φράγκοι, Νορµανδοί) 162, Βενετοί 163, 

Πέρσες (Τούρκοι) 164, Αγαρηνοί – Ισµαηλίτες - Σαρακηνοί (Άραβες, ενίοτε και οι 

Τούρκοι λόγω της ιδιότητάς τους ως Μουσουλµάνοι) 165, Σκύθες (Πατζινάκες) 166, 

Κουµάνοι 167, Παίονες – Ούννοι (Ούγγροι) 168, Σέρβοι 169, Βλάχοι – Μυσοί 170, 

Αρµένιοι 171 κτλ.. Ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι λαοί, οι οποίοι βρισκόταν 

                                                 
158 Τζέτζης, Επιστολές, 6. 
159 Μανασσής, 1360-1362 και 1377. 
160 Μιχαήλ Γλυκάς, Χρονογραφία, 436-437, µιλώντας συγκεκριµένα για τον Ιώσηπο και τον Φίλωνα, 

για τους οποίους εντούτοις έχει καλά λόγια να πει. 
161 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, Χ.Η.8· Κίνναµος, 67.19 και 120.20· Μιχαήλ Ιταλικός, 229.17. 
162 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧΙV.∆.4. 
163 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧΙΙ.Θ.4· Νικήτας Χωνιάτης, 86.25. 
164 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧΙ.Β.8 και ΧΙV.Α.2· Κίνναµος, 9.3 και 56.12· Μιχαήλ Ιταλικός, 259.7 και 

267.15· Νικήτας Χωνιάτης, 34.2 και 121.3 και 399.22. 
165 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, Χ.Ε.7· Νικήτας Χωνιάτης, 27.19 και 163.8 και 432.16. 
166 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, VΙ.Ι∆.5 και VII.IB.9· Κίνναµος, 93.21·  Νικήτας Χωνιάτης, 14.3. 
167 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧΙV.Θ.1· Νικήτας Χωνιάτης, 94.7 και 499.24. 
168 Π.χ. Κίνναµος, 110.20 και 241.6· Νικήτας Χωνιάτης, 92.6 και 154.25. 
169 Νικήτας Χωνιάτης, 90.19. 
170 Π.χ. Νικήτας Χωνιάτης, 368.20, 505.8. 
171 Μιχαήλ Ιταλικός, 248.13 και 255.10. 
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σε συµµαχία µε τους Βυζαντινούς ή ακόµα, όπως οι Βλάχοι και οι Σέρβοι, ήταν 

υποταγµένοι σε αυτούς εξακολουθούν χωρίς διάκριση να αποκαλούνται και αυτοί 

βάρβαροι. 

Πάλι θα πρέπει να εξετάσουµε σε ποια πρόσωπα ιδιαίτερα αποδίδονταν το 

βάρβαρος και να εξετάσουµε την σχέση τους µε το Βυζαντινό κράτος. Καταρχάς, 

βάρβαροι αποκαλούνται κατά κόρον οι αρχηγοί των εχθρικών προς το Βυζάντιο 

λαών. Στην Αλεξιάδα, λοιπόν, βάρβαροι είναι ο Τούρκος οπλαρχηγός Τουτάχ 172, ο 

Ροβέρτος Γυϊσκάρδος 173, ο Βοηµούνδος 174, ο Τούρκος Σουλτάνος Απελχασήµ 175, ο 

εµίρης της Σµύρνης Τζαχάς 176, ο Τανκρέδος, ένας από τους αρχηγούς της Α΄ 

Σταυροφορίας 177, ο Βολκάνος, αρχηγός των ∆αλµατών 178, ο κόµης Ραούλ, ένας εκ 

των ηγετών της Α΄ Σταυροφορίας 179, ο ίδιος ο Πάπας 180, ο Κιλίτζ - Αρσλάν 181, ο 

Μασούτ, αδερφός του Τούρκου Σουλτάνου 182. Ανάλογη είναι και η πυκνότητα της 

χρήσης στο Νικήτα Χωνιάτη. Στον Κίνναµο, ο οποίος γενικότερα χρησιµοποιεί τον 

όρο σε πολύ µικρότερη συχνότητα σε σχέση µε την Άννα Κοµνηνή (66 φορές σε 

σχέση µε τις 306 στην Αλεξιάδα), τα πρόσωπα αυτά είναι σαφώς λιγότερα. Βάρβαροι 

αποκαλούνται ο Τόρος, ηγεµόνας της Μικράς Αρµενίας 183, ο Ρώσος ηγεµόνας 

Πριµίσθλαβος 184 και ο Φρειδερίκος Βαρβαρόσας 185.  Οι βάρβαροι του Χωνιάτη 

αποτελούνται από έναν Αρµένιο ονόµατι Κωνσταντίνο 186, τον Τούρκο Σουλτάνο 187, 

τον Σέρβο ηγεµόνα ∆έσα 188, Πέτρο Ασάν 189, έναν Τούρκο εµίρη 190, τον Καϊχοσρόη 
                                                 
172 Άννα Κοµνηνή, Ι.Β.1. 
173 Άννα Κοµνηνή, Ι.Ι.2. 
174 Άννα Κοµνηνή, V.Ε.3. 
175 Άννα Κοµνηνή, VΙ.Ι.11. 
176 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.Η.7. 
177 Άννα Κοµνηνή, ΧΙV.Β.4. 
178 Άννα Κοµνηνή, ΙΧ.Ι.1. 
179 Άννα Κοµνηνή, Χ.Ι.1. 
180 Άννα Κοµνηνή, ΧΙΙ.Η.4. 
181 Άννα Κοµνηνή, ΧV.Α.1. 
182 Άννα Κοµνηνή, ΧV.ΣΤ.7. 
183 Κίνναµος, 178.6. 
184 Κίνναµος, 236.1. 
185 Κίνναµος, 262.7. 
186 Νικήτας Χωνιάτης, 23.4. 
187 Νικήτας Χωνιάτης, 118.21. 
188 Νικήτας Χωνιάτης, 136.23. 
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191 , τον Στέφανο Νεµάνια 192 και τον Ιωάννη Ασάν 193.  Όπως βλέπουµε δεν υπάρχει 

διάκριση σε τι λαό ανήκει ο καθένας από τα πρόσωπα, όσον αφορά την απόδοση του 

όρου, εφόσον αποδίδεται σε Λατίνους, Τούρκους και σε άλλους ορθόδοξους λαούς 

από τον βυζαντινό.  

∆εν είναι µόνο οι ξένοι εχθροί του Βυζαντινού κράτους που αποκαλούνται 

βάρβαροι. Βάρβαροι µπορεί να υπάρχουν και εντός του κράτους και να είναι υπήκοοι 

του αυτοκράτορα και αυτό είναι σηµαντικό καθώς δεν τους αναγνωρίζεται η 

ρωµαϊκότητα. Στην Αλεξιάδα αυτό συµβαίνει µε τον Φράγκο Ουρσέλιο, ο οποίος 

εξεγέρθηκε στη Μικρά Ασία µε τους Φράγκους του µετά την µάχη του Μάντζικερτ 
194, µε τους Σθλαβογενείς βάρβαρους συνεργάτες του Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη, 

Βορίλο και Γερµανό (µισητούς στην Άννα Κοµνηνή καθώς διέβαλλαν τους 

Κοµνηνούς στο Νικηφόρο Γ΄) 195, µε τον ύπατο των φιλοσόφων Ιωάννη Ιταλό (επίσης 

αντιπαθής στην Άννα λόγω της αιρετικής συµπεριφοράς του) 196, µε έναν Πετσενέγκο 

αυτόµολο ονόµατι Νεάντζα 197 και µε έναν στρατιώτη, ἐξ Ἀρµενίων καὶ Τούρκων 

φὺς, που επιχείρησε να δολοφονήσει στο Μεγάλο Παλάτι τον Αλέξιο Α΄ 198. Στον 

Κίνναµο αυτό συµβαίνει για έναν από τους έµπιστους του αυτοκράτορα, ονόµατι 

Ισάχ 199 (και ο οποίος προφανώς είκοσι χρόνια αργότερα είχε πλέον βαφτιστεί 

Χριστιανός 200), ενώ στο Νικήτα Χωνιάτη µε τον Βλάχο αποστάτη Ιβάνκο 201. Αλλά 

και ο Ζωναράς αποκαλεί βάρβαρο έναν από τους ευνούχους του αυτοκράτορα 

Μαυρικίου 202, όπως άλλωστε και τους συνεργάτες του Κωνσταντίνου Η΄ (1025-

                                                                                                                                            
189 Νικήτας Χωνιάτης, 467.13. 
190 Νικήτας Χωνιάτης, 474.13. 
191 Νικήτας Χωνιάτης, 493.10. 
192 Νικήτας Χωνιάτης, 531.19 
193 Νικήτας Χωνιάτης, 533.3. 
194 Άννα Κοµνηνή, Ι.Α.3. 
195 Άννα Κοµνηνή, Ι.Ζ.1 και Ι.ΙΣΤ.2 και ΙΙ.Α.3. 
196 Άννα Κοµνηνή, V.Η.3. 
197 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.Θ.4. 
198 Άννα Κοµνηνή, ΙΧ.Ζ.5-6. 
199 Κίνναµος, 129. 
200 Κίνναµος, 298, όπου πάλι αποκαλείται βάρβαρος. 
201 Νικήτας Χωνιάτης, 510.8. 
202 Ζωναράς, ΙΙ.231: «tÕ mὲn gšnoj ™k barb£rwn ›lkwn». 
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1028) τους οποίους αποκαλεί βαρβαρικά ανδράποδα, εθνικής τύχης, οι οποίοι δεν 

µπορούσαν να µιλήσουν σωστά ελληνικά, αλλά βαρβάριζαν 203.  

Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι αυτή των µιξοβαρβάρων, όρος που συναντάται 

στην Άννα Κοµνηνή για να προσδιορίσει αρκετές φορές τον Μοναστρά, έναν από 

τους έµπειρους στρατιωτικούς του Αλέξιου Α΄ 204, έναν Μιχαήλ Στυπειώτη, 

αργυρώνητο δούλο του αυτοκράτορα 205, έναν στρατιώτη του Αλεξίου Α΄, ειδήµονα 

της Σκυθικής (δηλ. Πετσενεγκικής) διαλέκτου 206 και κάποιους από το τουρκικό 

στρατόπεδο, οι οποίοι µιλούσαν ελληνικά και επιτίθονταν στον Βυζαντινό στρατό 

µαζί µε τους Τούρκους 207. Μια φορά χρησιµοποιεί τον όρο µιλώντας γενικά και ο 

Νικήτας Χωνιάτης 208. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ανάµικτης καταγωγής και το ίδιο το 

προσδιοριστικό επίθετο έχει αρνητική χροιά. Παρόλα αυτά όπως βλέπουµε η Άννα το 

χρησιµοποιεί για έναν στενό συνεργάτη του πατέρα της, ακριβώς για να δηλώσει την 

διαφορετικότητά του από τον κοινό Ρωµαίο. 

Όπως µε τη µετοχή ελληνίζων δηλώνεται η ελληνική γλώσσα έτσι υπάρχει 

αντίστοιχα και η µετοχή βαρβαρίζων για τις µη ελληνικές γλώσσες. Χρησιµοποιείται 

συχνά από την Άννα Κοµνηνή η οποία βρίσκει την ανάγκη να απολογηθεί για τη 

συχνή χρήση ξένων ονοµασιών στο έργο της: «TÒpoj dὲ oátoj ™ggÝj tÁj BooÚshj· 

ÑnÒmata dὲ taàta tîn ™n to‹j mšresin ™ke…noij tÒpwn. Kaˆ memfšsqw mhdeˆj 

¹m‹n toioÚtoij crwmšnoij ÑnÒmasi barbariko‹j kaˆ ¢f' ïn œsti tÕ Ûfoj tÁj 

ƒstor…aj katamia…nesqai· oÙdὲ g¦r oÙd' “Omhroj ¢phx…wse BoiwtoÝj 

Ñnom£zein ka… tinaj barbarèdeij n»souj di¦ t¾n tÁj ƒstor…aj ¢kr…beian» 209. 

Άλλωστε, το βάρβαρος µπορεί να χρησιµοποιείται και µε την έννοια της 

παίδευσης, δηλαδή ακριβέστερα, µε την έννοια της έλλειψης της ελληνικής παιδείας. 

Με αυτήν την έννοια χρησιµοποιείται τακτικά από το Μιχαήλ Χωνιάτη. Ο Μιχαήλ, 

αποξενωµένος για χρόνια στην Αθήνα από το Κωνσταντινουπολίτικο λόγιο 

περιβάλλον και ερχόµενος πλέον σε επαφή µε ανθρώπους που δεν γνώριζαν την 
                                                 
203 Ζωναράς, ΙΙ.569-570 (αλλάζοντας το σχετικό χωρίο του Σκυλίτζη, τον οποίο χρησιµοποιεί ως 

πηγή). 
204 Άννα Κοµνηνή, Χ.Β.7 και ∆.10 και ΧΙ.Β.7 και Θ.4. 
205 Άννα Κοµνηνή, ΧV.Β.3. 
206 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.Θ.3. 
207 Άννα Κοµνηνή, ΧV.Ε.2. 
208 Νικήτας Χωνιάτης, 209. 
209 Άννα Κοµνηνή, Χ.Η.1. 
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αττική διάλεκτο, αισθανόταν, σύµφωνα µε τα λόγια του, ότι βαρβαρώνεται· 

«bebarb£rwmai g¦r crÒnioj ín ™n `Ell£di» είναι µια φράση που επαναλαµβάνει 

συχνά στις επιστολές του 210. Αυτός είναι ένας τόπος κοινός και σε άλλους 

συγγραφείς, όπως τον Ιωάννη Τζέτζη, ο οποίος απευθυνόµενος στον Μιχαήλ 

Γαβριηλακίτη, του λέει πως φοβόταν ότι θα εκβαρβαριζόταν ζώντας καιρό στη 

Θεσσαλία, αλλά ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν φαίνεται από τις επιστολές που λάµβανε από 

αυτόν 211. Εξάλλου, συναντάµε και την βάρβαρο φιλοσοφία, σε αντιδιαστολή µε την 

ελληνική, εννοώντας την ανατολική φιλοσοφία (των Αιγυπτίων, Χαλδαίων κτλ.) 212. 

O όρος βάρβαρος λαµβάνει ενίοτε ποιοτικό χαρακτήρα µε µια έντονη 

αρνητική χροιά. Τα αρνητικά σχόλια, ιδιαίτερα της Άννας Κοµνηνής, είναι πλήθος 

για αυτούς. Είναι συνήθεις καταπατητές των όρκων τους και απάνθρωποι: «Toàto 

q£rsoj to‹j SkÚqaij ™nšbale kaˆ paraspond»santej tÁj protšraj 

¢panqrwp…aj e‡conto lVzÒmenoi t¦j parakeimšnaj pÒleij kaˆ cèraj. 'Astate‹ 

g¦r æj ™p…pan ¤pan tÕ b£rbaron kaˆ spond¦j ful£ttein oÙ pšfuke» 213· 

φιλοπόλεµοι και άγριοι: «Toioàton g¦r tÕ b£rbaron ¤pan ›toimon prÕj sfag¦j 

kaˆ polšmouj» 214, φιλοχρήµατοι 215, θρασείς 216, αφελείς 217, υπέρµετροι γενικά: 

«taàta Korr£doj ™nwtis£menoj... tÕn Dam£leèj te porqmÕn dišbh… Ñligwr…aj 

tinÕj barbarikÁj ™peigoÚshj tÕn ¥nqrwpon. file‹ g¦r tÕ b£rbaron eÙhmeroàn 

mὲn Øpὲr mštron ™pa…resqai kaˆ aÙce‹n, dustucoàn dὲ katab£llesqa… te 

plšon À pros»kei kaˆ tapeinoàsqai par¦ tÕ mštrion» 218. Ο αρνητικός ποιοτικά 

χαρακτήρας του όρου βάρβαρος επιτρέπει την απόδοσή του και σε Ρωµαίους, οι 

πράξεις των οποίων θεωρούνται µεµπτές. Έτσι, ο Μανασσής αποκαλεί αγριοβάρβαρο 

την τυραννίδα του Κωνσταντίνου Ε΄, λόγω της εικονοµαχικής πολιτικής του 219. 

                                                 
210 Μιχαήλ Χωνιάτης, ΙΙ, 52.87. 
211 Τζέτζης, Επιστολές, 13. 
212 Μιχαήλ Ιταλικός, 158.14. 
213 Άννα Κοµνηνή, VΙΙ.ΣΤ.3. 
214 Άννα Κοµνηνή, ΙΧ.Γ.3· Νικήτας Χωνιάτης, 123.13. 
215 Άννα Κοµνηνή, ΧΙV.ΙΒ.13. 
216 Άννα Κοµνηνή, ΧV.ΣΤ.7· Ζωναράς, ΙΙ.710 και 711· Νικήτας Χωνιάτης, 31.8. 
217 Κίνναµος, 235-236 και 262.7· Τζέτζης, Επιστολές, 39. 
218 Κίνναµος, 80 και 171.14. 
219 Μανασσής, 4350. 
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Αυτές είναι όµως ιδιαίτερες περιπτώσεις και δεν πρέπει να µας αποµακρύνουν από 

την απόδοση του όρου στον Άλλο του Ρωµαίου. 

∆εν υπάρχουν διακρίσεις στα χαρακτηριστικά των βαρβάρων. Όπως 

µαρτυρούν τα παραπάνω αποσπάσµατα, οι ιδιότητές τους είναι παρόµοιες, είτε 

Σκύθες είτε Λατίνοι· µοιάζουν σαν µια οµοιόµορφη κατηγορία η οποία σαφέστατα 

είναι διαφορετική από τους Ρωµαίους. Η µόνη διαφορά που µπορούµε να 

εντοπίσουµε είναι στις διηγήσεις των τριών ιστορικών (Άννα Κοµνηνή, Κίνναµος, 

Νικήτας Χωνιάτης) για τους σταυροφόρους. Οι σταυροφόροι είναι πάντοτε βάρβαροι 

απέναντι στους Ρωµαίους, αλλά όταν έρχονται σε αντιπάράθεση µε µουσουλµανικούς 

λαούς, ο όρος βάρβαρος αποδίδεται πλέον στους Πέρσες, στους Άραβες. Ωστόσο 

αυτές οι ιδιότητες δεν είναι η ουσία των βαρβάρων. ∆εν είναι κάποιος βάρβαρος 

επειδή είναι υπέρµετρος και άγριος. Οι διαφορές µε τους Ρωµαίους επικεντρώνονται 

στο απλό γεγονός της διαφορετικότητάς τους από τους Ρωµαίους, στο να µην ανήκεις 

στην οµάδα των Ρωµαίων. Φυσικά δεν είναι εύκολο να αποκαλέσουν οι Βυζαντινοί 

συγγραφείς κάποιον υπήκοο του αυτοκράτορα βάρβαρο, λόγω της αρνητικής χροιάς 

της λέξης. Γιαυτό και συνήθως συναντάµε την απόδοση του όρου αυτού κυρίως σε 

περιπτώσεις όπου οι συγγραφείς αντιπαθούσαν τα συγκεκριµένα πρόσωπα (κυρίως 

στην περίπτωση της Άννας Κοµνηνής), οπότε και η απόδοση του επιθέτου βάρβαρος 

ενίσχυε στον αναγνώστη την αρνητική εικόνα του συγκεκριµένου προσώπου. 

Εντούτοις η αντίθεση Ρωµαίος - βάρβαρος δεν δοµείται ούτε αποκλειστικά στη βάση 

της γλώσσας (βλ. την περίπτωση των µιξοβαρβάρων) ή της πολιτικής υποταγής ή της 

παιδείας (βλ. την περίπτωση του Ιωάννη Ιταλού) ή της θρησκείας. Η αντίθεση Έλλην 

– βάρβαρος που επανεισάγεται στη λογοτεχνία αυτή την εποχή όπως είδαµε, δεν 

αντικαθιστά ακόµα την αντίθεση του Ρωµαίος – βάρβαρος 220, ούτε τοποθετεί τον 

Ρωµαίο και την αυτοκρατορία των Ρωµαίων στη θέση των βαρβάρων 221· προχωρεί 

απλώς παράλληλα µε αυτή την αντίθεση. 

 

δ. Οι όροι γένος, έθνος, φυλή 

 
Οι τρεις όροι γένος, έθνος, φυλή, είναι συναφείς µεταξύ τους. Θα πρέπει να 

εξετάσουµε σε ποιες οµάδες ανθρώπων αποδίδονται αυτοί οι όροι. Η λέξη γένος, όταν 

                                                 
220 Kaldellis, Hellenism in Byzantium, 287-288. 
221 Magdalino, Rhetoric of Hellenism, 154-155. 
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χρησιµοποιείται για προσδιοριστικό ενός ανθρώπου θα πρέπει να µεταφραστεί στα 

νέα ελληνικά ως «στην καταγωγή» και η κύρια χρήση της αφορά την οικογενειακή 

καταγωγή κάποιου: «parezeÚcqh d' ™j Ûsteron toutw ka… tij GrhgÒrioj ›teroj, 

ú KamathrÕj ¹ ™p…klhsij. Ð d' ¢n¾r oátoj lÒgioj mšn, tÕ dὲ gšnoj oÙk 

¢riprep¾j oÙd' ™p…pan eÙp£rufoj, tù basile‹ d' 'Alex…J proslhfqeˆj...» 222 και 

η Άννα Κοµνηνή για την µητέρα της Ειρήνη: «Qug£trion dὲ Ãn 'Andron…kou toà 

prwtotÒkou uƒoà toà ka…saroj, tÕ gšnoj per…bleptoj, e„j 'Andron…kouj 

™ke…nouj kaˆ Kwnstant…nouj toÝj DoÚkaj ¢nafšrousa t¾n toà gšnouj 

seir£n»  223. 

Από την άλλη, και πάλι µε την έννοια της καταγωγής κάποιου, αποδίδεται και 

σε ευρύτερες πληθυσµιακές οµάδες, τις οποίες θα χαρακτηρίζαµε ως εθνοτικές. Από 

την Άννα αποδίδεται σε Ρωµαίους 224, Αλανούς 225, Σκύθες 226, Ούζους 227, 

Νορµανδούς 228, Κέλτους 229, Γερµανούς 230, Λατίνους 231, Τούρκους 232, Ισµαηλίτες (µε 

την έννοια του Μουσουλµάνου) 233, Μανιχαίους (αυτών που κατοικούσαν σε 

συγκεκριµένες περιοχές της Β. Θράκης) 234 και Βογόµιλους 235. Αντιθέτως, ο όρος 

έθνος αποδίδεται πάντα ως προσδιοριστικό της ίδιας της πληθυσµιακής οµάδας (δεν 

είναι δηλαδή κάποιος Τούρκος στο έθνος). Έθνος στην Αλεξιάδα αποκαλούνται οι 

Ρωµαίοι 236, οι Σκύθες 237, οι Νεµίτζοι 238, οι Τούρκοι 239 και οι Βογόµιλοι 240. Αρκετά 

                                                 
222 Νικήτας Χωνιάτης, 9. 
223 Άννα Κοµνηνή, ΙΙΙ.Γ.3. 
224 Άννα Κοµνηνή, ΧΙΙ.Η.5, τοῦ ἡµεδαποῦ γένους είναι η φράση της Άννας, το οποίο λίγο πιο πριν 

προσδιορίζεται ως το Ρωµαϊκό. 
225 Άννα Κοµνηνή, ΙΙ.Β.5. 
226 Άννα Κοµνηνή, VΙ.Ι∆.1. 
227 Άννα Κοµνηνή, V.Ζ.3. 
228 Άννα Κοµνηνή, Ι.Α.4. 
229 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΙV.ΣΤ.2 και Χ.Ε.10. 
230 Άννα Κοµνηνή, ΧΙΙ.Θ.2. 
231 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, VΙ.ΣΤ.4 και Χ.ΣΤ.4. 
232 Άννα Κοµνηνή, ΧV.ΣΤ.5. 
233 Άννα Κοµνηνή, Χ.Ε.7. 
234 Άννα Κοµνηνή, VΙ.Ι∆.2. 
235 Άννα Κοµνηνή, ΙV.ΣΤ.2. 
236 Άννα Κοµνηνή, Ι.ΙΓ.10 και ΙV.Ζ.2. 
237 Άννα Κοµνηνή, Ι.Ε.6 (πιο ξεκάθαρα από ότι µε τον όρο γένος). 
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συχνές είναι και οι αναφορές στο εθνικόν στράτευµα που αποδίδεται σε στρατεύµατα 

ξενικά και µισθοφορικά 241. Όσον αφορά, λοιπόν, την απόδοσή τους σε πληθυσµιακές 

οµάδες, µπορούµε να πούµε πως, εκ πρώτης όψεως οι όροι γένος και έθνος στην 

Άννα Κοµνηνή είναι ταυτόσηµοι. Από την άλλη, ο όρος φυλή χρησιµοποιείται µόνο 

ως συνδετικό των λέξεων ὁµόφυλος και ἐτερόφυλος, που σχετίζονται και τα δύο µε 

την συµµετοχή ή όχι κάποιου σε µία συγκεκριµένη εθνοτική οµάδα. Η Άννα τον 

χρησιµοποιεί κατά βάση για να δηλώσει τους οµόφυλους των Περσών  242 και µία 

φορά ως ετερόφυλο των Ρωµαίων 243. 

Στον Κίνναµο, από την άλλη, εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως το γένος είναι 

µια έννοια που περικλείει το έθνος. Έτσι, ενώ µας µιλάει για το γένος των Ιταλών 244, 

αναφέρεται στα Ιταλικά έθνη 245. Ενώ οι Λατίνοι είναι ένα γένος 246, υπάρχουν τα 

ἑσπέρια ἔθνη 247 από τα οποία αναφέρονται σε άλλα σηµεία του έργου του οι 

Βρετανοί 248, οι Τζέχοι 249, οι Γαλάτες 250, οι Σάξονες 251 κ.α.. Άλλα έθνη είναι οι 

Σέρβιοι (Σέρβοι) 252, οι Βόσνιοι (Βόσθνα) 253, οι ∆αλµάτες 254, οι Ρώσοι 

(Ταυροσκύθαι) 255,οι Κίλικες 256. Από την άλλη, οι Πέρσες (Τούρκοι) 257, οι Αρµένιοι 
                                                                                                                                            
238 Άννα Κοµνηνή, ΙΙ.Θ.4. 
239 Άννα Κοµνηνή, ΧV.Γ.7. 
240 Άννα Κοµνηνή, ΧV.Η.2. 
241 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΙV.ΣΤ.1 και Χ.Β.6. 
242 Π.χ. Άννα Κοµνηνή, ΧV.∆.1 και ΧIV.A.4. 
243 Άννα Κοµνηνή, Ι.Ι.2. 
244 Κίνναµος, 37.10 και 67.14. 
245 Κίνναµος, 251.13.  Αναφέρεται παρακάτω στα έθνη των Λιγούρων και των Λαµπαρδών (228.9) και 

των Βενετών (π.χ. Κίνναµος, 170.13 και 285.15 κ.ε.). 
246 Κίνναµος, 12.19 και 267.20. 
247 Κίνναµος, 88.5 
248 Κίνναµος, 8.15 (πελεκυφόρον ἔθνος). 
249 Κίνναµος, 84.11 και 131.2. 
250 Κίνναµος, 67.4. 
251 Κίνναµος, 131.2 και 286.14. 
252 Κίνναµος, 12.9 (ἔθνος ∆αλµατικόν). 
253 Κίνναµος, 104.10. 
254 Κίνναµος, 104.12. 
255 Κίνναµος, 232.5 και 236.5. 
256 Κίνναµος, 180.16. 
257 Π.χ. Κίνναµος, 5.21 και 48.2 και 167.6. 
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258 και οι Ρωµαίοι 259 αναφέρονται ως γένος. Θα ήµασταν πολύ κοντά στη 

διαπίστωση, µε βάση αυτά τα στοιχεία, ότι το έθνος αποδίδεται στους κατοίκους ενός 

κρατικού µορφώµατος (είτε πόλη – κράτος, είτε φυλή κτλ.). Αυτό δεν σηµαίνει πως ο 

Κίνναµος χρησιµοποιεί τις δύο έννοιες µε «µαθηµατική ακρίβεια». Αντιθέτως, 

συναντάµε διφορούµενα σηµεία. Ενώ οι Βενετοί, για παράδειγµα, αποκαλούνται κατά 

βάση ως ένα έθνος, αποκαλούνται µία φορά και γένος 260. Το αντίστροφο συµβαίνει 

για τους Πέρσες 261. Οπότε δεν θα έπρεπε σε αυτές τις αναφορές για να 

δηµιουργήσουµε µια ιδιαίτερη έννοια για την λέξη έθνος, διαφορετική από αυτήν του 

γένους, την στιγµή που κάτι τέτοιο δεν υποστηρίζεται από τις άλλες πηγές της εποχής. 

Εξάλλου και στο Νικήτα Χωνιάτη δεν φαίνεται να υπάρχει ουσιώδης διαφορά 

µεταξύ των όρων γένος και έθνος. Οι Βλάχοι είναι και ένα γένος 262 και ένα έθνος 263, 

όπως άλλωστε είναι οι Αλαµανοί 264, οι Παίονες (Ούγγροι) 265, οι Ιταλοί 266, οι 

Αρµένιοι 267, οι Σκύθες (Πατζινάκες) 268 και οι Πέρσες 269. Άλλα γένη περιλαµβάνουν 

τους Βενετούς 270, τους Ρως 271, τους Κέλτες 272, τους Φράγγους 273, τους Κουµάνους 
274, τους Λαµπαρδούς (Λοµβαρδούς) 275 και τους Λατίνους 276. Η µόνη εµφανής 

διαφορά στην χρήση των δύο όρων είναι ότι ο όρος έθνος χρησιµοποιείται ως επί το 

πλείστον πιο γενικά για να δηλώσει πολλά έθνη και όχι ένα συγκεκριµένο, ενώ το 

                                                 
258 Κίνναµος, 121.21. 
259 Κίνναµος, 56.13 και 158.16 και 251.9. 
260 Κίνναµος, 230.1. 
261 Κίνναµος, 174.17. 
262 Νικήτας Χωνιάτης, 487.6. 
263 Νικήτας Χωνιάτης, 369.1. 
264 Νικήτας Χωνιάτης, 408.2 (γένος) και 153.11 (έθνος). 
265 Νικήτας Χωνιάτης, 18.5 (γένος) και 152.30 (έθνος). 
266 Νικήτας Χωνιάτης, 610.22 (γένος) και 300.25 (έθνος).  
267 Νικήτας Χωνιάτης, 253.14 (γένος) και Νικήτας Χωνιάτης, Epistulae et Orationes, IA.211. 
268 Νικήτας Χωνιάτης, 16.6 (γένος) και 13.26 (έθνος). 
269 Νικήτας Χωνιάτης, 118.7 (γένος) και 187.3 (έθνος). 
270 Νικήτας Χωνιάτης, 404.2. 
271 Νικήτας Χωνιάτης, 522.22. 
272 Νικήτας Χωνιάτης, 264.16 (για τους Βαράγγους µιλάει). 
273 Νικήτας Χωνιάτης, 66.7. 
274 Νικήτας Χωνιάτης, 618.7. 
275 Νικήτας Χωνιάτης, 596.12. 
276 Νικήτας Χωνιάτης, 178.3. 
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αντίστροφο συµβαίνει µε τον όρο γένος: «OÙd' oƒ Pa…onej ™pˆ toÚtoij 

¢napeptèkesan, ¢ll¦ t¦j o„ke…aj ‡laj ¢geir£menoi kaˆ summacikÕn 

xenolog»santej oÙk Ñl…gon ™k tîn ÐmoroÚntwn sf…sin ™qnîn kaˆ ™x aÙtîn 

dὲ�'Alamanîn» 277 και «¢ll¦ kaˆ presbe…aj meg…sthj ™qnîn melloÚshj 

basile‹ ™popt£nesqai, qrÒnoi sumfuîj polutele‹j paret…qento» 278.  

Βέβαια είναι στο Νικήτα Χωνιάτη που οι όροι ὁµογενῆς - ἀλλογενῆς, 

ὁµοεθνῆς - ἀλλογενῆς, ὁµόφυλος - ἀλλόφυλος είναι απολύτως συνώνυµοι και 

χρησιµοποιούνται εκτενώς και συνδυασµένοι µεταξύ τους: «NÁa g¦r ™xartÚsaj (Ð 

ka…saraj Korr£doj) eÙpagÁ te kaˆ neogÒmfwton tÕn ploàn ™j Palaist…nhn 

œqeto kaˆ tÍ TÚrJ prosorm…saj kaˆ par¦ tîn ™ke‹se Ðmogenîn æj oŒ£ tij 

kre…ttwn Ðraqeˆj kaˆ prosdecqeˆj dÚnamij to‹j Sarakhno‹j ¢ntefšreto, 

'IÒpphn ™panasws£menoj, ¿ nàn ”Ake lšgetai, kaˆ ˜tšraj pÒleij to‹j 

ÐmofÚloij» 279 και «tÕ dὲ perileifqὲn toà strateÚmatoj (των Σταυροφόρων) 

oÙkšti di¦ tÁj ºpe…rou qšsqai t¾n ™p£nodon ™dok…masen ¢pist…an kategnwkÕj 

tîn ™qnîn, di' ïn parèdeuse, plo…wn d' eÙporÁsan stroggÚlwn, ¤per Ãsan ™k 

tîn ˜sper…wn ÐmofÚlwn aÙto‹j genîn e„j TÚron kata…ronta, to‹j o‡kade 

¢nasèzetai» 280. Παρατηρούµε επίσης ότι οι άνθρωποι των διάφορων λαών 

αποκαλούνται οµογενείς 281, οµοεθνείς 282, οµόφυλοι 283 µεταξύ τους. Είναι σαφές, 

άλλωστε, ότι οι όροι αυτοί αποδίδονται σε αυτό που θα αποκαλούσαµε «εθνοτική 

οµάδα» και όχι αποκλειστικά στους κατοίκους κάποιων κρατών. Για παράδειγµα, 

δηλαδή, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι οι Πέρσες που κατοικούν σε άλλες 

                                                 
277 Νικήτας Χωνιάτης, 153.9-11. 
278 Νικήτας Χωνιάτης, 460.26. 
279 Νικήτας Χωνιάτης, 394. 
280 Νικήτας Χωνιάτης, 416. Επίσης βλ. Νικήτας Χωνιάτης, Epistulae et Orationes, ∆.32. 
281 Ζωναράς, ΙΙ.525 (Σκύθες), 617 (Σέρβοι), 635 (Τούρκοι), 643 (Πατζινάκες), 709 (Λατίνοι)· Νικήτας 

Χωνιάτης, 16.6 (Σκύθες), 120.5 (Αλαµανοί), 184.2 (Πέρσες), 371.6 (Βλάχοι), 382.15 (Ιταλοί), 393.12 

(Λατίνοι). 
282 Ζωναράς, ΙΙ.750 (Λατίνοι)· Νικήτας Χωνιάτης, 187.3 (Πέρσες), 170.9 (Παίονες). 
283 Νικήτας Χωνιάτης, 177.22 (Πέρσες), 361.2 (Λατίνοι), 413.24 (Αλαµανοί), 487.10 (Βλάχοι), 523.11 

(Ρως)· Ζωναράς, ΙΙ, 528 (Ρως), 709 (Φράγγοι). 
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ηγεµονίες της Μικράς Ασίας είναι οµόφυλοι µεταξύ τους 284, όπως εξάλλου είναι οι 

Ρως 285 και οι Βλάχοι 286. 

Το σηµαντικό είναι ότι οι όροι αυτοί αφορούν και τους Ρωµαίους. Εκτός από 

την Άννα Κοµνηνή και τον Κίνναµο, στους οποίους αναφερθήκαµε, οι Ρωµαίοι 

αποτελούν και στον Νικήτα Χωνιάτη ως ένα γένος 287 και ως ένα έθνος 288· στο 

Μιχαήλ Ιταλικό αποτελούν ένα γένος 289, όπως και στον Μιχαήλ Χωνιάτη 290, στον 

Ιωάννη Τζέτζη 291, στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης 292 και στο Θεόδωρο Πρόδροµο 293, 

όπου διαβάζουµε: «œqnoj ¢nšbh m£cimon ™pˆ t¾n gÁn mou mšga, ¹ tîn AÙsÒnwn 

strati£, tÕ fàlon tîn `Rwma…wn» 294. Οι Ρωµαίοι, οπότε, είναι µεταξύ τους 

οµογενείς 295, οµοεθνείς 296, οµόφυλοι 297: «'All¦ tÒte mὲn oátoj toiaÚthn œtise 

d…khn kaˆ ïn mὲn ™plhmmšlhsen ˜tšrwj, Pšrsaj mὲn Ðpl…saj kat¦ `Rwma…wn, 

toÚtwn d' aâ ÐpÒson aÙtù proserrÚh kaq' ÐmofÚlou ¢gri£naj a†matoj» 298. 

Αντίστοιχα, όλοι οι άλλοι λαοί αποκαλούνται αλλογενείς 299, αλλοεθνείς 300, 

                                                 
284 Νικήτας Χωνιάτης, 20. 
285 Νικήτας Χωνιάτης, 522-523. 
286 Νικήτας Χωνιάτης, 487.  
287 Νικήτας Χωνιάτης, 69.8, 85.9, 85.25, 125.14, 202.21· Νικήτας Χωνιάτης, Epistulae et Orationes, 

Ε.39, ΙΓ.126, Ι∆.136. 
288 Νικήτας Χωνιάτης, 618.7. 
289 Μιχαήλ Ιταλικός, 106.22. 
290 Μιχαήλ Χωνιάτης, ΙΙ, 50. 
291 Τζέτζης,Chil. III, ογ΄ 93. 
292 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, De capta Thessalonici, 138. 
293 Θεόδωρος Πρόδροµος, XVIII.90. 
294 Θεόδωρος Πρόδροµος, XVIII.15. 
295 Ζωναράς, ΙΙ.556, 609· Μιχαήλ Χωνιάτης, ΙΙ, επ.134· Νικήτας Χωνιάτης, 6.3, 85.14, 166.7, 184.2, 

239.1, 239.13, 387.26, 564.9, 625.7· Νικήτας Χωνιάτης, Epistulae et Orationes, Θ.87. 
296 Μιχαήλ Χωνιάτης, ΙΙ, επ.100,169.28. 
297 Ζωναράς, ΙΙ. 729· Μανασσής, 6289· Μιχαήλ Χωνιάτης, ΙΙ, επ.134 (Ιταλοί)· Νικήτας Χωνιάτης, 

125.12, 184.1, 238.20, 263.6, 319.1, 422.18, 496.4, 538.24, 561.18, 635.8, 644.25· Νικήτας Χωνιάτης, 

Epistulae et Orationes, ΙΑ.107. 
298 Νικήτας Χωνιάτης, 422. 
299 Νικήτας Χωνιάτης, 117.9 (Πέρσες), 137.13. 
300 Νικήτας Χωνιάτης, 129.5, 234.14, 336.18, 368.11. 
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αλλόφυλοι 301: «e„ dὲ kaˆ `Rwma‹oj e‡h Ð sullhfqeˆj kaˆ oátoj kaqareÚwn 

glètthj 'Italiètidoj kaˆ tosoàton toà ˜terofÚlou œqnouj ¢poxenoÚmenoj, æj 

mhdὲ kat¦ t¾n swmatik¾n peribol¾n bracÚ ti goàn Lat…noij ™pikoinwne‹n» 
302. Οι Ρωµαίοι, λοιπόν, εκλαµβανόνται στις πηγές µας ως κάτι ανάλογο των άλλων 

γενών – εθνών - των Περσών, των Αρµενίων, των Ιταλών, των Παιόνων κτλ.- τα 

συνυπάρχουν στη γη µαζί µε το ρωµαϊκό. 

Άλλωστε, ο οµόφυλος διαχωρίζεται σαφώς από τον οµόπιστο. Ο Ρώσος 

ηγεµόνας Ρωµανός της Γαλίτζας επιτέθηκε στους Κουµάνους, γενόµενος έτσι αρωγός 

προς ένα οµόπιστο έθνος του (δηλ. τους Ρωµαίους) 303. Κατά τις θεολογικές 

συζητήσεις µεταξύ Αρµενίων – Βυζαντινών, ο Ιωάννης Ατµάνος, Αρµένιος µοναχός 

από την Φιλιππούπολη και µέλος της αποσταλείσας πρεσβείας, είπε στον Καθολικό 

της Αρµενίας σχετικά µε τον µάγιστρο Θεωριανό (τον επικεφαλή της πρεσβείας): 

«Óti ¢pškruyaj toàto ¢p' ™moà toà ÐmofÚlou kaˆ Ðmop…stou sou, kaˆ 

¢pek£luyaj aÙtÕ ¢llogene‹ ¢ndr…» 304. 

                                                 
301 Άννα Κοµνηνή, Ι.Ι.2 (Νορµανδοί)· Μανασσής, 5588 (Πέρσες)· Μιχαήλ Ιταλικός, 288.4· Νικήτας 

Χωνιάτης, 117.16 (Πέρσες), 308.11 (Λατίνοι), 368.9, 496.22 κ.α.· Νικήτας Χωνιάτης, Epistulae et 

Orationes, ∆.31 (Βλάχοι). 
302 Νικήτας Χωνιάτης, 300. 
303 Νικήτας Χωνιάτης, 523. 
304 Θεωριανός, 248. 
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Γ. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΟΤΗΤΑΣ 
 

α. Ρωµαϊκότητα και πολιτική υποταγή 

 
Όπως έγινε φανερό στο προηγούµενο κεφάλαιο οι Ρωµαίοι αντιµετωπίζονται 

από τις πηγές µας ως ένα ακόµη γένος, έθνος ανάµεσα στα άλλα βάρβαρα γένη, έθνη. 

Ποιοι, όµως, ακριβώς είναι αυτοί οι Ρωµαίοι; Είναι όλοι υπήκοοι του αυτοκράτορα; 

Ή µήπως εντός της επικράτειας των Ρωµαίων υπάρχουν άτοµα που είναι µεν πιστοί 

στον αυτοκράτορα, κατάγονται όµως από άλλα γένη-έθνη; Μήπως, ακόµα 

περισσότερο, µέσα στην αυτοκρατορία κατοικούν γένη-έθνη που υπάγονται στους 

Ρωµαίους και ποια είναι αυτά; Θα πρέπει να ερευνήσουµε ποιοι από τα άτοµα που 

είναι υπήκοοι του Βυζαντινού κράτους αποκαλούνται Ρωµαίοι και ποιοι από αυτούς 

δεν αποκαλούνται έτσι ή, ακόµα περισσότερο, αποκαλούνται το αντίθετο του 

Ρωµαίου, δηλ. βάρβαρος. Ακόµα θα πρέπει να εξετάσουµε αν αποκαλούνται Ρωµαίοι 

κάποια άτοµα ή οµάδες ατόµων που δεν συµπεριλαµβάνονται στους υπηκόους του 

αυτοκράτορα.  

Καταρχάς, για σύµµαχους ή για άτοµα που προσχώρησαν στον αυτοκράτορα 

υπάρχει η διάκριση Ρωµαίου - αλλογενούς: ένας Βασάκης, ο οποίος προσχώρησε τοῖς 

Ῥωµαίοις, παραµένει Ούννος και δεν «γίνεται» Ρωµαίος 305. To ίδιο ακριβώς 

συµβαίνει και µε έναν κόµη Αλεξάνδρο, ο οποίος αποκαλείται Ιταλός το γένος 306. 

Αλλά και οι αποκαλούµενοι Κοκκοβασίλειοι (ακόλουθοι ή απόγονοι προφανώς ενός 

Αρµένιου Kogh Vasil) είχαν γίνει εθελόδουλοι τῷ βασιλεί 307· διακρίνονται σαφώς 

από τους Ρωµαίους. 

Αναφερθήκαµε εξάλλου στο προηγούµενο κεφάλαιο για τη διάκριση που 

γίνεται πολλές φορές στο στρατό µεταξύ Ρωµαϊκών και µη Ρωµαϊκών στρατευµάτων 

δηλαδή των ξενικών. Χαρακτηριστική είναι η προσφώνηση του Ανδρόνικου 

Κοντοστέφανου κατά την πολιορκία της ∆αµιέττας προς τους οµογενείς του 

στρατιώτες και σε όσους το ξενικόν 308. Τα ξενικά στρατεύµατα µπορεί να 

                                                 
305 Κίνναµος, 242. 
306 Κίνναµος. 67. 
307 Κίνναµος, 199. Βλ. Chalandon, Jean et Manuel Comnène, 98-102. 
308 Νικήτας Χωνιάτης, 166. 
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στρατολογούνται από διάφορους λαούς εκτός των βυζαντινών συνόρων. Έτσι για 

παράδειγµα, ο Μανουήλ για την εκστρατεία του προς το Ικόνιο στρατολόγησε 

ξενικόν στράτευµα από Λατίνους και Παρίστριους Σκύθες 309.  

∆εν απουσιάζουν περιπτώσεις που τέτοιοι στρατιώτες αποκαλούνται 

βάρβαροι, ακόµα και όταν δεν υπηρετούν προσωρινά ως µισθοφόροι στο βυζαντινό 

στράτευµα. Εισερχόµενοι στην Κωνσταντινούπολη οι πιστοί στον Αλέξιο Α΄ 

στρατιώτες διέπραξαν λεηλασίες και, µάλιστα, το χειρότερο είναι, για την Κοµνηνή 

που αναφέρει το συµβάν, ότι οι αυτόχθονες των στρατιωτών ξέχασαν τα ήθη τους και 

έπραξαν παρόµοιες αισχρές πράξεις, όπως και οι βάρβαροι στρατιώτες 310. Η γυναίκα 

του Αλεξίου Γ΄ αποµακρύνθηκε από το παλάτι υπό την συνοδεία δύο βαρβάρων 

σωµατοφυλάκων, οι οποίοι, σηµειώνει ο Νικήτας Χωνιάτης, µιλούσαν σπαστά 

ελληνικά 311. Οι βάρβαροι σωµατοφύλακες του Ανδρόνικου Α΄ αποκαλούνται από το 

Νικήτα Χωνιάτη απαίδευτοι και ανίδεοι της ελληνικής γλώσσας 312. Άλλωστε, οι 

Βαράγγοι αποκαλούνται σταθερά από τις πηγές µας ως οι πελεκυφόροι βάρβαροι 313.  

Από την άλλη, υπάρχουν περιοχές όπως η Σερβία και η Κιλικία οι λαοί των 

οποίων αυτών αυτοδιοικούνται, αν και υπάγονται στην Βυζαντινή αυτοκρατορία, ενώ 

πολλές φορές είναι εχθρικοί απέναντί της ή και ανεξάρτητοι κατά περιόδους. Η 

ορολογία των πηγών µας είναι ενδιαφέρουσα στις περιπτώσεις αυτές. Οι λαοί της 

Σερβίας και της Κιλικίας παρουσιάζονται σταθερά ως κατήκοοι τῷ βασιλεί και τοῖς 

Ῥωµαίοις, ως δουλωµένοι, πάντως όχι σαν Ρωµαίοι και ούτε καν σαν υπήκοοι του 

αυτοκράτορα. Ο Νικηφόρος Βρυέννιος αναφέρει ότι το έθνος των Σθλαβίνων 

(Σέρβοι) αφηνίασε ενάντια στην δουλεία των Ρωµαίων που είχε υποστεί 314. Μετά την 

ήττα του ο ηγεµόνας των Αρµενίων της Κιλικίας Τόρος ἐνεγράφη τοῖς Ῥωµαίων 

δούλοις 315, κατά τα λόγια του Κίνναµου, ενώ, παροµοίως, οι Σέρβοι παρουσιάζονται 

                                                 
309 Νικήτας Χωνιάτης, 178. 
310 Άννα Κοµνηνή, II.Θ.2. 
311 Νικήτας Χωνιάτης, 488. 
312 Νικήτας Χωνιάτης, 322. 
313 Άννα Κοµνηνή, II.Θ.4 και XIV.Γ.8· Νικήτας Χωνιάτης, 546. 
314 Νικηφόρος Βρυέννιος, Γ.1. 
315 Κίνναµος, 186. 
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ως κατήκοοι τοῖς Ῥωµαίοις 316. Ο Βασίλειος Β΄ παράλληλα παρουσιάζεται από τον 

Τζέτζη να συντρίβει τους Βούλγαρους και να τους καθιστά δούλους των Ρωµαίων 317. 

Οι περιοχές αυτές δεν παρουσιάζονται ως Ρωµαϊκές. Οι λαοί των περιοχών 

αυτών έχουν τη γη τους η οποία είναι ὑπόφορη, κατήκοη τοῖς Ῥωµαίοις και 

διαφορετική από τη γη των Ρωµαίων. Έτσι και ο Νικηφόρος Βρυέννιος κάνει την 

διάκριση λέγοντας ότι ενώ οι Σκύθες λεηλατούσαν την Θράκη και τη Μακεδονία, οι 

επαναστατηµένοι Σέρβοι λεηλατούσαν τη γη των Βουλγάρων 318. Καταδεικνύει έτσι 

ως διαφορετικό το status της Θράκης και της Μακεδονίας από αυτό της γης των 

Βουλγάρων. Όταν ο Αλέξιος ειδοποιήθηκε για επιδροµή Κουµάνων στα Βαλκάνια, 

για να προλάβει τυχόν συνεννόηση µεταξύ Κουµάνων και Σέρβων, έσπευσε να 

καταλάβει, σύµφωνα µε τα λόγια της Άννας, την περιοχή ανάµεσα στη γη των Σέρβων 

και την ἡµεδαπήν (ο αποκαλούµενος Ζυγός και σήµερα Στάρα Ζαγόρα) 319· η 

Λογγιβαρδία τελούσε κάποτε υπό Ρωµαίους 320. Παροµοίως, η Κιλικία δεν φέρεται να 

ανήκει στην γη των Ρωµαίων: ενώ η εκπόρθηση από Τούρκους της Πρακανάς, µιας 

πόλης της Κιλικίας, φέρεται να έβλαψε τους Ρωµαίους, από την άλλη, παρότι η πόλη 

άνηκε στους Βυζαντινούς, διακρίνεται από την γη των Ρωµαίων, στην οποία στη 

συνέχεια επιτέθηκαν οι Τούρκοι 321. Αυτή η διάκριση µεταξύ γης των Ρωµαίων και 

γης των αλλογενών είναι σηµαντική καθώς έτσι φαίνεται η κατοχή και οίκηση ενός 

συγκεκριµένου εδάφους εκ µέρους µιας εθνοτικής οµάδας, στοιχείο αναπόσπαστο 

στην ανάλυση του Anthony Smith για µια εθνοτική οµάδα 322. 

Ο αρχηγός των Σέρβων Βολκάνος, παρότι συµµετέχει µε στρατεύµατα στην 

εκστρατεία του Αλεξίου Α΄ εναντίον του Βοηµούνδου, αποκαλείται, όπως είδαµε, 

βάρβαρος. Παράλληλα, αναγνωρίζεται από τον Αλέξιο η θέση των Σέρβων ως 

Χριστιανών (αν και ίσως, λόγω της έκφρασης της Κοµνηνής, δεν είναι τόσο πολύ 

Χριστιανοί όσο είναι οι Ρωµαίοι) και κλείνει ειρήνη µαζί τους θέλοντας, κατά την 

                                                 
316 Κίνναµος, 236. 
317 Τζέτζης, Chil. X. 188-190. 
318 Νικηφόρος Βρυέννιος, Γ.1. 
319 Άννα Κοµνηνή, VIII.Z.2. Σηµειωτέον ότι οι Σέρβοι όταν συνέβη αυτό το γεγονός είχαν ήδη 

περιέλθει πάλι στην εξουσία του Βυζαντινού αυτοκράτορα (βλ. Angold Μ., Η Βυζαντινή αυτοκρατορία 

από το 1025 έως το 1204: µια πολιτική ιστορία (µτφ. Καργιανιώτη Ε.), Αθήνα 2004, 215. 
320 Άννα Κοµνηνή, V.Η.2. 
321 Κίνναµος, 38-39. 
322 Smith, The ethnic origins of nations, 28-29. 
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Άννα, να αποφύγει την «εµφύλια διαµάχη»: «Dšcetai to…nun tÕn b£rbaron 

¢smšnwj Ð aÙtokr£twr ¢khdiîn oŒon kaˆ ¢postrefÒmenoj t¾n ™mfÚlion 

m£chn· k¨n g¦r Dalm£tai Ãsan, ¢ll' Ómwj Cristiano…» 323. Είναι γεγονός, 

πάντως, ότι φαίνεται να αντιµετωπίζονται ως ένας ξένος λαός, ξένο κράτος, την ίδια 

ώρα που θεωρούνται υποταγµένοι. Ως αποστάτες θεωρεί και ο Κίνναµος το έθνος των 

Σέρβιων 324. 

Παρόµοια είναι και η περίπτωση των Αρµενίων της Κιλικίας. Οι Αρµένιοι, 

ενίοτε υποταγµένοι στην εξουσία του Βυζαντινού αυτοκράτορα και ενίοτε 

ανεξάρτητοι και εχθρικοί απέναντί του, αντιµετωπίζονται και αυτοί ως βάρβαροι. 

Βέβαια, σε αντίθεση µε την περίπτωση των Σέρβων που ήταν αυτόνοµοι, η Κιλικία 

ήταν µία επαρχία µε διοικητή τον οποίο έστελνε ο αυτοκράτορας. Ο Μανουήλ 

Κοµνηνός διέταξε τον Αλέξιο Κασσιανό, που διείπε τότε την αρχή των Σελευκείων 

(ήταν δηλαδή κυβερνήτης της επαρχίας της Σελεύκειας) να συγκεντρώσει την 

αυτόχθονα δύναµη κατά την εκστρατεία του στην περιοχή 325. Οι ντόπιοι ηγεµόνες 

των Αρµενίων παρουσιάζονται ως τύραννοι, δυνάστες οι οποίοι πολεµούν εναντίον 

των Ρωµαίων 326. Η ίδια η Ταρσός παρουσιάζεται ως η πρωτεύουσα του έθνους των 

Κιλίκων 327.  

Αναµφίβολα, η περίπτωση των πληθυσµών αυτών είναι ιδιόµορφη, λόγω και 

της ιδιόµορφης σχέσης τους µε το Βυζαντινό κράτος, οπότε δεν µπορεί από µόνη της 

να θεωρηθεί επαρκές στοιχείο για την αξιολόγηση της Ρωµαϊκότητας ως της πίστης ή 

όχι στον βασιλέα των Ρωµαίων. Καλό θα ήταν να συνεχίζαµε µε την περίπτωση 

ατόµων ή οµάδων πληθυσµού που, ενώ ήταν ήδη πιστοί στον αυτοκράτορα 

αποστάτησαν εναντίον του Βυζαντινού κράτους. Στην Αλεξιάδα έχουµε την µοναδική 

περίπτωση του Ουρσέλιου, ο οποίος συγκαταλέγεται και σε αυτούς που η Άννα 

αποκαλεί βάρβαρους. Βέβαια ο Ουρσέλιος είχε γεννηθεί εκτός της επικράτειας των 

Ρωµαίων, οπότε η περίπτωσή του δεν είναι σίγουρα η καταλληλότερη για τη 

διαµόρφωση κρίσεων.  

Η σηµαντικότερη αποστασία τον 12ο αι. σηµειώθηκε το 1186 από τους 

αδερφούς Ασάν και τελείωσε µε την δηµιουργία του Β΄ Βουλγαρικού βασιλείου. Οι 

                                                 
323 Άννα Κοµνηνή, IV.E.3 και ΙΧ.Ι.1. 
324 Κίνναµος, 12 και 286. 
325 Κίνναµος, 179. 
326 Κίνναµος, 227-228 και 288. 
327 Κίνναµος, 180. 
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αποστάτες, όπως παρουσιάζονται από το Νικήτα Χωνιάτη τόσο στην Ιστορία του όσο 

και στους ρητορικούς του λόγους, ανήκουν ξεκάθαρα στο γένος των Βλάχων και δεν 

είναι Ρωµαίοι, αλλά βάρβαροι, παρότι πριν αποστατήσουν αποτελούσαν ένα ακόµα 

κοµµάτι του Βυζαντινού κράτους και ήταν υπήκοοι του αυτοκράτορα. Ακόµα και 

όταν ηττώνται, ο Χωνιάτης αναφέρει πως γράφονται πάλι στους ένσπονδους και 

συµµάχους του αυτοκράτορα, ωστόσο παραµένουν βάρβαροι. Η προπαγάνδα των 

Ασάν, σύµφωνα µε τον Χωνιάτη, διεκήρυττε πως ο Θεός θέλει την ελευθερία του 

γένους των Βλάχων και των Βουλγάρων, ενώ ο Άγιος ∆ηµήτριος, έλεγαν, εγκατέλειψε 

τη Θεσσαλονίκη και τους Ρωµαίους προκειµένου να έρθει προς προστασία του γένους 

αυτών 328. ∆εν είναι µόνο οι Ρωµαίοι που είχαν τη συνείδηση των Βουλγάρων ως 

αλλογενών, αλλά και οι ίδιοι οι Βούλγαροι είχαν την αυτοσυνείδηση ενός γένους. 

Εξάλλου δεν είναι µόνο σε αυτή την περίπτωση που συναντούµε τους 

Βλάχους, όταν δηλαδή έχουν ήδη αποστατήσει από την αρχή των Ρωµαίων, να 

θεωρούνται ως κάτι διαφορετικό από τους Ρωµαίους. Ο Νικήτας Χωνιάτης αναφέρει 

ότι Βλάχοι είχαν συλλάβει τον Ανδρόνικο Κοµνηνό καθώς προσπαθούσε να διαφύγει 

στη Γαλίτζα 329. Ήδη η Άννα Κοµνηνή σε ανύποπτο σηµείο, αναφερόµενη στην 

στρατοπέδευση του Αλέξιου Α΄ στην σύγχρονη Καλαµπάκα, αναφερεί την Εζεβά ως 

ένα βλαχικό χωρίον 330, θέλοντας µε αυτόν τον τρόπο να δείξει κάτι που θα έπρεπε να 

αναφερθεί, το οποίο δεν ήταν αυτονόητο. Θα πρέπει εξάλλου να σηµειώσουµε ότι η 

ονοµασία Μεγάλη Βλαχία για την Θεσσαλία δεν συναντάται πριν από το 13ο αι. και η 

Θεσσαλία αποκαλείται κανονικά ως Θεσσαλία (ή Θετταλία) στις πήγες µας. Οπότε 

εδώ ο όρος βλαχικός δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι χρησιµοποιείται µε κάποια 

γεωγραφική έννοια 331. Αντιθέτως, ο όρος αναφέρεται στην οίκηση του 

συγκεκριµένου χωριού από την εθνοτική οµάδα των Βλάχων, η οποία είναι 

διαφορετική από τους Ρωµαίους που θα περιµένε ο αναγνώστης της Αλεξιάδας να 

συναντήσει να κατοικούν την Εζεβά. 

Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή του Ιβάνκο. Ο Ιβάνκο και οι περί αυτόν 

θεωρούνται βάρβαροι από τον Χωνιάτη. Ενώ αρχικά ο Ιβάνκο υποστήριξε τους 

Ρωµαίους εναντίον των οµογενών του και διορίστηκε διοικητής της Φιλιππούπολης, 

αργότερα δολοπλόκησε εναντίον των Ρωµαίων. Φρόντισε, λοιπόν, να αυξάνει τον 
                                                 
328 Νικήτας Χωνιάτης, 371· Νικήτας Χωνιάτης, Orationes et Epistulae, Ζ.57 και ΙΑ.110. 
329 Νικήτας Χωνιάτης, 131. 
330 Άννα Κοµνηνή, V.E.3. 
331 Άννα Κοµνηνή, Ι.E.2· Νικήτας Χωνιάτης, 534· Νικηφόρος Βρυέννιος, ∆.στ΄. 
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αριθµό των στρατιωτών υπό τις διαταγές του µε οµογενείς του, µειώνοντας 

παράλληλα τους Ρωµαίους 332. Παρόµοια είναι και η περίπτωση του Χρυσού, ενός 

Βλάχου, αλλόφυλου το γένος, ο οποίος δεν συµµετείχε στην επανάσταση των Ασάν, 

αλλά µε 500 οµογενείς του συµµάχησε µε τους Ρωµαίους. Αργότερα κι αυτός άρχισε 

να ρέπει προς τους οµοφύλους του 333. 

 

β. Ξένοι πληθυσµοί στη γη των Ρωµαίων 
 

∆εν είναι µόνο οι Βλάχοι που κατοικούν στα πλαίσια των βυζαντινών 

συνόρων. Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή των Αρµενίων, πέρα από εκείνους της 

Κιλικίας. Αρµένιοι κατοικούν στη Φιλιππούπολη, οι οποίοι εµφανίζονται από το 

Νικήτα Χωνιάτη να είναι οι µόνοι που χαροποιούνται µε την έλευση των Γερµανών 

της Γ΄ Σταυροφορίας από τα µέρη τους 334. Παροµοίως στη Θεσσαλονίκη, 

εµφανίζονται από τον Ευστάθιο ως συνένοχοι των Νορµανδών στις συµφορές που 

υπέστησαν οι κάτοικοι της πόλης 335. Αρµένιοι κατοικούσαν και στην περιοχή της 

Τροίας (Τρωϊκοί Ἀρµένιοι) οι οποίοι και κάλεσαν µετά την Άλωση τους Λατίνους ως 

βοήθεια εναντίον των Ρωµαίων 336.  

Μια άλλη περίπτωση ιδιαίτερου πληθυσµού φαίνεται να είναι οι Αρβανίτες 

(Αλβανοί) που εµφανίζονται στην Άννα Κοµνηνή 337. Παρότι υπάρχει τοποθεσία 

Άρβανο στη σηµερινή Β. Αλβανία την οποία αναφέρει η Κοµνηνή 338, δεδοµένου ότι 

γνωρίζουµε από πηγές του επόµενου αιώνα ότι οι Αλβανοί (Αρβανίτες) υπήρχαν ως 

ιδιαίτερη πληθυσµιακή οµάδα, δεν πιστεύω πως ο όρος Αρβανίτες της Άννας δείχνει 

µια πληθυσµιακή οµάδα µε µόνο γεωγραφικό προσδιορισµό το Άρβανο 339. Μία άλλη 

πληθυσµιακή οµάδα είναι οι Βογόµιλοι. Οι αιρετικοί Βογόµιλοι αποκαλούνται από 

                                                 
332 Νικήτας Χωνιάτης, 473 και 510· Νικήτας Χωνιάτης, Orationes et Epistulae, Ζ.57 και 62. 
333 Νικήτας Χωνιάτης, 487· Νικήτας Χωνιάτης, Orationes et Epistulae, ΙΑ.108. 
334 Νικήτας Χωνιάτης, 403. 
335 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, De capta Thessalonici, 124-126. 
336 Νικήτας Χωνιάτης, 601. 
337 Άννα Κοµνηνή, VI.Ζ.7. 
338 Άννα Κοµνηνή, ΧIII.Ε.1-2. 
339 Βλ. Βρανούση Ε., “Les termes Αλβανοί et Αρβανίται et la premiere mention des Albainais dans les 

sources du XIe siecle”, στο Actes du IIe Congrès International des études du sud-est européen 

(Athènes, 7-13 mai 1970), Αθήνα 1972, 387-396. 
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την Άννα Κοµνηνή ως γένος και ως έθνος, όπως είδαµε. Ακόµα και αν θεωρήσουµε 

ότι η έννοια έθνος εδώ χρησιµοποιείται µε την έννοια µιας ιδιαίτερης οµάδας 

ανθρώπων (π.χ. το έθνος των ιερέων, των σοφιστών), όπως τον συναντάµε σε 

αρκετούς συγγραφείς (αλλά όχι στην Κοµνηνή), δεν µπορούµε να παραβλέψουµε και 

την παράλληλη χρήση της λέξης γένος.  

Τέλος, είναι οι Παφλαγόνες. Οι Παφλαγόνες σταθερά εµφανίζονται σταθερά 

στο Νικήτα Χωνιάτη ως ιδιαίτερη οµάδα, ενώ συχνά ξεχωρίζει και την Ποντική 

Ηράκλεια, η οποία βρίσκεται στην Παφλαγονία. Χαρακτηριστική είναι η έκφρασή 

του και ο διαχωρισµός που κάνει µεταξύ των διάφορων πόλεων και των Παφλαγόνων: 

«Dauˆd dὲ kaˆ 'Alšxioj… Ð mὲn t¾n kat¦ PÒnton `Hr£kleian kaˆ PaflagÒnaj 

die‹pen, Ð d' 'Alšxioj O„na…ou te kaˆ Sinwpšwn tÁj pÒlewj kaˆ Trapezoàntoj 

aÙtÁj t¾n dunaste…an periezènnuto» 340 και «`O d' ™k Komnhnîn Dauˆd 

stratolog»saj PaflagÒnaj kaˆ o‰ t¾n Pontik¾n o„koàsin `Hr£kleian kaˆ 

mo‹ran misqws£menoj 'Ib»rwn…» 341 και «'Andron…kou toà Bat£tzh kefal»n. 

¢pšstalto dὲ (Ð 'AndrÒnikoj Bat£tzhj) met¦ strati©j, Óshper ™k 

PaflagÒnwn kaˆ tÁj ™n PÒntJ `Hrakle…aj ™stratolÒghto, to‹j 'Amaseàsi 

ToÚrkoij ¢ntitaxÒmenoj» 342. Είναι οι Παφλαγόνες που αποκαλούνται από τον 

Ευστάθιο Θεσσαλονίκης ως βάρβαρο ἐν Ἓλλησι ἔθνος 343. Αν και η αντιπάθειά του 

προς αυτούς, όπως εκφράζεται από τον Νικήτα Χωνιάτη και τον Ευστάθιο 

Θεσσαλονίκης, οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι ήταν οι βασικοί υποστηρικτές του 

Ανδρονίκου Κοµνηνού, δεν µπορούµε να παραβλέψουµε τις πληροφορίες αυτές. 

Ενδέχεται η εικόνα των Παφλαγόνων που εισήλθαν στην Κωνσταντινούπολη να 

αποξένωσε τους συγγραφείς αυτούς, οδηγώντας τους να θεωρήσουν την οµάδα αυτή 

ως πολιτιστικά Άλλη. ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε ποιες ήταν οι σκέψεις άλλων 

ανθρώπων, αλλά πάντως οι Παφλαγόνες του Χωνιάτη και του Ευστάθιου δεν ήταν 

Ρωµαίοι. 

Τα διάφορα γένη που κατοικούν στην αυτοκρατορία εµφανίζονται και στην 

στρατολόγηση στρατεύµατος εξ αυτών. ∆εν είναι λίγες οι φορές που 

συγκεντρώθηκαν στρατεύµατα από τα διάφορα γένη που κατοικούσαν στην 

                                                 
340 Νικήτας Χωνιάτης, 639. 
341 Νικήτας Χωνιάτης, 626. 
342 Νικήτας Χωνιάτης, 182. 
343 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, De capta Thessalonici, 32. 



 54

Κωνσταντινούπολη. Οι τριήρεις του πρωτοσέβαστου Αλέξιου επανδρώνονταν από 

Ρωµαίους, αλλά κυρίως από τους διαφορογενείς Λατίνους 344. Η Μαρία 

Πορφυρογέννητη, για να εναντιωθεί στον πρωτοσέβαστο Αλέξιο, συγκέντρωσε 

στράτευµα στρατολογηµένο στην Πόλη αποτελούµενο από Ἰταλιώτας ὀπλοµάχους, 

Ἰβηρας εµπόρους καθώς και µια φάλαγγα Ρωµαίων 345.  

Παράλληλα, διάφοροι λαοί που είναι ήδη εγκατεστηµένοι εντός της 

αυτοκρατορίας φέρεται να παράγουν συµµαχικά στρατεύµατα ή, πάντως, 

στρατεύµατα τα οποία δεν αποκαλούνται Ρωµαϊκά. Έτσι, αιχµαλωτισµένοι Σκύθες, 

που είχαν εγκατασταθεί σε περιοχές της Σερβίας, εντάχθηκαν στα συµµαχικά 

τµήµατα του στρατού 346. Παροµοίως αυτό συµβαίνει και µε τους Βλάχους: ο Λέων 

Βατάτζης ετοιµαζόµενος για εισβολή στην Ουγγαρία, έπειτα από διαταγή του 

Μανουήλ Α΄, διοικούσε στράτευµα ἑτέρωθεν ἐπαγόµενον στις τάξεις του οποίου 

συµπεριλαµβάνονταν και αρκετοί Βλάχοι 347. Αλλά και οι εγκατεστηµένοι στην 

Αχρίδα Τούρκοι αποτελούσαν ιδιαίτερο στρατιωτικό σώµα την εποχή του Αλεξίου 

Α΄, όπως άλλωστε και οι Μανιχαίοι (οι οποίοι είχαν ως αρχηγούς επίσης Μανιχαίους) 
348. Τη νύχτα, µετά τη µάχη στο Μυριοκέφαλο, οι βάρβαροι Τούρκοι προέτρεπαν τους 

οµοεθνείς τους στο βυζαντινό στρατόπεδο, οι οποίοι παλαιότερα είχαν προσχωρήσει 

στους Ρωµαίους, είτε επειδή αναγκάστηκαν είτε επειδή αλλαξοπίστησαν, να γυρίσουν 

προς αυτούς 349. Πριν ακόµα από την επανάσταση των αδερφών Ασάν και την πλήρη 

ανεξαρτησία των Σέρβων στα Βαλκάνια, κατά την διάρκεια της πολιορκίας της 

Θεσσαλονίκης από τους Νορµανδούς, ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, διακρίνει όχι µόνο 

τους ἔξωθεν στρατευσαµένους Ἴβηρας και Αλανοῦς 350, αλλά και τους Σέρβους που 

βοήθησαν κατά την πολιορκία 351, ενώ διακρίνει και τους πεσόντες Βούλγαρους από 

το υπόλοιπο στρατιωτικό 352. Παροµοίως, ο Αλέξιος Α΄ διατάζει τον καίσαρα 

                                                 
344 Νικήτας Χωνιάτης, 246-247. 
345 Νικήτας Χωνιάτης, 233. 
346 Νικήτας Χωνιάτης, 16. 
347 Κίνναµος, 260. 
348 Άννα Κοµνηνή, IV.∆.3. 
349 Νικήτας Χωνιάτης, 187. 
350 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, De capta Thessalonici, 88. 
351 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, De capta Thessalonici, 94. 
352 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, De capta Thessalonici, 120. 
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Νικηφόρο Μελισσηνό να µεταβεί στην Αίνο και να στρατολογήσει Βούλγαρους, 

Βλάχους καθώς και πεζούς και ιππείς από άλλες περιοχές 353. 

 

 

γ. Μη Ρωµαίοι µεµονωµένα πρόσωπα 

 
Πέρα όµως από ολόκληρες οµάδες πληθυσµού µη Ρωµαίοι θεωρούνται και 

άλλα µεµονωµένα άτοµα, πολλά από τα οποία ανήκουν στην αριστοκρατία. Στην 

Άννα Κοµνηνή ένας µάγιστρος αποκαλείται Αλανός το γένος 354· ένας Φιλάρετος είναι 

Αρµένιος 355· οι Αριέβης και Κωνσταντίνος Ουµπερτόπουλος, επιφανείς άνδρες και 

πολεµικής φύσεως κατά την Άννα, που συνωµότησαν κατά του Αλεξίου Α΄, 

αποκαλούνται ο µεν ο πρώτος Αρµένιος, ο δε δεύτερος Κέλτος 356· από Αρµένιους 

κατάγεται και ο Πακουριανός 357· ο έµπιστος συνεργάτης του Αλέξιου Τατίκιος 

κατάγεται από Σαρακηνούς 358. Είναι γεγονός, πάντως, ότι η Κοµνηνή ξεχωρίζει και 

άτοµα του οικογενειακού της περιβάλλοντος ως αλλογενείς. Ο Ροδόµηρος, συγγενής 

της Άννας ∆αλασσηνής, είναι Βούλγαρος 359, ενώ η αυτοκράτειρα Μαρία η Αλανή 

φέρεται να αισθάνεται ότι ζει σε ξένο τόπο 360.  

Ένα άλλο γνωστό µέλος της αριστοκρατίας ο οποίος είναι αλλογενής είναι ο 

Ιωάννης Αξούχ, εξέχων µέλος βυζαντινής ελίτ την εποχή του Ιωάννη Κοµνηνού, ο 

οποίος αναφέρεται και από τον Κίνναµο και από το Νικήτα Χωνιάτη ως Πέρσης το 

γένος 361. Στο Νικήτα Χωνιάτη, άλλες περιπτώσεις αλλογενών µελών της βυζαντινής 

αριστοκρατίας που συναντάµε, συµπεριλαµβάνουν τα αδέρφια Πετραλίφες, τα οποία 

είναι ἐκ τοῦ γένους τῶν Φράγγων και κατοικούν στο ∆ιδυµότειχο 362· τον Πατριάρχη 

                                                 
353 Άννα Κοµνηνή, VΙΙΙ.Γ.4. 
354 Άννα Κοµνηνή, IΙ.∆.5. 
355 Άννα Κοµνηνή, VΙ.Θ.2. 
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359 Άννα Κοµνηνή, VΙΙΙ.∆.5. 
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Θεοδόσιο Βοραδιώτη του οποίου το γένος είναι από Αρµενίους 363· τον Πατριάρχη 

∆οσίθεο, του οποίου το γένος είναι από Βενετικούς 364· τον καίσαρα Conrad de 

Monferat, σύζυγο της αδερφής του Ισαάκιου Α΄, ο οποίος αποκαλείται Ἰταλιώτης το 

γένος, ενώ φέρεται να θεωρείται ξακουστός όχι µόνο από τους Ρωµαίους αλλά και 

από τους οµογενείς του 365. 

Από την άλλη, δεν είναι η Μαρία η Αλανή η µόνη αυτοκράτειρα των 

Ρωµαίων που θεωρείται ξένη. Οι σύζυγοι των βασιλικών συνοικεσίων της περιόδου 

αυτής θεωρούνταν σταθερά ως ξένοι. Ο Ισαάκιος Α΄ Άγγελος αναζητούσε γυναίκα να 

παντρευτεί καταγόµενη από αλλοεθνές γένος 366, ενώ η σύζυγος του Μανουήλ Α΄ 

Κοµνηνού επανειληµµένως αποκαλείται Λατινίς και ἐξ Ἀλαµανῶν τόσο από τον 

Κίνναµο όσο και από το Νικήτα Χωνιάτη και τον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης 367. Η 

υποστήριξη των Λατίνων προς το καθεστώς της Λατίνας αυτοκράτειρας Ξένης και 

του πρωτοσέβαστου Αλέξιου, επιτρόπων του ανήλικου Αλεξίου Β΄, επέτρεψε στον 

Ανδρόνικο Κοµνηνό, γνωστό για αντιλατινικά αισθήµατά του, ήδη ενώ ζούσε ο 

Μανουήλ Α΄, να προκρίνει τον εαυτό του ως κυβερνήτη, διεκδικώντας πίσω την 

εξουσία των Ρωµαίων 368. Όπως αναφέρει και ο Μιχαήλ Χωνιάτης σε έναν ρητορικό 

του λόγο, ο Ανδρόνικος αφού έσωσε τους Ρωµαίους από την Λατινική τυραννίδα 

κυβερνάει πλέον καθαρώς, χωρίς βαρβαρική επιµιξία 369. Ο γάµος του πρίγκιπα της 

Ουγγαρίας Βέλα µε την πορφυρογέννητη Μαρία, κόρη του Μανουήλ Α΄, τον 

καθιστούσε επίδοξο διάδοχο του θρόνου, γεγονός που προκάλεσε την οργή του 

Ανδρόνικου Κοµνηνού, ο οποίος αναρωτήθηκε επιτιθέµενος στο Μανουήλ: «æj 

p£nta mὲn `Rwma‹on toà qugatr…ou kr…nein ¢pÒlektron, tÕn d' ¢llogenÁ kaˆ 

paršggrapton toutonˆ e„j Ôneidoj `Rwma…oij `Rwma…wn basileÚein 

prokekr…sqai kaˆ ØperkaqÁsqai Ólwn æj kÚrion;» 370. Αλλά και όταν η Μαρία 

χώρισε από τον Βέλα, ο Μανουήλ, κατά την έκφραση του Νικήτα Χωνιάτη, 
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αναζήτησε σύζυγο ανάµεσα στους ηγέτες των εθνών παραµερίζοντας τους Ρωµαίους 
371· προέκρινε έτσι τον Renier de Monferrat ο οποίος ήταν ἐξ Ἰταλῶν 372. Με αυτόν 

τον τόνο αντιδρά λίγα χρόνια αργότερα και ο Νικηφόρος Χρυσοβέργης στον 

ρητορικό του λόγο για τον Αλέξιο Γ΄ Άγγελο όταν επαινεί την αυτοκράτειρα 

Ευφροσύνη που είναι Ελληνίδα «χωρίς σταγόνα Λατινικού αίµατος» 373. 

Είναι πάντως στην περίπτωση του καίσαρα Renier για τον οποίο 

συναντούµε την µόνη αντίφαση στην αντίθεση οµογενούς – αλλογενούς. Ο Renier, 

κατά την εξέγερση εναντίον του πρωτοσέβαστου Αλέξιου, φέρεται να λέει, 

απευθυνόµενος στους πιστούς σε αυτόν στρατιώτες και οι οποίοι αποτελούνταν από 

τους φρουρούς της Αγιά- Σοφιάς, τους Λατίνους σωµατοφύλακές του και τους 

ακόλουθους της Μαρίας της πορφυρογέννητης ότι: «'EcrÁn mὲn m¾ kaq' ÐmofÚlwn 

kaˆ Ðmop…stwn, ¢ll¦ kat¦ tîn ™cqrîn toà stauroà t¦j polemik¦j taÚtaj 

peribeblÁsqai stol¦j kaˆ t¦j ce‹raj to‹j fasg£noij kaqwpl…sqai» 374. Αν το 

απόσπασµα δεν αναφέρεται µόνο στους Ρωµαίους της ακολουθίας του ή δεν ταυτίζει 

το οµοφύλους µε το οµοπίστους, τότε σηµαίνει ότι οι Ρωµαίοι, ο Renier και οι Λατίνοι 

της σωµατοφυλακής του είναι µεταξύ τους οµόφυλοι, έκφραση που πάντως δεν 

υποστηρίζεται πάντως από τα υπόλοιπα στοιχεία που διαθέτουµε και στα οποία 

έχουµε αναφερθεί.  

Αυτό το φαινόµενο µπορεί να παρατηρηθεί και στον στρατό. ∆εν είναι όλοι 

οι Βυζαντινοί στρατιώτες Ρωµαίοι. Ως εκ τούτου δεν είναι και όλοι οι Βυζαντινοί 

στρατιωτικοί αξιωµατούχοι Ρωµαίοι. Έτσι, για τον Κίνναµο ο Προσούχ, ικανός 

στρατιωτικός και ορισµένες φορές διοικητής στρατευµάτων, είναι Πέρσης το γένος, ο 

οποίος εντούτοις µετείχε στη Ρωµαϊκή ανατροφή και παιδεία 375. Το ίδιο ισχύει και για 

έναν Ιωάννη Ίση, επίσης Πέρση το γένος (και προφανώς βαφτισµένο Χριστιανό), που 

είχε µετάσχει στην Ρωµαϊκή ανατροφή και τρόπο ζωής (δίαιτα) 376· ο Σκαλιάριος, ένας 

πρώην φύλαρχος των Τούρκων της Μικράς Ασίας που είχε αυτοµολήσει προς τον 

αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄ αποκαλείται Τούρκος 377· ο Μοναστράς, ένας από τους 
                                                 
371 Νικήτας Χωνιάτης, 170. 
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377 Άννα Κοµνηνή, ΧIII.Ε.2. 
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έµπιστους του αυτοκράτορα Αλέξιου Α΄ και έµπειρος στα στρατιωτικά, είναι ένας 

µιξοβάρβαρος 378. Στην Άννα Κοµνηνή, ο µέγας ετερειάρχης Αργυρός Καρατζάς, αν 

και είναι Σκύθης, είναι δίκαιος άνθρωπος 379· Σκύθης αποκαλείται και άλλος ένας 

διοικητής στρατεύµατος του Αλέξιου, ονόµατι Πιττακάς 380. Παρόµοια είναι και η 

περίπτωση των Αρµενίων: ένας στρατηγός Χατατούριος, έµπιστος του Ρωµανού ∆΄ 

∆ιογένη, κατάγεται από Αρµένιους 381· ο στρατηγός Ασπιέτης κατάγεται επίσης από 

Αρµενίους 382· τα στρατεύµατα του πρωτοσέβαστου Αλέξιου διοικούνταν από έναν 

Αρµένιο Σαββάτιο 383. Είναι γεγονός εξάλλου ότι τα άτοµα αυτά δεν διοικούσαν 

πάντοτε στρατιωτικά τµήµατα οµοφύλων τους. Έτσι, ένας Παϊράµης (Bairam), 

Πέρσης το γένος, διοικούσε από κοινού µε έναν Ιωάννη Κριτόπλη µια δύναµη από 

Μασσαγέτες και Ίβηρες 384. 

Εκτός από τον στρατό και την αριστοκρατία, αλλογενείς συναντούνται και 

σε άλλα πεδία. Πολλοί υπηρέτες µελών της αριστοκρατίας είναι αλλοεθνείς. 

Αναφερθήκαµε ήδη στους Βορίλλο και Γερµανό, τους βάρβαρους Σκύθες 

ευνοούµενους του Νικηφόρου Βοτανειάτη. Εκτός από το Νικηφόρο Βοτανειάτη και ο 

Μανουήλ Α΄ φέρεται να είχε υπηρέτες από αλλόγλωσσα γένη οι οποίοι υποβαρβάριζαν 
385. Σκύθης είναι και ένας ∆ηµήτριος, δούλος ενός µέλους της οικογένειας των 

Ααρών, ο οποίος προσπάθησε να δολοφονήσει τον Αλέξιο Α΄ 386. Ο Ανδρόνικος 

Κοµνηνός είχε έναν αλλοεθνή ως υπηρέτη, ο οποίος, κατά την έκφραση του Νικήτα 

Χωνιάτη, δεν γνώριζε καλά την διάλεκτό µας 387.  

Μια άλλη περίπτωση είναι αυτή ενός Βαγώα στο Νικηφόρο Βασιλάκη. Ο 

Βαγώας, έχοντας κατηγορήσει το Νικηφόρο Βασιλάκη ως αιρετικό, δέχτηκε τα πυρά 

του τελευταίου µε αλληγορικό τρόπο µέσω ενός ψόγου. Ο Βαγώας αποκαλείται 

βάρβαρος Σκύθης, ενώ κατηγορείται πως χρησιµοποιεί ως πρόσχηµα την πίστη προς 
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τον Χριστό, ενώ στην πραγµατικότητα χρησιµοποιεί το µητρόθεν Σκυθικό σέβας 388. 

Ένας εξκουβίτος ονόµατι Θεοφύλακτος αποκαλείται Ιταλός από τον Κίνναµο 389, ενώ 

στην Άννα Κοµνηνή ο αστρολόγος Σηθ αποκαλείται Αιγύπτιος Αλεξανδρεύς, όπως 

Αιγύπτιος αποκαλείται και ένας άλλος λόγιος ονόµατι Ελευθέριος 390. Αυτές οι δύο 

τελευταίες περιπτώσεις είναι ενδιαφέρουσες, καθώς οι τελευταίοι πιθανώς 

κατάγονταν από ορθόδοξους χριστιανικούς πληθυσµούς της Αιγύπτου. Βέβαια, δεν 

µπορούµε να θεωρήσουµε µε σιγουριά ότι αυτοί ήταν αλλογενείς, παρότι ο διπλός 

προσδιορισµός Αιγύπτιος Αλεξανδρεύς εκεί παραπέµπει, καθώς δεν υπάρχει τέτοια 

µνεία στις πηγές µας. 

Μία άλλη ιδιαίτερη περίπτωση είναι αυτή του Ιωάννη Ιταλού. Ο Ιταλός, 

σύµφωνα µε την Άννα Κοµνηνή, καταγόταν από την Ιταλία, και όταν η Σικελία είχε 

αποστατήσει εναντίον των Ρωµαίων, είχαν βοηθήσει τους Σικελούς και αρκετοί 

Ιταλοί µεταξύ των οποίων και ο πατέρας του Ιωάννη Ιταλού. Ο Ιωάννης Ιταλός 

αποκαλείται βάρβαρος εκ φύσεως και η Άννα Κοµνηνή προσπαθεί µε κάθε τρόπο να 

µειώσει τις λογοτεχνικές ικανότητές του και την µετριότητά του στην ελληνική 

γλώσσα. Μπορεί να είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία η Άννα αντιπαθεί, δεν 

παρουσιάζεται όµως σαν ξένος γιαυτό τον λόγο. Άλλωστε και ο Πατριάρχης 

Ευστράτιος Γαριδάς, που επηρεάστηκε από τις απόψεις του, δεν αποκαλείται 

βάρβαρος 391. Είναι πιστεύω µια σηµαντική περίπτωση ενός ανθρώπου παιδευµένου 

µεν, αλλά του οποίου η παιδεία δεν τον καθιστά Ρωµαίο. Όπως εξάλλου, η Ρωµαϊκή 

παιδεία και ανατροφή που έχουν οι προαναφερθέντες Προσούχ και Ιωάννης Ίσα δεν 

τους καθιστά Ρωµαίους, αλλά αντιθέτως παραµένουν Πέρσες. 

 

δ. H Ρωµαϊκότητα 
 

Ποιοι είναι τελικά οι Ρωµαίοι; Ποιοι αποµένουν στη Βυζαντινή επικράτεια 

που να είναι Ρωµαίοι; Καταρχάς, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σε αντίθεση µε την γη 

των άλλων λαών (όπως π.χ. µε την επικράτεια των Σέρβων), οι όροι γη των Ρωµαίων, 

επικράτεια των Ρωµαίων, οι πόλεις και οι χώρες των Ρωµαίων, όταν δεν αναφέρονται 

                                                 
388 Νικηφόρος Βασιλάκης, C.100-103. 
389 Κίνναµος, 208. 
390 Άννα Κοµνηνή, VII.Z.4-5. 
391 Άννα Κοµνηνή, V.Η-Θ. 



 60

γενικότερα στη Βυζαντινή επικράτεια, χρησιµοποιούνται για να δηλώσουν τις κυρίως 

βυζαντινές περιοχές. Έτσι δεν περιλαµβάνουν για παράδειγµα τη Βουλγαρία: για το 

Νικήτα Χωνιάτη οι Ασάν δεν ήθελαν µόνο να αποκτήσουν την τοπάρχηση της 

επαρχίας της Μυσίας, αλλά ήθελαν να βλάψουν και τα εδάφη των Ρωµαίων 392· κατά 

τις απαρχές του κινήµατός τους και πριν να γίνει ανεξάρτητη η Βουλγαρία, όταν 

απέτυχαν να καταλάβουν την Πρεσθλάβα, κατέβηκαν τον Αίµο και στράφηκαν προς 

τις Ρωµαϊκές πόλεις αιχµαλωτίζοντας Ρωµαίους 393. Από την άλλη, ρωµαϊκές κώµες 

είναι αυτές που κατέστρεψαν στη Θράκη οι Σκύθες 394· αυτές που κατέστρεψε ο 

ψευδο – Αλέξιος και οι οποίες ήταν όµορες της Άγκυρας 395. Ακόµα, όταν ο Ιωάννης 

Β΄ ανακτά µια µικρασιάτικη πόλη, την Λαοδίκεια, φέρεται να την προσαρτά πάλι 

πίσω στη γη των Ρωµαίων 396. 

Ο ισχυρισµός, εξάλλου, ότι η αποστασία ενός ατόµου από την αρχή των 

Ρωµαίων τον καθιστά αυτόµατα και εκτός του γένους των Ρωµαίων (οπότε για αυτό 

οι αποστάτες αυτοί δεν αποκαλούνται Ρωµαίοι, αλλά βάρβαροι και αλλογενείς), δεν 

φαίνεται να ευσταθεί. Αυτό µπορούµε να το καταλάβουµε αν εξετάσουµε την 

περίπτωση άλλων αποστασιών που συνέβησαν την τελευταία εικοσαετία πριν την 

Άλωση της Πόλης. Πως αντιµετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι; Θεωρούνται αλλόφυλοι; 

Αντιθέτως, υπάρχει µια σαφής διάκριση. Στον ρητορικό λόγο του προς τον Ισαάκιο 

Β΄ Άγγελο ο Νικήτας Χωνιάτης αποκαλεί βάρβαρους τους αποστάτες Ταυροσκύθες 

(δηλ. τους Βλάχους), αλλά όχι και τους Φιλαδελφείς αποστάτες 397. Ο Θεόδωρος 

Μαγκαφάς, διεκδικώντας τον αυτοκρατορικό τίτλο, επιτέθηκε µε Τούρκους στους 

πατριώτες του 398. Μετά το 1204, όταν επιτέθηκε εναντίον των Λατίνων, όντας ακόµα 

ηγεµόνας της Φιλαδέλφειας, διοικούσε µια δύναµη από Ρωµαίους 399. Ο Μανουήλ 

Μαυροζώµης θεωρείται οµογενής των Ρωµαίων, εντούτοις κατέστρεψε το οµόγλωσσό 

του σαν να ήταν αλλόφυλο 400. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αντιµετωπίζεται και ένας 
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άλλος αποστάτης, ονόµατι Μιχαήλ, στην περιοχή της Μυλάσσας όπου ήταν 

φοροεισπράκτορας 401. Τέλος, η περίπτωση του Λέοντα Σγουρού είναι ίσως ακόµα 

πιο διαφωτιστική. Ο Λέων Σγουρός είναι, για το Μιχαήλ Χωνιάτη, οµοεθνής του, 

αλλά θεωρεί τους ετερογενείς Ιταλούς, που είχαν ήδη κυριαρχήσει, ηµερώτερους από 

εκείνον 402. Ο Νικήτας Χωνιάτης, αναφερόµενος στα λόγια του αδερφού του Μιχαήλ 

απέναντι στον Σγουρό, µε τα οποία προσπαθούσε να τον αποτρέψει από το να 

επιτεθεί στην Αθήνα, λέει ότι δεν µπορεί ένας άνθρωπος σαν τον Λέοντα «m¾ de‹n 

lšgwn ¢pÕ Cristoà kaloÚmenon kaˆ `Rwma…oij sunexetazÒmenon di¦ m£chj 

`Rwma…oij cwre‹n, e„ m¾ pistoàtai mÒnoij ce…lesi tÕn Cristènumon, æj ™sqÁti 

kaˆ glèttV tÕn `Rwma…oij ÐmÒfwnon, tÍ dὲ kard…v pÒrrw pl£zoito tîn 

kaloumšnwn ¢pÕ Cristoà» 403. Εδώ ο Νικήτας δεν διαχωρίζει µόνο τον Χριστιανό 

από τον Ρωµαίο, αλλά αποδίδει δύο χαρακτηριστικά εξωτερικά κριτηρία για έναν 

Ρωµαίο: την ενδυµασία και την γλώσσα. 

Οι αναφορές στους αλλογενείς των πηγών µας πιστεύω πως έχουν να 

κάνουν µε µια ανάγκη να προσδιοριστεί περαιτέρω το συγκεκριµένο πρόσωπο ή η 

συγκεκριµένη οµάδα πληθυσµού, να αναφερθεί κάτι το αξιοσηµείωτο, κάτι που το 

ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να δούµε πως 

προσδιορίζονται οι µη αλλογενείς. Το πρώτο που θα πρέπει να σηµειωθεί σε αυτό το 

πλαίσιο, είναι η σπανιότητα ονοµάτων µε ευρύτερο γεωγραφικό προσδιορισµό, όσον 

αφορά την κυρίως βυζαντινή επικράτεια. Έτσι, ενώ έχουµε στην Άννα Κοµνηνή 

αναφορές σε Βλάχους, Αρβανίτες, Βούλγαρους, Πέρσες, ∆αλµάτες, Αρµένιους, 

Μανιχαίους, Τούρκους, δεν συναντάµε αναφορές για παράδειγµα ούτε σε Θεσσαλούς, 

ούτε Λυδούς, ούτε Χαλδαίους (δηλαδή κατοίκους του Πόντου), ούτε Ηπειρώτες. 

Συναντούµε βέβαια αναφορές σε Θράκες και Μακεδόνες, αλλά οι συγκεκριµένες 

αναφορές έχουν να κάνουν µάλλον µε την ονοµασία των ιδιαίτερων στρατιωτικών 

σωµάτων των Θρακών και των Μακεδόνων, που υπήρχαν την εποχή του Αλεξίου Α΄, 

παρά µε τον προσδιορισµό συγκεκριµένων πληθυσµών 404. Τους όρους πιθανότατα 

τους µετέφερε από το ιστορικό έργο του συζύγου της, του Νικηφόρου Βρυέννιου, 

                                                 
401 Νικήτας Χωνιάτης, 529. 
402 Μιχαήλ Χωνιάτης, ΙΙ, επ.100. 
403 Νικήτας Χωνιάτης, 606. 
404 Άννα Κοµνηνή, I.Ε.2. 
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όπου και εκεί αναφέρονται αυτά τα σώµατα. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι έπειτα 

από τη διάλυση αυτών των σωµάτων, οι αναφορές αυτές χάνονται στην Αλεξιάδα.  

Αλλά και σε άλλους συγγραφείς τα ονόµατα µε βάση ευρύτερους 

γεωγραφικούς προσδιορισµούς δεν είναι κάτι που συναντάµε συχνά. Μάλιστα τις 

περισσότερες φορές δεν έχει να κάνει µε τον προσδιορισµό των συγκεκριµένων 

πληθυσµών, αλλά µάλλον αυτών καθεαυτών των περιοχών. Αυτό συµβαίνει για 

παράδειγµα µε την περίπτωση των Βιθυνών, όπου η ονοµασία αναφέρεται είτε στα 

όρια των Βιθυνών 405, είτε στην γη των Βιθυνών 406, είτε στην επαρχία των Βιθυνών 
407, είτε για την µητρόπολη των Βιθυνών (δηλ. τη Νίκαια) 408. ∆ύο φορές, βέβαια, η 

ονοµασία Λυδοί απαντάται στο Νικήτα Χωνιάτη για να προσδιορίσει τους κατοίκους 

της συγκεκριµένης περιοχής και µία φορά οι Θεσσαλοί, οι Θράκες και οι Μακεδόνες: 

«ésper oƒ Qr´kej prÒteron, oÛtw kaˆ MakedÒnej tù tÒte kaˆ Qessaloˆ kaˆ 

Ósa ™j `Ell£da kaq»kousin ¢smšnwj ™dšconto»· ο ακόλουθος όµως, 

γεωγραφικός προσδιορισµός για την Ελλάδα νοµίζω είναι χαρακτηριστικός για το 

νόηµα και των προηγούµενων ονοµατωνυµίων 409. Αλλά και στο Μιχαήλ Χωνιάτη, η 

µοναδική ρητορική χρήση των ονοµατωνυµίων Λυδοί, Ιώνες, Κάρες, βάρβαροι 

Ικονιείς, οι οποίοι φέρονται να παρευρισκόταν στην πανήγυρη του Αγίου Μιχαήλ 

στις Χωνές, αφορά γεωγραφικό προσδιορισµό, όπως φαίνεται και από τους 

βάρβαρους Ικονιείς που φέρονται να συµπαρευρίσκονται και οι οποίοι παρακάτω 

προσδιορίζονται περαιτέρω ως Πέρσες  410. Τέλος, σηµαντικό είναι ότι καµία από 

αυτές τις ονοµασία δεν αναφέρεται σε καµία πηγή ως γένος ή έθνος. 

Αντιθέτως, συνηθέστερο είναι τα ονοµατωνύµια να προέρχονται από 

πόλεις. Έτσι, συναντάµε Σµυρναίους 411, Θεσσαλονικείς 412, Προυσαίους 413 κτλ.. Στα 

διάφορα άτοµα για τα οποία απαιτείται να δοθεί προσδιορισµός καταγωγής, σε 

αντίθεση µε τους αλλογενείς στους οποίους όπως είδαµε δίδεται το όνοµα του γένους - 

                                                 
405 Άννα Κοµνηνή, III.ΙΑ.5. 
406 Άννα Κοµνηνή, VI.Ι.1. 
407 Νικήτας Χωνιάτης, 18. 
408 Νικήτας Χωνιάτης, 9. 
409 Νικήτας Χωνιάτης, 601. 
410 Μιχαήλ Χωνιάτης, Ι,  
411 Άννα Κοµνηνή, VIII.Η.1. 
412 Νικήτας Χωνιάτης, 297. 
413 Νικήτας Χωνιάτης, 638. 
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έθνους τους, συνήθως δίδεται η πόλη καταγωγής τους ή πάντως δεν προσδιορίζονται 

περαιτέρω. Μόνο µια φορά, ο Νικηφόρος Βρυέννιος αποκαλείται από το Νικήτα 

Χωνιάτη Μακεδών, αλλά, όπως επεξηγείται παρακάτω, αυτό είναι το προσωνύµιο 

που του είχε δώσει ο ίδιος ο Αλέξιος Α΄ 414. Στην Άννα Κοµνηνή, ενώ ο 

προαναφερθείς Ροδόµηρος ὣρµητο ἐκ Βουλγάρων, ο Βασίλειος Κουρτίκιος ὣρµητο 

ἐξ Ἀδριανουπόλεως 415 και ο Θεόδωρος Γαβράς ἐκ Χαλδαίας 416. Στο Νικήτα 

Χωνιάτη, ενώ για τα αδέρφια Πετραλίφες υπάρχει διπλός προσδιορισµός, του γένους 

και του τόπου οίκησής τους, ο Κωνσταντίνος Άγγελος, από την άλλη για παράδειγµα, 

κατάγεται από την Φιλαδέλφεια 417 και ο Ισαάκιος Ααρών από την Κόρινθο 418. Ενώ 

στον στρατό του Ιωάννη Β΄ υπάρχει ένας τυχαίος ιππότης που αποκαλείται Ιταλός 419, 

υπάρχει επίσης και τις τυχαίος Πακτιάριος 420. 

Είναι πλέον νοµίζω φανερό ότι όλοι οι Ρωµαίοι των πηγών µας είναι υπήκοοι 

του αυτοκράτορα ή τουλάχιστον ήταν στο παρελθόν. Πληθυσµοί οι οποίοι, αν και 

θεωρούνται Ρωµαϊκοί, δεν ανήκουν στους τωρινούς υπηκόους του αυτοκράτορα, 

συµπεριλαµβάνουν κατά βάση τους χριστιανικούς πληθυσµούς της κατακτηµένης 

από τους Τούρκους Μικρά Ασίας. ∆εν είναι όµως όλοι οι πρώην υπήκοοι του 

αυτοκράτορα Ρωµαίοι. Οι κάτοικοι της Σερβίας, της Κιλικίας, της Βουλγαρίας, της 

Ιταλίας δεν είναι Ρωµαίοι. ∆εν είναι όµως ούτε όλοι οι τωρινοί υπήκοοι του 

αυτοκράτορα Ρωµαίοι. Όπως είδαµε, δεν περιλαµβάνουν Λατίνους, Βλάχους, 

Σέρβους, Βούλγαρους, Τούρκους, Αρβανίτες, Παφλαγόνες και Αρµένιους που 

κατοικούν στην αυτοκρατορία. Το βασικότερο στοιχείο που µπορούµε να 

παρατηρήσουµε στον αποκλεισµό αυτών των λαών είναι η έλλειψη της 

ελληνογλωσσίας. Όλοι όσοι περιγράφονται ως Ρωµαίοι κατάγονται από ελληνόφωνες 

περιοχές, ενώ αυτές είναι και οι περιοχές που στις πηγές µας κατά κόρον 

αποκαλούνται ως η γη των Ρωµαίων, οι Ρωµαϊκές πόλεις και χώρες. Παρατηρήσαµε 

εξάλλου την έντονη µοµφή προς βάρβαρους υπηκόους του αυτοκράτορα, όσον αφορά 

τη µη σωστή χρήση εκ µέρους τους της ελληνικής γλώσσας. 
                                                 
414 Νικήτας Χωνιάτης, 6. 
415 Άννα Κοµνηνή, V.Ε.7. 
416 Άννα Κοµνηνή, VIII.Θ.1. 
417 Νικήτας Χωνιάτης, 89. 
418 Νικήτας Χωνιάτης, 144. 
419 Νικήτας Χωνιάτης, 35-36. 
420 Νικήτας Χωνιάτης, 15. 
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Άλλωστε κάτι ακόµα που θα πρέπει να προσέξουµε είναι ότι, όσον αφορά την 

περίπτωση των Ρωµαίων, οι όροι ὁµόγλωσσος, ὁµόφωνος - ἀλλογλωσσος, ἀλλοφωνος 

είναι συνώνυµοι µε τους όρους ὁµογενῆς - ἀλλογενῆς κτλ., ιδιαίτερα όσον αφορά την 

περίπτωση του Νικήτα Χωνιάτη: «¢me…nw dὲ t¾n nÚkta kr…nantej e„j t¾n tîn 

™nant…wn ™p…qesin, sÚnqhma dedèkasi tù (Ῥωµαϊκῷ) stratù ™n tù kat¦ 

skÒton sumplškesqai to‹j ToÚrkoij ¢nafwne‹n s…dhroj”, æj e‡h aÙto‹j oÛtwj 

¢ntiparšrcesqai mὲn tÕ ÐmÒfulon æj ÐmÒfwnon, tÕ dὲ sigÍ ™piÕn ka…noien æj 

¢llÒglwtton. kaˆ toàto di' Ólhj tÁj tÒte sumplokÁj ™pifwnoÚmenon dišstelle 

t¦ gšnh ka…, tÕ toà Dau…d, æj s…dhroj t¦j tîn Persîn yuc¦j di»rceto» 421 και 

επίσης: «“Oqen ™mful…wn st£sewn kaˆ polšmwn aƒ 'Asi£tidej œgemon pÒleij. 
kaˆ Ãn t¦ ™nteàqen drèmena dusacqšstera tîn ™k tîn geitÒnwn sumbainÒntwn 

™cqrîn, À kaˆ oÛtwj e„pe‹n, ú ceˆr oÙk ™pexÁlqen ¢llÒglwttoj, toàto ¹ 

™gcèrioj ™qšrize dexi£, kaˆ kat' ¢ll»lwn ™kpepolšmwto tÕ ÐmÒfulon 

barbarwqὲn kaˆ toÝj tÁj suggene…aj nÒmouj ºgnohkÒj» 422 και «Ð mὲn g¦r 

(Μαυροζώµης) kat¦ gšnoj ¹m‹n sunaptÒmenoj, ta‹j dὲ gnèmaij ¢lloeqn¾j kaˆ 

tÁj ˜autoà patr…doj ¢krat¾j polšmioj kaˆ ín kaˆ deiknÚmenoj, õeto 

frenapatèmenoj… ¢mšlei kaˆ met¦ dun£mewn Persikîn ™piën Ð kat¦ mÒnwn 

tîn o„ke…wn e„dëj ¢ndr…zesqai œkeire tÕ m¾ sumfronoàn ÐmÒglwtton æj 

¢llÒfulon» 423. Ο Ισαάκιος Άγγελος έκατσε µε λαµπρή ενδυµασία στο θρόνο του, 

ώστε να φανεί επιβλητικός όχι µόνο στους αλλόφωνους, αλλά και στους Ρωµαίους 
424. Φυσικά αυτό το φαινόµενο εµφανίζεται και σε άλλους συγγραφείς, όπως το 

Νικηφόρο Βασιλάκη: «E„ dὲ Óla Persîn œqnh kaˆ muriÒglwtton glîttan 

¢llÒfulon tÕ ™nu£lion ¢lal£zousan» 425. Για τον Ευστάθιο οι Ιταλοί είναι ένα 

αλλόκοτο και αλλόγλωττο γένος 426. 

∆εν είναι η γλώσσα όµως το µόνο χαρακτηριστικό των Ρωµαίων. ∆εν 

θεωρούνται όλοι οι ελληνόγλωσσοι Ρωµαίοι. Οι ελληνίζοντες µιξοβάρβαροι στη 

Μικρά Ασία, όπως είδαµε, οι οποίοι πιθανότατα είναι Μουσουλµάνοι, δεν 

                                                 
421 Νικήτας Χωνιάτης, 125. 
422 Νικήτας Χωνιάτης, 263. 
423 Νικήτας Χωνιάτης, Epistulae et Orationes, Ι∆.136-137. 
424 Νικήτας Χωνιάτης, 364. 
425 Νικηφόρος Βασιλάκης, Β3.51.3. Επίσης Μανασσής, 2529-2531. 
426 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 263. 



 65

θεωρούνται Ρωµαίοι, όπως άλλωστε δεν θεωρούνται Ρωµαίοι ούτε οι Βογόµιλοι και 

πολύ πιθανώς ούτε οι Παφλαγόνες. Η Ορθοδοξία φαίνεται να αποτελεί το τρίτο 

βασικό χαρακτηριστικό που οφείλει να έχει ένας ελληνόφωνος Ρωµαίος, τουλάχιστον 

εκ γεννήσεως του. Γιαυτό και δεν θεωρούνται ως Ρωµαίοι οι Βογόµιλοι και οι 

µιξοβάρβαροι, ενώ είναι Ρωµαίοι το γένος άτοµα που στην κατοπινή πορεία τους 

επέδειξαν αιρετικές τάσεις, όπως ο ∆ηµήτριος της Λάµπης.  

Άλλά και στην περίπτωση της Ορθοδοξίας πρέπει να επισηµάνουµε ότι δεν 

είναι το µόνο που µπορεί να έχει κάποιος για να θεωρείται Ρωµαίος, ούτε καν σε 

συνδυασµό µε την ρωµαϊκή υπηκοότητα. Έτσι, οι ορθόδοξοι Βλάχοι, Σέρβοι, 

Αρµένιοι και οι Ρώσοι δεν είναι Ρωµαίοι, αλλά αντιθέτως αποτελούν ορισµένα από 

τα βάρβαρα γένη που περιτριγυρίζουν τους Ρωµαίους. Ωστόσο, αυτή την εικόνα 

έχουµε και για τους Ορθόδοξους πληθυσµούς της Ανατολής. Είδαµε ότι υπάρχουν 

άτοµα όπως ο αστρολόγος Σηθ που αποκαλούνται Αιγύπτιοι, αλλά ακόµα 

περισσότερο αυτό φαίνεται από την αλληλογραφία µεταξύ του Πατριάρχη 

Αλεξανδρείας Μάρκου και του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γεώργιου Β΄ 

Ξιφιλίνου (1191-1198). Ο Μάρκος αποτείνεται στον Γεώργιο Ξιφιλίνο για µια σειρά 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει στην Αλεξάνδρεια µεταξύ των οποίων και αυτό της 

χρήσης της ντόπιας γλώσσας στη λειτουργία. Ο Γεώργιος του απαντάει ότι είναι 

δυνατόν, αν το ζητούν οι ντόπιοι, να χρησιµοποιηθεί η γλώσσα τους στη λειτουργία, 

εφόσον έχει διαπιστωθεί η Ορθοδοξία της, αν και κατανοεί ότι αυτό θα είναι επίπονο 

«για τους εκεί Ρωµαίους µας», εννοώντας προφανώς τους ελληνόφωνους της 

Αιγύπτου 427. 

    

 

. 

 

 

                                                 
427 Βλ. Dagron G., “Formes et fonctions du pluralisme linguistique à Byzance (IXe-XIIe siècle)”, 

Travaux et Memoires 12 [1994], 219-240. 



 66

∆. ΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ 
 

α) Η αρχαία ελληνική κληρονοµιά 

 
Από τις τρεις διαθέσιµες κληρονοµιές που είχαν να διαχειριστούν οι 

Βυζαντινοί - δηλαδή την αρχαία ελληνική, την ιουδαιοχριστιανική και την ρωµαϊκή 

αυτοκρατορική-, η αρχαία ελληνική προκάλεσε τη µεγαλύτερη συζήτηση, λόγω των 

επιπτώσεων που προκαλούσε στην διαµόρφωση της νεοελληνικής ταυτότητας σε µια 

προσπάθεια να συνδεθούν οι νεώτεροι Έλληνες µε τους αρχαίους. Ιδιαίτερη 

προσπάθεια τον περασµένο αιώνα είχε δοθεί στο θέµα της σύνδεσης της χριστιανικής 

φιλοσοφίας µε την αρχαία ελληνική, µια προσπάθεια που θεωρείται ότι συντελέστηκε 

κατά την Ύστερη Αρχαιότητα µέσω των Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτή η 

συµφιλίωση πιστεύεται πως έσωσε την αρχαία ελληνική γραµµατεία 

µεταλαµπαδεύοντάς την στο Βυζάντιο και δηµιουργώντας έναν ιδιαίτερο πολιτισµό, 

τον ελληνοχριστιανικό.  

Από την άλλη, κάτι που έχει γίνει σαφές από τη νεώτερη έρευνα είναι η 

γενίκευση της αρνητικής χρήσης του όρου Έλλην από τον 6ο αι. και έπειτα, µέσω της 

χρήσης του για την υποδήλωση του παγανιστή και, µάλιστα, όχι µόνο του πιστού της 

αρχαίας ελληνικής θρησκείας, αλλά γενικότερα ατόµων µε παγανιστικές τάσεις. 

Παράλληλα, πάντως, παρατηρήθηκε πάλι από την έρευνα µια στροφή των 

βυζαντινών συγγραφέων προς το ελληνικό παρελθόν και προς την καλύτερη 

εκτίµηση της αρχαίας ελληνικής γραµµατείας από τον 11ο αι. και µετά, µε την 

συνεισφορά λογίων όπως ο Μιχαήλ Ψέλλος. Η στροφή αυτή θεωρείται πως όχι µόνο 

συνέβαλε στη µείωση των αρνητικών χρήσεων του όρου Έλλην αλλά, παράλληλα, και 

στην χρήση του συγκεκριµένου όρου µε µια «εθνική» χροιά, για να προσδιορίσει 

δηλαδή τους ίδιους τους Βυζαντινούς και να τους συνδέσει µε την ελληνική 

αρχαιότητα 428.  

Πιστεύω πως το όλο ζήτηµα κινείται στην λάθος κατεύθυνση, όχι γιατί 

προσπαθεί να διαπιστώσει το µέγεθος των δανείων από την κλασική γραµµατεία και 

την εκτίµηση προς τους αρχαίους Έλληνες εκ µέρους των Βυζαντινών συγγραφέων, 
                                                 
428 Όπως για παράδειγµα οι Αρβελέρ, Η πολιτική ιδεολογία, 70-75· Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου 

Ελληνισµού (Τόµος Α΄), 50-55· Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος, 67-68· Lechner, Hellenen und Barbaren, 

53-59· Magdalino, Hellenism and Nationalism, 10. 
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αλλά γιατί υποθέτει ότι ακριβώς αυτή η ανεύρεση ή όχι της συνεισφοράς της 

αρχαιοελληνικής κληρονοµιάς θα σηµαίνει αυτοµάτως και την ύπαρξη µιας 

ελληνικής ταυτότητας στους Βυζαντινούς. Αυτό είναι κάτι υπεραπλουστευµένο· σε 

καµία περίπτωση δεν µπορούµε να στηριχτούµε στα δάνεια των Βυζαντινών από την 

κλασική γραµµατεία για την ύπαρξη µιας ελληνικής ταυτότητας. Στο κάτω – κάτω 

και η ∆υτική Ευρώπη κατά την Αναγέννηση εκτιµούσε τους αρχαίους Έλληνες 

κανείς όµως ποτέ δεν µίλησε για ελληνική ταυτότητα των ∆υτικών, οπότε η 

αναζήτηση της ίδιας ταυτότητας ανάµεσα στους Βυζαντινούς, µέσω µάλιστα µιας 

αµφισβητήσιµης εκτίµησης προς τους αρχαίους Έλληνες, είναι άτοπη. Αν θέλουµε να 

αναζητήσουµε κάποια ελληνική ταυτότητα θα πρέπει να στραφούµε σε σηµεία τα 

οποία θα µας δείχνουν ότι οι Βυζαντινοί συγγραφείς αναζητούσαν µια σύνδεση µε 

την αρχαία ελληνική αρχαιότητα. 

Καταρχάς, θα πρέπει να εξετάσουµε τον τρόπο χρήσης των δανείων από την 

κλασική γραµµατεία εκ µέρους των Βυζαντινών συγγραφέων. Ο όγκος του υλικού για 

τον 12ο αι. είναι τεράστιος και εκτείνεται στα περισσότερα λογοτεχνικά είδη: στην 

ιστορία – χρονογραφία, στη ρητορική, στο µυθιστόρηµα, στα επιγράµµατα ακόµα και 

στη θεολογία. Αναφορές σε αρχαίους συγγραφείς, παροµοιώσεις περιστατικών µε 

αρχαία ελληνικά αντίστοιχα παραδείγµατα, σύγκριση στη ρητορική προσώπων 

σύγχρονων των συγγραφέων µε φιγούρες της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, δάνεια 

λογοτεχνικών εκφράσεων κτλ., είναι πολύ συνήθεις συµβάσεις αυτή την εποχή, ενώ 

το είδος και η συχνότητά τους ποικίλλει ανάλογα µε τον συγγραφέα. Φαίνεται, 

µάλιστα, πως ο όγκος των παραποµπών έχει αυξηθεί σε σηµαντικό βαθµό σε σχέση 

µε τους προηγούµενους αιώνες 429. 

Στα ρητορικά εγκώµια και στην επιστολογραφία ο όγκος των παραποµπών 

στην κλασική γραµµατεία είναι µεγάλος. Σχεδόν δεν υπάρχει ρητορικός λόγος ή 

επιστολή που να έχει σωθεί και να µη βρίθει από τέτοιες παραποµπές, είτε έµµεσα 

µέσω του δανεισµού φράσεων και µεταποίησής τους ώστε να ταιριάζουν µε τα 

δεδοµένα του εκάστοτε κειµένου, είτε άµεσα µε την αναφορά στα λεγόµενα ενός 

αρχαίου Έλληνα συγγραφέα. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το είδος των 

παραποµπών ποικίλλει ανάλογα µε τη θεµατική του εκάστοτε κειµένου. Άλλωστε, 

ήταν κοινός τόπος η σύγκριση των εγκωµιαζόµενων προσώπων µε µυθικές µορφές 

από την ελληνική µυθολογία και µε πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. 
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Έτσι, γράφει ο Μιχαήλ Ιταλικός για τον Ιωάννη Β΄ Κοµνηνό σε έναν ρητορικό του 

λόγο: «EÙqÝj oân oƒ ¢lazÒnej ™ke‹noi teic»reij ™gšnonto kaˆ ¢pškleiÒn soi 

t¾n e‡sodon, ¢ll¦ sÚ, to‹j so‹j stratiètaij ésper tin¦ fînon ™nu£lion 

™mbo»saj t¾n tÁj pÒlewj pÒrqhsin, mšnoj kaˆ q£rsoj (Ιλιάδα, Ε.2.) toÚtoij 

™mbšblhkaj, eἶpen ¥n tij, Aqhn© Diom»dei (Ιλιάδα, Ι.366) À MakedÒsin ™n 

Marak£ndaij 'Alšxandroj (Πλούταρχος, Αλέξανδρος, 1.2), kaˆ aÙt…ka scedÒn 

toi to‹j Ñdoàsin ™ke‹noi t¦ te…ch katštragon, kaˆ t¦ ™fexÁj “Omhroj 

tragJdîn sumplhroÚtw moi: ¥ndraj mὲn kte…nousi, pÒlin dš te pàr ¢maqÚnei 

(Ιλιάδα, Κ.593) kaˆ Ósa ™ke‹noj ta‹j porqoumšnaij pÒlesin ™peis£gei dein£. E„ 

dὲ kaˆ tragJd…a plšketai o‡ktJ kaˆ qaÚmati, éj fasin oƒ tecn‹tai tîn lÒgwn, 

(Αριστοτέλης, Περί Ποιητικής, 6) oἶktoj mὲn ™ntaàqa to‹j barb£roij ¹ 

sumfor£…» 430.  

Ποιος ο λόγος, όµως, της χρήσης τόσων πολλών παραθεµάτων από τους 

κλασικούς συγγραφείς; Μπορεί να έχει σχέση µε την ταυτότητα των Βυζαντινών; 

Όχι, αν σκεφτούµε το λογοτεχνικό κλίµα της εποχής. Ήταν µια παράδοση που 

επικρατούσε τουλάχιστον από την ύστερη ελληνιστική εποχή. Αυτή η παράδοση του 

αρχαϊσµού θεωρούσε ως αυθεντία την κλασική γραµµατεία του 5ου-4ου αι. και έδινε 

έµφαση ιδιαίτερα στην θεωρούµενη γλωσσική καθαρότητα της αττικής διαλέκτου 

προς την οποία και προσέβλεπε. Μέσα σε αυτό το κλίµα, τα οµηρικά έπη ήταν το 

ευαγγέλιο της εκπαίδευσης, µιας εκπαίδευσης που έδινε ιδιαίτερη έµφαση στην 

γλωσσική ποιότητα. Ακόµα και αν κατά καιρούς, από την Ύστερη Αρχαιότητα και 

έπειτα, υπήρχαν άνθρωποι που αντιδρούσαν στη µελέτη των κλασικών κειµένων, 

έστω και ως προς τη γλωσσική µορφή τους, ήταν οι ίδιοι εκείνοι που είχαν µεγαλώσει 

µε αυτή την εκπαίδευση. 

Η παιδεία εκτός από ψυχαγωγικό χαρακτήρα, στο Βυζάντιο είχε και βαθιά 

λειτουργικό χαρακτήρα. Έτσι, πλέον θα µπορούµε να καταλάβουµε την αγωνία 

πολλών µορφωµένων Βυζαντινών, οι οποίοι αισθάνονταν εκτός κλίµατος όταν 

βρισκόταν µακριά από την Κωνσταντινούπολη και, εποµένως, εκτός των κύκλων 

τους. Θα µπορέσουµε επίσης να κατανοήσουµε τον Μιχαήλ Χωνιάτη όταν, 

απευθυνόµενος σε κάποιον τοπικό αξιωµατούχο ονόµατι Φωκά, τον επικρίνει για τις 

δικαστικές αποφάσεις τους, καθώς, αναρωτιέται, «πώς µπορεί να κρίνει ένας 
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άνθρωπος που δεν έχει µυηθεί στην τέχνη του λόγου» 431; Θα µπορέσουµε να 

κατανοήσουµε αισθήµατα, όπως αυτό του Μιχαήλ Χωνιάτη, ότι βαρβαρώνεται 

ευρισκόµενος επί καιρό στην Αθήνα. Το βεβαρβαρώνεται δεν έχει να κάνει παρά µε 

την γλώσσα, την χρησιµοποιούµενη από τους λόγιους, την καθαρεύουσα και όχι τη 

δηµώδη. Η δηµώδης αντιµετωπιζόταν κάτι σαν «υπογλώσσα». Έτσι, ο αγράµµατος 

Έλληνας της Άννας Κοµνηνής, που στο Ορφανοτροφείο µάθαινε να ελληνίζει σωστά, 

δεν είναι άλλος από εκείνον που µιλούσε την δηµώδη γλώσσα (ἱδιωτεύων, όπως θα 

έλεγαν οι Βυζαντινοί). Αυτό φαίνεται και στις µοµφές της Κοµνηνής απέναντι στον 

Ιωάννη Ιταλό. ∆εν τον κατηγορεί τόσο για την διδασκαλία του, ότι δηλαδή δεν 

κατανόησε όπως θα έπρεπε τα αρχαία κείµενα, αλλά περισσότερο για τους βάρβαρους 

τρόπους του και για τις ελλείψεις του στην τέχνη της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, ας 

µην ξεχνάµε την πάγια κατηγορία για ξένους υπηρέτες στη βυζαντινή Αυλή: 

υποβαρβάριζαν. Εποµένως, είναι εύκολο να καταλάβουµε πως οτιδήποτε θα έλεγε 

κάποιος λόγιος και µάλιστα την κατάλληλη στιγµή είχε τεράστια σηµασία· η 

ρητορική ήταν µια κοινωνική ανάγκη, ώστε να µπορέσουν άνθρωποι σαν κι αυτούς 

όχι µόνο να ζήσουν από την τέχνη τους, αλλά και να ελιχθούν κοινωνικά και 

πολιτικά, τόσο άτοµα των ανώτερων κοινωνικών στρωµάτων, αλλά και των 

χαµηλότερων επιπέδων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να τεθεί και η ρητορική του 

ελληνισµού. Οι αναφορές στα κλασικά κείµενα δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ότι 

σήµαιναν κάτι ιδιαίτερο για τους συγγραφείς που τις παρέθεταν, αλλά ότι ήταν ένα 

µέσο ώστε να µπορέσουν να επιδειχθούν απέναντι στους οµοίους τους, να επιδείξουν 

την γνώση που κατείχαν, ότι γνώριζαν να χρησιµοποιούν παραθέµατα από την 

«ανεκτίµητη» κλασική λογοτεχνία στο κατάλληλο σηµείο και µε τον κατάλληλο 

τρόπο.  

Πέρα όµως από την ποιότητα της γλώσσας, πόσο εκτιµούσαν τις ιδέες της 

αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας και τις αξίες που απέρρεαν από αυτήν; Αυτό είναι 

σίγουρα κάτι που εξαρτάται ιδιαίτερα από την ιδιοσυγκρασία και το περιβάλλον του 

εκάστοτε συγγραφέα. Το θέµα σε µεγάλο µέρος του αφορά την επιρροή της αρχαίας 

φιλοσοφίας, απέναντι προς την οποία υπήρχε πάντοτε µια αµφισηµία. Πριν από τον 

Ψελλό, η µελέτη της ήταν οµολογουµένως αρκετά παραµεληµένη. Όταν άνθρωποι 

σαν τον Ψελλό άρχισαν σιγά – σιγά να τη µελετούν, οι πρώτες αντιδράσεις ήταν 

έντονες. Ενώ η αριστοτελική φιλοσοφία ασχολούνταν περισσότερο µε την ηθική και 
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τον φυσικό κόσµο, οπότε και γενικά θεωρούνταν πιο «αθώα», η πλατωνική, και 

ιδιαίτερα η νεοπλατωνική, ασχολούνταν µε ζητήµατα όπως την ψυχή. Ας θυµηθούµε, 

εξάλλου, ότι στην Ύστερη Αρχαιότητα αποτελούσε τον µεγάλο αντίπαλο του 

Χριστιανισµού. Οπότε είναι φυσικό να καταλάβουµε τυχόν αντιδράσεις για αιρετικές 

απόψεις, οι οποίες θα θεωρούσαν ότι θα µπορούσαν να απορρέουν από τη µελέτη 

τέτοιων κειµένων. Ας θυµηθούµε ότι ήδη ο Ψελλός είχε κατηγορηθεί για τέτοιες 

απόψεις, ενώ ο Ιωάννης Ιταλός, ο οποίος φαίνεται να ήταν πιο απρόσεκτος ως προς 

την δηµοσία προβολή τέτοιων απόψεων, αναθεµατίστηκε στις αρχές της βασιλείας 

του Αλέξιου Α΄. Θεωρούνταν πως απειλούνταν ο συµβιβασµός ως προς τη µελέτη της 

φιλοσοφίας, ο οποίος είχε επιτευχθεί από τους Πατέρες της Εκκλησίας. Ακόµα και ο 

Μιχαήλ Ιταλικός, ο οποίος διετέλεσε διδάσκαλος των Ευαγγελίων, αναγκάστηκε να 

απολογηθεί για τις «φιλοσοφίες – µαγείες» για τις οποίες κατηγορείται ότι 

καταπιάνεται φορές - φορές· «δεν τις πίστεψα ποτέ», γράφει, «ικανοποίησα µόνο τη 

φιλοµάθεια της ψυχής µου» 432. 

Η πραγµατικότητα της αρχαίας Ελλάδας µε την εθνική θρησκεία της έκανε 

τους Βυζαντινούς συγγραφείς και σε αυτήν την περίοδο αρκετά επιφυλακτικούς σε 

κολακευτικά σχόλια τα οποία δεν αφορούσαν την γλωσσική – υφολογική ποιότητα 

των κλασικών κείµενων. Μια τέτοια στάση µπορούµε να δούµε και σε ένα 

απόσπασµα από το Μανασσή, όπου εκφράζει την απέχθεια του στην αρχαία ελληνική 

θρησκεία αναφερόµενος στις πράξεις του Μέγα Κωνσταντίνου: «oátoj kaqe‹le 

toÝj bwmoÚj, œkleise t¦ temšnh ™n oŒj prosÁgon “Ellhnej da…mosi t¦j qus…aj, 

kaˆ tîn a„scrîn ™nagismîn kaˆ ῥuparîn Ñrg…wn scol¾n kateyhf…sato kaˆ 

p£shj bdelur…aj» 433. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Μανασσής ήταν ένας από τους πιο 

κλασικίζοντες συγγραφείς της περιόδου.  

Ως εκ τούτου, δεν απουσιάζουν ούτε σε αυτή την περίοδο απόψεις βυζαντινών 

συγγραφέων σχετικά µε την αρνητική επίδραση που µπορεί να έχει η ελληνική 

παιδεία ή αλλιώς η «ανθρώπινη», η «θύραθεν» σύµφωνα µε τους ίδιους, σε 

αντιδιαστολή πάντα µε την «καθ’ ηµών παιδεία», την «θεία». Σηµαντική θέση σε 

αυτή την κατηγορία έχει ο Γεώργιος Τορνίκης, ένας λόγιος που άνηκε στον κύκλο της 

Άννας Κοµνηνής. Ο Τορνίκης επανειληµµένως στους λόγους και στις επιστολές του 

εξάρει την σηµασία της «καθ’ηµών παιδείας», ενώ παράλληλα προσπαθεί να µειώσει 
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την αξία της θύραθεν: «T… moi prÕj toàto tÕ œrgon, ð kainotÒme pÒlij 'AqÁnai 

kaˆ prÕj mhdὲn ›teron eÙkairoàsa À lšgein kaˆ ¢koÚein kat¦ tÕn Paàlon 

kainÒtera, Salam‹nej kaˆ Maraqînej, t¦ palai£ sou kauc»mata, kaˆ Keleoˆ 

kaˆ TriptÒlemoi ™n ¤rmasi drakÒntwn toÝj karpoÝj e„j p©san gÁn 

kataspe…rantej, toà soà genn»matoj toàde p£saij yuca‹j ¢ntˆ sperm£twn 

™nspe…rantoj;» 434 και, απευθυνόµενος στο µητροπολίτη Αθηνών, τον παροτρύνει 

«”Afej œrrein t¾n p£lai soi polioàcon, t¾n Pall£da kaˆ 'Agele…hn, t¾n 

¥semnon parqšnon, t¾n ™krage‹san ™k kefalÁj `Hfaiste…ou pelškewj 

kroÚmasin, ™k qeoà kaˆ gennîntoj kaˆ t…ktontoj oÙk ™x ÑsfÚoj oÙd' ™k 

gastrÕj ¢ll' ™k mhroà te kaˆ m»niggoj. ”Eceij polioàcon tÁj p£shj 

o„koumšnhj <t¾n prost£tin, t¾n tÕn LÒgon> kaˆ QeÕn ¢lhqÁ tekoàsan oÙ 

muqeuÒmenon. M» soi t¦ ðta paraktupe…tw Dhmosqšnouj 'Hcë kaˆ 'Isokr£touj 

Seir»n, ¥llwn te sofîn Moàsai kalliÒpai kaˆ kallikšladoi. Di¦ toàto t¦ 

palai£ se kataplhttštw tÁj mhtropÒlewj, tÕn filor»tora kaˆ filÒmouson: 
œceij tÕn Paàlon dhmhgoroànta kaˆ toÝj filoka…nouj to‹j kainotšroij 

ceiroÚmenon dihg»masi. K£qison ™n 'Are…J p£gJ, ¢n£ptuxon tîn sîn ῥhtÒrwn 

t¦ polÚstica pux…a: m¾ lampr¦n oÛtwj eØr»seij dhmhgor…an ¢n£grapton 

Ðpo…an toà skhnorr£fou, toà tÁj 'Ekklhs…aj ρ»toroj PaÚlou, tosoàton 

dunhqe‹san æj kaˆ aÙtîn ™xanastÁnai qrÒnwn toÝj met¦ ÑfrÚoj filosÒfou 

kaˆ met¦ fron»matoj ¢sÒfou dik£zontaj. OÛtw tîn sîn 'Aqhnîn tîn 

protšrwn t¦ deÚtera lamprÒtera kaˆ semnÒtera» 435. Αν και αναγνωρίζει τους 

Έλληνες ως «προπάτορες της σοφίας», θεωρεί πως στους ανθρώπους την αποκάλυψε 

ο Θεός 436. 

Είναι φανερό πως και στο 12ο αι. από πολλούς συντηρητικούς κύκλους της 

βυζαντινής αριστοκρατίας η µελέτη της ελληνικής παιδείας θεωρούνταν επικίνδυνη, 

όχι µόνο όσον αφορά τα θρησκευτικά δόγµατα, µέσω της πλατωνικής και 

αριστοτελικής φιλοσοφίας, αλλά και για την ηθική διάπλαση ενός ατόµου. Ο 

Τορνίκης γράφει πως αυτό ήταν κάτι που φοβόνταν ιδιαίτερα οι γονείς της Άννας 

Κοµνηνής, πόσο µάλλον λόγω του γεγονότος ότι ήταν µια γυναίκα (οπότε προφανώς 

για εκείνους πιο επιρρεπής σε θέµατα ηθικής). Αν και η ικανότητα των αρχαίων 

Ελλήνων στους λόγους και στη διαχείριση της λογικής (ένδειξη της αριστοτελικής 

εκπαίδευσης του Τορνίκη) είναι επαινετέα, η ποίηση, που προηγούνταν της ανώτερης 
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αυτής εκπαίδευσης ενός µαθητή, ήταν επικίνδυνη για τους άσεµνους έρωτες που τα 

κείµενα της φανέρωναν 437. Η Άννα, όµως, όπως µας λέει ο εγκωµιαστής της, δεν 

δίστασε «περιβεβληµένη το µανδύα της ευσέβειας, να ριχτεί στο πέλαγος της 

θύραθεν σοφίας» 438. ∆εν «τυλίχτηκε στα δίχτυα» της φιλοσοφίας του Πλάτωνα και 

του Αριστοτέλη, αλλά περιέπαιζε τα λανθασµένα λεγόµενά τους, ενώ ακόµη και στο 

λόγιο ύφος, εκεί όπου κάποιοι αναδείκνυαν τον Πλάτωνα, τον Ηρόδοτο, τον 

Ισοκράτη, το Θουκυδίδη και τον ∆ηµοσθένη, εκείνη προτιµούσε τον Μέγα Βασίλειο, 

τον Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Ιωάννη το Χρυσόστοµο 439. ∆εν µπορούµε να 

γνωρίζουµε φυσικά τι έλεγε η Άννα στις ιδιωτικές συζητήσεις της, ωστόσο είναι 

γεγονός ότι το έργο της, η Αλεξιάδα, δεν φανερώνει καµία ιδιαίτερη προτίµηση σε 

βιβλικά – χριστιανικά παραθέµατα. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία των 

παραποµπών της αφορά κλασικά κείµενα. 

Σίγουρα αυτές οι συνθήκες επέδρασαν αρνητικά στην εις βάθος µελέτη της 

αρχαίας φιλοσοφίας, αλλά όχι στο σηµείο ώστε να καταδικαστεί στο σύνολο της η 

µελέτη της. Αντιθέτως, σε όλο τον 12ο αι. συναντάµε παραποµπές σε αρχαία 

φιλοσοφικά κείµενα, αλλά και σχολιασµούς αυτών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αφιερωνόταν στον Αριστοτέλη. Μεταξύ των µελετητών του συγκαταλέγονται ο 

Θεόδωρος της Σµύρνης, ο Νικήτας Κυπριανός και ο Ευστράτιος της Νίκαιας. Ο 

Ευστράτιος της Νίκαιας συνέγραψε σχόλια στον Αριστοτέλη, ενώ ακόµα και στα 

θεολογικά γραπτά του χρησιµοποιεί έντονα τους αριστοτελικούς συλλογισµούς, 

προκειµένου να αποδείξει συγκεκριµένες θεολογικές θέσεις 440. O Ευστράτιος µαζί µε 

τον Μιχαήλ της Εφέσου φαίνεται πως άνηκαν επίσης στον λογοτεχνικό κύκλο της 

Άννας Κοµνηνής 441. Πράγµατι, η Άννα, αν και απολύτως εχθρική απέναντι στον 

Ιταλό, δεν προχωράει σε καµία περίπτωση στην καταδίκη αυτής της φιλοσοφίας· µιας 

φιλοσοφίας που άλλωστε είχε σπουδάσει και εκτιµούσε. Αντιθέτως, κατηγορεί τον 

Ιταλό ότι εξαιτίας της βάρβαρης φύσης του δεν κατόρθωσε να κατανοήσει την ουσία 

αυτής της φιλοσοφίας, αλλά οδηγήθηκε σε αιρετικές θέσεις. Πάντως, ούτε η 

πλατωνική φιλοσοφία έµεινε παραµεληµένη. Ο Μιχαήλ Ιταλικός, ο Θεόδωρος 

Πρόδροµος και ο σεβαστοκράτωρ Ισαάκιος ήταν µερικοί µόνο από τους λόγιους που 
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εκτιµούσαν και έκαναν χρήση της πλατωνικής φιλοσοφίας. Έτσι, για τον Θεόδωρο 

Πρόδροµο ο Πλάτωνας ήταν το πρότυπο συνδυασµού φιλοσοφίας και ρητορικής 442. 

Ο Μιχαήλ Ιταλικός δεν διστάζει µάλιστα να παραπέµπει σε νεοπλατωνικούς 

συγγραφείς για να στηρίξει τα λεγόµενά του 443. 

Κατά πόσον τελικά, όµως, θεωρούσαν οι Βυζαντινοί το αρχαίο ελληνικό 

παρελθόν ως «δικό τους»; Πρόσφατα µε το ζήτηµα έχουν ασχοληθεί οι Elizabeth 

Jeffreys και οι Ruth Macrides µε τον Paul Magdalino. Η Jeffreys, ασχολούµενη µε 

την στάση των χρονικογράφων απέναντι στην αρχαία ιστορία, παρατηρεί πως οι 

χρονογραφίες ασχολούνταν µε το αυτοκρατορικό ρωµαϊκό και το ιουδαϊκό παρελθόν 

κατά βάση. Η αρχαία ελληνική ιστορία αντιµετωπιζόταν πάντοτε περιθωριακά· µόνο 

στο Μ. Αλέξανδρο και στην Τροία αφιερώνονταν συνήθως πολύ λίγος χώρος 444.  

Από τον 12ο αι. σώζονται τρεις χρονογραφίες: του Ιωάννη Ζωναρά, του 

Μιχαήλ Γλυκά και του Μανασσή. Και οι τρεις είναι εντελώς διαφορετικές µεταξύ 

τους, ενώ αποκλίνουν σηµαντικά και σε σχέση µε τα πρότυπα του είδους (Θεοφάνης, 

Σκυλίτζης κτλ.). Σε σχέση µε το αρχαίο ελληνικό παρελθόν, στο Ζωναρά συναντάµε 

σε σηµαντικό µέρος τη διήγηση για τα ελληνιστικά βασίλεια και τον Μ. Αλέξανδρο, 

όµως, έχει σηµασία ο τρόπος αναφοράς σε αυτά. Όπως λέει ο ίδιος ο Ζωναράς, 

πρέπει να αναφερθεί στο Μ. Αλέξανδρο γιατί µεταξύ άλλων επισκέφτηκε και την 

Ιερουσαλήµ 445. Αλλά και η αφήγηση της ιστορίας των Σελευκιδών δοµείται γύρω 

από τις σχέσεις τους µε τους Ιουδαίους.  

Από την άλλη είναι η περίπτωση του Μανασσή, όπου σηµαντικό τµήµα 

καταλαµβάνει η διήγηση για τον Τρωικό πόλεµο (στ.1108-1470). Καταρχήν, σκοπός 

του έργου του Μανασσή είναι, όπως δηλώνει ο ίδιος στον πρόλογό του, να 

εξιστορήσει στην σεβαστοκρατόρισσα Ειρήνη ποιοι εξουσίασαν και για πόσο τα 

παλαιά χρόνια. Έτσι ξεκινώντας µε την Γένεση, προχωράει στην εξιστόρηση των 

ανατολικών ηγεµονιών (ιδίως εξιστορεί πως γεννήθηκε η µοναρχία ως πολίτευµα 

πρώτα στους Αιγύπτιους και έπειτα πως πέρασε η ηγεµονία σε άλλους λαούς) και 

ακολούθως ασχολείται µε την εβραϊκή και την ελληνική ιστορία. Η ελληνική ιστορία 

αφορά την αφήγηση για τον Τρωικό πόλεµο και συνδέεται συγχρονικά µε την 
                                                 
442 Βλ. Magdalino, Manuel Komnenos, 333. 
443 Μιχαήλ Ιταλικός, 5.96. 
444 Jeffreys E.M., “The attitudes of Byzantine chroniclers towards ancient history”, Byzantion 49 

[1979], 199-238. 
445 Ζωναράς, Ι.7. 
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βασιλεία του ∆αβίδ στο Ισραήλ 446. Είναι φανερό, δηλαδή, ότι δεν ταιριάζει µε την 

θεµατική της χρονογραφίας. Η περίληψη της στην χρονογραφία ίσως θα έπρεπε να 

γίνει αντιληπτή µε βάση τα ενδιαφέροντα των λογοτεχνικών κύκλων της εποχής και 

ιδίως του Μανασσή, όπως και µε βάση το λογοτεχνικό είδος της χρονογραφίας, σαν 

ένα έµµετρο χρονικό στο οµηρικό πρότυπο, παρά σαν µια προσπάθεια δόµησης ενός 

παρελθόντος. Ο Όµηρος ήταν βασική πηγή για την εκπαίδευση της γραµµατικής, ενώ 

ο Μανασσής δεν διστάζει να περιλάβει παραθέµατα από αυτόν ακόµα και στην 

αφήγηση της Γένεσης 447.  

Στον Γλυκά τα πράγµατα για την ελληνική ιστορία είναι ακόµη πιο επώδυνα: 

ο Γλυκάς αδιαφορεί για αυτήν παντελώς. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε τον σκοπό 

του έργου του Γλυκά, µιας χρονογραφίας προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες προθέσεις 

του: την εξήγηση για το πώς έγινε ο κόσµος όπως είναι, καθώς και την κατάρριψη της 

αστρολογίας ως επιστήµης εξήγησης της κατάστασης του φυσικού κόσµου 448. Έτσι, 

ο Γλυκάς αναλώνει πάνω από το 1/3 της χρονογραφίας του στην επεξήγηση της 

Γένεσης. Με βάση αυτό το σκεπτικό, δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά στην 

λεπτοµέρεια της ίδρυσης της Θεσσαλονίκης 449 ή του Ικονίου 450, τη στιγµή που δεν 

αναφέρεται σε άλλα σηµαντικά γεγονότα της ανθρώπινης ιστορίας. Έπρεπε να 

αναφερθούν αυτές οι συγκεκριµένες λεπτοµέρειες, καθώς η Θεσσαλονίκη και το 

Ικόνιο ήταν δύο σηµαντικές πόλεις της εποχής του και η αναφορά στην ίδρυσή τους, 

επεξηγούσε το πώς έγινε ο κόσµος όπως είναι. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι 

δεν θα πρέπει να βγάζουµε πρόωρα συµπεράσµατα για την δόµηση ενός παρελθόντος 

εκ µέρους των Βυζαντινών συγγραφέων, αποκλειστικά µε τη χρήση της ύλης των 

χρονογραφιών, εικαζόµενοι έτσι ότι το παρελθόν αυτό αφορά την ιουδαιοχριστιανική 

και ρωµαϊκή κληρονοµιά τους (κάτι που θα συζητηθεί στα επόµενα υποκεφάλαια). 

Αντιθέτως, θα πρέπει να δώσουµε βάση στο πρόγραµµα και τους στόχους που είχε 

θέσει ο εκάστοτε συγγραφέας κατά την σύνθεση της χρονογραφίας του. Όπως και να 

έχει, όµως, είναι φανερό ότι σε αυτούς τους στόχους τους δεν συµπεριλαµβάνονταν η 

αρχαία Ελλάδα.  

                                                 
446 Μανασσής, στ.1108-1109. Γένεση: στ. 27-470, Ανατολικές Ηγεµονίες (Αιγύπτιοι, Ασσύριοι, 
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449 Γλυκάς, 267. 
450 Γλυκάς, 264. 
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Τι συµβαίνει όµως µε άλλους συγγραφείς; Θεωρούσαν τους Έλληνες 

πρόγονούς τους; ∆εν θα πρέπει να περιµένουµε µια απάντηση ξεκάθαρη σε αυτό. Οι 

αρχαίοι Έλληνες αντιµετωπίζονται πάντοτε σαν εκείνοι οι Έλληνες, φερόµενοι πολλές 

φορές σε αντίθεση µε το ἡµεῖς δὲ, ακόµα και από συγγραφείς των οποίων η εκτίµηση 

για την ελληνική παιδεία ήταν υψηλή: «E„dšnai mšntoi perˆ toÚtwn kaˆ lšgein 

Ósa e„j ™m¾n ™l»luqe gnîsin oÙk ¨n ¢rnhqe…hn, ésper kaˆ per… tinoj ¥llou 

tîn par' “Ellhsi mὲn timwmšnwn, par' ¹m‹n dὲ ¢timazomšnwn, oÙ polum£qeian 

™ndeiknÚmenoj, ¢ll¦ filomaqoàj yucÁj ¢poplhrîn Ôrexin» 451  και   «'En mὲn 

to‹j “Ellhsin ™p…shmo… tinej Ãsan kaˆ peril£lhtoi kaˆ guna‹kej ¢ndrizÒmenai 

kaˆ ¥ndrej gunaikizÒmenoi tÕn faàlon ¢ndrismÕn kaˆ gunaikismÒn… Par' 

¹m‹n dὲ gegÒnasi guna‹kej oÙ t¾n fÚsin ¢ll£xasai…» 452. Και δεν είναι αρκετή 

πάντοτε η εξήγηση ότι ο όρος στο συγκεκριµένο σηµείο σηµαίνει τον Έλληνα ως τον 

παγανιστή: «oÛtwj CristÕj ¹m©j filanqrwp…an ™d…daxen, æj ™ke‹noj Ð trÒpoj 

¢l£storoj da…monoj. e„ dš poÚ soi kaˆ tÕ misopÒnhron ™pˆ plšon ™pšzesen, 

¢posbennÚtw soi tÕ toà qumoà pàr ¹ kaqa…resij. tšqnhke t¾n ¢x…an, t… ma…nV 
loipÕn ¢q£nata; ½dh kaˆ barb£roij ™spe…santo met¦ teleut¾n “Ellhnej. sÝ d' 

Ð toà Cristoà maqht¾j kaˆ presbeÚwn qeÕn ¢nex…kakon ™lšgcV kaˆ aÙtîn 

`Ell»nwn Ñrgilèteroj» 453. 

Ελάχιστα βυζαντινά κείµενα αναφέρονται στο ελληνικό παρελθόν, αν 

εξαιρέσουµε τις Χιλιάδες του Τζέτζη, οι οποίες είναι µια συλλογή έµµετρων σχολίων 

σε µορφή επιστολών πάνω σε κατά βάση ιστορικά (και µυθολογικά πρόσωπα – η 

διάκριση µεταξύ των δύο δεν είναι σαφής) πρόσωπα και γεγονότα. Η θεµατική τους 

αφορά κατά βάση πρόσωπα από την αρχαία ελληνική λογοτεχνία. Αυτό όµως δεν 

σηµαίνει ότι µε αυτές τις ιστορίες o Τζέτζης ενδιαφερόταν για ένα παρελθόν «δικό 

του», ακόµα και αν είναι ένας από εκείνους που, όπως αναφέρθηκε, αποκαλούσε 

Έλληνα τον εαυτό του. Πιστεύω, αντιθέτως, ότι τα σχόλια αυτά αφορούν τα 

λογοτεχνικά ενδιαφέροντα των συγχρόνων του· είναι µια προσπάθεια να τους 

πληροφορήσει ιδιαίτερα για τα πρόσωπα που συναντούν στα αρχαία ελληνικά 

κείµενα διαβάζοντάς τα τόσο για ψυχαγωγία όσο και για εκπαίδευση. 
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Οπότε, νοµίζω γίνεται αντιληπτό πως οι Βυζαντινοί απείχαν αρκετά, 

τουλάχιστον αυτή την περίοδο, από το να δοµήσουν κάποιο παρελθόν στηριγµένοι 

στην ελληνική αρχαιότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν πρόγονοί τους. Από την 

άλλη, ο Magdalino έχει τονίσει ότι αρκετοί Βυζαντινοί συγγραφείς τον 12ο αι., παρότι 

γνώριζαν ότι η κλασική Ελλάδα ήταν µια περασµένη πραγµατικότητα, ένας κόσµος 

στον οποίο δεν ήταν δυνατό να γυρίσουν, έδειχναν µέσω των γραπτών τους µια 

νοσταλγία προς αυτόν. Είναι ένα φαινόµενο αρκετά εµφανές σε γραπτά συγγραφέων 

όπως ο Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, ο Ιωάννης Τζέτζης, ο Μιχαήλ Χωνιάτης, ο 

Θεόδωρος Πρόδροµος. Ο Μιχαήλ Χωνιάτης, επί δεκαετίες µητροπολίτης Αθηνών, 

επανειληµµένως στους λόγους του και τις επιστολές του φαίνεται να αναπολεί µε 

νοσταλγία την αρχαία Αθήνα: «'Egë mὲn oân Ð m£taioj õmhn, æj e„ m¾ kaˆ 

Dhmosqšnouj zhlwt¦j toÝj ™ke…nou pol…taj eÛroimi, ¢ll£ ge toà kriq…nou 

Dhmosqšnouj p£ntwj, oἷdaj d»pou tÕn De…narcon. Oƒ dὲ oÙ mÒnon limÕn toà 

¢koàsai lÒgon, ¢ll¦ kaˆ limÕn ¥rtou kriq…nou dustucoàsin oƒ tl»monej. ’Hn 

dὲ ¥ra k¢ke‹no toà 'Ekklhsiastoà sofÕn gene¦ poreÚetai kaˆ gene¦ œrcetai, 

¹ dὲ gÁ e„j tÕn a„îna ›sthken. `H mὲn g¦r c£rij tÁj gÁj ¹ aÙt¾, tÕ eÙkraὲj, 

tÕ ÑpwrofÒron, tÕ pamfÒron, Ð melicrÕj `UmhttÕj, Ð eÙg£lhnoj PeiraieÝj, ¹ 

musthrièdhj 'Eleusˆj Ãn Óte, ¹ tîn Maraqwnom£cwn ƒpp»latoj pedi¦j ¼ te 

'AkrÒpolij aÛth, ™f' Âj ™gë nàn kaq»menoj aÙt¾n dokî pate‹n t¾n ¥kran toà 

oÙranoà: ¹ dὲ filÒlogoj ™ke…nh gene¦ kaˆ peritt¾ t¾n sof…an o‡cetai, 

™peisÁlqe dὲ ¹ ¥mousoj, ptwc¾ tÕn noàn, ptwc¾ tÕ sîma, koÚfh 

metanasteàsai kaˆ ¥llote ¥llhj ™pibÁnai trof¾n masteÚousa, k¢ke‹qen 

aâqij ¢naptÁnai kat¦ toÝj ¢beba…ouj kaˆ pl£nhtaj Ôrniqaj. K¢nteàqen ¹ 

meg£lh pÒlij ™re…pion mšga kaˆ ¥llwj qruloÚmenon» 454. Παροµοίως και ο 

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης φαίνεται να νοσταλγεί µια χαµένη Χρυσή Εποχή 455. 

Αν τα σχόλια αυτών των συγγραφέων µοιάζουν στα αυτιά πολλών ως 

ρητορικές εκφράσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο, στοιχεία από άλλες 

κατευθύνσεις έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι η µίµησις της αρχαιότητας δεν ήταν 

χωρίς περιεχόµενο, αλλά ήταν ένας συνειδητός αναχρονισµός σε µια προσπάθεια εκ 

µέρους του συγγραφέα να διαιωνίσει το παρελθόν, ένα παρελθόν το οποίο είναι η 

θεωρούµενη Χρυσή Εποχή του ελληνικού πολιτισµού, µε τον οποίο οι συγγραφείς και 
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ο κύκλος τους ταυτίζονταν. Σε αυτό τουλάχιστον φαίνεται να συνηγορεί και η 

εξέταση του ροµαντικού µυθιστορήµατος του 12ου αι. από τον Roderic Beaton 456. 

Εξάλλου, ο Magdalino συµπληρώνει πως σε αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν και 

άλλα έργα του 12ου αι., όπως ο Τιµαρίων και το εγκώµιο της Αγίας Λουκίας των 

Συρακουσών γραµµένο από τον Ιωάννη Τζέτζη. Ο Τιµαρίων, µέσω του Άδη ως 

σκηνικού, τοποθετεί αρχαίους Έλληνες και Βυζαντινούς στο ίδιο επίπεδο, ενώ ο 

Τζέτζης σε ένα καθαρά χριστιανικό λογοτεχνικό είδος (εγκώµιο αγίου) συγκρίνει 

έναν ένδοξο παγανιστή, τον Αρχιµήδη, µε την Αγία Λουκία, τοποθετώντας τους δύο 

στο ίδιο µήκος κύµατος 457.  

Αν και οι συγκεκριµένοι Βυζαντινοί συγγραφείς δεν θα ήθελαν να γυρίσουν 

πίσω σε µια παγανιστική πόλη – κράτος και κρατούσαν την σαφή διάκριση µεταξύ 

της θείας και της θύραθεν σοφίας, είχαν αρχίσει να νοιώθουν ότι «κάτι» έλειπε από 

τον κόσµο τον οποίο ανακαλούσαν στα γραπτά τους. Αυτή η νοσταλγία για τον 

αρχαιοελληνικό κόσµο, η δηµιουργία µιας Χρυσής Εποχής, ερχόταν, όπως είναι 

φυσικό, σε πλήρη αντίθεση µε το αξιακό σύστηµα που προπαγάνδιζε το βυζαντινό 

κράτος µε την ανωτερότητα της χριστιανικής θρησκείας έναντι των αρχαίων 

αντιλήψεων, της Νέας Ρώµης απέναντι στις άλλες πόλεις και του αυτοκράτορα έναντι 

όλων των αρχαίων ηρώων (στα ρητορικά εγκώµια). Ακόµα παραπάνω, για τον 

Magdalino, η κατασκευή ενός τέτοιου ιδανικού κόσµου ερχόταν συνειδητά σε 

αντιπαράθεση µε την µοναρχική εξουσία, ξένη του ελληνικού τρόπου ζωής και µε µια 

αυτοκρατορία «βάρβαρη» καθώς ο κόσµος χωριζόµενος σε Έλληνες και βαρβάρους, 

τοποθετούσε τους Ρωµαίους στη δεύτερη κατηγορία 458.   

Αν εξαιρέσουµε το τελευταίο σχόλιο, το οποίο είναι µάλλον υπερβολικό, 

πιστεύω πως η µελέτη αυτή βρίσκεται στο σωστό δρόµο. ∆εν θα τόνιζα σε καµία 

περίπτωση την αναζήτηση από τους Βυζαντινούς του ελληνισµού ως ενός 

εναλλακτικού µοντέλου σκέψης, αλλά θα το περιόριζα στο επίπεδο της αναζήτησης 

ενός συµπληρωµατικού µοντέλου στο αξιακό σύστηµα του βυζαντινισµού, ένα 

σύστηµα σκέψης που φαίνεται πως δεν ήταν πια αρκετό για να καλύψει τις ανησυχίες 

των λογίων. Πάντως, δεν θα συζητούσα ακόµα την χρήση του ελληνισµού ως µιας 

προσπάθειας ανακατασκευής ενός παρελθόντος για τους λόγιους. Ο ελληνισµός ήταν 
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µια πολιτιστική και όχι µια «εθνική» ταυτότητα ακόµα. Αυτό που θα πρέπει να 

ερευνηθεί παραπέρα είναι αν και κατά πόσον ο ελληνισµός του 12ου αι. συνέβαλλε σε 

πιο βαθιές τοµές στο σύστηµα σκέψεως και την πολιτική ιδεολογία µετά τον 1204. 

β. Η ιουδαιοχριστιανική κληρονοµιά 

 
Θέλοντας να εξετάσουµε πώς αντιλαµβάνονταν οι Βυζαντινοί την χριστιανική 

κληρονοµιά τους πατάµε σε µια πιο στέρεα βάση. ∆εν θα συναντήσουµε εδώ εκείνη 

την αµφισηµία που υπήρχε για την αρχαιοελληνική κληρονοµιά. Η χριστιανική 

κληρονοµιά είχε αδιαµφισβήτητη αξία για όλους τους Βυζαντινούς και κανείς δεν 

τόλµησε να την αµφισβητήσει. Όπως και µε την κλασική λογοτεχνία, έτσι και στην 

περίπτωση των βιβλικών και πατερικών κειµένων, οι Βυζαντινοί τα χρησιµοποιούσαν 

έντονα για την χρήση παραθεµάτων και συγκρίσεων στα ρητορικά εγκώµια. Όπως 

µπορεί ο αυτοκράτορας να συγκρίνεται µε τον Μ. Αλέξανδρο, έτσι µπορεί να 

συγκρίνεται και µε τον ∆αβίδ ή το Μωυσή: «ToiaÚthn A„guptiak¾n 
™kainoÚrghsaj m£stiga, oÛtwj e „ j  a Œ ma  t Õ  Ûdwr  m e t š bal e j  Ð  

MwusÁj  Ð ™klektÕj kur…ou kaˆ tÕn nšon Ðdhgîn 'Isra¾l ™pˆ gÁn ™ke…nhn, ¿n 

p£lai mὲn qeÕj 'Abra¦m ™phgge…lato, sÝ dὲ nàn tosaàta tù x…fei 

teratourgîn, ÐpÒsa tÍ ῥ£bdJ MwusÁj, ¢pekl»rwsaj» 459. Παράλληλα, ο 

Πατριάρχης ή άλλοι αρχιερείς παροµοιάζονται µε τον Ααρών ή τον Σαµουήλ (ο 

οποίος είχε χρίσει τον ∆αβίδ): «'All' oÙk œmellej Ð ™mÕj 'Aarën m¾ tù meg£lJ 

kaˆ nšJ Mwse‹ kaˆ xunšpesqai kaˆ sumpodhgÁsai tÕn neosÚllekton laÕ n  

kur…ou tÕn p e r i oÚs i o n  e„j ¿n gÁn p£lai mὲn qeÕj 'Abra¦m ™phgge…lato, 

nàn d' Øme‹j tÕn nšon 'Isra¾l ædhg»sate 'Aarën kaˆ MwusÁj, ¨n e‡poimi, Ð 

mὲn douloÚmenoj Óploij tÕ b£rbaron, sÝ d' æj Óploij to‹j ƒero‹j bšlesi 

b£llwn kaˆ katab£llwn kaˆ qeù ceiroÚmenoj kaˆ filoqšJ basile‹ 

sugceiroÚmenoj» 460. 
Φυσικά η χρήση τέτοιων παραθεµάτων και συγκρίσεων ποικίλλει ανάλογα µε 

τη θεµατική του εκάστοτε κειµένου και την ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε συγγραφέα. 

Είναι γεγονός ότι σε ένα εγκώµιο ενός εκκλησιαστικού προσώπου θα συναντήσουµε 

µεγαλύτερο όγκο βιβλικών παραθεµάτων από ότι σε ένα λαϊκό πρόσωπο. Αυτό 

φαίνεται και από µια απλή σύγκριση δύο εγκωµίων από τον ίδιο συγγραφέα. Σε 

                                                 
459 Νικηφόρος Βασιλάκης, 66-67. 
460 Νικηφόρος Βασιλάκης, 44. 
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ολόκληρο το εγκώµιο του Μιχαήλ Ιταλικού προς τον Πατριάρχη Μιχαήλ της Οξείας 

σαφώς κυρίαρχα είναι τα βιβλικά παραθέµατα και οι συγκρίσεις: «'Agalli£setai 

æj g…gaj drame‹n ÐdÒn. Kaˆ g¦r de‹ toàton ésper tÕn mšgan Paàlon tÕn 

drÒmon telšsai kaˆ t¾n p…stin thrÁsai, †na kaˆ Ð tÁj dikaiosÚnhj stšfanoj 

aÙtù ¢poke…setai. TÕ dὲ tÁj loipÁj megalhgor…aj, 'Ap' ¥krou, fhs…, toà 

oÙranoà ¹ œxodoj aÙtoà kaˆ tÕ kat£nthma aÙtoà ›wj ¥krou toà oÙranoà. Kaˆ 

g¦r ™k tÁj ¢krot£thj periwpÁj, tÁj ¢gaqÁj aÙtoà polite…aj, ¿n oÙranÕn 

tropikîj Ð lÒgoj çnÒmase, kaq£per tij ¼lioj ¢nakÚyaj—tšwj g¦r ØpÕ tÕn 

mÒdion t¾n 'Oxe…an Ð lÚcnoj oátoj ™krÚpteto—kaˆ qšwn ¢rr»tJ for´ oŒon 

proèdeuse kaˆ e„j ¥llon toàton ¢krÒtaton kat»nthken oÙranÒn, tÕn 
perikallÁ naÕn toà Qeoà kaˆ oÙr£nion, kaˆ ™pˆ t¾n crusÁn lucn…an ™tšqh Ð 

kaiÒmenoj oátoj lÚcnoj, kaˆ Ð lÒgon zwÁj ™pšcwn fwst¾r ™n tù stereèmati 

toà oÙranoà kathstšristai, kaˆ ¹ m¾ kruptomšnh pÒlij, ¹ pÒlij toà Qeoà ¹ 

meg£lh, ™p£nw toà perifanoàj Ôrouj tšqeitai: oÛtw mὲn oân dauϊtiko‹j» 461. 

Τα κλασικά παραθέµατα περιορίζονται σε δύο δάνεια από την Σαπφώ και τον 

Πλάτωνα και σε µια σύγκριση του «πνευµατικού γάµου» του Πατριάρχη (δηλαδή τη 

χρίση του) µε τους γάµους της Αριάδνης και της Θέτιδας. Αντιθέτως, στο 

αυτοκρατορικό εγκώµιο του ιδίου προς τον αυτοκράτορα Ιωάννη, παρότι συναντάµε 

και εκεί παραθέµατα από τις Γραφές, ο κυρίαρχος όγκος προέρχεται από κλασικά 

κείµενα και κυρίως από τα οµηρικά έπη 462. 
Από την άλλη, υπάρχουν µελετητές που έχουν εξάρει την σηµασία αυτή της 

κληρονοµιάς, δίνοντας έµφαση στα µεσσιανικά στοιχεία που εµφανίζονται στη 

βυζαντινή λογοτεχνία. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, οι Βυζαντινοί πάνω από όλα 

αυτοπαρουσιάζονταν ως ο «εκλεκτός λαός» του Θεού και πάνω σε αυτές τις 

µεσσιανικές ιδέες δοµούσαν το παρελθόν και το µέλλον τους 463. Τέτοιες ενδείξεις 

δεν απουσιάζουν από τις πηγές µας αυτή την εποχή. Καταρχάς είναι οι χρονογραφίες: 

όλες φαίνεται να δοµούνται γύρω από την παρακολούθηση της πορείας του 

«εκλεκτού λαού» του Θεού από την Παλαιά ∆ιαθήκη στην Καινή, ενσωµατώνοντας 

παράλληλα στη διήγηση τις ανατολικές ηγεµονίες που περιέχονται στο όραµα του 

προφήτη ∆ανιήλ. Η Ρωµαϊκή ηγεµονία, σύµφωνα µε αυτή την ιδεολογία, είναι η 

                                                 
461 Μιχαήλ Ιταλικός, 2.74. 
462 Μιχαήλ Ιταλικός, 43.245-270. 
463 Jenkins, Byzantium and Byzantinism, 137-156· Mango, Byzantinism and Romantic Hellenism, 30-

35. 
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Πέµπτη και τελευταία Ηγεµονία πριν από τη Συντέλεια του Κόσµου. Στη ρητορική η 

Κωνσταντινούπολη παρουσιάζεται εκτός ως η Νέα Ρώµη και ως η Νέα Ιερουσαλήµ, 

προστατευόµενη παράλληλα µε την παρουσία ενός σωρού λειψάνων· ο ίδιος ο 

αυτοκράτορας ήταν ο «εκλεκτός» του Θεού.  

Οι αναφορές στο βυζαντινό ως τον « περιούσιο λαό» του Θεού, ως το «άγιον 

έθνος», είναι βασικό αντικείµενο της ρητορικής, έχοντας ενσωµατώσει την πολιτική 

ιδεολογία. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Νικηφόρος Βασιλάκης: «™peˆ g£r se qeÕj 

e„j kefal¾n ™qnîn katšsthse kaˆ e„j basilša œcrise kaˆ sὲ tÕn ™klektÕn 

aÙtoà, tÕn Ósion, e„j Ðdhg…an Isra»l ™xapšsteile, kosme‹j mὲn kaˆ diat£tteij 

eÙqÝj tÕ Øp»koon, tÕn ‘laÕn’ kur…ou tÕn ‘perioÚsion’, ÓlV ceirˆ barbarikÁj 

™ x e l šs qa i  d oul e …a j  filoneikîn kaˆ tÁj ™ke‹qen plinqe…aj 

¢polutrèsasqai, Ð dš se kaˆ cr…saj kaˆ basileÚsaj qeÒj, tÕn kalîj kaˆ 

crisqšnta kaˆ basileÚsanta, ™ke‹noj kaˆ p e r i š zwse  d Ú nam i n  ka ˆ  t Õ n  

b rac … o n£  s ou  æ j  t Ò x o n  calkoàn  œ q e t o » 464 και ο Μιχαήλ Ιταλικός: 

«'All¦ sózoi mὲn tÕn Manou¾l Ð 'Emmanou»l, sózoi d’ Ð Manou¾l t¾n 

klhronom…an 'Emmanou»l, tÕ ¤gion œqnoj, tÕ bas…leion ƒer£teuma, tÍ dexi´ 

toà Qeoà kubernèmenoj» 465. Αρκετές φορές στα γραπτά του ο Μιχαήλ Χωνιάτης 

αποκαλεί την Κωνσταντινούπολη ως τη Νέα Σιών, ενώ παράλληλα αναφέρεται και 

στην Παλαιά Ιερουσαλήµ 466. Μία φορά αναφέρεται µάλιστα στην Εκκλησία της 

Κωνσταντινούπολης ως την Εκκλησία της Νέας Σιών 467 και άλλη µια φορά, καθαρά 

µε ρητορικό χαρακτήρα, αποκαλεί την Αθήνα ως τη Νέα Σιών, την «πόλη του Θεού» 

για τα πολιτιστικά της κατορθώµατα 468. Ωστόσο το µοτίβο δεν είναι τόσο συχνό σε 

άλλους συγγραφείς. Μία φορά το υπονοεί ο Τζέτζης σε µια των επιστολών του, όπου 

µιλάει για το παλαιό Ισραήλ 469, ενώ αναφέρεται και στον Ευστάθιο Θεσσαλονίκης 
470. 

Ο Θεόδωρος Πρόδροµος είναι εκείνος που χρησιµοποιεί εντονότερα τα 

βιβλικά µοτίβα από κάθε άλλο συγγραφέα στα εγκώµιά του για τον Ιωάννη Κοµνηνό. 

                                                 
464 Νικηφόρος Βασιλάκης, 53. 
465 Μιχαήλ Ιταλικός, 44.294. 
466 Μιχαήλ Χωνιάτης, Ι.255 και 319. 
467 Μιχαήλ Χωνιάτης, Ι.300. 
468 Μιχαήλ Χωνιάτης, Ι.317. 
469 Τζέτζης, Επιστολές, 67.96. 
470 Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, 232. 
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Η Κωνσταντινούπολη αποτελεί ορισµένες φορές τη Νέα Σιών 471, οι Ρωµαίοι είναι ο 

Χριστώνυµος κλήρος 472, οι βάρβαροι λαοί αποκαλούνται εθνικοί, κατά τα πρότυπα 

των Γραφών και ο αυτοκράτορας είναι εκλεγµένος από το Θεό 473. Θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ακόµα περισσότερο ότι τα µοτίβα αυτά συναντούνται ακόµα 

περισσότερο σε ποιήµατα µε αφορµή θρησκευτικές εορτές, όπως τα Θεοφάνεια και 

τα Χριστούγεννα. Ιδιαίτερα, όµως, εµφανίζονται σε ένα εκτενές ποίηµα όπου ο 

Θεόδωρος Πρόδροµος δανειζόµενος παραθέµατα από βιβλία της Παλαιάς ∆ιαθήκης 

και προσαρµόζοντάς τα στα δεδοµένα του, προσπαθεί να δείξει ότι τα κατορθώµατα 

που έχει διαπράξει ο Ιωάννης Β΄ είχαν ήδη προλεχθεί προφητικά στην Παλαιά 

∆ιαθήκη: « ”Akouson, qe‹e basileà, lamprὲ * tropaiofÒre, * ¤per Dauˆd Ð 

palaiÕj so…, tù Dauˆd tù nšJ,* æj ™k fwnÁj tÁj qeϊkÁj profhtikîj prolšgei: 

* æj ™k fwnÁj tÁj qeϊkÁj profhtikîj prolšgei:* eáron Dauˆd tÕn doàlon mou 

tÕn caritwnumoànta, * œcrisa toàton ƒerîj ¡g…J cr…smat… mou, * Óqen 

sunantil»yomai toÚtJ kaˆ summac»sw, * kaˆ katiscÚseien aÙtÕn Ð mšgaj 

mou brac…wn. * aÙtÕj qeÒn me prosere‹, kalšsei me patšra,* k¢gë prwtÒtokon 

aÙtÕn ™n to‹j uƒo‹j mou q»sw, * ™pe…per ºgap»qh moi, kaqëj ºg£phsš me» 474. 

Αυτό που απουσιάζει από τον Θεόδωρο Πρόδροµο είναι η αναφορά στους Ρωµαίους 

ως τον «περιούσιο λαό». Αντιθέτως, η ρητορική αυτή µεταβιβάζεται στο επίπεδο του 

αυτοκράτορα: οι Ρωµαίοι είναι σταθερά ο λαός του, το λάχος, ο κλήρος του 475.  

∆εν είναι, όµως, αποκλειστικότητα της ρητορικής το µοτίβο. Θα το 

συναντήσουµε τακτικά και στην Ιστορία του Νικήτα Χωνιάτη. Όπως µε τον Θεόδωρο 

Πρόδροµο, έτσι και µε το Νικήτα Χωνιάτη, χρησιµοποιείται έντονα σε αποσπάσµατα 

µε ρητορικό χαρακτήρα και ιδιαίτερα σε εκείνα που συνήθως συνδέονται µε 

αναφορές σε Τούρκους. Έτσι, ο Νικήτας Χωνιάτης, απευθυνόµενος στο Θεό, 

αναρωτιέται ως πότε θα αποστρέφει το βλέµµα του από το άγιο έθνος του και δεν θα 

τιµωρεί τους δούλους της Άγαρ που επιτίθενται εἰς ἡµᾶς τους ελευθέρους 476. Ο 

Νικήτας χρησιµοποιεί το µοτίβο ξανά στο κοµµάτι για την µάχη του Μυριοκέφαλου: 

                                                 
471 Θεόδωρος Πρόδροµος, XVII.104. 
472 Θεόδωρος Πρόδροµος, IX.a.15. 
473 Θεόδωρος Πρόδροµος, XVIΙ.261-270. 
474 Θεόδωρος Πρόδροµος, XVII.41-50. 
475 Θεόδωρος Πρόδροµος, XVI.6. 
476 Νικήτας Χωνιάτης, 116. 
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ο Θεός, λέει, δεν θα άφηνε να χαθεί ολοκληρωτικά το άγιο έθνος του 477. Έντονες 

θρησκευτικές παροµοιώσεις βρίσκουµε και σε ρητορικά αποσπάσµατα που αφορούν 

την άλωση της Θεσσαλονίκης. Ακόµα και τότε, οι Βυζαντινοί παραµένουν ο ευσεβής 

κλήρος του Θεού σε σχέση µε τους Νορµανδούς. Ακολούθως, οι παροµοιώσεις αυτές 

χάνονται µέχρι να φθάσουµε στο κλείσιµο του Θρήνου για την άλωση της Πόλης από 

τους Λατίνους. Τότε µόνο πάλι οι Βυζαντινοί είναι «ο λαός» του Θεού, ο οποίος 

εκλιπαρεί και ελπίζει στον οίκτο και την βοήθεια του Θεού λόγω των δεινών που 

υπέστη 478. Φαίνεται πως στο µεσοδιάστηµα οι Βυζαντινοί κατά το Χωνιάτη, είχαν 

πάψει να αποτελούν τον περιούσιο λαό λόγω των πράξεων και της συµπεριφοράς του. 

Αυτή είναι και η δεύτερη βασική διαφορά στο κείµενο του Χωνιάτη, µετά την 

εµφάνιση του όρου Γραικός, σε αποσπάσµατα που γράφτηκαν ή υπέστησαν εκτενή 

επεξεργασία µετά το 1204. 

Βέβαια, αυτό που πρέπει να έχουµε στο νου µας, είναι ότι το µοτίβο του 

«εκλεκτού λαού» δεν ήταν ένα προνόµιο αποκλειστικά των Βυζαντινών. Ήδη στα 

τέλη του 11ου αι. ο Θεοφύλακτος της Αχρίδας αποκαλούσε τους Βούλγαρους άγιον 

έθνος και τον λαό του Θεού 479. Στη ∆ύση και οι Φράγκοι επαινούνταν ότι 

αποτελούσαν τον «εκλεκτό λαό» του Θεού 480. Αυτό το γεγονός απηχεί και ο Νικήτας 

Χωνιάτης όταν βάζει τον αυτοκράτορα της Γερµανίας Conrad να αποκαλεί τον 

σταυροφορικό στρατό, στον οποίο ηγείται, ως εκλεγµένο από τον Θεό. Οι Γερµανοί 

είναι ελεύθεροι και θα πρέπει να διώξουν τους δούλους της Άγαρ από τα µέρη του 

Χριστού 481. Παρατηρούµε, δηλαδή, ότι για το Νικήτα Χωνιάτη ο «εκλεκτός λαός» 

του Θεού δεν είναι πάντοτε συγκεκριµένα οι Βυζαντινοί, αλλά γενικότερα οι 

Χριστιανοί. Σε αυτό συνηγορεί και η µοναδική αναφορά στον περιούσιο λαό του 

Θεού από τον Γεώργιο Τορνίκη. Αποκαλεί τους Λατίνους και τους Ρωµαίους ως το 

ένα, άγιο έθνος, αν και θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η συγκεκριµένη αναφορά 

συναντάται σε µία επιστολή του Γεώργιου Τορνίκη σταλµένη ως εκ προσώπου του 

αυτοκράτορα προς τον Πάπα µε ενωτικό χαρακτήρα 482.  

                                                 
477 Νικήτας Χωνιάτης, 188. 
478 Νικήτας Χωνιάτης, 582. 
479 Θεοφύλακτος, Vita Clementis Ochridensis. 
480 Για παράδειγµα βλ. στα Gesta Francorum, 97. 
481 Νικήτας Χωνιάτης, 69-70. 
482 Γεώργιος Τορνίκης, 30.331. 
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Ωστόσο, αυτές οι αµφισηµίες δεν φανερώνουν τίποτα άλλο από αυτό που 

παρατηρήσαµε ως τώρα: την ρητορικότητα της χρήσης του µοτίβου. Είναι γεγονός 

άλλωστε πως δεν το συναντάµε σε κάθε συγγραφέα. Επιδεικτικά απουσιάζει, όπως 

είδαµε, από τα γραπτά του Γεώργιου Τορνίκη, αλλά επίσης και από την Άννα 

Κοµνηνή, τον Ιωάννη Κίνναµο, τον Μιχαήλ Γλυκά, τον Ιωάννη Ζωναρά και τον 

Μανασσή. Χρησιµοποιείται µε τρόπο παρόµοιο µε εκείνο που συναντήσαµε για την 

ρητορική του ελληνισµού και ουσιαστικά δεν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι µια 

απλή αναφορά στους Βυζαντινούς ως το άγιο έθνος ή της Κωνσταντινούπολης ως της 

Νέας Σιών αυτοµάτως έχει επιπτώσεις και στην εθνοτική ταυτότητα των ανθρώπων. 

Από την άλλη, αν και η αποκαλυπτική φιλολογία ήταν ένα σταθερό κοµµάτι 

της βυζαντινής λογοτεχνίας σε όλες της περιόδους της, σε καµία περίπτωση δεν θα 

µπρούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ο 12ος αι. χαρακτηριζόταν από µια τέτοια τάση. Ο 

βασικός λόγος δεν είναι άλλος από την κυριάρχηση στην παιδεία και την Εκκλησία 

ατόµων εκτός µοναστικού περιβάλλοντος. Μυστικιστικές απόψεις και ιδιαίτερα 

ασκητικές τάσεις δεν ήταν εύκολα αποδεκτές από τον κυρίαρχο κλήρο και εύκολα θα 

µπορούσαν να θεωρηθούν αιρετικές (κυρίως τάσεις προς βογοµιλισµό), γεγονός το 

οποίο και συνέβαινε. Για την κυρίαρχη οµάδα αυτή την εποχή η παίδευση στην 

θύραθεν σοφία είχε ιδιαίτερη σηµασία. Η µεσσιανική φιλολογία βρισκόταν σε 

παρακµή τον 12ο αι., ενώ επιπλέον ερωτήµατα µπορούν να τεθούν γενικότερα ως 

προς την ισχύ του αντίκτυπού της στις αντιλήψεις και την νοοτροπία της κοινωνίας, 

πόσο µάλλον στην ταυτότητα των ανθρώπων 483.  

Ποια η στάση, όµως, των Βυζαντινών συγγραφέων προς το Παλαιό Ισραήλ; 

Αποτελούσε µέρος της κληρονοµιάς τους; Καταρχάς ως συνήθως, οι Βυζαντινοί 

συγγραφείς δεν παύουν να διάκεινται θετικά προς τους Ισραηλίτες, σε σχέση πάντα 

µε τους εχθρούς των τελευταίων, καθώς εξιστορούν τα γεγονότα της Παλαιάς 

∆ιαθήκης. Από την άλλη, όπως και οι αρχαίοι Έλληνες, έτσι και αυτοί είναι «εκείνοι 

οι Ιουδαίοι» για τους Βυζαντινούς συγγραφείς, κρατώντας σαφή απόσταση. 

Αποτελούν το γένος των Ιουδαίων, το γένος των Εβραίων. Ο Μιχαήλ Γλυκάς θεωρεί 

τους νόµους των Ρωµαίων δικαιότερους από εκείνους των Εβραίων, ενώ αποκαλεί 

βάρβαρους τους Φίλωνα και Ιώσηπο, παρότι και αυτοί µετείχαν της ελληνικής 

παιδείας. Γράφει πως το γένος των Εβραίων υπέπεσε στην αρχή των Ρωµαίων 484, ενώ 

                                                 
483 Magdalino, The empire of Manuel I Komnenos. 
484 Μιχαήλ Γλυκάς, 413-414 και 436-437. 
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ο ίδιος πιστεύει πως, σύµφωνα µε τις προφητείες, θα επιστρέψει προς τον Χριστό την 

Ηµέρα της Κρίσεως και θα ενωθεί µε τον Χριστώνυµο κλήρο 485. Την ίδια διάκριση 

κάνει και ο Ζωναράς 486. 

 

γ) Η αυτοκρατορική ρωµαϊκή κληρονοµιά 

 
Η τρίτη κληρονοµιά των Βυζαντινών ήταν η αυτοκρατορική ρωµαϊκή. Πόσο 

πολύ µετρούσε για τους Βυζαντινούς το γεγονός της συνέχειας της αυτοκρατορικής 

εξουσίας από την αρχαία Ρώµη; Καταρχάς, όσον αφορά την επίσηµη κρατική 

ιδεολογία, αυτό το ερώτηµα δεν είναι δύσκολο να απαντηθεί. Ο αυτοκράτορας 

διακήρυσσε διαρκώς τη συνέχεια της αυτοκρατορίας, της αρχής της Νέας Ρώµης, 

πάνω στην οποία ήταν δοµηµένη ολόκληρη η υποτιθέµενη κοσµοκρατορία της 

Βυζαντινής αυτοκρατορίας και η νοµιµοποίηση του αυτοκράτορα. Αναµφίβολα, η 

ισχύς αυτής της θεωρίας σε πολιτικό επίπεδο τον 12ο αι. συνέχισε να είναι δυνατή. 

Κατά την βασιλεία του Μανουήλ είχε ιδιαίτερη αξία µάλιστα, λόγω των 

διπλωµατικών προσπαθειών του τελευταίου να αντιµετωπίσει την διεκδίκηση της 

αρχής των Ρωµαίων από τους Γερµανούς αυτοκράτορες και να αναγνωριστεί (κυρίως 

από τον Πάπα) ως ο µοναδικός Ρωµαίος αυτοκράτορας σε Ανατολή και ∆ύση. Αυτή 

ακριβώς η θεωρία βοήθησε τον Μανουήλ στη νοµιµοποίηση πολέµων και στη 

διεκδίκηση ξένων εδαφών, όπως την Ιταλία και την Αίγυπτο. Ο ίδιος ο Μανουήλ 

φρόντισε να επαναφέρει σε υπογραφές του αρχαία λατινικά αυτοκρατορικά επίθετα. 

Είναι φυσικό ότι αυτά τα στοιχεία θα αντανακλώνται και στο επίπεδο της 

ρητορικής, της επίσηµης δηµόσιας έκφρασης της πολιτικής ιδεολογίας. ∆ύο 

συγγραφείς χρησιµοποιούν αρκετά έντονα τα ρωµαϊκά στοιχεία: o Νικηφόρος 

Βασιλάκης και ο Θεόδωρος Πρόδροµος. Στον Θεόδωρο Πρόδροµο, στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, η Κωνσταντινούπολη αποκαλείται Νέα Ρώµη και ο 

αυτοκράτορας είναι ο κοσµοκράτωρ, ο βασιλεύς της γης 487. Η οικουµενικότητα που 

έχει φθάσει ή πρόκειται να φθάσει η εξουσία του αυτοκράτορα είναι ένας επίσης 

πολύ κοινός τόπος 488. Παράλληλα, οι Ρωµαίοι αποκαλούνται αρκετά συχνά Αύσονες, 

                                                 
485 Μιχαήλ Γλυκάς, E„j t¦j ¢por…aj tÁj Qe…aj GrafÁj, κεφ.63. 
486 Ζωναράς, Ι.208. 
487 Π.χ. Θεόδωρος Πρόδροµος, XVI.203. 
488 Π.χ. Θεόδωρος Πρόδροµος, XVI.167-177. 
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επίθετο που παραπέµπει κατευθείαν στη λατινική καταγωγή τους. Συγκρίσεις µε 

αρχαίους Ρωµαίους δεν απαντώνται αρκετά συχνά, αν εξαιρέσει κανείς την σύγκριση 

του Ιωάννη Β΄ µε τον Κλαύδιο 489.  

Στο Νικηφόρο Βασιλάκη, πάλι, οι συγκρίσεις µε πρόσωπα από την αρχαία 

ρωµαϊκή ιστορία είναι σχεδόν τόσο συχνές όσο αυτές µε αρχαίους Έλληνες και µε 

βιβλικά πρόσωπα, περισσότερο δηλαδή από κάθε άλλο συγγραφέα. Σε έναν µόνο 

λόγο του αναφέρονται ως όροι συγκρίσεως ο Ταρκύνιος, ο Τύλλιος, ο Γρατιανός, ο 

Φάβιος, ο στρατηγός Μάρκελλος, ο Αιµίλιος Παύλος, ο Λεύκιος, o Αινείας, ο 

Αννίβας, ο Σκηπίωνας και ο Σερτώριος ενώ αναφέρεται και το επίθετο Αύσονες για 

τους Ρωµαίους 490.  Αυτές οι συγκρίσεις δεν χρησιµοποιούνται µόνο για τον 

αυτοκράτορα, αλλά και για άλλα πρόσωπα. Έτσι, ο Αλέξιος Αριστηνός είναι Ρωµαίος 

ἐξ Αἰνείου τὸ γένος και η δεινότητά του συγκρίνεται µε αυτή του Κικέρωνα 491. 

Παράλληλα, εµφανίζεται και η εικόνα της αρχαίας Ρώµης. Στον λόγο του προς το 

νοµοφύλακα Αλέξιο Αριστηνό τον καλεί να του διηγηθεί για την ήδη γερασµένη Ρώµη 

και για τον οιωνό που είχε δοθεί στο λόφο του Καπιτωλίου ότι η Ρώµη θα χρηµατίσει 

βασίλισσα των πόλεων 492. ∆εν είναι µόνο ο Αλέξιος Αριστηνός που προσπαθούσε να 

συνδέσει το παρελθόν του µε την αρχαία Ρώµη. Ο Τζέτζης συνδέει το Νικηφόρο 

Σερβλία µε τους αρχαίους Σερβίλιους 493. Κάτι ανάλογο είχαν προωθήσει και οι 

∆ούκες: ο Νικηφόρος Βρυέννιος γράφει πως οι ∆ούκες ανήκαν στο «φύλο του Μ. 

Κωνσταντίνου» µε τον οποίο και συνδέονταν συγγενικά και είχαν έρθει µαζί µε άλλες 

αριστοκρατικές οικογένειες από την πρεσβυτέρα Ρώµη 494. 

Οι δύο αυτοί συγγραφείς είναι η εξαίρεση στον κανόνα. Στην πραγµατικότητα 

η κλασική ρωµαϊκή κληρονοµιά έχει πολλή µικρή απήχηση σε άλλους συγγραφείς. 

Στο Μιχαήλ Ιταλικό ελάχιστες είναι οι απλές αναφορές στον Ποµπήιο και στον 

Καίσαρα 495, ενώ µόνο µία φορά ξεκάθαρα συνδέει την εποχή της ρωµαϊκής res 

publica, µε την εποχή των Καισάρων και του Τιβερίου και έπειτα του Μ. 

Κωνσταντίνου την οποία και θεωρεί ως µια ακµάζουσα περίοδος, µε την σύγχρονή 

                                                 
489 Θεόδωρος Πρόδροµος, Ι.126. 
490 Νικηφόρος Βασιλάκης, 65.22. 
491 Νικηφόρος Βασιλάκης, 13 και 18. 
492 Νικηφόρος Βασιλάκης, 13-14. 
493 Τζέτζης, Επιστολές, 18.31-32. 
494 Νικηφόρος Βρυέννιος, Πρόλογος.θ΄. 
495 Μιχαήλ Ιταλικός, 39.229 και 43.266. 
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του εποχή, στην οποία τα πράγµατα των Ρωµαίων µέχρι που ανέλαβε  ο Μανουήλ Α΄ 

είχαν καταντήσει σε πολύ κακή κατάσταση 496. Εντούτοις, η ρωµαϊκή κληρονοµιά 

απουσιάζει παντελώς από τον Γεώργιο Τορνίκη, τον Μιχαήλ Χωνιάτη και τον 

Ευστάθιο Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο είναι για την περίπτωση του 

Ευσταθίου, ο οποίος συνέθεσε αρκετούς λόγους για το Μανουήλ Α΄, έναν 

αυτοκράτορα που, όπως είδαµε, προωθούσε αρκετά την ρωµαϊκή κληρονοµιά. 

Στους χρονογράφους και τους ιστορικούς του 12ου αι. η ρωµαϊκή κληρονοµιά 

του Βυζαντινού κράτους είναι πάντως παρούσα. Καταρχάς, είναι παρούσα σε µεγάλο 

βαθµό στη Χρονογραφία του Ιωάννη Ζωναρά. Ο Ζωναράς αφιερώνει πάνω από τη 

µισή έκταση της Χρονογραφίας της περιόδου πριν από τη βασιλεία του Μ. 

Κωνσταντίνου στην ρωµαϊκή ιστορία, εκ του οποίου τµήµατος τα 2/3 είναι η 

ρωµαϊκή ιστορία πριν από τον Αύγουστο, γεγονός ασυνήθιστο για κάθε άλλο 

χρονογράφο. Ο Ζωναράς ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για το ρωµαϊκό παρελθόν και 

συνέδεε τη βυζαντινή ιστορία άρρηκτα µε τη ρωµαϊκή, αλλά αυτό έχει σχέση και µε 

το πρόγραµµα και το σκοπό του έργου του, που είναι η καταδίκη της απολυταρχίας 

των Κοµνηνών. Η Άννα Κοµνηνή, από την άλλη, συγκρίνει ως στρατηγό τον πατέρα 

της µε τους Σκιπίωνα, Αιµίλιο και Αννίβα 497, ενώ το επίθετο Αύσονας συναντάται 

τόσο στο Μανασσή όσο και στο Νικήτα Χωνιάτη (στους ρητορικούς του λόγους 

τουλάχιστον) 498.  

Είναι, ωστόσο, ο Κίνναµος εκείνος που θα υπερασπίσει µε σθένος τη ρωµαϊκή 

κληρονοµιά του Βυζαντίου, ερχόµενος αντιµέτωπος µε τις διεκδικήσεις των Λατίνων. 

Ο Κίνναµος δηλώνει περίλυπος για το γεγονός ότι οι ∆υτικοί θεωρούν ότι η βασιλεία 

της Κωνσταντινούπολης είναι διαφορετική από εκείνη της Ρώµης. Λέει, παραπέρα, 

πως η βασιλεία χάθηκε στην πρεσβυτέρα Ρώµη µετά τον Ρωµύλο Αυγουστύλο και πως 

η εξουσία της Ρώµης υπέπεσε στα χέρια των βαρβάρων, αν και για ένα διάστηµα στα 

χρόνια του Ιουστινιανού είχε ανακτηθεί για τους Ρωµαίους. Χρησιµοποιώντας την 

Κωνσταντίνειο ∆ωρεά, πιστεύει πως η εξουσία του Πάπα του είχε δοθεί από τον 

πρώτο των Χριστιανών αυτοκρατόρων το Μέγα Κωνσταντίνο, οπότε, απευθυνόµενος 

σε εκείνον, του λέει, ότι δεν είναι δυνατό να αποδέχεται µεν την εξουσία του Πάπα 

                                                 
496 Μιχαήλ Ιταλικός, 44.276.  
497 Άννα Κοµνηνή, Ι.Α.3. 
498 Μανασσής, 2510· Νικήτας Χωνιάτης, Ε.38 και 46. 
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αλλά να αρνείται την αυτοκρατορική εξουσία του Βυζαντινού αυτοκράτορα από την 

οποία τελικά προέρχεται και η εξουσία του 499. 

Ίσως να είναι ο συλλογισµός πολλών Βυζαντινών συγγραφέων µε άξονα τις 

βασιλείες ακριβώς εκείνος ο οποίος και τελικά συνέβαλε στην απόρριψη ή την 

µείωση της αξίας της ρωµαϊκής παράδοσης στα γραπτά τους. Ξεκινώντας για 

παράδειγµα, χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο στην χρονογραφία του Μιχαήλ Γλυκά, 

αναφερόµενο στην καθαίρεση του Ρωµύλου Αυγουστύλου το 476: «tÒte d¾ tÒte kaˆ 

¹ tîn `Rwma…wn paÚetai basile…a. shme…wsai dὲ Óti ¢pÕ `RwmÚlou ½rxato 

aÛth, kaˆ met¦ ÿat/ kaˆ g/ œth ™n `RwmÚlJ p£lin pšpautai, kratoÚntwn ™ke‹se 

met¦ taàta ῥhgîn megist£nwn kaˆ Ósoi toioàtoi cwr£rcai b£rbaroi» 500. Η 

πρεσβυτέρα Ρώµη ήταν διαφορετική από τη Νέα Ρώµη, την ἡµετέραν των 

Βυζαντινών, στην οποία ο Μ. Κωνσταντίνος είχε µεταφέρει την βασιλεία. Αυτή είναι 

και η θεωρία που επέτρεπε στους Βυζαντινούς την διεκδίκηση της ρωµαϊκότητάς 

τους, µιας ρωµαϊκότητας η οποία, παραδόξως, δεν περιελάµβανε την πρεσβυτέρα 

Ρώµη, από την οποία πολλοί Βυζαντινοί συγγραφείς κρατούν αποστάσεις.  

Στις θεολογικές συζητήσεις µε τη Λατινική Εκκλησία, ο Νικήτας Σίδης 

ασχολείται µε το ζήτηµα των επικαλουµένων πρωτείων της Ρώµης, µε βάση την 

κατοχή της βασιλικής εξουσίας. Ο Σίδης ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς 

η βασιλική εξουσία πέρασε από τους Ασσύριους, στους Πέρσες, στους Μακεδόνες 

και έπειτα στους Ρωµαίους της παλαιάς Ρώµης υπό τον Ρέµο και τον Ρωµύλο. Μετά 

την κατάλυση αυτών (!) ο µέγας ἐν βασιλεύσιν Κωνσταντίνος την µετέφερε στην καθ’ 

ἡµᾶς Νέα Ρώµη 501. Παροµοίως και η Άννα Κοµνηνή αρνούµενη το πρωτείο του 

Πάπα λέει πως: «Kaˆ taàta ¢rcieršwj, ð d…kh, kaˆ taàta prètou ¢rcieršwj 

kaˆ taàta prokaqhmšnou tÁj o„koumšnhj ¡p£shj genomšnou, ésper oân kaˆ oƒ 

Lat‹noi lšgous… te kaˆ o‡ontai· œsti g¦r kaˆ toàto tÁj ¢lazone…aj aÙtîn. 
MetapeptwkÒtwn g¦r tîn sk»ptrwn ™ke‹qen ™nq£de e„j t¾n ¹medap»n te kaˆ 

¹metšran basil…da pÒlin kaˆ d¾ kaˆ tÁj sugkl»tou kaˆ ¤ma p£shj tÁj 

t£xewj metapšptwke kaˆ ¹ tîn qrÒnwn ¢rcieratik¾ t£xij» 502. Με σχόλια 

παρόµοια του Γλυκά γράφει και ο Μανασσής: «`H mὲn oân `Rèmh prÕj mikrÕn œti 

                                                 
499 Κινναµός, 218-220.  
500 Μιχαήλ Γλυκάς, 490. 
501 Νικήτας Σίδης, De controversiis ecclesiae Graecae et Latinae (recensio A), 1.I.2. 
502 Άννα Κοµνηνή, Ι.ΙΓ.4. 
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basileuqe‹sa * tÕ kr£toj tÕ bas…leion e„j tšloj ¢fVršqh, * kaˆ tîn 

barb£rwn to‹j ῥhxˆn eἶxe kaˆ to‹j ™qn£rcaij, * kaˆ ta‹j pal£maij dustucîj 

toÚtwn ™tapeinèqh… * `RwmÚlon scoàsa kat' ¢rc¦j œnnomon basilša, (2493) 

* kaˆ p£lin perist»sasa tÕ kr£toj e„j `RwmÚlon * oÙkšti t¾n kubšrnhsin 

œscen ™k basilšwn, * barb£roij d' ØpokÚyasa kaˆ cwrobathqe‹sa… * Kaˆ 

taàta mὲn sumbšbhke tÍ presbutšrv `RèmV· * ¹ d' ¹metšra tšqhlen, aÜxei, 

krate‹, ne£zei, * kaˆ mšcri tšlouj aÜxoito, naˆ basileà pant£nax» 503. Αυτές 

είναι ίσως και οι µοναδικές εκδηλώσεις νοσταλγίας και λύπης για την µοίρα της 

πρεσβυτέρας Ρώµης που θα συναντήσουµε τον 12ο αι., αλλά χαρακτηριστική είναι 

και η αντίθεση που δηµιουργείται µε τον επακόλουθο εγκωµιασµό της Νέας Ρώµης. 

Πιθανότατα πίσω από αυτή την διαπίστωση κρύβεται η διαφορετικότητα µε 

την οποία, όπως είδαµε, ο Τζέτζης αντιµετωπίζει τους αρχαίους Ρωµαίους: είναι 

εκείνοι οι Ιταλοί Αινειάδες Ρωµαίοι, οι Αύσονες. Η συνέχεια εκείνων των βάρβαρων 

Ρωµαίων, όπως λέει ο Τζέτζης, δεν είναι άλλη από τους σύγχρονους βάρβαρους 

Λατίνους. Με αυτό το σκεπτικό ίσως τελικά δεν είναι τυχαίο και που ο Μανασσής 

αποκαλεί βάρβαρους τους Τρώες, τους θεωρούµενους πρόγονους των αρχαίων 

Ρωµαίων. Αυτή η διάκριση απηχείται και στην Ιστορία του Νικήτα Χωνιάτη (ωστόσο 

σε απόσπασµα γραµµένο µετά το 1204 και µε καθαρά ρητορικό χαρακτήρα) όπου 

αποκαλεί Αινειάδες τους Λατίνους κατακτητές της Κωνσταντινούπολης, κάνοντας 

παράλληλα µια παροµοίωση µε την Τροία 504. Εξάλλου πολλές ξένες αυτοκράτειρες 

του Βυζαντίου στα ρητορικά εγκώµια φέρονται να κατάγονται από Ιούλιους και 

Αυγούστους 505. Αυτό δεν είναι τόσο µια προσπάθεια σύνδεσης µε ένα ρωµαϊκό 

παρελθόν, όσο µια εξύµνηση της θεωρούµενης ευγενικής καταγωγής µιας ξένης 

πριγκίπισσας. Ακριβώς αυτή η απόδοση της καταγωγής σε Ιούλιους και Αυγούστους 

για άλλη µια φορά, πιστεύω, δηλώνει τη διαφορετικότητα µε την οποία εκλάµβαναν 

πολλοί Βυζαντινοί συγγραφείς τους αρχαίους Ρωµαίους, των οποίων απόγονοι 

θεωρούνται οι σύγχρονοι ∆υτικοί και όχι οι ίδιοι οι Βυζαντινοί.   

Αν θα πρέπει να εντοπίσουµε κάποια τοµή στη βυζαντινή ιστορία, στο 

βυζαντινό παρελθόν, έναν κοινό τόπο στους βυζαντινούς συγγραφείς, εκείνη θα 

                                                 
503 Μανασσής, 2483-2508. 
504 Νικήτας Χωνιάτης, 652. 
505 Π.χ. Λάµπρος, 233.6-7 (Ἀλαµανῶν εὐγενεῖς)· Θεόδωρος Πρόδροµος, VII.5-6 (Ειρήνη – Bertha)· 

Νικήτας Χωνιάτης, Ε.40 (Μαρία της Ουγγαρίας). 
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τοποθετούνταν αναµφίβολα στην βασιλεία του Μ. Κωνσταντίνου. Όπως είδαµε, οι 

εκτιµήσεις των Βυζαντινών για τον Μ. Κωνσταντίνο είναι πάντοτε εξαίρετες για το 

πρόσωπο του: είναι ο µέγας ανάµεσα στους βασιλείς. Και αυτό συµβαίνει όχι µόνο 

γιατί ο Κωνσταντίνος ήταν ο πρώτος Χριστιανός αυτοκράτορας, αλλά, κυρίως, γιατί 

µετέφερε την βασιλική αρχή στην Κωνσταντινούπολη. Η Κωνσταντινούπολη είναι 

µια πόλη που κατέχει κεντρικό ρόλο στην πολιτική σκέψη των Βυζαντινών, πόσο 

µάλλον τον 12ο αι. σε µια εποχή που η άρχουσα τάξη συνδεόταν άρρηκτα µε την 

πρωτεύουσα 506. Ακόµα περισσότερο ήταν τότε που το βυζαντινό κράτος έµοιαζε µε 

«πόλη – κράτος». Ολόκληρη η αυτοκρατορία έµοιαζε να συντηρεί την 

Κωνσταντινούπολη και τις αριστοκρατικές τάξεις που ζούσαν εκεί και ζούσαν από τις 

τεράστιες αγροτικές εκτάσεις που κατείχαν στις επαρχίες. Ίσως δεν είναι τυχαίο 

αυτήν την εποχή που σε πολλά εγκώµια οι κατακτήσεις του αυτοκράτορα 

παρουσιάζονται ως προσθήκες στην εξουσία της Κωνσταντινούπολης 507. Εν πολλοίς, 

η κατοχή της Κωνσταντινούπολης, της Νέας Ρώµης, ήταν εκείνη που έδινε στους 

Βυζαντινούς το δικαίωµα να αυτοαποκαλούνται Ρωµαίοι. Αυτός είναι προφανώς και 

ο λόγος για τον οποίο η αντίδρασή τους ήταν τόσο έντονη µετά το 1204. O µύθος της 

καταγωγής των Ρωµαίων θα πρέπει να αναζητηθεί στην ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης. Οι Βυζαντινοί θεωρούσαν εαυτούς πρώτα από όλα 

κληρονόµους του Μ. Κωνσταντίνου και όχι του Μ. Αλεξάνδρου, του ∆αβίδ ή του 

Αυγούστου. 

 

 

                                                 
506 Βλ. γενικά Ahrweiler H., “Recherces sur la societe byzantine au xi siecle: nouvelles hierarchies et 

nouvelles solidarites”, Travaux et Memoires (TM) 6 [1976], 123-124· Magdalino P., “Constantinople 

and the outside world”, στο Strangers to themselves: the Byzantine outsider (Smythe D.); papers from 

the Thirty-second Spring Symposium of Byzantine Studies, University of Sussex, Brighton, March 

1998, Aldershot 2000, 149-162. 
507 Π.χ. Θεόδωρος Πρόδροµος, ΧΙ.131-136. 
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E. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

 

Συµπερασµατικά, έχοντας εξετάσει την ορολογία των πηγών µας, µπορούµε 

να πούµε πως τον 12ο αι. οι Βυζαντινοί, ή Ρωµαίοι όπως αυτοαποκαλούνταν, 

σκέφτονταν τον εαυτό τους ως µια πληθυσµιακή οµάδα µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

τα οποία και αντιπαρέθεταν στους µη Ρωµαίους και τους διαχώριζαν από εκείνους. Η 

ταυτότητα του Ρωµαίου δεν ήταν µόνο µια ιδιότητα που προσδιόριζε τους υπηκόους 

του αυτοκράτορα, αλλά προσδιόριζε µια συγκεκριµένη οµάδα πληθυσµού, ένα 

µεγάλο µέρος, απλώς, των υπηκόων του αυτοκράτορα. Με βάση την εξέταση των 

πηγών, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός Ρωµαίου του 12ου αι. αφορούσαν τρεις 

κυρίως ιδιότητες, τρεις διαφορές, η κατοχή των οποίων τους ξεχώριζε από τους µη 

Ρωµαίους: α) η υποταγή στο Ρωµαίο αυτοκράτορα, ή η σχετικά πρόσφατη υποταγή 

τους όσον αφορά τους κατοίκους της Μ. Ασίας, β) η χρήση της ελληνικής γλώσσας 

και γ) η ορθόδοξη πίστη. 

Ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι κανένα από αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

είναι επίκτητο και αυτό είναι το σηµαντικό στην όλη συζήτηση. Κάποιος, χωρίς την 

κατοχή και των τριών χαρακτηριστικών εκ γεννησέως, δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί 

Ρωµαίος. Ένας που θα υποτάσσονταν στον αυτοκράτορα και στην εκκλησία της 

Κωνσταντινούπολης και θα µάθαινε την ελληνική γλώσσα δεν αποκτούσε αυτόµατα 

και την ταυτότητα του Ρωµαίου. Παρέµενε ένας αλλογενής. Έτσι, όσοι αποστατούσαν 

από την εξουσία του αυτοκράτορα, αλλά πριν κατείχαν τα τρία θεµελιώδη 

χαρακτηριστικά, συνέχιζαν να είναι Ρωµαίοι (π.χ. ο Μανουήλ Μαυροζώµης). 

Άνθρωποι όµως, όπως οι αδερφοί Ασάν και ο Χρυσός, ήταν και παρέµεναν 

αλλογενείς Βλάχοι και όχι Ρωµαίοι. Παροµοίως ισχύει και για τους µη ορθοδόξους. 

Μπορεί άνθρωποι όπως ο ∆ηµήτριος της Λάµπης ή ο Ευστράτιος της Λάµπης που 

επέδειξαν αιρετικές τάσεις, να είναι Ρωµαίοι, καθώς είχαν γεννηθεί ορθόδοξοι και 

κατείχαν τα άλλα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, αλλά άλλοι ορθόδοξοι λαοί, όπως 

οι Βλάχοι, οι Ρώσοι και οι Χριστιανοί της Ανατολής δεν είναι Ρωµαίοι. Τέλος και 

στη γλώσσα ισχύει η ίδια παρατήρηση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 

Ιωάννη Ιταλού, ενός ατόµου που ενώ µετείχε στην ελληνική παιδεία και προφανώς 

είχε γνώση τουλάχιστον της αττικής διαλέκτου, όπως θα έπρεπε κάθε λόγιος της 

εποχής, εντούτοις παρέµενε ένας βάρβαρος. 
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Από τα τρία χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν αναµφίβολα το πιο 

θεµελιώδες και σταθερό ήταν η γλώσσα. Σίγουρα η γλώσσα αποτελούσε ένα αρκετά 

εύκολα διακριτό εξωτερικό γνώρισµα ενός ανθρώπου, αλλά δεν µπορούµε να πούµε 

ότι η ελληνοφωνία ήταν το µόνο διακριτό γνώρισµα του Ρωµαίου. ∆εν ήταν Ρωµαίοι 

οι ελληνόφωνοι Μουσουλµάνοι της Μικρά Ασίας, αλλά µιξοβάρβαροι, όπως πιθανώς 

δεν ήταν Ρωµαίοι ούτε οι Παφλαγόνες. Ίσως και για αυτό το λόγο να υπάρχει και ο 

δισταγµός στο Νικήτα Χωνιάτη στο να αποκαλέσει τους κατοίκους της λίµνης 

Πουσγούσης Ρωµαίους, αναφερόµενος σε αυτούς κυρίως ως Χριστιανούς. Πιθανώς το 

γεγονός ότι ζούσαν υπό την εξουσία των Τούρκων και την είχαν αποδεχτεί, 

αντιτιθέµενοι στον Ρωµαίο αυτοκράτορα, να µην τους καθιστούσε πραγµατικούς 

Ρωµαίους, σε αντίθεση µε τους κατοίκους του Ικονίου και του Φιλοµηλίου στην 

Αλεξιάδα, που ακολούθησαν εθελοντικά τον Αλέξιο Α΄.  

Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι αυτές είναι µάλλον ιδιαίτερες 

περιπτώσεις, εξαιρέσεις στο γενικό κανόνα. Η γέννηση εντός της επικράτειας των 

Ρωµαίων από Ρωµαίους γονείς ήταν ένα χαρακτηριστικό, αλλά ουσιαστικά 

στηρίζεται στην αµφισβητήσιµη περίπτωση των κατοίκων της λίµνης Πουσγούσης 

και στο γεγονός ότι το 12ο αι. οι περισσότεροι ελληνόφωνοι Ορθόδοξοι πληθυσµοί 

τύχαινε να είναι και υπήκοοι του αυτοκράτορα. ∆εν ήταν βασικό χαρακτηριστικό και 

αυτό θα το δείξει το µέλλον: µετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ο Ρωµαίος 

πλέον θα κρίνεται από την ελληνοφωνία και την Ορθοδοξία του, δεδοµένου άλλωστε 

και του γεγονότος ότι το µεγαλύτερο µέρος των Ρωµαίων τέθηκε υπό την εξουσία 

των αλλογενών. ∆εν τέθηκε τότε κανένα θέµα σύγχυσης για το ποιος είναι Ρωµαίος 

και ποιος όχι. Την ιδιότητα του Ρωµαίου την κατείχαν τόσο εκείνοι που ζούσαν υπό 

την εξουσία του Θεόδωρου Λάσκαρι, όσο και εκείνοι που ζούσαν υπό την εξουσία 

των Λατίνων 508. Από την άλλη, η ορθόδοξη πίστη για αυτήν την περίοδο ακόµη είναι 

ένα µόνο αόριστο καθεστώς, πέρα από τα σαφή όρια γενικότερα της ίδιας της 

Χριστιανοσύνης. Παρότι οι διαφορές µεταξύ Λατίνων και Βυζαντινών ήταν υπαρκτές 

και ορατές στους ίδιους τους ανθρώπους, η χριστιανοσύνη δεν είχε υποστεί ακόµη 

εκείνο το σαφή διαχωρισµό που θα τεθεί µετά το 1204. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι µόνοι 

µη Ρωµαίοι, ελληνόφωνοι µεν αλλά µη Ορθόδοξοι, που αναφέρονται είναι οι 

Βογόµιλοι και εκείνοι οι µιξοβάρβαροι στην Αλεξιάδα. 

                                                 
508 Νικήτας Χωνιάτης, 614 και 625. 
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Αλλά µπορούµε στηριγµένοι σε αυτό το στοιχείο της ελληνοφωνίας για να 

υποστηρίξουµε ότι οι Βυζαντινοί έκρυβαν πίσω από την ονοµασία Ρωµαίοι την 

ελληνικότητά τους; ∆εν θα έπρεπε να περιµένουµε µία απλή συγκεκριµένη απάντηση 

σε αυτό το ερώτηµα. Απλούστατα γιατί κάθε άτοµο µπορεί να αντιλαµβάνεται µε 

διαφορετικό τρόπο την ρωµαϊκότητά του. Οι παράµετροι της ταυτότητας των 

Βυζαντινών το 12ο αι., σε σχέση µε το παρελθόν τους, καθοριζόταν από την 

υιοθέτηση τριων κληρονοµιών εκ µέρους τους: της αρχαίας ελληνικής, την ιουδαιο-

χριστιανικής και της αυτοκρατορικής ρωµαϊκής. Εξετάζοντας κάθε µία ξεχωριστά, 

προσπάθησα να µειώσω την σηµασία που κατά καιρούς έχει δοθεί ιδιαίτερα σε 

κάποιες από αυτές. ∆εν πιστεύω καν πως είχε τεθεί θέµα εκλογής ή απόρριψης 

κάποιας εκ των τριών στη σκέψη των Βυζαντινών, τουλάχιστον όσον αφορά το 12ο 

αι. Το όλο ζήτηµα δεν ήταν η επιλογή κάποιας, αλλά ο συνδυασµός αυτών των 

κληρονοµιών έστω και µε µια θολή διάκριση. Κανείς Βυζαντινός του 12ου αι. δεν 

πρόκρινε κάποια πάνω από τις υπόλοιπες ούτε και απέρριψε µια εξ αυτών. Οι 

ταυτότητες αυτές συνυπήρχαν σε διαφορετικό βαθµό σε κάθε άτοµο. Μπορεί για 

κάποιους βυζαντινούς λόγιους η µελέτη των κλασικών κειµένων, αν δεν γινόταν 

σωστά, να ήταν επικίνδυνη και οι χριστιανικοί συγγραφείς να ήταν σαφώς ανώτεροι 

των αρχαίων Ελλήνων, ωστόσο και σε αυτούς ακριβώς τους κύκλους η παιδεία είχε 

ελληνικό χρώµα. Ήταν ο Γεώργιος Τορνίκης εκείνος που υπεράσπισε µε σθένος τους 

χριστιανούς συγγραφείς και εκείνος που ταυτόχρονα προέβαλλε την ελληνικότητα 

της παιδείας του απέναντι στην βαρβαρότητα, και την λατρεία των αρχαίων µνηµείων 

της Αθήνας απέναντι στα αρχαία µνηµεία της Ρώµης.  O Θεόδωρος Πρόδροµος είναι 

εκείνος που στα εγκώµιά του χρησιµοποιεί τόσο έντονα κλασικά ρωµαϊκά στοιχεία 

και χριστιανικά µοτίβα, αλλά ταυτόχρονα είναι από τους συγγραφείς που συνέθεσε 

µυθιστορήµατα ελληνιστικού τύπου και θαύµαζε την πλατωνική φιλοσοφία. Όσο η 

Άννα Κοµνηνή τοποθετούσε ψηλά την ελληνική παιδεία, ως προσδιοριστικό 

γνώρισµα ενός ανθρώπου και την αντιπαρέθετε και εκείνη στην βαρβαρότητα, τόσο 

υπεράσπιζε την ορθόδοξη µελέτη της, θεωρούσε κορυφή της φιλοσοφίας τα γραπτά 

του Μαξίµου του Οµολογητή και υπεράσπιζε την ρωµαϊκότητα και οικουµενικότητα 

της βυζαντινής εξουσίας. Όσο ευγενείς Έλληνες ήταν οι Ρωµαίοι του Ευσταθίου 

Θεσσαλονίκης, τόσο αποτελούσαν και τον εκλεκτό λαό του Θεού.  

Οι Ρωµαίοι αποτελούσαν λοιπόν µια εθνότητα. Η ρωµαϊκότητα είναι µια 

ταυτότητα δοµηµένη στη βάση της παρατήρησης των κοινών πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών των µελών της. Οι Ρωµαίοι έχουν κοινή γλώσσα, κοινά έθιµα, 
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στοιχεία διακριτά, τα οποία τους διαχώριζαν από όσους δεν άνηκαν στην οµάδα, τους 

βάρβαρους, τους αλλογενείς. Είναι µια κοινότητα ανθρώπων µε κοινό όνοµα 

(Ρωµαίοι), ένα µύθο κοινής καταγωγής και κοινές ιστορικές µνήµες (ίδρυση της 

Κωνσταντινούπολης και Μ. Κωνσταντίνος)· συσχετίζεται µε ένα συγκεκριµένο 

έδαφος (τη γη των Ρωµαίων) και µπορούµε να πούµε πως έχει µια αίσθηση 

συνεκτικότητας. 

Αποτελούσαν, όµως, ένα έθνος; Αναµφίβολα δεν ήταν, µε βάση τον 

µοντερνίστικο ορισµό. Η βυζαντινή ήταν πάνω από όλα µια µεσαιωνική κοινωνία 

στην οποία απουσιάζει η µαζικότητα του πολιτισµού, της συµµετοχής και της 

εκπαίδευσης που απαιτείται σε αυτό τον ορισµό του έθνους. Από την άλλη, 

αποτελούσαν οι Ρωµαίοι ένα έθνος µε βάση τον πρόσφατο πιο ευέλικτο ορισµό των 

µεσαιωνολόγων; Φυσικά οι Ρωµαίοι ήταν µια πολιτική κοινότητα η οποία είχε 

καλλιεργήσει την αυτό-εικόνα της σε αντιπαράθεση µε τον Άλλο, καθώς και κοινούς 

µύθους και σύµβολα· κατείχε µια πατρογονική γη· τα µέλη της υπάκουγαν σε ένα 

κοινό νοµικό κώδικα· ένας δηµόσιος πολιτισµός διαχέονταν στα µέλη αυτής της 

πολιτικής κοινότητας, τουλάχιστον όσον αφορά τα ανώτερα κοινωνικά στρώµατα. 

Με λίγα λόγια ταιριάζει σε αυτό τον ορισµό. Αν όµως αποδεχτούµε αυτό τον ορισµό, 

τότε θα πρέπει να εντάξουµε σε αυτή την ανθρώπινη κοινότητα όλους τους υπηκόους 

του αυτοκράτορα, καθώς αυτά τα στοιχεία θα αφορούσαν όλους τους πολίτες του 

κράτους και όχι τους Ρωµαίους τους οποίους προσδιορίσαµε ως µια εθνοτική οµάδα 

προηγουµένως. Ωστόσο έτσι θα βρισκόµασταν απέναντι σε µια θολή διάκριση, καθώς 

έχει γίνει σαφές πως δεν είναι όλοι οι υπήκοοι του αυτοκράτορα, όλοι οι πολίτες του 

Βυζαντινού κράτους, Ρωµαίοι το γένος, άσχετα αν ανήκουν στην πολιτική κοινότητα 

των Ρωµαίων. Για να γίνει πιο σαφής αυτή η θολή διάκριση ένας σύγχρονος 

παραλληλισµός δεν είναι άτοπος. Οι Μουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης ανήκουν 

µεν στο ελληνικό έθνος, δεν ανήκουν όµως στην ελληνική εθνότητα. Παρά τις 

διάφορες πολιτικές σκοπιµότητες, οι Μουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης, αποτελούν 

µια διαφορετική εθνότητα. Αυτή η σύγχυσή µας προέρχεται από την αδυναµία ακόµη 

και σήµερα διάκρισης µεταξύ έθνους και εθνότητας στο ευρύ κοινό, σε µια χώρα σαν 

την Ελλάδα, όπου έχει κυριαρχίσει η θεωρία του 19ου αι. για το έθνος. 

 

 

Οµολογουµένως, η µελέτη αυτή άφησε αναπάντητα αρκετά ερωτήµατα. 

Κύριος λόγος είναι τα χρονικά όρια που είχαν τεθεί. Αυτό σήµαινε και πως ο 12ος αι. 
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και οι απαντήσεις που βρήκαµε για αυτόν δεν ήταν δυνατόν να εξεταστούν και να 

τοποθετηθούν σε ευρύτερα χρονικά πλαίσια, ώστε να εξεταστούν οι διαφορές και οι 

εξελίξεις που συνέβησαν, κατευθύνσεις προς τις οποίες θα πρέπει να κατευθυνθεί η 

έρευνα. Είναι άραγε αυτά τα όρια της ρωµαϊκότητας και σε προηγούµενους αιώνες; 

Αναµφίβολα δεν θα πρέπει να περιµένουµε να το συναντήσουµε στον 8ο αι. για 

παράδειγµα. Ωστόσο, τότε οι Ρωµαίοι προσδιορίζονταν µε βάση άλλη συνισταµένη: 

τους Άραβες και τους βόρειους λαούς. Απέναντι στους Μουσουλµάνους Άραβες και 

τους Σλάβους ή Βούλγαρους παγανιστές οι Ρωµαίοι ήταν οι Χριστιανοί. Υπό αυτή 

την έννοια η ιδιότητα που διαχώριζε τους Ρωµαίους από τους µη Ρωµαίους ήταν η 

θρησκεία.  

Αυτή η αίσθηση της κοινής συµµετοχής σε µια οµάδα δεν φαίνεται να ήταν 

τίποτα άλλο από την συµβίωση επί αιώνες, υπό την αιγίδα του ρωµαϊκού – 

βυζαντινού κράτους, πληθυσµών που πολιτιστικά απέκλιναν αρκετά µεταξύ τους. Η 

συµβίωση αυτή έφερε σιγά – σιγά τη συνοχή και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι πληθυσµοί 

που έφυγαν σε πρώιµη περίοδο από τη βυζαντινή εξουσία, όπως στην περιοχή της 

Συρίας και της Αιγύπτου, αρκετά νωρίς εντάχθηκαν στο µουσουλµανικό κόσµο. Το 

ίδιο συνέβη πάντως και µε τους βυζαντινούς πληθυσµούς της Ν. Ιταλίας µετά την 

κατάκτησή της από τους Νορµανδούς. Πολύ πιθανώς να ήταν η υφιστάµενη 

απόσταση από τα κυρίως βυζαντινά εδάφη εκείνη που έκανε τα όρια της 

ρωµαϊκότητας των πληθυσµών αυτών προσπελάσιµα. Όπως είπαµε, µε βάση την 

ανάλυση του Barth, µια εθνοτική οµάδα επιβιώνει όσο καταφέρνει να διατηρεί 

διακριτά τα όρια της. Οπότε όταν η βυζαντινή εξουσία χάθηκε και έχοντας αποτύχει 

να δηµιουργηθούν εναλλακτικά όρια που θα διακρίνουν τους εκεί Ρωµαίους από 

άλλους Χριστιανούς, οι πληθυσµοί αυτοί ενσωµατώθηκαν µέσα σε διάστηµα ενός – 

δύο αιώνων. 

13 Απριλίου 1204: η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Βενετών και 

των Σταυροφόρων της ∆΄ Σταυροφορίας. Αυτό ήταν ένα καίριο πλήγµα στη 

περηφάνια των Ρωµαίων. Είναι ένα γεγονός που αντανακλούν και τα γραπτά των 

σύγχρονων της εποχής Βυζαντινών συγγραφέων, όπως εκείνα των αδερφών Χωνιάτη. 

Η θλίψη και η αγανάκτηση για την Άλωση είναι έκδηλα συναισθήµατα στα κείµενά 

τους µετά το 1204. Φαινόταν σαν να είχε χαθεί ολόκληρος ο λόγος ύπαρξης των 

Ρωµαίων, το εθνικό τους κέντρο, η πόλη η οποία τους παρείχε το δικαίωµα να 

αυτοαποκαλούνται Ρωµαίοι. Αντιθέτως, όµως, µε την περίπτωση των Ρωµαίων της 

Ν. Ιταλίας, οι βυζαντινοί πληθυσµοί που πέρασαν υπό την εξουσία των Λατίνων 
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κατόρθωσαν να επιβιώσουν τους επόµενους αιώνες σε κάθε περιοχή, παραµένοντας 

εξαρχής διακριτοί, παρά τη συνεχή λατινική παρουσία επί αιώνες. Οι εξελίξεις είχαν 

προλάβει µια τέτοια συνέπεια. Οι Ρωµαίοι είχαν κατορθώσει να δοµήσουν µια 

ξεχωριστή ταυτότητα που τους διέκρινε τόσο από τους Λατίνους όσο και από τους 

άλλους Ορθόδοξους λαούς. Πολύ πιθανώς αυτές οι εξελίξεις να χρονολογούνται 

τουλάχιστον ένα αιώνα νωρίτερα. Τότε µε την επέκταση της βυζαντινής εξουσίας στα 

Βαλκάνια µε την προσάρτηση της Βουλγαρίας, αλλά ιδίως στην Ανατολή µε την 

ενσωµάτωση περιοχών στη Συρία, τη Μεσοποταµία και την Αρµενία που είχαν µείνει 

εκτός βυζαντινής εξουσίας πάνω από τέσσερις αιώνες ή σε κάποιες περιπτώσεις και 

ποτέ, έγινε φανερό το πολιτιστικό, όσο και θρησκευτικό σε πολλές περιπτώσεις, 

χάσµα που χώριζε τους Βυζαντινούς από τους κατοίκους αυτών των περιοχών 509. 

Αυτή είναι και η κεφαλαιώδης σηµασία του 12ου αι. για την µετέπειτα πορεία της 

βυζαντινής εθνοτικής ταυτότητας: η δηµιουργία µιας ξεχωριστής διακριτής ισχυρής 

ταυτότητας για τους Ρωµαίους, µια ταυτότητα που η Εκκλησία και το Κράτος θα 

διαφυλάξουν. 

Μετά το 1204 νέα δεδοµένα προέκυψαν. Οι παράµετροι της βυζαντινής 

ταυτότητας στα χρόνια της «αιχµαλωσίας» της Κωνσταντινούπολης θα δοµηθούν µε 

έµφαση στην αρχαία ελληνική κληρονοµιά καθώς και την µεσσιανική χριστιανική, 

στην ιδέα του βυζαντινού ως του εκλεκτού λαού του Θεού, στοιχεία που προϋπήρχαν 

µεν όπως είδαµε στην βυζαντινή σκέψη, αλλά, όσον αφορά την αρχαία ελληνική 

κληρονοµιά, δεν είχαν ενταχθεί στην πολιτική ιδεολογία 510. Το υπόβαθρο του 12ου 

αι. και το σοκ του 1204 επέτρεψαν µια τέτοια εξέλιξη. Ωστόσο, ο 12ος αιώνας ήταν 

εκείνος που επέτρεψε και τον διαχωρισµό της ανατολικής χριστιανοσύνης από τη 

δυτική, ένας διαχωρισµός που σταθεροποιήθηκε µετά το 1204. Πλέον και µε την 

αυξανόµενη ισχύ της Εκκλησίας και την τάση ανεξαρτητοποίησης της από την 

αυτοκρατορική εξουσία (κάτι σχεδόν ανύπαρκτο το 12ο αι.), µια αποκλειστικά 

                                                 
509 Βλ. Ahrweiler, “Recherches sur la société byzantine”, 118-124. 
510 Angelov D. “Byzantine ideological reactions to the Latin conquest of Constantinople”, στο Laiou A. 

(ed.), Urbs Capta: The Fourth Crusade and its consequences (La IVe Croisade et ses consequences), 

Paris 2005, 293-310· Angold M., “Byzantine ‘Nationalism’ and the Nicaean Empire”, Byzantine and 

Modern Greek Studies 1 [1975], 49-70· Gounaridis P., “ ‘Grecs’, ‘Hellènes’ et ‘Romains’ dans l’ état 

de Nicée”, στο Αφιέρωµα στον Νίκο Σβορώνο (eds. Κρεµµυδάς Β., Παναγιωτάκης Ν., Μαλτέζου Χ.), 

Τόµος 1,  Ρέθυµνο 1986, 248-257· Irmscher J., “Nikäa als ‘Mittelpunkt des griechischen Patriotismus’ 

”, Byzantinische Forschungen 4 [1972], 114-137. 
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ορθόδοξη ταυτότητα θα αρχίσει να δοµείται στη βάση της ρωµαϊκότητας. Μετά την 

ανάκτηση της Πόλης, αυτή η τάση θα παραµείνει, και στα τελευταία χρόνια πριν την 

άλωση από τους Τούρκους η απόκλιση µεταξύ των δύο ταυτοτήτων θα µεγαλώσει 

δηµιουργώντας αρκετά διαφορετικές ταυτότητες για τους Βυζαντινούς 511. 

Φυσικά οι αποκλίνουσες αυτές ταυτότητες είχαν και σηµεία σύγκλισης, 

βασικότερο των οποίων ήταν ότι αναφέρονταν στον ίδιο λαό, στην ίδια εθνότητα. 

Ωστόσο η πλευρά που συνέδεε τους Ρωµαίους µε τους αρχαίους Έλληνες θα 

«ηττηθεί», αναδεικνύοντας την Ορθόδοξη ταυτότητα ως την κυρίαρχη στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας. Βέβαια ο θρίαµβος αυτής της ιδεολογίας θα έχει σύντοµα και τον 

αντίκτυπό του στα όρια της ρωµαϊκότητας, καθώς πλέον οι ορθόδοξες εθνότητες των 

Βαλκανίων βρέθηκαν σε ένα µουσουλµανικό πλαίσιο, οπότε ο επαναπροσδιορισµός 

της διαφορετικότητας µε βάση την θρησκεία ήταν η αναπόφευκτη εξέλιξη. Ακριβώς 

αυτή η αίσθηση των Ρωµαίων ως µιας διακριτής εθνότητας και η ορθόδοξη 

ταυτότητα ήταν τα στοιχεία που επέτρεψαν την επιβίωσή τους στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας και τελικά τους οδήγησαν στην επανάσταση εναντίον της 

οθωµανικής εξουσίας. Ωστόσο, τότε πια, νέες δυνάµεις και ιδεολογίες είχαν έρθει στο 

προσκήνιο οδηγώντας σε µια ριζική αλλαγή της ταυτότητας της εθνότητας των 

Ρωµαίων και την µεταµόρφωσή τους στο νεοσύστατο Ελληνικό Έθνος. 
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