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έισαγωγή

   πολλῶν ἀνθρώπων εἶδεν ἄστεα

κατά το διήμερο 18-20 Οκτωβρίου 2009 το τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας 
του πανεπιστημίου κρήτης οργάνωσε διεθνές επιστημονικό συμπόσιο με θέμα 
«Οι βυζαντινές πόλεις. προοπτικές της έρευνας και νέες ερμηνευτικές προσεγ-
γίσεις, 8ος-15ος αιώνας». έρέθισμα για τη διοργάνωση του συμποσίου υπήρξε 
το ειδικότερο ερευνητικό ενδιαφέρον που έχουν για τις πόλεις και το αστικό 
φαινόμενο κατά τη βυζαντινή εποχή τα μέλη του τμήματος, τα οποία και συγ-
κρότησαν την οργανωτική επιτροπή: η Όλγα γκράτζιου, η τόνια κιουσοπού-
λου, ο Δημήτρης κυρίτσης, ο κώστας μουστάκας, η Χριστίνα τσιγωνάκη και 
η βίκη Φωσκόλου.

♦

Ο λόγος για την πόλη είναι σχεδόν ανεξάντλητος. αρχιτέκτονες και γεωγράφοι, 
φιλόσοφοι και λογοτέχνες, κοινωνικοί επιστήμονες και εικαστικοί καλλιτέχνες 
μιλούν για την πόλη, εμπνέονται από την αστική ζωή και στοχάζονται γύρω από 
αυτήν, την καταγράφουν και την αναλύουν, τη μυθοποιούν ή την απορρίπτουν. 
Ο χώρος της πόλης συλλέγει και συμπυκνώνει πολλαπλά νοήματα, τα οποία 
αποκρυσταλλώνουν τον χρόνο σε μια ορισμένη ιστορική στιγμή και τα οποία 
χρειάζεται να αποκωδικοποιηθούν για να συλληφθεί, δηλαδή να γίνει κατανοη-
τή, η στιγμή αυτή.

από όσα, πολλά, έχουν γραφτεί για τη σημασία των πόλεων συγκρατώ και 
μεταφέρω εδώ μόνον μια γνωστή και με πολλές ευκαιρίες χρησιμοποιημένη λο-
γοτεχνική εικόνα. την εικόνα της έρσίλιας από τις Αόρατες πόλεις του Ίταλο 
καλβίνο. ςτην περιοχή της έρσίλιας συναντάς τα ερείπια των εγκαταλελειμμέ-
νων πόλεων, λέγει ο καλβίνο, χωρίς τους τοίχους που δεν αντέχουν, χωρίς τα 
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κόκκαλα των νεκρών που ο άνεμος στριφογυρίζει μακριά: δίχτυα από περίπλο-
κες σχέσεις που αναζητούν μια μορφή.

αυτά ακριβώς τα δίχτυα που σώζονται από τις βυζαντινές πόλεις, δίχτυα 
ιστορικά, άρα κοινωνικά, πλεγμένα, προσπάθησαν να ανιχνεύσουν και να απο-
καταστήσουν με τις ανακοινώσεις τους οι είκοσι ερευνητές από την έλλάδα και 
το εξωτερικό που έλαβαν μέρος στο συμπόσιο. Οδηγητικός τους μίτος ήταν να 
εντοπίσουν τα σημεία εκείνα που καθιστούν το αστικό φαινόμενο ενδιαφέρον για 
τον μελετητή του παρελθόντος και για τον μελετητή του βυζαντίου ειδικότερα.

Ένα συμπόσιο καλείται να απαντήσει σχεδόν αναπόφευκτα στα ερωτήματα 
που έχουν οι οργανωτές του. από την άλλη όμως πλευρά η θεματική του δεν 
μπορεί παρά να αντανακλά τις επιστημονικές διαθεσιμότητες. το συγκεκριμένο 
συμπόσιο, και, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης, ο ανά χείρας τόμος, εκκινού-
σε από το ερώτημα κατά πόσον η δομή και η εξέλιξη των πόλεων είναι δυνατόν 
να συμβάλει στην κατανόηση της βυζαντινής κοινωνίας. αποδείχθηκε όμως ότι, 
για να δοθεί απάντηση στο ερώτημα αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση ήταν να ορι-
στεί η πόλη, να διερευνηθεί δηλαδή τί συνιστούσε πόλη στην αντίληψη των βυ-
ζαντινών κατά εποχές, αλλά και πώς την έχουν ορίσει κατά καιρούς οι μελετητές 
της. η ανάγκη να οριστεί η έννοια της πόλης διαπερνά όλες σχεδόν τις συμβολές 
στον παρόντα τόμο και προκύπτει καταρχήν από την πολυσημία των όρων που 
εντοπίζονται στα βυζαντινά κείμενα (μ. βέικου, ν. καραπιδάκης), από τους 
θεσμούς που δίνουν σε έναν οικισμό τον χαρακτήρα της πόλης (τ. κιουσοπού-
λου), ή/και από τους συμβολισμούς που επινοούνται για αναδείξουν τη σημα-
σία της (η. αναγνωστάκης, ν. μπακιρτζής). προκύπτει επίσης από το γεγονός 
ότι, ακριβώς επειδή το αστικό φαινόμενο είναι καθοριστικό για τη φυσιο γνωμία 
μιας κοινωνίας, η ιστορική του μελέτη βαρύνεται πολλές φορές με αναχρονι-
σμούς, που οι σύγχρονοι ερευνητές πρέπει να ελέγξουν και ίσως να αναθεω-
ρήσουν (Δ. κυρίτσης, κ. μουστάκας, τ. παπαμαστοράκης). Χαρακτηριστική 
από την άποψη αυτήν είναι η περίπτωση του μυστρά που αναλύει ο πρόωρα 
χαμένος συνάδελφος τ. παπαμαστοράκης. Ο παπαμαστοράκης παρατηρεί ότι ο 
βυ ζαντινός μυζηθράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες των γραπτών πηγών, αλλά 
και την εικόνα των σωζόμενων μνημείων, δεν υπήρξε η λαμπρή πρωτεύουσα 
του Δεσποτάτου, όπως την παρουσίασαν οι λίγοι ώς τώρα βυζαντινολόγοι που 
ασχολήθηκαν με τον μυστρά. 

♦

τα περιεχόμενα του τόμου είναι οργανωμένα σύμφωνα με την κρατούσα χρο-
νολογική διαίρεση της βυζαντινής ιστορίας. προηγούνται τα κείμενα του Χ. 
μπούρα, του τ. τανούλα και της έλένης ςαράντη, τα οποία αποτιμούν την υφι-
στάμενη έως σήμερα επιστημονική γνώση για τις βυζαντινές πόλεις και σχολιά-
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ζουν τους περιορισμούς που θέτουν οι διαθέσιμες πηγές. έιδικότερα, ο Χ. μπού-
ρας περιγράφει την εικόνα που φαίνεται ότι παρουσίαζε το κτισμένο περιβάλλον, 
επισημαίνοντας ότι το πρωτογενές υλικό για τη σπουδή του αστικού ιστού κατά 
τη μέση εποχή είναι σχεδόν κατεστραμμένο, αφενός μεν λόγω της συνεχούς κα-
τοίκησης, αφετέρου δε επειδή για πολλές δεκαετίες η αρχαιολογική σκαπάνη 
έδινε προτεραιότητα στα κατάλοιπα της αρχαιότητας. Ο τ. τανούλας εξάλλου 
παρατηρεί ότι δεν υφίσταται μια βυζαντινή «γλώσσα», με την οποία θα αποτυ-
πώνονταν οι αντιλήψεις για τον χώρο που είχαν οι βυζαντινοί· η διερεύνηση 
επομένως του ζητήματος αυτού που είναι κρίσιμο για τη μελέτη του οικισμένου 
χώρου βασίζεται αναγκαστικά στις γραπτές πηγές κάθε εποχής, βασίζεται δηλα-
δή σε περιγραφές του χώρου που υφίστανται τις συμβάσεις του γραπτού λόγου. 
τέλος, η έλένη ςαράντη απογράφει την έρευνα των πόλεων κατά τα τελευταία 
χρόνια, σχολιάζει τα κυριότερα σχετικά δημοσιεύματα και καταλήγει στη διαπί-
στωση ότι χρειάζεται να υπάρξουν συνθετικές μελέτες για τη φυσιογνωμία των 
μέσων και ύστερων βυζαντινών πόλεων, οι οποίες επιβάλλεται να αξιοποιήσουν 
όλα τα υλικά και γραπτά κατάλοιπα. κοινή ανάγκη άλλωστε όσων μελετούν τις 
βυζαντινές πόλεις είναι, και αναδείχθηκε με ενάργεια και στο συμπόσιό μας, η 
συνεργασία ιστορικών και αρχαιολόγων. ακριβέστερα, είναι πλέον σαφές ότι η 
ιστορική έρευνα πρέπει να βασιστεί σε καινούρια ανασκαφικά δεδομένα ή να 
επανεξετάσει τα ήδη γνωστά για να αξιοποιήσει τις πεπερασμένες μαρτυρίες 
των γραπτών πηγών. ςε κάθε περίπτωση οι γραπτές πηγές πρέπει να εξεταστούν 
με καινούρια ερωτήματα, όπως φαίνεται από το παράδειγμα των αγιολογικών 
κειμένων, που σχολιάζει η έ. ςαράντη. από την άλλη πλευρά, είναι απαραίτητο 
ανιχνεύοντας τα αποτυπώματα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στον χώρο να 
τα εντάξουμε σε μια συνολική ιστορική ερμηνεία του. 

H μελέτη της βυζαντινής πόλης είχε από ενωρίς κινήσει το ενδιαφέρον των 
βυζαντινολόγων. Ήδη το 1958 στο Διεθνές ςυνέδριο βυζαντινών ςπουδών του 
μονάχου οι βυζαντινές πόλεις ήταν το αντικείμενο των ανακοινώσεων που έγι-
ναν από τον έ. Kirsten και τον Δ. ζακυθηνό, οι οποίοι έθεσαν τις μεθοδολογικές 
και εν πολλοίς τις ερμηνευτικές βάσεις για τη μελέτη των πόλεων κατά τη βυ-
ζαντινή εποχή. Έκτοτε, το ζήτημα εμμέσως ή αμέσως επανερχόταν στο προσκή-
νιο, και σήμερα κατέχει κεντρική θέση στη βυζαντινολογική έρευνα, ιδίως λόγω 
των ανασκαφικών δεδομένων που συνεχώς πληθαίνουν. 

έίναι κοινώς αποδεκτό ότι η μεταφορά της πρωτεύουσας της ρωμαϊκής αυ-
τοκρατορίας από τη Pώμη στην Kωνσταντινούπολη τον 4ο αιώνα υποδηλώνει 
την πολιτική επιλογή να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους στην Aνατολή, όπου η 
αστική παράδοση ήταν εδραιωμένη. ςτις συνθήκες αυτές ο ρόλος των πόλεων 
παρέμεινε καθοριστικός και διαμόρφωσε ορισμένα από τα δομικά χαρακτηριστι-
κά του Bυζαντίου. 
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Οι πρώιμες βυζαντινές πόλεις ήταν ουσιαστικά πόλεις της ύστερης αρχαιό-
τητας τόσο ως προς τις λειτουργίες τους όσο και ως προς την οργάνωση του 
χώρου τους. H σταδιακή εξαφάνιση του αρχαίου αστικού πολιτισμού υπήρξε 
παράγοντας και συγχρόνως αποτέλεσμα της μετάβασης από την αρχαιότητα 
στον μεσαίωνα. για τον λόγο αυτόν ακριβώς το χρονολογικό όριο των μελε-
τών που συνθέτουν τον παρόντα τόμο είναι ο 8ος αιώνας. Δεδομένου άλλωστε 
ότι η παρακμή των υφιστάμενων από την αρχαιότητα πόλεων υπήρξε διαδικα-
σία μείζονος σημασίας, το αστικό φαινόμενο όπως εξελίχθηκε κατά την πρώιμη 
βυ ζαντινή εποχή έχει ως τώρα πιο συστηματικά αναλυθεί. αντίθετα, λιγότερο 
έχουν απασχολήσει την έρευνα οι βυζαντινές πόλεις κατά τους μέσους και ύστε-
ρους χρόνους.

Ένα βασικό ζήτημα που εξετάζουν οι ιστορικοί των λεγόμενων σκοτεινών 
αιώνων είναι το ερώτημα αν οι πόλεις κατά την περίοδο αυτήν μεταμορφώθηκαν 
εκ θεμελίων ή αποτελούσαν μια συνέχεια των πρώιμων πόλεων. ασφαλώς το ζή-
τημα αυτό αφορά κυρίως τις πόλεις που λειτουργούσαν ήδη από τους προηγού-
μενους αιώνες. Οι αναμφισβήτητες αλλαγές που εν τω μεταξύ συντελέστηκαν 
τόσο στο διοικητικό επίπεδο όσο και στον αστικό ιστό στήριξαν την κυρίαρχη 
άποψη για την αγροτοποίηση της βυζαντινής κοινωνίας ως συνέπεια της δραμα-
τικής συρρίκνωσης των πόλεων. ώστόσο, φαίνεται ότι τα δεδομένα των εν εξε-
λίξει ανασκαφών στη μ. ασία, την κρήτη και την πελοπόννησο ξανανοίγουν 
τη σχετική συζήτηση. Όπως παρατηρούν ο ν. τσιβίκης που μελετά τη μεσσήνη 
και η Χριστίνα τσιγωνάκη που εξετάζει το παράδειγμα της γόρτυνος και της 
έλεύθερνας στην κρήτη, τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι οι 
κάτοικοι των βυζαντινών πόλεων, αναλόγως προς το γεωγραφικό και οικονομι-
κό περιβάλλον τους, επανοικειοποιήθηκαν τον αστικό χώρο και ουσιαστικά τον 
επανασχεδίασαν. Έτσι κατά τους προηγούμενους αιώνες ιδρύθηκαν οι μεγάλες 
χριστιανικές βασιλικές και τα νεκροταφεία ή απέκτησαν νέα χρήση συνυφασμέ-
νη με παραγωγικές δραστηριότητες παλαιότερες εγκαταστάσεις. 

κατά τη διάρκεια της μέσης εποχής και μάλιστα μετά τον 10ο αιώνα, οπό-
τε οι πόλεις έχουν πλέον ανακάμψει, αλλά υπάγονται σε μια ολοένα και πιο 
συγκεντρω τική κεντρική εξουσία, τίθενται ερωτήματα σχετικά με τη διοίκηση 
και τον έλεγχό τους. από την άποψη αυτή, είναι αξιοσημείωτη η περίπτωση της 
λακεδαίμονος, που αναλύει ο η. αναγνωστάκης. η λακεδαίμων, της  οποίας  ο 
πληθυσμός εθνοτικά ήταν ποικίλος λόγω της σλαβικού και του εβραϊκού στοι-
χείου που ήταν εγκατεστημένο εκεί, χρειαζόταν, για να ελεγχθεί, μια «βυζαντι-
νή» ταυτότητα, την οποία εντέλει της έδωσε με τη δράση του ο νίκων ο μετα-
νοείτε. 

η διάκριση του αστικού τοπίου από το αγροτικό απασχολεί πάντοτε την 
έρευνα και ως θεωρητικό ζήτημα και ως ιστορικό πρόβλημα. Ούτως ή άλλως 
κατά τη μεσαιωνική εποχή το διαχωριστικό όριο της πόλης από την ύπαιθρο που 
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την περιέβαλλε ήταν τα τείχη της. Ο ν. μπακιρτζής έχει καταλήξει στη διαπί-
στωση ότι, εκτός από τη λειτουργία τους ως ορίου, τα τείχη εξέπεμπαν αισθητικά 
μηνύματα, τόσο καθεαυτά όσο και για την πόλη που περιέκλειαν, ενσωμάτωναν 
σύμβολα προστασίας για τους κατοίκους, αλλά και για τους εχθρούς της, αποτύ-
πωναν πληροφορίες για τους φορείς της εξουσίας. τείχη όμως περιέβαλλαν και 
μικρότερους οικισμούς που δεν ήταν πόλεις. η μ. βέικου χρησιμοποιώντας το 
παράδειγμα ορισμένων οικιστικών θέσεων της ηπείρου διερευνά την εγκυρότη-
τα των αναλυτικών κατηγοριών που χρησιμοποιούνται στην αρχαιολογική μελέ-
τη των μεσοβυζαντινών οικισμών και παρουσιάζει εναλλακτικές μεθοδολογικές 
επιλογές και ερμηνευτικά εργαλεία. 

έίναι ενδιαφέρον ότι από μια άλλη σκοπιά και για την εποχή αμέσως μετά 
τη λατινική κατάκτηση ο ν. καραπιδάκης εξετάζει τις πόλεις των αρχόντων 
στην ίδια περιοχή, αλλά και στην πελοπόννησο, δηλαδή σε μιαν εποχή και σε 
περιοχές όπου ο κατακερματισμός της κεντρικής εξουσίας επιτρέπει στα κάστρα 
να αποκτήσουν χαρακτηριστικά πόλης ως πολιτική και στρατιωτική έδρα των 
τοπικών αρχόντων.

Όπως σημειώθηκε ήδη, οι μελέτες για την ύστερη πόλη είναι περιορισμένες, 
για λόγους που μπορούν να συνδυαστούν και με την περιορισμένη θέση που 
κατέχει γενικώς η ύστερη εποχή στη μελέτη του Bυζαντίου. H παραδοσιακή 
ιστοριογραφία ταύτισε την ύστερη εποχή με την παρακμή της βυζαντινής αυτο-
κρατορίας και τη θεώρησε ως επίλογο μιας λαμπρής πορείας. ώστόσο, η εποχή 
αυτή ιδωμένη ως μεταίχμιο ανάμεσα στον μεσαίωνα και τους νεώτερους Χρό-
νους είναι πολλαπλώς ενδιαφέρουσα. ςτο πλαίσιο αυτό έχει νόημα να εξεταστεί 
αν η εξέλιξη των πόλεων μετά το 1204 συνετέλεσε στην αλλαγή της βυζαντινής 
κοινωνίας και πάντως αν και κατά πόσον το αστικό φαινόμενο μπορεί να απο-
τελέσει ένα από τα ερμηνευτικά κλειδιά για την κατανόηση αυτής της περίοδου. 
προς αυτήν την κατεύθυνση είναι απαραίτητη η αξιοποίηση των διαθέσιμων 
πηγών, τόσο αρχειακών όσο και αφηγηματικών, ελληνικών και λατινικών (έ. 
ςαράντη), αλλά και η διεύρυνση της αρχαιολογικής έρευνας ιδιαίτερα στον ελ-
λαδικό χώρο, η οποία παρουσιάζει ακόμη μεγάλα κενά (Χ. μπούρας).

λόγω των ελλιπών αρχαιολογικών πληροφοριών, οι μελέτες που εξετάζουν 
την ύστερη πόλη βασίζονται κυρίως στις γραπτές πηγές, διασαφηνίζοντας καταρ-
χήν ζητήματα σχετικά με τον ορισμό ή το μέγεθός τους. Ο κ. μουστάκας επιχει-
ρεί μια κριτική αποτίμηση όχι μόνον των πληροφοριών που δίνουν οι διαθέσιμες 
πηγές για το πληθυσμιακό μέγεθος των πόλεων, αλλά και των μεθόδων με τις 
οποίες οι μελετητές χρησιμοποίησαν τις πληροφορίες αυτές υπολογί ζοντας τους 
κατοίκους ορισμένων –κυρίως των μεγαλύτερων– πολύ περισσότερους από όσοι 
μπορεί να ήταν. έξετάζονται επίσης ζητήματα σχετικά με την πολιτική συμ-
περιφορά και την αστική ταυτότητα των κατοίκων, με άξονα το ενδεχόμενο του 
εξαστισμού μιας αγροτικής κοινωνίας όπως η βυζαντινή. από αυτήν την άποψη 
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ο Δ. κυρίτσης μελετά τις αστικές εξεγέρσεις κατά το πρώτο μισό του 14ου αιώ-
να, τις οποίες αποδίδει περισσότερο σε συγκυριακούς λόγους (π.χ. στην τιμή του 
ψωμιού) και λιγότερο στην αντίθεση των ασαφώς οριζόμενων μεσαίων στρωμά-
των προς την αριστοκρατία που διοικούσε τις επαρχιακές πόλεις. αντίθετα η τ. 
κιουσοπούλου εξετάζοντας τη διάκριση των «αστών» από τους «αγροίκους», 
δηλαδή τη διάκριση ανάμεσα στους κατοίκους των πόλεων και τους κατοίκους 
της υπαίθρου, καταλήγει στη διαπίστωση ότι τους διαφοροποιούσε ακριβώς η 
πολιτική τους συμπεριφορά και μάλιστα η συμμετοχή τους σε κάποιας μορφής 
τοπική αυτοδιοίκηση. 

με αυτά τα δεδομένα, η μελέτη των βυζαντινών πόλεων παραμένει ένα ώρι-
μο και επίκαιρο ερευνητικό αίτημα, κυρίως ως προς τη δυνατότητα να συγκρο-
τηθεί η τυπολογία τους κατά εποχές και οπωσδήποτε κατά περιοχές. ασφαλώς 
οι μελετητές του βυζαντίου δεν έχουν τις «ευκολίες» των μελετητών της Δύσης. 
Δεν διαθέτουν αρχεία πόλεων, δεν σώζονται ολόκληρα οικιστικά σύνολα, δεν 
φαίνεται να υπήρξε μα «αστική» γραμματεία. ώστόσο έχουν τα ερωτήματά τους 
στα οποία προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις μέσα από τις διαθέσιμες πηγές, 
ανακαθαίροντας συγχρόνως την παλαιότερη βιβλιογραφία.

♦

η συνολική αποτίμηση του συλλογικού αυτού τόμου θα γίνει προφανώς, όταν 
εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των επιμέρους μελετών. ώστόσο, ήδη από το ξε-
φύλλισμά του γίνεται σαφές ότι οι προοπτικές της έρευνας των βυζαντινών πό-
λεων είναι σημαντικές, ιδίως αν προκύψει η επιδιωκόμενη συνεργασία σε μακράς 
πνοής ερευνητικά σχέδια. τα μέλη του τμήματος ιστορίας και αρχαιολογίας του 
πανεπιστημίου κρήτης που οργανώσαμε το συμπόσιο για τις βυζαντινές πόλεις 
το αποτιμήσαμε θετικά, όπως θετική κρίνουμε και την έκδοση αυτού του τόμου 
που συγκεντρώνει έναν μεγάλο αριθμό των ανακοινώσεων που έγιναν. έυχαρι-
στούμε όλους όσοι την κατέστησαν εφικτή. την κοσμήτορα της Φιλοσοφικής 
ςχολής κυρία κατερίνα κόπακα που εισηγήθηκε τη χρηματοδότηση της έκδο-
σης από το κληροδότημα ιωάννας ςφακιανάκη· και βεβαίως τους συναδέλφους 
που συμμετείχαν. τους/τις ευχαριστούμε, πέραν όλων των άλλων, επειδή μας 
δόθηκε η ευκαιρία να εκφράσουμε δημοσίως και εμπράκτως την πεποίθησή μας 
ότι, για να επιτελέσει τον ρόλο του το πανεπιστήμιο και εμείς ως πανεπιστημια-
κοί διδάσκαλοι και διδασκάλισσες, δεν επιτρέπεται να χάσουμε το δικαίωμά μας 
στην παραγωγή νέας γνώσης μέσα στον θεσμό τον οποίο υπηρετούμε και τον 
οποίο υπερασπιζόμαστε ως δημόσιο αγαθό. 

Τόνια Κιουσοπούλου
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Χαράλαμπος μπούρας  
Ε.Μ.Π.

μεσοβυζαντινές καί ὑστεροβυζαντινές πόλεις  
ἀπό τήν σκοπιά τῆς πολεοδομίας  

καί τῆς ἀρχιτεκτονικῆς

Ὁ μεσαιωνικός ἑλληνισμός εἶχε μιά μοναδική πρωτεύουσα, βασιλεύουσα πόλη, 
καί ἕνα σημαντικό ἀριθμό ἀπό μικρές σχετικῶς ἐπαρχιακές πόλεις. έἶχε χάσει 
ἤδη ἀπό τόν 7ο αἰῶνα τίς μεγαλουπόλεις του, πλήν τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς 
Ἀντιοχείας, γιά ἕνα μικρό διάστημα, μέ τήν ἀραβική κατάκτηση τῆς μέσης Ἀνα-
τολῆς. κατά τό μακρό χρονικό διάστημα ἀπό τότε ἕως τήν πτώση τῆς αὐτοκρα-
τορίας δέν δημιούργησε ἄλλες. Διαφέρει λοιπόν ὡς πρός αὐτό τό βυζάντιο ἀπό 
τίς χῶρες τόσο τῆς Ἀνατολῆς ὅσο καί τῆς Δύσεως, πού ἐνωρίς οἱ μέν, ἀργά οἱ δέ 
ἀπέκτησαν μεγάλα ἀστικά κέντρα.

αὐτό ὀφείλεται κυρίως στήν συγκεντρωτική διοίκηση τοῦ κράτους, τοῦ 
 ὁποίου  ἡ πρωτεύουσα, ἡ κωνσταντινούπολη, ὑπεσκίαζε ὁλόκληρη τήν ἐπικρά-
τεια ὡς κέντρο πολιτικό, διοικητικό, οἰκονομικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, δι-
εθνῶν σχέσεων καί ἄλλων. Ἡ διαδικασία ἀπό τήν ἀγροτοποιημένη πόλη-κάστρο 
τῶν σκοτεινῶν χρόνων σέ αὔταρκες ἀστικό κέντρο μέ ὁλοκληρωμένες λειτουρ-
γίες δυστυχῶς δέν ὁλοκληρώθηκε ποτέ στό βυζάντιο, μέ μοναδική ἴσως ἐξαίρε-
ση τήν Θεσσαλονίκη. καί ὅταν ἀκόμα ἡ προσωρινή ἀπώλεια τῆς κωνσταντινου-
πόλεως (μεταξύ 1204 καί 1261) δημιούργησε μικρότερα διοικητικά καί πολιτικά 
κέντρα, τήν νίκαια, τήν Ἄρτα, τήν τραπεζοῦντα, τόν μυστρᾶ, ὁλοκληρωμένα 
ἀποτελέσματα δέν ὑπῆρξαν. Οἱ θαλάσσιες ἐπικοινωνίες μεταξύ τῶν πόλεων ἔδι-
ναν μεγαλύτερες δυνατότητες οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως στίς παραθαλάσσιες καί 
στά λιμάνια, ἀλλά καί αὐτό δέν ἔφερε ὡρίμανση τῶν ἀστικῶν λειτουργιῶν καί 
θεσμῶν, μέ μοναδικές ἐξαιρέσεις τήν Θεσσαλονίκη καί ἴσως τήν μονεμβασία, 
σέ ὄψιμη πάντως περίοδο.

Ἄν καί πολλές πόλεις τῆς σημερινῆς Ἑλλάδος καί τῆς μικρᾶς Ἀσίας ἔχουν 
ζωή πολλῶν αἰώνων, γνωρίζομε λίγα γι’ αὐτές. έἰδικότερα, γιά τήν σημαντι-
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κή ἱστορική περίοδο τοῦ βυζαντίου, δέν εἴμαστε σέ θέση νά ἀνακτήσομε τήν 
εἰκόνα τους ὡς ζωντανῶν ὀργανισμῶν, ἐνῶ ἐλάχιστα προσεγγίζομε τό κτισμένο 
τους περιβάλλον. αὐτό, γιατί ἔχουν παρεμβληθεῖ αἰῶνες μεγάλης ὑφέσεως καί 
ριζικῶν ἀλλαγῶν, ἀλλά καί γιατί λείπουν οἱ ἐπί τόπου ἀρχειακές πηγές, ἀποτέλε-
σμα τῆς πολιτικῆς καί τῆς διοικητικῆς ἀσυνέχειας πού γνώρισαν ἡ μέν Ἀνατολή 
ἀπό τό 1071, ἡ δέ Ἑλλάς μετά τό 1204. ςτήν ἀπουσία ἀρχείων ὀφείλεται κυρίως 
ἡ μεγάλη ὑστέρηση τῆς μελέτης τῶν πόλεων τοῦ βυζαντίου ἔναντι ἐκείνης τῶν 
μεσαιωνικῶν πόλεων τῆς Δυτικῆς έὐρώπης.

Δέν εἶναι βεβαίως ἐφικτό νά ἐξαχθοῦν κάποια γενικευμένα συμπεράσματα 
γιά τίς βυζαντινές πόλεις, κάθε μία ἀπό τίς ὁποῖες εἶχε τίς δικές της ἰδιομορφίες 
καί γνώρισε τίς δικές της ἱστορικές περιπέτειες. Οἱ βυζαντινοί ἴσως πίστευαν ὅτι 
ἔχουν καί τήν μοίρα τους. Ὁ παχυμέρης σχολιάζοντας τήν ἀπροσδόκητη ἀνά-
κτηση τῆς κωνσταντινουπόλεως τό 1261 σημειώνει: … τὸ εἰμαρμένον ἄφυκτον 
ὥσπερ ἐμψύχοις οὕτω καὶ πόλεσιν. καί ναί μέν εἰμαρμένη δέν ὑπάρχει, κρίνοντας 
ὅμως ἐκ τῶν ὑστέρων τά πράγματα διακρίνομε τίς θετικές ἤ τίς ἀρνητικές συγκυ-
ρίες πού ὁδήγησαν στίς ἱστορικές περιπέτειες καί ἀκολούθως στήν μορφή ἤ στίς 
λειτουργίες τῶν βυζαντινῶν πόλεων. αὐτό εἶναι περισσότερο ἐφικτό κατά τήν 
ὑστεροβυζαντινή περίοδο. Ἡ ἱστορική ἑρμηνεία τοῦ κτισμένου περιβάλλοντος, 
ὅσο μπορεῖ αὐτό νά τεκμηριωθεῖ, εἶναι ἀσφαλῶς ὁ σπουδαιότερος στόχος τῆς 
μελέτης τῶν βυζαντινῶν πόλεων.

τό ἐνδιαφέρον τῆς ἐπιστήμης γιά τίς πόλεις συνεχῶς αὐξάνεται κι αὐτό πι-
στοποιεῖται εὔκολα ἀπό τήν βιβλιογραφία. ςυμβαδίζει μέ τό ἐνδιαφέρον γιά τήν 
ἱστορία τοῦ ὑλικοῦ πολιτισμοῦ καί γιά τήν καθημερινή ζωή τῶν παλαιότερων 
ἱστορικῶν περιόδων. έἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πρό ἑκατόν ἐτῶν στόν τομέα τῆς 
ἀρχαιολογίας ὅλοι ἔψαχναν γιά ἐπιγραφές ἤ γιά ἀριστουργήματα τέχνης, ἐνῶ 
σήμερα προσπαθοῦν νά ἀντλήσουν ἀκόμα καί ἑτερόκλιτες πληροφορίες ἀπό 
τά ταπεινότερα κατάλοιπα τῶν ἱστορικῶν στρωμάτων, τά ὁποῖα θά μποροῦσαν 
νά φωτίσουν τήν ζωή στίς πόλεις, σέ ἄλλες ἐποχές. Ἡ ἀντιστοιχία πάντως τῆς 
κοινωνικῆς ζωῆς μέ τό κτισμένο περιβάλλον, παρά τό ζωηρό ἐνδιαφέρον μας, 
σπανίως ἔγινε δυνατόν νά μελετηθεῖ στίς ἐπαρχιακές βυζαντινές πόλεις λόγῳ 
ἐλλείψεως πληροφοριῶν ἀπό ἀμφότερα τά μέρη.

τό ἐπιστημονικό ἐνδιαφέρον ἐντείνεται ἀπό τό πάντοτε ζωντανό ἐρώτημα 
τῆς σχέσεως Ἀρχαιότητος καί βυζαντίου στήν πολεοδομική πλέον κλίμακα. 
καί μάλιστα τόσο στό πεδίο τῶν ἰδεῶν καί τοῦ σχεδιασμοῦ ὅσο καί τῶν ὑλικῶν 
ἀρχιτεκτονικῶν καταλοίπων, ἀρχαίων καί μεσαιωνικῶν, πού συνηθέστατα συνυ-
πάρχουν καί δημιουργοῦν δυσεπίλυτα προβλήματα ἀναγνώσεως καί ἑρμηνείας, 
κυρίως λόγῳ τῆς ἐπαναχρήσεως ἐρειπίων καί τῆς ἀνακυκλώσεως ἀρχαιότερου 
οἰκοδομικοῦ ὑλικοῦ.
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Ὅπως σημειώθηκε ἤδη, ἀδυνατοῦμε νά ἀνακτήσομε τήν εἰκόνα τῶν βυ-
ζαντινῶν πόλεων ὡς ζώντων ὀργανισμῶν, ὄχι μόνον ἐπειδή ὑπάρχουν μεγάλα 
κενά γνώσεων, ἀλλά καί διότι δέν γίνονται ἀκόμα συνθέσεις πού θά συνεδύαζαν, 
ἔστω γιά κάθε περίπτωση, τίς νέες γνώσεις πού προέκυψαν ἀπό τίς διαφορετικές 
θεωρήσεις τοῦ ἀντικειμένου. Δηλαδή ἡ ἔρευνα εἶναι διασπασμένη κατά εἰδικό-
τητες καί ἡ πολυεπιστημονική συνεργασία δυστυχῶς ἀποθαρρύνεται, τουλάχι-
στον στήν Ἑλλάδα. αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῶν παραδοσιακῶν περιορισμέ-
νων κατευθύνσεων τῶν σπουδῶν στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα καί τῆς 
δυσπιστίας τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας πρός ἐξωτερικούς συνεργάτες.

Ἡ ἐπιστημονική πρόοδος δέν μπορεῖ νά στηριχθεῖ παρά σέ νέες γνώσεις. 
καί οἱ νέες γνώσεις ἐπί τοῦ θέματός μας (ἀποτελεῖ κοινοτοπία νά λέγεται) προ-
έρχονται ἀφ’ ἑνός ἀπό τήν Ἀρχαιολογία καί ἀφ’ ἑτέρου ἀπό τήν ἐπανεξέταση 
τῶν γραπτῶν πηγῶν.

ςέ μεγάλη πλειονότητα τά κατάλοιπα τῶν βυζαντινῶν πόλεων ἔχουν ἐπιχω-
θεῖ καί γίνονται γνωστά μέ ἀνασκαφή. αὐτή εἶναι μιά μή ἀναστρέψιμη ἐνέρ-
γεια πού ἀποδίδει καρπούς, δηλαδή νέες γνώσεις, ὅταν ἐκτελεσθεῖ μέ μεγάλη 
προσοχή καί ὅταν ὁλοκληρωθεῖ. Ἡ ὁλοκλήρωση περιλαμβάνει τήν ἀναλυτική 
τεκμηρίωση, τήν εὑρετηρίαση καί τήν συντήρηση τῶν εὑρημάτων, κινητῶν καί 
ἀκινήτων, τόν συσχετισμό τους μέ τά πέριξ, τήν κατανόηση τῆς μορφῆς τους, 
τήν ἱστορική τους ἑρμηνεία καί τήν δημοσίευσή τους.

Ἡ ἀρχαιολογία τῶν βυζαντινῶν πόλεων πάσχει ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτά 
(τά αὐτονόητα) σπανίως τηροῦνται, στήν Ἑλλάδα τουλάχιστον. ςυνήθως τά 
μεσαιω νικά στρώματα καί τά ὅποια λείψανα βυζαντινῶν κτηρίων καταστρέ-
φονται, προκειμένου νά διευκολυνθοῦν οἱ ἔρευνες τῶν ὑποκειμένων ρωμαϊκῶν 
καί ἑλληνικῶν στρωμάτων. Ἡ ἔλλειψη χρόνου καί οἰκονομικῶν μέσων κατά 
κανόνα περιορίζει τήν τεκμηρίωση καί τήν μελέτη τῶν μεσαιωνικῶν εὑρημά-
των καί αὐτό στίς καλύτερες τῶν περιπτώσεων. Ἀναφερόμενος μόνον στήν 
Ἀθήνα καί μόνον σέ ἀνασκαφές πρό του πολέμου θά μποροῦσα νά σημειώσω 
τήν ὁλοσχερῆ καταστροφή ὅλων τῶν μεσαιωνικῶν στρωμάτων τῆς Ἀκροπό-
λεως, τῆς ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς, τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Ἀδριανοῦ, τοῦ Ὀλυμπιείου, 
τοῦ Ἐθνικοῦ κήπου, τοῦ Διονυσιακοῦ θεάτρου καί τοῦ Ἡρωδείου, χωρίς τήν 
παραμικρή φροντίδα γιά τήν τεκμηρίωση καί τήν μελέτη τῶν ἐκεῖ κτηρίων ἤ 
κατασκευῶν. ςήμερα βεβαίως ἡ κατάσταση ἔχει βελτιωθεῖ κατά πολύ, πρέπει 
ὅμως νά σημειω θεῖ ὅτι ἡ συντήρηση τῶν εὑρημάτων καί ἡ καλή τεκμηρίωση 
(ὅπως λ.χ. ἔγινε στήν Ἀθηναϊκή Ἀγορά ἀπό τήν Ἀμερικανική ςχολή) δέν ἀρκεῖ, 
ὅταν ἡ ἑρμηνεία τῶν πραγμάτων ἔχει ἀναβληθεῖ καί ἡ δημοσίευση γίνεται ἀπό 
ἄλλους καί ὄχι τούς ἴδιους τούς ἀνασκαφεῖς. ςυνήθως χάνονται πολύτιμες 
πληροφορίες, ὅταν ἀρχαιολόγοι ἐξειδικευμένοι στά προϊστορικά ἤ τά κλασικά 
μνημεῖα ἀνασκάπτουν στρώματα μέ κατάλοιπα βυζαντινῶν κτηρίων. καί πάλι 
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προβάλλει ἐδῶ ἡ δυσκολία τῆς πολυεπιστημονικῆς συνεργασίας, πού ἀποτελεῖ 
δυστυχῶς παράδοση στήν Ἑλλάδα.

Ἐπιστημονική πρόοδος δέν μπορεῖ ὅμως νά ἐπιτευχθεῖ χωρίς τήν νέα ἀνά-
γνωση καί τήν μελέτη τῶν γραπτῶν πηγῶν. Ὁ μικρός ἀριθμός βυζαντινῶν περι-
γραφῶν καί ἐκφράσεων πού εἶναι γενικῶς γνωστές (ὅπως τοῦ Ἰωάννη Φωκᾶ γιά 
τήν τρίπολη τοῦ λιβάνου, τοῦ βησσαρίωνος γιά τήν τραπεζοῦντα, τοῦ Θεοδώ-
ρου λάσκαρη γιά τήν νίκαια, τοῦ Ἰωάννη Ἀποκαύκου γιά τήν ναύπακτο καί τοῦ 
Ἰωάννη έὐγενικοῦ γιά τήν Ἴμβρο καί τήν πετρίνα) ἐλάχιστα ἱκανοποιοῦν τήν 
περιέργειά μας: παρέχουν ἀσήμαντες πληροφορίες γιά τό κτισμένο περιβάλλον 
καί αὐτές ἀσαφεῖς. μαρτυροῦν ὅμως τήν ἐπιβίωση μερικῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν 
ἀπόψεων (ὅπως καί τοῦ βιτρουβίου) γιά τό φυσικό περιβάλλον τῶν οἰκισμῶν, 
τήν εὐκρασία τοῦ ἀέρος, τόν προσανατολισμό, τό διαθέσιμο νερό καί τήν γόνιμη 
ἐνδοχώρα. πέραν αὐτῶν ὑπάρχουν πάμπολλα καί πάσης φύσεως κείμενα, τά 
ὁποῖα μποροῦν νά βοηθήσουν τήν ἔρευνα γιά τίς βυζαντινές πόλεις παρά τό ὅτι 
ὑπάρχει ἡ γενική ἐντύπωση ὅτι οἱ πηγές ἔχουν κατά κάποιο τρόπο ἐξαντληθεῖ 
ἀπό πλευρᾶς ἱστορικῶν πληροφοριῶν. Ὑπό τό πρίσμα τῶν εἰδικῶν ἐρευνῶν γιά 
τίς πόλεις βρίσκονται ἀπροσδόκητα πολύτιμες εἰδήσεις σέ γνωστές πηγές. Ὅσοι 
ἔγραψαν γιά τήν ἐκπαίδευση στο βυζάντιο ἀγνόησαν λ.χ. ὅτι στήν κόρινθο κατά 
τόν 10ο αἰῶνα λειτουργοῦσε διδασκαλεῖον γιά μικρά παιδιά (κάτι πού μαρτυ-
ρεῖται στόν Βίο τοῦ Ὁσίου λουκᾶ) καί ἀργότερα σχολή στήν μονεμβασία (πού 
ἀναφέρεται στήν Διαθήκη τοῦ Φωτίου, μητροπολίτου κιέβου). πῶς ἦταν αὐτά 
τά σχολεῖα μᾶλλον δέν θά μάθομε ποτέ, ἀλλά ἡ νέα αὐτή γνώση πλουτίζει τήν 
γενική εἰκόνα πού ἔχομε γιά τίς ἐπαρχιακές βυζαντινές πόλεις. καί ἐδῶ γίνεται 
ὅμως καί πάλι φανερή ἡ ἀνάγκη πολυεπιστημονικῆς συνεργασίας, προκειμένου 
νά προκύψουν οὐσιαστικά ἀποτελέσματα πού θά ἑρμηνεύσουν τά μνημεῖα μέ τά 
κείμενα καί τά κείμενα μέ τά μνημεῖα.

Οἱ ἀπεικονίσεις πόλεων σέ μεσοβυζαντινά καί ὑστεροβυζαντινά χειρόγραφα, 
εἰκόνες καί ἔργα μνημειακῆς ζωγραφικῆς εἶναι πολυάριθμες, ἀλλά δέν συνεχίζουν 
τήν παράδοση τῆς ὑστάτης Ἀρχαιότητος, δεδομένου ὅτι ἀποτελοῦν συνοδευτικά 
στοιχεῖα ἄλλων θεμάτων. Δέν ἔχουν τήν ἀξία τεκμηρίων, διότι ἔγιναν ἀπό μνήμης 
μέ ἄκρως ἀφαιρετικό τρόπο, δίνουν μιά γενική ἐντύπωση καί σπα νίως ἀπεικονί-
ζουν ἀναγνωρίσιμα κτήρια (ὅπως λ.χ. τήν βασιλική τοῦ Ἁγίου Δημητρίου στήν 
Θεσσαλονίκη) ἀνάμεσα σέ ἄλλα, σχεδιασμένα μέ συμβατική μορφή.

ςέ μεγάλο ποσοστό οἱ μεσαιωνικές πόλεις τῆς αὐτοκρατορίας ἀποτελοῦσαν 
ἐξέλιξη ἀρχαίων πόλεων, ἐξέλιξη πού δέν ἦταν ὁμοιόμορφη, ἀλλά ἀκολουθοῦσε 
διαφορετική πορεία, τήν ὁποία ἐπέβαλλαν οἱ κατά τόπους συνθῆκες. περισσό-
τερο σωστό θά ἦταν ἄν λέγαμε ὅτι οἱ βυζαντινές πόλεις εἶχαν κτισθεῖ πάνω ἀπό 
τά ἐρείπια τῶν ἀρχαίων μετά ἀπό μιά χρονική περίοδο ὑφέσεως καί παρακμῆς. 
Ἐκτός αὐτῶν ὑπάρχουν οἱ νέες πόλεις, κυρίως τῆς ὑστεροβυζαντινῆς περιόδου, 
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ὁ μυστρᾶς, τό γεράκι, τό μουχλί, ἡ ρεντίνα, ὅπως ὑπάρχουν καί ἐπεκτάσεις σέ 
παρθένο ἔδαφος ἤ σέ περιοχές ἐγκαταλειμμένες ἐπί μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ὅπως λ.χ. στήν Ἀθήνα. ςτίς δύο τελευταῖες περιπτώσεις μπορεῖ κανείς νά μιλήσει 
γιά δυναμική πολεοδομική καθαρῶς μεσαιωνική ἀνάπτυξη, δίχως δεσμεύσεις.

♦

Ἡ ἄμυνα ἦταν ἡ κύρια λειτουργία τῶν πόλεων κατά τόν μεσαίωνα καί εἶναι 
φυσικό τά τείχη νά εἶναι καθοριστικός παράγων γιά τό γενικό τους σχῆμα. Ἀλλά 
οἱ προτεραιότητες τοῦ συγκεντρωτικοῦ-στρατιωτικοῦ βυζαντινοῦ κράτους ἐπέ-
βαλλαν τόν χωρισμό τοῦ κυρίως κάστρου ἀπό τήν πόλη καί τόν ἀποκλεισμό τῶν 
πολιτῶν ἀπό αὐτό. Ἔτσι, τό κάστρο μέ χωριστό τεῖχος μποροῦσε νά περιορισθεῖ 
στό υψηλότερο ἄκρο τοῦ τειχισμένου οἰκισμοῦ, ὅπως στήν Θεσσαλονίκη, τά 
ςέρβια, τήν Ἄγκυρα καί ἴσως τήν Θήβα. Ὑπάρχουν ὅμως καί περιπτώσεις πού 
τό κάστρο ἦταν τελείως ἀνεξάρτητο ἀπό τήν πόλη, ὅπως στήν κόρινθο (μέ τόν 
γνωστό Ἀκροκόρινθο), στο Ἄργος, στήν πάτρα καί τήν Ἔφεσο. ςτήν μεσαιω-
νική Ἀθήνα ἐπίσης ἡ Ἀκρόπολη δέν ἐπικοινωνοῦσε μέ τήν περίκλειστη ἀπό τό 
ὑστερορρωμαϊκό της τεῖχος πόλη, χωρίς νά εἶναι γνωστό ἄν εἶχε αὐστηρῶς στρα-
τιωτικό χαρακτῆρα, δεδομένου ὅτι περιελάμβανε τό πανελληνίου φήμης προ-
σκύνημα τῆς Θεοτόκου, στόν παρθενῶνα.

τά τείχη τῶν πόλεων δέν χρησίμευαν μόνον γιά τήν προστασία τῶν κατοίκων· 
διαχώριζαν μέ σαφῆ τρόπο τήν πόλη ἀπό τήν ὕπαιθρο καί ἐπέτρεπαν τόν κρατικό 
ἔλεγχο στίς πύλες τους. Θά πρέπει ἄλλωστε νά ἦσαν τό δεσπόζον στοιχεῖο μέσα 
καί ἔξω ἀπό τήν πόλη, ἐνῶ ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ αἰσθητική τῶν ὀχυρώσεων 
τῶν βυζαντινῶν πόλεων δέν ἄφηνε ἀδιάφορους τούς κατασκευαστές τους.

τό κτίσιμο ἑνός τείχους ἀκολουθοῦσε τίς ἀρχές τῆς οἰκονομίας, τῆς εὐκολίας 
καί τῆς προσαρμογῆς στίς ἀνάγκες. Ὑπάρχουν περιπτώσεις μεσοβυζαντινῶν πό-
λεων μέ συμπληρωμένα τά ἀρχαιότερα τείχη τους, ὅπως στήν Θεσσαλονίκη, τήν 
βέροια, τό ναύπλιο, τήν κομοτηνή, τήν ςμύρνη, τήν πέργαμο καί σέ πλεῖστα 
ἄλλα παραδείγματα. τά τείχη τῆς νικαίας εἶχαν ἀνανεωθεῖ καί ἐπισκευασθεῖ 
πέν τε φορές. μιά σειρά ἐπιγραφῶν μαρτυρεῖ τίς ἐπανειλημμένες ἐπίσης ἐπι-
σκευές τῶν ὀχυρώσεων τῆς Θεσσαλονίκης.

τό τεῖχος ἔπρεπε νά ἀξιοποιεῖ τό ὀχυρό τοῦ φυσικοῦ ἐδάφους. τυπικά πα-
ραδείγματα εἶναι ἡ μονεμβασία, τό τύρνοβο (ὅπου ἐκμεταλλεύθηκαν τό ἑλισ-
σόμενο ρεῦμα ἑνός ποταμοῦ), ἡ Ἀχρίδα, ἡ καστοριά καί ἡ νίκαια (στίς ὁποῖες 
ἀξιοποίησαν τίς γειτονικές λίμνες). τό πιο σπουδαῖο, τό τεῖχος ὄφειλε νά ἔχει 
κατά τό δυνατόν περιορισμένο ἀνάπτυγμα, ἀνάλογο προς τόν ἀριθμό τῶν ἀμυ-
νομένων. ςτήν μεσαιωνική Ἀθήνα τό εὐρύτερο βαλεριάνειο τεῖχος φαίνεται ὅτι 
ἐλλείψει μαχητῶν εἶχε ἐγκαταλειφθεῖ, παρά τήν Ἰουστινιάνεια ἐνίσχυσή του μέ 
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πύργους καί ἡ ἄμυνα περιοριζόταν στο ὑστερορρωμαϊκό τελικῶς δέ, τό 1204, 
μόνον στήν Ἀκρόπολη. γιά λόγους ἀμυντικούς σέ μερικές πόλεις ὑπῆρχε καί 
ἐνδιάμεσο τεῖχος, ὅπως στά ςέρβια, τίς ςέρρες, τήν ναύπακτο, τήν τραπεζοῦντα 
καί τόν μυστρᾶ.

ςτα ζητήματα τῆς ἀμύνης κύριο λόγο εἶχαν οἱ στρατιωτικοί, οἱ ὁποῖοι ἔχον-
τας τήν εὐθύνη παρενέβαιναν στήν πολεοδομική μορφή τῶν ὀχυρωμένων πό-
λεων. ςτα Πολιορκητικά καί τά Στρατηγικά βιβλία πού ἔχουν διασωθεῖ διαφαίνε-
ται ἡ ἀγωνία γιά τήν τείχιση τῶν πόλεων καί τήν προπαρασκευή γιά πολιορκία. 
Ἄν κρίνομε ὅμως ἀπό τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί ὁρισμένες πληροφορίες 
τοῦ κεκαυμένου, οἱ προδιαγραφές δέν ἐτηροῦντο πάντοτε καί οἱ τάσεις τῶν πο-
λιτῶν γιά τήν κατάληψη δημοσίου χώρου ἐνίοτε προκαλοῦσαν καταστρεπτικά 
ἀποτελέσματα.

έἶναι εὐνόητο ὅτι ἡ προϋπάρχουσα κατάσταση καθόριζε τό γενικό σχῆμα τῆς 
μεσαιωνικῆς πόλεως. Οὐσιώδεις τομές τόσο στήν ζωή ὅσο καί στήν μορφή τῶν 
πόλεων ἔγιναν στά τέλη τοῦ 4ου αἰῶνος μέ τίς βαρβαρικές ἐπιδρομές καί στά τέ-
λη τοῦ 6ου μέ τήν κάθοδο τῶν ςλάβων στόν ἑλληνικό χῶρο. ςτήν μιά ἤ τήν ἄλλη 
περίπτωση πολλά ἀστικά κέντρα τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλά καί τῆς 
Δύσεως ἐρημώθηκαν καί ἄλλα περιορίσθηκαν σέ μέγεθος, κτίζοντας νέα τείχη 
μέ πολύ μικρότερο ἀνάπτυγμα ἀπό αὐτό πού εἶχαν κατά τήν ρωμαϊκή περίοδο. 
Οἱ λόγοι τῆς συστολῆς αὐτῆς εἶναι γνωστοί. Ἡ παλαιοχριστιανική Ἀμφίπολις 
λ.χ. εἶχε ἐμβαδόν ὅσο τό ἕνα πέμπτον τῆς ἀρχαίας καί ἡ ἐντός τοῦ Post Herulian 
τείχους Ἀθήνα μόλις τό ἕνα δέκατο τέταρτο τῆς ἀρχαίας. Ἡ νέα γραμμή ἀμύνης 
συνήθως ἀκολουθοῦσε τήν χάραξη ἑνός δρόμου τῆς ὑφισταμένης πόλεως καί 
γινόταν ἐπαναπροσδιορισμός τοῦ ἀστικοῦ κέντρου. αὐτό ἔγινε λ.χ. στήν ρόδο, 
ὅπου τό νέο τεῖχος ἔτρεξε κατά μῆκος μιᾶς κεντρικῆς λεωφόρου τῆς ἑλληνι-
στικῆς πόλεως, τήν έ13, γιά νά περιλάβει τό λεγόμενο πρωτοβυζαντινό φρού-
ριο, τό γενικό σχῆμα τοῦ ὁποίου ἀκολούθησε τίς ἀρχαῖες χαράξεις τῶν δρόμων. 
Ὁμοίως στο Δίον ἡ συνεσταλμένη παλαιοχριστιανική πόλη διετήρησε τίς δύο 
πλευρές τῆς ἀρχαίας ὀχυρώσεως καί ἀνέπτυξε τήν ἀνατολική καί τήν δυτική 
κατά μῆκος ὑφισταμένων κεντρικῶν δρόμων. τά ἴδια παρατηροῦνται καί στήν 
νικόπολη.

Ἀλλά οἱ δύο τελευταῖες πόλεις δέν ἐπέζησαν οὔτε ἀναβίωσαν κατά τήν μέ-
ση βυζαντινή περίοδο καί ἡ προσαρμογή τους στά νέα δεδομένα τῆς ὑστάτης 
Ἀρχαιότητος πραγματοποιήθηκε μέ τίς περί πολεοδομίας ἀρχές καί ἀπόψεις πού 
ἴσχυαν ἕως τότε. τρία ἀκόμα παραδείγματα, πού δημοσιεύθηκαν σχετικῶς πρό-
σφατα, εἶναι πολύ διδακτικά τῆς συντηρητικῆς νοοτροπίας ὡς προς τόν γενικό 
σχεδιασμό πού ἐπικρατοῦσε ἕως τά τέλη τοῦ 6ου αἰῶνος: Οἱ πρόσφυγες ἀπό τήν 
λακεδαιμονία πού κατέφυγαν στόν βράχο τῆς μονεμβασίας ἔκτισαν ἕνα πρῶτο 
ὀχύρωμα, τό ὁποῖο διετήρησε τό παλαιό ρωμαϊκό σύστημα τοῦ τετράγωνου χώ-
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ρου μέ πύργους στίς γωνίες. τό ἐπισκοπικό συγκρότημα τοῦ κίτρους, πού ἀνέ-
σκαψε ἡ κυρία μαρκῆ κατά τήν δεκαετία τοῦ ’90 καί ἡ ὀχύρωση τῆς κομοτηνῆς 
ἔχουν γίνει μέ τίς ἴδιες ἀκριβῶς ἀρχές τοῦ ὀρθογωνίου σχηματισμοῦ καί τῶν 
πύργων μέ τήν ἐνίσχυση τῶν γωνιῶν, τῶν ἀρχαίων ρωμαϊκῶν τρόπων. Θά τίς 
συναντήσομε καί πάλι, πολύ ἀργότερα, κατά τόν σχεδιασμό ὀχυρωμένων μονα-
στηριῶν πού κτίζονται σέ παρθένο καί ὁριζόντιο ἔδαφος, ὅπως εἶναι τό Δαφνί 
καί ἡ ἀρχική φάση τῆς μονῆς μεγίστης λαύρας στο Ἅγιον Ὄρος, σύμφωνα μέ 
τίς ἔρευνες τοῦ πλούταρχου Θεοχαρίδη. Χαρακτηριστικός τῆς παραδοσιακῆς 
αὐτῆς ἔμμονης ἰδέας τῶν βυζαντινῶν γιά τήν ἰδεώδη ὀχυρωμένη πόλη εἶναι ὁ 
τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀπεικονίζουν σέ εἰκόνες τήν Ἄνω ’Iερουσαλήμ, δηλαδή 
τόν παράδεισο. τοῦ δίνουν καί πάλι τό γνωστό τους παραδοσιακό τετράγωνο 
σχῆμα.

πλήν ὅμως, ἡ ἰδεώδης αὐτή εἰκόνα τοῦ γενικοῦ σχεδιασμοῦ, καθώς καί τοῦ 
ὑφισταμένου ἱπποδαμείου κανονικοῦ σχεδίου, φαίνεται ὅτι εἶχε ἀρχίσει νά ἀλ-
λοι ώνεται ἤδη κατά τήν παλαιοχριστιανική περίοδο. Ὅπως εἴδαμε λ.χ. στήν 
ρόδο ἔγινε μετάθεση τοῦ ἀστικοῦ κέντρου. ςυγχρόνως μιά πολύ μεγάλων δια-
στάσεων βασιλική κατέλαβε κάποια οἰκοδομικά τετράγωνα τοῦ ἱπποδαμείου πο-
λεοδομικοῦ της ἱστοῦ. τήν ἴδια ἐποχή στήν Θεσσαλονίκη μιά μεγάλη βασιλική 
(τά λείψανα τῆς ὁποίας βρέθηκαν στήν περιοχή τῆς Ἁγίας ςοφίας) ἀλλοιώνει τόν 
ὑφιστάμενο ἕως τότε ἱστό. έἶναι δύο ἀπό τίς πολλές περιπτώσεις πού ἡ ἀλλοίω-
ση τοῦ ἀρχαίου ὀρθογωνίου καννάβου γίνεται ἤδη ἀπό τόν 5o αἰῶνα μέ τήν 
ἔνταξη μεγάλων ἐκκλησιῶν στίς πόλεις. έἶναι πλέον οἱ πανίσχυροι ἐπίσκοποι 
πού παρεμβαίνουν δυναμικά στό σχέδιο τῆς πόλεως.

Ἡ εἰκόνα τοῦ ἀρχαίου σχεδιασμοῦ ἀλλοιώνεται ἀκόμα περισσότερο ἀργότε-
ρα, μετά τήν δεύτερη τομή (τῆς καθόδου τῶν ςλάβων στα βαλκάνια) καί μετά 
τήν γενικευμένη ὕφεση τῶν λεγομένων σκοτεινῶν χρόνων. μετά ἀπό φυσικές 
καταστροφές καί κάτω ἀπό τίς δυσμενεῖς οἰκονομικές συνθῆκες πού ἐπεκράτη-
σαν, ὅσο μπορεῖ κανείς νά κρίνει ἀπό τά ἀρχαιολογικά εὑρήματα καί τίς περιο-
ρισμένες πληροφορίες πού αὐτά προσφέρουν, ἡ μεσαιωνική πλέον εἰκόνα τῶν 
πόλεων εἶναι τελείως διαφορετική.

Διακρίνονται δύο περιπτώσεις: Ἀφ’ ἑνός μέν πόλεις στίς ὁποῖες ὑπῆρχε ζωή 
χωρίς διακοπή καί συνεχιζόταν ἡ βαθμιαία ἀνανέωση τῶν κτηρίων μέ τροποποιή-
σεις τοῦ ἱστοῦ, ἀφ’ ἑτέρου δέ πόλεις ἤ τμήματα πόλεων πού ἐγκαταλείφθηκαν 
καί ἐπανοικίσθηκαν ἀργότερα.

τυπικές περιπτώσεις πόλεων μέ συνεχῆ ζωή εἶναι ἡ Θεσσαλονίκη καί ἡ νί-
καια. ςτήν Θεσσαλονίκη τό παλαιοχριστιανικῆς ἐποχῆς τεῖχος παρέμεινε σχεδόν 
ἀμετάβλητο καί δύο κύριες λεωφόροι ἀπό ἀνατολάς πρός δυσμάς, πού συνέδεαν 
ἀντίστοιχες πύλες, διατηρήθηκαν χωρίς ἀλλαγές ἕως τίς μέρες μας. Ἡ σχέση 
τους μέ σημαντικά μνημεῖα τῆς ὑστερορωμαϊκῆς καί τῆς βυζαντινῆς ἐποχῆς ἐπι-
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βεβαιώνει τήν διαχρονική τους λειτουργία. Ἡ συνεχής ὅμως ζωή τῆς πόλεως μέ 
τήν φυσική ἀνανέωση τῶν κτηρίων, οἱ ἱστορικές περιπέτειες καί κυρίως οἱ κατα-
στροφές κατά τά τελευταῖα ἑκατό χρόνια ἐξαφάνισαν καί τά τελευταῖα λείψανα 
κτηρίων καί τοῦ μεσαιωνικοῦ ἱστοῦ στήν κάτω τουλάχιστον πόλη. Ἡ νίκαια, 
προστατευμένη ἀπό ἰσχυρά τείχη καί μιά λίμνη, διετήρησε τούς δύο διασταυ-
ρωνόμενους κεντρικούς δρόμους, τόν cardo καί τόν decumanus τῆς ρωμαϊκῆς 
πόλεως, πού καταλήγουν στίς ἀρχαῖες πύλες καί ἀμέσως σχετίζονται μέ τά θρη-
σκευτικά της μνημεῖα. ςτήν περίπτωση αὐτή ἡ ἔνταξη τῶν ἐκκλησιῶν φαίνεται 
ὅτι δέν ἀλλοίωσε τόν ἱστό.

Ἀνάλογες περιπτώσεις διατηρήσεως ἀρχαίων κεντρικῶν δρόμων, χωρίς ὅμως 
ἐπαρκεῖς μελέτες, ἔχομε στίς μεσαιωνικές πόλεις βέροια, λευκωσία, πέργαμο, 
ςέρρες καί ρόδο. ςτήν Ἀθήνα, στήν ἐντός τοῦ ὑστερορρωμαϊκοῦ τείχους περιο-
χή, σήμερα στήν πλάκα, ὑποθέτομε βασίμως ὅτι ἡ ζωή ἦταν συνεχής ἀπό τούς 
σκοτεινούς τουλάχιστον χρόνους ἕως τήν τουρκοκρατία. Δυστυχῶς ἡ ἀνεπάρ-
κεια ἀνασκαφικῶν ἐρευνῶν καί ὁ δυναμικός τρόπος ἀναπτύξεως τόσο κατά τήν 
Ἀρχαιότητα ὅσο καί στο βυζάντιο δέν ἐπιτρέπουν τήν συναγωγή ἀσφαλῶν πλη-
ροφοριῶν. Ἡ σημερινή ὁδός τριπόδων κατέληγε στά δυτικά σέ δύο πύλες τοῦ 
ὑστερορωμαϊκοῦ τείχους, προς τά ἀνάντη εἶχε ἀναλημματικούς τοίχους καί τόν 
περίβολο τοῦ Ἁγίου νικολάου τῆς οἰκογενείας ραγκαβᾶ καί εἶναι ἔτσι μᾶλλον 
βέβαιο ὅτι λειτουργοῦσε καί κατά τήν μέση βυζαντινή περίοδο. ςτούς ἄλλους 
ὅμως δρόμους τῆς πλάκας δέν ἔγιναν ποτέ ἔρευνες καί μόνον ἐνδείξεις ὑπάρ-
χουν γιά τήν λειτουργία τους κατά τόν μεσαίωνα.

ςτίς πόλεις ἤ τά τμήματα πόλεων πού ἐγκαταλείφθηκαν καί ἐπανοικίσθηκαν 
ἀργότερα ἡ ἀρχαιολογική εἰκόνα εἶναι διαφορετική: μεταξύ τῶν στρωμάτων τῆς 
ὑστάτης Ἀρχαιότητος καί τῶν μέσων χρόνων ἔχουν παρεμβληθεῖ ἐπιχώσεις δια-
φορετικοῦ κατά περίπτωση πάχους. Οἱ νέοι οἰκισμοί, πού ἐπιβάλλει ἡ αὔξηση τοῦ 
πληθυσμοῦ ἀπό τόν 10o καί τόν 12o αἰῶνα, γίνονται στήν Θήβα στούς γύρω ἀπό 
τήν καδμεία λόφους, στήν Ἀθήνα στίς περιοχές μεταξύ τοῦ ὑστερορωμαϊκοῦ καί 
τοῦ βαλεριάνειου ἀρχαίου τείχους, στήν λακεδαιμονία στα βορειοδυτικά τῆς πα-
λαιοτέρας πόλεως, στήν μονεμβασία στόν δρόμο προσβάσεώς της, στήν Ἄγκυρα 
πρό τοῦ 1071, ἀλλά ἴσως καί στήν Χαλκίδα. Ἡ πάτρα, πού πιστεύεται ὅτι εἶχε 
ἐρημωθεῖ γιά ἕνα διάστημα, ἀποκτᾶ ἕνα μεσοβυζαντινό οἰκισμό στα νοτιοδυτικά 
τοῦ κάστρου της, σέ ἀπόσταση ἀπό τήν θάλασσα. αὐτή, ὅπως καί ἡ Ἔφεσος, θά 
παρουσίαζαν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον ἄν τά μεσοβυζαντινά τους στρώματα εἶχαν 
μελετηθεῖ. κατάσταση ἀνάλογη μέ τήν Ἀθήνα διαπιστώνεται καί στο Ἀμόριον 
στήν μικρά Ἀσία, πού εἶχε μεγάλη ἔκταση κατά τόν 7o αἰῶνα, συρρικνώθηκε με-
τά τήν καταστροφή τοῦ 838 σέ ἕνα μικρό οἰκισμό πάνω σέ ἕνα τεχνητό λοφίσκο 
καί ἐπεκτάθηκε μέ νέους μεσοβυζαντινούς οἰκισμούς πρό τοῦ 1071.
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ςτίς περιπτώσεις πού σχηματίζονται νέοι οἰκισμοί ἤ γειτονιές σέ χώρους ἐρη-
μωμένους ἐπί μακρό χρονικό διάστημα ὁ ἀρχαῖος σχεδιασμός ἀγνοεῖται καί δη-
μιουργεῖται μέ τρόπο δυναμικό ἕνας νέος ἱστός. Οἱ δρόμοι ἐνίοτε διατηροῦνται 
(ὅπως στο βόρειο τμῆμα τῆς Ἀθηναϊκῆς Ἀγορᾶς καί στήν λεωφόρο τοῦ λεχαίου 
στήν κόρινθο) καί ἄλλοτε κτίζονται ὑπό τό πνεῦμα τῆς καταλήψεως τοῦ κοινο-
χρήστου δημοσίου χώρου ἀπό τούς ἰδιῶτες, κάτι πού φαίνεται ὅτι εἶχε ἀρχίσει νά 
γίνεται ἤδη ἀπό τήν πρωτοβυζαντινή περίοδο (ὅπως λ.χ. στίς κεντρικές λεωφό-
ρους τῆς Ἐφέσου καί τῆς Ἱεραπόλεως) καί ἀποτελοῦσε τόν κανόνα στίς ἄλλοτε 
ρωμαϊκές μεγαλουπόλεις πού εἶχαν περιέλθει στο Ἰσλάμ. ςτήν Ἀθήνα τμῆμα τῆς 
ὁδοῦ τῶν παναθηναίων διατηρεῖται, ἐνῶ ἄλλο καταπατεῖται ἐν μέρει ἤ ἐν ὅλῳ 
μέ τό κτίσιμο ἰδιωτικῶν κατοικιῶν. ςτήν νότια κλιτύ τῆς Ἀκροπόλεως, πάνω 
ἀπό τίς μεγάλες καί πολυτελεῖς φιλοσοφικές σχολές τοῦ 5ου αἰῶνος καί τούς 
δρόμους, κτίζονται μικρόσπιτα καί κεραμεικά ἐργαστήρια.

Δυστυχῶς τό πρωτογενές ὑλικό γιά τήν σπουδή τοῦ ἀστικοῦ ἱστοῦ τῶν με-
σοβυζαντινῶν πόλεων εἶναι περιορισμένο, σέ μεγάλο ποσοστό κατεστραμμένο 
χωρίς προηγουμένη μελέτη. Ὡς προϊόν ἀνασκαφῆς ποτέ δέν μᾶς δίνει τήν ἐντύ-
πωση τοῦ τρισδιάστατου χώρου. Ἡ ἔνδεια τῶν ἐρειπίων ὀφείλεται κατά κύριο 
λόγο στήν εὐτέλεια τῶν οἰκοδομικῶν ὑλικῶν μέ τά ὁποῖα κτίζονταν συνήθως τά 
σπίτια καί μόνον κατά τήν ὑστεροβυζαντινή περίοδο στόν μυστρᾶ καί τό γεράκι 
ἔχομε καλοκτισμένες κατοικίες, ἐπαρκῶς διατηρημένες. τά καλύτερα σωζόμενα 
σύνολα τῆς μέσης περιόδου προέρχονται ἀπό συστηματικές ἀνασκαφές στην κό-
ρινθο, τήν Ἀθήνα, τήν πέργαμο, τήν Ἔφεσο καί τίς πόλεις τοῦ έὐξείνου πόντου.

τό μεγάλο σύνολο τῆς κορίνθου πού εἶχε δημοσιεύσει ὁ Robert Scranton 
ἐθεωρεῖτο τμῆμα τοῦ ἐμπορικοῦ κέντρου, νεώτερες ὅμως ἔρευνες ἔδειξαν ὅτι 
ἦταν μιά μᾶλλον φτωχική συνοικία μέ κατοικίες καί βιοτεχνικά ἐργαστήρια. Ἐν 
πάσῃ περιπτώσει ἡ γενική εἰκόνα πού δίνουν τά κατάλοιπα τῶν μεσαιωνικῶν 
κτισμάτων τῆς κορίνθου εἶναι μιᾶς γενικῆς ἀκαταστασίας, μέ δρόμους μεταβλη-
τοῦ πλάτους, ἐνίοτε ἀδιέξοδους καί μέ παράγωνα σχήματα. Ἀνάλογη εἰκόνα, σέ 
μικρότερη κλίμακα, συνόλου χωρίς συνοχή ἔχομε καί στήν βόρεια πλευρά τῆς 
Ἀθηναϊκῆς Ἀγορᾶς. Οἱ σχεδόν παράλληλοι δρόμοι στό νότιο τμῆμα τῆς κάτω 
πόλεως τῆς μονεμβασίας θά πρέπει νά ἀποδοθοῦν στήν ἑνιαία κλίση τοῦ ἐδά-
φους πρός τήν θάλασσα καί ὄχι σέ σχεδιασμό. κάτι ἀνάλογο πιθανῶς ἴσχυε στήν 
μεσαιωνική ναύπακτο. Δυστυχῶς οἱ ἀνασκαφεῖς τῆς Χερσῶνος στήν κριμαία 
δέν ἔχουν δώσει κάποια ἑρμηνεία γιά τήν διατήρηση τοῦ ἀρχαίου ἱπποδαμείου 
συστήματος, μοναδικοῦ ἴσως παραδείγματος κανονικοῦ πολεοδομικοῦ σχεδια-
σμοῦ στό μέσο βυζάντιο.

Δέν ἔχει διατηρηθεῖ ἤ δέν ἔχει μελετηθεῖ πολεοδομικός ἱστός σέ πυκνοδο-
μημένα κέντρα τειχισμένων μεσοβυζαντινῶν πόλεων, πού προέκυψαν ἀπό δυ-
ναμική ἀνάπτυξη.Ὑποθέτουν ὅτι στούς κεντρικούς δρόμους συνέβαλλαν ἄλλοι, 
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στενοί, πού κατέληγαν σέ ἀδιέξοδα ἤ σέ κυκλώματα ἐπανόδου στο ἴδιο σημεῖο. 
Ὑποθέτουν ἐπίσης ὅτι κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, σέ περίπτωση εἰσόδου τῶν ἐχθρῶν, 
οἱ ἀμυνόμενοι εἶχαν σαφῆ πλεονεκτήματα.

παραλλήλως, σέ ὅλες σχεδόν τίς ἀνασκαφές μεσοβυζαντινῶν στρωμάτων 
παρα τηρεῖται ἡ συνύπαρξη βιοτεχνικῶν ἐργαστηρίων, συνήθως μέ ὀχλοῦσες 
χρή σεις, μέ κατοικίες, ἀλλά καί μέ ταφές. τά διάφορα ἐργαστήρια κεραμεικῆς, 
ὑα λουργίας, βαφῆς νημάτων καί ὑφασμάτων ἀσφαλῶς ρύπαιναν μέ καπνούς τά 
γειτονικά σπίτια ἤ τά μοναστήρια, ὅπως λ.χ. στήν πρόσοψη τῆς βιβλιοθήκης 
τοῦ Ἀδριανοῦ στήν Ἀθήνα. Ἡ διασπορά τῶν ταφῶν, μέ δυσκολίες χρονολογή-
σεως κατά κανόνα, ἦταν ἐπίσης αἰτία προβλημάτων. Ὁ πολεοδομικός ἱστός τῶν 
Ἀθηνῶν, τῶν ςάρδεων καί τῶν Θηβῶν στίς γειτονιές ἐκτός τῶν τειχῶν ἦταν 
χαλαρός μέ κενά μεταξύ τῶν σπιτιῶν, ἐνῶ ἀναφέρεται ὅτι ἦταν πολύ πυκνός 
στήν Ἄρτα καί τό Δυρράχιον. Ἡ ὕπαρξη ἐλευθέρων χώρων δέν εἶναι δυνατόν νά 
τεκμηριωθεῖ μέ ἀνασκαφές, μαρτυροῦνται ὅμως γήπεδα ἀθλοπεδιῶν, τά τζυγκα-
νιστήρια στήν Ἔφεσο, στήν λακεδαιμονία καί στήν Ἀθήνα. ςτίς δύο τελευταῖες 
μάλιστα ἐντός τῶν τειχῶν. Ἄκτιστοι ἐγκαταλελειμμένοι χῶροι ἀναφέρονται 
στήν νίκαια καί στήν Θεσσαλονίκη.

Ὅλα αὐτά ὁδηγοῦν στο συμπέρασμα ὅτι στούς νέους μεσαιωνικούς οἰκι-
σμούς τῶν πόλεων δέν ὑπῆρχε πολεοδομικός σχεδιασμός καί ὅτι ἴσχυε τό λε-
γόμενο δυναμικό σύστημα ἀναπτύξεως, μέ τήν ἑκάστοτε κάλυψη τῶν ἀναγκῶν 
κατά τήν οἰκοδόμηση νέων κτηρίων. Φαίνεται ἐπίσης ὅτι στίς ἐπαρχιακές πόλεις 
βαθμιαίως ἔπαψαν νά ἰσχύουν (ἤ συστηματικά καταστρατηγοῦνταν) οἱ ἀπό τήν 
ὑστάτη Ἀρχαιότητα θεσμοθετημένες οἰκοδομικές διατάξεις, καθώς καί ὅτι δέν 
ὑπῆρχαν οἱ ἀξιωματοῦχοι πού θά φρόντιζαν γιά τήν ἐφαρμογή τους. προφανῆ 
εἶναι τα ἀποτελέσματα τῆς ἀπουσίας σχεδιασμοῦ στίς ὀψιμότερες περιπτώσεις 
τῆς περγάμου, τοῦ τυρνόβου, τοῦ γερακίου καί κυρίως τοῦ μυστρᾶ. Ἡ πρω-
τεύουσα τοῦ Δεσποτάτου τοῦ μορέως ἀναπτύχθηκε ἑκατέρωθεν ἑνός ἀνηφο-
ρικοῦ ἑλισσόμενου προϋπάρχοντος δρόμου, μή προσιτοῦ σέ τροχοφόρα, πού 
ὁδηγοῦσε στό ἰσχυρό κάστρο στήν κορυφή τοῦ ὑψώματος. Ἡ δυναμική ἀνάπτυ-
ξη φαίνεται ἀπό τήν ἀκανονιστία τῶν δευτερευόντων δρόμων πού ἔφερναν σέ 
πλατώματα, ὅπου ὑψώθηκαν τά μοναστηριακά συγκροτήματα, τά ἀνάκτορα καί 
τά σπίτια τῆς ἀριστοκρατίας ἤ ἔφερναν σέ ἀδιέξοδο. Ἡ πόλη τοῦ μυστρᾶ προ-
σφέρεται γιά τήν ἱστορική ἑρμηνεία τῶν κτηρίων καί τῶν πολεοδομικῶν στοι-
χείων πού τήν ἀπαρτίζουν, δέν εἶναι ὅμως μιά τυπική ἐπαρχιακή βυζαντινή πόλη, 
ἀλλά ἕνα ὄψιμο διοικητικό καί πολιτιστικό κέντρο πού δημιουργήθηκε κάτω 
ἀπό ὁρισμένες ἱστορικές συνθῆκες. Ἀνάλογες προσπάθειες τῶν παλαιολόγων νά 
δημιουργήσουν τήν ἴδια ἐποχή μιά νέα πόλη στήν μικρά Ἀσία, ἐπανιδρύοντας 
τίς τράλλεις, ἀπέτυχαν.
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Ἀνάπτυξη οἰκισμοῦ σέ ὀχυρό ἔδαφος μέ πυρῆνα ἕνα κάστρο ἔχομε καί ἀλλοῦ 
κατά τήν «ἐποχή τῆς ἀνασφάλειας», ὅπως τήν εἶπαν, τό γεράκι, τό μουχλί, τό 
λεοντάρι, τήν ρεντίνα καί ἄλλους στά κρατίδια ἑλληνικά καί ξένα πού δημιούρ-
γησε ἡ κατάλυση τῆς αὐτοκρατορίας τό 1204. Ἕνα νέο πολεοδομικό στοιχεῖο 
πού ἀναφέρεται τώρα εἶναι τό ἀνάκτορο τοῦ ἡγεμόνα στόν μυστρᾶ, τήν Ἄρτα, 
τήν τραπεζοῦντα, τήν νίκαια, τό νυμφαῖον, τήν ναύπακτο, τό τύρνοβο. Ἀλλά 
καί ἐντός τῶν πόλεων ἐπικρατοῦσε ἀνασφάλεια καί κτίζονταν ἐνδιάμεσα τείχη 
ἤ κατοικίες πού μποροῦσαν νά ἀντισταθοῦν στήν βία καί τίς κοινωνικές ἀνα-
ταραχές. έἶναι ἄλλωστε γνωστό ὅτι στόν Ἁλμυρό οἱ βενετοί εἶχαν ὀχυρώσει 
ἰδιαιτέρως τήν γειτονιά στήν ὁποία κατοικοῦσαν, κάτι ἀνάλογο δέ διακρίνεται 
(ἀπό τά λείψανα τῶν πύργων τοῦ τείχους κατά τόν ς. μαμαλοῦκο) καί ἐντός τῆς 
πόλεως τῆς Χαλκίδος.

Ἐπιστρέφοντας στίς μεσοβυζαντινές πόλεις, ἄς ἐντοπίσομε τό ἐνδιαφέρον 
μας στήν κατ’ ἐξοχήν λειτουργία τους, τήν δευτερογενῆ παραγωγή. Ἡ ἔρευνα σέ 
αὐτήν καί σέ συναφῆ ζητήματα εἶχε μιά σημαντική πρόοδο μέ τήν πρό τριετίας 
ἔκδοση τῆς Οἰκονομικῆς Ἱστορίας τοῦ Βυζαντίου, τήν ἐπιμέλεια τῆς ὁποίας εἶχε 
ἡ ἀείμνηστη Ἀγγελική λαΐου. Ἐκεῖ, ἐκτός ἀπό τήν ἐξέταση τῶν οἰκονομικῶν 
δραστηριοτήτων ὁρισμένων βυζαντινῶν πόλεων, ἐρευνήθηκαν γενικότερα ζη-
τήματα τῆς οἰκονομίας σέ σχέση μέ τήν πολιτική τοῦ κράτους, τήν κοινωνική 
ὀργάνωση τῆς παραγωγῆς καί τῆς διαθέσεως τῶν προϊόντων, τήν παραγωγή 
ἀργότερα διακινουμένων εἰδῶν πολυτελείας, τίς ἀνταλλαγές καί τό ἐμπόριο, τίς 
προσόδους ἀπό τό κράτος καί ἄλλα. Ἐνδιαφέρον σέ σχέση μέ τήν πολεοδομική 
μορφή καί μάλιστα τῶν ἑλληνικῶν πόλεων παρουσιάζει ἡ βιοτεχνική παραγωγή 
τόσο γιά τοπική κατανάλωση ὅσο καί γιά τήν εὐρύτερη διάδοση τῶν προϊόντων.

Δέν μπορεῖ πάντως νά περάσει σέ σημασία τήν πρωτογενῆ παραγωγή. αὐτή 
ἦταν ἀμέσως ἐξαρτημένη ἀπό τήν ἀγροτική περιφέρεια κάθε πόλεως, ἀπό τούς 
πέριξ ἀγροτικούς οἰκισμούς, ἀλλά καί ἀπό τόν βαθμό στόν ὁποῖο εἶχε διατηρηθεῖ 
γιά κάθε περίπτωση ἡ ἀγροτική ἀπασχόληση τῶν κατοίκων της. ςτήν μεσοβυ-
ζαντινή Θήβα λ.χ. παρά τό γεγονός ὅτι ἦταν διοικητικό κέντρο καί εἶχε ἀνθοῦσα 
βιοτεχνία, οἱ περισσότεροι ἀπό τούς κατοίκους της ἦταν γεωργοί καί στό κάστρο 
τῶν ςάρδεων στίς ἀρχές τοῦ 14ου αἰ. ὅλοι οἱ κάτοικοι ἀσχολοῦνταν μέ τήν γεωρ-
γία. Ἀπό πλευρᾶς τοῦ κτισμένου περιβάλλοντος τῶν πόλεων αὐτά εἶχαν περιο-
ρισμένη σημασία, ὅπως ἄλλωστε καί τῶν χωριῶν, γιά τά ὁποῖα οἱ γνώσεις μας 
εἶναι ἐλάχιστες μέ ἐξαίρεση ὁρισμένους βυζαντινούς οἰκισμούς στήν ςικελία καί 
τήν νότιο ιταλία. Ἡ ἀπουσία πληροφοριῶν δημιουργεῖ ἀνυπέρβλητες δυσκο-
λίες σέ κάθε μορφῆς ἐπιθυμητούς συσχετισμούς τῶν πόλεων μέ τούς πέριξ οἰκι-
σμούς. Ἐξ ἄλλου, τό γεγονός ὅτι οἱ ἰδιοκτῆτες τῆς γῆς ζοῦσαν μέσα στίς πόλεις 
στερεῖ τήν ὕπαιθρο ἀπό ἀρχαιολογικά τεκμήρια τῆς ἐκεῖ ἐπικυριαρχίας τους, σέ 
πλήρη ἀντίθεση πρός τά συμβαίνοντα στόν δυτικό μεσαίωνα.
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Οὐσιώδεις γιά τήν συγκρότηση τῶν μεσαιωνικῶν πόλεων ἦταν οἱ χῶροι τῆς 
ἀγορᾶς. κυρίως μέσῳ τῶν γραπτῶν πηγῶν καί ὄχι τόσο τῆς ἀρχαιολογικῆς μαρ-
τυρίας κατανοοῦμε ὅτι πρέπει νά γίνεται διάκριση μεταξύ 1) τοῦ συνόλου τῶν 
καταστημάτων ἤ τῶν ἐργαστηρίων-καταστημάτων πού ἦταν ἐνταγμένα στόν 
ἱστό τῆς πόλεως, 2) τῶν προσωρινῶν ἐγκαταστάσεων γιά ἐμπορικές συναλλαγές 
σέ ἐλεύθερους χώρους καί 3) τῶν ἐμποροπανηγύρεων.

Ἀπό διάφορες περιπτώσεις ἔχει γίνει δεκτό ὅτι ἡ ἀρχαία διάταξη τῆς ἀγορᾶς 
εἶχε πρό πολλοῦ ἐκλείψει καί εἶχε ἀντικατασταθεῖ ἀπό σειρές καταστημάτων 
ἑκατέρωθεν ἑνός ἤ περισσοτέρων δρόμων. τά πιο γνωστά παραδείγματα τά 
ἔχομε στήν κόρινθο, τήν πέργαμο καί τό ἄριστα ἀνεσκαμμένο τύρνοβο. ςτήν 
Θεσσαλονίκη, στό νότιο ὅριο τῆς ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς, μιά σειρά καταστημάτων 
ἔμεινε σέ χρήση ἕως τήν ὑστεροβυζαντινή περίοδο. ςτήν Ἀθήνα, τά κτήρια μέ 
σειρές ἀπό ἐνσωματωμένα στο δάπεδο πιθάρια κατά μῆκος δρόμων, ἀφ’ ἑνός 
στήν Ἀθηναϊκή Ἀγορά καί ἀφ’ ἑτέρου στήν λεωφόρο Ἀμαλίας πού ἦλθαν στο 
φῶς μέ τίς ἀνασκαφές γιά τό metro, ἑρμηνεύθηκαν ὡς καταστήματα σέ γραμμι-
κή ἀνάπτυξη. Ἡ ἄποψη ὅτι ὁ χῶρος τῆς ρωμαϊκῆς Ἀγορᾶς, πάλι στήν Ἀθήνα, 
διετήρησε τήν ἀρχική του χρήση ἀπό τήν Ἀρχαιότητα ἕως τόν μεσαίωνα δέν 
ἐπαληθεύεται, δεδομένου ὅτι ἦταν πυκνοδομημένος κατά τόν 11ο καί τόν 12ο 
αἰῶνα. Ὁ χῶρος πού γινόταν ἡ ἐμποροπανήγυρις κατά τήν ἑορτή τῆς παναγίας 
Ἀθηνιώτισσας ἐπίσης παραμένει ἄγνωστος.

Ἐλεύθεροι χῶροι ἴσως κατάλληλοι γιά παζάρι ἀναφέρονται σέ γραπτές πηγές 
σέ πόλεις τῆς πελοποννήσου, στήν Ἔφεσο, τίς Χῶνες καί τήν τραπεζοῦντα, δέν 
εἶναι ὅμως δυνατόν νά προσδιορισθοῦν τοπογραφικῶς. τό ἴδιο καί τά ἐξειδικευ-
μένα καταστήματα στήν Θεσσαλονίκη πού ἀπαριθμεῖ ὁ καμενιάτης. ςτήν Ἄρτα 
ἡ ἀγορά γινόταν ἔξω ἀπό τα τείχη τῆς πόλεως, ἑκατέρωθεν τῆς ὁδοῦ προς τό 
κάστρο. Ἡ κεντρική πλατεία τοῦ μυστρᾶ μπροστά ἀπό τά ἀνάκτορα παραμένει 
ἀδιευκρίνιστο ἄν εἶχε ἐμπορική χρήση ἤ ἐμιμεῖτο τίς σύγχρονές της πλατεῖες τῶν 
ἰταλικῶν πόλεων καί εἶχε ἕνα πολιτικό, θά λέγαμε, χαρακτῆρα.

ςτίς ἐπαρχιακές πόλεις τοῦ βυζαντίου δέν κτίσθηκαν ποτέ κεντρικές ἐκκλη-
σίες μέ μεγάλες προθέσεις καί συλλογικές προσπάθειες, ὅπως ἦταν οἱ καθεδρικοί 
ναοί τῶν δυτικῶν ἀστικῶν κέντρων. Ἐνῶ ἐκεῖ ὑπῆρχαν οἱ δυνάμεις πρωτοβου-
λίας (μοναχικά τάγματα, συντεχνίες, ὁ δῆμος), ἐδῶ ἐδέσποζε ὁ ἀτομικισμός τῶν 
Ἑλλήνων πού ὁδηγοῦσε στήν δημιουργία πολλῶν ἐκκλησιῶν καί μοναστηριῶν 
σέ κάθε πόλη, μετρίου ἤ μικροῦ μεγέθους, μέ ἀνάδειξη κυρίως τοῦ ἐσωτερικοῦ 
χώρου, μέ γλυπτά σέ μάρμαρο καί εἰκονογράφηση. ςέ ἐλάχιστες περιπτώσεις 
μητροπολιτικῶν ναῶν διατηροῦνται ἤ ἀνανεώνονται μεγάλες ξυλόστεγες βασι-
λικές (καλαμπάκας, ςερρῶν, ςερβίων, βεροίας).

Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ εἶναι ὅτι, σέ ἀντίθεση μέ τήν δυτική έὐρώπη καί τό 
Ἰσλάμ, οἱ χῶροι λατρείας δέν ἐδέσποζαν στό ἀστικό τοπίο, ἀλλά ἦταν ἐνταγ-
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μένοι σέ αὐτό. Ὑποθέτομε ὅτι εἶχαν κάποιον ζωτικό πέριξ χῶρο γιά συναντή-
σεις, περιφορά εἰκόνων καί ἐπαφή μεταξύ τῶν πιστῶν, ἄν καί ὅσοι ἀνῆκαν 
σέ μοναστήρια ἐντός τῆς πόλεως εἶχαν γύρω περίβολο ἤ χρηστικά μοναστι-
κά κτήρια. Ἄλλωστε ἀπό πλευρᾶς ἀρχιτεκτονικῆς καί ἐσωτερικοῦ διακόσμου 
οἱ ὡραιότερες καί πλουσιότερες ἐκκλησίες βρίσκονταν ἐκτός τῶν πόλεων, σέ 
πλησιόχωρες ἤ ἀπομακρυσμένες μονές. Ἀξιόλογες γιά τήν ἀρχιτεκτονική τους 
μεσοβυζαντινές ἐκκλησίες σώθηκαν λίγες στήν Ἀθήνα, τήν κέρκυρα, τίς ςέρ-
ρες, τήν Ἄρτα, τήν ρόδο, τήν Ἀχρίδα, τήν πρισρένη. Ὁ περιορισμένος ἀριθμός 
τους καί ὁρισμένα εὑρήματα μᾶς πείθουν ὅτι οἱ ἐνορίες (ἄν καί ἡ λέξη δέν εἶχε 
τήν σημερινή της σημασία) εἶχαν μικρές καί ἀσήμαντες ἐκκλησίες, ἐνταγμένες 
στόν ἱστό τῶν κατοικιῶν· δέν ἦταν ἐπώνυμα ἀφιερώματα καί ἐξυπηρετοῦσαν 
τούς περιοίκους. έἰκόνα τοῦ φαινομένου μᾶς δίνουν ἡ βέροια, ἡ καστοριά, τό 
γεράκι καί ἡ προεπαναστατική Ἀθήνα, ὅπου ἔχουν σωθεῖ πολυάριθμες μικρές 
βυζαντινές ἐκκλησίες ἤ μεταβυζαντινές κτισμένες στα ἴχνη τῶν παλαιοτέρων, 
σέ ἕναν ἀστικό ἱστό πού μᾶλλον δέν διαφέρει σέ πολλά ἀπό τόν μεσαιωνικό. ςέ 
ἀνασκαφές τῆς Ἀθηναϊκῆς Ἀγορᾶς ἔχουν βρεθεῖ δύο τέτοιες μικρές καί κακό-
τεχνες ἐκκλησίες, μέ διάφορες οἰκοδομικές φάσεις, ὁ Ἅγιος νικόλαος καί μιά 
ἄλλη, τό ὄνομα τῆς ὁποίας ἔχει ξεχασθεῖ. ςτίς ὑπώρειες τῆς Ἀκροπόλεως τῆς 
περγάμου ἔχομε ἀνάλογα παραδείγματα μονόχωρων ναῶν, περιβαλλομένων 
στενά ἀπό κατοικίες. ςέ οἰκισμούς τοῦ αἰγαίου ἔχει κανείς τήν ἴδια εἰκόνα μέ 
μικρῆς κλίμακας ἐκκλησίες, παλαιές καί νεώτερες.

Ὅταν ἡ φήμη ἑνός ἁγίου ἤ ἡ διατήρηση τῶν λειψάνων του προσείλκυε σέ 
κάποιες πόλεις προσκυνητές, αὐτό τούς προσέφερε γόητρο. Ὁ δρόμος πού ἔφερ-
νε στό προσκύνημα ἤ στόν ὁποῖο γίνονταν λιτανεῖες ἔπαιρνε ἰδιαίτερη σημασία, 
ὅπως στήν Ἔφεσο, τά μύρα τῆς λυκίας, ἴσως τήν Ἀθήνα. ςτήν βέροια, μιά 
πύλη τοῦ τείχους, ἡ Ὀψικιανή, ὁδηγοῦσε σέ ἕναν τέτοιο δρόμο καί στήν Θεσσα-
λονίκη εἶναι γνωστή ἀπό τίς γραπτές πηγές ἡ πορεία τῆς λιτανείας τοῦ μυροβλή-
του ἀπό τήν λεγομένη καταφυγή στόν ναό του.

Ἀλλά σέ κάποιες ὑστεροβυζαντινές πόλεις τά οἰκονομικά ζητήματα μετέβαλ-
λαν τόν ἀρχικό τους χαρακτῆρα μέ τήν ἐπικράτηση τῶν ξένων ἐμπόρων, τήν ἀνά-
πτυξη τῶν λιμανιῶν καί σύν τῷ χρόνῳ τήν καθιέρωση τοῦ χρηματοπιστωτικοῦ 
συστήματος. Ἡ Χίος, ἡ ρόδος, ἡ μεθώνη, ἡ Χαλκίδα καί ἡ μονεμβασία γνώρι-
σαν αὐτήν τήν ἐξέλιξη. τά ἀρχεῖα τῶν ἰταλικῶν πόλεων ἔρχονται νά μᾶς δώσουν 
ἐμμέσως πληροφορίες τόσον αὐτῶν πού ἔχουν καταληφθεῖ ἀπό τούς ξένους ὅσο 
καί ἐκείνων πού ἔμειναν στήν ἐξουσία τοῦ αὐτοκράτορος. Ἡ ὀχυρωμένη γενουα-
τική πόλη τοῦ γαλατᾶ, ἀλλά καί ἡ αὐτοδύναμη τειχισμένη γειτονιά στόν Ἁλμυρό 
λ.χ. δείχνουν πλέον τήν ἀδυναμία τῆς βυζαντινῆς κρατικῆς ἐξουσίας νά ἐλέγξει 
τήν κατάσταση στίς πόλεις. Διερωτᾶται κανείς ἄν οἱ παραλιακές αὐτές πόλεις πού 
γνωρίζουν νέα ἀκμή μετά τό 1204 μποροῦν νά ὀνομάζονται βυζαντινές.
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ςτήν γενική ἐμφάνιση τῶν βυζαντινῶν πόλεων ἀσφαλῶς τά ἐρείπια τῶν μνη-
μείων τῆς Ἀρχαιότητος ἔπαιζαν τόν ρόλο σημείων ἀναφορᾶς. βέβαια οἱ κάτοικοι 
δέν τούς ἔδιναν ἰδιαίτερη ἀξία καί σέ πολλές περιπτώσεις τά λιθολογοῦσαν ἤ τά 
ἐπαναχρησιμοποιοῦσαν σέ εὐτελεῖς βιοτεχνικές χρήσεις, ὅπως λ.χ. τό παλαιο-
χριστιανικό κτήριο πού βρέθηκε τό 1990 στο κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης καί τό 
ρωμαϊκό λουτρό τῶν ςάρδεων ἤ ἀκόμα καί γιά τήν ρίψη ἀπορριμάτων, ὅπως 
λ.χ. στό θέατρο τῆς νικαίας. ςτήν κόρινθο, τήν πέργαμο, τίς ςάρδεις, τήν Ἔφε-
σο, τήν Ἄγκυρα, τήν Ἀττάλεια, τό Ἄργος, τήν Θεσσαλονίκη καί τήν Ἀθήνα οἱ 
ἀρχαιό τητες ἦταν παροῦσες. Θά γίνονταν ὅμως τό ἀντικείμενο περιεργείας, θαυ-
μασμοῦ καί σπουδῆς πολύ ἀργότερα.

♦

Ἡ μελέτη τῶν ἐπαρχιακῶν πόλεων τοῦ βυζαντίου βρίσκεται ἀκόμα στο ἀρχικό 
της στάδιο καί αὐτό ἀφοῦ δυστυχῶς ἔχασε ἕνα πολύ μεγάλο μέρος τοῦ ἀρχαιο-
λογικοῦ ἀποθέματος πού θά ἔπρεπε νά εἶχε ἀξιοποιηθεῖ.

Θέματα προς διερεύνηση κυρίως μέσῳ τῶν πηγῶν ὑπάρχουν πολλά, ὅπως τῆς 
ὑδρεύσεως, τῆς τοπικῆς ἀμύνης, τῆς ὑγιεινῆς, τῶν λουτρῶν, τῶν κτηρίων πού 
σχετίζονταν μέ τήν κρατική ἐξουσία ἤ τήν Ἐκκλησία, τῶν ἀρχείων, τῶν κτηρίων 
γιά τήν περίθαλψη τῶν ξένων ἤ τῶν ἀρρώστων, τῶν κρατικῶν ἀποθηκῶν, τῆς 
δυνατότητος ἐγκαταστάσεως τῶν χωρικῶν στίς πόλεις καί τῶν ἐπαρχιωτῶν στήν 
πρωτεύουσα. Ἐπίσης τῶν θεμάτων τῆς κατοικίας: Ἄν ὑπῆρχε διάκριση ἐντός 
τῶν πόλεων τῶν περιοχῶν τῆς ἀριστοκρατίας, τῶν κτηματικῶν ἀρχόντων ἀπό 
ἐκεῖνες τοῦ λαοῦ, ἄν καί πῶς ζοῦσαν σέ χωριστές γειτονιές οἱ ξένοι, οἱ Ἑβραῖοι 
καί οἱ περιθωριακοί καί ποιά ἦταν ἡ ἀξία καί φορολογία τῶν κατοικιῶν στίς 
πόλεις. πάντοτε παραμένει ἀνοικτό τό δημογραφικό πρόβλημα, τοῦ ἀριθμοῦ δη-
λαδή τῶν κατοίκων τους.

ςέ ὅλα ὅσα προηγήθηκαν ὑπάρχουν περισσότερες ἀμφιβολίες ἀπό βεβαιότη-
τες, περισσότερες ὑποθέσεις γιά συγκεκριμένα κτήρια ἤ πολεοδομικά στοιχεῖα. 

Ἐξ ἄλλου δέν ἦταν σταθερά στόν χρόνο. κατά τούς τρεῖς μέσους αἰῶνες 
καί κατά τήν ὑστεροβυζαντινή περίοδο ἡ οἰκονομική καί ἡ κοινωνική δυναμική, 
μαζί μέ τίς φυσικές ἀλλοιώσεις, ἄλλαζε συνεχῶς τά δεδομένα τοῦ κτισμένου 
περιβάλλοντος, σέ ὅλες τίς πόλεις. καί ναί μέν τό περιβάλλον εἶχε μιάν ἀδράνεια 
καί ἀντίσταση στίς μεταβολές, δέν εἶναι ὅμως δυνατόν ὁ μελετητής τῶν πόλεων 
τοῦ βυζαντίου νά ἀγνοεῖ τήν χρονολόγηση κάθε τεκμηρίου καί νά γενικεύει γιά 
κτήρια πού δέν συνυπῆρξαν.

καί ἔτσι γυρίζομε στήν ἀνάγκη πληρέστερης καί σχολαστικῆς ἀρχαιολογικῆς 
ἔρευνας σέ κάθε περίπτωση καί τήν κατά τό δυνατόν χρονολόγηση τῶν εὑρημά-
των της.
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τάσος τανούλας  
Υπηρεσία συντήρησης μνημείων Ακρόπολης, Υπουργείο Πολιτισμού

αναζητώντας την αντίληψη του αστικού χώρου  
στο βυζάντιο 

ώς αστικός ορίζεται, με μίαν αντικειμενική, ας πούμε, έννοια, ο χώρος που πε-
ριέχεται μέσα στην πόλη, τόσο μέσα στα κτίσματα, όσο και ανάμεσά τους. η 
έννοια του αστικού χώρου προκύπτει, λοιπόν, ως άμεση συνάρτηση του αρχι-
τεκτονικού χώρου. πράγματι, ως αρχιτεκτονικός χώρος νοείται αυτός που περι-
έχεται μέσα στα όρια που διαμορφώνει το υλικό σώμα ενός αρχιτεκτονήματος 
και, κατ’ επέκταση, ο χώρος που εκτείνεται γύρω από ένα αρχιτεκτόνημα ή που 
παρεμβάλλεται ανάμεσα σε περισσότερα αρχιτεκτονήματα. 

Όσο και αν η σύνδεση της έννοιας του χώρου με την αρχιτεκτονική και, κατ’ 
επέκταση, με το δομημένο περιβάλλον φαίνεται σήμερα αυτονόητη, είναι γεγο-
νός ότι η αρχιτεκτονική στη δυτική σκέψη είχε πάντοτε οριστεί ως προς το υλικό 
της σώμα, ως η τέχνη, δηλαδή, που οργανώνει την ύλη σύμφωνα με νόμους 
σύνθεσης μορφών και νόμους της μηχανικής.1 το γεγονός ότι εξυπηρετεί ανά-
γκες του ανθρώπου σε επίπεδο όχι μόνον ατομικό αλλά και κοινωνικό και, κατ’ 
επέκταση, θρησκευτικό και δημόσιο, προσέδωσε στην αρχιτεκτονική ιδιότητες 
συμβολικές του δημόσιου χαρακτήρα και του κοινωνικού περιεχομένου της.2 

1 η εισαγωγή που ακολουθεί και αφορά στον ορισμό της έννοιας του χώρου από την 
αρχαιότητα ώς τις μέρες μας και στη συσχέτιση της έννοιας του χώρου με την αρχι-
τεκτονική έχει προταχθεί με κάποιες διαφορές και στο τ. τανούλας, «η αντίληψη του 
αρχιτεκτονικού χώρου στη βυζαντινή γραμματεία», Η έννοια του χώρου στη βυζαντινή 
αρχιτεκτονική, Πρακτικά 4ου Σεμιναρίου του 2ου Σεμιναρίου του κύκλου ΙΙ: Θεωρητικά 
ζητήματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, της “Αίμος, Εταιρεία Μελέτης Μεσαιωνικής Αρχιτε-
κτονικής των Βαλκανίων και της Προστασίας της”, Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο, 
13 Ιουνίου 2008, εκδ. έ. Χατζητρύφωνος, Θεσσαλονίκη 2011, 75-87. 

2 για τον δημόσιο χαρακτήρα και το κοινωνικό περιεχόμενο της αρχιτεκτονικής βλ. T. 
Tanoulas, «Ὅραμ᾽ ἐρατεινόν. Architecture and Rhetoric (eleventh-fifteenth centuries)», 
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Θέματα μορφής, κατασκευής και ιδεολογίας υπεισέρχονται σε θεωρητικά έργα 
περί αρχιτεκτονικής από τον βιτρούβιο έως σήμερα, σε συνάρτηση πάντοτε με 
το υλικό σώμα των κτισμάτων. Όμως, η έννοια του αρχιτεκτονικού χώρου εμφα-
νίζεται μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχικά στη γερμανική αισθητική σκέψη.3

ςτα αρχαία και μεσαιωνικά ελληνικά η λέξη χώρος (ή χώρα) δηλώνει ορι-
σμένη περιοχή επάνω στη γη και προκύπτει από τη θέση ορίων.4 ςτην πλατω-
νική σκέψη η έννοια του χώρου ονομάζεται χώρα και είναι το ένα από τα τρία 
γένη υπαρκτών όντων. το γένος της χώρας «δεν μπορεί να υποστεί φθορά και 
παρέχει έδρα σε όλα όσα έχουν γεννηθεί», γίνεται δε αντιληπτό από το σώμα όχι 
δια μέσου των αισθήσεων, αλλά από τη διαίσθηση πως ό,τι υπάρχει πρέπει να 
βρίσκεται κάπου και να καταλαμβάνει κάποιο χώρο (χώραν τινά).5 αντίθετα, η 
αριστοτελική θεωρία περί τόπου φαίνεται να απορρίπτει την έννοια του συνε-
χούς χώρου.6 η έννοια του τρισδιάστατου χώρου, όπως τον αντιλαμβανόμαστε 
σήμερα, ως μιας σταθεράς άυλης ουσίας μέσα στην οποία περιέχονται και κι-
νούνται όλα τα υλικά σώματα, ορίστηκε για πρώτη φορά με γεωμετρικούς όρους 
από τον καρτέσιο, που συσχέτισε τον χώρο με ένα σύστημα τριών καθέτων με-
ταξύ τους επιπέδων αναφοράς.7 Ο κάντ όρισε τον χώρο, όπως και τον χρόνο, ως 
παράσταση a priori αναγκαία για τη θεμελίωση κάθε εξωτερικής εποπτείας. με 
άλλα λόγια, για τον κάντ ο χώρος είναι ένα πλαίσιο που αναγκαστικά πρέπει να 
εκληφθεί ως δεδομένο, διότι χωρίς αυτό είναι αδύνατη η οργάνωση της αισθη-
τικής (δηλαδή της δια των αισθητηρίων οργάνων) αντίληψης του υποκειμένου.8 

Byzantium matures. Choices, sensitivities, and modes of expression (eleventh to fifteenth 
centuries), εκδ. Chr. G. Angelidi, αθήνα 2004, 313-339, ιδίως 313. 

3 Cornelis van de Ven, Space in Architecture, the Evolution of a new Idea in the Theory and 
History of Modern Architecture, Άμστερνταμ 1978, XIII. το βιβλίο του Van de Ven είναι, 
από όσο ξέρω, η μοναδική μελέτη για την εξέλιξη της έννοιας του χώρου σε συνάρτηση 
με την αρχιτεκτονική. ςτη μοναδική συστηματική ιστορία της αρχιτεκτονικής θεωρίας 
του Hanno-Walter Kruft, A History of Architectural Theory from Vitruvius to the Present, 
λονδίνο-νέα υόρκη 1994, δεν βρίσκεται κανένα παράδειγμα θεωρητικής αντιμετώπισης 
του αρχιτεκτονικού χώρου, τουλάχιστον όχι πριν από τον 20ό αιώνα. 

4 Liddell & Scott, Greek-English Lexikon, Οξφόρδη 1996, 2015.
5 Πλάτωνος Τίμαιος, εκδ. β. κάλφας, αθήνα 1995, 52 a-d, σ. 204-205.
6 Αριστοτέλους Φυσικά, IV, 208a-217b: βλ. αριστοτέλης, Φυσικά Γ΄-Δ΄, εκδ. β. μπετσάκου, 

Θεσσαλονίκη 2008, 189-231, (σύνθεση) 430-437. 
7 R. Descartes, La Géometrie, παρίσι 1886.
8 I. Kant, Η κριτική του καθαρού λόγου, εκδόσεις αναγνωστίδη, αθήνα χ.χ., 35, 41. του 

ιδίου, Critique of Pure Reason, μτφ. J. M. D. Meiklejohn, λονδίνο 1855, 24, 29. ςτην 
ουσία, η διατύπωση του Kant αποτελεί μια μοντέρνα αναδιατύπωση του πλατωνικού 
ορισμού: βλ. παραπάνω και σημ. 3. βλ. και M. Heidegger, Kant and the Problem of 
Metaphysics, μπλούμιγκτον ιντιάνα 1997, 31-33.
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η έννοια του χωροχρόνου που εισήγαγε στις αρχές του 20ού αιώνα ο μαθη-
ματικός και φυσικός Hermann Minkowski έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην 
αντιμετώπιση της έννοιας του χώρου, όχι μόνον στο πεδίο της φυσικής αλλά και 
της φιλοσοφίας και των συναφών πεδίων όπως η αισθητική, η κοινωνιολογία 
κ.λ.π.9 Έκτοτε, ο χώρος έχει μπεί στο λεξιλόγιο πρακτικά όλων των πεδίων της 
θεωρητικής σκέψης, σε τέτοιο βαθμό που ο Foucault όρισε την εποχή μας ως 
εποχή του χώρου.10 

ςυγκεκριμένα στη συνάρτηση αρχιτεκτονικής και χώρου προστέθηκαν παρά-
μετροι που ανοίγουν προς ευρύτερα πεδία της διανόησης του 20ού και 21ου αιώ-
να. το βιβλίο του Sigfried Giedion Χώρος, Χρόνος και Αρχιτεκτονική, που εκδό-
θηκε το 1941 και είχε τεράστια απήχηση, έδωσε υπόσταση στον προβληματισμό 
γύρω από τον χώρο που περιέχεται στο αρχιτεκτονικό σώμα ή που το περιβάλ-
λει.11 Έκτοτε, η εξέλιξη της σκέψης ανέδειξε τον αρχιτεκτονικό χώρο ως χώρο 
βιωμάτων ενός υποκειμένου ή μιας κοινωνίας, η αντίληψη του οποίου προϋπο-
θέτει τη διάσταση του χρόνου.12 μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο Bachelard προτείνει 
κατ’ αναλογίαν προς τον όρο ψυχανάλυση τον όρο τοποανάλυση, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η προσέγγιση προβλημάτων της αντίληψης του χώρου.13 

♦

9 H. Minkowski, «Raum und Zeit», Jahresberichte des deutschen Mathematiker-Ver-
einigung, λιψία 1909. πρέπει να παρατηρηθεί ότι η συνάρτηση χώρου και χρόνου 
αναγνωρίζεται και στην πλατωνική άποψη σύμφωνα με την οποία «τρία πράγματα 
υπάρχουν: το Όν, η Χώρα και το γίγνεσθαι» (Πλάτωνος Τίμαιος, 52d, σ. 245).

10 M. Foucault, «Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias», Rethinking Architecture. A 
Reader in Cultural Theory, εκδ. ν. Leich, λονδίνο-νέα υόρκη 1997, 350.

11 S. Giedion, Space, Time and Architecture. The Growth of a new Tradition, καίμπριτζ μασσ. 
1941. το βιβλίο επανεκδόθηκε και συμπληρώθηκε από τον συγγραφέα επανειλημμένα. 
Οι παραπομπές στο βιβλίο που ακολουθούν αναφέρονται στην ανατύπωση της πέμπτης 
έκδοσης από το Harvard University Press το 2008· βλ. σ. 1v-1vi, όπου διακρίνονται 
τρία διαφορετικά είδη αντιμετώπισης του χώρου, που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική 
του παρελθόντος: α. η αρχιτεκτονική οργανώνει κατεξοχήν υπαίθριους χώρους, όπως 
συμβαίνει με την ασσυροβαβυλωνιακή, την αιγυπτιακή και την αρχαία ελληνική αρχι-
τεκτονική. β. το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως στο κενό στο εσω-
τερικό του οικοδομικού ιστού, πρακτική που εισάγεται με τη ρωμαϊκή αρχιτεκτονική 
και γενικεύεται στην αρχιτεκτονική του Mεσαίωνα. γ. η τρίτη, μοντέρνα, αντιμετώπιση 
συνδυάζει τις δύο προηγούμενες, καθώς βλέπει την αρχιτεκτονική ως μέσον επίτευξης, 
όχι του διαχωρισμού, αλλά της επικοινωνίας του εσωτερικού με τον εξωτερικό χώρο.

12 για μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση τέτοιων θέσεων βλ. Christian Norberg-Schulz, Exist-
ence, Space and Architecture, λονδίνο-νέα υόρκη 1971. του ιδίου, «The Phenomenon of 
Place», Theorizing a New Agenda for Architecture. An Anthology of Architectural Theory 
1965-1995, εκδ. K. Nesbit, πρίνστον 1996, 414-428.

13 G. Bachelard, «Poetics of Space (extracts)», Rethinking Architecture, 89.
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Θεώρησα την εισαγωγή αυτή απαραίτητη, προκειμένου να επισημάνω ότι η ανα-
ζήτηση εκφάνσεων που έχει η αντίληψη του χώρου και ειδικότερα του αρχιτε-
κτονικού-αστικού χώρου σε βυζαντινά κείμενα σημαίνει a priori την εφαρμογή 
ενός πολύ μοντέρνου εργαλείου επάνω σε κείμενα, οι μηχανισμοί παραγωγής 
και διαμόρφωσης των οποίων ήταν πολύ διαφορετικοί από αυτούς που φέρνει 
μαζί του ως εφόδια ο σημερινός μελετητής. Ο Heidegger έχει διατυπώσει με 
τον τρόπο του αυτόν τον προβληματισμό: «ακόμη και αν αναγνωρίσουμε τις 
διάφορες εμπειρίες του χώρου που είχαν περασμένες εποχές, θα μπορούσαμε 
να διεισδύσουμε μέσα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χώρου [κάθε εποχής]; το 
ερώτημα τί θα ήταν ο χώρος ως χώρος δεν μπορεί κάν να τεθεί και πολύ λιγότερο 
μπορεί να απαντηθεί».14

ςτην αναζήτηση του αρχιτεκτονικού-αστικού χώρου σε βυζαντινά κείμενα, 
θα πρέπει κανείς να έχει πάντοτε στον νού του ότι το βυζάντιο, συνεχίζοντας 
την παράδοση της ύστερης αρχαιότητας, εφάρμοσε τη ρητορική ως εργαλείο 
τόσο για την αντίληψη και την ερμηνεία του υπαρκτού κόσμου όσο και για τη 
δημιουργία μορφών του λόγου, της ζωγραφικής και της αρχιτεκτονικής.15 γίνε-
ται, λοιπόν, φανερό ότι για τη διάγνωση της αντίληψης του χώρου που μπορεί να 
διαφαίνεται στα κείμενα θα πρέπει κανείς, πίσω από τα σχήματα λόγου, να ανα-
ζητήσει τις πρωταρχικές προσλήψεις και αντιλήψεις του συγγραφέα σε σχέση με 
την αρχιτεκτονική ή το αστικό τοπίο στο οποίο αναφέρεται. 

♦

πώς αντιλαμβάνονταν οι βυζαντινοί τον αστικό χώρο μέσα στον οποίο ζούσαν, 
όπως αυτός είχε διαμορφωθεί στο μέσο και στο ύστερο βυζάντιο; ώς γνωστόν, 
όλες οι σημαντικές πόλεις της επικράτειας είχαν συνεχή βίο από την αρχαιότη-
τα, της οποίας λείψανα και διατηρούσαν. Όμως ο αρχικός πολεοδομικός ιστός 
είχε, πλέον, αποδιοργανωθεί και όσα αρχαία δημόσια κτίσματα διατηρούνταν 
είχαν χάσει την αρτιότητά τους και την αρχική τους λειτουργία και σημασία. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ίδια η κωνσταντινούπολη.16 

η έλένη ςαράντη στη μελέτη της για τον ρητορικό τόπο του κάλλους σε σχέ-
ση με την πραγματική μορφή των πόλεων στο βυζάντιο έχει δείξει ότι οι εκφρά-
σεις πόλεων στην ύστερη αρχαιότητα ακολουθούν τα πρότυπα των πραγματειών 
περί ρητορικής και ότι το κάλλος της πόλης ορίζεται ως κάλλος της αρχιτεκτονι-

14 Heidegger, «Art and Space», Rethinking Architecture, 122.
15 Tanoulas, «Ὅραμ᾽ ἐρατεινόν», 313-316.
16 C. Mango, Βυζάντιο. Η αυτοκρατορία της νέας Ρώμης, μτφ. Δ. τσουγκαράκης, αθήνα 

1988, 77-107. G. Dagron, Constantinople imaginaire, Études sur le recueil des “Patria”, 
παρίσι 1984, 13-19.
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κής και του γλυπτού διακόσμου.17 η τάση αυτή ενισχύεται όσο οι πόλεις χάνουν 
σιγά σιγά τον αρχιτεκτονικό και γλυπτικό πλούτο που είχαν κληρονομήσει από 
την πρότερη αρχαιότητα. ςτη μέση και την ύστερη βυζαντινή γραμματεία οι 
εκφράσεις εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τα κλασικίζοντα πρότυπα της 
ρητορικής, αν και η πραγματική μορφή των πόλεων έχει αλλάξει. μέσα στο 
ίδιο ρητορικό πλαίσιο, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που συνιστούν το κάλλος των 
πόλεων είναι τώρα τα τείχη και οι εκκλησίες. αυτό φαίνεται φυσικό αν λάβει 
κανείς υπόψη ότι σε αντίθεση με τον ανοιχτό χαρακτήρα των μητροπόλεων της 
ελληνιστικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας οι βυζαντινές πόλεις είναι στραμμένες 
προς το εσωτερικό της οχύρωσής τους και προς τους επιχώριους αγίους. 

Θα μπορούσε άραγε κανείς να εντοπίσει και άλλα στοιχεία για την αποκα-
τάσταση του αστικού χώρου και του τρόπου με τον οποίο οι συγγραφείς των 
εκφράσεων τον αντιλαμβάνονται; Θα περιοριστώ σε τέσσερα παραδείγματα από 
την ύστερη βυζαντινή περίοδο. 

η έκφρασις της τραπεζούντας του ιωάννη έυγενικού είναι πολύ σύντομη 
και χρονολογείται μεταξύ 1444 και 1450.18 η ιστορική εισαγωγή είναι δυο λέ-
ξεις: πόλις ἀρχαιοτάτη. ακολουθεί μια μακροσκοπική τοποθέτηση της τραπε-
ζούντας πάνω στην επιφάνεια της γης: η πόλη βρίσκεται στο βόρειο άκρο της 
ασίας, πάνω στον έύξεινο πόντο, τη βλέπει πρώτη ο ήλιος καθώς ανατέλλει. 
προσεγγίζοντας, παρατηρεί κανείς ότι βρίσκεται στην εύκρατη ζώνη, ούτε πολύ 
βόρεια ούτε πολύ νότια, ούτως ώστε να έχει καλό κλίμα καθ’ όλο το έτος. ςε 
μια εγγύτερη θέαση βλέπει την πόλη και την ακρόπολη εν μέσω τερπνού το πίου, 
φυσικού αλλά και ανθρωπογενούς. από πιο κοντά βλέπει κανείς τα στέρεα τεί-
χη, που κράτησαν την πόλη αδούλωτη. μπαίνοντας μέσα στην πόλη βλέπει την 
ομαλή πρόσβαση για τα πλοία από τη θάλασσα, και την πόλη επάνω σε ωραίους 
λόφους με ωραία σπίτια ψηλά ώς τον ουρανό, με κατοίκους ευγενείς στο σώμα 
και στο φρόνημα. Ο έυγενικός βιάζεται να μας βγάλει στις εξοχές που κάνουν 
την πόλη ευχάριστη και αυτάρκη οικονομικά. ςτις εξοχές υπάρχουν τόποι για 
δραστηριότητες όπως οι ιπποδρομίες, οι ιππηλασίες, οι αγώνες, τα θέατρα και 
οι πανηγύρεις, αλλά και πολλά μοναστήρια. έίναι αξιοσημείωτο ότι αυτές οι 
δραστηριότητες ασκούνται, κανονικά, στον αστικό χώρο. αλλά είναι κυρίως οι 
αισθήσεις που βρίσκουν τέρψη και ωφέλεια στην εξοχή: η όραση για την ωραία 

17 H. Saradi, «The Kallos of the Byzantine City: The Development of a Rhetorical Topos 
and Historical Reality», Gesta 34/1 (1995), 37-56. 

18 Οδ. λαμψίδης, «Ἰωάννου έὐγενικοῦ ἔκφρασις τραπεζοῦντος, χρονολόγησις καὶ ἔκδο-
σις», Ἀρχεῖον Πόντου 20 (1955), 3-39. για τις τρεις από τις τέσσερις εκφράσεις πόλε-
ων που θα σχολιάσω παρακάτω, βλ. H. Hunger, Βυζαντινὴ λογοτεχνία. Ἡ λόγια κοσμικὴ 
γραμματεία τῶν Βυζαντινῶν, τ. α΄, μτφ. λ. γ. μπενάκη – ι. β. αναστασίου – γ. Χ. μακρή, 
αθήνα 1987, 266-271.
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θέα, η ακοή για το τραγούδι των πουλιών, η όσφρηση για τα αρώματα των λου-
λουδιών, η γεύση για τους ωραίους καρπούς, η αφή για τους ζεφύρους και τις 
δροσερές αύρες. 

Έχοντας διαβάσει αυτή την έκφρασιν μένει κανείς με την αίσθηση μιας πό-
λης περιορισμένης στα τείχη της, με αρχοντικά σπίτια πάνω σε λόφους. λόγω 
του περιορισμού, δράσεις που απαιτούν μεγαλύτερους χώρους έχουν μεταφερθεί 
εκτός των τειχών, στις ωραίες και πλούσιες εξοχές. η στενότητα του αστικού 
χώρου δεν αναφέρεται· αντίθετα αναιρείται, αφού ο αστικός χώρος διαγράφεται 
ως μέρος του κοσμικού χώρου που περιγράφηκε στην αρχή, μέρος του οποίου 
είναι και η περιβάλλουσα την πόλη εξοχή. Θεωρώ ότι ο ιωάννης έυγενικός χάρη 
στο προσωπικό, ανεπίσημο ύφος της σύντομης έκφρασής του ζωγράφισε με τον 
λόγο το ιδανικό τοπίο μιας πόλης στον χώρο, χωρίς αστικό χώρο. 

παρ’ όλον ότι η έκφρασις του έυγενικού είναι σχετικά σύντομη, ακολουθεί 
ακριβώς τα πρότυπα του είδους και έχει την ίδια δομή με το πολύ εκτενέστερο 
εγκώμιον της τραπεζούντας από τον βησσαρίωνα, που χρονολογείται μια δε-
καετία νωρίτερα, πιθανότατα μεταξύ 1436 και 1437, και επεξεργάζεται τα βασι-
κά θέματα με περισσότερες λεπτομέρειες.19 ςτην επιφάνεια της γής η τραπεζούς 
βρίσκεται στη μέση στεριάς και θάλασσας ως κόρη οφθαλμού, τόσο ως προς τη 
φυσική αλλά και ως προς την πολιτισμική γεωγραφία. το κατ’ ευφημισμόν όνο-
μα έύξεινος πόντος προτείνεται ως κυριολεξία και ο πόντος αντιδιαστέλλεται 
με άξενα πελάγη της μεσογείου που είναι γεμάτα μυθικά τέρατα, ρεύματα, υφά-
λους και ενοχλητικά νησιά!20 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ έχουμε μια ακραία 
έκφανση ηθελημένης συμμόρφωσης των δεδομένων με το ρητορικό πρότυπο, 
με αποτέλεσμα την πλήρη αντιστροφή της αντικειμενικής πραγματικότητας. με 
τον τρόπο αυτόν ο έύξεινος πόντος φαίνεται να παρέχει στην τραπεζούντα την 
καλλίτερη δυνατή πρόσβαση όχι από ένα, αλλά από τρία λιμάνια, που είναι πάν-
τοτε γεμάτα πλοία και πλήθος κόσμου. Aπό την πλούσια ενδοχώρα που περι-
γράφεται διεξοδικά αλλά και από ολόκληρο τον κόσμο έρχονται εμπορεύματα 
που εκτίθενται στον κεντρικό και σε δευτερεύοντες εμπορικούς δρόμους μέσα 

19 Οδ. λαμψίδης, «περὶ τὸ ‘‘ἐγκώμιον εἰς τραπεζοῦντα’’ τοῦ βησσαρίωνος», Ἀρχεῖον 
Πόντου 37 (1982), 153-184. του ιδίου, «Ὁ ‘‘εἰς τραπεζοῦντα’’ λόγος τοῦ βησσαρίωνος», 
Ἀρχεῖον Πόντου 34 (1984), 3-71. 

20 ό.π., 6, 33. βλ. σχετικά λ. γ. μενδώνη – π. ν. Δουκέλλης, «αιλίου αριστείδη, Εις το 
Αιγαίον πέλαγος: μικρή και μεγάλη ιστορία σε χώρο, τόπους και τοπία», Histoires du 
paysage, εκδ. P. N. Doukellis, Archaiognosia, Supplément 7, αθήνα 2007, 159-170, όπου 
γίνεται φανερό ότι ο αίλιος αριστείδης προσμετράει στις αρετές του αιγαίου πελάγους 
ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ο βησσαρίων αποδίδει ως αρετές στον έύξεινο πό-
ντο: την παρουσία νησιών και οικισμών μέσα στη θάλασσα. Δεν αποκλείεται μια συ-
στηματική σύγκριση των δύο κειμένων να δείξει επηρεασμό του βησσαρίωνα από το 
εγκώμιο του αίλιου αριστείδη στο αιγαίο πέλαγος. 
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στην πόλη. η πόλη είναι κτισμένη σε φύσει οχυρό λόφο που, εκτός των τειχών, 
περιορίζεται από τη θάλασσα και από φαράγγια, όπου ρέουν οι κλάδοι ενός πο-
ταμού που χρησιμεύουν ως συλλέκτες λυμάτων. Ο λόφος κορυφώνεται σε υψί-
πεδο, το οποίο καταλάμβανε η αρχαία πόλη και τώρα η οχυρή ακρόπολη. τώρα 
επίσης μέσα στα τείχη της ακρόπολης έχουν οικοδομηθεί τα λαμπρά ανάκτορα 
των μεγάλων κομνηνών, ενώ εκτός των τειχών της ακρόπολης, στα πρανή προς 
ανατολάς και δυσμάς, συνωθούνται οι υπόλοιπες κατοικίες. 

Ο βησσαρίων καταγράφει τα όρια του εξωτερικού περιγράμματος της πόλης 
και δύο ζωνών κατοίκησης στο εσωτερικό της. ςτην τειχισμένη ακρόπολη, στο 
υψίπεδο, είναι η βασιλική εξουσία με την πολυτέλεια που της αρμόζει. Έξω από 
αυτήν, σε μιά ενδιάμεση κεκλιμένη ζώνη, που ορίζεται από λιμάνια, φαράγγια, 
ποτάμια και τείχη, συνωστίζονται οι υπήκοοι με το εμπόριο και τα επιτηδεύματά 
τους. ςτην ακρόπολη και τα ανάκτορα αναφέρονται μόνον εσωτερικοί μνημειώ-
δεις χώροι, όπου οι βασιλείς ασκούν διοίκηση ή δεξιώνονται επισήμους. Ο αστι-
κός χώρος στην κάτω πόλη γίνεται αντιληπτός ως προέκταση του ευρύτερου 
περιβάλλοντος χώρου που διαχέεται μέσα στους δρόμους όπου διακινούνται τα 
προϊόντα της ενδοχώρας, της θάλασσας και της ευρύτερης οικουμένης. Ο πραγ-
ματικός αστικός χώρος για τον βησσαρίωνα είναι η κοινωνική δομή των κατοί-
κων της τραπεζούντας με άξονα τη σχέση μεταξύ βασιλέως και υπηκόων, μια 
σχέση πατέρα στοργικού και τέκνων που ανταποδίδουν τη στοργή με προσφορές 
για το κοινό όφελος. η ανάδειξη ενός τέτοιου σχήματος εξυπηρετούσε τον στόχο 
για τον οποίο γράφηκε ο λόγος του βησσαρίωνα: να ενώσει τους τραπε ζου-
ντίους  ενάντια στον επερχόμενο εχθρό, τους τούρκους.21 

η έκφρασις της νίκαιας του Θεόδωρου μετοχίτη γράφηκε περίπου ενάμισυ 
αιώνα νωρίτερα, το 1290, και επίσης δεν παρεκκλίνει από τα ίδια πρότυπα.22 
αφού επαινεθούν η θάλασσα και η στεριά γύρω από την πόλη, επαινούνται με 
πολλή τέχνη το κάλλος και η ασφάλεια των τειχών και στη συνέχεια ο αναγνώ-
στης οδηγείται μέσα στην πόλη. αμέσως βλέπει συνεχή, πολυώροφα σπίτια που 
υπερβάλλουν στην επίδειξη των δυνατοτήτων της οικοδομικής τέχνης. υπάρ-
χουν όμως και άφθονα βαλανεία προς τέρψιν των κατοίκων. αυτά αρκούν για 
να αποδείξουν την ευμάρεια και την εκλέπτυνση των κατοίκων της νίκαιας. 

21 λαμψίδης, «περὶ τὸ ‘‘ἐγκώμιον εἰς τραπεζοῦντα’’», 184 και του ιδίου, «Ὁ ‘‘εἰς τρα-
πεζοῦντα’’ λόγος», 18. παράλληλα, βλ. το εγκώμιο του αιλίου αριστείδη, όπου το 
αιγαίο υμνείται ουσιαστικά ως ανθρώπινη κοινωνία, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
συγκροτημένη σε πόλεις: μενδώνη – Δουκέλλης, «αιλίου αριστείδη», 165. αυτό 
ενισχύει την άποψη που διατύπωσα παραπάνω ότι ο βησσαρίων θα μπορούσε να έχει 
επηρεαστεί από τον αίλιο αριστείδη.

22 E. Mineva, «Ὁ ‘‘νικαεύς’’ τοῦ Θεοδώρου τοῦ μετοχίτου», Δίπτυχα 6 (1994-1995), 314-
328. 
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πρόκειται για αξίες στις οποίες ο μετοχίτης έδινε και στην πραγματικότητα 
πολύ μεγάλη σημασία. Δεν επιμένει σ’ αυτά, αλλά αμέσως παρατηρεί: «εδώ βρί-
σκονται και αυτά που κάνουν την πραγματικά καλύτερη πολιτεία [με την αρχαία 
έννοια της λέξης] η μεγάλη φιλοκαλία αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η ακόμη μεγα-
λύτερη ωφέλεια». αναφέρεται σύντομα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και, πολύ 
εκτενέστερα, στην ύπαρξη πολλών μονών, με ωραίους ναούς, κήπους και νερά, 
όπου καλλιεργείται η φιλοσοφία, η ορθοδοξία και η πνευματική ανάταση. 

Ο μετοχίτης ορίζει τον αστικό χώρο, όπως τον αντιλαμβανόταν ένα μέλος 
της άρχουσας τάξης που ήταν ταυτόχρονα και μέλος της πνευματικής ελίτ. Οι 
κοινόχρηστοι χώροι δεν τον ενδιαφέρουν ως μέρη του αστικού χώρου. τον αστι-
κό χώρο τον αντιλαμβάνεται ως σύνθεση ωραίων ενδιαιτημάτων μιας εκλεπτυ-
σμένης κοινωνίας που απαιτεί αισθητική, υγιεινή και καθαριότητα, και ωραίων 
μονών όπου σε μια ατμόσφαιρα αρμονίας και ηρεμίας καλλιεργείται πνευματική 
και ψυχική ανάταση. αν θυμηθούμε τα ποιήματα Πρὸς ἑαυτόν, αντιλαμβανόμα-
στε ότι τα σπίτια των ανθρώπων της τάξης του είναι παλάτια με ναούς, κήπους, 
λουτρά και νερά.23 παρόμοια ήταν και τα μοναστήρια που καταλάμβαναν ση-
μαντικό μέρος του πολεοδομικού ιστού μέσα στις μεγάλες πόλεις όπως η κων-
σταντινούπολη, η Θεσσαλονίκη, η νίκαια και φιλοξενούσαν γόνους μεγάλων 
οικογενειών.24 

το εγκώμιο της κωνσταντινούπολης που περιέχεται στον ανώνυμο πανη-
γυρικό εἰς Μανουὴλ καὶ Ἰωάννην Η΄ τοὺς Παλαιολόγους ακολουθεί τα παραδε-
δομένα σχήματα ξεκινώντας με τους ουράνιους προστάτες, συνεχίζοντας με τα 
πόσιμα νερά, τις εξοχές και τα αγαθά που προσφέρουν στην πόλη, τη θάλασσα, 
τα λιμάνια της και τις επικοινωνίες που έχουν με όλο τον κόσμο, την καταγωγή 
των κατοίκων, την ίδρυση και ιστορία της πόλης κλπ.25 τα τείχη περιγρά φονται 
με λεπτομέρεια ως προς τη δομή και διαδρομή.26 Τά δ᾽ ἐντὸς ἡ πόλις εὑρεῖα 
καὶ ὑπερμεγέθης, αλλού στα πεδινά και αλλού σε λόφους. η πόλη είναι κατα-
τετμημένη με δρόμους και λεωφόρους ιππήλατες, που έχουν μόνον λίγα στενά 
μέρη. υπάρχουν και δρόμοι στεγασμένοι και πολλοί αμαξήλατοι. και οδηγούν 

23 ςχετικά με τον μετοχίτη βλ. I. Ševčenko, «Theodore Metochites, the Chora, and the 
ιntellectual τrends of his τime», The Kariye Djami, τ. Δ΄, εκδ. P. A. Underwood, λονδίνο 
1975, 19-91. για την έκδοση των ποιημάτων βλ. J. M. Featherstone, Theodore Metochites’s 
Poems “To Himself”, βιέννη 2000· εδώ γίνεται αναφορά ιδιαιτέρως στο ποίημα 19, στ. 
112-131. έπίσης, βλ. T. Papamastorakis, «The Discreet Charm of the Visible», Byzantium 
matures, 123κ.ε. βλ. επίσης τανούλας, «η αντίληψη του αρχιτεκτονικού χώρου». 

24 Mango, Βυζάντιο, 143. H. G. Beck, Ἡ βυζαντινὴ χιλιετία, μτφ. Δ. κούρτοβικ, αθήνα 
1992, 286-289. 

25 ΠΠ, τ. γ΄, 142-145: «Ἀνωνύμου πανηγυρικὸς εἰς μανουὴλ καὶ Ἰωάννην τοὺς πα-
λαιολόγους».

26 ό.π., 145-148. 
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προς ἱερὰ καὶ στοὰς καὶ ἀνάκτορα, ... θέατρα καὶ ἱπποδρόμους καὶ γυμνάσια καὶ 
βαλανεῖα ... πρὸς ἀγορὰς καὶ νεώρια καὶ λιμένας ... ἕτεραι πρὸς δικαστήρια καὶ 
βουλευτήρια καὶ ἀρχεῖα καὶ τὴν βασίλειον ἐκείνην αὐλήν. κάποιοι δρόμοι οδη-
γούν σε ναούς και σπουδαστήρια που βρίσκονται σε όλη την πόλη και εἰς τὸν 
μέγιστον τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας φέρουσι νεών.27 πλήν της αγίας ςοφίας και των 
οδών, τα άλλα δημόσια κτήρια που αναφέρονται είναι προς συμμόρφωσιν με τα 
ρητορικά πρότυπα. Όπως γράφει η τόνια κιουσοπούλου η πραγματική εικόνα 
της βασιλεύουσας δεν έχει καμία σχέση με αυτήν του πανηγυρικού λόγου που 
παριστάνει μια ιδανική αφηρημένη μορφή της.28 έίναι πολύ ενδιαφέρον ότι το 
εγκώμιο τελειώνει με μια επίσης αφηρημένη σύγκριση με άλλες σπουδαίες ιστο-
ρικές πόλεις που καταλήγει, όμως, στην εξής κορωνίδα: τρία είναι τα θαύματα 
που και μόνον γι’ αυτά αξίζει η κωνσταντινούπολη να τιμάται και να δοξάζεται 
πάνω από κάθε άλλη πόλη: η αγία ςοφία, τα μακρά τείχη από τον έύξεινο πό-
ντο ώς την προ ποντίδα, και το μεγάλο υπερυψωμένο υδραγωγείο που φέρνει 
άφθονο φρέσκο νερό από πολύ μακρυά. παρ’ όλον ότι ο συγγραφέας του εγκω-
μίου της κωνσταντινούπολης προσπαθεί να ζωγραφίσει επάνω στο τοπίο της 
σύγχρονής του παρηκμασμένης πόλης την ίδια πόλη όπως θα ήταν στα νιάτα της, 
η πραγματικότητα τον ξεπερνάει και, διαπερνώντας τα πλέγματα πρόσληψης του 
συγγραφέα, επιλέγει τα λίγα κομμάτια του παρελθόντος που διατηρούν ακόμη το 
μεγαλείο τους, για να προβάλει στην αντίληψή του οργανωμένη ως το μεσαιωνι-
κό στερεότυπο της ιδανικής πόλης: πανίσχυρα τείχη, στο μέσον τους μια λαμπρή 
εκκλησία, και νερό για τη ζωή μέσα στην πόλη.

από την αρχαιότητα η λέξη τοπίο δηλώνει ένα έργο τέχνης.29 κατ’ επέκταση, 
τοπίο είναι η οπτική εντύπωση που αποκομίζουμε από έναν τόπο, σχολια σμένη 
σύμφωνα με ένα σύστημα πρόσληψης, ερμηνείας και μορφοποίησης. Οι εκφρά-
σεις και τα εγκώμια πόλεων προσπαθούν να αποκαταστήσουν την οπτική εντύ-
πωση δια του λόγου. έίναι, λοιπόν, τοπία, δηλαδή εντυπώσεις από κάποιους τό-
πους, στην περίπτωσή μας από τις πόλεις, που έχουν σχολιασθεί σύμφωνα με το 
σύστημα πρόσληψης, ερμηνείας και μορφοποίησης που προσφέρει η ρητορική.30 

27 ό.π., 148.
28 τ. κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή οικονόμος. Πολιτική εξουσία και ιδεολογία, αθήνα 2007, 

24-27. 
29 Liddell & Scott, 1806: «topia neut. pl., artistic representation in which natural or artificial 

features of a place are used as the medium, Vitr. 7.5.2.». J. Harris, Art History. The Key 
Concepts, λονδίνο-νέα υόρκη 2006, 174-176. για μια εισαγωγή σε θέματα αντιλήψεων 
περί τοπίου βλ. A. Cauquelin, L’ invention du paysage, παρίσι 1989. της ίδιας, Le site et 
le paysage, παρίσι 2002. Paysages de mémoire, mémoire du paysage, εκδ. L. Lévêque, 
παρίσι 2006. έιδικά βλ. P. Doukellis, «Pour une histoire du paysage antique», ό.π., 141-
166.

30 ένδιαφέρουσα είναι η αντιστροφή των όρων από τον αίλιο αριστείδη ο οποίος, προ-



24

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 8ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ

τα τοπία στις βυζαντινές εκφράσεις που σχολίασα είναι κατασκευασμένα 
από όμοια σχήματα λόγου οργανωμένα στον ίδιο ομοιόμορφο κάνναβο, μέσα 
στον οποίο καταλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις, με αποτέλεσμα να φαίνονται 
«χυμένα σε ένα καλούπι». η επίδραση των προτύπων είναι τόσο ισχυρή, ώστε 
ο Οδ. λαμψίδης θεωρεί ότι, όταν μια έκφραση περιέχει διακριτά στοιχεία που 
παραπέμπουν αποκλειστικά στην πόλη για την οποία γράφηκε, τότε ο συγγρα-
φέας της έχει πετύχει κάτι σημαντικό.31 ώστόσο, τα τοπία είναι συνάρτηση του 
υποκειμένου που τα συνθέτει, του χρόνου και του χώρου μέσα στον οποίο πραγ-
ματοποιείται η σύνθεση, αλλά και του χώρου που είναι το τοπίο που επιχειρείται 
να αποδοθεί. γι’ αυτό και οι εκφράσεις υπόκεινται σε διαφοροποιήσεις. 

έπειδή οι βυζαντινές εκφράσεις πόλεων έχουν συλληφθεί ως τοπία, η έννοια 
του περιβάλλοντος χώρου υπεισέρχεται αναπόφευκτα, ορίζεται με σαφήνεια από 
τα ρητορικά πρότυπα και αναπτύσσεται δια μακρών, ούτως ώστε να υποβάλλε-
ται η εντύπωση ότι προσεγγίζει κανείς την πόλη από τον αέρα, όπως ένας θεός 
του Ομήρου κατεβαίνει από τον Όλυμπο στην τροία ή στην ιθάκη. η περιγραφή 
της πόλης και η, κατά συνεκδοχήν, υποδήλωση αστικού χώρου είναι ένα απλό 
επεισόδιο στην περιγραφή του ευρύτερου κοσμικού-γεωγραφικού χώρου. 

η έννοια, όμως, του αρχιτεκτονικού-αστικού χώρου δέν υπήρχε ούτε στην 
αρχαιότητα, όταν δημιουργήθηκαν τα ρητορικά πρότυπα του είδους, ούτε στο 
βυζάντιο. αυτό έχει ως συνέπεια ότι στο θέμα του αρχιτεκτονικού-αστικού χώ-
ρου ο συγγραφέας, ελεύθερος από πρότυπα, αφήνεται να υποταγεί στην ανώτερη 
οντότητα που είναι η περιγραφόμενη πόλις, μεταφέροντας μερικά από τα πραγ-
ματικά στοιχεία της με κάποιο τρόπο που επιτρέπει στον σημερινό μελετητή να 
αναγνωρίσει κάποιες εκφάνσεις του αρχιτεκτονικού-αστικού χώρου που απα-
σχολούν το τρέχον διανοητικό εποικοδόμημα. 

κειμένου να συνθέσει ένα εγκώμιο για το αιγαίο πέλαγος, καταφεύγει στον τύπο του 
εγκωμίου πόλης: βλ. μενδώνη – Δουκέλλης, «αιλίου αριστείδη», 162 και σημ. 6, 165 
και σημ. 16: «... δέν νοείται έπαινος χώρας ad hoc. μία χώρα με την έννοια της εδαφικής 
επικράτειας μπορεί να εγκωμιασθεί στα πλαίσια του εγκωμίου μιας πόλης». για τον 
μένανδρο βλ. Menander Rhetor, εκδ. D. A. Russell – N. G. Wilson, Οξφόρδη 1981. 

31 λαμψίδης, «Ἰωάννου έὐγενικοῦ ἔκφρασις τραπεζοῦντος», 38.
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The Byzantine Cities (8th-15th Centuries):  
Old Approaches and New Directions

In comparison with the advances of scholarship on the early Byzantine city, the 
study of the city in the middle and late Byzantine periods has not followed at 
the same speed. For example, the bibliographic review on late antique cities by 
Luke Lavan, «The late-antique city: A bibliographic essay» published in 2001,1 
includes within eighteen pages seven sections and several sub-chapters: 1. «Gen-
eral and regional syntheses», 2. «Individual sites», 3. «Bibliographical research», 
4. «Literary sources and epigraphic evidence», 5. «Urban political life», 6. «Ur-
ban topography» (city walls, the Christianization of urban topography, palaces, 
praetorian and other buildings of state, public buildings and amenities, housing 
and other buildings, political and religious rituals), 7. «The end of the late-antique 
city». The appendix contains a section entitled «Syntheses and recent research on 
important urban sites». The study of the middle and late Byzantine city is far be-
hind. Although today a chapter on Byzantine cities is generally included in works 
on Byzantium, for example, the Oxford History of Byzantium, in 2002,2 and the 
Oxford Handbook of Byzantine Studies, in 20083, a broad synthesis on the middle 
and late Byzantine city, like those we have for the city in the early period, have 
not been produced yet. I am referring to the book of J. H. W. G. Liebeschuetz, 
The Decline and Fall of the Roman City, published in Oxford in 2003 and by 
myself, The Byzantine City in the Sixth Century: Literary Images and Historical 
Reality, published in Athens in 2006.

1 L. Lavan, «Recent Research in Late-Antique Urbanism», JRA, suppl. 42, Portsmouth, 
Rhode Island, 2001, 9-26.

2 Edited by C. Mango, Oxford University Press, ch. 2: C. Foss, «Life in City and Country».
3 Helen Saradi, «Towns and Cities», The Oxford Handbook of Byzantine Studies, ed. E. 

Jeffreys – J. Haldon – R. Cormack, Oxford 2008, 317-327.
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There is no doubt that Byzantinists have a lot to learn from the methodology 
and approaches to the study of the early Byzantine city. Above all, we are all 
convinced that an interdisciplinary approach to the study of the Byzantine city is 
absolutely necessary, in spite of the difficulties historians encounter when study-
ing and using the results of archaeological excavations in synthetic works. This is 
the approach taken in The Byzantine City in the Sixth Century, mentioned above.4 
Inversely, the same fact applies to archaeologists. B. Ward-Perkins admits that, 
had he not excavated the poor sixth-century private houses built into the Porticus 
Curva in the forum of Nerva in Rome, he would never have suspected that these 
were not «squatter occupation», rather they were built with the permission of the 
Ostrogothic king after a request by a private person, mentioned by Cassiodorus 
in his Variae IV.24.5 Voices asking for the need to combine the study of the texts 
with the archaeological evidence are still heard.6

We can also learn from the modern methods employed by archaeologists 
which make results of archaeological excavations accessible to all scholars 
through the internet. For example, the excavations at Ostia, a joint project of 
the Universities of Kent and Berlin focuses on the urban changes of the 4th and 
5th centuries: the raising level of the streets, the closing of the main avenue with 
a chapel, the disuse of certain public buildings, construction of poorer quality 
and monumentality restricted to churches. The city was ultimately abandoned 
for the adjacent borgo named Gregoriopolis by Pope Gregory IV. The progress 
of the excavations is announced daily on the web site of the excavation project: 
www.lateantiqueostia.wordpress.com. There, scholars can read about the disco-
veries and conclusions of the excavators and, most important, can observe the 
excavated site from pictures of excellent quality posted on the website. In Greece, 
the excavations in Gortyna are regularly updated, making the results available in 
English and in Greek: www.gortinabizantina.it, and in Asia Minor the site of 
Amorion that has been discussed by Eric Ivison at the conference.7

4 See esp. p. 45.
5 B. Ward-Perkins, From Classical Antiquity to the Middle Ages. Urban Public Building in 

Northern and Central Italy AD 300-850, Oxford 1984, 209.
6 L. Lavan, «Late Antique Urban Topography: From Architecture to Human Space», Theory 

and Practice in Late Antique Archaeology, Late Antique Archaeology 1, ed. L. Lavan – W. 
Bowden, Leiden-Boston 2003, 186-188: «Potential Objections. Texts and Archaeology: 
Incompatible Sources?».

7 On the importance of the Internet in late antique archaeology see S. B. Fee, «Late Antique 
Archaeology and the Internet», Archaeology and History in Roman, Medieval and Post-
Medieval Greece. Studies on Method and Meaning in Honor of Timothy E. Gregory, ed. 
W. R. Caraher – L. J. Hall – R. Scott Moore, Aldershot-Burlington 2008, 127-136.
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The city in Late Antiquity is no longer studied separately from urban life. 
In various studies monuments are studied in the way they functioned, not only 
as a part of the urban fabric, but also as an indicator of how people lived in the 
architectural space. Thus, the School of European Culture and Languages at the 
University of Kent is offering scholarships to support research on Visualization 
of Everyday Life in Late Antiquity. Research at the Centre for Late Antique Ar-
chaeology at the University of Kent will lead to the study of everyday architec-
tural decoration in the late antique city, urban artifact assemblages, and dress and 
personal appearance in Late Antiquity. A database on everyday life will be cre-
ated and color images of urban scenes will be produced. Computer visualization 
is impressive for offering scholars a view of reconstructed antique monuments, 
now lost forever, such as the Anastasian wall in Thrace. It also plays a substan-
tial role in the process of interpretation.8 It is important for our understanding of 
urban setting, urban life and urban aesthetics to be able to visualize monuments 
in their context. This is best felt in the bishop’s palace at Poreć in Croatia. The 
palace survived over the course of centuries because it has been used by Latin 
bishops in the Middle Ages. It is located across the court of the magnificent ba-
silica, adjacent to the city wall by the sea. Thus it displays a unique feeling of late 
antique urban setting: from the windows of the splendid apsidal room with the 
bishop’s throne one could then, as today, enjoy the view over the sea, the city’s 
port and the walls. This architectural arrangement is consistent with the Roman 
preference for open spaces viewed from architectural structures, and it is often 
praised in the texts and observed especially in Roman villas.

The need to broaden archaeological research in order to get a more complete 
image of the late antique city is increasingly recognized. W. Bowden is looking 
for ways ‘‘in which archaeology might be better used to understand the experi-
ence of urban inhabitants’’. He turns his attention away from archaeological evi-
dence of the upper class, epigraphy and monumental architecture, and proposes 
to study seeds, animal bones and human remains to detect the changing nature of 
late antique towns.9

We can also learn from the interest scholars of Late Antiquity have shown 
regarding the ‘‘idea and ideal of the city’’, terms forming the title of the collective 
volume edited by G. P. Brogiolo and B. Ward-Perkins, The Idea and Ideal of the 
Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, Leiden 1999. The stud-
ies in this volume focus on ideological trends and concepts of the city in a broad 

8 R. Bayliss, «Archaeological Survey and Visualisation: the View from Byzantium», The-
ory and Practice, 288-313.

9 W. Bowden, «Early Byzantine Urban Decline in the southern Balkans», Acta Byzantina 
Fennica 3 (2010), 67-80, esp. 78-80.
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context embracing history and archaeology. In The Byzantine City in the Sixth 
Century: Literary Images and Historical Reality, mentioned above, an entire 
chapter deals with this issue, and the same theme underlies most of the chapters.

Researchers approaching the study of the mid-Byzantine city will continue to 
address the question of continuity or break with the early period. This major his-
torical problem was first defined in economic terms by A. Kazhdan in a study that 
did not influence western scholarship, for it was written in Russian.10 At about 
the same time E. Kirsten and D. Zakythinos pointed to a profound crisis from the 
middle of the seventh century, observed in the change of terminology from polis 
to kastron and suggested a profound decline in socio-economic terms caused by 
the Avaro-Slav invasions in the Balkans and the Arab advances in the East. The 
latter caused interruption in long-distance trading resulting in dramatic conse-
quences for the Byzantine economy.11 D. Zakythinos in his article «La grande 
brèche dans la tradition historique de l’Hellénisme du septième au neuvième 
siècle»12 established the break from the mid-seventh to the mid-ninth centuries. 
The issue of urban “continuity” or “break”13 has been discussed in various stud-
ies with emphasis on the monetary evidence, the archaeological record, or the 
testimony of the literary sources. In the past years the course of this controversy 
has continued between scholars who supported the view of an urban “decline” 
and those who preferred to see an urban “transformation”. The controversy is 
formulated in the discussion of Averil Cameron and J. H. W. G. Liebeschuetz, 
the first supporting ‘‘urban transformation” instead of “decline”, while the sec-
ond favours “decline”, which he defines as “degradation and shrinkage”.14 A few 

10 «Vizantijskie goroda v VII-XI vv.», Sovetskaja Archeologija 21 (1954), 164-188.
11 E. Kirsten, «Die byzantinische Stadt», Berichte zum XI. Ιnternationalen Byzantinisten-

Kongress, München 1958, V/3, 1-48; D. Zakythinos, «Korreferat zu E. Kirsten: Die 
byzantinische Stadt», ibid., 48-51; idem, «La ville byzantine», ibid., 75-90 (Diskussions-
beiträge).

12 Χαριστήριoν εἰς Ἀναστάσιον Κ. Ὀρλάνδoν, vol. III, Athens 1966, 300-327. On the evolu-
tion of these views in the history of Byzantine scholarship and other views see Saradi, The 
Byzantine City, 13-44.

13 A. P. Kazhdan – A. Cutler, «Continuity and Discontinuity in Byzantine History», Byz 52 
(1982), 429-478, and the reply of G. Weiss, «Antike und Byzanz: Die Kontinuität der 
Gesellschaftstruktur», Historische Zeitschrift 224 (1977), 529-560.

14 Averil Cameron, The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-600, London-New 
York 1993, 81ff., 128-129, 157-158, 198; eadem, «The perception of crisis», Settimane 
45 (1998), 9-34; eadem, «Ideologies and Agendas in Late Antique Studies», Late Antique 
Archaeology 1 (2003), 3-21; J. H. W. G. Liebeschuetz, «Late Antiquity and the Concept 
of Decline», Nottingham Medieval Studies 45 (2001), 1-11; idem, «The uses and abuses 
of the concept of ‘‘decline’’ in later Roman history or, Was Gibbon politically incorrect?», 
Recent Research in Late-Antique Urbanism, ed. L. Lavan, JRA suppl. 42, Portsmouth, 
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years ago John Haldon returned to the question of “continuity and discontinu-
ity” as one of the basic assumptions before moving further into the discussion.15 
Haldon refuses to see urban changes from this perspective: «… I do not wish to 
deny that there are phenomena which affect the whole of a socio-cultural system, 
but we need to see their effects as differential, rather than from a perspective of 
‘‘continuity’’ or ‘‘discontinuity’’».16

The main question in the study of the city in the period of transition from 
the early to the middle Byzantine period is what caused the profound change 
or decline of the cities. For J. H. W. G. Liebeschuetz it was the decline of the 
curial class that ultimately caused urban decline, while Mark Whittow insisted 
that the crisis of the curiales only altered the urban character of the cities, since 
cities continued to exist in a different form.17 John Haldon and Chris Wickham 
gave a new direction to the problem by focusing on the changing relationship 
between the city and the state from the early to the middle Byzantine centuries: 
from the 7th century onwards the city was no longer an autonomous centre and 
self-governing body; it had lost its administrative independence and its fiscal role 
had been transferred to the themes.18 Emphasis on cultural changes which altered 
urban monumentality and social organization is first placed by J.-M. Spieser19 
and it is a central theme in The Byzantine City in the Sixth Century. In the latter, 

Rhode Island, 2001, 233-238, and the responses of Averil Cameron (pp. 238-239), B. 
Ward-Perkins (pp. 239-241), M. Whittow (pp. 241-243), L. Lavan (pp. 243-245).

15 J. Haldon, «Social Transformation in the 6th-9th c. East», Social and Political Life in 
Late Antiquity, Late Antique Archaeology 3/1 (2005), ed. W. Bowden – A. Gutteridge – C. 
Machado, Leiden-Boston 2006, 603-647.

16 ibid., 607.
17 M. Whittow, «Ruling the Late Roman and Early Byzantine City: a Continuous History», 

Past and Present 129 (1990), 3-29; idem, «Recent Research on the Late Antique City in 
Asia Minor: the Second Half of the 6th c. Revisited», Recent Research in Late-Antique 
Urbanism, 137-153; idem, «Decline and Fall? Studying Long-term Change in the East», 
Late Antique Archaeology 1 (2003), 404-423.

18 C. Wickham, Framing the early Middle Ages. Europe and Mediterranean 400-800, Oxford 
2005, 594-595; J. Haldon, «Some Considerations on Byzantine Society and Economy in 
the Seventh Century», BF 10 (1985), 86-90; idem, Byzantium in the Seventh Century. The 
Transformation of a Culture, Cambridge-New York 1990, 95-98; idem, «The Idea of the 
Town in the Byzantine Empire», The Idea and Ideal of the Town, 1-23; W. Brandes – J. 
Haldon, «Towns, Tax and Transformation: State, Cities and their Hinterlands in the East 
Roman World, c. 500-800», Towns and their Territories between Late Antiquity and the 
Early Middle Ages, ed. G. P. Brogiolo – N. Gauthier – N. Christie, Leiden-Boston-Köln 
2000, 141-172, esp. 143-151.

19 J.-M. Spieser, «The City in Late Antiquity: a Re-Evaluation», Urban and Religious Spac-
es in Late Antiquity and Early Byzantium, Aldershot 2001, no. I, 1-14.
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two other factors have been emphasized as responsible for urban degradation: 
the decline of long distance trade on account of the collapse of the Roman Em-
pire in the West, an issue that requires further investigation, and on the impact 
of Avaro-Slav and Arab invasions.20 Several scholars, especially of the British 
historical school, stress urban continuity in the Dark centuries.21 J. Haldon speci-
fies the types of cities in this period: the “ruralised” cities (with prominent marks 
of ruralisation), the “city in island” (with the antique urban tissue broken up in 
small separate communities), the “transferred” or “shifted” city (transferred to 
a naturally fortified location), the “fortress” city (withdrawn on a kastron) and 
the “continuous” cities (cities in which urban location and urban life continued 
uninterrupted).22

Recently, Luca Zavagno, in his published PhD dissertation Cities in Transi-
tion: Urbanism in Byzantium between Late Antiquity and the Early Middle Ages 
(AD 500-900), BAR International Series 2030, Oxford 2009, proposes “a mul-
tifunctional approach to the urban problem, which by taking into consideration 
the manifold roles of a city and being aware of their historical particularities” 
helps discern “different models of urbanism (following regional and sub-region-
al declension) in the passage from Late Antiquity to the early middle ages”.23 
In this way Zavagno proposes “an economically-oriented reading of the social 
and structural transformations of the city”.24 Gortyn and Athens developed into 
“cities of islands”, namely urban districts scattered around focal points, mainly 
churches, inside the old abandoned and ruined urban centres. The importance of 
these cities as political, administrative and religious centres made it possible to 
survive as urban communities with all the characteristics of the cities of this pe-
riod: reduced population, demonumentality, encroachment on the ancient public 
space and ruralisation. Other cities that were transformed into fortresses, like 
Amastris and Ankara, were remodeled as a response to military conditions of the 
time. Amorion and Ephesos continued to exist with a different urban structure 
on account of their commercial, religious and political role. The archaeological 
evidence is limited, and therefore Zavagno exploits various sources, especially 
sigillography to describe the function of each city after the 6th century. Zavagno 
recognizes the much reduced economic circumstances in which the Byzantine 
cities were functioning in this period of transition and the impact of the inva-

20 See also Haldon, Byzantium, 103-110.
21 See W. Brandes, Die Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert, Berlin 1989.
22 Haldon, «Social Transformation», 614.
23 p. 17.
24 p. 18.
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sions, but he insists on urban survival, on account of the economic, military and 
political or religious role that each city played.

Archaeologists have reached varied historical conclusions in interpreting ar-
chaeological evidence. This can be well observed in the approaches taken to the 
transition of urban centers in the Middle East from Late Antiquity to the Islamic 
period. The earlier view of urban decline of the late antique city and its transfor-
mation into a medieval oriental city after the Islamic conquest in the Middle East 
was argued from a specific point of view.25 A. Walmsley insists on elements of 
urban vitality, and favors a natural slow transformation in which the historical 
events and political changes do not play a significant role.26 Presently, R. Alston 
focuses on the cities as economic units and emphasizes the economic vitality of 
cities in the early Islamic and Umayyad period. For Alston the political transition 
from the Byzantine rule to the Umayyad occupation did not play a significant 
role in the area’s economy. The state was not the major factor to the development 
of local economy: “… however important the state structures of the Byzantine 
world were, the state does not seem to me to have had a sufficiently important or 
central element in local economies or the everyday decision making of economic 
actors to account for the changes and continuities that we see in Byzantine and 
early Islamic economies”.27 For Alston the economic development was depend-
ent on the peasant initiative and local circumstances rather than state and upper 
class generation of wealth. In this context the economic vitality and wealth that 
was generated by massive rural and industrial production traded by merchants 
and upper class businessmen to far away markets is not taken into considera-
tion – a factor of such a great importance in the prosperity of cities in the Roman 
period.

Until now, archaeological research in the middle Byzantine period does not 
offer researchers opportunities similar to those of the early centuries. Further-
more, the image of the city in written sources is fragmentary or, sometimes, 
even misleading, since very often it is based on earlier literary models. A major 
contribution to our understanding of the Byzantine city in Greece in this period 
comes from the studies of specific cities, such as Constantinople, Thessalonica, 

25 See H. Kennedy, «From Polis to Madina: Urban Change in Late Antique and early Islam-
ic Syria», Past and Present 106 (1985), 3-27; idem, «Antioch: from Byzantium to Islam 
and back again», The City in Late Antiquity, ed. J. Rich, London 1992, 181-198; idem, 
«The Last Century of Byzantine Syria: a Re-interpretation», BF 10 (1985), 141-183; P. 
Pentz, The Invisible Conquest: The Ontogenesis of Sixth- and Seventh-Century Syria, 
Copenhagen 1992.

26 A. Walmsley, Early Islamic Syria: An Archaeological Assessment, London 2007.
27 R. Alston, «Urban Transformation in the East from Byzantium to Islam», Acta Byzantina 

Fennica 3 (2010), 9-45, citation: p. 44.
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Corinth, Athens, and Gortyn, to cite the most important ones. Of course the avail-
able material imposes limitations since it throws light only on some aspects of 
their topography and socio-economic life. Many issues still remain unexplored, 
while others must be clarified and better understood. For many of these issues 
archaeology can give the answers, such as, for example, determining the degree 
of shrinkage of the early Byzantine cities in the Dark Centuries, the new place 
where the inhabitants settled, the size of the inhabited area outside the walls. 
Archaeology can also illustrate the terrifying conditions which the residents of 
various communities experienced during the Slav invasions. American archae-
ologists reenacted the last days of a resident of the small Christian community of 
ancient Nemea in the local Museum: he was apparently wounded during the in-
vasion, but he survived, he left the settlement and hide in a passage of the ancient 
stadium, where he lived for some time until his death.

Next, I will turn our attention to two issues: the polis-kastron and the econo-
my. The form of the Byzantine polis-kastron is known to all: a fortified acropolis 
on a naturally defended hilltop, often a second line of walls protecting the inhab-
ited districts (the ano polis – the upper city), and sometimes a third line of walls 
offering protection to other residential districts (the kato polis – the lower city). 
This pattern already emerges in the early Byzantine period:28 Kastron Mefaa, 
today Umm al-Rasas, near Madaba in Jordan, is depicted in a vignette in the 
mosaic of the “Church of the Lions” (574 or 589), with unusual topographical 
accuracy. The upper town is depicted with densely constructed buildings and it is 
surrounded by walls with well-designed mansonry and tall towers. In front of the 
main gate lies the extramural settlement, the lower town, with fewer buildings 
and with an open area, in which a column with a cross on top rises from the cen-
tre. The outer walls of the scattered buildings form a low fortification with two-
storey towers at intervals. This form of the city coincides with archaeological 
observations.29 The second example is Justiniana Prima (πρώτη ιουστινιανή), 
today Caričin Grad in Serbia, built by Justinian on a naturally defended site on 
a promontory, surrounded on its two sides by small rivers. It had three lines of 
walls: 1) the acropolis with the bishop’s palace and the cathedral; 2) the upper 
city with the circular square with the statue of the emperor in the middle, sur-
rounded by porticoes with stores; 3) the lower city enclosed, too, by a wall; 4) 
outside this wall was an unfortified residential quarter.30 There is absolutely no 
doubt that the polis-kastron was formed gradually much before the mid-seventh 

28 On this see A. W. Dunn, «The Transformation from Polis to Kastron in the Balkans (III-
VII cc.): General and Regional Perspectives», BMGS 18 (1994), 60-80.

29 Saradi, The Byzantine City, 129 fig.12, 468.
30 ibid., 75, 387-388, 468.
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century, when the break with the past is traditionally placed in scholarly works. 
The process was slow as a response to military insecurity. It was not created as a 
spontaneous reaction of the inhabitants in distress, but it was promoted as a type 
of urban settlement by the state itself.31

 The city-kastron, divided in two or three parts, the upper and lower cities, 
usually all of them fortified, is also mentioned in the texts of the 7th century. For 
example, in the Life of St. Theodore Syceota, the demos belonged to the upper 
and to the lower town: οἱ τῆς τοῦ Γάλου χώρας τοῦ τε ἄνωθεν καὶ τοῦ κάτωθεν 
δήμου.32 In other cases, the literary sources, using an obscure vocabulary and 
literary style do not allow any conclusions to be drawn with certainty.

In order to understand the city of the middle Byzantine period to the extent 
that this task can be accomplished, we must work by collating thousands of bits 
of evidence and viewing them in a new light, not only regarding topography, but 
also questioning how cities developed and changed over the centuries. A new, 
careful reading of the texts is necessary, with the aid of the available archaeologi-
cal data. In this respect, Amorium is a most promising site. Some of the issues 
dealt with in this paper have been addressed by Eric Ivison in his oral commu-
nication on «Occupation of the 7th-9th centuries below the Enclosure of Amo-
rium”, and in the papers of Christina Tsigonaki and Myrto Veikou. Excavations 
in Amorium show that the site maintained an urban character on account of its 
importance as a thematic centre. Its layout gradually developed into a medieval 
one, having lost the antique monumentality, and having become densely popu-
lated with shops and workshops, and churches.33 The paper of Nikos Tsivikis on 
«Where do cities go when they disappear: the middle Byzantine city of Messene: 
city, village or town?» addresses once again the old question: what do early Byz-
antine cities become in the Dark Centuries? Although there is no doubt that each 
city has its own story to tell and each city constitutes a case study, a common pat-
tern emerges in the 7th and 8th centuries. Internal structural changes of the cities 
combined with the invasions produced the new medieval city.34

31 ibid., 464-470.
32 A.-J. Festugière, Vie de Théodore de Sykéôn, Bruxelles 1970, c. 160.65-66 (p. 138).
33 See E. A. Ivison, «Amorium in the Byzantine Dark Age (Seventh to Ninth Centuries)», 

Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. vol. II: Byzantium, 
Pliska, and the Balkans, ed. J. Henning, Berlin 2007, 25-60.

34 See the basic works of Ch. Bouras, «City and Village: Urban Design and Architecture», 
JÖB 31/2 (1981), 611-653; J. F. Haldon – H. Kennedy, «The Arab-Byzantine Frontier in 
the Eighth and Ninth Centuries: Military Organisation and Society in the Borderlands», 
ZRVI 19 (1980), 79-116; Haldon, Byzantium, 92-124; Saradi, The Byzantine City, 441-
470.
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While archaeological investigation brings to light the specifics of individual 
cities, for the historian the question to address is slightly different: how much the 
archaeological evidence, so far available to us, coincides with the image of the 
city that literary sources give us? For this purpose a fresh reading of the sources 
is needed having in mind the advances of the archaeological investigation. De-
tails will be better understood, other data will make better sense.

It is important to stress that relocation of cities was an imperial policy already 
from the 6th century, and in some cases even earlier, on account of the changes in 
the defence of the empire.35 Ancient historians insist that Constantine weakened 
the defence of the state in its frontiers, since he removed most of the troops from 
the limes and stationed them in cities.36 As a consequence, the state responded to 
the invasions with the construction of forts on steep hilltops, strong fortifications 
to defend the cities, and the relocation of many of these cities to new, naturally 
defended locations. Of course, urban populations responded spontaneously to the 
invasions under the leadership of their bishop and local aristocrats and moved to 
a naturally defended acropolis. Now the new role of the acropolis is studied by 
Elisa Triolo, under the direction of Professor Enrico Zanini at the University of 
Siena. Elisa Triolo studies the changing role of the acropolis in the texts, includ-
ing rhetorical works, as well as the archaeological records.

The need for interdisciplinary investigation is evident in all issues of the study 
of the Byzantine city, and, among them, the nature of the economy in the Dark 
Centuries. Was the economy still monetary or had a big part of it turned into 
barter? The decline in the finds of contemporary coins at excavated sites, espe-
cially after 659, is a controversial issue in the study of the Byzantine city first 
launched by A. Kazhdan.37 It has been dismissed by those in favour of the urban 
continuity,38 or interpreted by historians as evidence of collapse of the urban 
economy and its transformation from monetary into barter economies (Kazh-
dan’s theory), or as a result of a sudden administrative change, most likely the 
replacement of most of the army’s pay with military land grants in the new sys-
tem of the themata (Michael Hendy’s theory).39 Here, a refinement is needed. 

35 Saradi, The Byzantine City, 464ff.
36 E. N. Luttwak, The Grand Strategy of the Roman Empire from the First Century A.D. to 

the Third, Baltimore 1976.
37 Kazhdan, «Vizantijskie goroda».
38 G. Ostrogorsky, «Byzantine Cities in the Early Middle Ages», DOP 13 (1959), 47-66 [= 

Zur byzantinischen Geschichte, Darmstadt 1973, 99-118].
39 M. F. Hendy, «On the Administrative Basis of the Byzantine Coinage c. 400-c. 900 and 

the Reforms of Heraclius», University of Birmingham Historical Journal 12/2 (1970), 
129-154; idem, Studies in the Byzantine Monetary Economy. c. 300-1450, Cambridge 
1985, 289, 602ff. On the debate on this issue see Saradi, The Byzantine City, 15-17.
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Archaeologists know that in the excavated strata of the Dark Centuries, dated 
with certainty by pottery, the finds of earlier coins are abundant. This suggests 
that in the absence of contemporary coins, coins of earlier centuries were used by 
the population, since it is known that the value of the coins was not nominal, but 
calculated according to the weight of the metal they contained. The scarcity of 
contemporary coins was caused by the paucity of urban mints during the period 
of invasions and urban decline, and by the inability of the state to immediately fill 
in the gap. Thus, clearly, the economy, although it was flourishing much less than 
before, remained in its largest part monetary.40 The chapters of the Economic 
History of Byzantium show the economic decline of individual cities in the Dark 
Ages.41 M. Whittow, who favours the long-term urban change versus decline, 
now proposes two explanations of the coin decline in the Dark Centuries: a) 
there were more copper coins in rural areas on account of the transfer of urban 
centres to kastra, b) most transactions were perhaps paid on credit and cash pay-
ments were made in large amounts when coins were available. Therefore the sites 
of antique cities were the wrong places to look for coins, for antique cities had 
declined, ruralised, or transferred to other sites.42 In this way, the conclusion of 
G. Varinlioğlu that the countryside in south-eastern Isauria was better after 650 
than in the fifth and sixth centuries makes sense, although there are significant 
regional variations and different local conditions.43

On the other hand, a significant advance of the archaeological research is 
the shift of interest from monumental architecture, to which researchers have 
focused more often, to the study of smaller topographical units, such as houses, 
shops and urban districts.44 The best known are Pergamon, Corinth and Thessa-

40 See ibid., 22 and n. 54.
41 Earlier standard studies on the issue are J. Russell, «Transformations in Early Byzantine 

Urban Life: The Contribution and Limitations of Archaeological Evidence», The 17th 
International Byzantine Congress: Major Papers, New Rochelle N.Y. 1986, 137-154; 
Ch. Bouras, «Aspects of the Byzantine City: Eighth-Fifteenth Centuries», EHB, vol. II, 
497-528; see also the case studies in the same work: C. Foss – J. A. Scott, «Sardis», 
615-622; K. Rheidt, «The Urban Economy of Pergamon», 623-629; Aspasia Louvi-Kizi, 
«Thebes», 631-638; Maria Kazanaki-Lappa, «Medieval Athens», 639-646; and G. D. R. 
Sanders, «Corinth», 647-654.

42 M. Whittow, «Decline and Fall? Studying Long-Term Change in the East», Theory and 
Practice, 404-423. On the coin evidence in rural sites see Saradi, The Byzantine City, 35-
36, 39.

43 G. Varinlioğlu, «Living in a Marginal Environment: Rural Habitat and Landscape in 
Southeastern Isauria», DOP 61 (2007), 287-317.

44 See, for example, J. Bardill, «The Palace of Lausus and Nearby Monuments in Constan-
tinople: A Topographical Study», AJA 101 (1997), 67-95; K. Dark, «Houses, Streets and 
Shops in Byzantine Constantinople from the Fifth to the Twelfth Centuries», Journal of 
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lonica. Their medieval character is complemented by written sources, although 
sources may often mislead us with their antique vocabulary and literary themes.45 
We are far behind in having a good grasp of the Byzantine aristocratic house. It 
is known that in the 7th century the old aristocratic families had declined and a 
new aristocracy emerged different in its social origin and ethnic composition.46 
The early Byzantine aristocratic house of the Roman type of the domus was aban-
doned by the 6th century. The new type of house without the triclinium and the 
atrium was different, although the old terminology was partially maintained.47 
The early medieval house is better known in Italy: the living space with the re-
ception hall and banqueting rooms had been moved to the upper floor, while the 
ground level was used for agricultural storage. This change has been explained 
by the use of the ground floor for defensive purposes, the cities’ ruralization, and 
the abandonment of water conduits and drainage system.48

For the investigation of the early Byzantine medieval house, bits and pieces of 
information from the texts remain to be collected and compiled in comprehensive 
studies. One of the questions to be asked is how many antique objects survived 
in Byzantine houses? In the Life of St. Philaretos (8th century), the large ivory 
table, decorated with gold in the form of sigma (late antique type of aristocratic 
table) in which 36 persons could dine, was obviously a late Roman aristocratic 
table.49 Inventories of valuable objects may reveal the material context of the 
Byzantine house in the middle and late periods,50 while the rare use of wooden 

Medieval History 30 (2004), 83-107.
45 C. Mango, «Daily Life in Byzantium», JÖB 31 (1981), Akten des XVI. Internationalen 

Byzantinischen-Kongresses 1/1, 337-353; J. Haldon, «έveryday Life in Byzantium: Some 
Problems of Approach», BMGS 10 (1986), 51-72; P. Magdalino, «The Literary Percep-
tion of Everyday Life in Byzantium: Some General Considerations and the Case of John 
Apokaukos», Bsl 48 (1987), 28-38.

46 Haldon, Byzantium, 165ff., 388-396; idem, «The Fate of the late Roman Elite: Extinction 
or Assimilation?», Elites Old and New in the Byzantine and Early Islamic Near East (Pa-
pers of the VI th Workshop in Late Antiquity and Early Islam), ed. J. F. Haldon, Princeton 
2004, 178-232. 

47 J.-P. Sodini, «Archaeology and Late Antique Social Structures», Late Antique Archaeo-
logy 1 (2003), 50. On the subdivision of the aristocratic house and the related terminology 
see Helen Saradi, «Privatization and Subdivision of Urban Properties in the Early Byzan-
tine Centuries: Social and Cultural Implications», The Bulletin of the American Society of 
Papyrologists 35/1-2 (1998), 17-44.

48 Barbara Polci, «Some aspects of the Transformation of the Roman Domus between Late 
Antiquity and the Early Middle Ages», Theory and Practice, 79-109.

49 L. Rydén, The Life of St Philaretos the Merciful written by his Grandson Niketas, Uppsala 
2002, 84.408-409, 86.416-420.

50 Hendy, Sudies, 206ff.; ν. Oikonomides, «The Content of the Byzantine House from the 
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utensils, an indication of rusticity, common in medieval Italy, also seems to sug-
gest that Byzantium maintained a much higher level of urban life.51 Descriptions 
of houses of aristocrats and high ecclesiastics in rhetorical works or in epistolary 
texts contain much valuable information, although very often they form part of 
a literary device. For example, Nikephoros Chrysoberges in 1202 compares the 
grandiose architecture of the patriarchal residence of John Kamateros with the 
patriarch himself. The description of the splendid patriarchal palace gives us an 
idea of the middle Byzantine elite house.52 The works of John Apokaukos, metro-
politan of Naupaktos, include valuable descriptions of houses and of the Episco-
pal palace at Naupaktos, as a “contracted palace” (συνεπτυγμένον παλάτιον), and 
of a Persian style house (σουφᾶς) constructed by Constantine Doukas, while the 
local bathhouse was adorned with painted decoration and marble.53 The descrip-
tion of the palace in the roman of Kallimachos and Chrysorrohe is believed to be 
a reference to the house of Theodore Metochites.54 The aristocratic houses of the 
Byzantine romances may offer a plethora of valuable material in visualizing the 
Byzantine aristocratic house.55 Legal documents also provide information on the 
form and setting of houses.56

Many of our sources can be read in a new light. One good example is the 
hagiographical sources. Hagiography has attracted the attention of late antique 
historians and medievalists for it provides a wealth of information on various as-
pects of life. Thus major projects have been undertaken at the University of Man-
chester’s Centre for Late Antiquity to investigate late antique and early medieval 

Eleventh to the Fifteenth Century», DOP 44 (1990), 205-214.
51 See Helen Saradi, «τα βυζαντινά επιτραπέζια σκεύη: πολύτιμα, πήλινα και ξύλινα. ιστο-

ρικές ερμηνείες», Φιλοτιμία. Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-
Ζαφράκα, Thessalonica 2011, 525-542.

52 R. Browning, «An Unpublished Address of Nicephorus Chrysoberges to Patriarch John X 
Kamateros of 1202», Byzantine Studies/Études Byzantines 5 (1978), 49-50 (c. 4).

53 B. Katsaros, «Ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωὴ στὸ ‘‘Δεσποτᾶτο’’ τῆς Ἠπείρου. Ἡ μαρτυρία τοῦ 
μητροπολίτη ναυπάκτου Ἰωάννη Ἀποκαύκου», Πρακτικὰ τοῦ Α΄ Διεθνοῦς Συμποσίου Ἡ 
Καθημερινὴ ζωὴ στὸ Βυζάντιο. Τομὲς καὶ συνέχειες στὴν ἑλληνικὴ καὶ ρωμαϊκὴ παράδοση, 
16-17 Σεπτεμβρίου 1988, Athens 1989, 644-647. On the Islamic influence in aristocratic 
architecture and décor see, for example, L.-A. Hunt, «Comnenian Aristocratic Palace 
Decoration: Descriptions and Islamic Connections», The Byzantine Aristocracy, IX to 
XIII Centuries, ed. M. Angold, BAR 221, Oxford 1984, 342-345.

54 M. Pichard, Le roman de Callimaque et de Chrysorrhoé, Paris 1956, 55-60, vv. 1626-
1970; I. Djurić, «La fortune de Théodore Métochite», CahArch 44 (1996), 159-160.

55 See Carolina Cupane, «Orte der Liebe: Bäder, Brunnen und Pavillons zwischen Fiktion 
und Realität, Bsl 69/3 (2011), 167-178

56 See Eleutheria Papagianni, Μορφές οικοδομών κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο: 
πληροφορίες από νομικά έγγραφα, Athens 1995.
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Rome through the gesta martyrum. Religious patronage and how it changed the 
urban landscape of Rome is the main aim of the project («Religion, Dynasty and 
Patronage in Rome, ca. 440-ca. 840»). The electronic resource of the project 
contains over 6,000 records on Rome.57

A fresh reading of Byzantine hagiography of the Dark Centuries could re-
veal interesting aspects of urban topography. For example, the ninth miracle of 
Saint Theodore Tiron contains an account of an Arab invasion against the city 
of Euchaita. Based on this account Frank Trombley concluded that Euchaita was 
a flourishing city, while Alexander Kazhdan objected this conclusion and inter-
preted the text as suggesting an urban decline.58 According to the text the Arabs 
sent a captive priest with four Arabs inside the city with the order to deliver those 
hiding in the churches or to kill them. When they entered the city walls, they 
reached a place called “Tetrapylon”, which was a place appropriate to escape 
(πλησίον τοῦ λεγομένου Τετραπύλου, ὅς ἐστιν πρὸς ἀποφυγὴν τόπος ἐπιτήδειος).59 
It is at this moment that a miracle took place and the Christian priest was able 
to escape, while the Arabs were unable to find him and returned to their camp. 
It seems that the account of the miracle offers us a glimpse at the eighth-century 
city, the walls which enclosed the ruins of the ancient city, such as the Tetrapy-
lon. One can easily understand why in this location it was possible for someone 
to hide and escape. Such images could be combined with the Patria and the Par-
astaseis Syntomoi Chronikai60 and project a realistic image of the 8th-9th century 
Byzantine city.

Another way at examining middle Byzantine hagiography is by comparing 
the Lives of Saints with those of the early period. In hagiographical texts of the 
early centuries, the image of the city emerges in a possibility of three ways: a) 
in literary figures of urban imagery, b) through the stress laid on the traditional 
theoretical issue of the incompatibility between city and saints, c) in the depic-

57 Kate Cooper – Julia Hillner – C. Leyser, «Dark Age Rome: Towards an Interactive To-
pography», Social and Political Life, 311-337.

58 Haldon – Kennedy, «The Arab-Byzantine Frontier», 99; F. Trombley, «The Decline of 
the Seventh-Century Town: The Exception of Euchaita», Byzantine Studies in Honor of 
M. Anastos, Malibu 1985, 65-90; A. Kazhdan, «Hagiographical Notes», Erytheia 9/2 
(1988), 197-200; T. Artun, «The miracles of Saint Theodore Terôn; An Eighth-Century 
Sources?»,  JÖB 58 (2008), 1-11.

59 H. Delehaye, Les légendes grecques des saints militaires, Paris 1909, 200.17-18.
60 On an interpretation of this text see Helen Saradi, «The Antiquities in Constructing Byz-

antine Identity: Literary Tradition versus Aesthetic Appreciation», Hortus Αrtium Medi-
evalium (International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages, Zagreb) 17 
(2011), 95-113.
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tion of the urban setting in the context of the narrative.61 In early hagiographical 
texts the late antique city emerges with a vibrant life, consisting of social institu-
tions and activities, theatres, hippodrome, baths, large streets, mimes, economic 
activities and churches. In hagiographical texts of the middle Byzantine period 
urban life is described very different. This is an approach that A. Kazhdan had 
proposed many years ago, but his work remained in the form of manuscript notes 
at Dumbarton Oaks. In a paper, still in print,62 I attempted to compare the im-
ages of cities in earlier Lives of saints with the Lives of the same saints re-written 
in the middle Byzantine period. In these Lives the saints are shown acting in 
the real social and cultural environment of the early or of the middle Byzantine 
centuries respectively.63 For example, the version of the Life of Saint Theodosios 
koinobiarches (+529), written by Theodore, bishop of Petra, is remarkable for its 
use of civic vocabulary to describe the holy conduct of a desert saint.64 The Life 
of the same Saint is re-written in the 10th century by Symeon Metaphrastes in a 
totally different style. In this text the vocabulary, terms, images and metaphors 
are detached from the urban life and experience of the early Byzantine period and 
draw on the rural and pastoral world. Late antique urban images however, are 
sometimes preserved in Metaphrastes’s work, as, for example, in the Life of Saint 
Matrona (+510-515): while the Saint was debating whether it was appropriate to 
abandon her solitude in a pagan temple near Beirut, and return to Constantinople, 
a divine vision helped her make a decision. In a dream three men, Alexander, 
Antiochos and Constantine, appeared in front of her and announced her that she 
was to marry one of them. They were the personifications of the cities of Con-
stantinople, Alexandria and Antioch. In their competition Constantine won, a 
divine indication that the Saint should go to Constantinople. Personifications of 
cities as female figures were a favourable theme in art and literature from the 
Hellenistic period. The hagiographer of the Life of Saint Matrona devised male 
personifications of the three major cities to adjust the theme to the female Saint of 

61 See Saradi, The Byzantine City, 102-117.
62 «The city in Byzantine Hagiography», The Ashgate Research Companion to Byzantine 

Hagiography, ed. S. Efthymiades, Ashgate (forthcoming 2013).
63 See L. Rydén, «Gaza, Emesa and Constantinople: Late Ancient Cities in the Light of Ha-

giography», Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium: Papers read at a colloquim 
held at the Swedish Research Institute in Istanbul 31 May-5 June 1992, ed. L. Rydén – J. 
O. Rosenqvist, Stockholm 1993, 133-144, and the observations of A. Kazhdan, «Con-
stantinopolitan Synaxarium as a Source for Social History of Byzantium», The Christian 
East, its Institutions & its Thought. A Critical Reflection. Papers of the International 
Scholarly Congress for the 75th Anniversary of the Pontifical Oriental Institute, Rome, 
30 May-5 June 1993, ed. R. F. Taft S.J., Rome 1996, 485-515, and esp. 495.

64 Saradi, The Byzantine City, 104-105.
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his narrative. In the version of the Life of Saint Matrona by Symeon Metaphrastes 
the episode involving the personification of the three cities is maintained, al-
though urban personifications, an antique image of the city, were not relevant to 
the medieval reader.65

The Lives of saints who were active in medieval Constantinople unfold in 
a medieval urban environment where the topography and time are marked by 
the palace and the churches, as for example, in the Life of patriarch Tarasios 
(784-806), and the Life of Euthymios (907-912). The contrast with the Life of 
John the Almsgiver is striking. The Alexandrian patriarch of the early 7th cen-
tury was a public figure, involved in all aspects of urban activities. In fact the 
image of Alexandria is still that of a late antique city. In the middle Byzantine 
hagiography urban life is depicted mainly in references to various churches and 
religious feasts, fasts and prayers lasting for days, and ceremonial entry of the 
emperor into churches. There is an interest in the accounts of plots and treachery 
at the palace, political events and the life of the emperor, his power and conflicts 
with the Church. In the Life of Basil the Younger (+ 944) Constantinople is de-
picted through the great aristocratic oikoi and palaces. Stories on relations with 
the slaves of these oikoi unfold in these hagiographical accounts. In imaginary 
visions of the underworld, heaven is perceived in the form of palaces built of 
splendid multi-coloured mosaics and marbles. The heavenly image of the city in 
this period, reflects the middle Byzantine idea of the city, and contains houses, 
palaces, churches and fortified estates.66

Another characteristic of the medieval urban society is the interest hagiog-
raphy takes in the poor and, somewhat unexpectedly, scenes of their behavior 
are described. The poor were always present in ancient and late antique/early 
Byzantine cities,67 but given the character and purpose of the ancient literature, 
they are absent in the texts describing urban life and art. They appear, however, 
in Christian literature in the early Byzantine period, which looks at them sympa-
thetically, urges almsgiving, and gives them the hope of the afterlife. Although 
Christianity and the writings of the Church Fathers gave visibility to the poor, a 
phenomenon that coincides with a similar trend in Talmudic literature, in hagi-
ographical texts of the early period, references to the poor lack the details of the 

65 PG 116, 943A-B.
66 See Helen Saradi, «Space in Byzantine Thought», Architecture as Icon: Perception and 

Representation of Architecture in Byzantine Art, ed. S. Ćurčić – E. Hadjitryphonos, Ex-
hibition at the Princeton University Art Museum: March 6, 2010-June 6, 2010, Yale Uni-
versity Press, New Haven Connecticut 2010, 93-95.

67 See P. Brown, Poverty and Leadership in the Later Roman Empire, Hanover-London 
2002.



41

OLD APPROACHES AND NEW DIRECTIONS

descriptive narrative.68 However, at the very end of late Antiquity, in the Life of 
John the Almsgiver, the Alexandrian patriarch, the living conditions of the poor 
are lively described.69 In the middle Byzantine period, in the Life of Andrew the 
Fool (10th century), the behaviour of the poor is depicted in lively scenes. The 
poor frequented the porticoes of Constantinople, and gathered in very obscure 
places there. The saint sat among them, pretending to be one of them, and played 
with some obols, and exciting them with his coins. One of the poor attempted to 
snatch a coin, and Andrew slapped his face. The others beat the saint with their 
sticks. Finally, Andrew escaped by throwing the coins and the poor rushed to 
snatch whatever each one of them could. In the church, the poor were seated on 
the floor, while the rich were seated on benches.70 Thus images of urban life are 
vividly illustrated in hagiographical texts. If they are carefully collected, evalu-
ated and placed in context, they reveal a rich variety of scenes of city life.

Cities and urban life in the last Byzantine centuries have attracted the at-
tention of scholars, primarily in terms of administration and economy. In these 
years of a fragmented Empire, of efforts for restoration, constant internal con-
flicts and civil wars, struggle against numerous enemies and shifting alliances, 
late Byzantine cities are better documented in the sources. They are described 
in long accounts of military events against internal and external enemies; urban 
life is more prominent in letters than before; cities are idealized in rhetorical 
works and hagiography. A lot remains to be done with reference to urban topog-
raphy, if it is combined with the rich evidence of various sources, historiographi-
cal and documentary,71 Greek and Latin. The military role of cities, their walls 
and their naturally fortified location are vividly described in historical accounts. 
Such works, but also early post-byzantine sources, reveal the cities’ struggle to 
survive, their ultimate fate in the hands of enemies, the loose urban coherence 
caused by the enemy invasion and occupation. In smaller settlements the inhab-
ited area was broken up in separate communities around churches, loosely con-
nected among them.72 Dramatic descriptions of the urban population fleeing to 

68 This issue and other literary images of the life on urban streets are dealt with in my paper 
at the 22nd International Congress of Byzantine Studies at Sofia in August 2011: «The 
Streets in the Litarary Sources: Perceptions and Functions (4th-10th c.)», Proceedings, 
vol. III, 7-8.

69 A. J. Festugière, Vie de Jean de Chypre, dit l’Aumônier, patriarche d’Alexandrie (610-
619), Paris 1974, ch. XIX, 366.20-367.39).

70 L. Rydén, The Life of St Andrew the Fool, I, II, Uppsala 1995, 36.344-350, 122.1650.
71 See P. Odorico, «έικόνα μιας πλασματικής πόλης: Οι ςέρρες από τα αρχεία», Οι Σέρρες 

και η περιοχή τους από την αρχαία στη μεταβυζαντινή κοινωνία. Σέρρες 29 Σεπτεμβρίου-3 
Οκτωβρίου 1993, Πρακτικά, vol. II, Serres 1998, 633-648.

72 α. Bryer, «The Structure of the Late Byzantine Town: Dioikismos and the Mesoi», Peo-



42

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 8ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ

mountain tops, which they reached with ladders and bridges made of ropes, il-
lustrate urban catastrophes and reveal refuge places.73 Venetian and other Latin 
documents contain a wealth of information about Greek cities, their topography, 
urban districts, walls and harbors, churches, private houses, shops and gardens, 
and all sorts of economic activities. For example, we know very little about 
the medieval Parthenon converted into a church from Byzantine sources, but 
we learn much about the church’s treasures and resources from the will of the 
Florentine Nerio I Acciajuoli, lord of Corinth (1371-1394) and duke of Athens, 
drafted in Corinth on September 17, 1394.74

Today we are in a position to better understand the economy of the late Byz-
antine centuries and its social implications.75 Several studies on the administra-
tion of the Palaeologan period throw light onto urban life.76 The various privi-
leges which were granted to cities, upon their return from Latin or other authority 
to Byzantine rule, have been the focus of special studies: Monemvasia, Croia-
Kruja, Ioannina, Phanarion in Thessaly.77 More complex approaches have been 
now undertaken. In a synthetic work Tonia Kiousopoulou combined the study of 
the urban space with that of administration, urban economic forces and political 
ideology: Βασιλεύς ή οικονόμος: πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την άλωση, 
αthens 2007. The study focuses on the last years of the Empire with emphasis 
on ideological trends forming the Byzantines’ national identity in the face of the 
advancing Turks.

ples and Settlements in Anatolia and the Caucasus, 800-1900, London 1988, no. Χ, 263-
264; αnnetta Ilieva, «Images of Towns in Frankish Morea: the Evidence of the “Chroni-
cles” of the Morea and of the Tocco», BMGS 19 (1995), 96.

73 See, for example, the account in ν. βέης, «Χαρτία τοῦ κλαβαζοῦ», Πελοποννησιακά 1 
(1956), 446-453; Afentra G. Moutzali – Helen G. Saradi, «τα Χαρτία του κλαβαζού: 
το Διακοφτό αιγιαλείας και ζητήματα του αγροτικού χώρου (15ος-16ος αι.)», Πρακτικά 
του Συνεδρίου «Δύμη: Φραγκοκρατία – Βενετοκρατία – Α´ Τουρκοκρατία», 1-2/10/2005 
(Αχαΐα), 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Πελοποννήσου, ed. Helen Saradi, Patra 2010, 197-215.

74 Julian Chrysostomides, Monumenta Peloponnesiaca: Documents for the History of the 
Peloponnese in the 14th and 15th Centuries, Athens 1995, no. 160.

75 K.-P. Matschke, «The Late Byzantine Urban Economy, Thirteenth-Fifteenth Centuries», 
EHB, vol. II, 463-495; idem, «Commerce, Trade, Markets and Money: Thirteenth-Fif-
teenth Centuries», ibid., 771-806.

76 See, for example, L. Maksimović, The Byzantine Provincial Administration under the 
Palaiologoi, Amsterdam 1988; E. Patlagean, «L’immunité des Thessaloniciens», Eupsy-
chia. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, vol. II, Paris 1998, 591-601.

77 Z. Pljakov, «Le statut de la ville byzantine balkanique aux XIIIe-XIVe siècles», EtBalk 
21/3 (1985), 73-96; D. Kyritses, «The ‘‘Common Chrysobulls’’ of Cities and the Notion 
of Property in Late Byzantium», Σύμμεικτα 13 (1999), 229-245.
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One of the themes Kiousopoulou explores is the notion of “patris”. As Byz-
antium declines the state is dismembered, occupied by foreign forces, and finally 
succumbs to the Turks. The emphasis on “patris” in the texts of these centuries 
brings up the new role of the cities, the cities as an independent political entity, 
cities capitals of new states, such as Nicaea and Trebizond, or Constantinople 
and Thessalonica. There is a strong attachment to the “patris” in the works of 
Byzantine authors of this period.78 Sincere appreciation and concern, regional 
and local commitments, as well as nostalgia for the “patris”, when one was away, 
are expressed with strong emotions, for the city has now replaced the Empire.

Archaeological remains of fortified cities like Mystras, Monemvasia, Kas-
toria still await a detailed study simultaneously considering the written sources. 
In many cases the influence of Italian urbanism has to be properly identified. 
The interplay between urban topography and social structure remains to be stud-
ied archaeologically, and the social and economic stratification described in the 
texts in topographical terms, such as, for example, in the Praise of Trebizond 
by Bessarion. The aesthetic image of the Byzantine city, so splendid in the ek-
phraseis of cities, remains hardly investigated. The paper of Nikolaos Mpakirtzis 
«κάλλος και ιεροτοπία των οχυρώσεων της βυζαντινής πόλης» discusses one 
important aspect of this issue. The décor of Byzantine urban architecture, so far 
mainly discussed in terms of religious architecture, can be investigated by com-
paring ornamental motifs in representations of cities in manuscript illuminations 
with traces of wall decoration of churches and secular buildings. Urban images 
in manuscripts are rendered in striking colors and feature numerous decorative 
designs in gates and windows, including pseudo-Kufic, leaves, and other orna-
mental motifs. Such motifs adorned external walls of secular and ecclesiastical 
buildings from the twelfth century on. Notable examples have been found at 
Nicaea and Mystras.79 Also the radiating patterns of the bricks constitute an orna-
ment in a section of Thessalonica’s walls.80

The “idea” of the late Byzantine city has been investigated primarily by 
αnge  liki Konstantakopoulou in her book on Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος 

78 See for example, J. R. Ryder, The Career and Writings of Demetrius Kydones. A Study of 
Fourteenth-Century Byzantine Politics, Religion and Society, Leiden-Boston 2010, 70ff.; 
αngeliki Konstantakopoulou, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και ιδεολογία, Giannena 
1996, 149ff.

79 Vasiliki Tsamakda, The Illustrated Chronicle of Ioannes Skylitzes in Madrid, London 
2002, 340-342, 347-351; A. K. Orlandos, Τα παλάτια και τα σπίτια του Μυστρά: Αρχείον 
των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, vol. III, Athens 1937, 83-85 figs. 71-74; H. Bu-
chwald, «Lascarid Architecture», JÖB 28 (1979), 261-296.

80 J.-M. Spieser, Thessalonique et ses monuments du IVe au VIe siècle, Athens-Paris 1984, 
32 fig. XI, 1.
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και ιδεολογία (1996). The exaltation of Thessalonica is achieved in various texts 
through images of its built space and physical environment. The eros for the 
“patris” is modelled after antique themes, but it now expresses different political 
concerns and spirituality. Our sources, historiography, rhetoric and hagiography, 
project a complex image of the city with elaborate literary figures and political 
messages. The artificial and complex literary style often obscures the authors’ 
intention and makes it difficult to comprehend the historical reality covered un-
der the idealist stamp and the guise of perfected models. In spite of the fact that 
each author has a specific aim in writing his work and a personal style, the texts 
present the image of the Byzantine city through its topography,81 social structure, 
economy and political history.82 In this context the analysis of the enkomia and 
ekphraseis of cities of the late centuries and the quest of Italian models of admin-
istration and organization of the urban space can help us comprehend the “idea” 
of the late Byzantine city. In these rhetorical works urban self-assurance is evi-
dent, although it is expressed through antique literary clichés and formulas. The 
nostalgic return to the antique roots of the Byzantine cities was motivated by po-
litical concerns of the Byzantines’ Greek identity, and the humanists’ classicism 
in alliance with the political power. Thus humanists projected an urban image for 
the elite class in the enkomia and enkomiastikai ekphraseis of late Byzantine cit-
ies. It is an image serving the political ideology and its political goals at specific 
moments. Often, however, the language of these texts is poetic. They idealize the 
city in lyric images of nature, influenced partly by antique models and partly by 
contemporary Italian trends.83 Another aspect of urban idealization is the stress 
of the transcendental power of the city, its citizens, intellectual life and churches. 
Elaborate images drawn from the classical, philosophical or biblical and eccle-
siastical repertoire of themes and ideas transform the earthly cities into celestial 
or intellectual forms. Clearly, there was a need to escape hard historical reality, 
and an influence of theological thought of the time that nourished the drive for 
the creation of the ideal city.84

81 Helen Saradi, «The Monuments in the Late Byzantine Ekphraseis of Cities: Searching 
for Identities», Bsl 69/3 (2011), 179-192; eadem, «η βυζαντινή πόλη ως αρχιτεκτονικός 
χώρος στις ρητορικές εκφράσεις. ρεαλιστικές περιγραφές και η ιδεατή πόλη», Seminar V –  
Space in Byzantine Architecture, AIMOS Society for the Study of Medieval Architecture 
and its Preservation, Thessaloniki, 12/6/2009 (forthcoming).

82 Helen Saradi, «η έκφρασις της τραπεζούντας από τον βησσαρίωνα, η αρχαιότης και το 
ιστορικό μήνυμα», Βυζαντινός Δόμος 17-18 (2009-2010), 33-56.

83 See my thoughts in «η βυζαντινή πόλη ως αρχιτεκτονικός χώρος» and the forthcoming 
paper «Idyllic Nature and Urban Setting: An Ideological Theme with Artistic Style or 
Playfull Self-Indulgence», in Byzantina Sorbonensia, ed. P. Odorico.

84 For the influence of theological thought on the transcendental qualities of the city see 
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Thus the late Byzantine city as a new political model and the ideology it pro-
jects, can be examined, first, through the ekphraseis and enkomia, and, second, 
through the search of intellectuals for antique models of government. It seems 
that the emphasis on antique models, as we find them in the works of Manuel 
Moschopoulos and Plethon Gemistos, may not have been caused only by the 
attraction that Byzantine intellectuals felt for antiquity; it may very well have 
to do with the political independence of cities created after 1204. The city after 
1204 no longer had the Empire as the unifying ideological element. A new urban 
identity was emerging, politically self-determined and with shifting social and 
political alliances and resembling in some respects the Italian cities.

In concluding, the preceding thoughts are meant to suggest a few directions 
for future research. Of course there are many other problems to be considered. 
Here I have attempted to show that our understanding of the cities in the mid-
dle and late Byzantine centuries requires new questions to be asked and new 
approaches to be taken. It is evident that the study of the city can gain in depth, 
when viewed in a perspective employing interdisciplinary methods and in broad 
synthetic works.

Konstantakopoulou, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
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νίκος τσιβίκης 
Πανεπιστήμιο Κρήτης – Dumbarton Oaks

πού πάνε οι πόλεις, όταν εξαφανίζονται;  
Ο οικισμός της πρώιμης και μέσης βυζαντινής  

μεσσήνης

το 1972 ο ήδη διάσημος ιταλός συγγραφέας Ίταλο καλβίνο δημοσίευσε το δέ-
κατο πέμπτο βιβλίο του, ένα αφήγημα με τον τίτλο La Città Invisibile (Αόρατες 
Πόλεις).1 μολονότι θα ήταν πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς με συντομία 
την πολύπλοκη δομή του έργου, αυτή συνοψίζεται στα ακόλουθα: ο γηραιός 
κουμπλάι Χαν συζητά με τον νεαρό μάρκο πόλο. Ο μογγόλος αυτοκράτορας 
έχοντας επίγνωση του επερχόμενου θανάτου του έχει καταληφθεί από αγωνία 
και απαισιδοξία. Ο βενετός εξερευνητής προσπαθώντας να τραβήξει τον νου 
του άρχοντά του μακρυά από τις άσχημες σκέψεις αφηγείται ιστορίες για πόλεις 
που βρίσκονται εντός της απέραντης αυτοκρατορίας του μεγάλου Χαγάνου. Δεν 
θα πάρει πολύ χρόνο στον γηραιό αυτοκράτορα να συνειδητοποιήσει ότι όλες 
αυτές οι φανταστικές πόλεις είναι απλά διαφορετικές εκδοχές του ίδιου μέρους.

το βιβλίο του καλβίνο χαιρετίστηκε σχεδόν αμέσως σε όλο τον κόσμο ως 
αριστούργημα, μια «φαντασμαγορική συναίρεση» σύμφωνα με τον γκορ βιντάλ, 
και μεταφράστηκε γρήγορα στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες.2 πέραν, 
όμως από την πρόσληψή του ως λογοτεχνήματος, μπορεί κανείς να εντοπίσει μια 
τάση τα τελευταία χρόνια και σε ορισμένα πεδία της ιστορικής επιστήμης, όπως 
στη μελέτη των βυζαντινών πόλεων, όπου μνημονεύονται συχνά αποσπάσματα 

1 Italo Calvino, La Città Invisibili, τορίνο 1972.
2 μεταφράστηκε στα αγγλικά (Invisible Cities, μτφ. W. Weaver, λονδίνο-νέα υόρκη 

1974)· στα γαλλικά (Les villes invisibles, μτφ. J. Thibaudeau, παρίσι 1974), στα γερμα-
νικά (Die unsichtbaren Städte, μτφ. H. Riedt, μόναχο 1977), στα έλληνικά (Οι Αόρατες 
Πόλεις, μτφ. έ. ασλανίδης – ςάσα καπογιαννοπούλου, αθήνα 1983). αντίστοιχη ανα-
γνώριση θα γνωρίσει και στις σοσιαλιστικές χώρες: πολωνία (1976), ρουμανία (1979), 
Ουγγαρία (1981).
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από τις Αόρατες Πόλεις. αυτό συμβαίνει, είτε πρόκειται για γενικές μελέτες είτε 
για δημοσιεύσεις συγκεκριμένων θέσεων.3

έίμαστε συνηθισμένοι να παραβλέπουμε τέτοια μικρά χωρία και παραπο-
μπές και να τα αποδίδουμε στις ρομαντικές ευαισθησίες των ερευνητών ή στην 
απόπειρα να εκφράσουν κρυμμένες λογοτεχνικές αναζητήσεις. Ίσως πάλι αρκεί 
το γεγονός ότι, εφόσον το αφήγημα αναφέρεται σε δύο πραγματικές ιστορικές 
μορφές του ύστερου μεσαίωνα, η συσχέτιση έχει ένα πραγματικό περιεχόμενο. 
τέλος θα μπορούσαμε ακόμη και να αναζητήσουμε την εμφάνιση τέτοιων χω-
ρίων και σε άλλους κλάδους της ιστορίας του αστικού φαινομένου.4

ςτο παρόν κείμενο όμως θα ήθελα να υποστηρίξω ότι οι αναφορές αυτές δεν 
είναι τυχαίες και ότι στην ουσία πρόκειται για ένα φαινόμενο που συνδέεται άμε-
σα με μια κάπως αόριστη ιστοριογραφική τάση στην προσέγγιση του ζητήματος 
των βυζαντινών πόλεων.

ςτις Αόρατες Πόλεις του καλβίνο τα μοτίβα της πολλαπλότητας και της ολό-
τητας διερευνώνται σχεδόν μέχρι τα όρια τους.5 ςε ένα σχεδόν μπορχεσιανό 
σύμπαν η κατασκευασμένη αφήγηση μη υπαρκτών αστικών τοπίων εξοβελίζει 
οποιαδήποτε ελπίδα για αντικειμενική περιγραφή· η πραγματική γεωγραφία και 
ιστορία είναι εντελώς ξένες προς την αφήγηση. Ο μάρκο πόλο δηλώνει σε κά-
ποιο σημείο: «ίσως να φοβάμαι ότι θα χάσω τη βενετία μονομιάς, αν μιλήσω 

3 ένδεικτικά: L. Zavagno, Cities in Transition: Urbanism in Byzantium between Late An-
tiquity and the Early Middle Ages (500-900 AD), Οξφόρδη 2009, 3. Tου ιδίου, «La città 
bizantina tra il V e il IX secolo», Reti Medievali Rivista 9 (2008), 23. Nevra Necipoğlu, 
«Introduction», Byzantine Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, 
εκδ. Nevra Necipoğlu, λέυντεν 2001, 1. R. G. Musto, «Introduction», Pierre Gilles, The 
Antiquities of Constantinople, Nέα υόρκη 1988, xxi. Riccardo Santangeli Valenziani, 
«Paesaggio urbano e strutture economiche a Roma nell’alto medioevo: il contributo delle 
indagini archeologiche», τ. A΄, εκδ. Elizabeth Jeffreys, Proceedings of the 21st Interna-
tional Congress of Byzantine Studies, London, 21-26 August, 2006, Άσγκεϊτ 2006, 131. 
E. Schoolman, Civic Transformation of the Mediterranean City: Antioch and Ravenna, 
300-800, διδ. διατριβή, UCLA, 2010, 8. πέρα από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που 
σημειώνουμε εδώ, θα μπορούσε σίγουρα κανείς να εντοπίσει και άλλες με μια πιο εξαν-
τλητική αναζήτηση.

4 μερικά παραδείγματα: D. Carrasco, «Summary: Cities as Cosmological Art: The Art of 
Politics», The Αrt of Urbanism: How Mesoamerican Kingdoms Represented Themselves 
in Architecture and Imagery, εκδ. W. L. Flash – Leonard López Luján, Ουάσιγκτον 2009, 
447. Halvor Moxnes, «Placing Jesus of Nazareth: Toward a Theory of Place in the Study 
of the Historical Jesus», Text and Artifact in the Religions of Mediterranean Antiquity, 
εκδ. St. Wilson – M. Desjardins, Οντάριο 2000, 169-170. W. Harris, «Invisible Cities: 
The Beginning of Etruscan Urbanisation», Secondo Congresso Internazionale Etrusco, 
Atti, τ. α΄, Φλωρεντία 1989, 375.

5 G. Vidal, «Fabulous Calvino», The New York Review of Books, 30 μαΐου 1974 <http://
www.nybooks.com/articles/archives/1974/may/30/fabulous-calvino/>.
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για αυτήν, ή ίσως μιλώντας για άλλες πόλεις να την έχω ήδη χάσει».6 Ή όπως 
ο καλβίνο σημειώνει σε ένα άλλο έργο του: «κάθε πόλη είναι η πόλη».7 το 
βιβλίο αυτό, ακριβώς επειδή προσεγγίζει τις φαντασιακές δυνατότητες των πό-
λεων, εκτός από την ιδιαίτερη θέση του στη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική θεω-
ρία, έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές από αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες, για να 
απεικονιστούν εκδοχές πόλεων ελεύθερες από τους νόμους της φυσικής και της 
μοντέρνας πολεοδομικής θεωρίας.8 Έχει προσφέρει έτσι σε μεταμοντέρνους δια-
νοητές μιαν εναλλακτική προσέγγιση στη θεωρία για τις πόλεις, τον σχηματισμό 
τους και τη λειτουργία τους.9

αλλά πώς εμπλέκονται οι βυζαντινές πόλεις στην όλη συζήτηση; Φαίνεται 
ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ερευνητών αναγνωρίζει, άμεσα ή έμμεσα, το 
αντικείμενό του μέσα στην πολλαπλότητα και την απροσδιοριστία αυτού του λο-
γοτεχνικού σύμπαντος, και κατά έναν τρόπο προβάλλει τα φανταστικά αδιέξοδα 
σε πραγματικά ιστορικά προβλήματα. η ακρογωνιαία θέση που κατέχει η βε-
νετία του μάρκο πόλο στο βιβλίο αντικαθίσταται από την κωνσταντινούπολη 
στη σχετική επιστημονική συζήτηση, και τα απειράριθμα προσωπεία των αφη-
γηματικών πόλεων αντιστοιχούν στις πολυάριθμες πόλεις της αυτοκρατορίας ως 
καθρεφτίσματα της μοναδικής πρωτεύουσας.10

έκτός όμως από τους βυζαντινολόγους, όσο τουλάχιστον μπορώ να γνωρίζω, 
δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι ιστορικοί του αστικού φαινομένου που ταυτίζουν 
τόσο ενεργά τις πόλεις που μελετούν με χωρία από τον καλβίνο. έίναι σχεδόν 
αυτονόητο για τους συναδέλφους μας που ασχολούνται με την ελληνορωμαϊκή 
αρχαιότητα ότι τέτοιοι συσχετισμοί είναι ιδιαίτερα ακατάλληλοι για την κατα-
νόηση του παρελθόντος. αυτό είναι περισσότερο από εμφανές σε μερικές από 
τις πιο πρόσφατες μελέτες για την αρχαία πόλη και την εξέλιξή της στα ελληνι-
στικά και ρωμαϊκά χρόνια.11 και ακόμη περιπτώσεις, όπως οι «περιπλανώμενες 

6 Italo Calvino, Invisible Cities, μτφ. W. Weaver, νέα υόρκη 1974, 87. Όλα τα παραθέματα 
από τον καλβίνο είναι σε μετάφραση δική μου από την αγγλική έκδοση.

7 Italo Calvino, The Watcher and Other Stories, μτφ. W. Weaver – A. Colquhoun, νέα 
υόρκη 1971, 73.

8 Constance Markey, Italo Calvino: A Journey Toward Postmodernism, γκαίηνσβιλ 1999, 
86-100.

9 για μια πρόσφατη εκτίμηση του ρόλου των Αόρατων Πόλεων στη σύγχρονη κριτική και 
αρχιτεκτονική θεωρία βλ. Letizia Modena, Italo Calvino’s Architecture of Lightness: The 
Utopian Imagination in an Age of Urban Crisis, Routledge, νέα υόρκη 2011.

10 «It is tempting to read almost any one of Calvino’s “Invisible Cities” into one’s favorite 
historical city»: Necipoğlu, «Introduction», 1. 

11 ένδεικτικά για την αρχαία ελληνική πόλη: D. Musti, Lo Scudo di Achille: Idee e Forme 
di Città nel Mondo Antico, ρώμη 2008. για τη ρωμαϊκή πόλη: Jamie Sewell, The For-
mation of Roman Urbanism, 338-200 B.C.: Between Contemporary Foreign Influence 
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πόλεις» της Emily Mackil, είναι μια εξαιρετικά γειωμένη προσπάθεια να διερευ-
νηθούν τα αίτια της εγκατάλειψης των πόλεων.12 ςε αυτές τις μελέτες η υλική 
πραγματικότητα των αρχαίων οικισμών βρίσκεται στο προσκήνιο, βασισμένη 
σε ένα υποστηρικτικό πλέγμα σχετικών δημοσιεύσεων, ανασκαφών και επιφα-
νειακών ερευνών. Οι ίδιες έρευνες που για τις πόλεις της ελληνορωμαϊκής αρ-
χαιότητας έχουν υπάρξει τόσο βοηθητικές δεν έχουν αξιοποιηθεί με τους ίδιους 
τρόπους από τους βυζαντινολόγους.13

η στειρότητα μιας σχετικιστικής προσέγγισης αναδεικνύεται ακόμη περισ-
σότερο αν αναλογιστούμε ότι ουσιαστικά η μελέτη των βυζαντινών πόλεων 
δεν έχει καν καταφέρει να θέσει ένα στοιχειώδες θετικιστικό πλαίσιο για την 
επιστημονική προσέγγιση του αστικού φαινομένου στον βυζαντινό μεσαίωνα. 
Δεν βρισκόμαστε πολύ μακρυά από την πρόσκληση του Χαράλαμπου μπούρα 
για τη συγκρότηση μιας μεθοδολογίας που θα οργανώσει την έρευνα, τόσο την 
ιστορική όσο και την αρχαιολογική, αναφορικά με τις βυζαντινές πόλεις, και 
μολονότι δέκα περίπου χρόνια έχουν περάσει, αυτή μοιάζει ακόμη επίκαιρη.14

ώστόσο εντοπίζεται ένα ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον τις τελευταίες δε-
καετίες για τις βυζαντινές πόλεις, με ταυτόχρονη παραγωγή μεγάλου αριθμού 
μονογραφιών και σχετικών μελετών. Θα πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι η 
συν τριπτική πλειονότητα της σχετικής παραγωγής ασχολείται κυρίως με την 
ύστερη ρωμαϊκή και την πρώιμη βυζαντινή πόλη, και πολύ πρόσφατα επεξέτεινε 
το ενδιαφέρον της στη μελέτη των παλαιότερα καλούμενων σκοτεινών αιώνων 
(7ος-8ος αι.).15 ςημαντικά περιορισμένος είναι ο αριθμός των μελετών για τη 

and Roman Tradition, πόρτσμουθ 2010. αειθαλής η μελέτη της Susan Alcock, Graecia 
Capta: The Landscapes of Roman Greece, νέα υόρκη 1993. για μια ενδιαφέρουσα πρό-
σφατη ανάγνωση των ιδεών της βλ. D. Rousset, «La cité et son territoire dans la prov-
ince d’Achaïe et la notion de ‘‘Grèce romaine’’», Annales. Histoire, Sciences Sociales 59 
(2004), 363-383

12 Emily Mackil, «Wandering Cities: Alternative to Catastrophe in the Greek Polis», AJA 
108 (2004), 493-516.

13 J. Bintliff, «The Contribution of Regional Survey to the Late Antiquity Debate: Greece in 
its Mediterranean Context», The Transition to Late Antiquity: on the Danube and Beyond, 
εκδ. A. G. Poulter, Οξφόρδη 2007, 649-676.

14 Ch. Bouras, «Aspects of the Byzantine City: Eighth-Fifteenth Centuries», ΕΗΒ, τ. β´, 
499-500.

15 Οι περισσότερες πρόσφατες μελέτες: Helen Saradi, The Byzantine City in the Sixth Cen-
tury: Literary Images and Historical Reality, αθήνα 2006. της ίδιας, «Towns and Cities», 
The Oxford Handbook of Byzantine Studies, εκδ. Elizabeth Jeffreys – J. F. Haldon – R. 
Cormack, Οξφόρδη 2008, 317-327. Zavagno, Cities in Transition, 1-32. Leslie Brubaker –  
J. Haldon, Byzantium in the Ιconoclast Εra, c. 680-850: a History, καίμπριτζ 2011, 531-
572. βλ. επίσης στον παρόντα τόμο τις συμβολές της Χ. τσιγωνάκη και της μ. βέικου.



51

πΟυ πανέ Οι πΟλέις Οταν έΞαΦανιζΟνται;

μέση και ιδιαίτερα την ύστερη βυζαντινή πόλη.16 ςτην προσπάθεια αυτή η ελλη-
νική βιβλιογραφική συμμετοχή υπολείπεται ως τώρα κατά πολύ των εξελίξεων. 
αρκεί να δούμε ότι στον πρόσφατο κατάλογο της ακαδημίας αθηνών για την 
πενταετία 2006-2010 ανάμεσα στις 2.500 περίπου καταχωρήσεις οι σχετικές με 
πόλεις όλων των βυζαντινών περιόδων είναι μόλις δέκα.17

την ίδια στιγμή για τους ιστορικούς και τους αρχαιολόγους του δυτικού με-
σαίωνα η προσπάθεια να διακρίνουν και να συστηματοποιήσουν τα χαρακτη-
ριστικά των μεσαιωνικών πόλεων αποτελεί από χρόνια βασική προτεραιότητα. 
Ένα από τα ευρύτερα χρησιμοποιημένα πλαίσια είναι αυτό για τις αγγλο-σαξο-
νικές πόλεις της πρώιμης μεσαιωνικής αγγλίας, το οποίο προτάθηκε από τον 
βρετανό αρχαιολόγο Martin Biddle τη δεκαετία του ’70 και έθεσε έναν αριθμό 
από διαγνωστικά χαρακτηριστικά για την αναγνώριση των υπό έρευνα πόλεων.18 
αυτού του είδους η προσέγγιση διαδικαστικής επεξεργασίας και κατάταξης των 
κριτηρίων και χαρακτηριστικών των πόλεων, παρά τις όποιες ανεπάρκειές της, 
έδωσε την ευκαιρία στους μελετητές του μεσαιωνικού αστικού φαινομένου να 
απελευθερωθούν από τα δεσμά των γραπτών πηγών και το στενό πρίσμα της 
ταυτοποίησης των οικισμών μόνον με γνωστές ιστορικά θέσεις.19

ςτη μελέτη των βυζαντινών πόλεων όμως μια αντίστοιχη προσέγγιση δεν 
μπόρεσε να ευδοκιμήσει, κυρίως γιατί εφαρμόστηκε σε περίοδο κατά την οποία 
τα αρχαιολογικά δεδομένα ή δεν ήταν επαρκή ή ερμηνεύονταν με προβλημα-
τικούς τρόπους.20 παρά τα πρώτα απογοητευτικά αποτελέσματα, πρόσφατες 
μελέτες έχουν καταδείξει την ανάγκη για την εκ νέου αναζήτηση και την εξειδί-
κευση ενός εργαλειακού πλαισίου στη διαπραγμάτευση του βυζαντινού αστικού 
φαινομένου. για να το πούμε με τα λόγια του ιστορικού Chris Wickham, ο μόνος 
τρόπος για να επιτύχουμε μια κοινή γλώσσα που θα ενοποιήσει τα διαφορετικά 

16 για όλα τα βασικά έργα βλ. Bouras, «Aspects of Byzantine City», 497-528. ςε αυτά 
μπορούμε να προσθέσουμε μερικές ακόμη μελέτες για τις ύστερες πόλεις: Φλώρα κα-
ραγιάννη, Οι βυζαντινοί οικισμοί στη Μακεδονία μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα 
(4ος-15ος αι.), Θεσσαλονίκη 2010. J. Shea, The Late Byzantine City: Social, Economic 
and Institutional Profile, διδ. διατριβή, University of Birmingham, 2010.

17 ακαδημία αθηνών, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής και της Μεταβυζαντινής Τέχνης: Η Ελ-
ληνική Συμβολή 2006-2010, αθήνα 2011.

18 M. Biddle, «Towns», The Archaeology of Anglo-Saxon England, εκδ. D. Wilson, καί-
μπριτζ 1979, 99-150.

19 Caroline Goodson – Anne Elisabeth Lester – Carol Symes, «Introduction», Cities, Texts, 
and Social Networks, 400-1500: Experiences and Perceptions of Medieval Urban Space, 
εκδ. Caroline Goodson – Anne Elisabeth Lester – Carol Symes, ασγκέιτ 2010, 5-7.

20 βλ. κυρίως F. Trombley, «Byzantine ‘‘Dark Age’’ Cities in Comparative Context», Το 
Ελληνικόν. Studies in Honor of Speros Vryonis, εκδ. J. Langdon, νιού ροσέλ 1993, 429-
449, το οποίο προκάλεσε μεγάλη συζήτηση που συνοψίζεται εδώ: βλ. Zavagno, Cities in 
Transition, 14.
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επίπεδα των αστικών οικισμών μιας συγκεκριμένης περιόδου σε μια συζήτηση 
είναι «να διακρίνουμε τα βασικά συστατικά που συγκροτούν μια ιδεοτυπική πό-
λη».21

έδώ όμως θέλω να επιμείνω και σε ένα άλλο σημείο ως προς την προβλη-
ματική της έρευνας των βυζαντινών πόλεων. από τις απαρχές σχεδόν της συγ-
κρότησης των βυζαντινών σπουδών ελλοχεύει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα 
στην ιστορική και την αρχαιολογική έρευνα των πόλεων και την πρωτεύουσα 
κωνσταντινούπολη. πρόκειται για τη σχέση που έχει διαμορφωθεί μέσα σε 
συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, οι οποίες ρίχνουν ακόμη τη σκιά τους στα 
βασικά ερωτήματα.22 έξ ορισμού σχεδόν οι βυζαντινές σπουδές αφορούν μια 
πόλη, αφού ήδη το τεχνητά κατασκευασμένο τον 16ο αιώνα επίθετο «βυζαντι-
νός» προέρχεται από το όνομα του αρχαίου οικισμού των μεγαρέων Βυζάντιο, 
που προϋπήρχε της ίδρυσης της Κωνσταντινούπολης, πρωτεύουσας του ανατο-
λικού ρωμαϊκού κράτους.23 Ένα όνομα που από νωρίς για πολλούς από τους 
υπηκόους του βυζαντινού κράτους αντικαταστάθηκε με το απλό, η Πόλη, καθώς 
η κωνσταντινούπολη στη μεσαιωνική συνείδηση ήταν η κορωνίδα όλης της αυ-
τοκρατορίας.24 αν επιχειρήσουμε να ενώσουμε την αρχή και το τέλος αυτής της 
αλυσίδας και να αντικαταστήσουμε τα ονόματα, θα φτάσουμε στην εξής αδόκι-
μη αντιστοίχιση: Βυζαντινολόγος = Κωνσταντινουπολιτολόγος = Πολιτολόγος.

O όρος αυτός βέβαια δεν είναι δόκιμος, ή τουλάχιστον δεν χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει ερευνητές που ασχολούνται με πόλεις.25 κατά κάποιο τρόπο 
όμως είναι ενδεικτικός, καθώς μέσα σε μια λέξη συμπυκνώνει το καθοριστικό 
ενδιαφέρον του βυζαντινολόγου για ό,τι είναι Πολίτικο, Κωνσταντινοπολίτικο ως 
το βασικό χαρακτηριστικό της ειδίκευσής του.

μια απλή αναζήτηση στη μεγαλύτερη και ευκολότερη σε πρόσβαση βιβλιο-
γραφική βάση δεδομένων, το αμερικανικό JSTOR, που καλύπτει την πλειονότη-
τα των αγγλόφωνων ιστορικών και αρχαιολογικών περιοδικών, αρκεί για να μας 
δώσει ένα πρώτο σύνολο στατιστικών στοιχείων, έστω και αν δεν είναι συστη-
ματικά επεξεργασμένα. ςτο σύνολο των εγγραφών η κωνσταντινούπολη αναφέ-

21 Ch. Wickham, Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean 400-800, 
Οξφόρδη 2005, 591-592.

22 P. Magdalino, «Byzantium=Constantinople», A Companion to Byzantium, εκδ. Liz James, 
τσίτσεστερ 2010, 43-54.

23 C. Mango, Le développement urbain de Constantinople, IVe-VIIe siècles, παρίσι 20042, 
15-21.

24 D. Georgacas, «The Names of Constantinople», Transactions and Proceedings of the 
American Philological Association 78 (1947), 358-362.

25 ςτο λεξικό πολιτολόγος είναι ο ασχολούμενος με τη πολιτική επιστήμη κατά το γαλλι-
κό politologue: λ. πολιτολογία, γ. μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 
20022, 1442.
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ρεται σε 37.549 ξεχωριστά άρθρα, η Θεσσαλονίκη (συμπεριλαμβανομένης της 
αρχαίας αλλά και της σύγχρονης πόλης) αναφέρεται σε 4.829 άρθρα, ενώ μια ση-
μαντική μεσοβυζαντινή πόλη, όπως το αμόριο, μόλις σε 85 περιπτώσεις.26 κάτι 
ανάλογο διαπιστώνει κανείς και στις περισσσότερες εκθέσεις βυζαντινής τέχνης, 
όπου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε αντικείμενα που θεωρούνται κωνστα-
ντινοπολίτικης προέλευσης. ςτις τελευταίες λ.χ. εκθέσεις του μητροπολιτικού 
μουσείου της νέας υόρκης για το βυζάντιο, η συντριπτική πλειονότητα των 
εκθεμάτων με γνωστή ή πιθανή προέλευση αποδιδόταν στην κωνσταντινούπο-
λη· και αυτό παρά τη ρητή προσπάθεια να υπάρχει μεγαλύτερη αντιπροσώπευση 
και των άλλων περιοχών της αυτοκρατορίας.27 η ηγεμονική θέση που κατέχει η 
κωνσταντινούπολη στην αντίληψή μας για το βυζάντιο μοιάζει να είναι εντέλει 
τόσο αυτονόητη, που καθιστά ακόμη και την προσπάθεια για ποσοτικοποίηση 
άνευ περιεχομένου.

μέσα από μια τέτοια στενή γωνία θέασης, η πόλη (κωνσταντινούπολη) ανα-
δεικνύεται από την πρώτη στιγμή ως το επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας 
για κατανόηση, το διαρκώς φευγαλέο αντικείμενο της ερευνητικής επιθυμίας 
μας. αυτό για το οποίο εξ ορισμού αγωνιούμε, αλλά ποτέ δεν κατορθώνουμε 
να φτάσουμε, καθώς πλέον είναι χαμένο για πάντα, η οθωμανική και τουρκι-
κή ιστανμπούλ, η πρωτεύουσα κάποιου Άλλου.28 αυτού του είδους η αδιέξο-
δη σχέση σε διαφορετικά συμφραζόμενα θα μπορούσε να λάβει ψυχαναλυτικό 
πρόσημο ως η βασική αιτία ενός οιδιπόδειου συμπλέγματος, όπου το αντικεί-
μενο του πόθου είναι παντελώς απαγορευμένο για το υποκείμενο.29 Ή σε μια 
ακόμη πιο ενδιαφέρουσα τροπή και ακολουθώντας μια λακανική ανάγνωση της 
δυσκολίας που ενέχει η παραπάνω θέση, εξαιτίας της αδυναμίας που επιβάλ-
λουν συγκεκριμένες συνθήκες, αποχωριζόμαστε ένα κομμάτι του εαυτού μας, το 
οποίο αποδίδουμε στον Άλλο, ένα απόμακρο καθρέφτισμα του εαυτού μας που 
περιέχει όλες τις ιδιότητες που δεν μπορούμε να εκπληρώσουμε.30 Όλα αυτά δεν 
σημαίνουν ότι όσοι ασχολούνται με το βυζάντιο έχουν νευρωτικές διαταραχές, 

26 http://www.jstor.org <accessed 10/3/2011>
27 The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Εra, A.D. 843-1261, 

εκδ. Helen Evans – W. Wixom, νέα υόρκη 1997. Byzantium: Faith and Power (1261-
1557), εκδ. Helen Evans, νέα υόρκη 2004.

28 Necipoğlu, «Introduction», 1-15.
29 B. Simon – Rachel Blass, «The Development of Vicissitudes of Freud’s Ideas on the 

Oedipus Complex», The Cambridge Companion to Freud, εκδ. J. Neu, καίμπριτζ 1991, 
161-174. για μια συζήτηση των προσεγγίσεων του μεσαίωνα μέσω της φροϋδικής οπτι-
κής βλ. επίσης E. Labbie – M. Uebel, «We Have Never Been Schreber: Paranoia, Me-
dieval and Modern», The Legitimacy of the Middle Ages: οn the Unwritten History of 
Theory, εκδ. A. Cole – D. Vance Smith, ντάραμ 2010, 127-158.

30 J. Lacan, Écrits: The First Complete Edition in English, νέα υόρκη 2006, 76-81.
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αλλά ότι μια βαθειά και ενίοτε τραυματική προκατάληψη είναι ριζωμένη στον 
χώρο, όπου όλες οι οπτικές διαθλώνται από την τεράστια βαρύτητα που κατέχει 
η πρωτεύουσα πόλη, αλλάζοντας τροχιά όπως τα φωτόνια που χάνονται δίπλα 
σε μαύρες τρύπες.

♦

ανακεφαλαιώνοντας, ας κρατήσουμε από τη μια πλευρά τη συμπτωματική αλ-
λά σταθερή προσπάθεια ενός τμήματος της σχετικής με τις βυζαντινές πόλεις 
έρευνας να ενσωματώσει μεταμοντέρνες θεωρίες υπερ-σχετικισμού με αμφίβο-
λα αποτελέσματα στο τελικό προϊόν. και από την άλλη τη σχεδόν τραυματική 
σχέση των βυζαντινολόγων με τη μια πόλη (κωνσταντινούπολη) και τις πολλές 
πόλεις. η σύντομη απόπειρα να προσεγγίσουμε μερικές πλευρές της έρευνας 
του βυζαντινού αστικού φαινομένου δεν είναι εξαντλητική, αλλά περισσότερο 
λειτουργεί ως μια πειραματική προσπάθεια επεξεργασίας ιδεών που μπορούν 
να λάβουν κάποια ουσία μόνον αν αναμετρηθούν με τις πραγματικές βυζαντινές 
πόλεις και τα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα μέσα στον εντυπωσιακό κα-
τακερματισμό τους.

μέσα από αυτόν τον φακό θα προσεγγίσουμε έναν πραγματικό πρωτοβυ-
ζαντινό και μεσοβυζαντινό οικισμό, τον οικισμό της μεσσήνης στη νοτιοδυτική 
πελοπόννησο, μια βυζαντινή πόλη που μας είναι γνωστή κυρίως από τα αρχαιο-
λογικά της κατάλοιπα, με σκοπό να γειώσουμε τη συζήτηση εξετάζοντας κυρίως 
μικρής και μέσης διάρκειας αλλαγές κατά το πέρασμα από την αρχαιότητα στον 
πρώιμο μεσαίωνα.31

η μεσσήνη (εικ. 1) υπήρξε μια από τις πιο σημαντικές ελληνιστικές πόλεις 
της πελοποννήσου, που ακόμη και κατά τη ρωμαϊκή περίοδο κρατούσε μια ση-
μαντική οικονομική και «πολιτική» θέση.32 Ο διάσημος περιηγητής της αρχαιό-
τητας παυσανίας επισκέφθηκε την πόλη στα 150-180 μ.Χ., και μπόρεσε να δει 
τα περισσότερα από τα ήδη αρχαία αρχιτεκτονικά και γλυπτικά μνημεία της πό-
λης, που σημάδευαν το ένδοξο παρελθόν και διατηρούσαν τη μνημειακότητά 

31 η αρχαία μεσσήνη ανασκάπτεται από την έν αθήναις αρχαιολογική έταιρεία για πε-
ρισσότερο από έναν αιώνα, ο μεγαλύτερος όγκος εργασιών όμως έχει συντελεστεί τις 
τρεις τελευταίες δεκαετίες υπό τη διεύθυνση του καθηγητή πέτρου Θέμελη, τον οποίο 
ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου έχει προσφέρει να μελετήσω το βυζαντινό 
υλικό αυτής της εξαιρετικής θέσης.

32 για μια πρόσφατη και πλήρη επισκόπηση της αρχαίας μεσσήνης και των μνημείων της 
βλ. π. Θέμελης, Αρχαία Μεσσήνη: Ιστορία – Μνημεία – Άνθρωποι, αθήνα 2010. έιδικό-
τερα για τη ρωμαϊκή μεσσήνη βλ. του ιδίου, «The Economy and Society of Messenia 
under Roman Rule», Roman Peloponnese III. Society, Economy and Culture in the Impe-
rial Roman Order: Continuity and Innovation, εκδ. A. D. Rizakis, αθήνα 2010, 89-110.
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Εικόνα 1. τοπογραφικό της αρχαίας και βυζαντινής μεσσήνης 1) ςτάδιο 2) τέμενος 
του ασκληπιού 3) Θέατρο 4) βασιλική 5) κρήνη/νερόμυλος 6) αγορά (Εταιρεία 

Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών)
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της μέχρι και τις μέρες του.33 κτήρια όπως ο ναός της θεοποιημένης μεσσήνης 
στο μέσο της αγοράς, το τέμενος του ασκληπιείου με τον δωρικό ναό και τους 
πολυάριθμους οίκους ολόγυρα ή οι στοές του γυμνασίου, πολυάριθμα αγάλματα 
και επιγραφές ολοκλήρωναν την εικόνα του αστικού τοπίου.34 Όλα αυτά τα μνη-
μεία έδιναν στην πόλη μια διακριτή αστική ταυτότητα, ακόμη και σε μια εποχή 
σχετικής καμπής για τις πελοποννησιακές πόλεις της ενδοχώρας, όπως ήταν η 
ρωμαϊκή περίοδος.35

τους επόμενους αιώνες η πρωτοβυζαντινή μεσσήνη, κομμάτι πλέον της 
ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, παρέμεινε ένα αξιόλογο κέντρο της νο-
τιοδυτικής πελοποννήσου, τουλάχιστον με τα ρευστά κριτήρια της εποχής.36 ςε 
κάθε περίπτωση βρισκόταν ακόμη στην ίδια απόσταση προς τη νέα πρωτεύουσα, 
όσο και προς την παλαιά (περ. 1.000 χλμ.). ςτο εσωτερικό της πελοποννήσου 
όμως η μεσσήνη φαίνεται ότι ήδη είχε βρεθεί εκτός των κύριων οδών και δι-
κτύων επικοινωνίας και ανταλλαγής, τα οποία είχαν μεταφερθεί προς τις παρά-
λιες πόλεις.37 η πελοπόννησος, παρά την κεντρική της θέση στην αυτοκρατορία, 
καθώς αποτελούσε το μεγαλύτερο κομμάτι της επαρχίας της αχαΐας, κατά την 
πρωτοβυζαντινή περίοδο βρίσκεται στο περιθώριο, σαν στο μάτι ενός ιστορικού 
κυκλώνα που σάρωνε όλη τη μεσόγειο, αλλά άφηνε το κέντρο στατικό. ςε συν-
δυασμό μάλιστα με μια αγροτική οικονομία στραμμένη εσωτερικά χάνει πλέον 
τον κεντρικό ρόλο στις γενικές τάσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης, με 
την εξαίρεση ίσως της κορίνθου που εξαιτίας της πλεονεκτικής της τοποθεσίας 
ανοιγόταν στο εμπόριο προς Δύση και ανατολή.38 

έπιπλέον με τον ερχομό του Χριστιανισμού η πελοπόννησος χάνει την ιδιαί-
τερη θέση που κατείχε κάποτε ως το παραδοσιακό λίκνο της αρχαίας θρησκείας 
και της ελληνικής ταυτότητας, κυρίως μέσω των μεγάλων πανελληνίων ιερών 

33 Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, τ. Γ΄: Μεσσηνιακά – Ηλειακά, μτφ. ν. παπαχατζής, 
αθήνα 1979, 37-190.

34 Θέμελης, Αρχαία Μεσσήνη, 57-110.
35 Susan Alcock, «The Peculiar Book IV and the Problem of the Messenian Past», Pau-

sanias: Travel and Memory in Roman Greece, εκδ. Susan Alcock – John Cherry – Jaś 
Elsner, Οξφόρδη 2000, 142-153.

36 για την πρωτοβυζαντινή μεσσήνη βλ. π. Θέμελης, «υστερορωμαϊκή και πρωτοβυζα-
ντινή μεσσήνη», Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία: αστικός και αγροτικός χώρος 
στη Δυτική Πελοπόννησο, εκδ. π. Θέμελης – βούλα κόντη, αθήνα 2002, 20-58. για την 
πελοπόννησο γενικότερα η καλύτερη επισκόπηση είναι ακόμη της Anna Avraméa, Le 
Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle. Changements et persistances, παρίσι 1997.

37 G. D. R. Sanders – I. K. Whitbread, «Central Places and Major Roads in the Pelopon-
nese», ABSA 85 (1990), 333-361.

38 Amelia Robertson Brown, «Islands in a Sea of Change? Continuity and Abandonment in 
Dark Age Corinth and Thessaloniki», International Journal of Historical Archaeology 14 
(2010), 230-240.
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της.39 έντάσσεται έτσι σε μια διαδικασία εκχριστιανισμού, που συναντά βέβαια 
σημαντικές αντιστάσεις και γίνεται κοπιώδης και χρονικά εκτεταμένη. η δυσκο-
λία αυτή αποτυπώνεται στην επιβίωση εθνικών θρησκευτικών θεσμών και πρα-
κτικών μέχρι μια σχετικά ύστερη περίοδο, και έχει το αντίστοιχό της στα σχετι-
κά φτωχά χριστιανικά μνημεία της πρώτης βυζαντινής περιόδου.40 Έτσι και στο 
επίπεδο της ιδεολογίας, που πλέον σήμαινε κυρίως χριστιανική ιδεολογία, εκτός 
από την κόρινθο και την περιοχή της, το νοτιότερο αυτό άκρο της βαλκανικής 
δεν έχει κάποιο πρωταγωνιστικό ρόλο. ακόμη και οι οχυρώσεις της πελοπον-
νήσου μοιάζει να αντιμετωπίστηκαν σε κεντρικό επίπεδο με την κατασκευή της 
οχύρωσης του έξαμιλίου κατά μήκος του ισθμού, δημιουργώντας μια συνολική 
αμυντική γραμμή για όλη τη χερσόνησο.41

πιο συγκεκριμένα η αρχαία ζωή της πόλης της μεσσήνης φαίνεται να σταμα-
τά ήδη από τον 4ο αιώνα. τα περισσότερα από τα αρχαία δημόσια μνημεία συνα-
ντούν την τελευταία χρήση τους αυτή την περίοδο, ενώ εικόνα εγκατάλειψης και 
ενίοτε καταστροφής επικρατεί στα χρόνια αμέσως μετά. Δύο μεγάλες αστικές 
κατοικίες στο κέντρο της πόλης, διακοσμημένες με υστερορωμαϊκά αγάλματα 
και ψηφιδωτά, που ερημώνονται στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. καταδεικνύουν τις 
τελευταίες αυτές εκλάμψεις του αρχαίου τρόπου ζωής.42

αυτή η απότομη αλλαγή έχει ερμηνευθεί μέχρι τώρα με διάφορους τρόπους, 
ως αποτέλεσμα σεισμού, εισβολής των γότθων ή καταστροφών από τους Χρι-
στιανούς.43 Οι ιστορικές και αρχαιολογικές πηγές όμως δεν προσφέρουν ικανές 
αποδείξεις για να υποστηρίξουν κάποια από τις παραπάνω αιτίες ως αποκλει-
στικές. Θα έπρεπε ίσως να προσθέσουμε και ακόμη περισσότερες: οικονομική/
οικολογική κατάρρευση, κοινωνική αναταραχή, λιμός ή και κάποια από τα πα-
ραπάνω σε συνδυασμό.

39 T. E. Gregory, «The Survival of Paganism in Christian Greece: A Critical Essay», The 
American Journal of Philology 107 (1986), 232-236.

40 έθνικά ιερά βρίσκονται ακόμη σε χρήση και μερική συντήρηση μέχρι και τον 4ο με 5ο 
αι.: Laurence Foschia, «The Preservation, Restoration and (Re)Construction of Pagan 
Cult Places in Late Antiquity, with Particular Attention to Mainland Greece (Fourth-
Fifth Centuries)», Journal of Late Antiquity 2 (2009), 209-223. Rebecca Sweetman, 
«The Christianization of the Peloponnese: The Topography and Function of Late Antique 
Churches», Journal of Late Antiquity 3 (2010), 203-261.

41 P. N. Kardulias, From Classical to Byzantine: Social Evolution in Late Antiquity and the 
Fortress at Isthmia, Greece, Οξφόρδη 2005, 1.

42 G. Deligiannakis, «Two Late-Antique Statues from Ancient Messene», ABSA 100 (2005), 
387-406. π. Θέμελης, «ανασκαφή μεσσήνης», ΠΑΕ (1989), 105 και ΠΑΕ (1990), 60.

43 Θέμελης, «πρωτοβυζαντινή μεσσήνη», 30-35. Avraméa, Péloponnèse, 191. Kl. Sidi-
ropoulos, «η νομισματική κυκλοφορία στην υστερορωμαϊκή και πρωτοβυζαντινή μεσ-
σήνη. τυπικό παράδειγμα ή ιστορική εξαίρεση;», Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυ-
μπία, 102.
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η πρωτοβυζαντινή μεσσήνη αναδύεται μέσα από αυτές τις συνθήκες, και 
ήταν ήδη ένας ήδη πολύ διαφορετικός τόπος από την αρχαία πόλη που προηγή-
θηκε στην ίδια θέση. ςτις λίγες όμως ιστορικές πηγές όπου μνημονεύεται, όλα 
μοιάζουν απόλυτως κανονικά, καθώς παρουσιάζεται ως μια από τις σημαντικές 
πόλεις της πελοποννήσου. έπίσκοποι της μεσσήνης είναι παρόντες στις Οικου-
μενικές ςυνόδους του 5ου αι., και ο οικισμός αναφέρεται στον αυτοκρατορικό 
κατάλογο του ιεροκλή στις αρχές του 6ου αι.44 Όλα αυτά σημαίνουν ότι η πόλη 
διατηρούσε τη σημασία της, έστω σε τοπικό επίπεδο, στη γεωγραφία της ενδο-
χώρας της πελοποννήσου και θεωρούνταν ως πόλη από τους συγχρόνους της, 
ό,τι κι αν αυτό σήμαινε πια. η αρχαιολογική διερεύνηση ενισχύει την εικόνα 
και συμπληρώνει τα ερωτήματά μας: η τοπογραφία του κέντρου της πόλης αλ-
λάζει πλήρως, μεγάλα αστικά μνημεία εγκαταλείπονται και οι πρωτοβυζαντινοί 
κάτοικοι βρίσκουν νέους τρόπους για να αξιοποιήσουν τον χώρο και τα υλικά, 
καθώς διάφορες παραγωγικές εγκαταστάσεις εγκαινιάζονται, ενώ εκκλησίες και 
νεκροταφεία εμφανίζονται στο κέντρο της πόλης, μολονότι παραμένει αμφίβολο 
αν αυτό συνέβη πριν το τέλος του 5ου αιώνα.45

η αγροτική παραγωγή, όπως πάντοτε, παρέμεινε η βασική παραγωγική δια-
δικασία γι’αυτόν τον εσωστρεφή οικισμό, και ικανός πλούτος παραγόταν για να 
υποστηρίξει μια σχετικά ευημερούσα κοινότητα που ακόμη, έστω και σαφώς 
πιο περιορισμένα, είχε πρόσβαση σε μακρινές αγορές, όπως δείχνει η παρουσία 
εισαγόμενης κεραμικής τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 5ου αι. και η εύρεση νο-
μισμάτων από τη βανδαλική καρχηδόνα ή τη γοτθική ρώμη.46 η κοινωνική δια-
στρωμάτωση και η οργάνωση της παραγωγής της πρωτοβυζαντινής αγροτικής 
κοινότητας φαίνεται ότι είχε αλλάξει σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. τα 
ανώτερα κοινωνικά στρώματα που κατοικούσαν στο κέντρο της πόλης σε αστι-
κές βίλες απουσιάζουν πια ή γίνεται πολύ δύσκολο να διακριθούν αρχαιολογικά. 
έπιπλέον τα αστικά μνημεία, στα οποία οι ανώτερες αυτές τάξεις αναγνώριζαν 
τον εαυτό τους μέσα από χορηγίες και δημόσια λειτουργήματα σε ολόκληρο το 
ελληνιστικό και ρωμαϊκό παρελθόν πλέον κατεδαφίζονται. 

μια από τις καλύτερες αποδείξεις και εξαιρετικά χρήσιμη για την κατανοήση 
της νέας κατάστασης είναι η πλήρης αντικατάσταση της κεντρικής μνημειακής 
κρήνης που έστεκε στο δυτικό άκρο της αρχαίας αγοράς από έναν νερόμυλο. η 
κρήνη αυτή, που ήδη κατά τα ρωμαϊκά χρόνια είχε μετατραπεί σε νυμφαίο, έχει 
αναγνωριστεί από τους αρχαιολόγους ως η κρήνη αρσινόη που περιγράφεται 

44 Avraméa, Péloponnèse, 191. η. αναγνωστάκης, «ιστορικογεωγραφικές σημειώσεις», 
Σύμμεικτα 8 (1989), 69-79.

45 Θέμελης, «πρωτοβυζαντινή μεσσήνη», 40-44.
46 ςιδηρόπουλος, «νομισματική κυκλοφορία», 99-124.
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από τον παυσανία.47 κατά τα πρωτοβυζαντινά χρόνια, και αφού απομακρύν-
θηκαν τα περισσότερα αρχιτεκτονικά μέλη της, χτίστηκε στη θέση της με εκτε-
ταμένη χρήση αρχαίου υλικού ένας ανοιχτός νερόμυλος με κάθετη φτερωτή, 
όπου το νερό έπεφτε από ύψος από ειδικά κατασκευασμένο αγωγό (εικ. 2-3).48 
η κατασκευή του μύλου μπορεί να χρονολογηθεί με βάση θησαυρό χάλκινων 
νομισμάτων που βρέθηκε κάτω από το δάπεδο στον 6ο αι. μ.Χ.49

Έχει υποστηριχθεί συχνά ότι αλλαγές όπως αυτή σηματοδοτούν τη μεταμόρ-
φωση των οικισμών από πόλεις σε χωριά, με το βασικό επίδικο να είναι πάντοτε 
η αγροτοποίηση. ανάλογες εξελίξεις μας είναι γνωστές και από άλλες περιοχές 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας. η πιο συζητημένη από τον ελλαδικό χώρο είναι 
αυτή της κατασκευής ενός νερόμυλου στην αγορά της αθήνας, σε μια περιοχή 
που κατά την αρχαιότητα προοριζόταν κυρίως για επίσημα δημόσια κτήρια. 
ςτην περίπτωση της αθήνας οι μελετητές αξιοποίησαν την παρουσία του νερό-
μυλου για να σχολιάσουν ότι η πόλη είχε ουσιαστικά μετατραπεί κατά την πρω-
τοβυζαντινή εποχή σε χωριό (ή καλύτερα σε ένα πανεπιστημιακό campus όπως 
ένας από τους ανασκαφείς σημειώνει, εξαιτίας της παρουσίας της Φιλοσοφικής 
ςχολής των αθηνών).50

αλλά με ποιούς τρόπους θα μπορούσαμε να διευρύνουμε την οπτική μας; 
ςτις αρχές του 4ου αι. στη Φρυγία της μικράς ασίας, η μικρή πόλη της Ορκί-
στου αιτήθηκε προς τον αυτοκράτορα κωνσταντίνο να αναβιβαστεί σε αυτό-
νομη civitas (πολιτεία), και το απόγραφο της αυτοκρατορικής απάντησης του 
329/331 μ.Χ. χαράχτηκε σε επιγραφή μνημονεύοντας ως ένα από τα σημαντικά 
προσόντα της πόλης το molinarum numerum copiosum.51 νερόμυλοι μέσα στα 
τείχη πόλης περιγράφονται και από τον αμμιανό μαρκελλίνο τον 4ο αι. μ.Χ. και 
σε μια άλλη περίπτωση, στην αμίδα52. γνωρίζουμε όμως ότι η αμίδα (σημερινό 
ντιγιάρμπακιρ στη να τουρκία) ήταν μια σημαντική πόλη, ενώ η Όρκιστος 

47 π. Θέμελης, «ανασκαφή μεσσήνης», ΠΑΕ (1990), 37.
48 π. Θέμελης, «ανασκαφή μεσσήνης», ΠΑΕ (1995), 56. Cl. Reinholdt, Das Brunnen-

haus der Arsinoë in Messene: Nutzarchitektur, Repräsentationsbaukunst und Hydrotech-
nologie im Rahmen hellenistisch-römischer Wasserversorgung, βιέννη 2009, 177-182, ο 
οποίος ανασυνέθεσε πλήρως και τη λειτουργία του νερόμυλου.

49 ςιδηρόπουλος, «νομισματική κυκλοφορία», 105.
50 A. W. Parsons, «A Roman Water-Mill in the Athenian Agora», Hesperia 5 (1936), 90. R. 

J. Spain, «The Roman Watermill in the Athenian Agora: A New View of the Evidence», 
Hesperia 56 (1987), 335-353.

51 A. Chastagnol, «L’inscription constantinienne d’Orcistus», MEFRA 93 (1981), 407-409.
52 A. Wilson, «Water-Mills at Amida: Ammianus Marcellinus 18.8.11», The Classical 

Quarterly 51 (2001), 231-234.
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Εικόνα 2. αεροφωτογραφία της κρήνης αρσινόης και του πρωτοβυζαντινού νερόμυ-
λου (Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών/Πέτρος Θέμελης)

Εικόνα 3. αρχιτεκτονική αναπαράσταση του πρωτοβυζαντινού νερόμυλου (σχέδιο: 
Claus Reinholdt)
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σίγουρα κατάφερε να ανακηρυχθεί σε πόλη. Οι νερόμυλοί τους όχι μόνον δεν τις 
υποβίβαζαν, αλλά αντίθετα αποτελούσαν, όπως φαίνεται, και προσόν.53

αλλά ακόμη και στα επιδαπέδια ψηφιδωτά του αυτοκρατορικού παλατίου 
στην κωνσταντινούπολη που χρονολογούνται στον 6ο αι. ένας τουλάχιστον 
νερόμυλος απεικονίζεται ως σύμβολο αφθονίας.54 μολονότι η γενική αίσθηση 
των ψηφιδωτών είναι ότι οι σκηνές διαδραματίζονται σε μη αστικό τοπίο, θα 
μπορούσαν να αναφέρονται και στο τοπίο εντός των τειχών της πρωτεύουσας, 
τα οποία όπως γνωρίζουμε περιέκλειαν και μια μεγάλη περιοχή ελάχιστα οικο-
δομημένη και αφιερωμένη σε αγροτικές και άλλες δραστηριότητες.55

Έτσι η μεσσήνη και η αθήνα εξετάζονται όχι για τις συνθήκες που επι-
κρατούν εντός της συγχρονικότητάς τους κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, 
αλλά σε σχέση με το ελληνιστικό και κλασικό παρελθόν τους ή ακόμη με την 
ίδια την κωνσταντινούπολη, και μάλιστα μια ιδεοτυπική κωνσταντινούπολη. 
με αυτό όμως τον τρόπο αποτυγχάνουμε να θέσουμε βασικά ερωτήματα γύρω 
από την πραγματικότητα του οικισμού του 6ου αι., μερικά από τα οποία θα ήταν: 
υπήρξε άραγε αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής, και αν 
ναι αντιστοιχεί η αλλαγή αυτή σε διαφορετικές σχέσεις παραγωγής ή μήπως σε 
δημογραφικές αλλαγές; Οι νέες μηχανικές μέθοδοι εισήχθηκαν για να ισοσκελί-
σουν την απώλεια σε εργατική δύναμη, ή μήπως η αυξημένη ζήτηση σε τρόφιμα 
έπρεπε να απαντηθεί με αύξηση της παραγωγικότητας;56

μια επιγραφή του 7ου ή του 8ου αι. μ.Χ. (εικ. 4), το μόνο μη ταφικό κείμενο 
από τη βυζαντινή μεσσήνη, προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες για την κατανόηση 
των νέων συνθηκών του οικισμού. ςε ένα μεγάλο ελληνιστικό αρχιτεκτονικό μέ-
λος που δεν μπορεί να έχει μετακινηθεί πολύ από την αρχική του θέση υπάρχει η 
αρκετά υστερότερη επιγραφή: † ὅρος Ἀνανίου πρ(εσβυτέρου)· κα[ὶ] / ἀνάθ(εμα) 
τὸν παραυλακησ(τὴν) / καὶ ὅστης τὸ μεταστήση ἀνά(θεμα).57 Ο ενεπίγραφος λίθος 
βρέθηκε στο μέσον του τεμένους του ασκληπιού, γεγονός που υπονοεί εκτός 
των άλλων ότι η ευρύτερη αυτή περιοχή στο κέντρο της αρχαίας πόλης χρησιμο-
ποιούνταν συστηματικά για αγροτική καλλιέργεια από τις αρχές του 7ου αι. ςτο 

53 μια γενική εισαγωγή για βυζαντινούς μύλους από τον M. Decker, «Mills and Milling 
Technology», The Oxford Handbook of Byzantine Studies, 402-403.

54 G. Brett, «Byzantine Water Mill», Antiquity 13 (1939), 354-356.
55 Mango, Constantinople, 57-58.
56 για την απώλεια ανθρώπινου δυναμικού βλ. A. Harvey, Economic Expansion in the Byz-

antine Empire, 900-1200, καίμπριτζ 2003, 130-131. για την αύξηση της παραγωγικό-
τητας βλ. M. Rautman, Daily Life in the Byzantine Empire, γούεστπορτ 2006, 181-183. 
για τη σημασία της αλλαγής στους τρόπους παραγωγής βλ. P. Anderson, Passages from 
Antiquity to Feudalism, λονδίνο 1978, 63, 79.

57 βούλα μπαρδάνη, «παλαιοχριστιανικές επιγραφές μεσσήνης», Πρωτοβυζαντινή Μεσ-
σήνη και Ολυμπία, 89-90. D. Feissel, «Bulletin Epigraphique», REG 117 (2004), 708.
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κείμενο μαρτυρείται η ύπαρξη ενός τουλάχιστον αγροκτήματος, εξοπλισμένου 
με κανάλια άρδευσης που πιθανότατα έπαιρναν νερό από τη φυσική πηγή που 
επίσης κινούσε τον μύλο λίγο βορειότερα και ψηλότερα στην πλαγιά. έπιπλέον 
ο αγρός αυτός ήταν μόνον ένας από πολλούς, των οποίων οι καλλιεργητές –κά-
ποιοι από αυτούς και ιερείς– ανταγωνίζονταν για τα όρια και τους πόρους.

ςτην εικόνα της κατάληψης του χώρου για διαφορετική χρήση θα μπορού-
σαμε να προσθέσουμε την τάση τα νεκροταφεία της εποχής να αναπτύσσονται 
σε σημεία όπου τα αρχαία ερείπια ήταν πυκνά και εμφανή, ενώ οι ανοιχτές επι-
χωμένες περιοχές αξιοποιούνταν για καλύτερες χρήσεις. έντός μερικών από 
τους μεγαλύτερους ερειπιώνες των ελληνιστικών μνημείων της πόλης έχουν 
αποκαλυφθεί περισσότερες από διακόσιες πρωτοβυζαντινές ταφές, αρκετές από 
τις οποίες περιείχαν πολλαπλές ενταφιάσεις.58 πέραν από την προφανή χρήση 
των τάφων αυτών, ο αριθμός τους συνηγορεί και σε μια αυξημένη κατασκευα-
στική δραστηριότητα για το διάστημα των δύο περίπου αιώνων που χρησιμο-

58 Οι πλέον χαρακτηριστικοί τάφοι δημοσιεύονται στις ετήσιες ανασκαφικές εκθέσεις από 
τον διευθυντή πέτρο Θέμελη στα Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ενώ τα νεκρο-
ταφεία ως σύνολα θα είναι αντικείμενο ξεχωριστής εξαντλητικής μελέτης.

Εικόνα 4. πρωτοβυζαντινή επιγραφή (αρ. ευρ. 1025) (Εταιρεία Μεσσηνιακών 
Αρχαιολογικών Σπουδών/Πέτρος Θέμελης)
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ποιήθηκε το νεκροταφείο (τέλη 6ου αι.-8ου αι. μ.Χ.). μερικά μάλιστα από τα 
ταφικά μνημεία είναι σχετικά υψηλής ποιότητας και ξεχωρίζουν επιδεικτικά 
από τα υπόλοιπα, κυκλωμένα από χαμηλούς περιβόλους ή και ειδικούς ταφι-
κούς θαλάμους. για την κατασκευή τέτοιων μνημείων μπορούμε να υποθέσουμε 
την ύπαρξη εξειδικευμένων τεχνιτών, αντίστοιχων με αυτούς που γνωρίζουμε 
ότι δραστηριο ποιούνταν και σε μεγάλα πρωτοβυζαντινά αστικά κέντρα, όπως η 
Θεσσαλονίκη και η κόρινθος.59 Ίσως το πιο εντυπωσιακό από τα ταφικά αυτά 
μνημεία βρίσκεται στην ανατολική πάροδο του θεάτρου και αποτελείται από μια 
συστάδα τάφων εντός στεγασμένης αίθουσας σφραγισμένων όλων μαζί προκει-
μένου να ανοιχτούν όταν χρειαστεί και καλυμμένων με δάπεδο από οπτόπλιν-
θους (εικ. 5).60 Δίπλα στους τεχνίτες που κατασκεύαζαν και ίσως πουλούσαν 
τους πρωτοβυζαντινούς τάφους της μεσσήνης δραστηριοποιούνταν και άλλοι 
που εκμεταλλεύονταν το άφθονο λίθινο υλικό από τα ερείπια των μνημείων της 

59 N. Laskaris, Monuments funéraires paléochrétiens (et byzantins) de Grèce, αθήνα 2000, 
263-311.

60 π. Θέμελης, «ανασκαφή μεσσήνης», ΠΑΕ (2007), 40-41. 

Εικόνα 5. αεροφωτογραφία πρωτοβυζαντινού ταφικού συγκροτήματος στο θέατρο 
της μεσσήνης (Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών/Πέτρος Θέμελης)
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αρχαίας μεσσήνης. ςτο θέατρο της πόλης η ανασκαφή αποκάλυψε ένα οργανω-
μένο εργοτάξιο απομάκρυνσης και επεξεργασίας των λίθινων αρχιτεκτονικών 
στοιχείων (εικ. 6).61 τα εδώλια και τα λοιπά μέλη από το κοίλο και τη σκηνή του 
θεάτρου συσσωρεύονταν στο κέντρο της ορχήστρας, όπου γινόταν μια πρώτη 
διαλογή ανάλογα με την προοριζόμενη χρήση, το μέγεθος και το υλικό τους.

έίμαστε σε θέση να διακρίνουμε τέσσερις τουλάχιστον διαφορετικές δρα-
στηριότητες επεξεργασίας συνδεδεμένες με το λατομείο του θεάτρου: τη λά-
ξευση νέων λίθινων αρχιτεκτονικών μελών, όπως τα κιονόκρανα της γειτονικής 
βασιλικής, την απολάξευση ή τεμαχισμό μεγαλύτερων κομματιών για να χρη-
σιμεύσουν ως οικοδομικό υλικό, τη διαλογή λίθων συμβατών με τις οικοδομι-
κές ανάγκες του πρωτοβυζαντινού οικισμού προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
ακέραιοι, και τέλος την καύση μαρμάρων και ασβεστόλιθων σε καμίνι για τη 
δημιουργία ασβέστη.62

61 π. Θέμελης, Τα Θέατρα της Μεσσήνης, αθήνα 2010, 10-18.
62 για το λατομείο βλ. Θέμελης, Θέατρα Μεσσήνης, 12. για τα κιονόκρανα της βασιλικής 

βάσω πέννα – Άννα λαμπροπούλου – η. αναγνωστάκης, «γλυπτά μεταβατικών χρόνων 
από τη βασιλική του Θεάτρου της αρχαίας μεσσήνης», La sculpture byzantine VIIe-XIIe 

Εικόνα 6. αεροφωτογραφία λατομευτικών δραστηριοτήτων στο θέατρο της μεσσή-
νης (Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών/Πέτρος Θέμελης)
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ανάμεσα στις διάφορες αυτές εργασίες ξεχωρίζει η πολύπλοκη και υψηλής 
εξειδίκευσης επεξεργασία του μαρμάρου και του ασβεστόλιθου για την παραγω-
γή ασβέστη. Ένα ασβεστοκάμινο περιοδικού κύκλου χτίστηκε σε επαφή με τον 
ανατολικό αναλημματικό τοίχο του θεάτρου, ανοιχτό στο πάνω μέρος, όπου οι 
προς καύση λίθοι χτίζονταν με εκφορικό σύστημα σαν θολάρι, και με ένα ευρύ 
άνοιγμα στη μια πλευρά του, προκειμένου να τροφοδοτείται η φωτιά με καύ-
σιμο (εικ. 7).63 Ο κύκλος για την ολοκλήρωση της καύσης και της παραγωγής 
του  νέου υλικού χρειαζόταν περισσότερο από μια εβδομάδα συνεχούς φωτιάς 
και μετά ψύξης του μίγματος, προκειμένου να συλλεχθεί το τελικό προϊόν, η 

siècles, Actes du colloque international organisé par la 2e Éphorie des antiquités byzan-
tines et l’École française d’Athènes (6-8 septembre 2000), εκδ. Ch. Pennas – Catherine 
Vanderheyde, αθήνα 2008, 375-392.

63 Brian Dix, «The Manufacture of Lime and its Uses in the Western Roman Provinces», 
Oxford Journal of Archaeology 1 (1982), 331-345. α. γούναρης, «De fornace calcaria: 
από τη ζωή και τον θάνατο ενός ιερού της ρωμαϊκής περιόδου», Ταξιδεύοντας στην Κλα-
σική Ελλάδα: Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Πέτρου Θέμελη, εκδ. π. βαλαβάνης, αθήνα 
2011, 25-49.

Εικόνα 7. βυζαντινό ασβεστοκάμινο στο θέατρο της μεσσήνης (Εταιρεία Μεσσηνια-
κών Αρχαιολογικών Σπουδών/Πέτρος Θέμελης)
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άσβεστος. η διαδικασία όμως δεν έχει ακόμη τελειώσει, καθώς η άσβεστος είναι 
ενεργός ουσία και χρειάζεται δευτερογενή επεξεργασία προκειμένου να γίνει κα-
νονικός ασβέστης που μετά θα χρησιμοποιηθεί στην οικοδομή, ή στην καλλιέρ-
γεια ως λίπασμα. η παρουσία του ασβεστοκάμινου συμπληρώνει την εικόνα του 
οργανωμένου βυζαντινού λατομείου που ήταν εγκαταστημένο στο θέατρο της 
μεσσήνης.

το κυριότερο σημείο εφαρμογής, αλλά όχι και το μόνο, όλης αυτής της βιο-
τεχνικής δραστηριότητας υπήρξε η γειτονική βασιλική του θεάτρου, ένας τρίκλι-
τος χριστιανικός ναός χτισμένος περί το έτος 600 μ.Χ. (εικ. 8-9).64 Έως σήμερα 

64 Έχει προταθεί αρχικά μια μεταγενέστερη χρονολόγηση στον 8ο αι. για τα αρχιτεκτονικά 
γλυπτά (πέννα κ.ά., «γλυπτά μεταβατικών χρόνων», 382-385), σήμερα όμως υπάρχουν 
σαφείς ενδείξεις ότι τα γλυπτά ανήκουν στην αρχική κατασκευή του κτηρίου: βλ. μ. 
κάππας, «η εκκλησιαστική αρχιτεκτονική στη μεσσηνία 7ος-12ος αι.», Χριστιανική 
Μεσσηνία: Μνημεία και Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, εκδ. I. παναγιωτό-
πουλος, αθήνα 2010, 147-150.

Εικόνα 8. αεροφωτογραφία της βασιλικής του θεάτρου της μεσσήνης (Εταιρεία 
Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών/Πέτρος Θέμελης)
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είναι η μόνη από τις τρεις πρωτοβυζαντινές βασιλικές της μεσσήνης που έχει 
πλήρως ανασκαφεί, αν και κάποια από τα προσκτίσματά της προς τα βόρεια 
παραμένουν ανεξερεύνητα. η απλότητα της κατασκευής και των υλικών, με τη 
χρήση μόνον τοπικών υλικών, χωρίς όμως συμβιβασμό στο αποτέλεσμα, αποτε-
λεί μια τεράστια επιτυχία για τη χριστιανική κοινότητα της μεσσήνης. έπιπλέον 
προσφέρει στοιχεία για ένα επίπεδο εκζήτησης και οργάνωσης της παραγωγής 
που ήταν ικανή να διοχετεύσει το υπερπροϊόν της πόλης σε μνημειακού χαρα-
κτήρα οικοδομικά προγράμματα, κατά πάσα πιθανότητα κάτω από την καθοδή-
γηση των εκκλησιαστικών αρχών ή/και του επισκόπου αυτοπροσώπως. τέλος, 
μολονότι τίποτα στην κατασκευή της βασιλικής δεν δείχνει να είναι εισαγόμενο, 
παρατηρούμε την εφαρμογή περίπλοκων και προχωρημένων οικοδομικών τε-
χνικών, όπως την αρίθμηση μελών ή τις βοηθητικές χαράξεις στο λίθινο δάπε-
δο (εικ. 10), γεγονός που επιτρέπει να υποθέσουμε βάσιμα ότι τμήμα της πιο 

Εικόνα 9. κάτοψη της βασιλικής του θεάτρου της μεσσήνης (Εταιρεία Μεσσηνιακών 
Αρχαιολογικών Σπουδών, σχ. Τάσος Παπαδόγκωνας, Γιάννης Νάκας)
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προωθημένης εργασίας συντελέστηκε από ομάδα εξειδικευμένων χτιστών, ίσως 
μετακινούμενων.65

ςτο μικρό αυτό ψηφιδωτό αρχαιολογικών ευρημάτων, κτηρίων και διαδικα-
σιών από τη μεσσήνη διακρίνεται ένα ενοποιητικό μοτίβο. Όπως τα οικοδομικά 
υλικά απομακρύνονταν από τα αρχαία κτήρια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν 
σε νέες χρήσεις επωφελείς για τους κατοίκους της πρωτοβυζαντινής μεσσήνης, 
έτσι και πόροι, όπως το τρεχούμενο νερό ή οι παραγωγικές και αρδευόμενες 
γαίες, παύουν να είναι κομμάτια ενός αστικού τοπίου και αξιοποιούνται σε πα-
ραγωγικές διαδικασίες. μπορούμε, επομένως, να αναλογιστούμε την έννοια της 
συνειδητής επιλογής μέσα από ένα σύμπαν ενδεχομένων, και να τη συνδέσουμε 
με τα υλικά και τα άυλα κέρδη για την κοινότητα από την επένδυση της ανθρώ-
πινης εργασίας, των πρώτων υλών και των φυσικών πόρων.

ςε αυτό το πλαίσιο ο νερόμυλος της μεσσήνης είναι ένα χρήσιμο παράδειγ-
μα. η επιλογή δεν είναι αποτέλεσμα τεχνολογικής προόδου ή στασιμότητας, κα-
θώς η τεχνολογία και η εφαρμογή της έρχονται ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων 

65 για τα αριθμημένα κιονόκρανα βλ. πέννα κ.ά., «γλυπτά μεταβατικών χρόνων», 382-385. 
για παρόμοια χαράγματα στο δάπεδο με αυτά της βασιλικής του θεάτρου της μεσσήνης 
βλ. R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, πρίνστον 1999, 64.

Εικόνα 10. αρχιτεκτονική βοηθητική χάραξη στο δάπεδο της βασιλικής του θεάτρου 
της μεσσήνης (Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών)
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κοινωνικών και οικονομικών αναγκών. γνωρίζουμε ότι τέτοιοι νερόμυλοι είχαν 
επινοηθεί και βρίσκονταν σε χρήση ήδη από τους πρώτους ρωμαϊκούς αιώνες.66 
αν και ο τύπος του «βιτρουβιακού» μύλου με το νερό να πέφτει από ύψος στην 
κάθετα τοποθετημένη φτερωτή εξαπλώθηκε κυρίως στα ύστερα ρωμαϊκά χρό-
νια, στη μεσσήνη εισήχθηκε μόλις τον 6ο αι. μ.Χ.67

το ίδιο ισχύει και για την κρήνη και το νυμφαίο της μεσσήνης· γνωρίζουμε 
παραδείγματα σε άλλες πρωτοβυζαντινές πόλεις, όπου παλαιότερα μνημεία δια-
τηρούνταν και επισκευάζονταν, με χαρακτηριστικότερο ίσως το νυμφαίο στη 
γόρτυνα της κρήτης που ανακατασκευάστηκε τον 7ο αι.68 και οι δύο επιλογές 
λοιπόν, τόσο της διατήρησης όσο και της αντικατάστασης, καθώς και άπειρες 
άλλες, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην παλαιά ρωμαϊκή κρήνη του μικρού 
αυτού μεσσηνιακού οικισμού, αλλά εντέλει μόνον μια πραγματοποιήθηκε. η 
δια πίστωση αυτή μας οδηγεί μακριά από τη συζήτηση για την αισθητική παρακ-
μή των αρχιτεκτονικών επιλογών· αποτελεί ένδειξη μιας διαδικασίας αναδιορ-
γάνωσης της παραγωγής και προτίμησης παραγωγικών μάλλον εγκαταστάσεων 
παρά την επένδυση σε μνημεία κύρους και συμβολικού κεφαλαίου.

η έντονη αυτή δραστηριότητα αναδιοργάνωσης του χώρου αντιστοιχούσε σε 
επίπεδα που η μεσσήνη για αιώνες δεν είχε δει. πρέπει να σημειώσουμε όμως 
ότι, ενώ οι ελληνιστικές και ρωμαϊκές αστικές λειτουργίες γίνονταν φανερές με 
τα επιβλητικά αποτελέσματά τους, συχνά έχοντας σχεδόν αποκρύψει τη διαδικα-
σία της δημιουργίας τους, για τους κατοίκους της πρωτοβυζαντινής και πρώιμης 
μεσαιωνικής μεσσήνης το βασικό ήταν οι ίδιες οι διαδικασίες που ταυτίζονταν 
πλέον με τα αποτελέσματα.

αλλά και στο επίπεδο του πληθυσμού η εγκατάσταση κατά τον 7ο αι. μ.Χ. 
σλαβικών και αβαρικών φυλών από τη βόρεια βαλκανική στην πελοπόννησο, 
αν και έχει αφήσει τα κατάλοιπά της σε αρχαιολογικά ευρήματα από τη μεσσή-
νη, δεν αντιστοιχεί σε μια απότομη τομή ή στο τέλος της μικρής αυτής πόλης.69 
περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ενισχύει την απομόνωση του οικι-
σμού από τα τοπικά κέντρα κρατικής και εκκλησιαστικής εξουσίας, κάνοντας 
ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια των αρχαιολόγων να διακρίνουν και να 

66 Örjan Wikander, «The Water-Mill», Handbook of Ancient Water Technology, εκδ. Örjan 
Wikander, λέιντεν 2000, 371-400.

67 Lynn Townsend White, Medieval Technology and Social Change, Οξφόρδη 1964, 80-82.
68 A. A. Ortega, «Gortina: il Ninfeo presso il Pretorio», ASAtene 64 (1991), 131-174.
69 η. αναγνωστάκης – ναταλία πούλου, «η πρωτοβυζαντινή μεσσήνη (5ος-7ος αιώνας) 

και προβλήματα της χειροποίητης κεραμικής στην πελοπόννησο», Σύμμεικτα 11 (1997), 
229-319. ςιδηρόπουλος, «νομισματική κυκλοφορία», 108-110. N. Tsivikis, «Considera-
tions on Some Bronze Buckles from Byzantine Messene», Byzantinische Kleinfunde im 
Archäologischen Kontext, εκδ. B. Böhlendorf-Arslan – α. Ricci, Byzas 15, DAII Istanbul 
2012 (υπό έκδοση).
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χρονολογήσουν τα υλικά. Έτσι υπογραμμίζεται το ερώτημα της αρχαιολογικής 
μαρτυρίας αυτού που μέχρι πρόσφατα ονομάζαμε σκοτεινούς αιώνες.70

το αντικειμενικά χαμηλό επίπεδο ορατότητας, τόσο αρχαιολογικής όσο και 
ιστορικής, αποτελεί και ένδειξη για τις πραγματικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε 
η κοινότητα της μεσσήνης. για τους μεσσήνιους του 2ου αι. μ.Χ., την εποχή 
της επίσκεψης του παυσανία, πιο σημαντικό από το ρωμαϊκό παρόν τους μοιάζει 
να είναι η κατασκευή και η διατήρηση ενός αναγνωρίσιμου αστικού παρελθό-
ντος. το παρελθόν αυτό μεταφραζόταν σε ιεραρχίες και ταξικούς διαχωρισμούς 
και είχε ορατά ευεργετικά αποτελέσματα στη συγχρονία: ένα από αυτά ήταν η 
ίδια η επίσκεψη του παυσανία.71 για τους κατοίκους της ίδιας θέσης οκτώ αιώ-
νες αργότερα το όνομα και η μνήμη της αρχαίας πόλης ήταν πια εξίσου άχρηστο 
όσο τα μνημεία που τους είχε αυτή κληροδοτήσει. 

Όταν ο διάσημος ταξιδευτής της εποχής του, ο Όσιος νίκων ο μετανοείτε, 
επισκέφθηκε την πόλη κοντά στο έτος 975 μ.Χ., συνάντησε έναν διαφορετικό 
οικισμό με άλλη ονομασία, το βουρκάνο. για τους κατοίκους της μεσσήνης της 
βυζαντινής εποχής πιο σημαντική από τη μνήμη της αρχαιότητάς τους, που δεν 
αντιστοιχούσε πλέον σε καμία συγκροτημένη δομή εξουσίας, ήταν η καθημερινό-
τητά τους, όπως διαμορφωνόταν από τη συνύπαρξη εδώ και γενιές με τους σλαβι-
κούς πληθυσμούς. μέσα από μια τέτοια διαδικασία η κοινότητά τους ονομάστηκε 
βουρκάνο, όνομα προερχόμενο πιθανότατα από κάποιο σλαβικό όνομα φυλής ή 
οικογένειας, που έχει τη ρίζα του στο σλαβικό θέμα V’lk (=λύκος) και αντιστοι-
χούσε σε νέες τοπικές δομές εξουσίας.72 μόνον ο περιπλανώμενος ιεροκήρυκας 
του 10ου αι. με την «ακαδημαϊκή» γνώση της αρχαιότητας και με συγκεκριμένες 
πολιτικές σκοπιμότητες ενδιαφερόταν για τα αρχαία ονόματα, όπως φανερώνει 
η περιγραφή της επίσκεψής του στη μεσσήνη: εἶθ’οὕτως εὐθὺ [Nίκων] ... καὶ 
Μισύνης, ἣν καὶ Βουρκάνον ἐγχωρίως καλοῦσιν, ἐπιβάς...73 Ίσως μάλιστα η προ-
βληματική για τα ονόματα να μην ανήκει στον ίδιο τον όσιο, αλλά στον βιογράφο 
του που συνέθεσε το κείμενο του Βίου πιθανότατα τον 12ο αιώνα.74 

70 για την πιο πρόσφατη και πλήρη επισκόπηση της περιόδου βλ. Haldon – Brubaker, Ico-
noclast Era, 531-572. Florin Curta, The Edinburgh History of the Greeks, c. 500 to 1050: 
the Early Middle Ages, έδιμβούργο 2011, 97-127. του ιδίου, «Still Waiting for the Bar-
barians? The Making of the Slavs in ‘‘Dark-Age’’ Greece», Neglected Barbarians, εκδ. 
Florin Curta, λέιντεν 2010, 403-478.

71 Alcock, «The Peculiar Book IV», 142-153.
72 αναγνωστάκης, «ιστορικογεωγραφικές ςημειώσεις», 69-79.
73 Οδ. λαμψίδης, Ο εκ Πόντου Όσιος Νίκων ο Μετανοείτε: Κείμενα, σχόλια, αθήνα 1982, 

62.22. Ο Βίος σε αγγλική μετάφραση: D. Sullivan, The Life of Saint Nikon: Text, Transla-
tion and Commentary, μπρούκλιν 1987, 108.31.

74 για την ορθή χρονολόγηση της συγγραφής του Bίου στον 12ο αι. ήδη από τον λαμψί-
δη, βλ. πιο πρόσφατα Pamela Armstrong, «Monasteries Old and New: the Nature of the 
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για τον νίκωνα (ή τον βιογράφο του), λοιπόν, η αρχαία πόλη είχε αναβιώ-
σει. από τον χώρο του φαντασιακού και των αναγνωσμάτων του είχε ξεπηδήσει 
 πλέον στην πραγματικότητά του· μπροστά στα μάτια του ο πρώιμος μεσοβυ-
ζαντινός οικισμός στεκόταν πλήρως ενσωματωμένος στη συγχρονία και επομέ-
νως σημαντικός στόχος στην προσπάθεια του αγίου να προσηλυτίσει τα άναρχα 
τμήματα της πελοποννήσου και να τα φέρει πίσω στον δρόμο του κεντρικού 
εκκλησιαστικού και κρατικού ελέγχου.75

η ανακάλυψη μολύβδινων σφραγίδων, νομισμάτων και άλλων ευρημάτων 
που χρονολογούνται στον 9ο και 10ο αι. και συνδέουν τη μεσσήνη/βουρκάνο 
με τον βυζαντινό κρατικό μηχανισμό, ίσως και απευθείας με την κωνσταντινού-
πολη, υποδηλώνουν ότι η προσπάθεια που περιγράφεται υπαινικτικά στον Βίο 
του νίκωνα υπήρξε σε μεγάλο βαθμό επιτυχημένη.76

η πρώιμη και μέση βυζαντινή μεσσήνη, μολονότι περιφερειακός και φτωχός 
οικισμός, μπορεί να χρησιμεύσει, όπως είδαμε, ως ένα παράδειγμα ανάμεσα σε 
αμέτρητα άλλα και να μας βοηθήσει να επεξεργαστούμε μερικά από τα βασικά 
ερωτήματα για το πώς ορίζουμε τις πόλεις της εποχής· κυρίως μας επιτρέπει να 
κατανοήσουμε το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο ενός οικισμού και να προσδιορί-
σουμε το ερώτημα για την κατηγοριοποίηση των οικισμών και των πόλεων. αυτό 
το ερώτημα δεν θα πρέπει να χαθεί σε ένα ατελεύτητο σύμπαν πολλαπλότητας πα-
ραδειγμάτων, η οποία ασφαλώς υπάρχει, αλλά να αναγνωρίσει τη σημασία που κά-
θε ιστορική κοινωνία δίνει στη χρήση του χώρου, δομημένου και αδόμητου, στην 
εκμετάλλευση των πόρων και στην οργάνωση του συμβολικού της σύμπαντος. 

έπιστρέφοντας στις Αόρατες Πόλεις του καλβίνο μπορούμε να διακρίνουμε 
ακόμη και εκεί έναν βασικό προσανατολισμό που κάνει τις πόλεις να ξεχωρίζουν 
από την υπόλοιπη επικράτεια του μεγάλου Χαγάνου, και μέσω της ύπαρξης και 
της λειτουργίας τους να αποτελούν τις τελείες που, αν ενωθούν, μπορούν να δώ-
σουν την αίσθηση ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Έτσι και οι βυζαντινές πόλεις 
αναμένουν ακόμη να θέσουμε το πλαίσιο για τη μελέτη τους, ώστε μέσω του 
ρόλου τους στην παραγωγή, την ιδεολογία και τους θεσμούς να ξεχωρίσουν από 
άλλες μορφές οργάνωσης (χωριά, μοναστήρια, φυλάκια, αγροκτήματα, κ.ο.κ.) 
και κατόπιν να επανασυνδεθούν στο δίκτυο μιας ζωντανής και δραστήριας κοι-
νωνίας.

Evidence», Founders and Refounders of Byzantine Monasteries, εκδ. Margaret Mullet, 
μπέλφαστ 2007, 318-323.

75 Curta, History of the Greeks, 167-208.
76 για σφραγίδες βλ. πέννα κ.ά., «γλυπτά μεταβατικών χρόνων», 382. για νομίσματα ςι-

δηρόπουλος, «νομισματική κυκλοφορία», 99. για χάλκινες πόρπες Tsivikis, «Bronze 
Buckles» και για κεραμική Anastasia Yangaki, «γραπτή εφυαλωμένη κεραμική από την 
ανασκαφή της Aρχαίας μεσσήνης», ΔΧΑΕ 27 (2006), 435-444.
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Χριστίνα τσιγωνάκη  
Πανεπιστήμιο Κρήτης

πόλεων ἀνελπίστοις μεταβολαῖς:  
ιστορικές και αρχαιολογικές μαρτυρίες  

από τη γόρτυνα και την έλεύθερνα της κρήτης  
(4ος-8ος αι.)

κατά την τελευταία δεκαετία η μελέτη των πόλεων της βυζαντινής αυτοκρα-
τορίας βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας σε διεθνές επίπεδο. η συμβολή της 
αρχαιολογικής έρευνας είναι αποφασιστικής σημασίας, καθώς πρόσφατες δημο-
σιεύσεις ανασκαφών βυζαντινών πόλεων, μονογραφιών και συλλογικών τόμων 
αφιερωμένων στο θέμα έχουν διευρύνει το πλαίσιο της επιστημονικής συζήτη-
σης. η παρατήρηση αυτή αφορά κυρίως την πρωτοβυζαντινή περίοδο, ωστόσο 
με μεγάλη ένταση έχει αναζωπυρωθεί τα τελευταία χρόνια η συζήτηση για την 
ιστορία των βυζαντινών πόλεων μετά τα μέσα του 7ου αιώνα και μέχρι τις αρχές 
του 9ου αιώνα, δηλαδή κατά την περίοδο των λεγόμενων σκοτεινών αιώνων του 
βυζαντίου.1 αν και ο χαρακτηρισμός «σκοτεινοί αιώνες» αμφισβητείται πλέον 
από την επιστημονική κοινότητα, η εικόνα που μεταφέρουν οι βυζαντινές πηγές 
είναι εξόχως ζοφερή. ένδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά του ςυνεχιστή 
του Θεοφάνη σε ένα χωρίο που προηγείται της διήγησης για την κατάκτηση της 
κρήτης από τους Άραβες. ανάμεσα σε όλα τα δεινά που είχαν ενσκήψει σε ασία 
και έυρώπη –φόνοι, σεισμοί, εμπρησμοί, αρπαγές, εμφύλιοι και κακοί οιωνοί– ο 

1 βλ. ενδεικτικά Helen G. Saradi, The Byzantine City in the Sixth Century. Literary Images 
and Historical Reality, αθήνα 2006. The Transition to Late Antiquity. On the Danube and 
Beyond, εκδ. G. Poulter, Proceedings of the British Academy 141, Οξφόρδη 2007. Post-
Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, εκδ. J. Henning, Millen-
nium studies 5, βερολίνο-νέα υόρκη 2007.
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συγγραφέας περιλαμβάνει τις «απροσδόκητες μεταβολές» των πόλεων.2 Οι με-
ταβολές αυτές σημαίνουν και το τέλος του αστικού πολιτισμού;

για πολλές δεκαετίες μετά τις προδρομικές μελέτες των α. Kazhdan και G. 
Ostrogorsky, η έρευνα είχε περιοριστεί στη συζήτηση για την παρακμή ή μη των 
αρχαίων πόλεων, για την κατάρρευση ή τον μετασχηματισμό του αρχαίου αστι-
κού πολιτισμού.3 Ο εγκλωβισμός σε ένα διπολικό ερμηνευτικό σχήμα, όπου η 
αναζήτηση τεκμηρίων για την ακμή ή την παρακμή, στη λογική της αναζήτησης 
επιχειρημάτων για τη συνέχεια ή την ασυνέχεια του αρχαίου κόσμου, εμπόδι-
σε για μεγάλο διάστημα την αυτοτελή μελέτη αυτών των αιώνων των μεγάλων 
αλλαγών, την ανάγνωση και ερμηνεία των νέων κοινωνικών δομών και των 
οικονομικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στις πόλεις της αυτοκρατορίας. 
ςτη σύγχρονη ιστοριογραφία οι όροι «παρακμή» και «μετασχηματισμός» έχουν 
φορτιστεί έντονα ιδεολογικά. Decline and Fall of the Roman City είναι ο χαρα-
κτηριστικός τίτλος της πρόσφατης μονογραφίας του J. H. W. G. Liebeschuetz, 
σε αντίθεση με τον τίτλο του προγενέστερου έργου του J. F. Haldon, Byzantium 
in the Seventh Century. The Transformation of a Culture.4 Ο όρος «παρακμή» 
θεωρείται ότι υποκρύπτει την ανωτερότητα του ρωμαϊκού πολιτισμού έναντι 
του πολιτισμού της λεγόμενης ύστερης αρχαιότητας, ενώ οι ερευνητές που τον 
χρησιμοποιούν μπορεί να κατηγορηθούν ως υποστηρικτές του σύγχρονου ιμπε-
ριαλισμού. Ο όρος «μετασχηματισμός», φαινομενικά ουδέτερος, έχει θεωρηθεί 
ότι προτάσσει την ομαλή μετάβαση από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στον με-
σαίωνα, συσκοτίζοντας τις συνέπειες των γερμανικών εισβολών στη Δύση, οι 
 οποίες ερμηνεύονται ως ειρηνικοί εποικισμοί και ενσωμάτωση, προβάλλοντας 
στο παρελθόν το σύγχρονο μεταπολεμικό ιδεολόγημα της ενωμένης έυρώπης.5 

2 Theophanes Continuatus, εκδ. I. Bekker, βόννη 1838, 73.
3 A. Kazhdan, «Vizantijskie goroda v VII-XI vekach», Sovetskaja Archeologija 21 (1954), 

164-188. G. Ostrogorsky, «Byzantine Cities in the Early Middle Ages», DOP 13 (1959), 
47-66. κριτική παρουσίαση της βιβλιογραφίας για τις πρωτοβυζαντινές πόλεις από την 
Saradi, The Byzantine City, 13-43 και τον L. Zavagno, «La città bizantina tra il V e il IX 
secolo: le prospettive storiografiche», Reti Medievali Rivista 9 (2008), 1-28 (http://www.
retimedievali.it). βλ. επίσης: J.-M. Spieser, «The Cities in Late Antiquity: A Re-Evalu-
ation», Urban and Religious Spaces in Late Antiquity and Early Byzantium, Variorum 
Collected Studies Series, CS706, Άλντερσχοτ 2001, 1-14.

4 J. H. W. G. Liebeschuetz, Decline and Fall of the Roman City, Οξφόρδη 2001 και J. F. 
Haldon, Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture, καίμπριτζ-
νέα υόρκη 19972.

5 για τις ιδεολογικές προεκτάσεις των όρων «παρακμή» και «μετασχηματισμός» στη σύγ-
χρονη ιστοριογραφία και τη διαμάχη που υπάρχει μεταξύ των μελετητών βλ. J. H. W. G. 
Liebeschuetz, «The Uses and Abuses of the Concept of ‘‘Decline’’ in Later Roman His-
tory or, Was Gibbon politically Incorrect?», Recent Research in Late-Antique Urbanism, 
εκδ. L. Lavan, JRA, suppl. 42, Portsmouth, Rhode Island 2001, 233-245. βλ. επίσης το 
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το αποτέλεσμα είναι ο νέος επιστήμονας να νοιώθει αμήχανα όταν καλείται να 
περιγράψει τα ιστορικά φαινόμενα που συντελούνται στα εδάφη της αυτοκρα-
τορίας από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα. από τη μία είναι αδύνατη η απάλειψη των 
όρων κρίση-παρακμή και συνακόλουθα των όρων ανάπτυξη-ακμή, όταν αναλύο-
νται οικονομικά φαινόμενα και τεκμήρια του υλικού πολιτισμού. από την άλλη, 
η γενικευμένη ευκολία της χρήσης όρων, όπως παρακμή, κατάρρευση, πτώση, 
διάλυση, έχει οδηγήσει σε μια άνευ αποχρώσεων ιστορική ερμηνεία πολύπλο-
κων ιστορικών φαινομένων, που εκδηλώνονται διαφορετικά στο δυτικό και το 
ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας. η έρευνα για την ιστορία των πόλεων έχει 
οδηγηθεί σε μια σειρά αντιφατικών συμπερασμάτων που σχετίζονται ωστόσο με 
θεμελιώδη ερωτήματα για τη λειτουργία τους. γνωρίζουν οι πόλεις αυτήν την 
περίοδο δημογραφική καθίζηση ή δημογραφική αύξηση; παρατηρείται δηλαδή 
αυτήν την περίοδο φυγή του πληθυσμού από τις πόλεις προς την ύπαιθρο ή το 
αντίθετο, εισροή πληθυσμού από την ύπαιθρο στις πόλεις; η μεταφορά μετα-
ποιητικών εγκαταστάσεων, κυρίως για λάδι και κρασί, από την ύπαιθρο μέσα 
στις πόλεις σημαίνει την αγροτικοποίηση των πόλεων ή ανάπτυξη της αστικής 
βιοτεχνικής δραστηριότητας; η τοπική αριστοκρατία εξαφανίζεται ή εξελίσσε-
ται σε μια νέου τύπου αστική ελίτ με διαφορετική ιδεολογία και θρησκεία; 

♦

ςτην ιστοριογραφία των βυζαντινών πόλεων βαρύνουσα θέση είχαν και έχουν 
οι αρχαιολογικές μαρτυρίες από ανασκαφές σημαντικών πόλεων της αρχαιό-
τητας. η οπτική των κλασικών αρχαιολόγων που ανέσκαψαν τις περισσότερες 
αρχαίες πόλεις έχει σε μεγάλο βαθμό επηρεάσει τη σύγχρονη ιστοριογραφία. 
Οι αρχαιολογικές έρευνες, για παράδειγμα στη μικρά ασία, σε πόλεις όπως η 
Έφεσος, η μίλητος, η πέργη, οι ςάρδεις και η αφροδισιάδα, φάνηκε να επιβε-
βαιώνουν όσους υποστήριξαν την παρακμή και την εξαφάνιση των πόλεων. πώς 
θα μπορούσαν όμως οι σαρωτικές αυτές ανασκαφές, που είχαν στόχο την ανεύ-
ρεση αρχαίων ιερών και αγορών, να απαντήσουν σε ερωτήματα που, όπως τα 
παραπάνω, δεν είχαν ακόμα διατυπωθεί; η κατάρρευση των αρχαίων δημοσίων 
κτηρίων, η καταπάτηση πρώην δημοσίων χώρων, η υποβάθμιση της οικοδομικής 
δραστηριότητας και της ποιότητας των οικοδομικών υλικών θεωρούνται ως οι 
προφανείς αποδείξεις της παρακμής των πόλεων ήδη από τον 4ο αιώνα. ώστόσο, 
παραγνωρίζεται η ανάγκη εύρεσης δημοσίου χώρου μέσα στις πόλεις για τη χω-
ροθέτηση των ναών της νέας θρησκείας, των ευαγών ιδρυμάτων, αλλά και των 
νεκροταφείων. το πλήθος των εκκλησιών που ανεγείρονται και ο πλούτος της 

τελευταίο κεφάλαιο στη μονογραφία του B. Ward-Perkins, The Fall of Rome and the End 
of Civilization, Οξφόρδη 2005, 169-184.
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διακόσμησής τους δεν αφήνει αμφιβολία για το πού κατευθύνεται το οικονομικό 
πλεόνασμα των αρχών και των ευπόρων κατοίκων της πόλης.6 Έργα υποδομής 
χωρίς πολιτικό ή θρησκευτικό περίβλημα, όπως τα οχυρωματικά έργα, τα υδρα-
γωγεία, οι γέφυρες ή τα λιμάνια, πρέπει να συνυπολογίζονται στη συζήτηση για 
την κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας και την απουσία εξειδικευμέ-
νου εργατικού δυναμικού. 

η ουσιαστική ανάπτυξη της βυζαντινής αρχαιολογίας κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, η διεξαγωγή συστηματικών ανασκαφών με σύγχρονες μεθόδους, η 
έρευνα της τοπογραφίας της ανθρώπινης δραστηριότητας και όχι μόνον της μνη-
μειακής τοπογραφίας, η ανάπτυξη του κλάδου της βυζαντινής κεραμικής και η 
αναγνώριση αρχαιολογικών καταλοίπων του 7ου και του 8ου αιώνα δίνουν τη 
δυνατότητα αμφισβήτησης των παλαιότερων ερμηνευτικών σχημάτων.7 η ανά-
πτυξη της βυζαντινής αρχαιολογίας όμως οδήγησε και στη συνειδητοποίηση των 
ορίων και των δυνατοτήτων της αρχαιολογικής ερμηνείας. μεγάλες κατηγορίες 
πληθυσμού και οι δραστηριότητές τους παραμένουν αρχαιολογικά αόρατες και 
μόνον η προσεκτική ανάγνωση των βυζαντινών πηγών τούς ξαναδίνει ιστορική 
υπόσταση.8

Οι θεμελιώδεις αλλαγές στη ζωή των πόλεων της αυτοκρατορίας, είτε συνι-
στούν παρακμή είτε μετασχηματισμό, είναι αδιαμφισβήτητες. Ο χρονολογικός 
προσδιορισμός αυτών των αλλαγών δεν είναι εύκολος, καθώς πλέον είναι σα-
φές ότι παρόμοια φαινόμενα εμφανίστηκαν στις επαρχίες της αυτοκρατορίας σε 
δια φορετικές χρονικές στιγμές, με διαφορετική ένταση και χαρακτηριστικά.9 η 
ιστορική διαδρομή των διαφορετικών πόλεων ήταν άμεσα συνυφασμένη με το 
διοικητικό τους καθεστώς, αλλά και τη γεωγραφική τους θέση. Δεν είναι μόνον 
η στρατηγική ή μη θέση κάποιων πόλεων που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
για τη διατήρηση, μετακίνηση ή εξαφάνισή τους, αλλά και η μικρο-γεωγραφία 
της παραγωγικής τους περιφέρειας, η οποία αναδεικνύεται σε μείζονα παράμε-

6 βλ. G. Dagron, «Le christianisme dans la ville byzantine», DOP 31 (1977), 3-25. J.-M. 
Spieser, «La christianisation de la ville dans l’Antiquité tardive», Ktema 11 (1986), 49-
55.

7 J.-P. Sodini, «La contribution de l’archéologie à la connaissance du monde byzantin (IVe-
VIIe siècles)», DOP 47 (1993), 139-184. L. Lavan, «Late Antique Urban Topography: 
from Architecture to Human Space», Theory and Practice in Late Antique Archaeology, 
εκδ. L. Lavan – W. Bowden, Late Antique Archaeology 1, λέυντεν-βοστόνη 2003, 171-
195.

8 έξαιρετικά επίκαιρη στη σύγχρονη οικονομική κρίση η μελέτη της Evelyne Patlagean, 
Pauvreté économique et pauvreté sociale à Byzance, 4e-7e siècles, παρίσι 1977. βλ. επί-
σης J.-P. Sodini, «Archaeology and Late Antique Social Structures», Theory and Practice 
in Late Antique Archaeology, 25-56.

9 Ward-Perkins, The Fall of Rome, 123-127.
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τρο, ειδικά σε περιόδους κρίσης. περιβαλλοντικοί και κλιματικοί παράγοντες 
σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες έχουν πολύ πρόσφατα 
αρχίσει να λαμβάνονται υπόψη στην έρευνα.10 

♦

με τη θάλασσα που την περιβάλλει να την ενώνει με τον έξω κόσμο, αλλά 
συγχρόνως να την απομονώνει από αυτόν, η κρήτη, πλήρως ενταγμένη στους 
θαλάσσιους στρατιωτικούς και εμπορικούς δρόμους, κατείχε στρατηγική θέση 
στην ενοποιημένη μεσόγειο. η ιστορία της κρήτης στην πρώιμη βυζαντινή πε-
ρίοδο διαφοροποιείται σημαντικά από αυτή άλλων περιοχών της αυτοκρατο-
ρίας, καθώς το νησί δεν υπέστη τις σοβαρές συνέπειες της μετακίνησης των 
λαών στη βόρεια βαλκανική, ούτε αυτές του βυζαντινοπερσικού πολέμου στα 
ανατολικά σύνορα. η κρήτη εισέρχεται σε περίοδο κρίσης με χρονική καθυστέ-
ρηση σε σχέση με άλλες επαρχίες. κύρια αιτία αποτέλεσε η γρήγορη εξάπλωση 
των αράβων στην ανατολική λεκάνη της μεσογείου. η κατάληψη της αλεξάν-
δρειας το 642 σηματοδοτεί την αλλαγή των γεωπολιτικών συσχετισμών και κα-
θιστά την κρήτη το νοτιότερο σύνορο της αυτοκρατορίας. με τη ναυπήγηση 
του αραβικού στόλου, οι αραβικές επιδρομές εναντίον των παράλιων της μικράς 
ασίας, των νησιών του αιγαίου και της κρήτης εντείνονται. Οι ιστορικές πηγές 
μαρτυρούν τη σφοδρότητα των επιδρομών αυτών, που ξεσπούσαν κατά κύματα 
ανάλογα με τη φάση στην οποία βρισκόταν ο μακροχρόνιος πόλεμος αράβων 
και βυζαντινών. η κρήτη καταλήφθηκε τελικά το 827-828 από Άραβες που ξε-
κίνησαν από την αλεξάνδρεια. Θα ξαναπεράσει στην εξουσία των βυζαντινών 
μόλις το 961, μετά τον επιτυχημένο ανακατακτητικό αγώνα του νικηφόρου Φω-
κά σε κρήτη και μικρά ασία.11 

η κρήτη αποτελούσε μια από τις πιο αστικοποιημένες περιοχές της Aυτο-
κρατορίας.12 ςτην οργάνωση σε πολλές αυτόνομες πόλεις συνέβαλε πιθανότατα 
ο κατακερματισμός του γεωφυσικού ανάγλυφου του νησιού, με κυρίαρχους τους 
ορεινούς όγκους, και τη συνεπακόλουθη απομόνωση αρκετών περιοχών (εικ. 1). 
Ο Δ. τσουγκαράκης ήταν ο πρώτος ιστορικός που συνδυάζοντας ιστορικές και 

10 A. Izdebski, «Why did Agriculture Flourish in the Late Antique East? The Role of Cli-
mate Fluctuations in the Development and Contraction of Agriculture in Asia Minor and 
the Middle East from the 4th till the 7th c. AD», Millennium 8 (2011), 291-312.

11 Elisabeth Malamut, Les îles de l’empire byzantin VIIIe-XIIe siècles, Byzantina Sorbo-
nensia 8, παρίσι 1988, 67-76, 105-109. D. Tsougarakis, Byzantine Crete. From the 5th 
Century to the Venetian Conquest, αθήνα 1988, 20-29.

12 J. Koder – F. Hild – P. Soustal, Hellas und Thessalia, TIB 1, βιέννη 1976, 52 και σημ. 
76. βλ. επίσης μ. F. Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1450, 
καίμπριτζ-νέα υόρκη 1985, 71 χάρτης 14.
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Εικόνα 1. Χάρτης της πρωτοβυζαντινής κρήτης: πόλεις και σπουδαιότεροι οικισμοί

αρχαιολογικές μαρτυρίες «χαρτογράφησε» τις κρητικές πόλεις της πρώιμης βυ-
ζαντινής περιόδου.13 Ο Συνέκδημος του ιεροκλή αποτελεί την πιο σημαντική 
από τις διαθέσιμες γραπτές πηγές, εφόσον αποτελεί επίσημο δημόσιο έγγραφο, 
το οποίο αντανακλά την κατάσταση των πόλεων της αυτοκρατορίας κατά τα 
μέσα του 5ου αιώνα. ςτον Συνέκδημο αναφέρονται είκοσι δύο κρητικές πόλεις: 
γόρτυνα, Ίνατος, βιέννα, ιεράπυδνα, καμάρα, Άλυγγος, Χερσόνησος, λύκτος, 
αρκαδία, κνωσός, ςούβριτος, Όαξος, έλεύθερνα, λάμπη, Άπτερα, κυδωνία, 
κίσαμος, κάντανος, Έλυρος, λισσός, Φοινίκη και αραδήν.14 Οι πόλεις που 
αναφέρονται στον Συνέκδημο θεωρούνται ότι είναι αυτές που απολάμβαναν το 
καθεστώς της ἐπισήμου πόλεως, για αυτό και δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι πα-
ραλείπονται αρκετοί άλλοι οικισμοί, όπως για παράδειγμα η ςυία, η λεβήν, ή η 
Ίτανος, η οικονομική ευμάρεια των οποίων κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο 
τεκμηριώνεται από τις αρχαιολογικές έρευνες. 

από τους επισκόπους που υπογράφουν τα πρακτικά των Οικουμενικών ςυ-
νόδων από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα βεβαιώνεται ότι τουλάχιστον δέκα επαρχια-
κές πόλεις αποτέλεσαν βεβαιωμένες έδρες επισκοπών υπό τη δικαιοδοσία της 

13 τsougarakis, Byzantine Crete, 91-132.
14 E. Honigmann, Le Synekdèmos d’Hiéroklès et l’Οpuscule géographique de Georges de 

Chypre, βρυξέλλες 1939, §649, 3-651, 2.
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μητρόπολης γόρτυνας: η ιεράπυδνα, η Χερσόνησος, η κνωσός, το ηράκλειο, η 
ςούβριτος, η έλεύθερνα, η λάμπη, η κυδωνία, η κίσαμος και η κάντανος. Δύο 
ακόμα επισκοπές, του Φοίνικος και της αρκαδίας, απαντούν για πρώτη φορά στα 
πρακτικά της Οικουμενικής ςυνόδου της νίκαιας το 787. την τελευταία επίση-
μη μαρτυρία για τις πόλεις της κρήτης πριν την αραβική κατάκτηση προσφέρει 
το 3ο τακτικό, το οποίο σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του C. Zuckerman απο-
τελεί έργο της γραμματείας του πατριαρχείου κωνσταντινούπολης, βασίζεται 
στις λίστες των συμμετεχόντων επισκόπων στη σύνοδο του 787 και πρέπει να 
χρονολογηθεί ανάμεσα στο 802 και 805,15 δηλαδή μόλις δύο δεκαετίες πριν την 
κατάκτηση της κρήτης από τους Άραβες. ςτο 3ο τακτικό αναφέρονται δώδεκα 
επισκοπές με την ακόλουθη ιεράρχηση: της γόρτυνας, της αρκαδίας, της κνω-
σού, της Χερσονήσου, της ςητείας, της ιεράπετρας, της ςυβρίτου, της λάμπης, 
της καντάνου, της κισάμου, της κυδωνίας και της έλεύθερνας.16

Ο ιωσήφ γενέσιος, ο οποίος γράφει ανάμεσα στο 945-959, αναφέρει ότι οι 
Άραβες κατέλαβαν είκοσι εννέα πόλεις στην κρήτη. ςύμφωνα με τον ιστορικό: 
θ΄ καὶ κ΄ Κρήσσας πόλεις ἠνδραποδίσατο, μιᾶς μόνης μὴ ἁλωθείσης ἀλλ’ ἤ λόγῳ, 
ἀπολιορκήτου μεινάσης ἓως ἄρτι, ὃ καὶ κεκλῆσθαι ταύτῃ συνέδραμεν, ἐχόντων 
τῶν οἰκητόρων αὐτῆς σὺν ἐλευθερίᾳ ποιεῖν τὰ Χριστιανῶν εἰθισμένα17. Ο ςυνε-
χιστής του Θεοφάνη, αντλώντας από την ίδια πηγή, αναφέρει ότι οι Άραβες πό-
λεις δὲ Κρήτης ἐννέα πρὸς ταῖς εἴκοσιν εὔζωνοί τε καὶ πεζοὶ ᾐχμαλώτευσαν, μιᾶς 
ἔκτοτε μόνης παραμεινάσης ἀναλώτου καὶ ἀπαθοῦς, καὶ λόγῳ μὲν ὑποταγείσης, τὰ 
ἑαυτῶν δὲ ἔθιμα καὶ τὸν χριστιανισμὸν φυλαττούσης ἀλώβητον.18 

η μαρτυρία των βυζαντινών συγγραφέων για την ύπαρξη είκοσι εννέα κρη-
τικών πόλεων τις οποίες κατέλαβαν οι Άραβες έχει αμφισβητηθεί από τον Δ. 
τσουγκαράκη. ςύμφωνα με τον ιστορικό, ο αστικός πληθυσμός εγκαταλείπει τις 
πόλεις του νησιού ήδη από το δεύτερο μισό του 7ου αιώνα και διασκορπίζεται 
σε πολλούς μικρούς αγροτικούς οικισμούς. Όταν ξεκίνησε η αραβική κατάκτη-

15 C. Zuckerman, «Byzantium’s Pontic Policy in the Notitiae Episcopatuum», La Crimée 
entre Byzance et le Khaganat κhazar, εκδ. C. Zuckerman, Collège de France – CNRS, 
Centre de recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Monographies 25, παρίσι 
2006, 202-214.

16 J. Darrouzès, Notitiae episcopatuum ecclesiae Constantinopolitanae, παρίσι 1981, 7-9.
17 Iosephi Genesii Regum Libri quattuor, εκδ. A. Lesmüller-Werner – H. Thurn, βερολίνο-

νέα υόρκη 1978, 33.
18 Theophanes Continuatus, εκδ. I. Bekker, βόννη 1838, 77. ςτο Χρονικό maius του Ψευ-

δο-Φραντζή αναφέρεται ότι οι πόλεις που δεν υποδουλώθηκαν ήταν δύο, η γόρτυνα και 
η κυδωνία: Georgius Phranzes, Ioannes Cananus, Ioannes Anagnostes, εκδ. I. Bekker, 
βόννη 1838, 101. ώστόσο, η πληροφορία αυτή δεν μπορεί να ευσταθεί, εφόσον θα ήταν 
δύσκολο να θεωρηθεί ότι η κρήτη κατακτήθηκε από τους Άραβες, ενώ η πρωτεύουσα 
του νησιού και μια από τις σημαντικότερες πόλεις της παρέμειναν ελεύθερες. 
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ση του νησιού, η πλειονότητα των κατοίκων θα είχε ήδη εγκατασταθεί σε μικρά 
χωριά. Οι φυσικές καταστροφές που οφείλονταν σε μεγάλο βαθμό στον σεισμικό 
παροξυσμό του 7ου αιώνα, καθώς και το δημογραφικό πρόβλημα που επιδεινώ-
θηκε από τις επιδημίες πανώλης και τις αραβικές επιδρομές θεωρήθηκαν από τον 
ερευνητή ως οι κύριες αιτίες της παρακμής των αστικών κέντρων της κρήτης.19 

ώστόσο, τα ευρήματα από πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες καταρρίπτουν 
την υπόθεση του Δ. τσουγκαράκη για την εξαφάνιση των κρητικών πόλεων πριν 
την αραβική κατάκτηση. η μελέτη που ακολουθεί θα επικεντρωθεί στα απο-
τελέσματα δύο συστηματικών ανασκαφών: των ανασκαφών στη γόρτυνα από 
την ιταλική αρχαιολογική ςχολή και των ανασκαφών της έλεύθερνας από το 
πανεπιστήμιο κρήτης. αν και οι ανασκαφές αυτές δεν ξεκίνησαν ως ανασκαφές 
βυζαντινών θέσεων, και παρόλο που οι ανασκαφείς και των δύο πόλεων προ-
έρχονταν από τον χώρο της κλασικής αρχαιολογίας, τα βυζαντινά κατάλοιπα 
δεν «εξαφανίστηκαν», αλλά ανασκάφηκαν με σύγχρονες μεθόδους και η δη-
μοσίευσή τους βρίσκεται σε εξέλιξη. ςυμπτωματικά πρόκειται για δύο πόλεις 
με εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά: η γόρτυνα στο κέντρο της μεσαράς, της 
μεγαλύτερης πεδιάδας του νησιού, περίλαμπρη πρωτεύουσα και μητροπολιτική 
έδρα, και η έλεύθερνα, μικρή ημιορεινή πόλη, τελευταία τη τάξει επισκοπή. 

ςτη διάρκεια της θητείας του Antonino di Vita ως διευθυντή της ιταλικής 
αρχαιολογικής ςχολής και διευθυντή των ανασκαφών στη γόρτυνα από το 1978 
έως το 2000 οι συστηματικές ανασκαφές στο λεγόμενο πραιτώριο, στον βυ-
ζαντινό οικισμό ανάμεσα στο πραιτώριο και το πύθιο, καθώς και στην πεντά-
κλιτη βασιλική και τη ροτόντα στη μητρόπολη, έδωσαν εντυπωσιακά αποτε-
λέσματα που άλλαξαν την οπτική μας σχετικά με την ιστορία της πρωτεύουσας 
του νησιού.20 

Οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν με σαφήνεια τον σταδιακό μετασχη-
ματισμό της ακμάζουσας ρωμαϊκής πρωτεύουσας, η οποία έφτασε στη μέγιστη 
ανάπτυξή της κατά την εποχή του αντωνίνου και των πρώτων ςεβήρων σε μια 
εξίσου ευημερούσα χριστιανική μητρόπολη. H γόρτυνα θα διατηρήσει μέχρι τον 
4ο αιώνα τη μνημειακή της όψη χάρη στις δωρεές των αυτοκρατόρων, αλλά και 
τη μέριμνα των επαρχιακών διοικητών. αυτοί δεν ήταν απλώς μέλη της τοπικής 
αριστοκρατίας, αλλά μέλη μιας οικουμενικής πλέον ελίτ, τα οποία προωθού-
νταν στα αυτοκρατορικά αξιώματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα o Οικουμένιος 
Δοσίθεος ασκληπιόδοτος, κυβερνήτης της κρήτης από το 381-384, υπεύθυνος 

19 Δ. τσουγκαράκης, «παρατηρήσεις στο χαρακτήρα των οικισμών της βυζαντινής κρή-
της», Πεπραγμένα του ΣΤ΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, (Χανιά 1986), τ. β΄, Χανιά 
1991, 596-598.

20 η πιο πρόσφατη συνθετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ανασκαφών της γόρτυ-
νας από τον α. di Vita, Gortina di Creta. Quindici secoli di vita urbana, ρώμη 2010.
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για τη μετατροπή του συμπλέγματος του λουτρού-γυμνασίου σε πραιτώριο.21 O 
προγενέστερός του κατά τρεις δεκαετίες Φλάβιος κυιντίλιος Έρως μονάξιος, 
κρητάρχης, πρόεδρος δηλαδή της βουλής των κρητών, και μετέπειτα κυβερνή-
της της καρίας δεν είναι γνωστός από την κρήτη, αλλά από επιγραφή στην βΔ 
πύλη του τείχους της αφροδισιάδας. πιθανότατα πρόκειται για το ίδιο πρόσω-
πο, στο οποίο απευθύνει ο λιβάνιος φιλική επιστολή. ςύμφωνα με τον λιβάνιο, 
ο Έρως, ο καταγόμενος από τον μίνωα, βουλευτής και εξαιρετικός ρήτορας 
αναβαθμίστηκε σε θέση επαρχιακού διοικητή.22 αν και δεν είναι σαφές από ποιά 
κρητική πόλη κατάγεται, ο Έρως ως κρητάρχης σίγουρα παρέμεινε στη γόρτυνα 
για κάποιο χρονικό διάστημα.

ςτις αρχές του 8ου αιώνα ο ανδρέας ιεροσολυμίτης, σημαίνoν μέλος της 
εκκλη σιαστικής ελίτ, εκλέγεται στην κωνσταντινούπολη μητροπολίτης κρή-
της.23 Ο Βίος του αγίου ανδρέα, έργο του πατρικίου και κυέστορα νικήτα που 
χρονολογείται λίγο μετά τον θάνατο του ανδρέα το 740, μας πληροφορεί για το 
οικοδομικό πρόγραμμα που θα εκτελεστεί στη γόρτυνα την εποχή της πρωτο-
καθεδρίας του. αυτό δεν περιορίζεται στον καθαρά εκκλησιαστικό τομέα, αλλά 
επεκτείνεται και σε έργα κοινής ωφελείας.24 Ο ανδρέας ως μητροπολίτης ενσαρ-
κώνει το χριστιανικό πνεύμα της φιλανθρωπίας, αλλά συγχρόνως παρουσιάζεται 
και ως συνεχιστής του αρχαίου θεσμού του «ευεργέτη», γεγονός που συνδέει 
τους εκκλησιαστικούς άρχοντες με την παραδοσιακή αριστοκρατία, από τους 
κόλπους της οποίας άλλωστε προέρχονται οι περισσότεροι από αυτούς.25

ςτους τέσσερις αιώνες που μεσολαβούν από τον Έρωτα και τον Οικουμένιο 
στον ανδρέα, οι αλλαγές σε πολιτικό, θρησκευτικό, κοινωνικό και οικονομικό 
επίπεδο είναι ραγδαίες και αντικατοπτρίζονται στην τοπογραφία της πόλης. το 
αν και κατά πόσον η πόλη συρρικνώθηκε κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο 

21 Isabella Baldini, «La virtù dei governatori: monumenti onorari tardoantichi a Gortina e 
Afrodisia», Monumento e memoria dall’antichità al contemporaneo, Atti del Convegno 
(Bologna, 11-13 ottobre 2006), εκδ. Sandro De Maria – Vera Fortunati, μπολόνια 2010, 
219-232. Di Vita, Gortina di Creta, 81-84.

22 Charlotte Roueché, Aphrodisias in Late Antiquity: the Late Roman and Byzantine In-
scriptions including Texts from the Excavations at Aphrodisias conducted by Kenan T. 
Erim, λονδίνο 1989, 36-39. A. Chaniotis, «The Conversion of the Temple of Aphrodite 
at Aphrodisias in Context», From Temple to Church. Destruction and Renewal of Local 
Cultic Topography in Late Antiquity, εκδ. J. Hahn – St. Emmel – U. Gotter, λέυντεν-
βοστόνη 2008, 252-254.

23 Marie-France Auzepy, «La carrière d’André de Crète», BZ 88 (1995), 1-12.
24 βηG 113: A. παπαδόπουλος-κεραμεύς, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής Σταχυολογίας, τ. έ΄, 

176-177.
25 Claudia Rapp, «Bishops in Late Antiquity: a New Social and Urban Elite?», The Byz-

antine and Early Islamic Near East. IV Elites Old and New in the Byzantine and Early 
Islamic Near East, εκδ. J. Haldon – L. I. Conrad, πρίνστον 2004, 149-178.
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δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς αυτή δεν περικλείεται 
από τείχη.26 απόδειξη για τη μη ιδιαίτερη συρρίκνωση του αστικού ιστού της 
γόρτυνας αποτελεί η επιδιόρθωση στα τέλη του 6ου ή στον 7ο αιώνα του υδρα-
γωγείου που εξασφάλιζε τη μεταφορά πόσιμου νερού από τις πηγές του ζαρού, 
και η κατασκευή ενός συστήματος υπέργειων, αλλά και υπόγειων αγωγών διο-
χέτευσής του μέσα στην πόλη, από την ακρόπολη στα βόρεια έως τα λουτρά της 
μεγάλης πόρτας στα νότια. μέρος του ίδιου ενιαίου σχεδιασμού υδροδότησης 
της πόλης αποτελούσαν και οι πενήντα χαρτογραφημένες κρήνες, η ύπαρξη των 
οποίων υποδηλώνει τις κατοικημένες συνοικίες.27 αγωγοί υδροδότησης θα εξυ-
πηρετούσαν πιθανότατα και τις ανάγκες των νεκροταφείων της πόλης, όπως έχει 
διαπιστωθεί στα χριστιανικά κοιμητήρια της Θεσσαλονίκης.28 η σύγκριση των 
τοπογραφικών σχεδίων της γόρτυνας και του αμορίου της Φρυγίας, η έκταση 
του οποίου υπολογίζεται στα 80 εκτάρια, φανερώνει ότι κατά την πρωτοβυζα-
ντινή περίοδο η κρητική πρωτεύουσα ήταν μεγαλύτερη από την πρωτεύουσα του 
θέματος των ανατολικών (εικ. 2).

η εισβολή των χριστιανικών εκκλησιών στο αστικό τοπίο θα επιφέρει ριζικές 
αλλαγές στη μνημειακή όψη της πόλης. η πολύ μεγάλων διαστάσεων πέντακλι-
τη βασιλική, που ανασκάφηκε στο χωριό μητρόπολη, υπήρξε χωρίς αμφιβολία 
ο μητροπολιτικός ναός της πόλης. η ανέγερσή της τοποθετείται προς το τέλος 
της βασιλείας του ιουστινιανού, αλλά γνώρισε διαδοχικές επισκευές, μέχρι την 
κατάρρευσή της από σεισμό στα 670-680. τόσο η βασιλική στη μητρόπολη, 
όσο η λεγόμενη βασιλική του αγίου τίτου κοντά στο ώδείο στα βόρεια, εξαιρε-
τικό δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, της οποίας η χρονολόγηση διχάζει 
τους ερευνητές, ενσωματώθηκαν στο προϋπάρχον πολεοδομικό σύστημα. πρό-
σφατη ανακάλυψη η ύπαρξη ακόμα μιας βασιλικής στο νοτιοανατολικό άκρο 
της πόλης.29

26 κατά τον 2ο-3ο αι., περίοδο της μέγιστης οικιστικής της ανάπτυξης, η γόρτυνα εκτεινό-
ταν σε μια έκταση περίπου 400 εκταρίων, συμπεριλαμβανομένων των νεκροταφείων: Di 
Vita, Gortina di Creta, 5.

27 μ. Pagano, «Ricerche sull’acquedotto e sulle fontane romane e bizantine di Gortina (Cre-
ta)», Creta Antica 8 (2007), 325-400. Elisabetta Giorgi, «Water Technology at Gortyn in 
the 4th-7th c. A.D.: Transport, Storage and Distribution», Technology in Transition: A.D. 
300-650, εκδ. L. Lavan – E. Zanini – A. Sarantis, Late Antique Archaeology 4, λέυντεν-
βοστόνη 2007, 287-320.

28 έυτέρπη μαρκή, Η νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης στους υστερορωμαϊκούς και παλαιοχρι-
στιανικούς χρόνους, αθήνα 2006, 54.

29 για τις πρωτοβυζαντινές εκκλησίες της γόρτυνας βλ. Di Vita, Gortina di Creta, 307-337. 
έιδικότερα για τη λεγόμενη βασιλική του αγίου τίτου βλ. Christina Tsigonaki, «L’ambon 
de Saint-Tite à Gortyne», Mélanges Jean-Pierre Sodini, TM 25 (2005), 499-519. Isabella 
Baldini, «La basilica di S. Tito a Gortina e gli appunti inediti di Giussepe Gerola», ASA-
tene 87/ I** (2009), 635-679.
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Εικόνα 2. τοπογραφικά σχέδια της γόρτυνας και του αμορίου (Di Vita, Gortina di Creta, 
πίν. 3 και ιvison, «Amorium in the Byzantine Dark Ages», εικ. 3).
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η δημιουργία του νέου θρησκευτικού και συνακόλουθα διοικητικού κέντρου 
γύρω από τη μητροπολιτική εκκλησία της πόλης είχε ως αποτέλεσμα την υπο-
βάθμιση της συνοικίας του πραιτωρίου. ςτον χώρο που για χρόνια χτυπούσε η 
καρδιά της πόλης, οι ανασκαφές της ιταλικής αρχαιολογικής ςχολής αποκά-
λυψαν μια συνοικία τεχνιτών με διάρκεια ζωής από τα μέσα του 5ου έως τον 
8ο αιώνα.30 ςυνοικία τεχνιτών ανασκάφηκε και στην περιοχή των λουτρών της 
μεγάλης πόρτας.31

η κατάληψη και αλλαγή χρήσης πρώην δημόσιων χώρων, φαινόμενο συνη-
θισμένο στις πρωτοβυζαντινές πόλεις, ερμηνεύεται στη βιβλιογραφία ως σημάδι 
παρακμής και όχι αλλαγής.32 ώστόσο, πρόκειται για μια κατεξοχήν αλλαγή σε 
κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο που αποτυπώνεται στην τοπογραφία της πό-
λης. η καταπάτηση του δημοσίου χώρου στη γόρτυνα δεν έγινε με πρόχειρες 
κατασκευές από τρωγλοδύτες ή άστεγους πρόσφυγες, όπως έχει υποστηριχθεί 
για άλλες πόλεις.33 Οι οικίες-εργαστήρια που καταπάτησαν τμήματα των σημαν-
τικών αρτηριών παρουσιάζουν αρχιτεκτονική ομοιογένεια, ενώ την οργανική 
ενσωμάτωσή τους στον ιστό της πόλης αποδεικνύει η άμεση σύνδεσή τους με το 
σύστημα υδροδότησης της πόλης.34 πρόκειται δηλαδή για έναν επανασχεδια σμό 
της χρήσης του χώρου στην περιοχή του πραιτωρίου συγκροτημένο πιθανότα-
τα από τις τοπικές αρχές. κεραμείς, υαλουργοί και μεταλλουργοί είναι οι τρεις 
κατηγορίες τεχνιτών που ανιχνεύονται αρχαιολογικά στη συνοικία του πραιτω-
ρίου. έπιγραφικές μαρτυρίες από τον 5o έως τον 7o αιώνα από την κώρυκο και 
την κόρινθο αποκαλύπτουν το πλήθος των εξειδικευμένων τεχνιτών που κατοι-
κούν στις πόλεις, οι οποίοι όμως δεν αφήνουν αρχαιολογικά ίχνη.35 η έντονη 

30 έ. Zanini, «Indagini archeologiche nell’area del quartiere bizantino del Pythion di Gor-
tina: terza relazione preliminare (campagna 2004)», ASAtene 82/2 (2004), 751-768. E. 
Zanini – Elisabette Giorgi – E. Vattimo, «Indagini archeologiche nell’area del quartiere 
bizantino del Pythion di Gortina: quarta relazione preliminare (campagne 2005-2006)», 
ASAtene 84/2 (2006), 889-914.

31 Di Vita, Gortina di Creta, 84, 281.
32 για την καταπάτηση και ιδιωτικοποίηση πρώην δημόσιων χώρων βλ. Saradi, The Byzan-

tine City, 186-207 και 271-292.
33 ςτη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στα δημόσια βαλανεία: 

Ch. Bakirtzis, «Imports, Exports and Autarky in Byzantine Thessalonike from the Sev-
enth to the Tenth century», Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byz-
antium, vol. II, Byzantium, Pliska and the Balkans, Millennium studies 5/2, εκδ. J. Hen-
ning, βερολίνο-νέα υόρκη 2007, 90.

34 Giorgi, «Water Technology», 307.
35 Patlagean, Pauvreté, 158-170. Anna Avraméa, Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle. 

Changements et persistances, Byzantina Sorbonensia 15, παρίσι 1997, 133-135. E. Za-
nini, «Artisans and Traders in the early Byzantine City: Exploring the Limits of Archaeo-
logical Evidence», Social and Political Life in Late Antiquity, εκδ. W. Bowden – A. Gut-



85

μαρτυριές απΟ τη γΟρτυνα και την έλέυΘέρνα της κρητης

βιοτεχνική δραστηριότητα που έχει διαπιστωθεί στη γόρτυνα, όπως και σε άλλες 
πόλεις της αυτοκρατορίας, έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της «αγροτικο-
ποίησης» ή «αποαστικοποίησης» των πόλεων κατά τους λεγόμενους σκοτεινούς 
αιώ νες.36 ςύμφωνα με τον έ. Zanini, οι τεχνίτες αυτοί πιθανότατα μετακινήθη-
καν από την εγγύτερη περιοχή της γόρτυνας μέσα στην πόλη, μεταφέροντας 
μέσα στον αστικό χώρο και αγροτικές ασχολίες.37 

για την οχύρωση της ακρόπολης και την οργάνωση του χώρου που ορίζεται 
από το νέο τείχος μέσα σε αυτήν δεν είναι εύκολο να αποφανθεί κανείς, αν ο σχε-
διασμός οφείλεται σε πρωτοβουλία της τοπικής ή της κεντρικής διοίκησης. Οι 
αρχαιολογικές έρευνες στη βυζαντινή ακρόπολη της γόρτυνας, στον λόφο του 
αγίου ιωάννη, είναι σχετικά περιορισμένες, και για αυτό υπάρχουν ακόμα αρκε-
τά ερωτηματικά ως προς τη χρονολόγηση του τείχους, αλλά και την ταυτότητα 
του μεγάλων διαστάσεων ορθογώνιου κτηρίου, το οποίο δεσπόζει στο υψηλό-
τερο πλάτωμα της ακρόπολης.38 Ο Di Vita, θεωρώντας την ακρόπολη ως το τε-
λευταίο καταφύγιο των κατοίκων της πόλης σε μια εποχή που η κάτω πόλη είχε 
καταστραφεί από τον σεισμό του 670, πρότεινε ως πιθανότερη τη χρονολόγηση 
του οχυρωματικού περιβόλου στο τέλος του 7ου αιώνα, μετά τη βασιλεία του 
κώνσταντα β΄.39 ώστόσο, όπως γίνεται φανερό σε όλο και περισσότερες πόλεις 
της αυτοκρατορίας, η οχύρωση της ακρόπολης δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 
τμήματα του άστεως εγκαταλείφθηκαν από τους κατοίκους τους. Οι ανασκαφές 
στο αμόριο επιβεβαίωσαν τη μαρτυρία των ιστορικών πηγών για το μέγεθος 
και τη σημασία της πρωτεύουσας του θέματος των ανατολικών κατά τη διάρ-
κεια των λεγόμενων σκοτεινών αιώνων. αντίθετα με ό,τι υποστηριζόταν μέχρι 
πρόσφατα, η πόλη δεν είχε υποστεί δραματική συρρίκνωση, περιοριζόμενη στην 
έκταση των πέντε εκταρίων της τειχισμένης ακρόπολης.40 η επίσης τειχισμένη 

teridge – C. Machado, Late Antique Archaeology 3/1, λέυντεν-βοστόνη 2006, 373-411.
36 πρβλ. την αντιφατική διαπίστωση περί μεταμόρφωσης των αρχαίων πόλεων λόγω της 

κατάληψης των δημοσίων χώρων από καταστήματα και της τομής που αντιπροσωπεύει 
η «αγροτικοποίηση» της αρχαίας πόλης στο Angeliki E. Laiou – Cécile Morrisson, The 
Byzantine Economy, καίμπριτζ 2007, 39-40.

37 έ. Zanini, «Città, microterritorio e macroterritorio (e mobilità degli uomini) nel Medi-
terraneo proto-bizantino», Geografie del popolamento. Casi di studio, metodi e teorie. 
Atti della giornata di studi. Grosseto 24-26 settembre 2008, εκδ. G. Maccijánica, ςιέννα 
2009, 90.

38 G. Ortolani, «La fortificazione bizantina sull’acropoli di Gortina», Creta romana e pro-
tobizantina: atti del congresso internazionale, (Iraklion, 23-30 settembre 2000), εκδ. 
Mοnica Livadiotti – Ilaria Simiakaki, τ. γ 1, πάδοβα 2004, 801-812. R. Perna, «L’acropoli 
di Gortina in eta romana e protobizantina», ό.π., τ. β΄, 545-556. 

39 Di Vita, Gortina di Creta, 340-342.
40 W. Brandes, «Byzantine Cities in the Seventh and Eighth Centuries – Different Sources, 

Different Histories?», The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the 
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κάτω πόλη εκτεινόταν σε μια έκταση εβδομήντα πέντε περίπου εκταρίων. Οι 
ανασκαφικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι υπήρχε συνεχής κατοίκηση στην  κάτω 
πόλη, με χαρακτηριστική εντατική εμπορική και βιοτεχνική δραστηριότητα κα-
τά τη διάρκεια του 7ου και του 8ου αιώνα, μέχρι την άλωση του αμορίου από 
τους Άραβες τον αύγουστο του 838.41 αντίστοιχα στην Έφεσο, οι πρόσφατες 
έρευνες υποστηρίζουν ότι η μείωση της έκτασης που ορίζεται από τα τείχη του 
7ου-8ου αιώνα δεν σήμαινε αναγκαστικά την άμεση εγκατάλειψη της υπόλοιπης 
πόλης, δηλαδή της έμπορικής αγοράς, του έμβόλου και των οικιών που γειτ-
νίαζαν με αυτόν, όπως και των οικοδομικών τετραγώνων των βιοτεχνιών.42 αν 
μάλιστα θεωρήσουμε το Caričin Grad ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πολεο-
δομικού σχεδιασμού κατά τον 6ο αιώνα, η οχυρωμένη ακρόπολη απαντά στις 
νέες αυξημένες αμυντικές ανάγκες, αποτελώντας όχι το ύστερο καταφύγιο των 
κατοίκων, αλλά αναπόσπαστο μέρος της πόλης και διακριτό κέντρο συγκέντρω-
σης της διοικητικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής εξουσίας.43 

κάτω από αυτό το πρίσμα, η χρονολόγηση της οχύρωσης της ακρόπολης 
της γόρτυνας θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τον σεισμό του 670-680 και την 
καταστροφή της κάτω πόλης από αυτόν. η κατασκευή της οχύρωσης θα μπο-
ρούσε να συσχετισθεί με το επίσης ζωτικό για την πόλη έργο υποδομής, αυτό 
της υδροδότησης, και να αναχθεί στα τέλη του 6ου αιώνα ή τον 7ο αιώνα. Ένα 
σκέλος του ανακατασκευασμένου υδραγωγείου έφτανε μέχρι την ακρόπολη. το 
δίκτυο της υδροδότησης συμπλήρωναν τέσσερις μεγάλες ανοικτές δεξαμενές. 
μία από αυτές βρισκόταν στην ακρόπολη, δύο άλλες κοντά στις μεγάλες εκ-
κλησίες της πόλης, τη βασιλική της μητρόπολης και στον λεγόμενο Άγιο τίτο, 

Early Middle Ages, εκδ. G. P. Brogiolo – B. Ward-Perkins, λέυντεν – βοστόνη 1999, 38-
41.

41 έ. A. Ivison, «Amorium in the Byzantine Dark Ages (seventh to ninth centuries)», Post-
Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, 25-59. Chr. Lightfoot, 
«Excavations at Amorium: Results from the Last Ten Years (1998-2008)», Archaeol-
ogy of the Countryside in Medieval Anatolia, εκδ. Tasha Vorderstrasse – J. Roodenberg, 
λέυντεν 2009, 139-153.

42 Sabine Landstätter – A. Pülz, «Ephesus in the Late Roman and Early Byzantine Period: 
Changes in its Urban Character from the Third to the Seventh Century AD», The Transi-
tion to Late Antiquity, 407-408. για το θέμα της κατοίκησης έξω από τα τείχη στις πόλεις 
της μακεδονίας και της ηπείρου βλ. J.-P. Sodini, «The Transformation of Cities in Late 
Antiquity within the Provinces of Macedonia and Epirus», The Transition to Late Antiq-
uity, 320.

43 για τις πρόσφατες έρευνες στο Caričin Grad βλ. B. Bavant, «Caričin Grad and the 
Changes  in the Nature of Urbanism in the Central Balkans in the Sixth Century», The 
Transition to Late Antiquity, 337-374. για την έννοια και τη λειτουργία της ακρόπο-
λης στην πρωτοβυζαντινή πόλη βλ. Elisa Triolo, «L’acropoli nelle città protobizantine», 
Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Siena, XXX (2009), 45-71.
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και μια τέταρτη κοντά στα λουτρά της μεγάλης πόρτας.44 η ανεύρεση κατά 
την ανασκαφή του πενταγωνικού πύργου της ακρόπολης ενός μολυβδόβουλλου 
του αντιόχου, κουβικουλαρίου και βασιλικού χαρτουλαρίου, το οποίο πρέπει 
να χρονολογηθεί γύρω στα μέσα του 7ου αιώνα, αν και δεν προσφέρει ασφαλή 
μαρτυρία για τη χρονολόγηση της ανέγερσης του πύργου, δηλώνει σαφώς την 
ύπαρξη ενός κέντρου διοίκησης στην ακρόπολη.45 

ςε αντίθεση με ό,τι γνωρίζουμε από άλλες πρωτοβυζαντινές πόλεις της αυ-
τοκρατορίας, το άστυ της γόρτυνας, παρόλο που βρισκόταν σε πεδιάδα, πιθανό-
τατα ατείχιστο κατά την ελληνιστική περίοδο,46 παρέμεινε ανοχύρωτο και καθό-
λη την πρωτοβυζαντινή περίοδο. ςύμφωνα με τον Βίο του αγίου ανδρέα, κατά 
τη διάρκεια των περιοδικών αραβικών επιδρομών και λεηλασιών της πόλης, ο 
μητροπολίτης με τον λαό συνήθιζαν να εισέρχονται στο οχυρό του Δριμέως.47 
από την αναφορά αυτή επιβεβαιώνεται έμμεσα η έλλειψη οχύρωσης της κάτω 
πόλης. το οχυρό του Δριμέως πρέπει πιθανότατα να ταυτισθεί με την ακρόπο-
λη της γόρτυνας. η εμπέδωση ενός αισθήματος ασφάλειας που οφειλόταν στο 
γεγονός ότι η γόρτυνα βρισκόταν στην ενδοχώρα του νησιού, το οποίο μάλιστα 
δεν είχε απειληθεί σοβαρά από εξωτερικούς επιδρομείς μέχρι τη ναυπήγηση του 
αραβικού στόλου, φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη μη ανέγερση τεί-
χους, σε μια περίοδο που όλες οι άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας οχυρώνονταν. 

ςύμφωνα με τον Di Vita, μετά τον σεισμό του 670-680 στην ερειπωμένη πό-
λη δημιουργήθηκαν μικροί και διάσπαρτοι πυρήνες κατοίκησης: στο πραιτώριο 
του ηρακλείου, στην περιοχή του ώδείου και του αγίου τίτου, στο λουτρό της 
μεγάλης πόρτας, δηλαδή, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, σχεδόν σε όλα τα 
σημεία που έχουν ανασκαφεί συστηματικά τα τελευταία χρόνια. η οργάνωση μι-
κρών χριστιανικών νεκροταφείων μέσα στην πόλη πλέον και όχι έξω από αυτήν, 
δημιουργεί την εντύπωση διάσπαρτων πυρήνων κατοίκησης. αυτοί οι πυρήνες 
κατοίκησης πρέπει ωστόσο να εκληφθούν και ως οι διαφορετικές συνοικίες-ενο-
ρίες της χριστιανικής γόρτυνας. η χωροθέτηση των χριστιανικών νεκροταφείων 
ανάμεσα στα ερείπια παλαιότερων δημοσίων κτηρίων ενισχύει την εικόνα της 
παρακμής, είναι ωστόσο μια αλλαγή χρήσης του χώρου επιβεβλημένη από τις 
νέες ανάγκες οργάνωσης του αστικού χώρου. 

44 Giorgi, «Water technology», εικ. 1 και 306.
45 για το μολυβδόβουλλο του αντιόχου βλ. D. Tsougarakis, «The Byzantine Seals from 

Crete», Studies in Byzantine Sigillography 2, εκδ. N. Oikonomides, Ουάσιγκτον 1990, 
148 αρ. 30.

46 ν. Allegro – Maria Ricciardi, Le fortificazione ellenistiche di Gortina, Gortina IV, 
πάδοβα 1999, 275-281.

47 Βίος Ανδρέα Κρήτης, 177.
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η προσεκτική ανάγνωση του Βίου του ανδρέα κρήτης επιτρέπει την αναθεώ-
ρηση της υπόθεσης περί της ραγδαίας παρακμής της γόρτυνας μετά τον σεισμό 
του 670-680, που έχει υποστηριχθεί από τους Iταλούς αρχαιολόγους. ςτον Βίο 
εξυμνούνται αφενός η φιλανθρωπία του μητροπολίτη της γόρτυνας προς το 
ποίμνιό του μετά από την επιδημία πανώλης, την ξηρασία και τη σιτοδεία, και 
αφετέρου η αντίσταση που πρόβαλε απέναντι στους Άραβες επιδρομείς. τα δύο 
αυτά σημεία έχουν επισημανθεί πολλές φορές στη βιβλιογραφία ως η απόδειξη 
της δημογραφικής κρίσης και της σοβαρότητας των αραβικών επιδρομών που 
έπληξαν τη γόρτυνα. ςτο ίδιο κείμενο, ωστόσο, γίνεται λόγος για την επισκευή 
των πα λαιών εκκλησιών της πόλης, για την ανέγερση ενός περίλαμπρου ναού 
αφιερωμένου στην παναγία των βλαχερνών και την ίδρυση νοσοκομείου και 
πτωχοκομείου.48 το οικοδομικό και κοινωνικό αυτό πρόγραμμα, με το οποίο ο 
μητροπολίτης ευεργέτησε την πόλη του, προϋποθέτει διαθέσιμους οικονομικούς 
πόρους, εργατικό δυναμικό αλλά και κοινωνική αλληλεγγύη. νοσοκομεία και φι-
λανθρωπικά ιδρύματα μέσα στις πόλεις απαντούν στην ανάγκη για τη φροντίδα 
των φτωχών και αρρώστων και μαρτυρούν έμμεσα την παρουσία τους σε αυτές.49 

τα ίδια τα αρχαιολογικά ευρήματα αμβλύνουν την εικόνα της παρακμής 
της πόλης μετά τον σεισμό: σύμφωνα με τα κεραμικά ευρήματα οι εμπορικές 
σχέσεις με άλλες περιοχές της αυτοκρατορίας, αν και περιορισμένες δεν είχαν 
διακοπεί κατά τον 8ο αιώνα,50 όπως δεν είχε διακοπεί ούτε η νομισματική κυ-
κλοφορία.51 η μαρτυρία της σιγιλλογραφίας, εξίσου σημαντική, αν και όχι όσο 
θα έπρεπε αξιοποιημένη στη σύγχρονη βιβλιογραφία, δείχνει ότι η γόρτυνα δεν 
σταματά να είναι το κέντρο της διοικητικής και εκκλησιαστικής εξουσίας και 
στους αιώνες που ακολουθούν.52 

48 ó.π., 176.
49 Patlagean, Pauvreté, 193-195.
50 Elisa Chiara Portale, «Gortina e il commercio mediterraneo. Le anfore da trasporto tra 

l’età di Augusto e la concuista araba. Parte II. Epoca protobizantina», Creta romana e 
protobizantina, τ. γ 1, 965-973.

51 S. Garraffo, «Gli scavi di Gortina e i problemi della circolazione monetaria a Creta nella 
seconda Dark Age (668-824 ca.)», Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi 
e metodi. Atti del Congresso Internazionale, Padova, 31 marzo-2 aprile 2000, εκδ. G. 
Gorini, πάδοβα 2001, 223-233.

52 μολυβδόβουλλα που σχετίζονται με τη γόρτυνα: τsougarakis, «The Byzantine Seals 
from Crete», αρ. 1, 2, 3, 33, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50. πρβλ. τις παρατηρήσεις του α. 
Dunn για τη συνεισφορά της σιγιλλογραφίας στη μελέτη της ιστορίας των πόλεων κατά 
τους «σκοτεινούς αιώνες»: α. Dunn, «A Byzantine Fiscal Official’s Seal from Knossos 
Excavations and the Archaeology of Dark-Age Cities», Creta romana e protobizantina, 
τ. α΄, 138-146.
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αν η γόρτυνα προσφέρεται για τη μελέτη του σταδιακού μετασχηματισμού 
των πόλεων από τον 4ο έως τον 8ο αιώνα, στην έλεύθερνα μπορούμε να μελε-
τήσουμε τις αλλαγές που έχουν ήδη συντελεστεί. Οι ανασκαφές στο πυργί της 
έλεύθερνας δίνουν μιαν εικόνα της πόλης σε μια πολύ συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, από τις αρχές του 7ου έως τα μέσα του 8ου αιώνα.

η έλεύθερνα βρίσκεται σε μια φυσικά οχυρωμένη τοποθεσία στις βορειο-
δυτικές υπώρειες της Ίδης (εικ. 3). H θέση είναι προνομιακή, καθώς από τα 
νότια καλύπτεται από τον ορεινό όγκο, ενώ από τα βόρεια έχει ελεύθερη πρό-
σβαση προς τη θάλασσα. Όπως και οι γειτονικές της αξός, ςύβριτος και λάμπη, 
η έλεύθερνα συγκαταλέγεται σε μια ομάδα ημιορεινών πόλεων, που βρίσκονται 
σε υψόμετρο 300-400 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, και των οποίων 
η οικονομία βασισμένη στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, την 
υλοτομεία και τα βότανα τούς επέτρεπε να απολαμβάνουν ένα καθεστώς οικονο-
μικής αυτάρκειας. η ολοκλήρωση του κρητικού οδικού συστήματος την εποχή 

Εικόνα 3. έλεύθερνα: η ακρόπολη και η κάτω πόλη από νότια
1. κεντρικό πλάτωμα 2. Δεξαμενές 3. πύργος 4. ναός ςωτήρα-Χριστού

5. «Άγιος μάρκος» 6. «αγία έιρήνη» 7. Θέση κατσίβελος: βασιλική αρχαγγέλου μιχαήλ
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του αδριανού έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη των πόλεων της ενδοχώρας που βρί-
σκονταν κοντά στις μεγάλες αρτηρίες. η Tabula Peutingeriana, αναπαράγει ένα 
χάρτη των κυριότερων οδικών αρτηριών της αυτοκρατορίας, ο οποίος χρονολο-
γείται ανάμεσα στα 335 και 366. ςε αυτόν εικονογραφείται η θέση της έλεύθερ-
νας στο κρητικό οδικό δίκτυο, αφού ελέγχει τη σημαντική οδική αρτηρία που 
ενώνει την πρωτεύουσα γόρτυνα με το βόρειο και δυτικό τμήμα του νησιού.53 

η ελληνιστική πόλη εκτεινόταν γύρω και πάνω σε δύο λόφους, τον λόφο 
πυργί στην προέκταση του χωριού αρχαία έλεύθερνα (γνωστού παλαιότερα με 
το όνομα πρινές), και τον λόφο νησί στην προέκταση του χωριού έλεύθερνα (η 
παλιά ονομασία του οποίου ήταν αναρχουδομέτοχα). από τη ρωμαϊκή περίοδο 
και ύστερα ο λόφος νησί παύει να κατοικείται. ςύμφωνα με τον ανασκαφέα 
Θανάση καλπαξή, σε ορισμένες φάσεις της ιστορίας της, η πόλη που εκτεινόταν 
στους γειτονικούς λόφους μπορεί να καταλάμβανε μια επιφάνεια από 100 έως 
200 εκτάρια. ώστόσο, δεν είμαστε ακόμα σε θέση να ορίσουμε τους διαφορετι-
κούς τρόπους οργάνωσης της κατοίκησης ή την οικιστική εξέλιξη της πόλης στη 
διαχρονία.54 η έκταση και τα όρια της ρωμαϊκής πόλης δεν είναι γνωστά, όπως 
δεν είναι γνωστά ούτε αυτά της πρωτοβυζαντινής έλεύθερνας. έξάλλου, κανένα 
από τα μεγάλα δημόσια συγκροτήματα (αγορά, θέατρο, βουλευτήριο) που χαρα-
κτηρίζουν μια αρχαία πόλη δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. 

η ακρόπολη και οικιστικός πυρήνας διαχρονικά της αρχαίας πόλης ταυτίζε-
ται με τον λόφο του πρινέ, το λεγόμενο πυργί. η βάση του στενόμακρου και σε 
ορισμένα σημεία εξαιρετικά απόκρημνου λόφου ορίζεται από δύο χειμάρρους, 
τη Χαλοπότα στα δυτικά και τον Φαραγγίτη στα ανατολικά, οι οποίοι ενώνονται 
στο βόρειο άκρο του λόφου για να ακολουθήσουν κοινή διαδρομή προς τη θά-
λασσα. ςημαντικές οδικές αρτηρίες ακολουθούσαν το περίγραμμα του λόφου 
και κατευθύνονταν προς τη βόρεια έξοδο της πόλης, όπου εντοπίζονται τα νε-
κροταφεία της ελληνιστικής έλεύθερνας. η κορυφή της ακρόπολης ήταν προ-
σβάσιμη από τα νότια από στενό πέρασμα που προστατευόταν από έναν πύργο, 
στον οποίο οφείλει ο λόφος το όνομά του.55 

Οι ανασκαφές του πέτρου Θέμελη στη θέση κατσίβελος, στο στενό άνδη-
ρο που περιβάλλει στα ανατολικά τη βάση του λόφου πυργί, αποκάλυψαν την 

53 Ch. Tsigonaki, «Les villes crétoises aux VIIe et VIIIe siècles: l’apport des recherches 
archéologiques à Eleutherna», ASAtene 84 (2007), 268-269.

54 α. καλπαξής, «η πόλη της αρχαίας έλεύθερνας και η εγγύτερη οικιστική της περιο-
χή», Ελεύθερνα Τομέας ΙΙ. 2. Ένα ελληνιστικό σπίτι (“Σπίτι Α”) στη θέση Νησί, εκδ. α. 
Kαλπαξής – A. Furtwängler – A. Schnapp κ. ά, ρέθυμνο 1994, 17-21.

55 ν. ςταμπολίδης, «έλεύθερνα. η θέση», Ελεύθερνα, Πόλη-Ακρόπολη-Νεκρόπολη, εκδ. ν. 
ςταμπολίδης, αθήνα 2004, 18-21. ν. ςταμπολίδης, Αρχαία Ελεύθερνα, Δυτικός Τομέας, 
αθήνα 2008.
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ευμάρεια της ρωμαϊκής πόλης. Ένα συγκρότημα θερμών στο βόρειο άκρο του 
ανασκαμμένου χώρου και ένα μικρό βαλανείο στο νότιο άκρο του οικοδομήθη-
καν πιθανότατα στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. και συνέχισαν να χρησι-
μοποιούνται μέχρι τα μέσα του 4ου αιώνα. Δύο πολυτελείς αστικές επαύλεις, οι 
Οικίες ι και ιι ανεγέρθηκαν πιθανότατα κατά τον 1ο αιώνα π.Χ., και γνώρισαν 
πολλές μεταγενέστερες μετασκευές και υποδιαίρεση των χώρων τους. ςύμφωνα 
με τον ανασκαφέα η καταστροφή των κτισμάτων στη συνοικία του κατσίβελου 
οφείλεται στον τρομακτικό σεισμό του 365, γεγονός που εικονογραφείται με τον 
πλέον δραματικό τρόπο από την ανεύρεση κάτω από τα ερείπια των σκελετών 
των θυμάτων του σεισμού.56 τα θύματα αυτά έμειναν άταφα, απόδειξη της ολο-
κληρωτικής εγκατάλειψης που ακολούθησε. 

ςτο βορειότερο άκρο του ανδήρου ο π. Θέμελης ανέσκαψε έναν χριστιανικό 
ναό, αφιερωμένο σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή στον αρχάγγελο μιχαήλ 
από τον επίσκοπο έυφρατά. η τρίκλιτη βασιλική έχει χρονολογηθεί στα μέσα 
του 5ου αιώνα από τον π. Θέμελη, ο οποίος ταυτίζει τον έυφρατά της κτητορι-
κής επιγραφής με τον επίσκοπο έλεύθερνας που συμμετείχε στην Οικουμενική 
ςύνοδο της Χαλκηδόνας το 451. αν όντως συμβαίνει αυτό, πρόκειται για μια 
από τις σπάνιες αλλά ευτυχείς συμπτώσεις, όπου τα αρχαιολογικά ευρήματα 
συμβαδίζουν με τις ιστορικές μαρτυρίες. ςτη βασιλική αναγνωρίζεται και μια 
δεύτερη οικοδομική φάση που χρονολογείται στον 7ο αιώνα. ςύμφωνα με τον 
ανασκαφέα, ο σεισμός του 670, γνωστός για τις καταστρεπτικές του συνέπειες 
στην γόρτυνα, έβαλε τέλος στη λειτουργία της εκκλησίας. κεραμικά ευρήματα 
του 8ου αιώνα υποστηρίχθηκε ότι προέρχονται από ένα μικρό παρεκκλήσι που 
συνέχιζε να λειτουργεί στη βορειοανατολική γωνία του κεντρικού κλίτους της 
βασιλικής.57

η ταύτιση του μνημείου αυτού με την επισκοπική εκκλησία της πόλης δεν 
φαίνεται να ευσταθεί. η επισκοπική εκκλησία αποτελεί για την πρωτοβυζαντινή 
πόλη την καρδιά του εκκλησιαστικού και διοικητικού κέντρου της. η βασιλική 
στον κατσίβελο ήταν απομονωμένη, αφού τα κτήρια που έχουν αποκαλυφθεί 
κοντά σε αυτήν φαίνεται ότι εγκαταλείπονται στα μέσα του 4ου αιώνα και ότι 
επαναχρησιμοποιούνται μόλις τον 7ο αιώνα. η θέση της εκκλησίας κοντά στο 
βόρειο άκρο της πόλης, η ύπαρξη οργανωμένου νεκροταφείου βόρεια και νό-

56 Ancient Eleutherna, Sector I, τ. α΄, εκδ. P. Themelis, αθήνα 2009, 63-79.
57 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα, Τομέας Ι, τ. α΄, εκδ. π. Θέμελης, αθήνα 2004, 46-63. αντιρ-

ρήσεις για τη χρονολόγηση της βασιλικής στο πρώτο μισό του 5ου αιώνα έχουν διατυ-
πωθεί από τον μ. ανδριανάκη, «Χριστιανικά μνημεία της επαρχίας μυλοποτάμου», O 
Μυλοπόταμος από την αρχαιότητα ως σήμερα. Περιβάλλον – Αρχαιολογία – Ιστορία – 
Λαο γραφία – Κοινωνιολογία. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, εκδ. έιρήνη γαβριλάκη – ι. 
ζ. τζιφόπουλος, ρέθυμνο, 2006-2007, 51 σημ. 17.
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τια του κτηρίου, καθώς και η αφιέρωση στον αρχάγγελο μιχαήλ, οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια από τις κοιμητηριακές βασιλικές της πόλης.

Ο βυζαντινός ναός του ςωτήρα-Χριστού στο βορειότερο άκρο του ανδήρου 
έχει κτιστεί πάνω στα ερείπια μιας πρωτοβυζαντινής εκκλησίας. από τον μ. 
ανδριανάκη έχει υποστηριχθεί ότι πιθανότατα επρόκειτο για ένα περί κεντρο 
κτήριο.58 έπιπλέον, δύο πρωτοβυζαντινές βασιλικές έχουν εντοπιστεί ανάμεσα 
στη θέση κατσίβελος και στον ναό του ςωτήρα-Χριστού. τα μνημεία αυτά που 
οι ντόπιοι θέλουν να αποκαλούν Άγιο μάρκο και αγία έιρήνη δεν έχουν ακόμα 
ανασκαφεί. η συγκέντρωση των θρησκευτικών κτηρίων στην ανατολική κλιτύ 
του λόφου πυργί υποδεικνύει ότι εδώ θα πρέπει να αναζητηθεί η πόλη του 5ου 
και 6ου αιώνα. αντίθετα, οι ανασκαφές του ν. ςταμπολίδη στη δυτική κλιτύ του 
λόφου δεν έχουν φέρει στο φως ενδείξεις κατοίκησης κατά την πρωτοβυζαντινή 
περίοδο.

η κατασκευή του τείχους της ακρόπολης σηματοδοτεί μια αποφασιστική το-
μή στην ιστορία της πόλης της έλεύθερνας. Ο πύργος που ελέγχει το βόρειο πέ-
ρασμα στην ακρόπολη αποτελεί τμήμα του οχυρωματικού περιβόλου του λόφου 
(εικ. 4). η αναστήλωση του πύργου το 1967 σίγουρα τον έσωσε από κατάρρευ-
ση, ήταν όμως τόσο ριζική, ώστε με δυσκολία αναγνωρίζει κανείς σήμερα ποια 
πλευρά του απεικονίζεται στη φωτογραφία που είχε τραβήξει ο G. Gerola γύρω 

58 ανδριανάκης, «Χριστιανικά μνημεία της επαρχίας μυλοποτάμου», 20, 59.

Εικόνα 5. Ο πύργος (φωτογραφία αρχείου G. Gerola)
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στο 1900 (εικ. 5). Ο πύργος με συμπαγή πυρήνα είχε πιθανότατα τετράγωνη 
κάτοψη (με πλευρά 5μ. περίπου). Ο πυρήνας του είχε κατασκευαστεί με αργούς 
λίθους, πλίνθους και κονίαμα, ενώ οι εξωτερικές του επιφάνειες είχαν επενδυ-
θεί με καλά λαξευμένους λίθους σε ψευδο-ισόδομο σύστημα με σπασμένα κε-
ραμίδια ανάμεσα στους αρμούς. τα τμήματα του περιβόλου που διατηρούνται 
παρουσιάζουν παρόμοια τοιχοποιία, οι εξωτερικοί λίθοι έχουν όμως στις περισ-
σότερες περιπτώσεις αποκολληθεί ή αποσπαστεί για να επαναχρησιμοποιηθούν, 
με αποτέλεσμα να διασώζεται μόνον ο εσωτερικός πυρήνας. ώς προς την τοι-
χοποιία, το τείχος της έλεύθερνας παρουσιάζει μεγάλες αναλογίες με αυτά της 
ακρόπολης της γόρτυνας,59 της λύκτου60 και της κυδωνίας.61 η τοιχοποιία αυτή 
θεωρείται χαρακτηριστική για τον 7ο αιώνα, λόγος για τον οποίο και τα τείχη 
των τριών παραπάνω πόλεων έχουν χρονολογηθεί στον αιώνα αυτόν.62 το τεί-
χος στην ακρόπολη της έλεύθερνας είναι αναπόσπαστο τμήμα του οικισμού του 
οποίου εξασφάλιζε την άμυνα. η χρονολογία ανέγερσής του εξαρτάται δηλαδή 
άμεσα από το πότε οργανώθηκε ο οικισμός της ακρόπολης. 

Οι ανασκαφές που διηύθυνε ο Θ. καλπαξής για περίπου είκοσι πέντε χρόνια 
στο κεντρικό πλάτωμα της ακρόπολης έφεραν στο φως, το ένα δίπλα στο άλλο, 
δύο σημαντικά λατρευτικά κτήρια, ένα ειδωλολατρικό και ένα χριστιανικό, επι-
βεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση του ανασκαφέα ότι εκεί έπρεπε να αναζητη-
θούν τα σημαίνοντα δημόσια κτήρια της πόλης.63 το πρώτο ήταν σε χρήση από 
τα αρχαϊκά χρόνια έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. το δεύτερο αποτελεί τον πυρήνα του 
βυζαντινού οικισμού που οργανώθηκε στην τειχισμένη ακρόπολη. 

από τον χριστιανικό ναό διατηρούνται μόνον τα θεμέλιά του. η όχι συνη-
θισμένη κάτοψη του ναού είναι το αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης στον πυρήνα 

59 G. Ortolani, «La fortificazione bizantina sull’acropoli di Gortina», Creta romana e proto-
bizantina, τ. γ 1, 801-812.

60 ν. γιγουρτάκης, «Οι βυζαντινές οχυρώσεις της λύκτου. πρώιμες βυζαντινές ή μεσο-
βυζαντινές κατασκευές;», ‘‘Λύκτος ἐϋκτιμένη’’, Διεθνές επιστημονικό συνέδριο, Καστέλι 
Πεδιάδος 9-11 Νοεμβρίου 2007 (υπό εκτύπωση).

61 μ. ανδριανάκης, «το έργο της επιστημονικής επιτροπής ανάδειξης βυζαντινού και βε-
νετσιάνικου οχυρωματικού περιβόλου Χανίων», Αρχαιολογικό Έργο Κρήτης 1, Πρακτικά 
της 1ης Συνάντησης, Ρέθυμνο, 28-30 Νοεμβρίου 2008, εκδ. μ. ανδριανάκης – Ίρις τζαχί-
λη, ρέθυμνο 2010, 93-96.

62 το είδος της τοιχοποιίας δεν αποτελεί από μόνο του ασφαλές χρονολογικό κριτήριο. Ίδια 
τοιχοποιία παρουσιάζει και το τείχος στη βύλλιδα, το οποίο επιγραφικά αποδίδεται στον 
αρχιτέκτονα βικτωρίνο και χρονολογείται στον 6ο αιώνα: J.- P. Sodini, «The Transfor-
mation of Cities in Late Antiquity within the Provinces of Macedonia and Epirus», The 
Transition to Late Antiquity, 321 εικ. 2-3.

63 Ελεύθερνα Τομέας ΙΙ. 1. Επιγραφές από το Πυργί και το Νησί, εκδ. α. καλπαξής, ρέθυμνο 
1991, 11-15. α. καλπαξής, «Οι ακροπόλεις. κεντρικός ανασκαφικός τομέας ιι», Ελεύ-
θερνα, Πόλη – Ακρόπολη – Νεκρόπολη, 110-115.
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του ενός προγενέστερου ρωμαϊκού κτηρίου (εικ. 6). πρόκειται για μια επιμήκη 
αίθουσα με τέσσερις αψίδες από τις οποίες η ανατολική είναι ελεύθερη, ενώ 
οι υπόλοιπες εγγεγραμμένες στην τοιχοποιία. μικρά διαμερίσματα καταλαμβά-
νουν τις γωνίες του κτηρίου. το κτήριο αυτό υπέστη μια ριζική μεταβολή κατά 
τη μετατροπή του σε εκκλησία. το εμβαδόν του διπλασιάστηκε με την προσθήκη 
πλαϊνών κλιτών στα βόρεια και νότια, καθώς και νάρθηκα στα δυτικά. τέσσερις 
πεσσοί προστέθηκαν στο κέντρο περίπου του ρωμαϊκού κτηρίου, ορίζοντας έναν 
χώρο σχεδόν τετράγωνο. υποβάσταζαν πιθανότατα έναν ξυλότρουλο, δηλαδή 
μιαν υπερυψωμένη πυραμιδοειδή στέγη επάνω σε τετράγωνο τύμπανο. ταφές 

Εικόνα 6. κάτοψη του χριστιανικού ναού στο κεντρικό πλάτωμα του πυργιού (σχέ-
διο: π. ςτεφανάκη)
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κατέλαβαν τη βόρεια και νότια κόγχη, τον νάρθηκα και τα εσωτερικά ανατολικά 
και δυτικά διαμερίσματα. έξάλλου, μικρό νεκροταφείο δημιουργήθηκε στα νό-
τια της εκκλησίας, στη θέση που καταλάμβανε προγενέστερα ο ειδωλολατρικός 
ναός. Οι τάφοι, κιβωτιόσχημοι και καλυβίτες, είχαν τοποθετηθεί επάνω στο δά-
πεδο του αρχαίου ναού.64 

κτήρια του οικισμού, η ανασκαφή των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη, ανα-
πτύσσονται βόρεια και νότια από την εκκλησία. Ο χαρακτηρισμός τους ως οι-
κιών είναι μέχρι τώρα ο πιο πιθανός, καθώς τα αρχαιολογικά ευρήματα, κεραμι-
κή, μικροαντικείμενα και οργανικά κατάλοιπα είναι συμβατά με οικιακές δομές. 
ςτενός δρόμος πρόσφερε πρόσβαση στη βόρεια συστάδα των οικιών, η οποία 
δεν φαίνεται να κατασκευάστηκε στη βάση ενός ενιαίου σχεδίου. τα κτήρια της 
νότιας συστάδας του οικισμού έχουν πιο σαφή οργάνωση, η οποία καθορίζεται 
από δρόμους παραλλήλους στις πλαγιές του λόφου με αγωγούς απορροής των 
ομβρίων υδάτων στη μια πλευρά τους. τα κτήρια αυτά θεμελιώθηκαν επίσης 
απευθείας επάνω σε προγενέστερα σημαντικά οικοδομήματα της ρωμαϊκής πε-
ριόδου, από τα οποία ξεχωρίζει ένα εκτεταμένο συγκρότημα λουτρών.

από τη μελέτη της στρωματογραφίας, των νομισμάτων και των κινητών ευ-
ρημάτων των ανασκαφών του κεντρικού πλατώματος έχουν προκύψει σημαντι-
κές μαρτυρίες για την ιστορία της ακρόπολης της έλεύθερνας. τα κτήρια της 
ρωμαϊκής περιόδου στο κεντρικό πλάτωμα φαίνεται ότι καταστράφηκαν γύρω 
στα μέσα του 4ου αιώνα. Δεν αποκλείεται ο ίδιος σεισμός που κατέστρεψε τη 
συνοικία στον κατσίβελο να ευθύνεται και για την καταστροφή των δημοσίων 
κτηρίων στην ακρόπολη. Ένα μεγάλο κενό στην κατοίκηση του κεντρικού πλα-
τώματος της ακρόπολης μεσολάβησε από το δεύτερο μισό του 4ου αιώνα έως 
τις αρχές του 7ου αιώνα. ςτις αρχές του 7ου αιώνα χρονολογείται πιθανότατα 
η οργάνωση του τειχισμένου οικισμού στην ακρόπολη. τα αρχαιολογικά ευρή-
ματα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για την επιβίωση του οικισμού τουλάχιστον 
μέχρι το πρώτο μισό του 8ου αιώνα. αντίθετα, δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί 
ευρήματα, τα οποία θα χρονολογούνταν στον 9ο αιώνα. 

το τείχος που περιβάλλει τον λόφο δεν μπορεί παρά να κατασκευάστηκε 
για να προστατέψει τον οικισμό της ακρόπολης στις αρχές του 7ου αιώνα. προ-
στατευμένες από το τείχος ήταν και οι δύο υπόσκαφες δεξαμενές που εντοπί-
ζονται στη δυτική πλαγιά του λόφου (εικ. 7). καθώς οι έρευνες στις δεξαμενές 
βρίσκονται σε εξέλιξη δεν είναι δυνατή η ασφαλής χρονολόγησή τους, αν και 
το πιθανότερο είναι ότι οι δεξαμενές κατασκευάστηκαν είτε στην ελληνιστική 
είτε στη ρωμαϊκή περίοδο. Δεν γνωρίζουμε αν το σύστημα υδροδότησης της 
πόλης, μέρος του οποίου αποτελούσαν οι δεξαμενές, λειτουργούσε ακόμα κατά 

64 Tsigonaki, «Les villes crétoises», 276-278 εικ. 11-14.
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την πρωτοβυζαντινή περίοδο. ώστόσο, παλαιότερη ανασκαφή του Θ. καλπαξή 
μπροστά από την είσοδο των δεξαμενών είχε φέρει στο φως πολλά θραύσματα 
αμφορέων του 7ου και του 8ου αιώνα, γεγονός που φανερώνει ότι οι κάτοικοι 
της οχυρωμένης ακρόπολης εξακολουθούσαν να αντλούν νερό από εκεί.

η αμυντική αναβάθμιση της ακρόπολης αποτελεί ίσως την πιο ριζοσπαστι-
κή αλλαγή στο αστικό τοπίο της έλεύθερνας. η μεγάλων διαστάσεων εκκλησία, 
αλλά και τα δύο μολυβδόβουλλα που βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο της, 
επιτρέπουν την υπόθεση ότι το εκκλησιαστικό και διοικητικό κέντρο της πόλης 
μεταφέρθηκε στην οχυρωμένη ακρόπολη.65 Όπως και στη γόρτυνα δεν έχουν 
αναγνωριστεί κατάλοιπα οχύρωσης στην κάτω πόλη. για την κατοίκηση στην 
κάτω πόλη οι πληροφορίες είναι ακόμα αποσπασματικές. από την ανασκαφή στη 
θέση κατσίβελο προκύπτει ότι κτήρια, όπως το μικρό βαλανείο που είχε εγκατα-
λειφθεί στα μέσα του 4ου αιώνα, επαναχρησιμοποιούνται κατά τον 7ο αιώνα.66 

η ημιορεινή έλεύθερνα σε καμία περίπτωση δεν ήταν απομονωμένη από τον 
έξω κόσμο. Διατηρούσε τις επαφές με την κεντρική διοίκηση, όπως αποδεικνύε-
ται από τα μολυβδόβουλλα, ενώ έχει διαπιστωθεί και περιορισμένη κυκλοφορία 
επίκαιρου νομίσματος.67 κεραμικά ευρήματα και αντικείμενα μεταλλοτεχνίας, 

65 για τα δύο μολυβδόβουλλα βλ. Tsigonaki, «Les villes crétoises», 289 εικ. 18
66 Πρωτοβυζαντινή Ελεύθερνα, Τομέας Ι, τ. α΄, 65-66 εικ. 98-99.
67 Tsigonaki, «Les villes crétoises», 286-288 εικ. 17.

Εικόνα 7. η είσοδος των υπόσκαφων δεξαμενών
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είτε εισηγμένα είτε κατασκευασμένα επί τόπου, εγγράφονται σε τύπους γνω-
στούς, διαδεδομένους στη μεσόγειο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 
σφαιρικοί αμφορείς (εικ. 8α-β), τη διάδοση των οποίων στη μεσογειακή λεκάνη 
κατά τον 7ο και τον 8ο αιώνα έχει μελετήσει η αναστασία γιαγκάκη.68 Ένα 
χάλκινο αγγείο από το πυργί (εικ. 9) βρίσκει το πιο κοντινό του παράλληλο σε 
ένα αγγείο από το αμόριο (εικ. 10).69 το αγγείο από το πυργί προέρχεται από τα 
τελευταία στρώματα κατοίκησης του χώρου, ενώ το αγγείο από το αμόριο βρέ-
θηκε σε στρώμα του 9ου αιώνα. παρόμοιου σχήματος χάλκινα αγγεία απαντούν 
σε διάφορες θέσεις της μεσογείου και χρονολογούνται από τα τέλη του 6ου έως 
τις αρχές του 9ου αιώνα.70 

Όπως και στις άλλες επαρχίες της αυτοκρατορίας και παρά τη χρονική καθυ-
στέρηση σε σχέση με αυτές, οι αλλαγές στη μορφή των κρητικών πόλεων υπαγο-

68 Anastasia Yangaki, La céramique des IVe-VIIIe siècles ap. J.-C. d’Eleutherna: sa place 
en Crète et dans le bassin égéen, αθήνα 2005, 194-196, 216-219 και χάρτης 3.

69 Chr. Lightfoot, «Trade and Industry in Byzantine Anatolia: The Evidence from Amo-
rium», DOP 61 (2007), 282 εικ. 12-13.

70 Brigitte Pitarakis, «Une production caractéristique de cruches en alliage cuivreux (VIe-
VIIIe siècles): typologie, techniques et diffusion», Antiquité Tardive 13 (2005), 11-27.

Εικόνα 8α-β. ςφαιρικός αμφορέας του 8ου αι. (σχέδιο: αγάπη λαδιανού)
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ρεύονται πλέον από τις ανάγκες της άμυνας.71 η οχύρωση των ακροπόλεων της 
γόρτυνας και της έλεύθερνας και η μεταφορά εκεί του διοικητικού και εκκλη-
σιαστικού κέντρου δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως μεμονωμένες περιπτώσεις. 
η ακρόπολη της λύκτου (λόφος του τιμίου ςταυρού), η ακρόπολη της κυδω-
νίας (λόφος καστέλλι) και η ακρόπολη της Χερσονήσου (λόφος καστρί) οχυρώ-
νονται πιθανότατα την ίδια εποχή.72 η έμμεση μαρτυρία του Άραβα ιστορικού 
al-Baladhuri για την ύπαρξη φρουρίων που καταστράφηκαν από τους Άραβες 
κατακτητές του νησιού φαίνεται να επιβεβαιώνεται.73

ςτην πραγματεία Περί Στρατηγίας, ανωνύμου συγγραφέα του 6ου αιώνα ή, 
σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, έργο του 8ου αιώνα που πρέπει να αποδοθεί 
στον ςυριανό μάγιστρο, οι πόλεις που βρίσκονται πάνω σε απόκρημνους λόφους 
με δύσκολη πρόσβαση συγκαταλέγονται ανάμεσα στις ιδανικές θέσεις για να 
χτιστεί μια πόλη. η θέση πρέπει να επιτρέπει την ανέγερση τείχους, την αν-
εμπόδιστη από τους εχθρούς τροφοδοσία με νερό, να παρέχει οικοδομικό υλικό 
και ξυλεία.74 το πυργί της έλεύθερνας συγκέντρωνε αναμφίβολα όλες αυτές τις 

71 βλ. Saradi, The Byzantine City, 464-470.
72 Tsigonaki, «Les villes crétoises», 284-285.
73 The origins of the Islamic State, Being a Translation from the Arabic, accompanied with 

Annotations, Geographic and Historic Notes of the Kitab futuh al-buldan of al-Imam 
Abu-l Abbas, Ahmad ibn-Jabir al-Baladhuri, εκδ. Ph. Khuri Hitti, νέα υόρκη 1916, 376.

74 Saradi, The Byzantine City, 100-101. για τη χρονολόγηση της πραγματείας στον 8ο αιώ-

Εικόνα 9. Χάλκινο αγγείο από την 
έλεύθερνα.

Εικόνα 10. Χάλκινο αγγείο από το 
αμόριο (Chr. Lightfoot, «Trade and 

Industry», 282 εικ. 12).
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προϋποθέσεις. αν συνυπολογιστούν τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα που προέ-
κυψαν από τις ανασκαφές στο πυργί, η μαρτυρία του γενέσιου για τη μία πόλη 
που αντιστάθηκε στους Άραβες αποκτά άλλη βαρύτητα. η πόλη που υπονοεί ο 
γενέσιος, αυτήν που τη βοήθησε το όνομά της να αντισταθεί, φαίνεται ότι πράγ-
ματι υπήρξε και δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από την έλεύθερνα, γνωστή στις 
βυζαντινές πηγές και ως έλευθέραι.75

♦

η συζήτηση που προηγήθηκε βασισμένη στα νέα αρχαιολογικά δεδομένα από 
τη γόρτυνα και την έλεύθερνα σίγουρα καταδεικνύει τον αναβαθμισμένο ρόλο 
της αρχαιολογικής έρευνας για τη μελέτη της ιστορίας των βυζαντινών πόλεων, 
ειδικά όταν αυτή συνδυάζεται με τη μαρτυρία των διαθέσιμων ιστορικών πηγών. 
ταυτόχρονα αναδεικνύει και τους περιορισμούς που θέτουν οι αργοί ρυθμοί της 
συστηματικής ανασκαφής και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, όταν το 
ζητούμενο είναι η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης μιας πόλης. η παλαιότερη 
άποψη για την εξαφάνιση των κρητικών πόλεων πριν από την αραβική κατάκτη-
ση αποδεικνύεται λανθασμένη. το πολύ πιο σύνθετο θέμα που προκύπτει είναι 
ποιά μορφή είχαν τελικά αυτές οι πόλεις και ποιοί ήταν οι κάτοικοί τους. έρω-
τηματικό παραμένει για παράδειγμα η σχέση ακρόπολης και κάτω πόλης, τόσο 
στην περίπτωση της γόρτυνας όσο και της έλεύθερνας. έξίσου δύσκολη είναι η 
ταυτοποίηση των κοινωνικών ομάδων που κατοικούσαν στις πόλεις, ειδικά των 
χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων, τα οποία δεν αφήνουν πίσω τους αναγνωρί-
σιμα αρχαιολογικά ίχνη. ώστόσο, γίνεται φανερό ότι η συζήτηση για θεμελιώδη 
ζητήματα ως προς την ερμηνεία των αλλαγών στις βυζαντινές πόλεις, όπως o 
ρόλος της ακρόπολης, η συρρίκνωση του αστικού χώρου, η «αγροτικοποίηση» 
και η απομόνωση μπορεί να τεθεί σε νέες βάσεις. 

να βλ. Ph. Rance, «The Date of the Military Compendium of Syrianus Magister (formerly 
the Sixth-Century Anonymus Byzantinus)», BZ 100 (2008), 701-737.

75 πρώτος ο νικόλαος παναγιωτάκης είχε διατυπώσει την υπόθεση ότι ο γενέσιος αναφέ-
ρεται στην έλεύθερνα: ν. παναγιωτάκης, «ζητήματα τινά της κατακτήσεως της κρήτης 
υπό των αράβων», Κρητικά Χρονικά 15-16/ιι (1961-62), 21 και σημ. 44. και κατά τον 
Δ. τσουγκαράκη, η μια πόλη που έμεινε ελεύθερη, αν δεν πρόκειται για επινόηση των 
βυζαντινών συγγραφέων, θα μπορούσε να ήταν η έλεύθερνα: Tsougarakis, Byzantine 
Crete, 34 σημ. 53.
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ηλίας αναγνωστάκης  
Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Ε.Ι.Ε.

μονεμβασία – λακεδαίμων:  
για μια τυπολογία αντιπαλότητας  

και για την κυριακή αργία στις πόλεις

ςτα μέσα του 12ου αιώνα ο αραβοσικελός γεωγράφος έδρισί (Edrisi ή Idrisi) 
αναφέρει ότι στην πελοπόννησο υπάρχουν περίπου πενήντα πόλεις, ενώ δύο 
αιώνες πιο πριν, στα μέσα του 10ου αιώνα, το Περὶ θεμάτων σύγγραμμα κάνει 
λόγο για σαράντα, όσες περίπου και οι επισκοπές (37) που καταμετρούμε στον 
προβληματικό επισκοπικό κατάλογο, στον λεγόμενο της έικονομαχίας του 8ου 
αιώνα.1 έπιχειρώντας αυτήν την επιγραμματική επισκόπηση, σε μια αναδρομική 
πορεία από τον 12ο αιώνα και πίσω, διευκρινίζομε αμέσως ότι οι αναφερόμενοι 
αριθμοί θα μπορούσε μεν να αντιστοιχούν σε απλούς οικισμούς αλλά επουδενί 
σε μια οικιστική πραγματικότητα «πόλεων» της μεσοβυζαντινής πελοποννήσου, 
σύμφωνα με τα πορίσματα της αρχαιολογικής και της ιστορικής έρευνας. αυ-
τοί οι στρογγυλοί αριθμοί πόλεων, σαν τις εκατόν πόλεις της κρήτης, μάλλον 
κυκλοφορούσαν ως πληροφορίες και αναπαράγονταν, ενώ αποτελούσαν απλές 
πιθανολογίες με βάση παλαιά κείμενα, όπως τα πρωτοβυζαντινά Itineraria και ο 
Συνέκδημος του ιεροκλέους.2 βέβαια, ο έδρισί σημειώνει ότι από τους πενήντα 

1 Notitia 3.732-768: Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae. Texte cri-
tique, introduction et notes, εκδ. J. Darrouzès, παρίσι 1981, 244-245. Περί θεμάτων: 
Costantino Porfirogenito, De thematibus, εκδ. A. Pertusi, Studi e Testi 160, βατικανό 
1952, 6. 4-6 σ. 90. έδρισί, Γεωγραφία: La géographie d’Edrisi, τ. α΄-β΄, εκδ. A. Jaubert, 
παρίσι 1836-1840 (φωτ. ανατ. Άμστερνταμ 1975), 124. 

2 βλ. για το θέμα A. Bon, Le Péloponnèse byzantin jusqu’en 1204, παρίσι 1951, 21, 
156-158. έ. κουντούρα-γαλάκη, «η ‘‘έικονοκλαστική’’ νotitia 3 και το λατινικό της 
πρότυπο», Σύμμεικτα 10 (1996), 35-73. A. Avraméa, Le Péloponnèse du IVe au VIIIe 
siècle. Changements et persistances, παρίσι 1997, 107-117. έξάλλου, το Περὶ θεμάτων 
αναφέρει ότι στο θέμα της έλλάδος υπάρχουν 79 πόλεις αναπαράγοντας τον ιεροκλή, τον 
οποίο μάλιστα μνημονεύει: Περὶ θεμάτων, 5.10-15 σ. 89-90 και σχόλια εκδότη 172.
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οικισμούς που αναφέρει μόνον περί τους δεκατρείς με δεκαέξι είναι σημαντικές 
πόλεις, μεγάλες και ανθούσες οικονομικά. αλλά και το Περί Θεμάτων θεωρεί 
ότι μόνον πέντε είναι επίσημες, εκ των οποίων δύο μητροπόλεις, η κόρινθος 
και η πάτρα.3 τόσο οι θεωρούμενες από τον έδρισί ως σημαντικές όσο και από 
το Περί Θεμάτων ως επίσημες πόλεις (με ό,τι ο χαρακτηρισμός σημαντική και 
επίσημη πόλη μπορεί να σημαίνει στην κάθε περίπτωση), όλες τους με εξαίρεση 
το Άργος και τη λακεδαιμονία/λακεδαίμονα4 είναι παράλιες πόλεις. έπίσης, με 
εξαίρεση τις πόλεις της ανατολικής πελοποννήσου (κόρινθο, Άργος, ναύπλιο 
και μονεμβασία), όλες οι υπόλοιπες είναι πόλεις που μετά από μια μακρά σιωπή 
των πηγών εμφανίζονται και πάλι στις αρχές του 9ου αιώνα στο ιστορικό προ-
σκήνιο ως συνέπεια της καθυπόταξης των ςλάβων αλλά κυρίως των κακώσεων, 
δηλαδή των μη δημοφιλών μέτρων εποικισμού και αναδιοργάνωσης πόλεων του 
νικηφόρου α΄. Όντως (σε αντίθεση με την κόρινθο, το Άργος και τη μονεμβα-
σία), η πάτρα, η μεθώνη, η κορώνη και κυρίως η λακεδαίμων θα μπορούσε να 
θεωρηθούν ως τα αντιπροσωπευτικά δημιουργήματα των κακώσεων του νικη-
φόρου, ενός αυτοκράτορα, τον οποίο οι σύγχρονοί του, κυρίως μοναστικοί κύ-
κλοι, θεώρησαν μάστιγα ενώ οι σύγχρονοί μας ιστορικοί ςωτήρα της έλλάδος.5 

η προτεινόμενη μέχρι σήμερα ιστορία για την ίδρυση ή επανίδρυση των με-
σοβυζαντινών πόλεων της πελοποννήσου (μάλιστα της μονεμβασίας και λακε-
δαίμονος, που θα μας απασχολήσουν), ουσιαστικά εδράζεται στη σχέση, μάλλον 
στη «διαπλοκή», ιστορικοφανών θρυλουμένων και αρχαιολογίας. το λεγόμενο 
Χρονικόν τῆς Μονεμβασίας και οι συναφείς διηγήσεις για την καθυπόταξη των 
ςλάβων και για την εκ βάθρων ανοικοδόμηση πόλεων στα τέλη του 8ου και στις 
αρχές 9ου αιώνα αναζητούν επαλήθευση στην αρχαιολογική μαρτυρία.6 Όμως 

3 Περί θεμάτων, 6. 4-6 σ. 90. έδρισί, Γεωγραφία, 122 (treize), 124 (seize ou environ). 
4 Ήδη από τους πρωτοβυζαντινούς χρόνους μαζί με το όνομα ςπάρτη χρησιμοποιείται 

το όνομα λακεδαίμων και λακεδαιμονία, ονόματα που στα μεσοβυζαντινά χρόνια 
επικρατούν. η επαρχία καλείται, όπως και κατά την αρχαιότητα, λακωνική και μόνον 
μετά την άλωση λακωνία: βλ. Δ. α. ζακυθηνός, «κάστρον λακεδαίμονος», Ελληνικά 
15 (1957), 108-111. α. βασιλικοπούλου-ιωαννίδου, «λακωνία, λάκωνες εἰς τοὺς 
βυζαντινοὺς συγγραφεῖς», Λακωνικαὶ Σπουδαί 4/1 (1979), 3-13. 

5 P. Charanis, «Nicephorus I, the Savior of Greece from the Slavs (810 AD)», Byzanti-
na-Metabyzantina 1 (1946), 75-92. για μια σχετικά πρόσφατη θεώρηση αναφορικά 
με την επανίδρυση κορώνης και λακεδαίμονας στα χρόνια του νικηφόρου, βλ. η. 
αναγνωστάκης, «μετονομασίες-μετοικεσίες. η περίπτωση της βυζαντινής κορώνης», 
Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου (5-7 Αυγούστου 2005), Ομηρική Αίπεια-Αρχαία Κο-
ρώνη-Πεταλίδι. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, πεταλίδι 2009, 45-69. 

6 από την πλουσιότατη βιβλιογραφία για το Χρονικό επιλέγω κυρίως εκδόσεις και δύο 
μελέτες: P. Lemerle, «La chronique improprement dite de Monemvasie: Le contexte his-
torique et légendaire», REB 21 (1963), 5-49. Cronaca di Monemvasia; introduzione, testo 
critico e note, εκδ. I. Duičev, Istituto siciliano di studi bizantini e neoellenici, παλέρμο 
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και η αρχαιολογία των πόλεων κατασκευάζει απίθανα σενάρια για την επί αιώ-
νες εγκατάλειψη και ερήμωση πόλεων στηριζόμενη πολλές φορές άκριτα σε κεί-
μενα με ένα αναμφισβήτητο πυρήνα ιστορικότητας αλλά με «προπαγανδιστική» 
στόχευση.7 ςτην παρούσα ανακοίνωση δεν θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα 
της εγκατάλειψης, συρρίκνωσης και μετατόπισης των πελοποννησιακών πό λεων 
κατά τους σκοτεινούς χρόνους, καθώς εγγράφονται στην ευρύτερη θεματική 
του περάσματος από το πρωτοβυζαντινό άστυ στο μεσοβυζαντινό πόλισμα και 
κάστρο, θεματική με πλουσιότατη βιβλιογραφία. αντίθετα θα μας απασχολή-
σουν θέματα που σχετίζονται με τις ταυτότητες πόλεων, δηλαδή με υπαρκτά 
ή κατασκευασμένα ειδικά χαρακτηριστικά και διαφοροποιητικά στοιχεία που 
προβάλλονται ακολούθως από τους ίδιους τους κατοίκους ή τους αποδίδονται. 
Θεωρώ ότι τα στοιχεία αυτά, είτε προϋπάρχουν ως θρυλούμενα που υφίστανται 
επεξεργασία είτε κατασκευάζονται από εκκλησιαστικούς άρχοντες και λόγιους 
της τοπικής ελίτ, δεν αποτελούν ιστορική ή πατριδογνωστική μέριμνα. απλώς 
χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν μιαν αφήγηση, ένα είδος πατρίων χωρίς 
μνημεία, όπως για παράδειγμα το λεγόμενο Χρονικόν τῆς Μονεμβασίας ή ακόμη 
και το Θαύμα του αποστόλου ανδρέα στην πάτρα. πρόκειται, δηλαδή, για θρύ-
λους και αφηγήσεις που, αν και αφορούν τη γενεάν, δηλαδή την καταγωγή, την 
προέλευση, τις ιδιαιτερότητες και τις δραστηριότητες των κατοίκων, ουσιαστικά 
υπηρετούν τις πολιτικές και εκκλησιαστικές σκοπιμότητες αρχικά μιας ομάδας 
σε μια συγκεκριμένη εποχή και περιοχή. τα θρυλούμενα αυτά με προφανή ιστο-
ρικό πυρήνα, που όμως συγγενεύουν με τους αιτιολογικούς μύθους ή αποτελούν 
και ορίζονται ως θαύματα, επιχειρούν να ερμηνεύσουν παλαιά ή πρόσφατα συμ-

1976. J. Koder, «Arethas von Kaisereia und die sogenannte Chronik von Monembasia», 
JÖΒ 25 (1976), 75-80. Haris Kalligas, Byzantine Monemvasia. The Sources, Mονεμβασία 
1990, 3-15 (ελλ. μτφ. μ. μπλέτας, Η Βυζαντινή Μονεμβασία και οι πηγές της ιστορίας της, 
αθήνα 2003, 23-37). E. Kislinger, Regionalgeschichte als Quellenproblem: die Chronik 
von Monembasia und das sizilianische Demenna; eine historisch-topographische Studie, 
Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse, βιέννη 2002. 
βλ. επίσης και την όλων πρώτη σοβαρή προσέγγιση, P. Charanis, «The Chronicle of 
Monemvasia and the Question of the Slavonic Settlements in Greece», DOP 5 (1950), 
141-166.

7 για τη «διαπλοκή» αυτή βλ. η. αναγνωστάκης, «η χειροποίητη κεραμική ανάμεσα 
στην ιστορία και την αρχαιολογία», Βυζαντιακά 17 (1997), 285-330. του ιδίου, «Οι 
πελοποννησιακοί σκοτεινοί χρόνοι: το σλαβικό ζήτημα», Οι Μεταμορφώσεις της 
Πελοποννήσου (4ος-15ος αι.), έπιστήμης κοινωνία, έιέ, αθήνα 2000, 19-34. α. λα-
μπροπούλου – η. αναγνωστάκης – β. κόντη – α. πανοπούλου, «ςυμβολή στην ερμηνεία 
των αρχαιολογικών τεκμηρίων της πελοποννήσου κατά τους σκοτεινούς αιώνες», Οι 
σκοτεινοί αιώνες του Βυζαντίου 7ος-9ος αι., αθήνα 2001, 189-229. 
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βάντα σε μια περιοχή ή μια πόλη, συνήθως την ιδιαίτερη πατρίδα του αφηγητή, 
όπως στην πάτρα, τη μονεμβασία, τη λακεδαίμονα.8 

Θεωρείται δεδομένο ότι ήδη στον 9ο, αλλά με βεβαιότητα στις αρχές του 
10ου αιώνα, οι πελοποννησιακές πόλεις έχουν μοιρασθεί ανάμεσα στις δύο 
μητροπόλεις, πατρών και κορίνθου.9 Οι επισκοπικές επαρχίες των δύο αυτών 
μητροπόλεων αποτελούν δύο γεωγραφικά διακριτές ενότητες, τα αποκαλούμε-
να αργότερα όρια, το ὅριον (orium) πατρών και το ὅριον κορίνθου, τα οποία 
ουσια στικά αντιστοιχούν στο σύμφωνα με το λεγόμενο Χρονικόν τῆς Μονεμ-
βασίας σλαβοκρατούμενο και στο καθαρεύον μέρος της πελοποννήσου.10 ςύμ-
φωνα, μάλιστα, με μια θεώρηση που κρίθηκε νεωτερική οι πόλεις-επισκοπές 
της νέας μητρόπολης πατρών είναι ακριβώς οι πόλεις που έως και τα τέλη του 
8ου αιώνα ανήκαν στο σλαβοκρατούμενο μέρος της πελοποννήσου.11 ςυνεπώς 
η γνωστή μας αργότερα επικράτεια της μητρόπολης πατρών μαρτυρεί αλλά και 
ορίζει τη σλαβοκρατούμενη πελοπόννησο. από αυτήν την άποψη και με βάση 
το λεγόμενο Χρονικόν τῆς Μονεμβασίας η λακεδαίμων ανήκε στο σλαβοκρα-
τούμενο μέρος και η μονεμβασία στο καθαρεύον ανατολικό. αυτό αποτελεί μια 
πρώτη βασική διαφορά που ήδη σφραγίζει εξ ιδρύσεως την ταυτότητα των δύο 
πόλεων και θα καθορίσει μελλοντικές τριβές και αντιπαλότητες ανάμεσά τους. 

ςτη νέα, λοιπόν, αυτήν εποχή, μετά τον 8ο αιώνα, σύμφωνα με όλες τις 
ενδείξεις, εξαιτίας των αλλαγών που έχουν επισυμβεί, με καταλυτικότερη και 
προβληματικά παρούσα την εθνοτική ετερότητα και την αναζητούμενη ή προ-
βαλλόμενη αρχαιότητα του πληθυσμού τους, οι πελοποννησιακές πόλεις είναι 
υποχρεωμένες για μια σειρά λόγων να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητά τους, 
αλλά κυρίως να τοποθετηθούν «πατριδογνωστικά» απέναντι στον ιστορικό 
χρόνο. Δεν θα ήταν υπερβολικό αν λέγαμε ότι καθόλη τη μέση περίοδο σοβεί 

8 Lemerle, «La chronique improprement dite de Monemvasie». O. Kresten, «Zur Echtzeit 
des sigillion des Kaisers Nicephoros I für Patras», Römische Historische Mitteilungen 
19 (1977), 15-78. το Θαύμα του αποστόλου ανδρέα στην πάτρα αναφέρεται από τον 
Kωνσταντίνο πορφυρογέννητο, Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ‘Ρωμανόν: Constantine Porphy-
rogenitus De Administrando Imperio, εκδ. Gy. Moravcsik – R. J. H. Jenkins, CFHB I, 
κεφ. 49, σ. 228-232.

9 Notitia 4.483-493, Notitia 5.34-43, Notitia 5. 27-39, Notitia 8. 28,34, Notitia 9.371-379, 
410-415, Notitia 10. 431-448, 492-497. 

10 για όλα τα σχετικά βλ. η. αναγνωστάκης – α. λαμπροπούλου – β. κόντη, «Χώρος και 
ενότητα της Δυτικής πελοποννήσου», Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία. Αστικός 
και αγροτικός χώρος στη Δυτική Πελοπόννησο. Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Αθήνα 
29-30 Μαΐου 1998, εκδ. π. γ. Θέμελης – βούλα κόντη, αθήνα 2002, 65-81.

11 P. Yannopoulos, «Métropoles du Péloponnèse mésobyzantin: un souvenir des invasions 
avaro-slaves», Byz 63 (1993), 388-400. βλ. όμως και κριτική, αναγνωστάκης κ.ά., 
«Χώρος και ενότητα της Δυτικής πελοποννήσου».
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μια κρίση ταυτότητας των πελοποννησιακών πόλεων απέναντι στον ιστορικό 
χρόνο, όπως και αν αυτός θα μπορούσε να ορίζεται σε μια μεσαιωνική κοινω-
νία. το πρόβλημα καταγωγής ακόμη και όταν δεν τίθεται ως επείγουσα ανάγκη 
(προφανώς προς ίδιον όφελος από μια τάξη εντοπίων αρχόντων, λογίων και εκ-
κλησιαστικών), προκαλείται, όπως θα δούμε, κατά τρόπο αδυσώπητο από την 
κωνσταντινούπολη με τις ανά εποχή επεμβάσεις της. το λεγόμενο Χρονικόν τῆς 
Μονεμβασίας, αν και μνημείο σκοπιμότητας που εξυπηρετεί κυρίως επισκοπικά 
συμφέροντα, επιχειρεί αρχικά, ως πελοποννησιακό Χρονικό, να προσφέρει την 
αναζητούμενη σχετική γνώση του πρόσφατου παρελθόντος και να ερμηνεύσει 
τη νέα πραγματικότητα. βέβαια, μένει πάντα να ερευνηθεί ποια ακριβώς δίκαια 
εξυπηρετεί η σύνταξή του, ποιες διεκδικήσεις και ποιες αντιπαλότητες πόλεων 
και επισκοπών αποτυπώνει. Έχει υποστηριχθεί ότι πρόκειται για ένα πόνημα με 
πατριδογραφική στόχευση, για την τοπική ιστορία πρώτιστα της πόλης των πα-
τρών και δευτερευόντως της λακεδαίμονος και της μονεμβασίας, και στο οποίο 
τα αναφερόμενα ιστορικά συμβάντα έχουν «κατακλυσθεί» από τις προφορικές 
παραδόσεις.12 προτάθηκε μάλιστα με πειστικότητα ότι χρησιμοποιεί απόσπα-
σμα σιγιλλίου του νικηφόρου α΄. το σιγίλλιο αυτό παραχωρούσε προνόμια στη 
νεοϊδρυθείσα μητρόπολη πατρών και το πνεύμα του αντανακλά, όπως ακριβώς 
το Θαύμα του αποστόλου ανδρέα, τα συμβάντα κατά την προηγηθείσα άδο-
ξη πολιορκία των πατρών από Άραβες και ςλάβους.13 αργότερα, απόσπασμα 
του Χρονικοῦ αναπαράγεται σε σχόλιο του αρέθα, γνωστού για το ενδιαφέρον 
του για το ἀρχαῖον πόλισμα τῶν Πατρῶν και για τη μετοικία τῆς πατρίδος ἡμῶν 
Πατρῶν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.14 πάντως, τόσο ο αρέθας στο σχόλιό 
του όσο και το Χρονικό, το οποίο και του έχει τελικά αποδοθεί, υπογραμμίζουν 
την αρχαιότητα του πολίσματος των πατρών και κυρίως την αυτόχθονα ή ευ-
γενή, ελληνική καταγωγή των κατοίκων της πελοποννήσου (εὐγενῆ ή ἐγγενῆ 
ἑλληνικὰ ἔθνη) που, αν και κατεφθάρησαν ή εκδιώχθηκαν από τους ςκλαυήνους 
ειδικά αυτοί των πατρών, που αναγκάσθηκαν να μετοικήσουν στο ρήγιο της 
καλαβρίας, επανήλθαν επί νικηφόρου και αποκαταστάθηκαν στο εξαρχής έδα-
φος.15 ςύμφωνα δε με μια άγραφο παράδοση παραδιδόμενη μόνον από τον πορ-

12 Lemerle, «La chronique improprement dite de Monemvasie», 22-25, 40-49.
13 Kresten, «Zur Echtzeit des sigillion». 
14 Σχόλιο Αρέθα: ς. κουγέας, «Ἐπὶ τοῦ καλουμένου Χρονικοῦ τῆς μονεμβασίας», ΝΕ 9 

(1904), 473-480. έπίσης L. G. Westerink, «Marginalia by Arethas in Moscow Greek Ms 
231», Byz 43 (1972), 241. βλ. επίσης, Koder, «Arethas von Kaisereia». Kalligas, Byzan-
tine Monemvasia, 16-18 (ελλ. μτφ., 38-40). Kislinger, Regionalgeschichte, 37-40.

15 αντί για τα εὐγενῆ ἑλληνικὰ ἔθνη (Χρονικόν της Μονεμβασίας χφ. ιβήρων, εκδ. Lemerle, 
9.37 και εκδ. Duičev, 12.89) ο Koder προτείνει τα ἐγγενῆ ἑλληνικὰ ἔθνη του ςχολίου του 
αρέθα (Koder, «Arethas von Kaisereia», 76). ςτην παρούσα μελέτη υιοθετούμε και τις 
δύο αναγνώσεις, καθώς ακόμη και μια ενδεχόμενη παρανάγνωση ή λανθασμένη αντι-
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φυρογέννητο, στην καθυπόταξη αργότερα των ςλάβων στις αρχές του 9ου αιώ-
να (805/807) βοήθησε η επέμβαση του αποστόλου ανδρέα. Έτσι, λοιπόν, μια 
ειδική χρήση του παρελθόντος είτε ως αναντίρρητη αλήθεια είτε ως κατασκευή 
προσφέρει στην πόλη των πατρών κατά τις διεκδικήσεις και τις αντιπαλότητες 
που διαρκώς προκύπτουν τα απαραίτητα εύσημα ευγένειας και παλαιότητας, αλ-
λά και τα επιχειρήματα θαυματουργού προστασίας.16 

ςε ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα αποτυπώνονται στο Χρονικόν οι μεσοβυ-
ζαντινές απαρχές των δύο άλλων πόλεων, της λακεδαίμονος και της μονεμβα-
σίας, γεγονός που επέτρεψε υποθέσεις για μια ειδική μονεμβασιώτικη παραλλα-
γή και για ύπαρξη διαφορετικών Χρονικών που σταδιακά συνενώθηκαν, δηλαδή 
του Χρονικοῦ τῆς Μονεμβασίας, του Χρονικοῦ τῆς Λακεδαιμονίας και του Χρο-
νικοῦ τῆς μητροπόλεως Πατρῶν.17 η πρόταση αυτή θα μπορούσε να ισχύει, αν 
αντί για Χρονικά γινόταν λόγος για παραλλαγές και μεταγενέστερες προσθήκες 
(που βεβαίως υπάρχουν) και κυρίως για θρυλούμενα ή για προφορικές παραδό-
σεις, σαν αυτές που αναφέρονται για την πάτρα, τις οποίες οἱ πρεσβύτεροι καὶ 
ἀρχαιότεροι ἀνήγγειλαν, παραδόντες ἀγράφως χρόνῳ τε καὶ βίῳ τοῖς ὕστερον, 
ὅπως ἂν … γνῷ γενεὰ ἡ ἐρχομένη.18 αν και το θέμα χρήζει περαιτέρω έρευνας, 

γραφή, των οποίων εξάλλου η παλαιότητα δύσκολα χρονολογείται, μαρτυρεί ενδιαφέ-
ρουσες αντιλήψεις περί ευγενείας ελληνικών εθνών. για τον αρέθα ως συντάκτη του 
Χρονικού βλ. ςτ. κυριακίδης, Βυζαντιναὶ Μελέται. ΙV Οἱ Σλάβοι ἐν Πελοποννήσῳ, Θεσ-
σαλονίκη 1948, 91 και Koder, «Arethas von Kaisereia» και διαφωνία Kalligas, Byzantine 
Monemvasia, 16-18 (ελλ. μτφ., 38-40 σημ. 19 και 21). βλ. επίσης, Kislinger, Regionalge-
schichte, 39. για τη μεσοβυζαντινή χρήση και τη σημασία των όρων ἔθνος και γένος σε 
σχέση με τους Έλληνες βλ. A. Kaldellis, Hellenism in Byzantium. The Transformation of 
Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition, καίμπριτζ-νέα υόρκη 2007, 
74κ.ε. και ειδικά στο Χρονικό της μονεμβασίας 117-118.

16 Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ‘Ρωμανόν, κεφ. 49, σ. 228-232. ςχετικά με το θέμα της σχέσης 
του αρέθα με την πάτρα και την Περιήγησιν του παυσανία βλ. Χρ. αγγελίδη – η. 
αναγνωστάκης, «Ο παυσανίας στη μέση βυζαντινή εποχή», Διεθνές Συμπόσιο Στα 
βήματα του Παυσανία, 3-5 μαΐου 2007 (υπό έκδοση σε αλλότριο τόμο). 

17 Kalligas, Byzantine Monemvasia, 10-18 (ελλ. μτφ., 32-40). Ήδη παλαιότεροι μελετητές 
έκαναν παρόμοιες προτάσεις, όπως ο Lemerle που κάνει λόγο για σταδιακή μετατόπιση 
της προοπτικής («la perspective s’est progressivement deplacée») των παραλλαγών με 
αντικείμενο αρχικά την πάτρα, ακολούθως τη λακεδαίμονα και τέλος τη μονεμβασία: 
Lemerle, «La chronique improprement dite de Monemvasie», 22-25. με τη σειρά του 
ο Kislinger, επανεξετάζοντας την παραλλαγή του χφ της κουτλουμουσίου, προτεί-
νει δύο Χρονικά με κοινή πηγή: E. Kislinger, «υπάρχει κοινή πηγή δύο Χρονικῶν τῆς 
μονεμβασίας;», Βυζαντιναί Μελέται 6 (1995), 68-79. του ιδίου, Regionalgeschichte, 61-
64.

18 Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ‘Ρωμανόν, κεφ. 49.60-62, σ. 230. την ισχυρή προφορική παράδο-
ση στην οποία στηρίζεται το Χρονικό, υπογραμμίζει, μεταξύ πολλών άλλων ερευνητών, 
και ο Δ. ζακυθηνός, Οἱ Σλάβοι ἐν Ἑλλάδι. Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ μεσαιωνικοῦ 
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θεωρώ ότι τα περί ανεξάρτητων Χρονικῶν αποτελούν μια απολύτως απίθανη 
υπόθεση. Όπως κι αν έχει το πράγμα, σύμφωνα με το Χρονικόν οι λάκωνες για 
να σωθούν από τους ςλάβους εγκατέλειψαν το πατρῶον ἔδαφος και άλλοι μεν 
εξέπλευσαν στη ςικελία, άλλοι, μάλιστα κατά μια παραλλαγή οι υπόλοιποι από 
τους ἐπισήμους, με τον επίσκοπό τους κατέφυγαν σε δύσβατο τόπο και ίδρυ-
σαν την οχυρά πόλη της μονεμβασίας, ενώ οι βοσκοί και οι αγρότες και άλλοι 
επίσημοι κατέφυγαν στα παρακείμενα ορεινά που αργότερα ονομάσθηκαν τζα-
κονίες (οἱ ἐπ’ ἐσχάτων τζακονίαι).19 ςτα τέλη του 6ου αιώνα, πάντα σύμφωνα 
με το Χρονικόν, συντελείται η πλήρης εγκατάλειψη και ερήμωση του πατρώου 
ἐδάφους της λακεδαίμονος από το σύνολο του γηγενούς πληθυσμού της, άρχο-
ντες, εκκλησιαστικούς, αστούς, αγρότες, βοσκούς. με την επανεμφάνιση, όμως, 
της βυζαντινής εξουσίας και την εποικιστική πολιτική του νικηφόρου στις αρχές 
του 9ου αιώνα η πόλη επανιδρύεται εκ βάθρων, όπως και οι πάτρες. μόνον 
που για τη λακεδαίμονα δεν αναζητούνται οι εγγενείς της πόλεως για να επι-
στρέψουν στο πατρῶον ἔδαφος, όπως έγινε με την πάτρα. από τα λεγόμενα του 
Χρονικού συμπεραίνεται ότι οι παλαιοί κάτοικοι, οι προερχόμενοι από τα ἐγγενῆ 
ἑλληνικὰ ἔθνη, παρέμειναν στη ςικελία, και ειδικά στη μονεμβασία και στις 
τζακωνίες, οι οποίες μάλιστα στα μέσα του 10ου αιώνα πιστεύεται ότι κατοικού-
νται από τους απογόνους των παλαιών αυτών έλλήνων.20 αντίθετα, πάντα κατά 
το Χρονικόν, ο νικηφόρος σύναξε λαό σύμμικτο από καφήρους, Θρακησίους, 
αρμενίους και λοιπούς από διαφόρων πόλεων και τόπων και τους εγκατέστησε 

ἑλληνισμοῦ, αθήνα 1945, 42-43.
19 Χρονικόν τῆς Μονεμβασίας (χφ. ιβήρων, εκδ. Lemerle), 10.41-50 (εκδ. Duičev, 12-16.95-

133). Οἱ δὲ λοιποὶ ἐκ τῶν ἐπισήμων … οἱ δὲ ἕτεροι τῶν ἐπισήμων, υπάρχουν μόνον στο 
κατεστραμμένο χφ. του τορίνου, Χρονικόν τῆς Μονεμβασίας, εκδ. Duičev, 14.122 και 
125. 

20 πρόκειται για ερμηνεία στο Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ‘Ρωμανόν, κεφ. 50.71-82. η θέση αυ-
τή παρουσιάστηκε στην ανακοίνωση του η. αναγνωστάκη, «η μάνη και οι οικήτορές 
της κατά τον πορφυρογέννητο: μία ακόμη ερμηνεία», 5ο Συμπόσιο βυζαντινής 
και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης, Μονεμβασία 1992, και εκκρεμεί πά-
ντα η δημοσίευσή της, καθώς θα αποτελεί κεφάλαιο μονογραφίας. βλ. πάντως και η. 
αναγνωστάκης, «η θέση των ειδωλολατρών στο βυζάντιο. η περίπτωση των έλλήνων 
του πορφυρογέννητου», Πρακτικά Ημερίδας Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο, αθήνα 
1993, 25-47 και Kaldellis, Hellenism, 116-119. για τις αντιδράσεις και παρανοήσεις που 
προκάλεσε η θέση αυτή βλ. π. ς. Kατσαφάδος, «H συμβολή περιηγητικών κειμένων, 
χαρτών και χαρακτικών στην επίλυση του προβλήματος της ταύτισης των ‘‘κάστρων της 
Mάνης’’», Mάνη. Mαρτυρίες για το χώρο και την κοινωνία. Περιηγητές και επιστημονικές 
αποστολές (15ος-19ος αι.), Πρακτικά Συμποσίου, Λιμένι Aρεόπολης 4-7 Nοεμβρίου 1993, 
Aθήνα 1996, 111-112. A. Avraméa, «Le Magne byzantin. Problèmes d’histoire et de topo-
graphie», Εὐψυχία. Mélanges offerts à Helène Arhweiler, τ. α΄, παρίσι 1998, 53. καλλι-
γά, Η Βυζαντινή Μονεμβασία και οι πηγές της ιστορίας της, 72-75. 
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στη λακεδαίμονα πόλιν την οποία κατέστησε επισκοπή και την προσαφιέρωσε 
μαζί με τη μεθώνη και την κορώνη στη μητρόπολη πατρών.21 Έτσι, η χωρίς, 
πλέον, εύσημα παλαιότητας πολυσυλλεκτική, σύμμικτη μεσοβυζαντινή πόλη 
της λακεδαίμονας παρουσιάζεται ως η κατάφωρη αντίθεση της πάτρας (και για 
αυτό, εκτός των άλλων, υποτάσσεται εκκλησιαστικά), της οποίας οι κάτοικοι, 
οι προερχόμενοι από τα εὐγενῆ/ἐγγενῆ ελληνικά έθνη, επέστρεψαν στο πατρῶον 
ἔδαφος. ςημασία στην προκείμενη περίπτωση δεν έχει η ιστορική αλήθεια, αλλά 
η πίστη ή η με κάποιο ιστορικό πυρήνα καταγωγική κατασκευή που ακολούθως 
ως φήμη και θρύλος διαχέεται για να κατασκευάσει με τη σειρά της συνειδήσεις. 
ακριβώς το ίδιο ισχύει για τη μονεμβασία. τα αναφερόμενα από το Χρονικόν 
ήταν θρυλούμενα μέχρι τοῦ νῦν παρὰ τῶν ἐντοπίων, δηλαδή στα μέσα του 10ου 
αιώνα, από τους κατοίκους του πάρνωνα (οι τζακωνίες) και της μονεμβασίας 
αλλά και του κάστρου μαΐνης. αυτοί πίστευαν ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τῆς γενεᾶς τῶν 
προρρηθέντων Σκλάβων, ἀλλ’ ἐκ τῶν παλαιοτέρων Ῥωμαίων, οἳ καὶ μέχρι τοῦ 
νῦν παρὰ τῶν ἐντοπίων Ἕλληνες προσαγορεύονται διὰ τὸ ἐν τοῖς προπαλαιοῖς 
χρόνοις εἰδωλολάτρας εἶναι καὶ προσκυνητὰς τῶν εἰδώλων κατὰ τοὺς παλαιοὺς 
Ἕλληνας, οἵτινες ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ ἀοιδίμου Βασιλείου βαπτισθέντες Χριστια-
νοὶ γεγόνασιν.22 ςυνεπώς, μετά την πάτρα και η μονεμβασία διαφοροποιείται 
καταγωγικά, και όχι μόνον, από τη λακεδαίμονα. 

ςυνοψίζοντας, ουσιαστικά το Χρονικόν κατασκευάζει ιστορία και αιτιολογεί 
τα δίκαια μέσω αντιπαλότητας πόλεων. ςτηριζόμενο σε μια κρατούσα κατάστα-
ση στον 9ο-10ο αιώνα την ερμηνεύει προβάλλοντάς την στον ιστορικό χρόνο 
της σλαβικής καθόδου και εγκατάστασης. η ιστορικότητα αυτής της μαρτυρίας, 
πολλαπλώς μελετημένη, δεν θα μας απασχολήσει εδώ. αυτό που μας ενδιαφέρει 
και δεν έχει μέχρι σήμερα μελετηθεί είναι η επιχειρούμενη κατασκευή «υβριδι-
κών ταυτοτήτων» για τις πόλεις. Θεωρώ ότι τόσο η αναφερόμενη διαφοροποίη-
ση στον τρόπο επανίδρυσης των πόλεων αυτών όσο και η επιμονή στην προέ-
λευση του υπάρχοντος πληθυσμού τους αυτό ακριβώς επιχειρεί. Έτσι, τόσο η 
μονεμβασία όσο και οι πάτρες παρουσιάζονται κατά διάφορο τρόπο η κάθε μία 
ως συνεχιστές μιας προτέρας κατάστασης, δηλαδή προτείνεται μια αρχαιοελλη-
νική συνέχεια που προηγείται χίλια χρόνια της κατασκευής του παπαρηγόπου-
λου. και στις δύο αυτές πόλεις συμβαίνει μια προφανής translatio, δηλαδή με-
ταφορά και απόδοση παλαιών ιδιοτήτων. μάλιστα στην περίπτωση των πατρών 
το επιχείρημα είναι κυριολεκτικό: οι ἐγγενεῖς και εὐγενεῖς κάτοικοι επιστρέφουν 
στο πατρώον έδαφος. ένώ, λοιπόν, η μονεμβασία κληρονομεί ή μπορεί να διεκ-
δικεί το ευγενές παρελθόν της περιοχής, ακόμη και με τη θεωρούμενη ύπαρξη 

21 Χρονικόν τῆς Μονεμβασίας (χφ. ιβήρων), εκδ. Lemerle, 9-11.36-76. έκδ. Duičev, 12-22).
22 Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Ῥωμανόν, κεφ. 50.71-82. 
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αβαπτίστων αρχαίων στις τζακονίες ώς τα χρόνια του βασιλείου α΄,23 αντίθετα 
η λακεδαίμων είναι μια εντελώς νέα πόλη με επήλυδες κατοίκους που είναι το 
ίδιο ξενόφερτοι, όπως και τα δύο φύλα των ςλάβων που την περισφίγγουν, οι 
μηλιγγοί και έζερίτες. και εδώ το Χρονικόν επωάζει τη φαλμεραϋερική τομή 
και ασυνέχεια.

ςύμφωνα με όλες τις ενδείξεις αυτή η νεο-εποικισμένη λακεδαίμων παρου-
σιά ζει μια σημαντική ανάπτυξη στα μεσοβυζαντινά χρόνια24 αντίστοιχη ή και 
θεαματικότερη των άλλων πελοποννησιακών πόλεων, με την ανάδειξη μάλιστα 
μιας δυναμικής τοπικής αριστοκρατίας που στηρίζεται στην αγροτική παραγωγή 
και την εμπορία προϊόντων όπως το πλούσιο λάδι, το γλυκό κρασί, τα προϊόν-
τα  κτηνοτροφίας και τα στιλβωμένα υφάσματα.25 ςτον σύμμικτο πληθυσμό που 
εγκατέστησε ο νικηφόρος πιθανότατα πρέπει να προστέθηκαν αμέσως μετά 

23 για το θέμα με την πλούσια βιβλιογραφία βλ. αναγνωστάκης, «η θέση των ειδωλολατρών», 
25-47.

24 για την οικιστική ανάπτυξη, την εκκλησιαστική και πολιτική οργάνωση της 
μεσοβυζαντινής λακεδαίμονος, βλ. στο λήμμα Λακεδαιμονία πλήρη βιβλιογραφία, Iστο-
ρική Γεωγραφία της Bυζαντινής Πελοποννήσου (395-1204), μέρος B´: Oι βυζαντινές θέ-
σεις (β. Kόντη, A. λαμπροπούλου, H. Aναγνωστάκης, A. πανοπούλου, M. λεοντσίνη, 
υπό δημοσίευση). Ai. Bakourou, «τοπογραφικές παρατηρήσεις για τη μεσοβυζαντινή 
λακεδαιμονία», Sparta and Laconia: from Prehistory to pre-modern; Proceedings 
of the Conference held in Sparta, organised by the British School at Athens, the Uni-
versity of Nottingham, εκδ. W. G. Cavanagh κ.ά., λονδίνο 2009, 301-311. έπίσης γ. ι. 
κονιδάρης, «παρατηρήσεις εἰς τὰ περὶ ἐπισκοπῶν τῆς λακωνικῆς κατὰ τοὺς ἕνδεκα 
πρώτους αἰῶνας τῆς καθολικῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿έκκλησίας τῆς ῾έλλάδος. μετὰ εἰσαγωγῆς 
εἰς τὸ πρόβλημα τῶν πηγῶν περὶ τῶν ἐπισκοπῶν πελοποννήσου», Λακωνικαὶ Σπουδαὶ 
5 (1980) [= πρακτικά τοῦ A΄ ςυνεδρίου λακωνικῶν ςπουδῶν, ςπάρτη – γύθειον 7-11 
Oκτωβρίου 1977, τ. B΄], 403-434. Chr. Stavrakos, «Δύο αδημοσίευτα μολυβδόβουλλα 
από τη ςπάρτη. παρατηρήσεις σχετικές με τη διακίνηση των βυζαντινών σφραγίδων στη 
μεσαιωνική λακεδαίμονα (8ος-12ος αιώνας)», Zwischen Polis, Provinz und Peripherie. 
Beiträge zur byzantinischen Geschichte und Kultur, εκδ. L. Martin Hoffmann – A. Mon-
chizadeh, βισμπάντεν 2005, 366-368.

25 M. ς. Kορδώσης, «Tὸ ἐμπόριο στὴ βυζαντινὴ λακωνία (Θ΄ αἰ.-1204)», Πρακτικὰ τοῦ 
A΄ Tοπικοῦ Συνεδρίου Λακωνικῶν Mελετῶν (Mολάοι 5-7 Iουνίου 1982) (πελοποννησια-
κά, παράρτημα 9), Aθήνα 1982-1983, 107-112. A. Harvey, Economic Expansion in the 
Byzantine Empire, 900-1200, καίμπριτζ 1989, 214-217 (ελλ. μτφ. έ. ςταμπόγλη, αθήνα 
1997, 347-352). A. E. Laiou, «Exchange and Trade, Seventh-Twelfth Centuries», ΕΗΒ, 
730, 745κ.ε. (Οικ.ΙΒ, 517, 538κ.ε). P. Armstrong, «Merchants of Venice at Sparta in 
the 12th century», Sparta and Laconia, 313-321. για τη νομισματική κυκλοφορία στη 
μεσοβυζαντινή ςπάρτη βλ. B. πέννα, «H ζωή στις βυζαντινές πόλεις της πελοποννήσου: 
H νομισματική μαρτυρία (8ος-12ος αι. μ.X.)», Mνήμη Martin J. Price, Bιβλιοθήκη της 
Eλληνικής Nομισματικής Eταιρείας 5, αθήνα 1996, 195-288. 208-211. Chr. Stavrakos, 
«Byzantine Lead Seals and other Minors Objects from Mystras: New Historical Evidence 
for the Region of Byzantine Lakedaimon», BZ 103 (2010), 129-143.
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και πολλοί σλαβογενείς, αλλά και πολλοί έβραίοι που στα επόμενα χρόνια θα 
αποτελέσουν δραστήριο στοιχείο στην οικονομική ζωή της πόλης. Ήδη στον 
9ο αιώνα θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι υπάρχει μια εβραϊκή κοινότητα στη 
λακεδαίμονα. Ο επίσκοπος λακεδαιμονίας Θεόκλητος των χρόνων του Φωτίου 
και του ιγνατίου στον 9ο αιώνα, σύμφωνα με τον βίο-εγκώμιο του 11ου αιώνα,26 
λοιδορήθηκε από ντόπιους άρχοντες που μιμούμενοι τους έβραίους συγκρότη-
σαν συναγωγή, μια «εταιρία» για να τον χλευάζει, να τον περιπαίζει μέσα στην 
αγορά ή όπου αλλού μέχρι που τον έδιωξαν από την επισκοπή του (ουσιαστικά 
ο Θεόκλητος εκδιώχτηκε από τον Φώτιο πληρώνοντας το τίμημα της σύνταξής 
του με τον πατριάρχη ιγνάτιο). βέβαια, η αναφορά αυτή αποτελεί ρητορικό σχή-
μα, αλλά ενδέχεται να αντανακλά μια υπάρχουσα στην αγορά της πόλης παλαιά 
πραγματικότητα, ακόμη και αν τα σχετικά με τους έβραίους αναφερόμενα στον 
μεταγενέστερο κατά περίπου εκατόν χρόνια Βίο-εγκώμιο αποτελούν, αν όχι κοι-
νό τόπο, επίδραση των γνωστών συμβάντων επί νίκωνος.27 Όμως κυρίαρχη πλη-
θυσμιακή ετερότητα τόσο στην κοίλη λακεδαίμονα όσο πιθανότατα και στην 
πόλη αποτελούσαν οι ςλάβοι και σλαβογενείς, πολλοί από τους οποίους θα στα-
διοδρομήσουν στην πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας. η αυ-
ξανόμενη δύναμή τους καταφαίνεται και από τις επανειλημμένες επαναστάσεις 
τους στην περιοχή με δραματικότερη αυτήν στα 920-925, στα χρόνια του ρωμα-
νού λακαπηνού. Ο φόβος για μια συμμαχία των σλαβικών φύλων της λακωνικής 
(έζεριτών και μηλιγγών) με τους επιδραμόντες βουλγάρους προκάλεσε δικαίως 
ή αδίκως πλείστες όσες ποινές σε πολλούς πελοποννήσιους που κατηγορήθη-
καν για συμμετοχή στην αποστασία, για έγκλημα καθοσιώσεως, δηλαδή εσχάτης 
προδοσίας. ςε αυτούς που κατηγορήθηκαν συγκαταλέγονται ο πατρινός αρέθας 
(τη σχέση του οποίου με το Χρονικόν τῆς Μονεμβασίας ήδη παρουσιάσαμε) και ο 
ρεντάκιος έλλαδικός, από τους ρεντάκιους της λακεδαίμονας.28 αν και οι πηγές 

26 Bίος Θεοκλήτου: «Vie de saint Théoclète évêque de Lacédémone, publiée d’après le ma-
nuscrit n. 583 de la Bibliothèque Barberine», εκδ. N. A. Vées, Βιζαντιγσκοε Ομποζρενιε 
2, Suppl. 1, 1916, 27-53, και  εκδ. α. ςγουρίτσας, «Ὁ λακεδαιμονίας ἅγιος Θεόκλητος», 
Θεολογία 27 (1956), 572-593. νέα έκδοση ετοιμάζεται από την Άννα λαμπροπούλου. 

27 Bίος Θεοκλήτου, εκδ. ςγουρίτσας, 579-580: (οἱ ἐν ταῖς πόλεσι προέχοντες)… καὶ τὴν 
ἰουδαϊκὴν ἐκείνην ἐκμιμούμενοι συναγωγὴν, πολλὴν συγκροτοῦσι περὶ αὐτοὺς θεομισῆ 
ἑταιρίαν… καὶ μυρίαν ὕβριν ἐκείνου κατέχεον κἆν ἐν οἰκίᾳ … κἆν ἐπ’ ἀγορὰν … συρρέοντες 
παμπληθεῖς ὡς ἔκ τινος συνθήματος καὶ παικτικὴν τινα καὶ γελοιώδη δορυφορίαν 
ὑπερχόμενοι. Ο ςγουρίτσας, ό.π., 569, στο παραπάνω απόσπασμα, ενώ αποτελεί απλό 
ρητορικό σχήμα, βλέπει παμπληθεῖς έβραίους. το ίδιο επαναλαμβάνει η α. αβραμέα, 
«Άγιοι επίσκοποι του έλλαδικού χώρου, που έζησαν ή καθιερώθηκαν κατά τους 8o-10ο 
αιώνες, με ειδική αναφορά στον Άγιο αχίλλειο», Οι ήρωες της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι 
νέοι άγιοι 8ος-16ος αι., εκδ. έ. κουντούρα-γαλάκη, αθήνα 2004, 52.

28 Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ‘Ρωμανόν, κεφ. 50, σ. 232-234. Aρέθας: Arethae Archiepiscopi Cae-
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δεν αναφέρουν τον τόπο καταγωγής και δράσης του ρεντάκιου του έλλαδικού, η 
πελοποννησιακή και δή λακωνική, σλαβική ή σλαβογενής καταγωγή του πρέπει 
να θεωρηθεί μάλλον βεβαία, καθώς αναφέρονται ρεντάκιοι και στη λακωνική, ο 
ίδιος δε υπήρξε συγγενής του πασίγνωστου σλαβογενή και λάκωνα νικήτα μα-
γίστρου, με τον οποίο οι κωνσταντινουπολίτες είχαν ανοικτούς λογαριασμούς. 
έξάλλου, ο χώρος δράσης του υποβάλλει τη νότια έλλάδα. Ο ρεντάκιος έλλαδι-
κός παρουσιάζεται πατραλοίας και απαίδευτος, να προκαλεί αταξίες και λεηλα-
σίες και για περιουσιακούς λόγους να καταδιώκει τον πατέρα του. Ο πατέρας του 
κυνηγημένος για να σωθεί κατέφυγε σε σκάφος, το οποίο συνέλαβαν ο Άραβες 
της κρήτης. τέλος, ο ρεντάκιος, ακόμη και όταν είχε καταφύγει ζητώντας άσυλο 
στην αγία ςοφία της κωνσταντινούπολης, κατηγορήθηκε για πλαστές επιστολές 
προς τους βουλγάρους και ότι ήλθε σε κρυφές συνεννοήσεις μαζί τους, δηλαδή 
αυτό ακριβώς που αναφέρεται για τους ςλάβους της λακωνικής στα ίδια χρόνια. 
πρόκειται, συνεπώς, για μια απόλυτα αρνητική εικόνα κατοίκου της μεσοβυ-
ζαντινής πελοποννήσου, η οποία πιθανότατα αποτυπώνει την αποστασία και 
τις συνεννοήσεις των ςλάβων της λακωνικής με τους βουλγάρους στα 920-925 
ή ενδέχεται να αποτελεί κατασκευή για τον ρεντάκιο με στόχο να αμαυρωθεί ο 
συγγενής του και συμπέθερος του αυτοκράτορα ρωμανού, νικήτας μάγιστρος.29 

η περίπτωση του συμπεθέρου του αυτοκράτορα ρωμανού λακαπηνού, νι-
κήτα μαγίστρου, και συγγενή του ρεντάκιου έλλαδικού είναι εμβληματική για 
το υπό διερεύνηση θέμα.30 Ο σλαβογενής νικήτας, που είχε συμπεθεριάσει με 
τον αυτοκράτορα ρωμανό και είχε παντρέψει την εγγονή τους μαρία με τον 
τσάρο των βουλγάρων πέτρο, αναζητεί καταγωγική ευγένεια στη μυθολογία. 
Ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του ςπαρτιάτη εκ πατρός και αθηναίο εκ μητρός: Καὶ 

sariensis Scripta Minora, τόμ. α΄, εκδ. L. G. Westerink, λιψία 1968, αρ. 25, 226-232. P. 
Orgels, «En marge d’un texte hagiographique (Vie de S. Pierre d’Argos, 19): La dernière 
invasion slave dans le Péloponnèse (923-925)», Byz 34 (1964), 271-285. κ. μπουρδάρα, 
Καθοσίωσις καὶ τυραννὶς κατὰ τοὺς μέσους βυζαντινοὺς χρόνους, Μακεδονική δυναστεία, 
αθήνα-κομοτηνή 1981, 68-70. η. αναγνωστάκης – α. λαμπροπούλου, «καταστολή μια 
μορφή ανοχής στην πελοπόννησο του 9ου και 10ου αι.», Ανοχή και καταστολή στους 
μέσους χρόνους, αθήνα 2002, 55-56. 

29 Συνέχεια Θεοφάνη: Theophanes Continuatus, Ioannes Cameniata, Symeon Magister, 
Georgius Monachus, εκδ. I. Bekker, Bόννη 1838, 399.12-22. για τους ρεντ(δ)άκιους 
βλ. L. G. Westerink, Nicétas Magistros, Lettres d’un exilé (928-946), παρίσι 1973, 24-
25. Φ. μαλιγκούδης, Σλάβοι στην Μεσαιωνική Ελλάδα, Θεσσαλονίκη 1988, 77-89. για 
τις σφραγίδες βλ. ι. μακρή, «μολυβδόβουλλο “ρενδακίου”», Αρχαιολογικά Ανάλεκτα 
Αθηνών 25/1 (1982), 114. Stavrakos, «Δύο αδημοσίευτα μολυβδόβουλλα από τη 
ςπάρτη», 356, 361.

30 Συνέχεια Θεοφάνη, 394.2-3, 399. 12-13. για τον νικήτα μάγιστρο βλ. Westerink, Nicé-
tas Magistros, 23-38. Th. Pratsch, «Zur Herkunft des Niketas Magistros (*um 870- früh-
estens 946/947) aus Lakoninen», Byz 75 (2005), 501-506. 
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ἡμεῖς… Σπαρτιᾶται μὲν πρὸς πατρός, Ἀθηναῖοι δὲ πρὸς μητρὸς γεγονότες.31 για 
μια πολύ λακωνική επιστολή του δικαιολογείται, χρησιμοποιώντας έναν κοι-
νό τόπο αλλά που στην προκείμενη περίπτωση δηλώνει και την καταγωγή του 
γράφοντος, ότι είναι τόσο σύντομη ἐπεὶ καὶ Λάκων ὁ γεγραφώς.32 έξόριστος σε 
περιοχή της τροίας σε επιστολή του θα αναφερθεί με οίηση στην ελλαδική του 
προέλευση και θα επιστρατεύσει όλη τη μυθολογία για να υμνήσει την πατρίδα 
του που όπως χαρακτηριστικά αναφέρει όχι μόνον δεν παρήκμασε αλλά πάντα 
φέρει τα κάλλιστα: Οὔκουν ἐμοὶ νῦν δοκεῖ παρακμάσαι τὸ πόλισμα οὐδ’ ὡς γε-
γηρακυῖαν τὴν πατρίδα μὴ φέρειν τὰ κάλλιστα. Θεωρεί τον εαυτό του και τους 
συμπατριώτες τους άξια τέκνα μιας χώρας που γέννησε τον αχιλλέα και τον πά-
τροκλο.33 ώς αντίδραση στη νεόπλουτη λακεδαιμόνια οίηση που προκαλούσε 
τους βυζά ντιους34 γράφτηκε το θρυλούμενο ιαμβείο που, όπως μας λέει το Περὶ 
θεμάτων στο κεφάλαιο για το θέμα πελοποννήσου, σατύριζε τον νικήτα, αυτήν 
την πονηροσλαβόφατσα που μεγαλοπιανότανε για την ευγενική του καταγωγή, 
αν και προερχόταν από κατώτερη γενιά: ὥστε τινὰ τῶν ἐκ Πελοποννήσου μέγα 
φρονοῦντα ἐπὶ τῇ αὑτοῦ εὐγενείᾳ, ἵνα μὴ λέγω δυσγενείᾳ, Εὐφήμιον ἐκεῖνον τὸν πε-
ριβόητον γραμματικὸν ἀποσκῶψαι εἰς αὐτὸν τουτοῒ τὸ θρυλούμενον ἰαμβεῖον·Γα-
ρασδοειδὴς ὄψις ἐσθλαβωμένη.35 η περίπτωση του νικήτα μαγίστρου αποτελεί 
το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας και ανέλιξης των επαρχιωτών σλα-

31 Westerink, Nicétas Magistros, αρ. 2.10-11 σ. 57. 
32 ό.π., αρ. 4.11-12 σ. 63.
33 ό.π, αρ. 23 σ. 111-117. για την οίηση στην επιστολογραφία του νικήτα μαγίστρου βλ. η. 

αναγνωστάκης, «έλλαδικά παραμύθια και ελλαδική παραμυθία στο βυζάντιο του 10ου 
αι.», Ελιά και Λάδι, Δ΄ Τριήμερο Εργασίας, πτι έτβα, αθήνα 1996, 125-129. 

34 για την ελλαδική οίηση ετοιμάζω ειδική μονογραφία. βλ. πάντως, αναγνωστάκης, 
«έλλαδικά παραμύθια» 121-150. και εκλαϊκευμένα, του ιδίου, «Οίηση και επιγαμίες 
στους μακεδόνες», Μακεδονική δυναστεία. Η Βυζαντινή τάξη πραγμάτων, Ιστορικά 
Ελευθεροτυπία, 20 ιαν. 2000, 35-40 [= Μεγάλοι Αυτοκράτορες του Βυζαντίου, Ιστορικά 
Ελευθεροτυπία, αθήνα 2010, 131-138] και του ιδίου, «το βυζάντιο σε κρίση», Βυζαντινοί 
και Αρχαιότητα, Επτά Ημέρες Καθημερινή 12 ιαν. 2003, 21-25.

35 Περὶ Θεμάτων, κεφ. 6.33-42: Ἐσθλαβώθη δὲ πᾶσα ἡ χώρα καὶ γέγονε βάρβαρος … ὥστε 
τινὰ τῶν ἐκ Πελοποννήσου μέγα φρονοῦντα ἐπὶ τῇ αὑτοῦ εὐγενείᾳ, ἵνα μὴ λέγω δυσγενείᾳ, 
Εὐφήμιον ἐκεῖνον τὸν περιβόητον γραμματικὸν ἀποσκῶψαι εἰς αὐτὸν τουτοῒ τὸ θρυλούμενον 
ἰαμβεῖον·Γαρασδοειδὴς ὄψις ἐσθλαβωμένη. Ἦν δὲ οὗτος Νικήτας, ὁ κηδεύσας ἐπὶ θυγατρὶ 
Σοφίᾳ Χριστοφόρον τὸν υἱὸν τοῦ καλοῦ Ῥωμανοῦ καὶ ἀγαθοῦ βασιλέως. τα σχόλια στο 
παραπάνω χωρίο και οι μεταφράσεις του γαρασδοειδής είναι πολυάριθμες, βλ. όμως για 
την παλαιότερη βιβλιογραφία N. Maricq, «Notes sur les Slaves dans le Péloponnèse et 
en Bithynie et sur l’emploi de “Slave” comme appellatif», Byz 22 (1952), 337-340. Περί 
θεμάτων, εκδ. A. Pertusi, 173-174. M. W. Weithmann, «Interdisziplinäre Diskrepanzen in 
der Slavenfrage Griechenlands», Zeitschrift für Balkanologie 30/2 (1994), 91. Pratsch, 
«Zur Herkunft des Niketas Magistros», 503-506. 
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βογενών στα ύπατα αξιώματα, γεγονός που προκαλεί το ρατσιστικό μένος των 
αντιπάλων τους. η μεγέθυνση και συνεχής υπενθύμιση είτε ως σκώμμα είτε ως 
φήμη και θρύλος της βαρβαρικής καταγωγής, της δυσγένειας, αντιστρατεύεται 
την προβαλλόμενη από πολλούς έλλαδίτες και πελοποννησίους αρχαία ευγέ-
νεια της πατρίδας τους. και σε αυτήν τη σύγκρουση η περιοχή της λακεδαιμο-
νίας, περισσότερο από κάθε άλλη βυζαντινή και πελοποννησιακή επαρχία έχει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Διαπιστώνομε λοιπόν ότι, αν στον 10ο αιώνα η καταγω-
γική ευγένεια και η αποστολική προστασία θεωρείται πλέον δεδομένη για την 
πάτρα και τη μονεμβασία, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο για τη λακεδαίμονα που 
είναι παραδομένη στην πληθυσμιακή ετερότητα, τη σλαβική δυσγένεια και την 
εθνική πίστη. ςύμφωνα μάλιστα με μια καταγωγική κατασκευή του 10ου αιώνα, 
αποδιδόμενη στον κωνσταντίνο πορφυρογέννητο, η ευγενής πάτρα συμβάλλει 
στην κατοχύρωση της ευγένειας του ιδρυτή της μακεδονικής δυναστείας βα-
σιλείου, ενώ η λακεδαίμονα στη δυσγένεια του επικίνδυνου για τη δυναστεία, 
νικήτα μάγιστρου. Έτσι, στη μητρόπολη πατρών θα γίνει η πρόβλεψη από μο-
ναχό μέσα στον ναό του αγίου ανδρέα, δηλαδή από το αντίβαρο του παπικού 
πέτρου, για την αυτοκρατορική μοίρα του βασιλείου, σύμφωνα βέβαια μόνον 
με την αφήγηση του πορφυρογέννητου. έπίσης, το πόλισμα των πατρών με την 
αυτόχθονα ευγενή, ελληνική καταγωγή των κατοίκων του θα συμβάλλει στην 
δυναστική πολιτική του βυζαντίου, με την υιοθεσία από την πατρινή Δανηλίδα 
ενός μελλοντικού αυτοκράτορα, ενός ασήμου ακόμη που, παρά τα φαινόμενα, 
κρατά από πολύ παλιά ευγένεια, όπως και οι κάτοικοι των πατρών. τελικά, στην 
καταγωγική σύγκρουση των πρώτων μακεδόνων με τους λακαπηνούς στους 
οποίους συμπεριλαμβάνω τον νικήτα μάγιστρο, οι πόλεις της πελοποννήσου 
συμμετέχουν με τον τρόπο τους. η ευγενής και ευσεβής πάτρα προσγράφεται 
στον βασίλειο και η δυσγενής, γαρασδοειδής λακεδαίμονα στον νικήτα.36

πράγματι, ακόμη και στο επίπεδο των ευγενών συμβόλων της χριστιανικής 
λατρείας η λακεδαίμων υστερεί μέχρι και τα τέλη του 10ου αιώνα, όταν οι επι-
σκοπικές έδρες μέσα από τις αγιοποιήσεις αναπτύσσουν έναν ανταγωνιστικό 
ρόλο διεκδικώντας την προαγωγή τους σε μητροπόλεις. αν η πάτρα φρουρείται 
από τον ανδρέα, αν η κόρινθος έχει τον παύλο, τον κοδράτο και τον λεωνίδη, 
η μεθώνη τον ιωάννη τον Θεολόγο και τον αθανάσιο, το Άργος τον πέτρο, 
αντίθετα η λακεδαίμων δεν μοιάζει να έχει καταφέρει να επιβάλλει μια τοπική 

36 για τα παραπάνω βλ. η. αναγνωστάκης, «το επεισόδιο της Δανιηλίδας. πληροφορίες 
καθημερινού βίου ή μυθοπλαστικά στοιχεία;», Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Τομές 
και Συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς 
Συμποσίου, κβέ/έιέ, αθήνα 1989, 375-390. το θέμα υπήρξε αντικείμενο σεμιναρια-
κού μαθήματος, Καταγωγικές αφηγήσεις: Από την δυσγένεια στην ευγένεια, στο ςεμινάριο 
«νίκος Οικονομίδης», 14 μαρτίου 2012. 
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λατρεία.37 έίναι, εξάλλου, ενδεικτικές για τις τοπικές λατρείες οι απεικονίσεις 
των πολιούχων και προστατών στις σφραγίδες των επισκόπων και αξιωματούχων 
των πελοποννησιακών πόλεων, όπως του ιωάννη Θεολόγου στη μεθώνη, όπου 
και ο περίφημος ναός και μάλλον αποδέκτης των λαφύρων κατά την αραβοβυζα-
ντινή σύγκρουση του 9ου αιώνα,38 του ανδρέα στην πάτρα, των στρατιω τικών 
αγίων Θεοδώρων στην έδρα των στρατηγών του θέματος πελοποννήσου στην 
κόρινθο. Ουδέν, στις μέχρι σήμερα γνωστές σφραγίδες της λακεδαίμονας, εκτός 
από την κοινότατη Θεομήτορα, εννοείται σε σφραγίδες μέχρι και τον 11ο αιώνα 
που με βεβαιότητα σχετίζονται με την πόλη.39 τούτο θεωρώ ότι θα μπορούσε να 
εξηγηθεί ακριβώς από την πληθυσμιακή ετερότητα, την έλλειψη πολιτειακής και 
θρησκευτικής συνοχής του πληθυσμού της πόλης και περιοχής αλλά κυρίως από 
την απουσία ισχυρής εκκλησιαστικής οργάνωσης, της μόνης που θα μπορούσε 
να επιβάλλει μια τοπική λατρεία. αξίζει να σημειωθεί ότι και στον 13ο αιώνα 
μετά την εγκατάλειψη της λακεδαίμονας και την ίδρυση του μυστρά και πάλι 
καταβάλλεται προσπάθεια επιβολής μιας κεντρικής ενοποιητικής λατρείας στον 
νέο αυτό χώρο εξουσίας είτε με τη λατρεία της Οδηγητρίας είτε με αυτήν του 
αγίου Δημητρίου.40 κρατήσαμε τελευταία τη μονεμβασία, που στις σφραγίδες 
του επισκόπου της διαβάστηκε άγιος αναστάσιος,41 και που θεωρώ ότι πρέπει να 
σχετίζεται και με τον εκεί ναό και τη λατρεία της αγίας αναστασίας σύμφωνα με 

37 α. λαμπροπούλου – η. αναγνωστάκης – β. κόντη – α. πανοπούλου, «μνήμη και λήθη 
της λατρείας των αγίων της πελοποννήσου 9ος-15ος αι.», Οι ήρωες της ορθόδοξης 
εκκλησίας, 265-294. B. Kόντη, «Tο Nαύπλιο και οι σχέσεις του με την επισκοπή Άργους 
κατά τη μέση βυζαντινή περίοδο», Σύμμεικτα 15 (2002), 131-148.

38 Βίος Βασιλείου, στην έκδ. Συνέχεια Θεοφάνη, 304.12-14, όπου ο αναφερόμενος ναός θα 
μπορούσε να είναι ο επισκοπικός ναός του αγίου ιωάννη του Θεολόγου, που σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις ήταν πολιούχος και προστάτης της μεθώνης.

39 A. Aβραμέα – M. γαλάνη-Kρίκου – γ. Tουράτσογλου, «Mολυβδόβουλλα με γνωστή 
προέλευση από τις συλλογές του Nομισματικού Mουσείου Aθηνών», Studies in Byzan-
tine Sigillography 2 (1990), 249-257. J. Nesbitt – N. Oikonomides, Catalogue of Byzan-
tine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, τ. β΄. South of the Balkans, 
the Islands, South of Asia Minor, Oυάσινγκτον 1994, 77-93. βλ. επίσης α. αβραμέα, 
«έπαρχιακά ιερά κειμήλια στην κωνσταντινούπολη από τον μανουήλ κομνηνό», 
Ευφρόσυνο. Αφιέρωμα στον Μανόλη Χατζηδάκη, αθήνα 1994, 29-33. J. Cotsonis, «Saints 
and Cult Centers: a Geographic and Administrative Perspective in Light of Byzantine 
Lead Seals», Studies in Byzantine Sigillography 8 (2003), 9-26. του ιδίου, «The Con-
tribution of Byzantine Lead Seals to the Study of the Cult of the Saints (sixth-twelfth 
century)», Byz 75 (2005), 383-498. 

40 βλ. σχετικά η. αναγνωστάκης, «από την εικόνα της μοναχής έυφροσύνης στον βίο 
των Οσίων του μεγάλου ςπηλαίου: η ιστορία μιας κατασκευής», Ο Μοναχισμός στην 
Πελοπόννησο 4ος-15ος αι., εκδ. βούλα κόντη, αθήνα 2004, 147-198. 

41 Nesbitt – Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals, 88 αρ. 30.2. Cotsonis, «Saints and 
Cult Centers», 14.
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τη σωζόμενη μόνον στα αραβικά ψυχωφελή διήγηση αποδιδόμενη στον παύλο 
μονεμβασίας (μέσα 10ου αιώνα).42 ςτις σωζόμενες στα ελληνικά ψυχωφελείς 
διηγήσεις του παύλου μονεμβασίας, στις οποίες διαπιστώνεται, κατά τον εκ-
δότη τους, ο συνεκτικός και σταθεροποιητικός ρόλος του επισκόπου στην πόλη 
και την κοινωνία, προβάλλεται επίσης η λατρεία αγίων, όπως για παράδειγμα 
της θαυματουργού παρουσίας του ιωάννη Θεολόγου, μάλιστα στα ταξίδια των 
μονεμβασιωτών.43 ςτην αγία αναστασία ήταν αφιερωμένος κεντρικός μεγάλος 
ναός και σε παρεκκλήσι του ναού υπήρχαν στον 10ο αιώνα τα λείψανα μαρτύ-
ρων όπως των αγίων βαλερίου, βικεντίου και έυλαλίας.44 η έυλαλία, γνωστό-
τατη μάρτυς στη δυτική χριστιανοσύνη, είναι μάλλον άγνωστη στον βυζαντινό 
κόσμο, με εξαίρεση τη νότια πελοπόννησο.45 ςτη σχετική διήγηση του παύλου 
μονεμβασίας αναφέρεται ότι το λείψανό της για να ξεφύγει την αραβική λαί-
λαπα, ταξίδεψε μέσα σε λάρνακα από την ισπανία, μάλιστα τη βαρκελώνη, και 
διέσχισε θαυματουργά όλη τη μεσόγειο για να αράξει κάπου κοντά στη ναυτι-
κή πολιτεία, όπου και ξεχάστηκε στα χρόνια των αραβικών επιδρομών και της 
αραβικής κατάκτησης της κρήτης. πάντα σύμφωνα με την ίδια διήγηση, στα 
χρόνια των αυτοκρατόρων λέοντος και αλεξάνδρου βρέθηκε η λάρνακα με τα 
λείψανα των αγίων που μεταφέρθηκαν μέσα στη μονεμβασία στο παρεκκλή-
σι της αγίας αναστασίας.46 ανεξάρτητα από τις όποιες αναγωγές και υποθέσεις 

42 P. Peeters, «Une invention des SS. Valère, Vincent et Eulalie dans le Péloponnèse», An 
Boll 30 (1911), 296-306. 

43 για τον ιωάννη Θεολόγο: παύλος Mονεμβασίας, Διηγήσεις: Les récits édifiants de Paul, 
évêque de Monembasie, et d’autres auteurs, εκδ. J. Wortley, Sources d’histoire médié-
vale, παρίσι 1987, 110-115 και ιδίως 112.24-38. για τον συνεκτικό ρόλο του επισκόπου 
στη μονεμβασία βλ. ό.π., 22. αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ψυχωφελή διή-
γηση του παύλου μονεμβασίας ο ιωάννης Θεολόγος ήταν και για τους ευρισκόμενους 
στη Θεσσαλονίκη μονεμβασιώτες ο θαυματουργός άγιος, γεγονός που μας επιτρέπει 
να υποθέσομε ειδική προτίμηση του αγίου από τους ναυτικούς και μια εξακτίνωση της 
λατρείας του στους θαλάσσιους δρόμους, στα λιμάνια μεθώνης, μονεμβασίας, Θεολό-
γου/έφέσου, Θεσσαλονίκης. Οι επίσκοποι μεθώνης επικαλούνται στις σφραγίδες τους 
τον άγιο ιωάννη τον Θεολόγο ως ἠγαπημένον. για το θέμα βλ. η. αναγνωστάκης, «Οι 
επισκοπές και ο θρησκευτικός βίος στα όρια της νυν μητροπόλεως μεσσηνίας έως το 
1204», Χριστιανική Μεσσηνία. Μνημεία και Ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, 
αθήνα 2009-2010, 132.

44 Kalligas, Byzantine Monemvasia, 57 (ελλ. μτφ., 86). 
45 από τις δημοσιεύσεις για την πελοπόννησο, μού είναι γνωστή η παραστάση του 13ου 

αιώνα σε ναό μάλιστα του αγίου νικολάου στα πάκια κοντά στους μολάους, βλ. αρχιμ. 
ς. κουκιάρης, «Δύο βυζαντινοὶ ναοὶ στὰ πάκια λακωνίας», Λακωνικαὶ Σπουδαί 10 
(1990), 169, 185. βλ. πάντως παρακάτω σημ. 94 και εικ. 2α-δ.

46 Peeters, «Une invention», 296-306. Kalligas, Byzantine Monemvasia, 55-63 (ελλ. μτφ., 
85-94), όπου και όλη η σχετική βιβλιογραφία. έπίσης, H. A. Kalligas, Monemvasia. A 
Byzantine City State, λονδίνο-ν. υόρκη 2010, 12-15.
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για επιδρομές, για επαφές και εμπόριο της μονεμβασίας με ςικελία, ισπανία, 
η έυλαλία μοιάζει να υιοθετήθηκε από τους μονεμβασιώτες για μια σειρά από 
λόγους αλλά κυρίαρχα για τη συνάφειά της με τη θάλασσα, όταν θεωρείται από 
πολύ ενωρίς στη Δύση προστάτις πόλεων, μάλιστα αντιπάλων πόλεων που τη 
διεκδικούν, και αργότερα των καλαφατάδων και ναυτιλομένων.47 ςημειωτέον 
ότι σε κατω-ιταλιωτικό κώδικα σε κανόνα προς τιμήν του αγίου νικολάου ανα-
φέρονται τα εξής: Νικόλαον τὸν σοφὸν σὺν Εὐλαλίᾳ τῇ Χριστοῦ μάρτυρι ὕμνοις, 
πιστοί, στέψωμεν καὶ ἐν ἐγκωμίοις δοξάσωμεν.48 

τελικά, με βάση όσα έχουν μέχρι στιγμής αναφερθεί για τις άλλες πελοπον-
νησιακές πόλεις, η λακεδαίμων εμφανίζεται ως η μόνη εξαίρεση. έίναι χαρα-
κτηριστικό ότι μια πρώτη προσπάθεια στα τέλη του 9ου αιώνα ανάδειξης ενός 
αγιοποιημένου επισκόπου της, του Θεοκλήτου, αποτυγχάνει. ςε μια πόλη που 
από παλιά δεν γνωρίζει παρά μόνον (οὐδὲν ἄλλον ἤ) το ξίφος του πολέμου, τις 
σφαγές και την χύσιν αἵματος,49 σε μια πόλη που κατοικείται από πολεμιστές 
και φονιάδες, από πλεονέκτες προύχοντες με βίαιες ορμές και επιθυμίες και οι 
οποίοι καταδυναστεύουν τους ταπεινότερους50 είναι πολύ εύκολο ο χρόνος να 
υποκλέψει τη μνήμη ενός αγίου (που όπως και αυτή του νίκωνα δεν μνημο-
νεύεται στο Συναξάριον κωνσταντινουπόλεως). η μνήμη του Θεοκλήτου είχε 
καταποντισθεί στης λήθης τον βυθό, όπως λέει ο Βίος-εγκώμιο που γράφηκε στα 

47 Δυστυχώς η διήγηση αυτή δεν έχει συνεξετασθεί με τις πληροφορίες για την εξαφάνιση 
των λειψάνων της έυλαλίας μετά την αραβική κατάκτηση της ισπανίας και με τις τύχες 
της λατρείας της στη μεσαιωνική ισπανία και νότια ιταλία. για μια πρώιμη σχέση των 
βυζαντινών με την ισπανική πόλη Emerita, τόπο λατρείας της έυλαλίας, για την αντι-
παλότητα των ισπανικών πόλεων και τις αραβικές επιδρομές στον 8ο αιώνα, βλ. J. Arce, 
«The City of Mérida (Emerita) in the Vitas Patrum Emeritensium (VIth Century A.D.)», 
East and West: Μodes of Communication: Proceedings of the First Plenary Conference 
at Merida, εκδ. E. Chrysos – I. Wood, λέιντεν 1999, 1-14. βλ. επίσης, A. T. Fear, Lives 
of the Visigothic Fathers, λιβερπούλ 1997, XXIV, XXIII. μ. Dietz, Wandering Monks, 
Virgins, and Pilgrims: Ascetic Travel in the Mediterranean World, 300-800, πενσυλβάνια 
2005, 158-179.

48 A. Kominis – G. Schirò, Analecta hymnica graeca e codicibus eruta Italiae inferioris, τ. 
Δ΄, Istituto di Studi Bizantini e Neoellenici. Università di Roma, ρώμη 1976, κανόνες 
Δεκεμβρίου 6, 11, 3. 9-12 και 6, 11.7.20-21. 

49 Bίος Θεοκλήτου, εκδ. ςγουρίτσας, 572: τὶ γὰρ τὰ παλαιὰ τῆς Λακεδαίμονος διηγήματα… 
οὐδὲν ἄλλον ἤ ξίφη καὶ πόλεμον καὶ σφαγαὶ καὶ χύσις αἵματος καὶ ἄνδρες πολεμικὸν 
καὶ φόνιον πνέοντες. βλ. και σχολιασμό έι. Χρήστου – κ. νικολάου, «ςτοιχεῖα γιὰ 
τὴν κοινωνία καὶ τὸν καθημερινὸ βίο στὴν περιοχὴ τῆς λακωνικῆς (Θ΄-IB΄ αἰ.) ἀπὸ 
ἁγιολογικὰ κείμενα», Bυζαντιναὶ Mελέται 2 (1990), 208-209. πάντως, τὰ παλαιὰ τῆς 
Λακεδαίμονος διηγήματα, που παρουσιάζονται ως αντίστιξη, ως μια προτέρα της εμφάνι-
σης του οσίου κατάσταση, αναμφισβήτητα αφορούν την αρχαία πολεμική ςπάρτη. 

50 Bίος Θεοκλήτου, εκδ. ςγουρίτσα, 579.
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τέλη του 10ου - αρχές 11ου αιώνα (σώζεται στον ίδιο κώδικα, βαρβερινό 583 του 
14ου αιώνα, με τον Βίο του νίκωνα).51 Δημιουργείται η εντύπωση ότι στη λακε-
δαίμονα ελλείπουν τα κυρίαρχα συνεκτικά στοιχεία που ορίζουν μια πόλη, όταν 
μάλιστα η θρησκευτική και πολιτική εξουσία μοιάζουν αδύναμες διαχρονικά να 
συντονίσουν την κεντρική με την επαρχιακή εξουσία. Οι στάσεις, τα εγκλήματα 
καθοσίωσης, η άρνηση στράτευσης, τα πάκτα προς τους εθνικούς, το αυτοδέ-
σποτο και αυτόνομο που συχνότατα αναφέρεται συνιστούν μόνον μια πτυχή από 
το πολύπτυχο των κεντρόφυγων τάσεων μιας σχεδόν ακυβέρνητης ή δύσκολα 
διοικούμενης πόλης και της επαρχίας της. Θεωρώ ότι μέχρι και τα τέλη του 10ου 
αιώνα η λακεδαίμων είναι μια ανολοκλήρωτη βυζαντινή πόλη υπό συνεχή ομη-
ρεία και ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πολιτεια κής απροσαρμο-
σίας των αρχόντων της και των πληθυσμών της περιοχής θα συντηρηθούν ως τα 
χρόνια του δεσποτάτου, οπότε μετά από τριακόσια χρόνια προσπαθειών και πάλι 
η πόλη θα εγκαταλειφθεί για τον μυστρά! 

ςτο μεταξύ, πολλά θα αλλάξουν με την έλευση του νίκωνα, που φθάνει στην 
πόλη κατόπιν προσκλήσεως και εγγράφου συμφωνίας περί το 970. αποφασίζει 
να εγκατασταθεί για να επιλύσει όχι απλώς προβλήματα λήθης και μνήμης, όχι 
απλώς θέματα σχέσεων μιας κοινωνίας με το παρελθόν της, αλλά κυρίως με 
το παρόν και το μέλλον της. αυτός ένας μοναχός αριστοκράτης στην υπηρεσία 
της εξουσίας καλείται να επιβάλει την ευταξία σε μια νέα πόλη, που πιθανότα-
τα υπήρξε επανειλημμένως όμηρος των ετερογενών πληθυσμών της και που ο 
φόβος και η ανασφάλεια, σύμφωνα με επαρκείς μαρτυρίες συνέχιζαν να κυριαρ-
χούν και εντός των τειχών του ίδιου του κάστρου. και την ευταξία και συνοχή 
αυτήν ο νίκων θα προσπαθήσει να την επιβάλλει, όπως θα δούμε, δια του θρη-
σκευτικού χρόνου.

ςύμφωνα με τον Βίο του οσίου, γραμμένο σαράντα χρόνια μετά τον θάνατό 
του από τον ανώνυμο ηγούμενο της μονής το 1042, ο νίκων επισκέπτεται όλη τη 
νοτιοανατολική πελοπόννησο.52 ςτην πορεία του και στο ιεραποστολικό έργο, 

51 ό.π., 573. λαμπροπούλου κ.ά., «μνήμη και λήθη», 268-269, 272-275.
52 Bίος Nίκωνος: Οδ. λαμψίδης, Ὁ ἐκ Πόντου ὅσιος Nίκων ὁ Mετανοεῖτε. Kείμενα – σχόλια, 

Eπιτροπή ποντιακῶν Mελετῶν περιοδικοῦ Ἀρχεῖον πόντου, παράρτημα 13. αθήνα 
1982. D. F. Sullivan, The Life of Saint Nikon. Text, Translation and Commentary, Arch-
bishop Iakovos Library of Ecclesiastical and Historical Sources 14, Brookline Mass. 
1987. για τις χρονολογήσεις συγγραφής του Βίου, τη σχέση του με τον Βίο Λουκά του 
Στειριώτη, βλ. τις παραπάνω εκδόσεις και Jan Olof Rosenqvist, «The Text of the Life of 
St Nikon ‘‘Metanoeite’’ Reconsidered», Leimon: studies presented to Lennart Rydén on 
his sixty-fifth birthday, εκδ. Jan Olof Rosenqvist, Ουψάλα 1996, 93-111. P. Armstrong, 
«Monasteries old and new: the nature of the evidence», Founders and refounders of Byz-
antine monasteries, εκδ. M. Mullet, μπέλφαστ 2007, 320-325, όπου προτείνεται μια 
επεξεργασία του Βίου το 1148. αλλά βλ. μ. Kaplan, «La fondation de Nikôn le Méta-
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αλλά ορθότερα στον Βίο του, απουσιάζει προκλητικά η μονεμβασία. το ίδιο, 
βέβαια, διαπιστώνεται και στο Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν Pωμανόν, όπου από τις πε-
λοποννησιακές πόλεις και κάστρα μόνον η κόρινθος, η πάτρα, η λακεδαιμονία 
και το κάστρο μαΐνης μνημονεύονται, αν και τα περί μηλιγγών και έζεριτών 
αναφερόμενα αλλά και η τοπογραφία Έλους και μαλέα αφορούν άμεσα τη μο-
νεμβασία.53 βέβαια, στον Βίο του Νίκωνος η αναφερόμενη Δωριέων χώρα θα 
μπορούσε να αφορά την περιοχή της τσακωνίας και της μονεμβασίας, αλλά δεν 
κρίνεται και πάλι ως επαρκής και βεβαία αναφορά.54 Έχει προταθεί ως πιθανή 
εξήγηση η απουσία γέφυρας στον έυρώτα και η δύσκολη πρόσβαση της περιο-
χής ανατολικά του ποταμού55 μέχρι την εποχή, μετά τον θάνατο του νίκωνα, 
οπότε κατασκευάζεται το 1027 η γνωστή από την επιγραφή μονή και γέφυρα 
του νικοδήμου, βα του κάστρου.56 Θεωρώ ότι ισχύει η εξήγηση για οικονομι-
κές δραστηριότητες και επαφές που διευκολύνονται με τη γέφυρα και εντατικο-
ποιούνται μετά την κατασκευή της, όχι όμως και η υπερβολική θέση ότι η απου-
σία της γέφυρας εμπόδιζε τη διαπεραίωση των ανθρώπων και στεγανοποιούσε 
τις περιοχές του πάρνωνα. πάντως, παραμένει δυσεξήγητη αυτή η απόλυτη 
σιωπή για τη μονεμβασία στον Βίο και στα μεταγενέστερα θαύματα, όταν μά-
λιστα αναφέρονται αναλυτικότατα όλα τα στάδια της πορείας του οσίου. Έτσι, 
ενώ κατονομάζεται πλήθος χωρία, κώμες, πόλεις της πελοποννήσου (Ἀμύ κλιον, 

noeite à Sparte: un monastère urbain, sa ville et sa campagne», Puer Apuliae: mélanges 
offerts à Jean-Marie Martin, τ. β΄, εκδ. E. Cuozzo κ.ά., παρίσι 2008, 385 σημ. 7. R. 
Morris, «The Spread of the Cult of St. Nikon “Metanoeite”», Οι ήρωες της ορθόδοξης 
εκκλησίας, 433-458 και ιδίως 435-437 και 445 όπου και σχετική βιβλιογραφία. 

53 Πρὸς τὸν ἴδιον υἱὸν ‘Ρωμανόν, κεφ. 49 και 50. βλ. σχετική βιβλιογραφία παραπάνω σημ. 
20. 

54 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 62.17, 187.21 και σχόλια 412, 423, 454, και εκδ. Sullivan, 
§31. 4-5 σ. 108 και σχόλια 283.

55 P. Armstrong – W. G. Cavanagh – Gr. Shipley, «Crossing the River: Observations on 
Routes and Bridges in Laconia from the Archaic to Byzantine periods», ABSA 87 (1992), 
293-310, και ιδίως 298-300. βλ. επίσης για τον εντοπισμό αρχαίας γέφυρας, E. Kourinou – 
Y. Pikoulas, «αρχαία γέφυρα στα περίχωρα της ςπαρτης», Sparta and Laconia, 181-186. 

56 Δ. α. ζακυθηνός, «κάστρον λακεδαίμονος», Ελληνικά 15 (1957), 108-111. D. Feissel – 
A. Philippidis-Braat, «Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions historiques de By-
zance. III. Inscriptions du Péloponnèse (à l’exception de Mistra)», TM 9 (1985), 301-302. 
και αγγλική μετάφραση με σχόλια S. Reinert, «Nea Gephyra: Testament of Nikodemos 
for the Monastery of Nea Gephyra near Lakedaimon», Byzantine Monastic Foundation 
Documents: A Complete Translation of the Surviving Founders’ Typika and Testaments, 
εκδ. J. Thomas – A. Constantinides Hero – G. Constable, Oυάσινγκτον 2000, 323-325. 
για το αυτεξούσιο καθεστώς της μονής πάνω στη γέφυρα και τη σχέση της επιγραφής 
με τη Διαθήκη του νίκωνος βλ. μ. γερολυμάτου, «πελοποννησιακές μονές και εξουσία 
(10ος-11ος αι.)», O μοναχισμός στην Πελοπόννησο 4ος-15ος αι., 42-44.
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Ἄργος, Ἀρκάδες, Βουρκάνον-Μισύνη, Δαμαλᾶς, Ἕλος, Ἐνόριον, Ἐπίδαυρος, 
Καλαμάτα, Κόρινθος, Κορώνη, Λακεδαίμων-Σπάρτη, Μαΐνη, Μεθώνη, Μῶρος, 
Ναύπλιον, Πλαγία57), πολλές με την αρχαία και μεσαιωνική τους ονομασία, ενώ 
υπογραμμίζεται αργότερα η εξακτίνωση της λατρείας του οσίου από την κα-
λαμάτα ώς την κόρινθο, απουσιάζει και η παραμικρή νύξη στο πιο φημισμένο 
κάστρο της πελοποννήσου, στη γειτονική μονεμβασία. το ίδιο όμως ισχύει και 
για την πάτρα. Έχει μάλιστα επισημανθεί η απουσία στον Βίο αναφοράς στον 
απόστολο ανδρέα αλλά και σε όποιον άλλο άγιο πελοποννησιακής πόλεως αλλά 
και η απουσία της απεικόνισης του οσίου σε μνημεία στη βΔ πελοπόννησο.58 
Θεωρώ ότι μια ερμηνεία ανταγωνισμού, αντιπαλότητας πόλεων και επισκοπών, 
τουλάχιστον όσον αφορά την απουσία των πατρών στον Βίο, μπορεί να ισχύει. 
μάλιστα σε μιαν εποχή, τον 11ο αιώνα, κατά την οποία συντάσσεται ο Βίος και 
επιδιώκεται και οσωνούπω επιτυγχάνεται, το 1082, η απόσπαση της λακεδαίμο-
νος από τη μητρόπολη πατρών και η ανύψωσή της σε μητρόπολη. αλλά μέχρι 
την ανύψωση αυτή που όντως θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα οριοθετή-
σεων τόσο με την επισκοπή μονεμβασίας όσο και τη μητρόπολη πατρών και θα 
υποθηκεύσει για αιώνες τις σχέσεις τους, προηγείται η καθοριστική δράση του 
οσίου μέσα στο κάστρο. 

Ο νίκων καταφθάνει περί το 970 στη λακεδαιμονία και σύμφωνα με τον Βίο 
του ως κατεξοχήν δαιμονομάχος άγιος θα εκδιώξει τα παντός είδους δαιμόνια 
από μια περιοχή και μια πόλη που ήδη εξ ονόματος υποβάλλει τη δαιμονική της 
συνάφεια. η Λακ(κ)οδαιμονία και οι Λακοδαιμονῖτες πρέπει να ήταν οι δημώδεις 
βυζαντινοί τύποι της λακεδαιμονίας και των κατοίκων της, καθώς έτσι μόνον 
αναφέρονται στο Χρονικό του Μορέως και σε μεσοβυζαντινές παραλλαγές του 
Βίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου.59 αυτός ο δημώδης τύπος θύμιζε στους λογίους 
μια αρχαία παρετυμολογία, αλλά επίσης έφερνε αυτόματα στο μυαλό των αν-
θρώπων της εποχής μια πεδιάδα, ένα λάκκο δαιμόνων ή εὐδαιμόνων ανάμεσα 
στα δύο μεγάλα βουνά, τον πάρνωνα και τον ταΰγετο, τον μαλεβό και τον 
πενταδάκτυλο των βυζαντινών, δηλαδή την κοιλάδα του έυρώτα και την απλω-
μένη πεδιάδα, όπου σύμφωνα πάντα με τις πηγές, κατοικούσαν διάφοροι πληθυ-
σμοί. η διαφορετική θρησκεία και κατά συνέπεια οι διαφορετικές λατρευτικές 

57 βλ. ευρετήρια στις εκδόσεις Βίου Nίκωνος (εκδ. λαμψίδης και εκδ. Sullivan). 
58 λαμπροπούλου κ.ά., «μνήμη και λήθη», 272, 288-290. 
59 Χρονικόν τοῦ Μορέως: The Chronicle of Morea, εκδ. J. Schmitt, λονδίνο 1904 και Tὸ 

Xρονικὸν τοῦ Mορέως. Tὸ ἑλληνικὸν κείμενον κατὰ τὸν κώδικα τῆς Kοπεγχάγης μετὰ 
συμπληρώσεων καὶ παραλλαγῶν ἐκ τοῦ Παρισινοῦ, εκδ. π. καλονάρος, Aθήνα χ.χ., στ. 
2052, 2061, 2066 κ.α. V. L. Konstantinopulos – A. C. Lolos, Ps.-Kallisthenes. Zwei mit-
telgriechische Prosa-Fassungen des Alexanderromans, τ. α΄-β΄, Beiträge zur klassischen 
Philologie 141 & 150, Meisenheim am Glan 1983, κεφ. 40, 6.18, κεφ. 49, 1.3 κ.α. βλ. και 
βασιλικοπούλου-ιωαννίδου, «λακωνία», 6-7. 
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πρακτικές ξεχώριζαν, όπως ήδη αναφέραμε, τον πληθυσμό της λακεδαιμονίας 
σε Χριστιανούς και έβραίους κυρίως στις πόλεις και τα λιμάνια και σε μη εκ-
χριστιανισμένους εθνικούς ντόπιους και επήλυδες ςλάβους στα βουνά και τον 
κάμπο.60 

ςύμφωνα, λοιπόν, με τον Βίο, για την προσέλευση και εγκατάστασή του στη 
λακεδαίμονα ο νίκων είχε θέσει στους προὔχοντες καὶ λοιπὸν λαὸν ως όρο την 
εκδίωξη των έβραίων από το κάστρο,61 σύμφωνα δε με τη Διαθήκη του (η οποία, 
αν και σώζεται σε δημώδη λόγο, θεωρείται απολύτως αξιόπιστη62) ο όρος αυ-
τός υπήρχε σε μια γραπτή συμφωνία του με τους κατοίκους, σε μια ὁμολογίαν 
ἰδιόχειρον.63 Οι έβραίοι του κάστρου κατηγορούνται ως υπεύθυνοι μιας επιδη-
μίας και οι δραστηριότητές τους αιτιολογούν την εκδίωξή τους: έγινε για λό-
γους υγιεινής της πόλης, δηλαδή εξαιτίας των ανθυγιεινών δραστηριοτήτων των 
έβραίων (βαφεία, σφαγεία και συνεπώς βυρσοδεψεία). Δηλαδή προβάλλεται ως 
δικαιολογία αυτό που θα αποκαλέσω «οικολογικό αντισημιτισμό». Όμως, στην 
πλουσιότατη σχετική βιβλιογραφία η αναφορά αυτή στη γραπτή συμφωνία δεν 
έχει σχολιασθεί. Θεωρώ ότι πρόκειται για αγιολογική εκδοχή μιας παραχώρησης 
δι’ εγγράφου στον όσιο ή και αγοράς ακινήτου στην εμπορική περιοχή. για την 
παραχώρηση ή αγορά αυτή, και παρά τα ευσεβή λεγόμενα του Βίου, δεν νομίζω 
ότι προὔχοντες καὶ λοιπὸς λαὸς είχαν ανάμιξη ή και συμφωνούσαν. αντίθετα, 
σημαντική πρέπει να θεωρείται για την «εισβολή» του νίκωνα στο κάστρο η 
σύμ πραξη του επισκόπου. Ο επίσκοπος, τον οποίο μάλλον υποκαθιστά ο νί-
κων,64 βρίσκει ανέλπιστη βοήθεια στον έλεγχο μιας δύσκολης πόλης. βοηθά, 
λοιπόν, με τη σειρά του τον νίκωνα να καταλάβει και να δραστηριοποιηθεί στον 
χώρο της ἀγορᾶς (όπως καλείται πλειστάκις ο συγκεκριμένος χώρος), όπου σε 
μια άκρη της ευρίσκονται τα αναφερόμενα εργαστήρια υφασμάτων, τα κρεο-
πωλεία, αλλά και στο κέντρο της τα αρτοπωλεία, τα οπωροπωλεία, σίγουρα τα 
καπηλεία, όπου κερνάται ο γλυκύς ή έξωρος οίνος που αναφέρει ο Βίος και με-

60 για όλα τα παραπάνω βλ. η. Aναγνωστάκης, «Tο επεισόδιο του Aδριανού. “πρόγνωσις” 
και “τελεσθέντων δήλωσις”», Πρακτικά του B΄ Διεθνούς Συμποσίου του KBE/EIE, Η επι-
κοινωνία στο Bυζάντιο, 4-6 Oκτωβρίου 1990, εκδ. N. γ. Mοσχονάς, Aθήνα 1993, 195-
226.

61 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 64-66, και σχόλια 425, Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 110-
112.

62 η Διαθήκη στην έκδ. Οδ. λαμψίδης, Ὁ ἐκ Πόντου ὅσιος Nίκων, 251-256 και σχόλια 452-
465. αγγλική μετάφραση A. Bandy, «Testament of Nikon the Metanoeite for the Church 
and Monastery of the Savior, the Mother of God and St. Kyriake in Lakedaimon», Byzan-
tine Monastic Foundation Documents, 313-322. 

63 Διαθήκη, εκδ. λαμψίδης, 251.12-17.
64 Kaplan, «La fondation de Nikôn», 385-387. Morris, «The Spread of the Cult of St. Nikon 

‘‘Metanoeite’’», 449.
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θοκοπούν οι του κάστρου, όπου και ο επισκοπικός ναός και οι χώροι αναψυχής 
με το παιγνίδι της σφαίρας, το τζουκγάνιον, στο τζυκγανιστήριον.65 Έτσι, όμως, 
ο νίκων με αυτή την αγορά ή την παραχώρηση του σημαντικού ακινήτου έρ-
χεται σε σύγ κρουση όχι μόνον με τους έβραίους αλλά και με πολλούς άλλους 
επισήμους της λακεδαίμονος, όταν καταλαμβάνει κατά τρόπο προκλητικό το 
οικονομικό και ψυχαγωγικό κέντρο του κάστρου και αρχίζει να κατεδαφίζει ερ-
γαστήρια, όπως τα μακελία, να κλείνει τα στιλβωτήρια, να χρησιμοποιεί από τον 
αρχαίο ερειπιώνα οικοδομικό υλικό το οποίο διεκδικούν και πολλοί άλλοι και 
να γίνεται τέλος ανυπόφορος, όταν απαγορεύει στους άρχοντες να παίζουν τη 
σφαίρα ή να έχουν έβραίους εργάτες στα βαφεία, λευκαντήρια και στιλβωτήρια 
τους.66 Ο νίκων θα καταφέρει να ιδιοποιηθεί ένα σημαντικό μέρος της ἀγορᾶς 
και να το μεταστρέψει, να το αλλοιώσει θεμελιώνοντας τον ναό. η ταύτιση του 
ναού δεν θα μας απασχολήσει εδώ.67 μας ενδιαφέρει αντίθετα η αρχική στόχευ-
ση μιας τέτοιας πράξης στο εμπορικό κέντρο του κάστρου. ςυνήθως ερμηνεύε-
ται ως μείζονα ιεραποστολική παρουσία στο κέντρο αλλά και ως προσωπική 
επιλογή του αριστοκράτη νίκωνα, μια προτίμηση σε αστικό ευκτήριο που θα 
γίνει σταδιακά μια ισχυρά μονή, η οποία θα ελέγχει την αγορά με εργαστήρια, 
οικήματα, μετόχια, εισοδήματα και κατά συνέπεια με εξουσιαστικό λόγο στα της 
πόλεως. πρόκειται δηλαδή για μια διαφορετική περίπτωση από τις γνωστές μας 

65 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 80, 134-136, 142-144. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 118-
120, 134-136, 228-230, 242-246, και Διαθήκη, εκδ. λαμψίδης, 251-252. ν. Δ. πέρρος, 
«περὶ τῆς θέσεως τοῦ ναοῦ τοῦ Χριστοῦ ςωτῆρος τοῦ ὁσίου νίκωνος καὶ τοῦ παιγνίου 
τοῦ τσουγγανίου», Πελοποννησιακά 24 (1999), 49-64. για τα εκτός κάστρου μεσοβυζα-
ντινά ελαιοτριβεία και λουτρά βλ. Bakourou, «τοπογραφικές παρατηρήσεις», 307-311. 
για το κρασί στη λακεδαίμονα του νίκωνα, βλ. ν. ι. ςκάγκος, «η αμπελοκαλλιέργεια 
στη λακωνία κατά τους βυζαντινούς χρόνους», Μονεμβάσιος Οἶνος, – Μονοβασ(ι)ά – 
Malvasia, εκδ. η. αναγνωστάκης, αθήνα 2008, 224-227.

66 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 70. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 118-124 και Διαθήκη, 
εκδ. λαμψίδης, 252-253. έιδικά για τα στιλβωτήρια, τη μεταξουργία και την εβραϊκή 
παράμετρο της επεξεργασίας μετάξης στη βυζαντινή πελοπόννησο η βιβλιογραφία είναι 
πλουσία και παραπέμπομε στον D. Jacoby, «Silk in Western Byzantium before the Fourth 
Crusade», BZ 84-85 (1991-1992), 452-500. 

67 για δύο πρόσφατες επισκοπήσεις της σχετικής έρευνας βλ. E. Katsara, «η βασιλική της 
ακρόπολης της ςπάρτης: πρόγραμμα έρευνας», Sparta and Laconia, 323-330 και R. 
Sweetman, «Acropolis Basilica church, Sparta: the broader research issues», ό.π., 331-
341. βλ. πάντως, πέρρος, «περὶ τῆς θέσεως τοῦ ναοῦ», 49-64. E. Kουρίνου-πίκουλα, 
«Ὁ ναὸς τοῦ ὁσίου Nίκωνος τοῦ Mετανοεῖτε», Λακωνικαὶ Σπουδαὶ 14 (1998), 89-104. 
της ίδιας, «ςυμβολὴ στὴ μνημειακὴ τοπογραφία τῆς βυζαντινῆς λακεδαιμονίας: ὁ ναὸς 
τοῦ ὁσίου Nίκωνος τοῦ Mετανοεῖτε», O μοναχισμός στην Πελοπόννησο 4ος-15ος αι., 55-
61. Armstrong, «Monasteries old and new», 327-329 αλλά βλ. Kaplan, «La fondation de 
Nikôn», 388-389. 
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αστικές μονές, οι οποίες αντίθετα διοχετεύουν στην αγορά το αγροτικό προϊόν 
των ιδρυτών τους, ενώ εδώ η περιουσία δημιουργείται σταδιακά και έπεται της 
ίδρυσης της μονής.68 

ςυμπληρωματικά σε αυτές τις ερμηνείες θεωρώ με τη σειρά μου επίσης ση-
μαντικά όσα ο ίδιος ο Βίος και η Διαθήκη του οσίου αναφέρουν σχετικά με τις 
συνθήκες θεμελίωσης και με την αφιέρωση του ναού. η επιλογή του χώρου, η 
οποία δημιουργεί πολλές αντιδράσεις, παρουσιάζεται να στοχεύει και να αντι-
μάχεται την εκεί δαιμονική παρουσία. από μια απλή ανάγνωση του αφηγήμα-
τος της ανέγερσης αυτό που συνάγεται είναι ότι στην καρδιά της λακεδαίμονος 
φώλιαζαν δαίμονες μεταφορικά και κυριολεκτικά.69 Έτσι, σύμφωνα με τον Βίο 
του νίκωνος και πιθανώς σύμφωνα με τις αντιλήψεις των ανθρώπων της εποχής, 
η πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κοσμική και τη θρησκευτική, μάλιστα 
τη μοναστική εξουσία, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας δαιμονικής νοσολο-
γίας. ώς δαίμονες, εκτός των ακαθάρτων πνευμάτων που θα εκδιωχθούν από τον 
δαιμονομάχο νίκωνα, παρουσιάζονται οι έβραίοι και ο «βιοτέχνης» ιωάννης 
ο Άρατος, ο μόνος από όλους τους λάκωνες, σύμφωνα βέβαια με τον Βίο, που 
δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμος (που σημαίνει ότι υπήρχε μεγάλη διακύμανση 
στις συμπεριφορές) στην ανέγερση του ναού κινούμενος είτε από το δαιμόνιο 
του φθόνου είτε κυριευμένος από το πάθος της βασκανίας. Ο Άρατος είχε αντι-
σταθεί σθεναρά στα δημαγωγικά κηρύγματα για την εκδίωξη των έβραίων από 
το κάστρο, τους οποίους ο νίκων θεωρεί υπαίτιους της επιδημίας. Ο Άρατος 
πέθανε τρεις μέρες μετά τη σύγκρουσή του με τον νίκωνα και τούτο θεωρήθηκε 
ως θεία τιμωρία, διότι παρά την απαγόρευση είχε φέρει μέσα στο κάστρο, στο 
στιλβωτήριό του, ιουδαίο να εργαστεί. λίγο έλειψε να σκοτωθεί και ο στρατηγός 
γρηγόριος τιμωρούμενος με σοβαρότατο τραυματισμό γιατί ενοχλούσε το εκ-
κλησίασμα παίζοντας στο τζυκγανιστήριο, κοντά στο οποίο έκτισε ο νίκων την 
εκκλησία του.70 τελικά η απειλή του θανάτου ή ο ίδιος θάνατος των ενοχλητικών 

68 M. Kaplan, «Le saint, le village et la cité», Les saints et leur sanctuaire à Byzance. Textes, 
images et monuments, εκδ. C. Jolivet-Lévy κ.ά., παρίσι 1993, 81-94 και ιδίως 89-94. A.-
M. Talbot, «Founders’ choice: monastery site selection in Byzantium», Founders and re-
founders of Byzantine monasteries, 43-62 και ιδίως 45-48. Armstrong, «Monasteries old 
and new», 315-330. Kaplan, «La fondation de Nikôn», 390-393. για το θέμα αυτό κατά 
τα παλαιολόγεια χρόνια βλ. A. κιουσοπούλου, «η παρουσία των μοναστηριών μέσα στις 
πόλεις κατά τους παλαιολόγειους χρόνους», Money and Markets in the Palaeologan era, 
εκδ. N. Moschonas, αθήνα 2003, 273-282, ιδίως 280-282. βλ. και σχετικά με τη φορο-
λογία και τις επενδύσεις της μονής, γερολυμάτου, «πελοποννησιακές μονές», 37-53 και 
ιδίως 46-51. 

69 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 72-74. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 124-126 και Διαθήκη, 
εκδ. λαμψίδης, 252-253. 

70 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 68-72 (Άρατος), 80-82 (γρηγόριος). Bίος Nίκωνος, 
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και διαφωνούντων αντιπάλων αποκαθαίρει την πόλη από τη δαιμονική παρου-
σία, κυριολεκτικά «καθαρίζει» και επανασχεδιάζει το τοπίο της πόλης. 

έπίσης, το αφήγημα της ανέγερσης δεν έχει προσεχθεί μέχρι σήμερα ότι ου-
σιαστικά στηρίζεται στη Διαθήκη Σολομῶντος.71 ςε άλλη εργασία μας παρα-
τίθενται αναλυτικά όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνάφεια των δύο 
κειμένων και ερμηνεύεται η παρουσίαση του ςολομώντα ως βασιλέα της λα-
κοδαιμονίας και η δεξίωση του θρύλου του στη βυζαντινή λακωνική.72 αρκεί 
να αναφερθούν τα εξής δαιμονικά κατά το κτίσιμο του ναού. Ο νίκων επιλέγει, 
σύμφωνα με τον Βίο, ως χώρο ανέγερσης όχι τυχαία μέρος στο οποίο θεωρείται 
ότι κατοικούσαν δαίμονες, δηλαδή την ακρόπολη με τις αρχαιότητες της ςπάρ-
της, όπου τοποθετείται από την έρευνα ο ναός.73 με την επιλογή αυτή έχομε 
τη σημαντικότερη ομολογία για τη στρατηγική του οσίου. κάνοντας λιτανείες 
και θεμελιώνοντας ναούς καθαγιάζει και ιδιοποιείται χώρους που θεωρούνται 
μαγικοί, δαιμονικοί ή που είναι όντως ιδιαίτερα προβληματικοί με την παρουσία 
έβραίων ή και διεκδικούμενοι από πολλαπλές αρχές και εξουσίες. κατοικητή-
ρια δαιμόνων και άλλων ακαθάρτων πνευμάτων και υπόπτων επικίνδυνων αν-
θρώπων θεωρούνταν διαχρονικά οι αρχαίες έρημες πόλεις, οι αρχαίοι ναοί, τα 
εγκαταλελειμμένα φρούρια. λέγεται, λοιπόν, ότι κατά τη θεμελίωση του ναού 
πετάχτηκαν οι δαίμονες σαν σφήκες κάτω από μια τεράστια πέτρα και ο όσιος 
τους απέλασε στέλνοντάς τους να πνιγούν στην άβυσσο. μιαν άλλη φορά, ενώ 

εκδ. Sullivan, 118-124 (Άρατος), 134-140 (γρηγόριος). πάντως, στη Διαθήκη, εκδ. 
λαμψίδης, 252. 34-37, δηλώνεται: Εὑρέθη δὲ τότε ἕνας ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐμπόδι-
ζε νὰ γένῃ ἡ Ἐκκλησία εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον ὅπου ἐγὼ ἔδειξα. Καὶ ὁ θεὸς ἠξεύρη πῶς 
ἐγὼ ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπον μήτε ἐκαταράσθηκά τον, μήτε εἶχα τίποτες καταπάνω του, ὁ 
ὁποῖος συνέβη, καὶ ἀπέθανεν. βλ. και α. γ. κ. ςαββίδης, «Ο λάκων ιωάννης Άρατος και 
οι ιουδαίοι της ςπάρτης στα τέλη του 10ου μ.Χ. αιώνα», Βυζαντιναί Μελέται 6 (1995), 
123-140 [= Χρονικά. Έκδοση του κεντρικού ισραηλιτικού συμβουλίου της έλλάδος, τόμ. 
33 (ιανουάριος-Φεβρουάριος 2010), 9-17]. η θεώρηση του συμβάντος με τον Άρατο ως 
προσθήκη του 1149: Armstrong, «Monasteries old and new», 324-325.

71 C. C. McCown, The Τestament of Solomon, λιψία 1922, 88-97. η ιστορία του Ορνία, των 
αστέρων, των ονείρων και του επαπειλούμενου ή συμβάντος θανάτου των κτιστών στη 
Διαθήκη ςολομώντος έχουν τα παράλληλά τους στη Διαθήκη νίκωνος. 

72 πρόκειται για διάλεξη των η. αναγνωστάκης – β. κόντη, Λακκοδαιμονία. Μαγεία, 
προλήψεις και δαίμονες στη Βυζαντινή Πελοπόννησο, κάστρο μονεμβασίας, 26 ςεπτεμ-
βρίου 2010, 5η έβα, έυρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, «μάγοι, ξόρκια 
και φυλακτά – η μαγεία στον αρχαίο και χριστιανικό κόσμο». πάντως, για το θέμα βλ. 
Aναγνωστάκης, «Tο επεισόδιο του Aδριανού», 195-226, και του ιδίου, «η ςολομώντεια 
αμφιθυμία των πρώτων μακεδόνων αυτοκρατόρων και οι αποκαλυπτικές καταβολές 
της», Η εβραϊκή παρουσία στον ελλαδικό χώρο (4ος-19ος αιώνας), εκδ. Ά. λαμπροπούλου 
– κ. τσικνάκης, αθήνα 2008, 57-58.

73 βλ. παραπάνω σημ. 67.
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κτιζόταν ο ναός, ήλθαν πάλι οι δαίμονες ως αγριομέλισσες, ενώ όταν ἦλθεν… ἡ 
ἑορτὴ τῆς ἁγίας Κυριακῆς, ἤλθασιν αἱ Μέλισσαι, και ο όσιος, σαν τον ςολομώντα, 
όχι μόνον τους υπέταξε αλλά και τους πρόσταξε να πάνε να πέσουν από το χεί-
λος του ποταμού και να πνιγούν.74 ςύμφωνα, λοιπόν, με τα παραπάνω ο νίκων 
μετατρέπει την ερειπειώδη αρχαία ςπάρτη και την εκεί «βιοτεχνική ζώνη» με τα 
εργαστήρια, σφαγεία, ελαιοτριβεία σε χριστιανική, προβάλλοντας με έμφαση τη 
χριστιανική ημέρα αργίας και τη λατρεία στην αγία κυριακή, απελαύνοντας την 
πρόληψη, την εθνική πίστη, τους δαίμονες και τους έβραίους, αλλά κυρίως την 
όποια μη ελεγχόμενη από την εξουσία εργαστηριακή και εμπορική δραστηριό-
τητα.75 

Ο όσιος αφιέρωσε τον ναό ἐπ’ ὀνόματι αὐτοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τῆς πανυμνήτου Θεομήτορος καὶ τῆς καλλιμάρτυρος Κυριακῆς, εἰς βοήθειαν 
πάσης τῆς πόλεως ὑμῶν καὶ σωτηρίαν.76 η αφιέρωση στην αγία κυριακή ενός 
ναού στο εμπορικό κέντρο της λακεδαίμονας σίγουρα δεν είναι τυχαία και ως 
επιλογή φωτίζει το εγχείρημα του νίκωνα. η Διαθήκη αναφέρει ότι ο όσιος στην 
ιδιόχειρο ομολογία του είχε υποσχεθεί νὰ ἐβγάλω τοὺς Ἑβραίους ἀπὸ μέσα ἀπὸ 
τὴν χώραν νὰ ὑπάγουν ὄξω, καὶ τὰ Μακελία ὁποῦ εἶναι πρὸς τὸν ἅγιον Ἐπιφάνιον 
νὰ τὰ χαλάσουν, καὶ νὰ σφάζουν τὸ Σάββατον, καὶ νὰ ἑορτάζουν, τὴν Κυριακήν.77 

74 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 72. 34-38. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 124-126, και 
Διαθήκη, εκδ. λαμψίδης, 252-253. 48-56.

75 για τη σχέση μονών και εξουσίας στη λακεδαίμονα βλ. γερολυμάτου, «πελοποννησιακές 
μονές», 37-53. ν. Οικονομίδης, «Όψιμη ιεραποστολή στην λακωνία», O μοναχισμός 
στην Πελοπόννησο 4ος-5ος αι., 29-35. M. Kaplan, «Le saint, le village et la cité», Les 
saints et leur sanctuaire à Byzance, 81-94. του ιδίου, «Villes et campagnes à Byzance du 
VIe au XlIe siècle: aspects économiques et sociaux», Città e campagna nei secoli altome-
dievali, τ. α΄-β΄, ςπολέτο 2009, 495-536 και ιδίως 513-515.

76 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 68.8-10. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 116.29-32. 
77 Διαθήκη, εκδ. λαμψίδης, 251.13-16. Θεωρώ ότι η ύπαρξη ναού του αγίου έπιφανίου 

στην περιοχή των εβραϊκών δραστηριοτήτων, στα Μακελία, δεν είναι επίσης τυχαία. Ο 
άγιος έπιφάνιος επίσκοπος ςαλαμίνος της κύπρου ήταν χριστιανός εξ ιουδαίων. αξί-
ζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στις βενετικές εκδόσεις (1780) που περιλαμβάνουν τα 
θαύματα και τη Διαθήκη του νίκωνα ανθολογούνται επίσης τα κατά ιουδαίων έργα του 
έπιφανίου αλλά και ο Διάλογος μετὰ τινος Ἑβραίου του γρηγεντίου επισκόπου ταφάρων, 
βλ. σχετικά, λαμψίδης, Bίος Nίκωνος, 241-249 και Kaplan, «La fondation de Nikôn», 
383-384. έπίσης, ας σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους λεγόμενους Νόμους Ὁμηριτῶν 
του γρηγεντίου επισκόπου ταφάρων, καίγονται στη μέση της αγοράς τα εργαλεία των 
τεχνιτών που εργάζονται την κυριακή, A. Berger, Life and Works of Saint Gregentios, Ar-
chbishop of Taphar, βερολίνο-νέα υόρκη 2006, 410-448. τέλος, η σφραγίδα που βρέθη-
κε στη ςπάρτη με το όνομα Επιφανίου γηροκόμου (βλ. Aβραμέα κ.ά., «Mολυβδόβουλλα 
με γνωστή προέλευση», 254 αρ. 72α) πιθανότατα σχετίζεται όχι με τη μονεμβασία 
(Stavrakos, «Δύο αδημοσίευτα μολυβδόβουλλα από τη ςπάρτη», 357-358), αλλά με τον 
ναό και τα σχετικά ιδρύματα του ομώνυμου αγίου στη λακεδαίμονα.
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η κυριακή ορίζεται ως ἄπρακτος ἡμέρα, ημέρα αργίας, από την εποχή του με-
γάλου κωνσταντίνου, όπως τούτο αναφέρεται στην ελληνική παράφραση της 
κωνσταντίνειας διάταξης από τη νεαρά 54 του λέοντα του ςτ΄: Δικασταὶ μὲν 
καὶ δῆμοι τῶν πόλεων καὶ οἱ ἐκ τεχνῶν βιοῦντες ἀργείτωσαν ἐν κυριακῇ, μόνοι δὲ 
γεωρ γοὶ ἐργαζέσθωσαν.78 Όμως με την τροποποίηση της διάταξης από τη νεαρά 
54 ορίζεται πλέον η απόλυτη εφαρμογή, ο απόλυτος σεβασμός της κυριακής 
χωρίς εξαιρέσεις: ὁρίζομεν… ὥστε πάντας ἐν τῇ θείᾳ καὶ τὴν ἀφθαρσίαν ἡμῖν 
ἐγκαινισαμένῃ ἡμέρᾳ σχολάζειν ἀργίᾳ καὶ μήτε γεωργὸν μήτε τινὰ ἕτερον ἅπτε-
σθαι ἔργων ἐν ταύτῃ τῶν μὴ νενομισμένων.79 βέβαια, το Ἐπαρχικὸν Βιβλίον, επί-
σης των χρόνων του λέοντος, μαρτυρεί τη χαλαρή εφαρμογή της αργίας αυτής, 
καθώς μας παρέχει ποικιλία ρυθμίσεων για τα ωράρια λειτουργίας της αγοράς, 
μάλιστα των συντεχνιών των σαλδαμαρίων, οψοπωλών και καπήλων κατά την 
ημέρα της κυριακής και των άλλων δεσποτικών εορτών.80 πάντως, με βάση 
τις παραπάνω ρυθμίσεις και ειδικά μετά την ενεργό παρέμβαση του νίκωνα, 
απαγορευόταν την κυριακή η λειτουργία των εργαστηρίων τόσο εντός όσο και 
εκτός κάστρου στη λακεδαίμονα, ενώ μάλλον εξαιρούνταν τα αγροτικά πολί-
σματα, τα χωρία και οι κωμοπόλεις, πιθανότατα τα λιμάνια σαν τη μονεμβασία. 
η ημέρα κυριακή, η αφιερωμένη στον κύριο, αλλά και οι υπόλοιπες ημέρες 
της εβδομάδας προσωποποιήθηκαν σχετικά ενωρίς από τη λαϊκή και όχι μόνον 
πίστη (πρακτική γνωστή από την αρχαιότητα και για τους μήνες) και αποτέλεσαν 
σταδιακά αγίες στις θρησκευτικές αφηγήσεις, ειδικά τις αποκαλύψεις, και την 
εικονογραφία.81

78 A. Dain – P. Noialles, Les novelles de Léon VI le Sage, παρίσι 1944, νεαρὰ 54.18-20. ς. 
ν. τρωιάνος, «η νεαρά 54 του λέοντος του ςοφού για την αργία της κυριακής και οι 
πηγές της», Οι Νεαρές Λέοντος Στ΄ του Σοφού, αθήνα 2007, 503-513 και κείμενο με νεο-
ελληνική απόδοση της νεαράς, 186-192. γενικότερα για το θέμα βλ. G. Dagron, «Jamais 
le dimanche», Εὐψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, τ. α΄, παρίσι 1998, 165-
175. K. Girardet, «L’invention du dimanche: du jour du soleil au dimanche; le «dies So-
lis» dans la législation et la politique de Constantin le Grand», Empire chrétien et Église 
aux IV et V siècles. Intégration ou «concordat»? le témoignage du «Code Théodosien». 
Αctes du colloque international (Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005), παρίσι 2008, 341-370. 

79 Dain – Noialles, νεαρὰ 54.27-30 και τρωιάνος, Οι Νεαρές, 188.27-30. έπίσης, ς. ν. 
τρωιάνος, «Ημέρες αργίας στα βυζαντινά δικαστήρια», Δίκη 33 (2002), 202-229.

80 Ἐπαρχικὸν Βιβλίον: Das Eparchenbuch Leons des Weisen, εκδ. J. Koder, Corpus Fontium 
Historiae Byzantinae. Series Vindobonensis 33, βιέννη 1991, 13.3 σ. 120, 19.3 σ. 132. 
Dagron, «Jamais le dimanche», 171. έπίσης, τ. γ. κόλιας – μ. Χρόνη, Τὸ Ἐπαρχικὸν 
Βιβλίον Λέοντος Στ΄ τοῦ Σοφοῦ. Εἰσαγωγή, ἀπόδοση κειμένου στὴ νέα ἑλληνική, σχολια-
σμός, αθήνα 2010. 

81 F. Halkin, «Les trois saintes Dimanche, Mercredi et Vendredi», AnBoll 86 (1968), 390. L. 
Kretzenbacher, «Sveta Nedelja – Santa Domenica – die hl. Frau Sonntag. Südslawische 
Bild- und Wortüberlieferungen zur Allegorie-Personifikation der Sonntagsheiligung mit 
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Ο όσιος δρα στη λακεδαίμονα κατά την εκπνοή μιας χιλιετίας και ενός αιώνα 
που, όπως διαπιστώσαμε και με τη νομοθεσία του λέοντα ςτ΄, ασχολήθηκε με 
τον χρόνο και με περισσή νευρικότητα με τη συντέλειά του, μάλιστα δε με τον 
αποκαλυπτικό χρόνο.82 Θεωρώ ότι η κυριακή αργία του νίκωνα και η εφαρ-
μογή της στη λακεδαίμονα δεν είναι άσχετη με τις χιλιαστικές αντιλήψεις του 
αιώνα, οι οποίες εκφράζονται και στην Ἀποκάλυψιν Ἀναστασίας, κείμενο αυτών 
των χρόνων και με τοπογραφία, παρά τις διιστάμενες απόψεις, πελοποννησιακή. 
μια αγία αναστασία, της οποίας, όπως αναφέραμε, ναός με τα οστά της αγίας 
έυλαλίας υπήρχε στη μονεμβασία, επισκέπτεται τον άλλο κόσμο και βλέπει να 
κολάζεται ο πρωτοσπαθάριος Πέτρος ἀπό κάστρου Κορίνθου για τις παρανομίες 
του αλλά και τρεις γυναίκες στον θρόνο του θεού να παραπονιούνται γιατί δεν 
τις σέβονται οι άνθρωποι: είναι η αγία Τετράδη, η αγία Παρασκευή και η αγία 
Κυριακή.83

Όλα μας οδηγούν στη διαπίστωση ότι ο νίκων ήλθε στη λακωνική κοιλάδα 
να συμβάλει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πρόγραμμα στον έλεγχο ενός 
αναπτυσσόμενου παραγωγικού και εμπορικού κέντρου με επικίνδυνες κεντρό-
φυγες τάσεις. Θεωρώ ότι η εισβολή του στον χώρο της αγοράς, στην καρδιά 
του κάστρου αλλά κυρίως η επιβολή και τήρηση της κυριακής αργίας, στην 
οποία αφιερώνεται ο νέος ναός και σε λίγο περιώνυμο λατρευτικό κέντρο, είχε 
ως αποτέλεσμα (αν δεν συμπίπτει με μιαν ήδη υπάρχουσα τάση) τη μετακίνη-
ση εργαστηρίων, η οποία εξάλλου τεκμηριώνεται και ανασκαφικά για τα επό-
μενα χρόνια, με την ανάπτυξη και επέκταση των εργαστηριακών δραστηριο-
τήτων εκτός του κάστρου.84 Ο αφιερωμένος στην κυριακή, στον ςωτήρα και 
Θεομήτορα ναός, το μοναστήρι με το λείψανο του νίκωνα και την μυροβλυσία 

Arbeitstabu», Die Welt der Slaven 27 (1982), 106-130. ώς πρώτη γνωστή απεικόνιση της 
αγίας κυριακής και παρασκευής θεωρείται αυτή στο paris. gr. 510 fol. 285r του 879-882, 
βλ. Z. A. Gavrilović, «New Observations on the Miniature of the Vision of Saint Gregory 
of Nazianzus in paris. gr. 510», ZRVI 44 (2007), 67-72 και ιδίως 70.

82 P. Magdalino, «The Year 1000 in Byzantium», Byzantium in the year 1000, εκδ. P. Mag-
dalino, λέιντεν-βοστώνη 2003, 232-270. ι. Ševčenko, «Unpublished Byzantine texts on 
the End of the World about the year 1000 AD», Mélanges Gilbert Dagron, TΜ 14 (2002), 
561-578. 

83 για τον πέτρο κορίνθου, Ἀποκάλυψις Ἀναστασίας, εκδ. R. Homburg, Apocalypsis Anas-
tasiae, ad trium codicum auctoritatem, panormitani, ambrosiani, parisini, λιψία 1903, 
30.2-3 και Jane Baun, Tales From Another Byzantium: Celestial Journey And Local Com-
munity in The Medieval Greek Apocrypha, Cambridge University Press 2007, σχόλια και 
διιστάμενες απόψεις για την τοπογραφία 227-235 και αγγλική μτφ. 411, 423. για τις αγίες 
κυριακή, τετράδη και παρασκευή βλ. Ἀποκάλυψις Ἀναστασίας, 12-15 και Baun, Tales 
From Another Byzantium, σχόλια 104-105, 138-144, 158, 346-352 και αγγλική μτφ. 405-
406.

84 Bakourou, «τοπογραφικές παρατηρήσεις», 301-311. 
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του προσπα θούν να δημιουργήσουν την ελλείπουσα λατρευτική αναφορά και 
συνοχή του κάστρου και ολόκληρης της περιοχής αλλά πρωταρχικά να προτεί-
νουν την εγγύηση της επιζητούμενης ευταξίας σε μια αναπτυσσόμενη πόλη: εἰς 
βοήθειαν πάσης τῆς πόλεως ὑμῶν καὶ σωτηρίαν.85 Δεν έχει μέχρι σήμερα επιση-
μανθεί ότι οι δύο εικόνες που αναφέρονται από τον Βίο ότι υπάρχουν μαζί στο 
ναό, η εικόνα του αντιφωνητή μαζί με την εικόνα του νίκωνα,86 εκτός από την 
θαυματοποιία τους, αποτελούν και τους εγγυητές της λακαιδαίμονος: ο Χριστός 
Ἀντιφωνητής είναι ο κατεξοχήν εγγυητής (ἀντιφωνῶ=ἐγγυῶμαι) και είναι γνω-
στές οι απεικονίσεις του, ιδιαίτερα προσφιλείς στον 11ο αιώνα, και οι αφηγήσεις 
των εγγυήσεων του αντιφωνητή της κωνσταντινουπόλεως προς τους εμπορευό-
μενους και μάλιστα μεταστραφέντες στον Χριστιανισμό έβραίους ναυτικούς 
ήδη από τον 7ο αιώνα.87

ςτην εποχή του νίκωνος, εκτός από θρησκευτικός, ο χρόνος γίνεται σταδια-
κά και πολιτειακός χρόνος, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης της πολιτειακής 
νομοθεσίας προς τους ιερούς κανόνες. Ο όσιος και η μονή επιβάλλουν έναν ενο-
ποιημένο θρησκευτικό και πολιτειακό χρόνο σε μια πόλη και περιοχή με τονι-
σμένη την ετερότητα του πληθυσμού της με αβάπτιστους ςλάβους, με εθνικούς 
εκ των παλαιοτέρων ρωμαίων, με ιουδαίους και χλιαρούς Χριστιανούς εποίκους 
μεταφερμένους έξι γενιές πρωτύτερα. από το κέντρο του οικισμού ελέγχεται η 
κοινωνική, ηθική και εργασιακή συμπεριφορά των κατοίκων στα εργαστήρια 
εντός και εκτός του κάστρου, στα σφαγεία, στιλβωτήρια που αργούν πλέον την 
κυριακή, στα κρεοπωλεία, στα οπωροπωλεία, στα αρτοπωλεία και στα ελαιο-
τριβεία μάλιστα αυτά της μονής που γίνονται στόχοι κλεπτών. η ανασφάλεια 
και ο φόβος, σύμφωνα με τον Βίο, κυριαρχούσαν για πολύ καιρό πριν και μετά 
τον θάνατο του οσίου μέσα στο κάστρο και υποτίθεται ότι μόνον με τα θαύματα 

85 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 68.8-10. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 116.29-32.
86 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 128.24-27. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 216.53-56 και 

σχόλια 300 .
87 για το θέμα βλ. B. Nelson – J. Starr, «The Legend of the Divine Surety and the Jewish 

Moneylender», Annuaire de l’Ιnstitut de philologie et d’histoire orientales et slaves 7 
(1944), 289-338. C. Mango, The Brazen Ηouse. A Study of the Vestibule of the Imperial 
Palace of Constantinople, κοπεγχάγη 1959, 142-148. J.-M. Sansterre, «La Caution de 
Saint Euphebius. Une variante napolitane de la légende Byzantine du “Christ garant”», 
AnBoll 13 (1995), 293-296. για την εικόνα του αντιφωνητή στην κωνσταντινούπολη από 
τον 7o-11o αιώνα βλ. P. Magdalino, «Constantinopolitana», Aetos. Studies in honour of 
Cyril Mango, εκδ. I. Ševčenko – I. Hutter, ςτουτγάρδη-λιψία 1998, 220-232 και ιδίως 
220-227. τ. Papamastorakis, «The Empress Zoe’s Tomb», Η Αυτοκρατορία σε κρίση (;). 
Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (1025-1081). αθήνα 2003, 497-511. G. Zulian, «Reconstruct-
ing the Image of an Empress in Middle Byzantine Constantinople: Gender in Byzantium, 
Psellos’ Empress Zoe and the Chapel of Christ Antiphonites», Rosetta 2 (2007), 32-55.
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σταδιακά θεραπεύτηκαν. Οι ξένοι, που έρχονταν για εμπόριο μάλλον λαδιού, δεν 
μπορούσαν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους, τα δε σπίτια και τα καταστήματα 
ήταν εύκολη λεία ληστών.88 Οι κλοπές, εξάλλου, ήταν συνηθισμένο φαινόμενο, 
όπως οι κλοπές κοπαδιών και οι απαγωγές νεανίδων.89 για να παταχθεί αυτός ο 
φόβος και η ανασφάλεια έρχεται ο φόβος του Θεού με την απειλή θανάτου αλλά 
και με την ίδρυση ευκτηρίου στην αγορά από τον νίκωνα. Έτσι προσφέρεται 
ασφάλεια προς τους κατοίκους με τη σύμπραξη και του επισκόπου, τον οποίο 
μάλλον ήλθε ο νίκων να ενισχύσει στον έλεγχο μιας ιδιαίτερα δύσκολης πόλης. 

έπίσης, με την παρουσία του οσίου και τον εκχριστιανισμό αβαπτίστων 
εντοπίων και εκβυζαντινισμένων ςλάβων πιθανότατα τερματίζονται συνήθειες 
αποτέφρωσης νεκρών μεταξύ των εθνικών της περιοχής, σύμφωνα βέβαια με 
προτεινόμενη ανάγνωση της τιμωρίας του καταπατητή περιουσιών και υβριστή 
αντιόχου, άρχοντα τῆς τῶν ἐθνικῶν χώρας.90 ακόμη, γίνεται προσπάθεια δια 
της συνοχής και του ελέγχου να εξαλειφθεί ο διαρκής φόβος για ενδεχόμενες 
συμμαχίες όχι μόνον ςλάβων και σλαβογενών αλλά και λοιπών αρχόντων με 
τους βουλγάρους. τέτοια είναι η περίπτωση του ιωάννη μαλακηνού, που ήταν 
ἀνὴρ τῶν λίαν εὐκλεῶν καὶ περιβλέπτων καὶ … τὰ πρῶτα φέρων οὐ τῆς Λακώνων 
πόλεως μόνον, ἀλλὰ καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ τῆς τοῦ Πέλοπος και ο οποίος κατη-
γορήθηκε για σύμπραξη με τους βουλγάρους του ςυμεώνα, δηλαδή για έγκλημα 
αποστασίας και καθοσίωσης,91 συμβάν που μας θυμίζει το αντίστοιχο με τους 
ρεντάκιους και τον νικήτα μάγιστρο στις αρχές του αιώνα. καθώς, λοιπόν, η 
νότια σλαβογενής πελοπόννησος επανειλημμένως αποτελεί εν δυνάμει σύμμαχο 
ή αντιμετωπίζεται ως σύμμαχος των βουλγάρων, ο όσιος με την παρουσία και 

88 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 148.11-15. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 252.32-37. 
βλ. Armstrong, «Merchants of Venice at Sparta», 313-321 και ιδίως 317. πολλά από 
τα αναφερόμενα σχετικά με τα εργαστήρια, μετόχια και την εμπορική δραστηριότητα 
θεωρούνται ότι ανάγονται στους χρόνους συγγραφής και αναμόρφωσης του βίου και όχι 
του οσίου: βλ. Armstrong, «Monasteries old and new», 326-327. 

89 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 116, 124-126, 134-136, 146.11-15. Bίος Nίκωνος, 
εκδ. Sullivan, 194-200, 206-212, 228-230, 252.32-37. βλ. και Οικονομίδης, «Όψιμη 
ιεραποστολή στην λακωνία», 34. για τις κλοπές και ληστείες στη λακεδαίμονα βλ. Έφη 
ράγια, «αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στο βυζάντιο (7ος-11ος αι.): πρόβλημα 
ρευστότητας;», Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία, εκδ. κ. 
μπουραζέλης – κ. μεϊδάνη αθήνα 2011, 260.

90 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 114-116 και σχόλια 445-447. Bίος Nίκωνος, εκδ. Sullivan, 
190-194. για την αποτέφρωση βλ. Οικονομίδης, «Όψιμη ιεραποστολή στην λακωνία», 
29-35.

91 Bίος Nίκωνος, εκδ. λαμψίδης, 88-90, 201-204 και σχόλια 431-432. Bίος Nίκωνος, εκδ. 
Sullivan, 148-156 και σχόλια 290-291. για το πρόβλημα της χρονολόγησης των δύο 
βουλγαρικών επιδρομών στα 986 και 996/7, βλ. ςαββίδης, «Ο λάκων ιωάννης Άρατος», 
123-140 ιδίως σημ. 28-32. 
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μεσολάβησή του θα συμβάλει στην πολιτειακή ένταξη και συμμόρφωση μιας 
δυσκυβέρνητης πόλης και χώρας. Όμως, εκτός από κάποια άμεσα αποτελέσμα-
τα (όπως η αναδιάταξη στο χωροταξικό του κάστρου) η μέγιστη συμβολή του 
μάλλον θα πρέπει να καταφάνηκε, πολύ αργότερα, κυρίως από τη δραστηριο-
ποίηση της μονής στην περιοχή και την εξακτίνωση της λατρείας του. Θα πρέπει 
να θεωρηθεί ως ασφαλής διαπίστωση ότι η λακεδαίμων αποκτά ταυτότητα και 
συνοχή ως πόλη μόνον με τον νίκωνα και γίνεται προσκυνηματικό κέντρο της 
νότιας πελοποννήσου και των περιοχών επιρροής της μητροπόλεώς της με τις 
αναπόφευκτες αντιπαλότητες.92 έν τέλει, η βραχύβια, μεσοβυζαντινή «τεχνητή» 
και «κατασκευασμένη» λακεδαίμων, πριν ακολουθήσει μια παράξενη μοίρα, 
που τη βαραίνει διαχρονικά, και σβήσει οριστικά και πάλι στον 13ο αιώνα (ένα 
χαρακτηριστικό που απαιτεί ειδική μελέτη) μάλλον μπορεί να ελεγχθεί και να 
κυβερνηθεί. 

♦

ςτην παρούσα μελέτη παρακολουθήσαμε την από τον 8ο αιώνα διαχρονική 
προσπά θεια για τον έλεγχο μιας πόλεως και την κατασκευή της ταυτότητάς της, 
διαφορετικής από τις άλλες μεσοβυζαντινές ταυτότητες πόλεων της πελοπον-
νήσου. και επειδή ο λόγος είναι για τον χρόνο, επιτρέψτε μου να κλείσω με 
ένα σύγχρονο βραχύ Χρονικό. τέλη αυγούστου του 2009, ευρισκόμενος στις 
γούβες ηρακλείου κρήτης, άρχισα να αναζητώ απεικονίσεις της αγίας κυρια-
κής και απευθύνθηκα στον φίλο τίτο παπαμαστοράκη,93 αποστέλλοντάς του 
τις παραπάνω αναγνώσεις. έκτίμησε την επιχειρούμενη ανάγνωση του Βίου ως 
ενδιαφέρουσα λέγοντάς μου ότι θα μου αποστείλει με το ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο μιαν έκπληξη. και η ιδού η έκπληξη. πρόκειται για παράσταση της αγίας 
κυριακής στον κούνο της μάνης, πιθανότατα του 11ου αιώνα,94 στην οποία οι 

92 Kaplan, «Le saint, le village et la cité», 90-94. Morris, «The Spread of the Cult of St. 
Nikon “Metanoeite”», 433-458 και για την αντιπαλότητα λακεδαιμονίας – μονεμβασίας 
σχετικά με την λατρεία του νίκωνος, 452 σημ. 72. 

93 αφήνω στο σημείο αυτό το κείμενο όπως ακριβώς το άκουσε ο τίτος, στη συνάντηση 
του ρεθύμνου, έναν χρόνο πριν μας αφήσει. 

94 ν. β. Δρανδάκης, «Ὁ σπηλαιώδης ναὸς τοῦ Ἅι-γιαννάκη στὰ Zούπενα», ΔXAE περ. Δ΄ 
13 (1985-1986), 86-87. E. C. Constantinides, «The Frescoes of the Church of the Holy 
Archangels at Zemo-Krichi, Rača (Georgia) and the Contemporary Monuments on Mani 
in Southern Greece», ΔXAE περ. Δ΄ 17 (1993-1994), 186. Gavrilović, «New Observa-
tions», 70. η χρονολογία βέβαια αυτή δεν ισχύει και προτείνεται πλέον ο 13ος αιώνας: 
βλ. D. Mouriki, «The Cult of Cypriot Saints in Medieval Cyprus as attested by Church 
Decorations and Icon Paintings», The Sweet Land of Cyprus, εκδ. A. Bryer – G. Georghal-
lides, λευκωσία 1993, 237-277. μ. παναγιωτίδη, «ςχολιάζοντας τους ζωγράφους. 
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μέρες της εβδομάδος απεικονίζονται ως γυναικείες μορφές σε μετάλλια από την 
Δευτέρα ως κάτω στο εβραιόπουλο το ςάββατο, τελευταίο, σχεδόν υποπόδιο 
των ποδών της κυριακής (εικ. 1α, β). έρευνώντας, όμως, περαιτέρω διαπίστωσα 
ότι αντίστοιχες αγίες κυριακές υπάρχουν στην κύπρο του 13ου αιώνα κάποιες 
με διαφορετική, κυκλική διάταξη των μεταλλίων.95 Διαμηνύω λοιπόν στον απο-
στολέα ότι η έκπληξή μου μετριάζεται. αρχές Οκτωβρίου, όμως, αποδείχτηκε 
ότι οι φίλοι αποτελούν βασανιστήριο. Όταν θεωρούσα ότι είχα ολοκληρώσει τη 
σχετική έρευνα για αυτήν εδώ την ανακοίνωση και είχα αποστείλει και την πε-
ρίληψη, λαμβάνω από το ίδιο κολαστήριο μιαν αδημοσίευτη φωτογραφία, συμ-
πληρωματική της προηγουμένης. αν τη γνώριζα νωρίτερα,96 η ανακοίνωσή μου 
πρώτον δεν θα ξέφευγε από τον χρόνο της και δεύτερον θα ήταν σαφώς διαφο-
ρετική. πρόκειται, λοιπόν, για την αγία Κυριακή ανάμεσα στην αγία Ευλαλία και 
στον άγιο Νίκωνα τον Μετανοητή (;), κατά την επιγραφή (εικ. 2α-δ). Ουσιαστικά, 
βρισκόμαστε μπροστά στην εικονογράφηση της σημαντικότερης πράξης-δω ρεάς 
του «πολιούχου» πλέον νίκωνα στην πόλη της λακεδαίμονος, της κυριακής 
αργίας, στοιχείου συνοχής του πληθυσμού της. βέβαια, στις ελληνικές χώρες θα 
αργήσει ακόμη πολύ ο θρησκευτικός χρόνος, με την καμπάνα του πολιούχου ή 
του καθεδρικού ή με το σήμαντρο του μοναστηριού να καθορίζει τις λειτουργίες 
στις κεντρικές αγορές και τα εργαστήρια των πόλεων, όπως τούτο έγινε στη 
Δύση, αρχικά στους υφαντές και λευκαντές υφασμάτων (σε αυτούς που εξέβαλε 
αιώνες πριν ο νίκων) και όταν δηλαδή ο θρησκευτικός χρόνος γινόταν ο ωρο-

μερικά παραδείγματα τοιχογραφιών από τη μάνη», Επιστημονικό Συμπόσιο στη μνήμη 
Νικολάου Β. Δρανδάκη για τη Βυζαντινή Μάνη, Πρακτικά, ςπάρτη 2008-2009, 221-232 
και ειδικά 225-227. μια πολύ πρωιμότερη όμοια παράσταση της αγίας κυριακής (εικ. 
3), επίσης με τις ημέρες εικονιζόμενες σε αλληλοδιαδεχόμενα κάθετα μετάλλια υπάρχει 
στον άγιο Φίλιππο στα κορογωνιάνικα της μάνης που, όπως και το πρώτο στρώμα του 
αγίου παντελεήμονα Άνω μπουλαριών, χρονολογείται στην τελευταία δεκαετία του 
10ου αιώνα, δηλαδή στα τελευταία χρόνια του νίκωνα: βλ. M. Panagiotide, «Village 
Painting and the Question of Local ‘‘Workshops’’», Les Villages dans l’Empire byzantin, 
IVe-XVe siècle, εκδ. J. Lefort κ.ά., παρίσι 2005, 196-197 με τη σχετική βιβλιογραφία. 
έπίσης, παναγιωτίδη, «ςχολιάζοντας...», 223-224. έυχαριστώ θερμά τον μιχάλη κάππα 
για τις σχετικές με το θέμα αυτό πληροφορίες.

95 Z. Gavrilović, «Observations on the Iconography of St. Kyriake, principally in Cyprus», 
Λαμπηδών. Αφιέρωμα στη μνήμη της Ντούλας Μουρίκη, τ. α΄, αθήνα 2003, 255-264. 

96 έίχα λησμονήσει την ύπαρξη της παράστασης, επειδή δεν είχα δει φωτογραφία της και 
επειδή εθεωρείτο αδημοσίευτη, αν και την αναφέρομε στην ανακοίνωση λαμπροπούλου, 
κ.ά., «μνήμη και λήθη», 270. έίχε ήδη μερικώς δημοσιευτεί ασπρόμαυρη μόνον η 
προτομή της αγίας κυριακής από τον Δρανδάκη, «Ὁ σπηλαιώδης ναὸς», 86, αλλά και 
στο Gavrilović, «Observations», 257-258 fig. 5 και σημ. 7, όπου, παρά την αναφερόμενη 
επαναχρονολόγηση από την μουρίκη στον 13ο αιώνα, δίδεται πάντα ο 11ος αιώνας .
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λογιακός χρόνος εργασίας, παραγωγής και εκμετάλλευσης.97 η αγία κυριακή 
με την αγία έυλαλία εκ δεξιών και τον άγιο νίκωνα εξ ευωνύμων. Δεν γνωρίζω 
σε ποιο βαθμό θα μπορούσα να προχωρήσω σε μια επί πλέον ανάγνωση αυτής 
της παράστασης (χρονολογούμενης κατά τη γνώμη μου μετά την ανύψωση της 
λακεδαίμονος σε μητρόπολη) και κατά πόσο αυτή η ανάγνωση ανταποκρίνεται 
σε αυτό που λέμε ορίζοντα των προσδοκιών ενός αναγνώστη και ενός πιστού: 
η αγία κυριακή ενοποιεί και συνέχει τις δύο λακωνικές πόλεις αυτήν της αγρο-
τικής και βιοτεχνικής παραγωγής, τη λακεδαίμονα, και αυτήν του θαλασσινού 
εμπορίου, τη μονεμβασία, που αντίστοιχα συμβολίζονται με τον νίκωνα τον 
μετανοητή και την αγία έυλαλία. Θρησκευτική συνοχή, ναι, αλλά ουσιαστικά 
η σοβαρή αντιπαλότητα των δύο αυτών επισκοπών, μητροπόλεων μόλις έχει αρ-
χίσει. 

 

97 J. Le Goff, Pour un autre Moyen Âge. Temps, travail et culture en Occident: 18 essais, 
παρίσι 1977, ιδίως το δοκίμιο «Au Moyen Âge: Temps de l’église et temps du mar-
chand», 46-65 και ειδικά le temps des drapiers, 66-71.
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Εικόνα 1α. κούνος – πεντάκια μάνης, αγία κυριακή. κυρίως ναός, η αγία κυριακή 
(α´ μισό 13ου αιώνα).
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Εικόνα 1β. κούνος – πεντάκια μάνης, αγία κυριακή. η αγία κυριακή και οι μέρες 
της εβδομάδας (α´ μισό 13ου αιώνα).
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Εικόνα 2α. κούνος – πεντάκια μάνης, αγία κυριακή. η αγία έυλαλία
(α´ μισό 13ου αιώνα).
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Εικόνα 2β. κούνος – πεντάκια μάνης, αγία κυριακή. Ο άγιος νίκων ο μετανοητής 
(α´ μισό 13ου αιώνα).
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Εικόνα 2γ. κούνος – πεντάκια μάνης, αγία κυριακή. 
κυρίως ναός, η αγία έυλαλία, η αγία κυριακή, ο άγιος νίκων 

(α´ μισό 13ου αιώνα).

Εικόνα 2δ. (αγία) έυλαλια, η αγια κηρ(ι)ακ(η), Ο αγιΟς νηκΟν Ο 
μέτανΟητης (;)
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Εικόνα 3. κορογωνιάνικα μάνης, Άγιος Φίλιππος. η αγία κυριακή 
(τέλη 10ου αιώνα).
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νικόλας μπακιρτζής  
Ινστιτούτο Κύπρου

τα τείχη των βυζαντινών πόλεων:  
αισθητική, ιδεολογίες και συμβολισμοί  

έπιγραφή σε λαξευμένο μαρμαρόλιθο εντοιχισμένο στα τείχη της βυζαντινής 
Χριστουπόλεως, σημερινής καβάλας, επικαλείται τη θεϊκή προστασία και επαι-
νεί το κάλλος του οχυρού οικοδομήματος: Πῦργε θεοστήρικτε Θεό(ς) σέ σκέπει: 
ὡς ὑπέρκαλον ὄντα πάντων τῶν πύργων.

την ενδιαφέρουσα λιτή επιγραφή εντόπισε ο γεώργιος μπακαλάκης κατά 
τη θητεία του ως έφορος αρχαιοτήτων καβάλας στη δεκαετία του 1930.1 ςτη 
δημοσίευσή της σε άρθρο του στην Αρχαιολογική Εφημερίδα το 1953, ο έμπει-
ρος αρχαιολόγος δεν αρκέστηκε στην περιγραφή και τον σχολιασμό της, αλ-
λά αναζήτησε την εννοιολογική σημασία και την αισθητική αξία των επαίνων 
για τον πύργο του κάστρου της καβάλας. υπενθύμισε τον αισθητικό ρόλο των 
οχυρώσεων στην αρχαιότητα και τόνισε τον ρόλο της χριστιανικής πίστης στη 
συμβολική και αποτροπαϊκή διάσταση της οχυρωτικής τέχνης των βυζαντινών. 
ανάλογη ήταν και η ματιά του αριστείδη πασαδαίου στις όψεις των τειχών της 
κωνσταντινούπολης, υπογραμμίζοντας το εικαστικό τους ενδιαφέρον και την 
αισθητική τους σημασία δηλώνοντας ότι «αξίζουν να συμπεριληφθούν στα έργα 
της τέχνης».2

*  η παρούσα μελέτη αποτελεί την ανάπτυξη ορισμένων ιδεών που παρουσιάστηκαν στο 
περιοδικό Μνημείο και Περιβάλλον 9 (2005) με αντικείμενο την οχύρωση της Θεσσα-
λονίκης. έυχαριστώ τους διοργανωτές του συμποσίου για τις βυζαντινές πόλεις για την 
πρόσκλησή τους και τον Ξενοφώντα μονίαρο για τα πολύτιμα σχόλιά του στο τελικό 
στάδιο επεξεργασίας της μελέτης. (Όλες οι φωτογραφίες, εκτός των αρ. 4 και 8, είναι του 
συγγραφέα).

1 γ. μπακαλάκης, «πύργος υπέρκαλος», Προσφορά εις Στίλπωνα Κυριακίδη, Θεσσαλονί-
κη 1953, 499-507.

2 α. πασαδαίος, «παρατηρήσεις επί της αισθητικής αξίας των θεοδοσιανών τειχών», Αρ-
χαιολογική Εφημερίς (1968), 59-76
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ςε αυτό το πλαίσιο προβληματισμού, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να προσεγ-
γίσει πτυχές της αισθητικής, της ιδεολογίας και των συμβολισμών των όψεων 
των οχυρωτικών έργων στο βυζάντιο, με έμφαση στα τείχη των πόλεων, που 
αποτελούσαν τη σημαντικότερη έκφραση της οχυρωτικής τέχνης των βυζαντι-
νών.3 Άλλωστε, τα έργα αυτά αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού 
περιβάλλοντος στο βυζάντιο και συνιστούσαν απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ύπαρξη της πόλης.4 ιδιαίτερα, κατά τη μέση και την ύστερη βυζαντινή περίοδο 
ο όρος κάστρον ταυτίζεται με την ίδια την πόλη, αντανακλώντας με αυτόν τον 
τρόπο τον σημαντικό και σύνθετο ρόλο των οχυρωτικών έργων.5 

Ο έπαινος των οχυρώσεων υπήρξε κύριο συστατικό της περιγραφής του κάλ-
λους των πόλεων και αποτελεί ρητορικό τόπο στις εκφράσεις και τα εγκώμια 
της βυζαντινής περιόδου.6 πέρα από τη ρητορική τους διάσταση, οι έπαινοι των 
οχυρώσεων με αναφορές μεταξύ άλλων στη στερεά κατασκευή και το απρο-

3 για την αισθητική και τον πολιτισμό των βυζαντινών οχυρώσεων βλ. ν. μπακιρτζής – Φ. 
ώραιόπουλος, Δοκίμιο για την βυζαντινή οχυρωτική. Βορειοελλαδικός χώρος 4ος-15ος 
αιώνας, αθήνα 2001, 56-68. 

4 C. Bouras, «Aspects of the Byzantine City, Eighth-Fifteenth Centuries», EHB, τ. β´, 497-
507. έπίσης, για τις οχυρώσεις και τους μετασχηματισμούς των βυζαντινών πόλεων στον 
ευρύτερο βαλκανικό χώρο βλ. το σημαντικό έργο του Slobodan Ćurčić, Architecture in 
the Balkans. From Diocletian to Suleiman the Magnificent, νιου Χέϊβεν-λονδίνο 2010. 
για την ύστερη βυζαντινή περίοδο βλ. του ιδίου, «αρχιτεκτονική στην εποχή της ανα-
σφάλειας», Κοσμική Αρχιτεκτονική στα Βαλκάνια, 1300-1500, και η διατήρησή της, εκδ. 
S. Ćurčić – έ. Χατζητρύφωνος, Θεσσαλονίκη 1997, 19-51. για τις βυζαντινές οχυρώσεις 
με έμφαση στα αμυντικά έργα πόλεων βλ. C. Foss – D. Winfield, Byzantine Fortifica-
tions: an Introduction, πρετόρια 1986. έπίσης, βλ. A. W. Lawrence, «A Skeletal History 
of Byzantine Fortification», ABSA 78 (1983), 171-227 και το δεύτερο μέρος της μελέτης 
του κ. τσουρή, «νεάπολις-Χριστούπολη-καβάλα. Διορθώσεις-προσθήκες-παρατηρή-
σεις στην οχύρωση και την ύδρευση», ΑΔ 53 (1998), 419-454. πρόσφατα βλ. N. Bakir-
tzis, «The Practice, Perception and Experience of Byzantine Fortification», The Byzantine 
World, εκδ. P. Stephenson, λονδίνο-νέα υόρκη 2010, 353-364. 

5 W. Müller-Wiener, «Von der Polis zum Kastron. Wandlungen der Stadt im Aegaeischen 
Raum von der Antike zum Mittelalter», Gymnasium 93 (1986), 435-475. A. Dunn, «The 
Transformation from Polis to Kastron in the Balkans (III-VIII c.): General and Regional 
Perspectives», BMGS 18 (1994), 60-80, και του ιδίου, «Stages in the Transition from the 
Late Antique to the Middle Byzantine Urban Centre in S. Macedonia and S. Thrace», 
Αφιέρωμα στον N. G. L. Hammond, Θεσσαλονίκη 1997, 137-151. για τη χρήση των 
όρων στις βυζαντινές πηγές βλ. A. P. Kazhdan, «Polis and Kastron in Theophanes and in 
some other historical texts», Ευψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, τ. β΄, παρίσι 
1998, 345-360.

6 H. Saradi, «The Kallos of the Byzantine City: The Development of a Rhetorical Topos 
and Historical Reality», Gesta 31/1 (1995), 37-56. έπίσης, βλ. της ίδιας, The Byzantine 
City in the Sixth Century: Literary Images and Historical Reality, αθήνα 2006.
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σπέλαστο κάλλος τειχών και πύργων φανερώνουν την αυξανόμενη ανάγκη για 
προστασία και άμυνα. ιδιαίτερα σε εποχές έντονης ανασφάλειας το κάλλος και η 
ιεροτοπία των οχυρώσεων αποτελούσαν οπτικά αναγνωρίσιμα μεγέθη και στοι-
χεία της καθημερινής εμπειρίας.7 Έτσι για παράδειγμα το εγκώμιο για την πόλη 
της νίκαιας του Θεόδωρου λάσκαρη γραμμένο περίπου το 1250 εμπεριείχε ταυ-
τόχρονα και μία αποτροπαϊκή διάσταση ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα 
των οχυρωτικών έργων,8 ενώ η αναφορά του Θεόδωρου μετοχίτη λίγα χρόνια 
αργότερα πως ἡδονήν τε ἅμα εἶναι καὶ θαῦμα προσβλέπειν, το ἄμαχον κάλλος 
των τειχών της ίδιας πόλης αποτυπώνει γλαφυρά την αισθητική ερμηνεία της 
ισχυρής οχύρωσης.9

Ο παράγοντας που διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την αρχιτεκτονική ανά-
πτυξη των οχυρώσεων των βυζαντινών πόλεων και κατά προέκταση την αισθη-
τική και εικαστική τους διάσταση ήταν καταρχήν η φυσική τους θέση.10 ςτην 
περίπτωση της βυζαντινής Χριστούπολης, ο οχυρωματικός περίβολος προσαρ-
μόστηκε στα όρια της βραχώδους χερσονήσου πάνω στην οποία αναπτύχθηκε 
η πόλη.11 Οι γραπτές πηγές τονίζουν τη στρατηγική της θέση και το αίσθημα 
ασφάλειας που ανέδιδε η οπτική εντύπωση των τειχών της.12 ιδιαίτερα κατά την 
υστεροβυζαντινή περίοδο οι αναφορές στη Χριστούπολη επαινούν το κάστρο 
της, χωρίς ιδιαίτερη διάκριση ανάμεσα στη φυσική και την κτιστή οχύρωση. 

7 N. Bakirtzis, «The Visual Language of Fortification Facades: The Walls of Thessaloniki», 
Μνημείο και Περιβάλλον 9 (2005), 15-32.

8 L. Tartaglia, Theodorus II Ducas Lascaris Opuscula Rhetorica, Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, μόναχο-λειψία 2000, 68-84. C. Foss, Nicaea: 
A Byzantine Capital and its Praises, μπρούκλιν 1996, 132-133, 144-145.

9 E. Mineva, «Ὁ “νικαεύς” τοῦ Θεοδώρου τοῦ μετοχίτου», Δίπτυχα 6 (1994-1995), 314-
325, κεφ. 6, στ. 11-12. βλ. επίσης Saradi, «Kallos», 45-46, και Foss, Nicaea, 174-175.

10 Foss – Winfield, Byzantine Fortifications, 15-17.
11 το θέμα της οχύρωσης της καβάλας πραγματεύεται στο πρώτο μέρος της η μελέτη του 

K. τσουρή, «νεάπολις – Χριστούπολη – καβάλα», 387-418. έπίσης, βλ. κ. Δάκαρη – α. 
μπακιρτζής – γ. καραμπάσης, Το παράλιο τείχος της Καβάλας, καβάλα 2008. 

12 Δ. ι. λαζαρίδης, Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα. Οδηγός Μουσείου Καβάλας, αθήνα 
1969, 13-82. για την ιστορική και πολεοδομική διαδρομή της πόλης βλ. γ. μπακαλάκης, 
«νεάπολις – Χριστούπολις – καβάλα», Αρχαιολογική Εφημερίς 1 (1936), 1-48. λαζα-
ρίδης, Νεάπολις, Χριστούπολις, Καβάλα. αικ. ςτεφανίδου-Φωτιάδου, Η πόλη-λιμάνι της 
Καβάλας κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Πολεοδομική διεύρυνση (1391-1912), κα-
βάλα 2007. έπίσης, H. Lowry, «İbrahim Paşa & the Making of Ottoman Kavala, ca. 
1478-1536», The Shaping of the Ottoman Balkans, κωνσταντινούπολη 2008, 227-242. 
K. μουστάκας, «από τη βυζαντινή Χριστούπολη στη νεοελληνική καβάλα. Διερεύνηση 
της ιστορίας της πόλεως κατά τη “σκοτεινή περίοδο” από τα τέλη του 14ου έως τα τέλη 
του 16ου αιώνα», Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών: Η 
Καβάλα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και το Αιγαίο, (Καβάλα, 15-18 Σεπτεμβρίου 2005), τ. 
γ΄, καβάλα 2009, 243-266.



142

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 8ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ

ένδεικτικά, στα μέσα του 14ου αιώνα, το κάστρο της καβάλας χαρακτηρίζεται 
ἄβατον από τον νικηφόρο γρηγορά, ενώ ο ιωάννης καντακουζηνός το μνημο-
νεύει ως καρτερὸν ἔκ τε τῆς φύσεως τῆς κατασκευῆς.13 έίναι φανερό ότι ο βράχος 
επάνω στον οποίο αναπτύχθηκε η πόλη υπήρξε κυρίαρχο στοιχείο της οχύρωσής 
της και κατά προέκταση βασική αιτία των επαίνων του απόρθητου κάλλους της. 
Ουσιαστικά, ο απόκρημνος βράχος έγινε συνώνυμος με τα τείχη της πόλης. 

περιγράφοντας τα ςέρβια, ο ιωάννης καντακουζηνός σημειώνει ότι η πόλη 
δίνει την οπτική εντύπωση ότι είναι μετέωρη, τονίζοντας με αυτόν τον μεταφο-
ρικό τρόπο την οχυρή της θέση.14 ςτην περίπτωση κάστρων όπως της μονεμ-
βασίας, του γυναικόκαστρου και του μυστρά, το απόκρημνο της βραχώδους 
τοποθεσίας τους όρισε τις αισθητικές εντυπώσεις που διαχρονικά κατέγραψαν οι 
επισκέπτες τους και ύμνησαν οι ποιητές τους (εικ. 1).15 η στενή σχέση του φυ-
σικού χώρου με τις οχυρώσεις βυζαντινών κάστρων παρατηρείται και σε πλήθος 
άλλων παραδειγμάτων. το Διδυμότειχο στη Θράκη, η ρεντίνα στην κεντρική 
μακεδονία, το κάστρο των ρωγών στην Ήπειρο, ο μυστράς στην πελοπόννη-
σο, το αντιβάριον (Bar) στο μαυροβούνιο, τα βελέγραδα (Berat) στην αλβανία, 
μεταξύ πολλών άλλων, ενσωμάτωσαν τη φυσική τους θέση στον οχυρωτικό σχε-
διασμό τους, στρατηγική επιλογή που παράγει ορατό αισθητικό αποτέλεσμα.16 

αξίζει να σημειωθεί ότι σταδιακά από τους μεσοβυζαντινούς χρόνους οι 
αμυντικές δυνατότητες της γεωμορφολογίας του εδάφους έπαιζαν ολοένα και 
μεγαλύτερο ρόλο στην επιλογή θέσεων για την ίδρυση νέων, αλλά και για τη 
μετακίνηση ή τη συρρίκνωση παλαιών οικισμών και αστικών κέντρων.17 Χα-

13 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri IV, τ. α΄, εκδ. L. Schopen – B. G. 
Niebuhr, βόννη 1828, 24. Nicephorus Gregoras Byzantina Historia, τ. γ΄, εκδ. J. Scho-
pen – I. Bekker, βόννη 1855, VII. 6. 

14 καντακουζηνός, τ. γ΄, 130.12-14. 

15 K. Andrews, Castles of the Morea, πρίνστον 1953, 192-210 και η. Kalligas, Monemva-
sia: Α Byzantine City State, λονδίνο-νέα υόρκη 2010. α. τούρτα, «γυναικόκαστρο», 
Κοσμική Αρχιτεκτονική, 110-113. 

16 Όσον αφορά την πόλη του Διδυμοτείχου βλ. Ch. Bakirtzis – R. Ousterhout, The Byzantine 
and post Byzantine monuments of the Evros/Meriç river valley, Θεσσαλονίκη 2007, 81-
84, και α. ι. γουρίδης, Διδυμότειχο, μια άγνωστη πρωτεύουσα, κομοτηνή 2006, 59-69. 
για τη ρεντίνα βλ. ν. μουτσόπουλος, Ρεντίνα ΙΙ: Η οχύρωση και η ύδρευση του οικισμού, 
Θεσσαλονίκη 2001. για τις οχυρώσεις και την πολεοδομία του μυστρά βλ. τη συνοπτική 
παρουσίαση του Χ. μπούρα, «η πόλη του μυστρά», Κοσμική Αρχιτεκτονική, 76-79. 
γενικότερα για τον μυστρά βλ. S. Sinos, «Mistra», Reallexikon zur byzantinishen Kunst, 
τ. Δ΄, ςτουτγάρδη 1999, 380-518. μ. Kovačević, «Stari Bar, γιουγκοσλαβία», Κοσμική 
Αρχιτεκτονική, 88-91. G. Karaiskaj, «Οι οχυρώσεις στο μπεράτι, αλβανία», ό.π., 114-
115.

17 γενικότερα για την οχύρωση και τη συρρίκνωση των ρωμαϊκών πόλεων κατά την παλαιο-
χριστιανική περίοδο βλ. T. Gregory, «Fortification and Urban Design in Early Byzantine 
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Greece», City, Town and Countryside in Early Byzantine Greece, εκδ. R. Hohfelder, νέα 
υόρκη 1982, 43-61.

Εικόνα 1. Άποψη του τείχους της άνω πόλης της μονεμβασίας.
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ρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων επιλογών ήταν η ίδρυση των ςερβίων σε 
φυσικά οχυρή θέση στους βορειοδυτικούς πρόποδες των πιερίων, η συρρίκνω-
ση της πόλης των αβδήρων στον οχυρό λόφο της ακρόπολής της, που δέσποζε 
πάνω από το λιμάνι της και ο μετασχηματισμός της στο βυζαντινό πολύστυ-
λο, ή η οχύρωση της ακρόπολης της Άγκυρας, τα τείχη του τυρνόβου μετά το 
1186, οι βυζαντινές φάσεις των οχυρώσεων του αμορίου και των ςερρών, και η 
μετακίνηση της Διοκλητιανούπολης στην παραλίμνια θέση της μεσοβυζαντινής 
καστοριάς.18

έκτός από την οπτική εντύπωση του απροσπέλαστου των φυσικών θέσεων 
των βυζαντινών κάστρων, οι όψεις πύργων, μεταπυργίων και πυλών είχαν ιδιαί-
τερη σημασία στην εικαστική ανάγνωση των οχυρώσεων. η ύπαρξη οικοδομι-
κού υλικού σε δεύτερη χρήση, κτητορικών επιγραφών και κεραμοπλαστικών 
θεμάτων στις επιφάνειες των μνημείων της οχυρωτικής τέχνης του βυζαντίου 
προσφέρει μέχρι σήμερα στον επισκέπτη ποικιλία οπτικών ερεθισμάτων που φα-
νερώνουν τη λειτουργία των όψεων των οχυρώσεων ως μέσο επικοινωνίας και 
διάχυσης πληροφοριών.19

18 για τα ςέρβια βλ. α. Ξυγγόπουλος, Τα μνημεία των Σερβίων, αθήνα 1957. για τα Άβδηρα 
βλ. Χ. μπακιρτζής, «βυζαντινή Θράκη», Θράκη, αθήνα 1994, 158-164. για τα τείχη της 
Άγκυρας, βλ. Foss – Winfield, Byzantine Fortifications, 133-135, 143-144. Όσον αφορά 
τη σημασία του τυρνόβου για την κατανόηση της πολεοδομίας της ύστερης βυζαντινής 
περιόδου στη βουλγαρία, βλ. Ćurčić, Architecture in the Balkans, 473-479. για το αμό-
ριο, βλ. έ. α. Ivison, «Amorium in the Byzantine Dark Ages (Seventh to Ninth Centu-
ries)», Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, τ. β΄, εκδ. J. 
Henning, βερολίνο 2007, 25-59. α. Ξυγγόπουλος, Έρευναι εις τα Βυζαντινά Μνημεία των 
Σερρών, Θεσσαλονίκη 1965, 1-21, και ς. Δαδάκη, «η βυζαντινή οχύρωση των ςερρών», 
Πρακτικά συνεδρίου: Οι Σέρρες και η περιοχή τους από τη αρχαία στη μεταβυζαντινή κοι-
νωνία, τ. β΄, ςέρρες 1998, 175-196. για τη βυζαντινή καστοριά βλ. έ. Δρακοπούλου, 
Η πόλη της Καστοριάς τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή εποχή (12ος-16ος αι.): Ιστορία, 
Τέχνη, Επιγραφές, αθήνα 1997. 

19 Όσον αφορά τη χρήση σπολίων στην οχυρωτική της ύστερης αρχαιότητας και του με-
σαίωνα βλ. μ. Greenhalgh, «Spolia in Fortifications: Turkey, Syria and North Africa», 
Ideologie e pratiche del reimpiego nell’alto medioevo, (16-21 aprile 1998), Settimane 
di Studio del Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo 46, ςπολέτο 1999, 785-935. 
έπίσης, J. Frey, Speaking through Spolia: The Language of Architectural Reuse in the 
Fortifications of Late Roman Greece, διδ. διατριβή, μπέρκλεϋ 2006. γενικότερα για τη 
χρήση σπολίων στη βυζαντινή και μεσαιωνική αρχιτεκτονική βλ. M. Greenhalgh, The 
Survival of Roman Antiquities in the Middle Ages, λονδίνο 1989. έπίσης, βλ. Antike Spo-
lien in der Architektur des Mittelalters und der Renaissance, εκδ. J. Poeschke, μόναχο 
1996. έ. Saradi, «The Use of Ancient Spolia in Byzantine Monuments: The Archaeologi-
cal and Literary Evidence», International Journal of the Classical Tradition 3 (1997), 
395-423. Bakirtzis, «Visual Language», 17-19.



145

τα τέιΧη: αιςΘητικη, ιΔέΟλΟγιές, ςυμβΟλιςμΟι

η αξιοποίηση οικοδομικού υλικού σε δεύτερη χρήση ήταν σύνηθες φαινό-
μενο στα οχυρωτικά έργα της ύστερης αρχαιότητας με προφανή χρηστικό αλλά 
συνάμα και συμβολικό χαρακτήρα.20 ώς αποτέλεσμα των βαρβαρικών επιδρο-
μών και της πολιτικής αστάθειας στη βαλκανική και τη μικρά ασία κατά τον 
3ο αιώνα, μεγάλες πόλεις όπως η νίκαια, η αθήνα και η Θεσσαλονίκη, αλλά και 
μικρότερες όπως το Δίον και η βέροια, μεταξύ πολλών άλλων, απέκτησαν οχυ-
ρώσεις με εκτεταμένη χρήση υλικού από κτηριακά σύνολα εκτός αλλά και εντός 
των περιβόλων τους.21 ναοί, δημόσια κτήρια, ταφικά και άλλα αφιερωματικά 
μνημεία βρήκαν νέες χρήσεις στις επιφάνειες και τις θεμελιώσεις πυλών, πύργων 
και μεταπυργίων τειχών.22

η πρακτική της χρήσης σπολίων συνεχίστηκε και κατά τους επόμενους πρω-
τοβυζαντινούς αιώνες, όταν τα αστικά κέντρα της αυτοκρατορίας τειχίστηκαν με 
εντυπωσιακά οχυρωτικά σύνολα τα οποία και όρισαν τον αστικό χώρο και την 
καθημερινή ζωή.23 ανάμεσα σε πολλά παραδείγματα, οι παλαιοχριστιανικές οχυ-

20 περί της χρήσης σπολίων στην αρχιτεκτονική της ύστερης αρχαιότητας και του μεσαί-
ωνα βλ. D. Kinney, «Rape or Restitution of the Past? Interpreting», Spolia, The Art of 
Interpreting, εκδ. S. C. Scott, University Park 1995, 52-67. έπίσης, B. Brenk, «Spolia 
from Constantine to Charlemagne: Aesthetics versus Ideology», DOP 41 (1987), 103-
109. J. Alchermes, «Spolia in Roman Cities of the Late Empire: Legislative Rationales 
and Architectural Reuse», DOP 48 (1994), 167-78.

21 A. M. Schneider – W. Karnapp, Die römischen und byzantinischen Denkmäler von İznik-
Nicaea, Istanbuler Forschungen 16, βερολίνο 1943 και Foss – Winfield, Byzantine For-
tifications, 79-117. ι. τραυλός, Πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, αθήνα 1960, 122 κ.ε., 
και A. Frantz, Late Antiquity: AD 267-700, The Athenian Agora, XXIV, πρίνστον 1988, 
5-14, 125-141. Θ. ςτεφανίδου-τιβερίου, Ανασκαφή Δίου τόμος 1: Η οχύρωση, Θεσσα-
λονίκη 1998, 157-215. α. ς. πέτκος, «τα τείχη της βέροιας (προανασκαφική επισκόπη-
ση)», Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, Θεσσαλονίκη 1998, 263-276, και Θ. παπαζώτος, Η 
Βέροια και οι ναοί της, αθήνα 1994, 69-84. για το ρωμαϊκό τείχος της Θεσσαλονίκης βλ. 
γ. βελένης, Τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο ως τον Ηράκλειο, Θεσσαλο-
νίκη 1998, 43-105.

22 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενσωμάτωση ρωμαϊκών θριαμβικών τόξων στις οχυ-
ρώσεις της νίκαιας και της Θεσσαλονίκης και η μετατροπή τους σε μνημειακές πύλες 
των τειχών τους. για τη βόρεια και την ανατολική πύλη της νίκαιας βλ. C. Foss, «The 
Walls of Iznik 260-1330», Iznik throughout History, εκδ. I. Akbaygil – H. İnalcik – O. 
Aslanara, κωνσταντινούπολη 2003, 249. για τη Χρυσή πύλη της Θεσσαλονίκης βλ. Ο. 
Tafrali, Topographie de Thessalonique, παρίσι 1913, 105-106, και I. Touratsoglou, Die 
Münzstätte von Thessaloniki in der römischen Kaiserzeit (32/31 v. Chr. bis 268 n. Chr.), 
βερολίνο 1988, 11.

23 Ο όρος προέρχεται από το λατινικό spolium και σημαίνει λάφυρο πολέμου. την έννοια 
των σπολίων αναπτύσσει η Dale Kinney, «The Concept of Spolia», A Companion to 
Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe, εκδ. C. Rudolph, Οξφόρδη 
2006, 233-252. 
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ρώσεις σημαντικών πόλεων, όπως για παράδειγμα της νικόπολης και της Θεσσα-
λονίκης, στηρίχθηκαν στη φυσική αποδόμηση των ιδρυμάτων του παγανιστικού 
παρελθόντος τους, πρακτική με διττή σημασία.24 έκτός από την καθαρά αμυντική 
της διάσταση, η εν λόγω διαδικασία συνέβαλε καθοριστικά στον πολυσχιδή εκ-
χριστιανισμό του πολεοδομικού και κοινωνικού τους ιστού.25

η χρήση σπολίων στις όψεις των τειχών των πόλεων συνεχίστηκε και στην 
κυρίως βυζαντινή περίοδο. ςημαντικά έργα στην πρωτεύουσα της αυτοκρατο-
ρίας χρησιμοποίησαν οικοδομικό υλικό από παλαιότερα ρωμαϊκά και παλαιο-
χριστιανικά κτίσματα. για παράδειγμα, τα τείχη κατά μήκος της προποντίδας, 
έργο του αυτοκράτορα Θεόφιλου (829-842) στο δεύτερο τέταρτο του 9ου αιώνα, 
η επέκταση από τον μανουήλ α΄ κομνηνό (1143-1180) των χερσαίων τειχών 
γύρω από το παλάτι των βλαχερνών στα μέσα του 12ου αιώνα, και η οικοδόμη-
ση του υστεροβυζαντινού «μαρμάρινου πύργου» (μermerkule) κοντά στο δυτι-
κό άκρο της θαλάσσιας οχύρωσης αποτελούν δείγματα αυτής της πρακτικής με 
έντονο αισθητικό αποτέλεσμα που θυμίζει τα έργα της ύστερης αρχαιότητας.26

τα τείχη της νίκαιας αποτελούν εξίσου χαρακτηριστικό παράδειγμα της μα-
κράς συνέχειας αυτής της οικοδομικής πρακτικής (εικ. 2).27 Οι συνεχείς οικοδο-
μικές φάσεις επισκευής, ενίσχυσης και βελτίωσης του οχυρωματικού περιβόλου 

24 για τα τείχη της νικόπολης βλ. T. Gregory, «The Early Byzantine Fortification of Nikop-
olis in Comparative Perspective», Nicopolis I, εκδ. E. Chrysos, πρέβεζα 1987, 253-261. 
για την οχύρωση της Θεσσαλονίκης βλ. Tafrali, Topographie, 30-114. J.-M. Spieser, 
Thessalonique et ses monuments du IVe au VIe siècle. Contribution à l’étude d’une ville 
paléochrétienne, Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome no. 254, 
αθήνα-παρίσι 1984, 25- 80. γ. γούναρης, Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1982 
και βελένης, Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, 107. 

25 βλ. το κεφάλαιο «Christianization» στο Ćurčić, Architecture in the Balkans, 73-167. έπί-
σης, για την πολεοδομική εξέλιξη της βυζαντινής πόλης, βλ. γ. λάββας, «η πολεοδομία 
στο βυζάντιο», Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Η ζωή στην πόλη και στην ύπαιθρο, αθήνα 
2001, 29-39.

26 A. Van Millingen, Byzantine Constantinople. The Walls of the City and Adjoining Histori-
cal Sites, λονδίνο 1899. B. Meyer-Plath – α. μ. Schneider, Die Landmauer von Kon-
stantinopel. Aufnahme, Beschreibung und Geschichte, τ. β΄, βερολίνο 1943. W. Müller-
Wiener, Bildlexikon Zur Topographie Istanbuls: Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul 
bis zum Beginn d. 17 Jh., τύμπιγκεν 1977, 286-319. έπίσης, βλ. C. Mango, «Ancient 
Spolia in the Great Palace of Constantinople», Byzantine East, Latin West: Art Historical 
Studies in Honor of Kurt Weitzmann, εκδ. D. Mouriki – C. F. Moss – K. Kiefer, πρίνστον 
1995, 645-649. Foss – Winfield, Byzantine Fortifications, 56-58. U. Peschlow, «Die be-
festigte Residenz von Mermekule: Beobachtungen an einem späbyzantinischen Bau im 
Verteidigungssystem von Konstantinopel», JÖB 51 (2001), 385-403.

27 A. M. Schneider – W. Karnapp, Die Stadtmauer von Iznik (Nicaea), Istanbuler Forschun-
gen 9, βερολίνο 1938. έπίσης, βλ. την πιο πρόσφατη ανακεφαλαιωτική μελέτη, Foss, 
«Walls of Iznik», 249-261.
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από τον λέοντα γ΄ (717-741) στις αρχές του 8ου αιώνα, τον μιχαήλ γ΄ (842-
867) της δυναστείας του αμορίου στα μέσα του 9ου, τον αλέξιο α΄ κομνηνό 
(1081-1118) στις αρχές του 12ου, των λασκαριδών τον 13ο και των παλαιολό-
γων τον 13ο και στις αρχές του 14ου αιώνα, χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη 
χρήση σπολίων προσφέροντας πλούσιες εικαστικές συνθέσεις με σαφές ιστορι-
κό περιεχόμενο και συμβολισμό.28

έκτός των τειχών της κωνσταντινούπολης και της νίκαιας, την ίδια οικοδο-
μική πρακτική ακολουθούν πολυάριθμα άλλα παραδείγματα, όπως τα τμήματα 
των οχυρώσεων του 7ου αιώνα στην ακρόπολη των ςάρδεων, στην Έφεσο, στην 
ακρόπολη της περγάμου, στην Άγκυρα στα μέσα του 7ου αιώνα και αργότερα 
τον 9ο αιώνα (εικ. 3), στο βυζαντινό τείχος του 10ου αιώνα στα ςτάγειρα της 
Χαλκιδικής, στα μεσοβυζαντινά τμήματα της ακρόπολης του λιμένα της Θά-
σου, όπως και η οχύρωση της πάτρας τον 15ο αιώνα.29 

28 για τα τείχη της νίκαιας βλ. επίσης Foss – Winfield, Byzantine Fortifications, 79-121, και 
Foss, «Walls of Iznik», 249-262.

29 Foss – Winfield, Byzantine Fortifications, 131-136, 143-144. C. Foss, Byzantine and Tur-
kish Sardis, καίμπριτζ μασσ. 1976, 57-59. W. Müller-Wiener, «Mittelalterliche Befesti-
gungen im südlichen Jonien», Istanbul Mitteilungen 11 (1961), 91-97. C. Foss, «Archae-
ology and the ‘‘Twenty Cities’’ of Byzantine Asia», AJA 81 (1977), 480. ι. παπάγγελος, 
«τοπογραφικές παρατηρήσεις στα αρχαία ςτάγειρα», Χρονικά της Χαλκιδικής 35 (1979), 
135-158. για την αναφορά στον λιμένα Θάσου βλ. τσουρής, «νεάπολις – Χριστούπολις –  
καβάλα», 435 πιν. 142γ.

Εικόνα 2. τμήμα των τειχών του 8ου αιώνα στη νίκαια.
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πέρα από τη χρήση οικοδομικού υλικού σε δεύτερη χρήση, σαφή αισθητική 
αξία με σύνθετη ερμηνεία είχε η τοποθέτηση γλυπτών και αναγλύφων στις όψεις 
πύργων και μεσοπυργίων τειχών.30 μαρμάρινες στήλες, διακοσμημένα αρχιτε-
κτονικά μέλη, αλλά και τμήματα γλυπτών και αναγλύφων προσέδιδαν κίνηση 
και εικαστικό ενδιαφέρον με αποτροπαϊκό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα αποτε-
λούσαν οικεία υπενθύμιση της μακράς συνέχειας τους. 

Ο εντοιχισμός υστεροελληνιστικής επιτύμβιας στήλης στην όψη πύργου του 
θαλάσσιου τείχους της Θεσσαλονίκης ίσως να φανερώνει μία τέτοια αντίληψη.31 
Ο πύργος, η εκτεταμένη ανακατασκευή του οποίου χρονολογείται στον 9ο αιώ-
να, ενσωματώθηκε τον 16ο αιώνα στην οχύρωση του οθωμανικού φρουρίου του 
βαρδαρίου.32 κατά τις εργασίες του 9ου αιώνα, η στήλη ετοιχίσθηκε με τον ίδιο 
τρόπο με τον οποίο θα κρεμούσε κανείς μία φορητή εικόνα.33 τμήμα αμφικιο-
νοκράνου επιστέφει τη στήλη ολοκληρώνοντας την εικαστική σύνθεση. η συγ-
κεκριμένη χρήση του αναγλύφου δεν είναι τυχαία. έίναι πιθανόν, η ανάγλυφη 

30 Bakirtzis, Byzantine Fortification, 362-364. 
31 Tafrali, Topographie, πίν. XV, 1
32 έ. μαρκή, «ςυμπληρωματικά αρχαιολογικά στοιχεία για το φρούριο βαρδαρίου Θεσσα-

λονίκης», Μακεδονικά 22 (1982), 144-148.
33 Bakirtzis, «Visual Language», 18.

Εικόνα 3. τμήμα των τειχών της ακρόπολης της Άγκυρας.
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απεικόνιση της στήλης, με την καθιστή μορφή του νεκρού και του ορθίου συγγε-
νικού προσώπου, να έγινε κατανοητή στο πλαίσιο της βυζαντινής εικονογραφίας 
ως διαχρονικό μνημείο του ιστορικού παρελθόντος της πόλης, που συνέτεινε 
στην ασφάλειά της.

η εξωτερική όψη πύργου του νοτίου τείχους του κάστρου της πάτρας σώζει 
ένα ακόμη ενδιαφέρον παράδειγμα της διακοσμητικής χρήσης έργων τέχνης της 
αρχαιότητας στα τείχη βυζαντινής πόλης.34 Ο πύργος βρίσκεται κοντά στη νο-
τιοανατολική γωνία του τριγωνικού οχυρωτικού περιβόλου, η πρώτη φάση του 
οποίου χρονολογείται στο β΄ μισό του 6ου μ.Χ. αιώνα.35 η πλούσια οικοδομική 
ιστορία του κάστρου, που ουσιαστικά πήρε τη θέση της ακροπόλεως της  αρχαίας  
πόλης, αντανακλά τη συνεχή χρήση του μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, ενώ οι 
τοιχοποιΐες και οι όψεις των τειχών του φανερώνουν τη διαχρονική χρήση σπο-
λίων.36

34 για το κάστρο της πάτρας βλ. Andrews, Castles, 116-129. μ. γεωργοπούλου-βέρρα, Το 
Κάστρο της Πάτρας, αθήνα 2000.

35 γεωργοπούλου-βέρρα, Το Κάστρο της Πάτρας, 21 εικ. 16.
36 α. μουτζάλη, «ςτοιχεία της πολεοδομικής εξέλιξης της πάτρας», Αρχαιολογία 30 

(1989), 82-87 και της ίδιας, «τοπογραφικά της μεσαιωνικής πάτρας», Αντίφωνον. Αφιέ-
ρωµα στον καθηγητή Ν. Β. ∆ρανδάκη, Θεσσαλονίκη 1994, 132κ.ε.

Εικόνα 4. λεπτομέρεια από τον «πύργο της πατρινέλας» στο κάστρο της πάτρας 
(ςτ´ έφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων).
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η νότια όψη του συγκεκριμένου πύργου, που είναι γνωστός ως ο «πύργος 
της πατρινέλας» φιλοξενεί εικαστική σύνθεση τμημάτων αρχαίων γλυπτών (εικ. 
4).37 Ο πύργος, η βάση του οποίου ανήκει στην παλαιοχριστιανική φάση του 
κάστρου, υπέστη εκτεταμένη επισκευή κατά το δεύτερο τέταρτο του 15ου αιώ-
να, όταν η πόλη πέρασε στον έλεγχο των παλαιολόγων Δεσποτών του μυστρά. 
κατά την εν λόγω επισκευή, τοποθετήθηκαν εντός ορθογώνιας εσοχής στην 
τοιχοποιΐα, στο μέσον περίπου του ύψους του πύργου, δύο τμήματα γλυπτών 
από διαφορετικά αγάλματα των ρωμαϊκών χρόνων. Ο κορμός αγάλματος νέου 
επιστέφθηκε με το κεφάλι γενειοφόρου ανδρός σε μία σαφή προσπάθεια δη-
μιουργίας ενός γλυπτού συνόλου. ςτην τοπική παράδοση, η μορφή του αγάλ-
ματος, που είναι και αυτό γνωστό με το ίδιο όνομα όπως και ο πύργος, δηλαδή 
«πατρινέλα», στοιχειώνει το κάστρο προστατεύοντας τους κατοίκους της πόλης.

η τοποθέτηση των ρωμαϊκών γλυπτών στην όψη του πύργου του κάστρου 
της πάτρας έχει σαφές αισθητικό αποτέλεσμα με αποτροπαϊκό ρόλο. έπιπλέον, 
το εκλεκτικιστικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης σύνθεσης σπολίων προσδίδει 
ιστορική διάσταση στην επισκευή της οχύρωσης, εφόσον η ίδια η γλυπτή μορφή 
αποτελείται από τμήματα διαφορετικών αγαλμάτων. η περισυλλογή τους από τα 
λείψανα της αρχαίας πόλης, η σύνδεσή τους για την εικαστική δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου γλυπτού που στη συνέχεια τοποθετήθηκε εντός πλαισίου σε πε-
ρίοπτη θέση του τείχους φανερώνει την αισθητική ευαισθησία και την ιστορική 
συνείδηση των κτητόρων και των μαστόρων του πύργου στον 15ο αιώνα. 

πολύ συχνά η διακοσμητική χρήση σπολίων συνδυαζόταν με μονογράμματα 
και κτητορικές επιγραφές. ςτο νοτιοανατιολικό τείχος της ακρόπολης της μο-
νεμβασίας, τμήμα αρχιτεκτονικού μέλους, πιθανώς κιονοκράνου, σε δεύτερη 
χρήση εξέχει της τοιχοποιΐας κάτω από κεραμοπλαστικό μονόγραμμα του Δε-
σπότη Θεόδωρου β΄ παλαιολόγου (1407-1448).38 το οπτικό ενδιαφέρον και η 
ιστορική ερμηνεία της χρήσης του μαρμάρινου μέλους συμπλήρωνε τον ρόλο 
και την παρουσία του κτητορικού μονογράμματος.

γενικότερα, η εκτεταμένη παρουσία κτητορικών επιγραφών στα τείχη των 
βυζαντινών πόλεων αποδεικνύει με τον πιο σαφή τρόπο την οπτική αναγνωσι-
μότητα των όψεων των οχυρώσεων.39 έκτός από την εικαστική της παρουσία, η 
επιγραφική δήλωση του έργου αυτοκρατόρων, κρατικών αξιωματούχων και εκ-

37 γεωργοπούλου-βέρρα, Το Κάστρο της Πάτρας, 25 εικ. 20. έυχαριστώ την προϊσταμένη 
της ςτ´ έφορείας βυζαντινών αρχαιοτήτων κ. αναστασία κουμούση για την παραχώρη-
ση της φωτογραφίας.

38 Andrews, Castles, 206-207 εικ. 220, και Kalligas, Monemvasia, 110-111.
39 την προφορική διάσταση και αναγνωσιμότητα των μνημειακών επιγραφών στη βυ-

ζαντινή αρχιτεκτονική πραγματεύεται η A. Papalexandrou, «Echoes of Orality in the 
Monumental Inscriptions of Byzantium», Art and Text in Byzantine Culture, εκδ. L. 
James, νέα υόρκη-καίμπριτζ 2007, 161-187.
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κλησιαστικών λειτουργών είχε πολιτική, ιδεολογική αλλά και ενημερωτική διά-
σταση. ένδεικτική περίπτωση, μαρμάρινη επιγραφή από τα τείχη της Χριστού-
πολης, σήμερα στο μουσείο καβάλας.40 η επιγραφή χρονολογείται στα 926 και 
ανακοινώνει την επισκευή των ... πρὶν φθαρέντων καὶ πεπτωκότων τειχῶν... από 
τον στρατηγό ςτρυμόνος βασίλειο κλάδωνα, δίνοντας ηθικό αλλά και ιστορικό 
περιεχόμενο στο έργο του βυζαντινού αξιωματούχου.

η θέση των κτητορικών επιγραφών είχε συνήθως σχέση με κεντρικά και 
ορατά σημεία του οχυρωτικού περιβόλου και ήταν συνήθως κοντά σε πύλες, οι 
οποίες αποτελούσαν τους κύριους άξονες της επικοινωνίας και του εμπορίου. 
Xαρακτηριστικά παραδείγματα, η επιγραφική αναφορά στο έργο του βασιλείου 
β΄ (976-1025) και του κωνσταντίνου η΄ (1025-1028) επί της όψης του βόρειου 
πύργου της πύλης της πηγής στην κωνσταντινούπολη, και, η εντυπωσιακή κε-
ραμοπλαστική επιγραφική επίκληση: Κ<ΥΡΙΕ ΒΟΗΘΕΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΣΤΑΤΩ Κ<ΑΙ> 
ΦΙΛΟΧΡΙΣΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗ, στην όψη του κυκλικού πύργου που προ-
στάτευε τη βορειοανατολική γωνία του περιβόλου της αδριανούπολης.41 ςτις 
πλείστες περιπτώσεις οι επιγραφές ήταν λιτές και περιορίζονταν στο όνομα και 
το αξίωμα του κτήτορα, όπως συμβαίνει με την κεραμοπλαστική επιγραφή κοντά 
στην κύρια πύλη της βυζαντινής ανακτορούπολης στη νέα πέραμο καβάλας.42 
το κείμενο της επιγραφής αναπτύσσεται σε μία σειρά που διατρέχει οριζόντια 
την εξωτερική όψη του νοτίου τείχους της ανακοινώνοντας τον κτήτορα ισαάκιο 
ασάνη, το έργο του οποίου χρονολογείται τη δεκαετία του 1340.43 Ξεχωριστό 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις επιγραφών στα τείχη πόλεων, όπου η 
αναφορά στον κτήτορα του έργου γίνεται με το μικρό του όνομα. παράδειγμα 
αυτής της πρακτικής είναι η γνωστή κεραμοπλαστική επιγραφή: Θωμᾶς στην 
ανατολική όψη του ομώνυμου πύργου, νοτίως της δυτικής πύλης του κάστρου 
των ιωαννίνων.44 η επιγραφή ανακοινώνει το έργο του Δεσπότη της πόλης Θω-
μά πρελιούμποβιτς (1367-1384) στο συγκεκριμένο τμήμα της οχύρωσης. 

40 P. Lemerle, Philippes et la Μacédoine orientale à l’époque chrétienne et byzantine, πα-
ρίσι 1945, 141, και λαζαρίδης, Οδηγός, 29 πιν. 38α.

41 Van Millingen, The Walls, 101. Bakirtzis – Ousterhout, Evros/ Meriç, 165-167.
42 ι. κακούρης, «ανακτορούπολη. ιστορικές πληροφορίες και αρχαιολογικά δεδομένα», 

Πρακτικά Α΄ Συμποσίου: Η Καβάλα και η περιοχή της, (Καβάλα, 18-20 Απριλίου 1977), 
Θεσσαλονίκη 1980, 249-262. ν. ζήκος, «ανακτορούπολη. καινούργιες ιστορικές πλη-
ροφορίες και αρχαιολογικά δεδομένα», Η Καβάλα και τα Βαλκάνια, 19-40. 

43 ζήκος, «ανακτορούπολη», 23-24. Ο ι. κακούρης, «ανακτορούπολη», 253 εικ. 12 σχ. 2, 
αποδίδει το έργο στον ανδρόνικο κοντοστέφανο μεγάλο Δούκα ανάμεσα στο 1167 και 
το 1070.

44 κ. τσουρής, «η βυζαντινή οχύρωση των ιωάννινων», Ηπειρωτικά Χρονικά 25 (1983), 
133-157. έπίσης, β. παπαδοπούλου, «Ο πύργος του Θωμά στο κάστρο των ιωαννίνων», 
Κοσμική Αρχιτεκτονική, 104-105.
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ςε πολλές περιπτώσεις οι κτητορικές επιγραφές συνδυάζονταν με κεραμο-
πλαστικό διάκοσμο δημιουργώντας πλούσιες εικαστικές συνθέσεις που προσέ-
διδαν έντονο οπτικό ενδιαφέρον στις όψεις των οχυρωματικών έργων. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα η δυτική όψη του κύριου πύργου της ακρόπολης των 
ςερρών, όπου κεραμοπλαστική επιγραφή αναφέρει: Πῦργος Στεφάνου Βασιλέως 
ὄν ἔκτισεν Ὀρέστης.45 κατά την επικρατέστερη ανάγνωση, η επιγραφή αναφέ-
ρεται στο έργο του Ορέστη, φρουράρχου της πόλης την περίοδο του ελέγχου 
της από τον ςέρβο κράλη ςτέφανο ντουσάν στα μέσα του 14ου αιώνα. την 
επιγραφή συνοδεύουν κεραμοπλαστικά κοσμήματα περικεφαλαίας, ασπίδας και 
σταυρών μεταξύ άλλων, δημιουργώντας μία εντυπωσιακή οπτικά σύνθεση που 
ήταν ορατή από μακρυά (εικ. 5).

ώστόσο, πέρα από τα πολυάριθμα παραδείγματα επώνυμων επιγραφών, ο 
ανώνυμος χαρακτήρας της επιγραφής του πύργου της Χριστούπολης προβλη-
ματίζει, εφόσον δεν σχετίζεται με το έργο κάποιου κτήτορα αλλά κοσμεί και 
συγχρόνως διαλέγεται με τον κάτοικο, τον επισκέπτη ή τον πολιορκητή του 

45 Ξυγγόπουλος, Βυζαντινά μνημεία Σερρών, 6-18.

Εικόνα 5. τμήμα της επιγραφής και του κεραμοπλαστικού διακόσμου του «πύργου 
του Ορέστη» στην ακρόπολη των ςερρών.
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κάστρου. η αναφορά στο κάλλος του οχυρώματος δεν είναι τυχαία αλλά έχει 
ξεχωριστή σημασία και αξίζει περαιτέρω ανάλυση. το περιεχόμενο της επιγρα-
φής, που αποτελεί το μοναδικό in situ παράδειγμα από το κάστρο της σημερινής 
καβάλας, αλλά και η εξέταση της αρχιτεκτονικής και της θέσης του πύργου 
στον οχυρωτικό περίβολο μπορούν να βοηθήσουν την καλύτερη κατανόηση της 
σημασίας της ανώνυμης επίκλησης.

Ο πύργος είναι κατασκευασμένος σε τουλάχιστον τρεις οικοδομικές φάσεις 
με λίθινους δόμους διαφόρων μεγεθών και θραύσματα πλίνθων (εικ. 6).46 κα-
τά την κατασκευή και ανακατασκευή του χρησιμοποιήθηκε υλικό σε δεύτερη 
χρήση. Χαρακτηριστική είναι η τοποθέτηση, σε οριζόντια διάταξη, μαρμάρινων 

46 τσουρής, «νεάπολις – Χριστούπολη – καβάλα», 393-394. 

Εικόνα 6. Ο «υπέρκαλος» πύργος της Χριστούπολης.
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δόμων από παλαιότερο κτίσμα στη βορειοανατολική γωνία του πύργου. έπά-
νω σε έναν από αυτούς τους δόμους βρίσκεται χαραγμένη σε δύο στίχους η εν 
λόγω επιγραφή. η χάραξη των γραμμάτων είναι ακανόνιστη και πρόχειρη. Δεν 
αποκλείεται να έγινε επιτόπου χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό, κατά τη διάρκεια μίας 
εσπευσμένης επισκευής του πύργου. ςε κάθε περίπτωση, η απουσία αναφοράς 
στον κτήτορα του πύργου ή τον υπεύθυνο για την επισκευή του αξιωματούχο 
είναι αξιοσημείωτη. ώς εκ τούτου, η χρονολόγηση της επιγραφής παρουσιάζει 
δυσκολίες με βάση τα επιγραφολογικά χαρακτηριστικά της ή την τοιχοποιΐα του 
πύργου.47

Ένα άλλο παράδειγμα ανώνυμης επιγραφικής επίκλησης συναντάται στην 
πρόσοψη τετράπλευρου πύργου στα χερσαία τείχη της κωνσταντινούπολης.48 
η κεραμοπλαστική επιγραφή αναπτύσσεται σε δύο σειρές στη δυτική όψη του 
τέταρτου πύργου βορείως της πύλης του ρηγίου (εικ. 7): 

ΧΡΙΣΤΕ ω ΘΕΟΣ ΑΤΑΡΑΧΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΜΟΝ ΦΥΔΑΤΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΣΟΥ 
ΝΙΚΑ ΤΟ ΜΕΝΟΣ ΤωΝ ΠΟΛΕΜΙωΝ

Ο πύργος βρίσκεται σε φυσικό ύψωμα στο μέσον περίπου του χερσαίου τείχους 
και χρονολογείται στα χρόνια του λέοντα Δ΄ (775-780) ή του λέοντα έ΄ (813-
820).49 ώστόσο, η ανώνυμη επιγραφή του έχει διαχρονικό αποτροπαϊκό περιε-
χόμενο και αντηχεί ως να είναι η ίδια η πόλη που επικαλείται τη βοήθεια του 
Χριστού στην κατανίκηση της παράφορης επίθεσης των εχθρών. η εικαστική 
παρουσία της επιγραφής αλλά και του κεραμοπλαστικού σταυρού εντός αψίδας 
που τη συνοδεύει αποτελούσαν ισχυρά όπλα ενάντια στον επιτιθέμενο εχθρό. 

το ύφος του λόγου των ανώνυμων επιγραφών από τα τείχη της Χριστού-
πολης και της κωνσταντινούπολης θυμίζει έντονα τη ρητορική παράδοση των 
εγκωμίων και των εκφράσεων της μεσοβυζαντινής περιόδου. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί το επίγραμμα του ποιητή και ρήτορα ιωάννη γεωμέτρη, 
αφιερωμένο σε έναν από τους πύργους των χερσαίων τειχών της κωνσταντινού-
πολης.50 το επίγραμμα χρονολογείται στα τέλη του 10ου αιώνα. Ο επαινετικός 
λόγος του συγγραφέα είναι ανάλογος με αυτόν της επιγραφής της καβάλας: Ἡμῖν 

47 Ο κ. τσουρής, ό.π., 394, 396, προτείνει τη χρονολόγηση του πύργου και της επιγραφής 
στον 9o ή 10o αιώνα.

48 Van Millingen, Byzantine Constantinople, 100.
49 Foss – Winfield, Byzantine Fortifications, 62.
50 H. Maguire, «The Beauty of Castles: A Tenth Century Inscription of a Tower at Con-

stantinople», ΔΧΑΕ 17 (1993-1994), 21- 24. ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο 
επιγραφές ιαμβικών ποιημάτων από τα τείχη της Άγκυρας του 9ου αιώνα, που εκθειάζουν 
το έργο του μιχαήλ γ’, βλ. Papalexandrou, «Orality in Inscriptions», 178-179.
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Θεὸς δέδωκε πύργον ἰσχύος, πύργον βεβαίου, πύργον ἀρρήκτου βίου .... πύργωμα 
κάλλους, πύργον ἀφράστου γάνους ... Τέρπει δὲ μᾶλλον πᾶσαν ὄψιν καὶ πόλιν.51

έίναι σαφές ότι τόσο η επιγραφή του «υπέρκαλου πύργου», όσο και το επί-
γραμμα του βυζαντινού ρήτορα ανήκουν στην ίδια παράδοση, η οποία αντανα-
κλά τον ιδιαίτερο ρόλο των οχυρώσεων στην πολιτισμική οντότητα των βυζαντι-
νών πόλεων. Άξιες αναφοράς είναι οι επικλήσεις στη Θεοτόκο στον ακάθιστο 
ύμνο. η παναγία εκθειάζεται ως τεῖχος, ἀσάλευτος πύργος, ἀπόρθητον τεῖχος, 
αναφορές που σχετιζονται με τις θαυματουργές επεμβάσεις της κατά τις πολιορ-
κίες της κωνσταντινούπολης.52 

51 ό.π., 21.
52 Διίστανται οι απόψεις για το αν ο ακάθιστος ύμνος συντέθηκε από τον ρωμανό μελωδό 

κατά τον 6ο αιώνα ή από κάποιον προγενέστερό του, και επομένως δεν έχει σχέση με 
την πολιορκία της κωνσταντινούπολης από τους αβάρους και τους πέρσες το 626, με 
την οποία συνήθως συνδέεται. υπάρχουν προτάσεις που σχετίζουν τον ύμνο με τις μετα-
γενέστερες πολιορκίες της κωνσταντινούπολης από τους Άραβες, δηλαδή το 673-678 ή 
το 717-718. για το θέμα αυτό βλ. γ. παπαγιαννάκης, Ακάθιστος Ύμνος: άγνωστες πτυχές 
ενός πολύ γνωστού κειμένου, Θεσσαλονίκη 2006. ςε κάθε περίπτωση, η ενεργή συμμετο-

Εικόνα 7. το ανώτερο τμήμα της δυτικής όψης του πύργου με την ανώνυμη επιγραφι-
κή επίκληση από τα χερσαία τείχη της κωνσταντινούπολης. 
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κατά τη γνώμη μου η χάραξη της επιγραφής στον συγκεκριμένο πύργο της 
Χριστούπολης έχει σχέση με τη θέση του στην οχύρωση της πόλης.53 Ο πύργος 
προστάτευε το σημείο του οχυρωτικού περιβόλου από όπου ξεκινούσε διατεί-
χισμα-υδραγωγείο που ήλεγχε τη στενωπό που αποτελούσε πέρασμα της έγνα-
τίας οδού (εικ. 8).54 η θέση του «υπέρκαλου πύργου» αποτελεί τον ομφαλό της 
οχύρωσης της πόλης και ως εκ τούτου η ύπαρξη της ρητορικής προσευχής έχει 
ιδιαίτερη σημασία: Ο πύργος προστατεύεται από τον Θεό και κατά συνέπεια 

χή της Θεοτόκου στην προστασία της βασιλεύουσας αλλά και τα παραδείγματα άλλων 
αγίων όπως αυτό του αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη συνιστούσαν διαχρονική εμπει-
ρία και μέρος της συλλογικής μνήμης των κατοίκων των βυζαντινών πόλεων.

53 τσουρής, «νεάπολις – Χριστούπολη – καβάλα», 391. 
54 Οι γνωστές «καμάρες» της καβάλας, έργο της περιόδου του ςουλεϊμάν του μεγαλοπρε-

πούς (1520-1566), αποτελούν το τελευταίο κεφάλαιο της μακράς οικοδομικής δραστη-
ριότητας στη συγκεκριμενη θέση: γ. μπακαλάκης, «το παρά Χριστούπολιν τείχισμα», 
Ελληνικά 10 (1938), 314-316. τσουρής, «νεάπολις – Χριστούπολη – καβάλα», 408-416. 
ςτεφανίδου-Φωτιάδου, Η πόλη-λιμάνι της Καβάλας, 239-242, και μ. λυχούνας, Μεσαιω-
νικό υδραγωγείο Καβάλας, καβάλα 2008. 

Εικόνα 8. γενική άποψη της καβάλας σε καρτ-ποστάλ των αρχών του 20ού αιώνα. 
Διακρίνεται η θέση του «υπέρκαλου» πύργου στο σημείο όπου το οθωμανικό υδρα-

γωγείο συναντά το βόρειο τείχος του κάστρου της πόλης.
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είναι ο ομορφότερος των πύργων. η αποτροπαϊκή σημασία της επιγραφής εί-
ναι, νομίζω, αυταπόδεικτη. Ο όγκος και η κατασκευή του οικοδομήματος δεν 
συνάδουν με τη μεγαλόσχημη δήλωση της επιγραφής που μάλλον εκφράζει τη 
σημασία του για την υπεράσπιση της πόλης. 

Ο πολυσχιδής ρόλος των οχυρώσεων των βυζαντινών πόλεων αντανακλάται 
στις επιφάνειές τους και εμπεριέχεται στο σωζόμενο αρχαιολογικό, ιστορικό και 
επιγραφικό υλικό. η ύπαρξη σπολίων, κεραμοπλαστικών κοσμημάτων και επι-
γραφών στα τείχη τους ήταν αναπόσπαστο κομμάτι του οπτικού πολιτισμού και 
της ιστορίας τους. ςε περιόδους έντονης ανασφάλειας η συνέχεια και η επιβίωση 
της πόλης ταυτίστηκε με την οικοδομική ιστορία των τειχών της. το κάστρο εί-
ναι η πόλη και κατά συνέπεια το διαχρονικό κάλλος των οχυρώσεών της, εκτός 
από τη νοσταλγική ενθύμηση του ιδεώδους της αρχαίας πόλης, αποτελούσε 
οπτικά αναγνωρίσιμο μέγεθος που κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο 
ήταν μία βασική αξία της καθημερινής ζωής.

Ο έλεγχος του ζωτικού χώρου των κατοίκων των βυζαντινών πόλεων ήταν 
δυνατός με την ύπαρξη ισχυρού τείχους, το οποίο προστάτευε και συγχρόνως 
περιείχε την καθημερινή ζωή των κατοίκων τους. γι’ αυτόν τον λόγο, οι οχυρώ-
σεις τους απέκτησαν ιεροτοπική διάσταση. τα τείχη διαχώριζαν το μέσα από το 
έξω, το οικείο από το εχθρικό, το γνωστό από το άγνωστο, το καλό από το κακό, 
το δυνατό και το ασθενές, το ορθό από το λανθασμένο, το υγιές από το άρρωστο. 
η καθημερινή εμπειρία του ορίου ανάμεσα στο ασφαλές εσωτερικό και το επι-
σφαλές εξωτερικό των τειχών ενίσχυσε και την ανάγκη επίκλησης του Θείου για 
προστασία.55 η παρουσία του συμβόλου του σταυρού όπως και η τοποθέτηση 
και η περιφορά εικόνων ενίσχυαν την ιεροτοπία των πιο ευαίσθητων σημείων 
των οχυρωτικών συνόλων εξορκίζοντας και εξοστρακίζοντας το κακό.56 παράλ-
ληλα, η ύπαρξη παρεκκλησίων επί των οχυρώσεων, όπως το παράδειγμα του 
αταύτιστου τοιχογραφημένου παρεκκλησιού στον όροφο πύργου στα ανατολικά 
τείχη της νίκαιας ή εντός του βορείου πύργου της πύλης του ρηγίου, εξυπηρε-
τούσε τις ανάγκες της φρουράς και καθαγίαζε τα ίδια τα κτιστά όρια της πόλης.57

το ιστορικό περιεχόμενο και η διαχρονία της αποτροπαϊκής διάστασης της 
βυζαντινής οχυρωτικής συνοψίζει με τον καλύτερο τρόπο η περιγραφή του 
γεωργίου ςφραντζή της οικοδομικής δραστηριότητας του μανουήλ β΄ πα-

55 για την ιδεολογική και συμβολική σημασία των τειχών ως ορίων ανάμεσα στην πόλη και 
την ύπαιθρο βλ. α. κωσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και Ιδεολογία, 
ιωάννινα 1996, 15- 43

56 Bakirtzis, «Byzantine Fortification», 361-62.
57 Foss – Winfield, Byzantine Fortifications, 87. F. Krischen, Die Landmauer von Konstanti-

nopel. Zeichnerische Wiederherstellung mit begleitendem Text, τ. α΄, βερολίνο 1938, και 
Müller-Wiener, Bildlexikon, 293.
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λαιολόγου (1391-1425) στο διατείχισμα του ισθμού της κορίνθου το 1415:58 
Ἀνέστησε δὲ πύργους ἐν αὐτῷ ἑκατὸν πεντήκοντα καὶ τρεῖς. Καὶ ἔν τινι μαρ μάρῳ 
εὗρον γράμματα γεγραμμένα, λέγοντα οὕτως· «Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ 
Θεοῦ ἀληθινοῦ φυλάξῃ τὸν αὐτοκράτορα Ἰουστινιανὸν καὶ τὸν πιστὸν δοῦλον αὐ-
τοῦ Βικτωρῖνον καὶ πάντας τοὺς ἐν τῇ Ἑλλάδι οἰκοῦντας τοὺς ἐκ θεοῦ ζῶντας».

η ανεύρεση της μαρμάρινης επιγραφής του αυτοκράτορα ιουστινιανού α΄ 
(527-565) κατά την ανακατασκευή των πύργων του διατειχίσματος, γνωστού 
ως Εξαμίλιον, έχει ιδιαίτερη ιστορική αλλά και συμβολική αξία, εφόσον τονίζει 
τον ρόλο του μανουήλ ως συνεχιστή της κτητορικής οχυρωτικής παράδοσης 
του ιουστινιανού.59 η επιγραφή προσλαμβάνεται ως μνημείο του παρελθόντος 
της οχύρωσης. παράλληλα, η ακριβής παράθεση της επιγραφικής επίκλησης 
στον Θεό για τη «φύλαξη» του αυτοκράτορα και του υπεύθυνου για το έργο 
αξιωματούχου αποτυπώνει τον αποτροπαϊκό ρόλο της αναφοράς του Θείου αλλά 
και του ονόματος του αυτοκράτορα. Ουσιαστικά, η επιγραφή έχει μεγαλύτερη 
προστατευτική δύναμη λόγω της παλαιότητάς της, αλλά και της ταύτισής της 
με τον δραστήριο στην ανοικοδόμηση οχυρώσεων αυτοκράτορα. Δεν μπορούμε 
να είμαστε βέβαιοι για τη χρήση της από τον μανουήλ β΄. το πιθανότερο είναι 
ότι επανατοποθετήθηκε στην όψη του τείχους, ίσως σε αντιπαραβολή με κάποια 
επιγραφή ή το μονόγραμμα του παλαιολόγου κτήτορα. ςε κάθε περίπτωση, η 
λεπτομερής αναφορά της ανεύρεσής της και καταγραφή του κειμένου της απο-
δεικνύουν τη σημασία τους για τον κτήτορα και την αποτελεσματικότητα του 
έργου του, που αποτελεί μία από τις τελευταίες αξιόλογες οχυρωτικές προσπά-
θειες του βυζαντίου. 

58 Georgios Sphrantzes. Memorii 1401-1477, εκδ. V. Grecu, βουκουρέστι 1966, κεφ. 4 §2. 
2-8. J. Barker, Manuel II Palaeologus (1391-1425): A Study in Late Byzantine Statesman-
ship, νιου μπράουνσβάϊχ 1969, 301-318.

59 η επιγραφή εντοπίσθηκε το 1883 και σήμερα βρίσκεται στο μουσείο κορίνθου: T. E. 
Gregory, The Hexamilion and the Fortress, Isthmia V, πρίνστον 1993, 12-13 αρ. 4.
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Why would anyone discuss how certain types of settlements were «non-towns» 
in a volume on the Byzantine town? This paper represents an attempt to demon-

* I use these terms to refer to analytical categories introduced to geography by Leontidou 
(«In-Between Spaces») and Bhabha and Soja («Third Spaces»), as discussed in detail 
in my study: «‘‘Rural Towns’’ and ‘‘in-between’’ or ‘‘third’’ spaces. Settlement patterns 
in Byzantine Epirus (7th-11th c.) from an interdisciplinary approach», Archeologia Me-
dievale 36 (2009), 43-54 (see also below pp. 43-44).

   This study is the third part of a project on analytical categories in the interpretation 
of Byzantine settlement after the aforementioned «‘‘Rural Towns’’ and ‘‘Urban or Ru-
ral’’? Theoretical Remarks on the Settlement Patterns in Byzantine Epirus (7th-11th 
Centuries)», BZ 103/1 (2010), 171-19, inspired by finds from my Doctoral research 
(Byzantine Epirus, A Topography of Transformation, Leiden, Brill, 2012). I therefore 
apologize for the frequent yet necessary citations of the aforementioned works. 
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pate in the Workshop on the Byzantine City (8th-15th century), as well as the Hosting 
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introducing me to the study of island settlements of Southern Greece by means of a Re-
search Project of the Institute of Byzantine Research for the National Hellenic Research 
Foundation (2003-2004) as well as for providing useful comments and suggestions. I 
would also like to thank Mr A. Kyrou for drawing my attention to the existence of a 
great number of sites and for sharing useful details and descriptions of evidence.
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strate three points, all highly relevant to existing definition and boundary prob-
lems in respect of the «Byzantine town». The first point is that medieval town and 
countryside are, in P. Arthur’s words, «two absolutely indivisible entities».1 Thus 
changes occurring in towns may be reflections of changes already under way 
outside of them and vice versa. The second point is that, because of this essential 
indivisibility between the two, we often encounter settlements which are neither 
town nor country. The introduction of the analytical categories «in-between» and 
«third spaces» has been previously suggested for such formations2 of which I 
shall discuss three more examples here: a) castles (kastra), b) specific island set-
tlements known in literature as «isles of refuge», and c) what I will hereafter refer 
to as «unspecified» settlements. As a result of the foregoing, my third point is that 
both the archaeological literature and some distinctive reconstructions of such 
settlements in contemporary or later texts foreground an important parameter of 
their construction and function, which is not relevant to their urban or rural char-
acter. I will therefore consider this another indication that these settlements might 
be rather better understood outside the limits of an urban discourse, as reflecting 
metanarratives of development and progress.

A. Byzantine Settlement: Archaeological Evidence 
and Reconstructions in the Sources 

I. Some Issues of Theory and Method

I have elsewhere sought explanations for the ways in which several conditions in 
Byzantine archaeology, under the influence of contemporary (modernist) urban 
discourse, have allowed historical interpretations of medieval settlement within a 
bipolar theoretical scheme, with cities at one end and the countryside at the other, 
to largely prevail at least until the 2000s.3 This interpretation was a product of 

1 P. Arthur, «From Vicus to Village: Italian Landscapes, AD 400-1000», Landscapes of 
Change, Rural Evolutions in Late Antiquity and the Early Middle Ages, ed. N. Christie, 
Ashgate 2004, 123.

2 Veikou, «Rural towns», 49-52.
3 Such an interpretation can explain accounts of Byzantine settlement based on the 

notions of city vs countryside and urbanization vs ruralization, such as those by A. 
Avraméa, Le Péloponnèse du IVe au VIIIe siècle. Changements et persistances, Byz-
antina Sorbonnensia 15, Paris 1997, 107-144, 161-162; M. Gerolymatou, «Εμπορική 
δραστηριότητα κατά τους σκοτεινούς αιώνες», The Dark Ages of Byzantium (7th-9th 
c.), ed. E. Κountoura-Galaki, Athens 2001, 347; G. Dagron, «The Urban Economy, 
Seventh-Twelfth Centuries», EHB, vol. II, 385-453; J. Koder, Το Βυζάντιο ως χώρος. 
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the theoretical solutions (offered by empiricist and functionalist approaches in 
historical and social studies), which were available around the time when the 
history of Byzantine settlement began to expand as a research field.4 Thus, such 
discussions of Byzantine (and medieval) settlement, over a long time-span from 
the 1980s to the present day, seem to have stemmed from a notion of urbanism 
nuanced by underlying metanarratives of «development» and «progress».5 In 
other words, these approaches view historical development in terms of progress 
towards a specific goal; which may explain, for example, the use of terms such 
as decline and transition (not only in settlement patterns, but also in art or other 
aspects of Byzantine culture) as well as narratives in which «cities revived» and 
«towns re-emerged».6 The usefulness of such approaches, in particular as regards 

Εισαγωγή στην ιστορική γεωγραφία της ανατολικής Μεσογείου στη Βυζαντινή εποχή, tr. 
D. Stathakopoulos, Athens 2005, 163-174; A. Laiou, «The Byzantine Village (5th-14th 
century)», Les villages dans l’Empire byzantin, IV-XVe siècle, ed. J. Lefort – C. Morris-
son – J.-P. Sodini, Paris 2005, 36-37; A. Poulter, «The Transition to Late Antiquity on 
the Danube: the City, the Fort, and the Countryside», The Transition to Late Antiquity 
on the Danube and beyond, ed. A. Poulter, Oxford 2007, 51-97; The Oxford Handbook 
of Byzantine Studies, ed. E. Jeffreys – J. Haldon – R. Cormack, Oxford 2008, 317-334 
(discussions by H. Saradi and A. Harvey). J.-M. Spieser, «L’évolution de la ville byzan-
tine de l’époque paléochrétienne à l’iconoclasme», Hommes et richesses dans l’Empire 
byzantin, vol. I, ed. J. Lefort – C. Morisson, Paris 1989, 97-98, has briefly explained the 
history of western research which has in fact produced similar narratives in Byzantine 
historiography, while A. Dunn has commented on it (see p. 163 and n. 12 below). I have 
also attempted a discussion of the impact of modernist, structuralist and postmodern 
approaches to urban discourse on the research of Byzantine settlement (Veikou, «Rural 
Towns», 44-49). 

4 Veikou, «Rural Towns», 44-45, 48.
5 For an explanation of the use of these metanarratives in history see P. K. O’Brien, «The 

Deconstruction of Myths and Reconstruction of Metanarratives in Global Histories of 
Material Progress», Writing World History 1800-2000, ed. B. Stuchtey – E. Fuchs, Ox-
ford 2003, 24-39; idem, «Metanarratives in Global Histories of Material Progress», The 
International History Review 23/2 (2001), 345-367. 

6 The use of these terms in the historiography of Byzantine settlement has been discussed 
in Veikou, «Rural towns», 47. The title of the work Towns in Transition, Urban Evolu-
tion in Late Antiquity and the Early Middle Ages, Aldershot 1996, edited by N. Christie 
and S. T. Loseby, is a good example of such a conception of the history of medieval set-
tlement within a modernist urban discourse. J. Henning’s, «Early European Towns: The 
Way of the Economy in the Frankish Area between Dynamism and Deceleration, 500-
1000 AD», Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium, vol. I, 
ed. J. Henning, Berlin 2007, 3-40, recent account of Frankish settlement (500-1000 AD) 
also seems to adopt a similar approach. Another very good example of a historical narra-
tive on the role of medieval and modern cities in Europe, which employs modernist met-
anarratives of development and progress and reflects contemporary urban discourse, is 



162

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 8ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ

the history of settlement, is not always certain. If indeed both archaeology and 
textual reconstructions of settlement in Late Antiquity, as heir to Roman settle-
ment patterns structured around networks of civitates / urbes and their territoria, 
have made such an urban-rural duality conceivable, developments during the 
Late Antique period and the early Middle Ages -as documented by archaeologi-
cal research- indicate that such a scheme is not necessarily applicable to research 
into settlement in post-Roman periods.7 The scarcity of reconstructions of these 
developments in Byzantine texts has not been very helpful in that respect; how-
ever, alternative readings of the existing sources are also a possibility, as I intend 
to show here. 

Expressions of the aforementioned influence on historiography are to be 
found in narratives which have been put together using interpretations of both 
literary evidence and archaeological investigation of Byzantine and medieval 
settlement. Certain studies have suggested the existence of settlements which 
would hardly fit either of the aforementioned poles (i.e. urban and rural) and 
that existing categories should be expanded with terms such as «settlements of 
intermediate status», «almost towns», «hardly towns» etc.8 N. Christie’s recent 
account of medieval settlement in Late Antiquity and the Early Middle Ages, 
albeit structured upon the same bipolar scheme, acknowledged the existence 
of a large variety of phenomena, site-types and relationships between them.9 In 

L. Benevolo’s La città nella storia d’Europa, published in the five most widely spoken 
European languages (Italian, English, French, German, and Spanish) in 1993, as part of 
the series «The Making of Europe». The notion of urbanism is here clearly linked to a 
conception of Europe not only in its geographical sense but as a diachronic geopoliti-
cal and cultural entity, at a time when a powerful political discourse in Western Europe 
was aiming to legitimize a political and economic union. The postmodern critique of 
urban discourse by C. Mele, «The Materiality of Urban Discourse: Rational Planning 
in the Restructuring of the Early Twentieth-Century Ghetto», Urban Affairs Review 35 
(May 2000), 628, in which «the employment of urban discourses serves to define urban 
restructuring as normal and beneficial, to legitimize the process of urban restructuring 
-especially its accompanying social costs- and to facilitate a new place identity» seems 
very relevant in this case. 

7 On reconstructions of Roman settlement and its development in Late Antiquity one 
may consult the long series of studies in Late Antique Archaeology, ed. L. Lavan et 
al., Leiden-Boston 2003-2011, as well as T. Loungis, «Η κοινωνία από την Αρχαιότη-
τα στον Μεσαίωνα», Βυζαντινό κράτος και κοινωνία, Athens 2003, 89-106; A. H. M. 
Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford 1971; City and Country in 
the Ancient World, ed. J. Rich – A. Wallace-Hadrill, London-New York 1992. 

8 Veikou, «Rural towns», 46; A Greek Countryside, the Southern Argolid from Prehistory 
to the Present Day, ed. M. Jameson – C. Runnels – T. H. van Andel, Stanford 1994, 407.

9 N. Christie, «Landscapes of Change in Late Antiquity and the Early Middle Ages: 
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other works it has been observed that archaeological pictures referring to the 
Byzantine and medieval rural countryside are frequently interpreted through 
theoretical schemes invented for the interpretation of urban settings.10 R. Hodges 
seems to question the interpretation of medieval settlement through metanarra-
tives of development, by pointing out that the use of concepts such as «transi-
tion» and of narratives about «revival of cities» and «re-emergence of towns» is 
overly simplistic.11 As A. W. Dunn has put it, «the exploration of settlements and 
monuments in their settings has until now suffered from its inherited role as a 
handmaid of the narrative historian, or more recently, from a fixation upon a de-
contextualised city».12 Archaeological works, on the other hand, which have not 
attempted interpretations of medieval settlement but focused only on recording 
the density of archaeological remains, seem to deviate from previous modernist 
narratives and metanarratives; they have employed analytical categories such as 
«nucleated» vs «dispersed settlement» and revealed a very nuanced settlement 
and variety of settlement patterns throughout the whole Byzantine period (finds 
which do not support bipolar interpretations).13 

If indeed most Byzantinists’ confidence in urban discourses and bipolar in-
terpretative schemes, with cities at one pole and the countryside at the other, is 
linked to historical narratives generated by modernist approaches, as described 
above, the dilemma of fitting historical settlements into the categories of «urban» 
or «rural» is not inevitable. I have previously wondered whether alternative ana-
lytical categories would not prove useful in understanding settlements, dated to 
between the end of the sixth and the eleventh century in Byzantium, other than 
those which may be plausibly identified as cities, towns or villages represented 
in Byzantine texts.14 In this study I intend to introduce into the relevant discus-
sion three more examples of archaeological settings related to Byzantine settle-
ments (i.e. kastra, specific island settlements and «unspecified» settlements) in 

Themes, Directions and Problems», Landscapes of Change, 1-37.
10 Veikou, «Rural towns», 48.
11 R. Hodges, «Dream Cities: Emporia and the End of the Dark Ages», Towns in Transi-

tion, esp. 300-302.
12 A. W. Dunn, «Continuity and Change in the Macedonian Countryside, from Gallienus 

and Justinian», Recent Research on the Late Antique Countryside, ed. W. Bowden – L. 
Lavan – C. Machado, Late Antique Archaeology 2, Leiden 2004, 567-568; idem, «The 
Transition from Polis to Kastron in the Balkans (III-VII cc.): General and Regional 
Perspectives», BMGS 18 (1994), 69-70.

13 Veikou, «Rural towns», 46.
14 The proposed categories were the «in-between spaces» and the «third spaces», both 

borrowed from postmodern geography, as explained in the beginning of this study (see 
Veikou, «Rural towns»).
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order to build on this idea. I intend to show, first of all, that the interpretation of 
these types of settlements exceeds bipolar constructions based on quantitative or 
politico-economic criteria, e.g. «urban – rural». Secondly, I will consider recon-
structions of such sites, as presented in contemporary texts, in order to show that 
they introduce the notion of the perception and use of space as a basic parameter 
for understanding and interpreting these types of settlement. This parameter is, in 
my opinion, very important, since it obviously relates to a Byzantine strategy of 
using space as an apparatus for sustainability and growth which generated proto-
types of -both urban and rural- settlements proven to be of extreme longevity (at 
least until modern times) in Greece.

II. Analysis

a. The Sample History and Context

To briefly explain the background to this study, recent research on Southern Byz-
antine Epirus (part of the Themes of Nikopolis and Kephallenia), from where 
most of my examples are taken, offers food for thought in this discussion. The 
main conclusions about settlement patterns in the investigated area, based on ar-
chaeological and historical evidence relating to the seventh to twelfth centuries, 
can be briefly outlined in the following five points:15 

1. The early Byzantine urban centres experienced gradual abandonment or 
relocation from the mid-sixth until the ninth century, except for Nafpaktos 
which became a thematic capital.

2. New settlements were formed. 
3. The settlement network, which had emerged by the end of the ninth cen-

tury, was essentially different from before, albeit preserving certain basic 
features (e.g. the proximity of settlements to earlier vital communication 
routes such as the Ionian Sea route and the Acheloos River).

4. The place-names suggested the occurrence of demographic changes: two 
of the Early Byzantine place-names survived for the same sites (Λευκάδα, 
Ναύπακτος), one was transferred to another location (Ἀμβρακία), the 
name of the capital of Epirus Vetus became the name of a province 
(Νικόπολις), while of the remaining eleven new place-names (Ἀχελῶος, 
Ἀετός, Βόνδιτζα, ‘Ρογοί, Δραγαμέστον, Ἀνατολικόν, Βαρέσοβα, Σκρίζοβα, 
Κοζύλη, Πρέβεζα, Ἄρτα) four are Byzantine, six are Slavic and one is 

15 See Veikou, Byzantine Epirus. 
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Greek originating from Sicily (where the inhabitants of Epirus Vetus had 
migrated in the sixth century).

5. The interpretation of settlement within an imaginary bipolar scheme of 
«urban vs. rural settlements» presented a long series of problems that were 
not always related to the availability of evidence. Textual evidence repeat-
edly suggested the existence of seven centres of civil and religious admin-
istration until the late eleventh century; two more had been added to them 
by the end of the twelfth century. By contrast, the distribution and quality 
of archaeological evidence suggested that only two settlements, once lo-
cated in modern Nafpaktos and Arta, may be considered to have gradually 
emerged as administrative, commercial and artistic centres. Other impor-
tant settlements do not seem to have been of a nuclear nature or were 
monastic; neither can they be necessarily considered as «cities or towns» 
nor identified with the centres mentioned in the sources. In addition to any 
«centres», archaeology suggested that settlement in the investigated area 
was both nuclear and dispersed and that it consisted of a gradually rising 
number of sites, which presented a variety of forms, and were of more or 
less equal size and importance.

Among the latter settlements, three types of sites of the sixth to tenth centuries 
(which I refer to here as kastra, as specific types of island settlements and as 
«unspecified» settlements –see locations in fig. 1) do not quite fall into exist-
ing categories of city, town and village- each for different reasons, as I intend 
to show, but mainly because their formation does not seem to correspond to a 
development marked by an «urban/rural» dichotomy in settlement. Instead, the 
key element in their formation must have been the conception and use of space 
as an apparatus for sustainability and growth by Byzantine society16 and thus they 
might be better understood as parts of different processes. I will come back to 
this aspect of the sixth- to tenth-century settlement in due course.

b. The end of Late Antique cities and the emergence of Byzantine kastra

The title of this section forms a narrative often used in Byzantine historiography 
to describe what seem to have been a number of stages in the development of a 
complex spatial-functional hierarchy of settlement, with a number of sites be-
ing transformed according to the varying requirements of the local population 
and development of other influences, such as the Church, state or army.17 The 

16 For a definition of space and relevant analysis see nn. 119f. below.
17 Dunn, «The Transition from Polis to Kastron», 63-67; idem, «Continuity and Change», 

568; idem, «The Rise and Fall of Towns, Ports, and Silk-production in western Boeo-
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Figure 1. Map of the archaeological evidence of settlement in Middle Byzantine Southern 
Epirus. The background is courtesy of Google Earth.
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connotations of this narrative usually refer to historical phenomena involving 
economic, political, demographic and cultural changes around the Mediterranean 
from the mid-sixth or seventh up to the eighth, ninth or tenth century.18 The term 
kastron designates a new type of settlement, which had possibly taken shape in 
Byzantium around the middle of the sixth century as shown by the archaeologi-
cal evidence.19 According to Haldon the word kastron (κάστρον) came to be used 
more and more often by Byzantine authors from the ninth century onwards and, 
by the mid-tenth century, it had replaced the old word polis as a descriptive term 
for medieval urban settlements; the term polis is found again in literary sources 
-but not in archival and semi-archival or ‘technical’ documents- of the eleventh 
and twelfth century.20 The confusion, however, of different terms (kastron, po-
lis, phrourion, polisma) for the same settlements was not unusual; Haldon and 
Brandes have noted that, especially in sixth- and seventh-century descriptions of 
the same settlements (sometimes of the same period or even of the same author): 

tia: the Problem of Thisvi-Kastorion», Byzantine Style, Religion and Civilization. In 
Honour of Sir Steven Runciman, ed. E. Jeffreys, Cambridge 2006, 38-71. This seems 
to be confirmed as regards the contemporary historical context of settlement around 
the Mediterranean as indicated by recent research (see e.g. Late Antique Countryside; 
Lanscapes of Change; Post-Roman Towns).

18 These phenomena have been the subjects of specialized works by J. F. Haldon, Byzan-
tium in the Seventh Century. The Transformation of a Culture, Cambridge 1990, specific 
analysis in pp. 92-124; «Production, Distribution and Demand in the Byzantine World 
c. 660-840», The Long Eighth Century, ed. I. L. Hansen – C. Wickham, Leiden 2000, 
225-264; Byzantium in the Iconoclast era (ca 680-850): a History (with L. Brubaker), 
Cambridge 2011, 544-547. Differences in the chronology of what is usually named the 
period of «transition between Late Antiquity» and the Middle Ages or «Dark Ages» 
(according to a rather older historical narrative) have depended on geographic criteria 
(Balkans – Anatolia – Aegean), while many other differences between settlements of 
this period can be seen to depend on other factors such as their type, scale, economy, 
and their cultural role in a network. 

19 Dunn, «The Transition from Polis to Kastron», 64; idem, «Stages in the Transition from 
the Late Antique to the Middle Byzantine Urban Centre in S. Macedonia and S. Thrace», 
Αφιέρωμα στον N. G. L. Hammond, Thessaloniki 1997, 137-150; Veikou, «Urban or Ru-
ral?», 185-193. Other terms appearing in the relevant literature are «polis-kastron» (see 
e.g. E. Marki, Κίτρος. Μια πόλη-κάστρο της βυζαντινής περιφέρειας. Αρχαιολογική και 
ιστορική προσέγγιση, Thessaloniki 2001; V. Panayotopoulos, Πληθυσμός και οικισμοί 
της Πελοποννήσου, 13ος-18ος αιώνας, Athens 1985) and recently that of «city-kastro» 
(H. G. Saradi, The Byzantine City in the Sixth Century, Athens 2006, 470).

20 J. F. Haldon, «The Idea of the Town in the Byzantine Empire», The Idea and Ideal of 
the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages, ed. G. P. Brogiolo – B. 
Ward-Perkins, Leiden 1999, 1-23, esp. 10-19, 17; W. Brandes, «Byzantine Cities in the 
Seventh and Eighth Centuries», ibid., 29-30.
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«the use of the terms polis and kastron shows a gradual convergence of applica-
tion of the two terms, suggesting that in many respects -for example, in terms 
of physical appearance- there was often only a juridical difference to distinguish 
one from the other».21 In fact, «it is certainly clear from the use of terms such as 
«fortress» or «castle» and polis side by side and often interchangeably among 
medieval Greek writers that what was meant by polis often bears no relation to 
either the ancient or the modern concept associated with the term».22 Thus, I have 
recently argued that the use of the term kastron for a Byzantine fortified urban 
settlement in modern historiography may be related to a confusion of two condi-
tions: a) its appearance in the sources with a gradual tendency to replace polis, 
and b) the archaeological evidence of fortifications which constituted an essential 
element of urban settlements.23 I have shown that as regards (b), it should firstly 
be noted that the link may be circumstantial, i.e. the association between forti-
fications and urban settlements can be a result -not a cause- of the presence of 
fortifications in these sites and, secondly, it does not mean that the use of fortifi-
cations was exclusive to urban settlements or exclude different uses of fortifica-
tions as a principal feature of other contemporary, both nuclear and dispersed, 
settlement patterns. 

Starting from the limited geographical area of Byzantine Epirus under inves-
tigation, all names of bishoprics (except Nikopolis) and of many other eighth- to 
eleventh-century settlements are indeed related to archaeological sites with Mid-
dle Byzantine fortifications which, nevertheless, also share a number of remark-
able additional features (figs. 2-3):24 

1. Firstly, they cover rather small areas (usually a few hectares or smaller) 
that do not present any distinguishable find-distribution compared to the 
rest of the sites. Buildings in the enceinte usually consist almost exclu-
sively of a church and sometimes cisterns. By contrast, a number of other 

21 Haldon, «The Idea of the Town», 12-17, esp. 11; G. P. Broggiolo, «Conclusions», The 
Idea and Ideal of the Town, 251; W. Brandes, Byzantine Cities, 25-57, esp. 32; idem, Die 
Städte Kleinasiens im 7. und 8. Jahrhundert, BBA 56, Berlin 1989, 31-35.

22 Haldon, Seventh Century, 101-102.
23 Veikou, «Urban or Rural?»; the use of the two words in the Chronography of Theo-

phanes (polis in the first half and kastron in the second half of the work) is a good 
example of this impact: see A. Kazhdan, «Polis and Kastron in Theophanes and in some 
other historical texts», Eupsychia: Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, vol. II, Paris 
1998, 345-360.

24 For detailed accounts of these sites see Veikou, Byzantine Epirus, Part 3-Chapter 2. 
According to Dunn, «The Transition from Polis to Kastron», 78, «in practice Episcopal 
status was itself becoming another way of distinguishing a kastron from a mere fortifi-
cation».
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remains are dispersed around the fortification up to a limit of two hours’ 
walking distance away. 

2. Secondly, these sites present a remarkable similarity in geomorphology. 
They are located on naturally fortified hills with flat hilltops, drinking 
water and unfettered view over the neighbouring areas - and these three 
qualities seem to have constituted the criteria for selecting these specific 
hills over other hills in the same area. Rivers or sea also surround these 
hills on two or three sides and they are somehow «concealed», appearing 
invisible at first sight. 

3. Thirdly, there had been earlier settlement of the site during Antiquity 
(Classical and Hellenistic periods) in almost all cases; thus Byzantine set-
tlement could have been related to the availability of ready-to-use building 
material. 

4. Finally, these sites are located in proximity to water -or land- communi-
cation routes that, to our knowledge, were in use during that period, so as 

Figure 2. Satellite image of the Castle of Nafpaktos (courtesy of Google Earth)
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to be able to communicate with some neighbouring settlement in at least 
two different ways.

Was this uniformity a feature unique to settlement of that specific geographical 
area? The archaeological evidence from several parts of what was at the time 
Byzantine territory certainly confirms that it was not. Settlements with similar 
features were widespread in Greece during that period (e.g. Corinth, Monem-
vasia, Tigani, Karyoupolis, Patra, Messene, Thebes, Lamia, Platamon, Servia, 
Pydna, Rendina etc.). In fact they seem to be a common development in Italy, the 
Balkans (e.g. Preslav, or possibly even Caricin Grad), and Asia Minor too (e.g. 
Amaseia, Amastris, Charsianon, Ikonion, Priene, Ephesus, Pergamon, Amori-
um, Ancyra and many others).25 It is also striking to note how the contemporary 

25 See detailed discussion of these and other sites, with earlier literature, by Ch. Bouras, 
«Aspects of the Byzantine City. Eighth-Fifteenth Centuries», EHB, vol. II, 489-520, 
who lists the settlements in these sites under the analytical category of «cities» although 
he admits that Byzantine authors never did (ibid., 501). To cite only a few of the rel-
evant post-2002 contributions, see works published in Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και 
Ολυμπία, ed. P. Themelis – Voula Kondi, Athens 2002, 20-58; Transition to Late An-
tiquity, ed. Poulter; Post-Roman Towns, ed. Henning; L. Zavagno, Cities in Transition. 
Urbanism in Byzantium between Late Antiquity and the Early Middle Ages (500-900 
A.D.), BAR International Series, Oxford 2009. Similar sites in Asia Minor are discussed 
by Haldon, Seventh Century, 102-114; and by Haldon – Brubaker, Byzantium in the 

Figure 3. Satellite image of the Castle of Rogoi (courtesy of Google Earth)
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settlement at Canli Kilise (published by R. Ousterhout), was organized, in a very 
distinctive way (on a horizontal rather than vertical axis), according to the exact 
same principles in a totally different geophysical and geographical context.26 It 
also indicates that the capital itself gradually adjusted, by means of modifications 
to its urban planning, to the same mentality.27 Firstly, just like the Epirote kastra, 
many of these kastra developed on the sites of Late Antique settlements or in 
proximity to them - either ignoring or often reusing older facilities.28 Secondly, 
they also share similarities in geomorphology either in some or in all of the as-
pects identified above: they all lie on naturally fortified (i.e. steep) hills with flat 
hilltops and unfettered view over the neighbouring areas,29 which often have easy 

Iconoclast era, 544-547. On Italian fortified castra see Arthur, «From Vicus to Village», 
112. The discussion of Middle Byzantine sculpture from Corinth by C. Vanderheyde, 
«Les sculptures découvertes lors des fouilles des trois églises Byzantines à Corinthe: un 
témoignage en faveur d’une occupation continue de la ville du VIIe au XIIe siècle?»,  
La sculpture byzantine VIIe-XIIe siècles, Actes du colloque international organisé par 
la 2e Éphorie des antiquités byzantines et l’École française d’Athènes (6-8 septembre 
2000), ed. Ch. Pennas – Catherine Vanderheyde, Athens 2008, 341-358, is also highly 
relevant while a recent announcement on research in Thebes has shed more light on the 
formation of the early medieval settlement around the fortified hill of Kadmeia (Ch. 
Koilakou, oral communication at the 31st Annual Symposium of the Christian Archaeo-
logical Society in Athens, May 2011). 

26 R. Ousterhout, A Byzantine Settlement in Cappadocia, Washington D.C. 2005.
27 P. Magdalino, «Medieval Constantinople: Built Environment and Urban Development», 

EHB, vol. II, 529-537; A. Berger, «Streets and Public Spaces in Constantinople», DOP 
54 (2000), 161-172; counter arguments by K. Dark, «Houses, Streets and Shops in Byz-
antine Constantinople from the Fifth to Twelfth centuries», Journal of Medieval History 
30 (2004), 83-107.

28 E.g. Eleftherna and Gortyn are discussed by Christina Tsigonaki in this volume and 
Corinth, Athens, Thebes, Sardis, Pergamum, Ephesus among many others discussed by 
Ch. Bouras, Aspects. 

29 Good examples are Acrocorinth and the Castles of Rendina, Patra and Lamia (A. Kou-
mousi, Ο Ακροκόρινθος, Athens 2001, 6-7; Ν. Μoutsopoulos, Το Βυζαντινό Κάστρο της 
Μυγδονικής Ρεντίνας. Η οχύρωση και η ύδρευση του οικισμού, Ρεντίνα ΙΙ, Athens 2001; 
Μ. Γεωργοπούλου-Βέρρα, «Η πρώτη οικοδομική φάση του Κάστρου της Πάτρας», 
Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία, 161-173; M. F. Papakonstandinou, Το Κάστρο 
της Λαμίας, Athens 1994, 6-10).



173

BYZANTINE HISTORIES, SETTLEMENT STORIES

access to drinking water30 and are surrounded by rivers or sea on two31 or three 
sides 32 and they are somehow «concealed» and invisible at first sight.33 Their 
fortifications enclose relatively small areas comprising a church and/or cisterns, 
whereas other remains are dispersed around the fortification.34 The fortified site 
had often been settled in antiquity (during Classical and Hellenistic periods), 
thus Byzantine settlement could have been related to the availability of ready-
to-use building material.35 Finally, these sites lie in proximity to water- or land-
communication routes in use during that period, and were possibly accessible in 
at least two different ways.36

The majority of these features occurring in the archaeological research of 
such sites37 indicate, in my opinion, that their combination was not accidental. 
It is striking how they are all included in a reconstruction of the foundation and 
construction process of a polis in the following Byzantine text known as the 
sixth-century Anonymi Strategikon (or according to recent suggestions ninth-
century Strategikon of Syrianus), later copied by Constantine Porphyrogenitos.38

30 Some defensive constructions intended to ensure safe access to rivers and springs are 
mentioned in other Byzantine texts (T. Kollias – C. Tsouris, Η ύδρευση στις Βυζαντινές 
πόλεις, Ζ´-ΙΕ´ αι. Τα μνημεία και οι πηγές, Athens 1997). By contrast, in the case of 
Monemvasia the town was built in a location with no drinking water at all (Μονεμβασία, 
ed. D. Evgenidou, Athens 2001, 20). The same happened at the Castle of Aetos (see 
relevant discussion of the site in Veikou, Byzantine Epirus, Part 3-Chapter 1).

31 Good examples are the Castles of Arta and Rogoi (Veikou, Byzantine Epirus, Part 
3-Chapter 1), and that of Didymoteicho (N. Bakirtzis – Ph. Oreopoulos, An Essay on 
Byzantine Fortification, Northern Greece 4th-15th Century, Catalogue for The Exposi-
tion: Byzantine Hours – Works and Days in Byzantium, Thessaloniki October 2001-Jan-
uary 2002, Athens 2001, 31 fig. 13).

32 Good examples of such sites are the castles of Monemvasia and Platamon, which must 
have been founded around the time when this text was written or a little earlier. See 
Μονεμβασία, ed. Evgenidou, 9; K. Loverdou-Tsigarida, Το Κάστρο του Πλαταμώνα, 
Athens 2006, 10, 14-16. The foundation of the Castle of Ioannina must also come into 
this period or slightly later (9th-11th c.) according to D. Konstantios, Το Κάστρο των 
Ιωαννίνων, Athens 22000 (11997), 6-7.

33 See for instance the sites of Amorium, Rendina, Kadmeia in Thebes etc.
34 See for instance the sites of Rendina, Acrocorinth, Rogoi, Arta, Patras etc. 
35 See for instance the sites of Sparta, Rogoi, Pergamum, Ankara, Acrocorinth, Patras, etc.
36 Most of the known Middle Byzantine sites share this feature; good examples are 

Corinth, Thessaloniki, Amorium, Patras, Athens etc.
37 Haldon – Brubaker, Byzantium in the Iconoclast era, 544ff, discussed the features of 

this type of sites. 
38 On the date and context of this text see Three byzantine military treatises, ed. G. T. Den-

nis, Washington, D.C. 1985, 2-4; Ph. Rance, «The Date of the Military Compendium of 
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BUILDING A CITY

Anyone intending to found a city must first carefully examine the site to see 
if it is suitable, so that the walls to be constructed will be able to withstand 
a siege.

The water should be examined next to find out if it is safe to drink and 
if there is enough to supply the population of the city as well as all who 
might be expected to take refuge there in time of danger. If the source of 
water is outside the walls, the building of the city must be abandoned or 
a way found for the water bearers to go out even in the presence of the 
enemy.

Third, one must find out if stone is available, already cut or easily 
quarried, so that it will not have to be transported a long distance at great 
risk. One should also find out if lumber has to be brought from far away 
or over difficult terrain, so that it is quite impracticable to have it at hand 
for construction.

Fourth, one should find out whether the country produces enough food 
or whether it can be brought in from elsewhere. In like manner, can the 
citizens find other sources of sustenance there? If all these can be an-
swered affirmatively go ahead with the construction; but if not, it is best 
to abandon the project. 39

THE SITE FOR BUILDING A CITY

Suitable sites for building a city, especially if it is going to be fairly close 
to the border, are those on high ground with steep slopes all about to make 
approach difficult. Also suitable are sites with large rivers flowing around 
them or which can be made to do so, and which, because of the nature of 
the land, cannot easily be diverted. Finally, there are sites on a promon-
tory in the sea or in very large rivers connected to the mainland only by a 
very narrow isthmus.

In such locations, however, the walls must not be built at the water’s 
edge. That makes it easy for enemy ships to come in close enough to un-
dermine the walls from below or to overthrow them by frontal assault. 
This is made clear in books on siegecraft. The walls should be set back 
from the water’s edge no less than eighteen meters. This should prevent 
the enemy from constructing towers on the ships and employing certain 

Syrianus Magister (formerly the sixth-century Anonymus Byzantinus)», BZ 100 (2008), 
701-737.

39 Strategikon, ι΄: Three byzantine military treatises, 30.
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mechanisms to get over onto the wall. Neither should the distance be more 
than sixty-two meters. Keeping such an open space works to the advan-
tage of the city and the disadvantage of its attackers. While landing from 
the ships they will suffer a very large number of casualties, and only at 
great risk will they be able to turn about and find refuge in the ships. They 
will constantly be within range of arrows and of rocks hurled from the 
walls. They cannot move nearly as fast in landing from the ships and then 
getting back on board as they could charging on level ground, wheeling 
about, and covering themselves with their shields. This is enough about 
the defence of places whose position is naturally strong. 

I am not unaware that many people look to the present prosperity and 
believe in increasing it in every day. When they start to found large cities, 
they give no less weight to nice appearance than to security. They have 
built a number of such cities on level ground and beautified them with gar-
dens, parks, and lawns. But the way I look at it is that the outcome of what 
is happening these days is uncertain. Security, I think, is more important 
than a nice appearance. I prefer to have the cities located and fortified in 
such a way as to render useless the machines of any besiegers. 

Still, it is quite possible that a city built on a plain may be strong be-
cause of the size of the stones used, the method of construction, the gen-
eral plan also, and other matters of detail, even though it is not favored 
by rivers, the sea, or cliffs. But it is important that such cities be built at a 
good distance from the border to avoid sudden, surprise attacks. In erect-
ing them, now, the points given below should be kept in mind.40

According to the reconstruction of the process of founding a town provided by 
this text the chief requirement in the building of a town is to select a place that 
will ensure its safety; this means making sure that the geomorphology of the 
location reinforces the artificial fortifications. A second requirement is ensuring 
that there is enough drinking water for any occurrence; thus, the water source 
must either be located inside the fortifications or in a place that could never be cut 
off by the enemy in time of war. A third preoccupation was to ensure there was 
sufficient building material (stone, whether rough hewn or already dressed, and 
timber) available, preferably as close at hand as possible, for any essential con-
struction. Only after all these requirements had been met is the issue of provision 
of food from the surrounding area addressed. All the above prerequisites had to 
be met when building a town, and if one of them could not, then the town would 
have to be built somewhere else.

40 Strategikon, ια΄: ibid., 31.
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As far as the location is concerned, the best place for a town, especially in 
border territory, is a hill that can be accessed from only one side because it is 
surrounded by steep rocks on the others. Hills that are surrounded or «can be 
surrounded» by large rivers are also suitable, as are those surrounded on all sides 
by the sea with only a narrow strip of land linking them to the mainland. In the 
latter case, the fortification walls must not be located close to the water where 
they will be vulnerable to enemy fleets. In the past, the text goes on, people 
thought that prosperity would last for ever, so towns were built with due regard 
to their appearance, so as to resemble earthly paradises; but «nowadays» they do 
not know what is going to happen in the future, so they consider security to be 
of utmost importance for a town and they protect towns with fortification walls 
that can resist the siege engines of the enemy. According to this same text one 
may certainly also choose to build a town on lower ground. In that case, one must 
take into account two prerequisites: first that there will be building material avail-
able for the construction of very strong fortifications and second that the place 
is located well away from mountainous areas, so as to prevent the possibility of 
surprise attacks.41 In both cases, whether building a town on high or low ground, 
the possibility of exercising visual control over the surrounding area must be 
ascertained.

The foregoing has shown that, first of all, such settlements, commonly called 
kastra by Byzantinists nowadays, were differently conceived and constructed 
from pre-mid-sixth-century settlements for the reasons explained above; their 
closely defined (by both archaeology and texts) similarity in geomorphology and 
construction was now the key element in their sustainability and possible growth. 
Therefore, whatever the juridical definition (if this had any real significance at 
this time)42 or the politico-economic and cultural role of each of them (whether 
urban or rural or both or in-between),43 those sites, whose main known attributes 
at this point in contradistinction to other contemporary settlements are the sig-
nificant features mentioned above, were fundamentally a new development in 
Byzantine settlement, i.e. a different type of settlement from earlier ones.

41 A good example of such a site is Nicopolis.
42 Haldon, «The Idea of Town», 11.
43 See the relevant theoretical discussion below and Dunn, «The Transition from Polis to Kas-

tron», 63-64, 77-78.
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c. «Isles of refuge»: off-shore island settlements 
along the Southern Greek coastline

Another narrative, which has been used in Byzantine historiography to link a 
phenomenon in settlement with events accounted for by historical texts, concerns 
the emergence of «isles of refuge», which were supposed to have emerged some-
where between the mid-sixth and the seventh century. An archaeologist, who has 
specialized in prehistoric settlement, S. Hood, introduced the term in his descrip-
tion of some isles in the Bay of Itea, as a loan from a very different temporal and 
cultural context.44 It refers here to small off-shore islands around the coasts of 
Southern Greece where settlement rubble has been observed, consisting mainly 
of religious and secular building remains, pottery, glass, coins, and seals, dated 
to the sixth and seventh centuries. The term «isles of refuge» has further been 
associated with some textual evidence -cited and discussed below- from the 
so-called «Chronicle of Monemvasia», mentioning a dispersal of the population 
of urban centres to nearby islands.45 This suggestion has sometimes been called 
upon to support notions of a decline in Late Antique cities and a ruralization of 
settlement during this period (a narrative -and theoretical construction- devel-
oped under the influence of the aforementioned urban discourse), which a num-
ber of researchers have questioned to a greater or lesser extent.46

T. Gregory and J. Rosser are among those who have questioned this construc-
tion specifically as regards a link between island settlements and Slav invasions. 
Gregory has questioned Hood’s interpretation of the island settlements in the Bay 
of Itea as a response to Slav invasions on the grounds that the wide date-range 
of the finds indicated a prolonged occupation of the sites.47 Rosser has used evi-
dence from another text, the Chronicle of Galaxeidi, according to which the same 

44 S. Hood, «Isles of Refuge in the Early Byzantine Period», ABSA 65 (1970) 37-45, seems 
to have borrowed the term from settlements in Minoan Crete. See K. Nowicki, Defen-
sible Sites in Crete c. 1200-800 B.C. (Late Minoan IIIB/IIIC through Early Geometric), 
Aegaeum 21, Liège-Austin 2000.

45 A. Sampson, «Χερσαία και νησιωτικά καταφύγια της πρώιμης βυζαντινής περιόδου 
στην Εύβοια και ανατολική Βοιωτία», Αrcheion Εuboikon Meleton 26 (1984-1985), 
370-372; Hood, «Isles of Refuge», 42; A. Kyrou, «Νησιωτικά καταφύγια στον Αργολι-
κό Κόλπο κατά τους Πρωτοβυζαντινούς αιώνες», Πρακτικά του Στ´ Διεθνούς Συνεδρίου 
Πελοποννησιακών Σπουδών (Tρίπολις, 24-29 Σεπτεμβρίου 2000), vol. II, Peloponnesia-
ka Supplement 24, Athens 2001-2002, 508-512.

46 Avraméa, Peloponnèse, 67-104; Α. Lambropoulou – Η. Anagnostakis – V. Kondi – Α. 
Panopoulou, «Συμβολή στην ερμηνεία των αρχαιολογικών τεκμηρίων της Πελοποννή-
σου κατά τους ‘‘Σκοτεινούς αιώνες’’», The Dark Ages of Byzantium, 189-229.

47 T. Gregory, «Diporto, A Byzantine Maritime Settlement in the Gulf of Corinth», ΔΧΑΕ 
Δ’12 (1984), 302-304.
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islands were peacefully settled over a long period of time; they were also used as 
refuge sites during the tenth-century Bulgarian attacks and were later occupied 
by the Franks, possibly because of their strategic and commercial importance.48 
Apart from the archaeological and textual evidence confirming that such set-
tlements existed during the later medieval and the modern period, what clearly 
supports the lack of a direct connection between the Slav invasions and the emer-
gence of off-shore island settlements is the archaeological evidence, attesting to 
the emergence of such sites, which seem to have had different functions within 
local settlement networks, as early as Late Antiquity.49 Last but not least, similar 
island settlements, dated to the same period of time, also appeared in geographi-
cal areas unaffected by Slav invasions (e.g. Torcello in the Venetian Lagoon or 
Ischia near Naples).50 Some of the latter sites in Italy have been interpreted as 
early medieval towns yet in texts they are described as insulae.51 This evidence 
suggests a shift of focus onto the geographical dimension of these settlements 
rather than their status, it disconnects the formation of Greek sites from the afore-
mentioned narrative and it indicates that these sites should rather be considered 
within a broader context of settlement transformation around the Mediterranean 
during Late Antiquity and the Early Middle Ages.

Although island settlements in Greece have not yet received thorough ar-
chaeological investigation, some information is available.52 We know that small 
off-shore islands round the coasts of Southern Greece have indeed not only been 
used as island refuges but seem to have been settled for a broad variety of reasons 
in different areas and periods of time in a strategic relationship with the coastal 
settlements opposite them from Late Antiquity and throughout the Byzantine 
period. On the basis of available evidence, the following distinct uses of specific 
islands at specific times between the sixth and the tenth century may be identi-

48 J. Rosser, «Byzantine ‘‘Isles of Refuge’’ in the Chronicle of Galaxeidi», The Archaeol-
ogy of Medieval Greece, ed. P. Lock – G. D. R. Sanders, Oxford 1996, 139-145. 

49 See, among many others, the sites on Apsifia [L. Lerat – F. Chamoux, «Voyage en 
Locride occidentale», BCH 71 (1947/8), 50ff; Hood, «Isles of refuge», 41], Evraionissi 
(Avraméa, Péloponnèse, 168), and Chinitsa (V. Kondi, «Βιοτεχνική δραστηριότητα 
στην περιοχή των Αλιέων Ερμιονίδας», Πρακτικά Ε´ Συνεδρίου Πελοποννησιακών 
Σπουδών, vol. II, Peloponnesiaka Supplement 22, Athens 1996-1997, 344) and Diporto 
on Makronissos (Gregory, «Diporto», 302) dating to before the sixth century. 

50 Arthur, «From Vicus to Village», 124. 
51 S. Gelichi, «Flourishing places in North-Eastern Italy: towns and emporia between late 

antiquity and the Carolingian age», Post-Roman Towns, 82-84.
52 The relevant bibliography is extensive though scattered; a few works are cited in the 

discussion below. I am grateful to A. K. Kyrou for information on many off-shore island 
sites. 
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fied, while changes of use at different periods as well as combinations of the 
following uses are evident in the majority of cases:

1. as refuges at times of threat coming from the hinterland,53

2. as loci of maritime traffic (emporia),54

3. as areas for the production and distribution of industrial products,55

4. as stations on the Byzantine navy supply routes,56

53 Hoards and isolated coins as well as churches or other buildings are usually found on 
such sites; see detailed discussion below. These sites were usually inhabited prior to the 
date of the hoardings (e.g. Apsifia in the Gulf of Domvrena). In most sites isolated coin 
finds start from the sixth or even the fifth century; see e.g. Chinitsa, Spetses, Trikeri, 
Kefalos, (Kondi, «Βιοτεχνική δραστηριότητα», 344-347; Avraméa, Péloponnèse, 76; 
Veikou, Byzantine Epirus, Part 5-Chapter 2).

54 Such island settlements must have been located at Diporto on Makronissos, in the Gulf of 
Domvrena (Gregory, «Diporto», 287-304), the southern coast of Kos [S. Kalopissi-Verti, 
«Kos tardoantica e bizantina nelle scoperte archeologiche, dal IV secolo al 1314», Corsi 
di cultura sull’arte ravennate e bizantina 38 (1991) 235-251], and at Emporio in Chios 
(Excavations in Chios, 1952-1955: Byzantine Emporio, ed. M. Balance, Athens 1955). 
Although it was not literally an island, Monemvasia probably also falls into the category 
of emporia. A. W. Dunn, «The rise and fall of towns», has recently discussed the settle-
ment network on the nearby coast, for which Diporto was also the port. Emporia were a 
common type of settlement between the 7th and 10th c., in Europe, usually located along 
coasts and rivers (Hodges, «Dream cities»; A. Verhulst, «Roman cities and new towns 
(sixth-ninth centuries)», The Long Eighth Century, ed. I. L. Hansen – C. Wickham, Leiden 
2000, 105-120; M. McCormick, «Where do trading towns come from? Early medieval 
Venice and the northern emporia», Post-Roman Towns, 41-68; J. Burnouf, «Towns and 
rivers, river towns: environmental archaeology and the archaeological evaluation of urban 
activities and trade», ibid., 165-180; Gelichi, «Flourishing places», 77-104. For a discus-
sion of sites in Northern and Eastern Europe see Henning, Post-Roman Towns, 199-430).

55 Such settlements were located on the islands of Chinitsa (Αλιούσα), Lorentzo, and Spet-
ses (Πιτυούσσα), functioning within a network of small isles such as Kounoupi, Trik-
eri, and Korakia, Hydra and coastal sites situated on the opposite coast of Ermioni, in 
a dispersed-settlement pattern [Jameson et al., A Greek Countryside, 400-404; Kondi, 
«Βιοτεχνική δραστηριότητα», 335-356; Avraméa, Péloponnèse, 67-104, 117; Ch. Koil-
akou, «Aνασκαφές στις Σπέτσες», ΑΔ 48 (1993) [1998] Chronika, 75-76; Ch. Agouri-
dis, «Ενάλια αναγνωριστική έρευνα στον Αργολικό», Enalia 6 (2002), 32-38; Lambro-
poulou et al., «Συμβολή», 222]. The site on Venetiko might also have been of industrial 
use (A. Kavadia-Spondyli, «Πρωτοβυζαντινή Πυλία», Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και 
Ολυμπία, 224).

56 Sites with such a function were probably located on Poros, Hydra, Dokos, Spetses as 
well as on the peninsulas of Monemvasia and Elaphonissos (Avraméa, Péloponnèse, 
101-102). Similar sites may have existed on Soupia and perhaps some other islands of 
the Argolic Gulf, Theotokos in Andros, and Doroussa [Kyrou, «Νησιωτικά καταφύ-
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5. as kastra, i.e. new, large fortified settlements of this period.57

Among many possible uses, these different –yet occasionally combined58- uses 
indicate the vital role of islands within the settlement network of the sixth to 
tenth centuries. Graves are often found on these islands; they either form part 
of a settlement or of isolated cemeteries.59 A central administration and military 
presence are attested on many islands by means of numismatic and sigillographic 
evidence as well as by finds such as coin-weights and belt buckles.60 S. Gelichi, 
M. McCormick, and P. Arthur have recently shown that in Italy some sixth- to 
tenth-century insular settlements functioning within a network of coastal sites 
proved of crucial economic importance, leading to the emergence of further me-

για», 516-519; A. Avraméa, «Ανέκδοτα μολυβδόβουλλα από τα νησιά του Αργολικού 
κόλπου», Σύμμεικτα 10 (1996), 11-25; J. Koder – F. Hild, Hellas und Thessalia, TIB 1, 
Wien 1976, 149] and perhaps also on Kalamos in Epirus (A. Moutzali, Οι Ιό νιοι γείτονες 
της Δυτικής Ακαρνανίας: τα νησιά Κάλαμος και Καστός. Συμβολή στην ιστορική γεωγρα-
φία της περιοχής, Patras 2005; Veikou, Byzantine Epirus, Part 3-Chapter 3) and an island 
off the NE coast of Zakynthos (Lambropoulou et al., «Συμβολή», 224).

57 These sites took the form of extensive fortified settlements with access to harbours; such 
sites must have been formed, for example, on the islands of Dokos, Aegina, Kythera 
and possibly Orobe. See V. Penna, «Η ζωή στις βυζαντινές πόλεις της Πελοποννήσου: η 
νομισματική μαρτυρία (8ος-12ος αι.)», Μνήμη Martin Jessop Price, Athens 1996, 195-
245; A. K. Kyrou, «Περιπλανήσεις αγίων λειψάνων και μια άγνωστη καστροπολιτεία 
στον Αργολικό», Πελοποννησιακά 21 (1995), 97-118; T. Gregory, «Dokos», Archaeo-
logical Reports for 1996-1997, 43 (1997), 26-27; A. Kyrou, «Η ναυτική σημασία των 
Κυθήρων κατά τους Βυζαντινούς ‘‘σκοτεινούς αιώνες’’», First International Congress 
of Kytheran Studies. Kythera: Myth and Reality, vol. I, Kythera 2003, 109-123; F. 
Felten – W. Wurster, Alt-Ägina, I/2: Die Spätrömische Akropolismauer, Mainz 1975; 
Kyrou, «Νησιωτικά καταφύγια», 515-517.

58 See e.g. the combined use of a network consisting of two small island sites, Kalymnos 
and Telendos, both as loci of maritime traffic and as fortified settlements in G. Deli-
giannakis, The History and Archaeology of the Aegean Islands in Late Antiquity (A.D. 
300-700): the case of the Dodecanese, PhD Thesis, Oxford University, 2007, 323-332, 
341-349.

59 See for instance the finds on Kastos [S. Benton, «The Ionian Islands», ABSA 32 (1931-
1932), 213-246; D. Konstantios, «Παλαιοχριστιανικά ευρήματα στη Β.Δ. Ελλάδα», 
Περιλήψεις 1ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και τέχνης, 
Αθήνα, 28-30 Απριλίου 1981, ΧΑΕ, Athens 1981, 40; A. G. Moutzali, «Οι Ιόνιοι γείτο-
νες της Δυτικής Ακαρνανίας: τα νησιά Κάλαμος και Καστός», Αρχαιολογία και Τέχνες 
88 (September 2003), 76-79; eadem, Οι Ιόνιοι γείτονες; W. Bowden, Epirus Vetus. The 
Archaeology of a Late Antique Province, London 2003, 186] and Telendos (Deligian-
nakis, «The History and Archaeology of the Aegean Islands», 323-332, 341-349). For 
isolated cemetery see below the discussion of Antikythera (p. 28-29 and n. 90) 

60 Lambropoulou et al., «Συμβολή», 205; Avraméa, Péloponnèse, 90-97; Veikou, Byzan-
tine Epirus, Part 5-Chapter 2 (Kefalos).
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dieval urban centres.61 A reappraisal of Byzantine insular archaeological sites 
seems a very interesting prospect in this respect in order to investigate the mecha-
nisms by which settlement networks were shaped or modified in different pe-
riods of Late Antiquity and the early Middle Ages.62 Certainly, the scarcity of 
the corresponding archaeological evidence from Greece does not allow us to 
engage in a similar discussion at this point. However, it is clear that such settle-
ments were, first of all, intended to have specific uses according to their particular 
geographical location, i.e. off-shore, at a short distance from some urban centre, 
and within a broader, rather dense, network of coastal and/or insular settlements. 
Secondly, they were intended to have proper uses according to their geomorphol-
ogy, e.g. their accessibility, orientation, availability of coastal site suitable for 
the construction of harbour facilities.63 Last but not least, these sites do not seem 
to support the existence of an urban-rural dichotomy in settlement during this 
period and maybe even earlier. Although they have previously been considered 
countryside,64 they obviously often had functions conceived within an urban set-
ting according to the aforementioned urban discourse; for example, they were 
centres for secondary production and surplus distribution65 or posts of military 
administration66 or settlements which functioned as a complementary part of an 
existing urban centre67 or as a substitute for a part of such a centre.68 Thus, these 
might also be better understood as types of settlement distinct from the two poles 
of a theoretical scheme based on an urban-rural dichotomy (and perhaps as «in-
between» or «third» spaces in relation to such a dichotomy as discussed later in 
this study).

To support this idea I shall discuss here possible ways to interpret the first group 
of settlements, i.e. those used as refuges at times of threat coming from the hin-

61 Verhulst, «Roman cities and new towns»; McCormick, «Trading Towns»; Arthur, 
«From Vicus to Village», 124; Gelichi, «Flourishing Places», 100-101. 

62 A. Dunn’s investigation of the site of Thisvi-Kastorion provided a reconsideration of the 
off-shore island sites in the Gulf of Domvrena and demonstrated how dramatic trans-
formation of a small civic territorium involving a network of coastal and island settle-
ments may have started during the Early Byzantine period or later («The rise and fall of 
towns», esp. 47-48). More examples from Greece are discussed below.

63 See, for example, differences in use among the isles of Itea Bay and Diporto or those of 
the Argolic Gulf (literature in nn. 43-57 above).

64 Avraméa, Péloponnèse, 117.
65 In the case of settlements used in ways nos 2, 3 and 5. 
66 In the case of settlements used in ways nos 4 and 5. 
67 In the case of settlements used in ways nos 2 and 3.
68 In the case of settlements used in way no. 1.
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terland, based on relevant archaeological evidence and on their reconstructions 
in Byzantine texts. A settlement discovered on a small island in the Ambracian 
Gulf, Kefalos, within the investigated area in Epirus, has been thought to have 
been an island shelter.69 The island is located to the N. of the town of Vonitsa, off 
the Southern coast of the gulf (Map 1, fig. 4a). Its surface area was ca. 4 hectares 
in 1965 (fig. 4a-b); but the island seems to have been larger in the past, before 
extensive damage caused by earthquakes and the rise of sea level (fig. 4b).70 This 
island was densely inhabited without interruption from the early sixth until the 
early seventh century, while settlement continued perhaps on a somewhat small-
er scale at least until the tenth century.71 The seventy-three/73 bronze coins dis-
covered there are mainly seventh-century issues from the years 491-617/8 AD; 
twenty-seven/27 of them are issues of the first seven years of the reign of Her-
akleios.72 Isolated coins have been dated to 697-989AD (1) and the tenth century 
(3). Traces of two large basilicas –one with a baptistery and a mosaic floor– and 
a considerable number of adjoining buildings, dated to different periods between 
the fifth and the tenth century, are still visible on the eastern and southern part of 
this miniscule island. The overall archaeological picture indicates that this was 
an important settlement that, most probably, functioned as a shelter or other part 
of a settlement associated with some nearby coastal centre on the Ambracian 
Gulf –in Vonitsa or on the Panagia peninsula or more probably Nikopolis. There 
is evidence to suggest that, in addition to Kefalos, a few other flat islets of the 
island group Korakonissa in the Ambracian Gulf might have been used in similar 
ways during the sixth- and seventh-century raids on Epirus, including the site of 

69 The site was excavated by C. Barla-Palla in the 60s and 70s [«Ανασκαφή Κεφάλου 
Αμβρακικού», ΠΑΕ (1965), 78-84; ΠΑΕ (1966), 95-102; Ergon (1966) 91; ΠΑΕ (1967), 
28-32; ΠΑΕ (1968), 16-23; ΠΑΕ (1970), 90-97] and interpreted as an «isle of refuge» 
by E. Chrysos, «Μέση βυζαντινή περίοδος, 6ος αιώνας-1204», Ήπειρος. 4000 χρόνια 
ιστορίας και πολιτισμού, ed. M. B. Sakellariou, Athens 1997, 183; Bowden, Epirus Ve-
tus, 186-190.

70 In the Ambracian Gulf the level is 1.50m higher than that of the Byzantine period, as 
evident from the depth to which the Early Byzantine remains have now sunk. See Barla-
Palla, ΠΑΕ (1965), 78; N. Hammond, Epirus, Oxford 1967, 26; É. Fouache, L’alluvion-
nement historique en Grèce Occidentale et au Péloponnèse, BCH suppl. 35, Paris 1999, 
46-48; Veikou, Byzantine Epirus, Part 1-Chapter 2 and Part 5 (Kefalos, Lefkada, Vonitsa 
and Phidokastron). 

71 See reports by Barla-Palla (as in n. 69, above) and Veikou, Byzantine Epirus, Part 
5-Chapter 2 (Kefalos).

72 Hoarding was a frequent phenomenon during this period as shown by evidence in non-
island sites such as Athens, Corinth and a series of excavated sites in Anatolia; see 
Haldon, Seventh Century, 118.
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Koronissia –today on a peninsula.73 Among other insular sites scattered along the 
Ionian coast, some seem to belong to this category such as Kastos, Paxoi and the 
islet off the NE coast of Zakynthos.74 W. Bowden has suggested the addition of a 

73 Veikou, Byzantine Epirus, Part 5-Chapter 2 (Kefalos).
74 On the remains on the island of Kastos see n. 62 above. On the remains at Ozeia on 

Paxoi see: P. Vocotopoulos, «Μεσαιωνικά Αιτωλίας και Ακαρνανίας», ΑΔ 22 (1967), 
Chronika, Β2, 1967, 374-375; Chrysos, «Μέση βυζαντινή περίοδος», 183. On the island 
off the NE coast of Zakynthos see I. Stoufi-Poulimenou, «Ο Άγιος Νικόλαος στο Νησί 

Figure 4. Kefalos. 
A. View of the island from 
the Panagia church in Panagia 
Peninsula, NW of Vonitsa. 
B. Satellite image of the island 
(courtesy of Google Earth).

A.

B.
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few more sites to this list, namely H. Eleni at the delta of the Acheron River, H. 
Aikaterini (on the north side of the Ambracian Gulf), H. Nikolaos off the south-
ern tip of Kerkyra, H. Stefanos to the north of Kerkyra town and possibly the 
islands of Sybota, but he admits that one should be wary of generalizing about 
the nature of their occupation.75 Indeed, another example of an off-shore island 
settlement, Kalamos, seems to have had a different function.76

The archaeological picture of Kefalos, however, is typical of this specific 
type of island settlement, which saw extensive occupation during the sixth and 
seventh century. This type of site is regularly found elsewhere along the coasts 
of Southern Greece, i.e. on the coast of the Ionian Sea and the coastlines of the 
Peloponnese, Euboea and Attica.77 The relevant archaeological evidence, con-
sisting of remains of secular and/or religious architecture, pottery and coins of 
the sixth- eighth centuries, confirms that the formation of such settlements was 
a generalized phenomenon. When it comes to available reconstructions of such 
settlements in texts, The Chronicle of Monemvasia provides some evidence of 
how they were perceived at the time. It was probably written in the tenth or early 
eleventh century:78

In another invasion they [the Avars] subjugated all of Thessaly and 
Greece, Old Epirus, Attica and Euboea. They made an incursion also in 
the Peloponnesus, conquered it by war, and, destroying and driving out 

στη Ζάκυνθο», ΔΧΑΕ Δ΄/14 (1987-1988), 267-276.
75 Bowden, Epirus Vetus, 186.
76 Veikou, Byzantine Epirus, Part 3-Chapter 3.
77 I am most grateful to A. K. Kyrou for information on many sites. For some of the nu-

merous examples see Lyritzis, «Ιστορία και αρχαιολογία της μεσσηνιακής νήσου Πρώ-
της», Platon 25 (1973), 116; P. D. Dimakis, «Πρώτη. Η μικρή ιστορία ενός έρημου 
νησιού», Πρακτικά Β´ Τοπικού Συνεδρίου Μεσσηνιακών Σπουδών (Κυπαρισσία 27-29 
Νοεμβρίου 1982), Peloponnesiaka Supplement 10, Athens 1984, 44-54; A. Kavadia-
Spondyli, «Πρωτοβυζαντινή Πυλία», Πρωτοβυζαντινή Μεσσήνη και Ολυμπία, 222-224; 
A. K. Kyrou, Στo σταυροδρόμι του Αργολικού, vol. I, Athens 1990, 192, 260; Kyrou, 
«Περιπλανήσεις», 118; Lambropoulou et al., «Συμβολή», 205; Lerat – Chamoux, «Voy-
age», 48-55; Hood, «Isles of Refuge», 37-45, pl. 13-14; Sampson, «Χερσαία και νησιω-
τικά καταφύγια», 367-370; Kondi, «Βιοτεχνική δραστηριότητα», 344-349; Hellas und 
Thessalia, 234.

78 Despite some divergence of views regarding the exact composition dates of the four 
manuscripts, the consensus is for a dating towards the tenth or early eleventh century 
(F. Curta, The Making of the Slavs – History and Archaeology of the Lower Danube 
Region, c. 500-700, Cambridge 2001, 67; ODB, 445; P. Charanis, «The Chronicle of 
Monemvasia and the Question of the Slavonic Settlements in Greece», DOP 5 (1950), 
142-144; M. Whitby, The Emperor Maurice and his Historian – Theophylact Simocatta 
on Persian and Balkan Warfare, Oxford 1988, 125.
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the noble and Hellenic nations, they settled in it themselves. Those among 
the former [the Greeks] who succeeded in escaping from their blood-
stained hands dispersed themselves here and there. The city of Patras 
emigrated to the territory of Rhegium in Calabria; the Argives to the is-
land called Orobe; and the Corinthians to the island called Aegina. The 
Lacones too abandoned their native soil at that time. Some sailed to the 
island of Sicily and they are still there in a place called Demena, call 
themselves Demenitae instead of Lacedaemonitae, and preserve their own 
Laconian dialect. Others found an inaccessible place by the seashore, 
built there a strong city which they called Monemvasia because there was 
only one way for those entering, and settled in it with their own bishop. 
Those who belonged to the tenders of herds and to the rustics of the coun-
try settled in the rugged places located along there and have been lately 
called Tzaconiae. Having thus conquered and settled the Peloponnesus, 
the Avars have held it for two hundred and eighteen years, that is, from 
the year 6096 [A.D. 587] from the creation of the world, which was the 
sixth year of the reign of Maurice, to the year 6313 [A.D. 805], which was 
the fourth year of the reign of Nicephorus the Old who had Staurakios as 
son. They were subject neither to the emperor of the Romans nor to any-
one else. And only the eastern part of the Peloponnesus, from Corinth to 
Malea, because of its ruggedness and inaccessibility remained free from 
the Slavs and to that part a strategus [governor] of the Peloponnesus 
continued to be sent by the emperor of the Romans. (…).79

The text offers a reconstruction of the settlement of off-shore islands in the Pelo-
ponnese as a response to the threat coming from the hinterland in the shape of 
the Slav invasions. If taken literally, as a historical document presenting a com-
prehensive and reliable picture of settlement change, the text presents serious 
problems of credibility, as discussed by previous researchers.80 Indeed, although 
the text speaks of a migration of residents from Late Antique cities, such as 
Corinth, Patras and Argos, archaeology has made clear that these sites were far 

79 English translation by P. Charanis, «Chronicle», 148.
80 Among several arguments against the Chronicle’s credibility are, for example, the fact 

that Monemvasia was founded before the Slav invasions and that settlement patterns in 
Methana showed no evidence of any widespread disruption due to the raids. See J. F. 
Haldon, Seventh Century, 44: note 10; C. Mee – M. Patrick – H.A. Forbes, A Rough and 
Rocky Place: The Landscape and Settlement History of the Methana Peninsula, Greece, 
Liverpool 1997, 90-91; Whitby, Emperor Maurice, 125.
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from abandoned from AD 587 to 805.81 A commentary on the Chronicle written 
by Arethas of Caesarea appears to further clarify the meaning of these passages 
relating to the relocation of the inhabitants of cities:82

In the fourth year of his reign [reign of Nicephorus] took place the trans-
fer of Patras of the Peloponnesus, our country, from the Calabrian city 
of Rhegium to the ancient city of Patras. For it had been driven away or 
rather forced to migrate by the nation of the Slavs when they invaded the 
First and Second Thessaly and in addition the country of the Aeniantes 
and that of the Locrians, both the Epiknemidian and Ozolians, and also 
ancient Epirus, Attica and Euboea and the Peloponnesus, driving away 
and destroying the noble Hellenic nations. They [the Slavs] dwelt there 
from the sixth year of the reign of Maurice to the fourth year of that of 
Nicephorus at whose time the governor for the Peloponnesus was sent 
to the eastern part of the Peloponnesus, from Corinth to Malea, because 
that part was free of Slavs. One of these governors, a native of Lesser 
Armenia, and a member of the family called Skleroi, clashing with the 
Slavic tribes, conquered them in war and obliterated them completely and 
enabled the ancient inhabitants to recover their own. For the mentioned 
emperor, having inquired where the colony was, re-established the people 
on the ancient soil and granted to Patras, which was a bishopric before 
this, the prerogatives of a metropolis.83

One way of reading this passage would be to look on the tenth-century narra-
tives (of the abandonment of cities and migration to island settlements and of 
later re-relocation from the islands to the sites of the old cities) as reflections of 
settlement practices that were still familiar at the time when the text was written. 
According to one such practice, the inhabitants of coastal settlements used the 
nearby off-shore islands as places where they could hide themselves or their pre-

81 Lambropoulou et al., «Συμβολή», 196-206, 216-218; G. D. Sanders, «Corinth», EHB, 
vol. II, 639-646; idem, «An overview of the new chronology for 9th to 13th centu-
ry pottery at Corinth», 7o Διεθνές Συνέδριο Μεσαιωνικής Κεραμικής της Μεσογείου, 
Θεσσαλονίκη 11-16 Οκτωβρίου 1999, Athens 2003, 35-44; A. Moutzali, «Τοπογραφικά 
της μεσαιωνικής Πάτρας», Αντίφωνον. Αφιέρωμα στον καθηγητή Ν. Β. Δρανδάκη, Thes-
saloniki 1994, 132-170; Georgopoulou-Verra, «Η πρώτη οικοδομική φάση του κάστρου 
της Πάτρας», 161-173; A. Moutzali, «Η πόλη των Πατρών κατά τον 6o και 7o αιώνα. Η 
μυθολογία της εγκατάλειψης», ibid., 174-188.

82 A scholium by Arethas in the margin of the Dresden manuscript written in 932, pub-
lished by S. Kougeas, «Επί του καλουμένου Χρονικού Περί της κτίσεως της Μονεμβα-
σίας», ΝΕ 9 (1912) 474ff. and discussed also by Charanis, «Chronicle», 152-154.

83 English translation by Charanis, «Chronicle», 152-3.
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cious belongings in times of danger. According to another practice reflected in 
the text, migration of population groups to safer, more promising locations, such 
as off-shore islands and hilltops, was common although their size and impact 
may have been exaggerated in the text. Indeed, settlement changes could not 
have been as radical as indicated in this text (total abandonment of Late Antique 
sites and migration of whole cities to small off-shore islands and vice versa), 
since these changes have not been confirmed by archaeology. Therefore, these 
exaggerations might indicate that the status of a settlement was a real issue dur-
ing the period of Slav invasions from the mid-sixth to the eighth century, but it 
was getting more sorted out by the tenth century (as in the example of the upgrad-
ing of Patras to a metropolis).

When it comes to the off-shore island settlements, the archaeological evi-
dence of many hoards and isolated coins dated to between the late sixth or early 
seventh (especially during the reign of Heraclius) and the tenth century, on such 
island sites confirms they were used in the way the Chronicle describes. A. Avra-
méa and V. Penna have discussed the distribution of such monetary finds in both 
continental and insular sites of the Peloponnese from the fourth to the eighth 
century, where different periods of hoarding have been plausibly correlated 
with successive waves of the invasion process by Slavic populations and eighth-
century finds are really scarce.84 These hoards together with contemporaneous 
basilicas, graves, ceramics, glass and other small finds from this type of island 
settlement confirm that the latter were inhabited during that period in the same 
way as other continental and coastal settlements. 85 Namely, there is no specific 
evidence from any of these island sites that there had been any particular inten-
tion on the part of their founders to build more temporary living facilities than in 
any other contemporaneous settlements. Furthermore, isolated coins on Kefalos, 
for example, come from the years 491-518 and 527-565. Therefore the settlement 
of these sites cannot be reduced to the period of the Slav invasions.

On the other hand, the Chronicle implies that island settlements had a spe-
cific character due to their particular geographical location and clearly indicates 
that a specific practice emerged in settlement during this period (according to 
which some groups of urban population inhabited anew small off-shore islands 
or moved to already settled bigger islands). Since both archaeology and repeated 
examples from the text clearly confirm the existence of this practice, these specif-

84 Avraméa, Péloponnèse, 67-81, 158-159; Penna, «Η ζωή στις βυζαντινές πόλεις». 
85 The concentration of finds from Kefalos, for example, is not very different from the 

contemporaneous ones from Nikopolis. Hoards seem also to have occurred in both con-
tinental and coastal settlements as much as in off-shore islands (see Avraméa, Pélopon-
nèse, 67-81, 158-159).
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ic settlements cannot be considered the result of accidental acts or improvisation 
and any interpretation of them should somehow acknowledge this practice and 
prove relevant to it. Again, as in the case of kastra, both archaeology and textual 
evidence make clear that the geographic location of these settlements meant that 
specific qualities were attached to them that were considered useful in this par-
ticular context of settlement-relocation process: namely, they were inaccessible 
by land yet still able to function within a flourishing maritime communication 
network. They were indeed isles of refuge, in some respects, albeit without the 
temporary nuance that this term implies. Bowden has suggested that «as in Epi-
rus, numerous hilltop sites were reoccupied or occupied anew in other areas of 
Greece, such as Attica, during the fifth and sixth centuries. The isles of refuge 
may be seen as a maritime variation of this phenomenon rather than something 
specific to coastal regions».86 Behind this practice clearly lay a strategy, already 
seen in the case of kastra, according to which settlement relied on a preliminary 
evaluation of the geographical features of available land, depending on which 
sites were selected for specific purposes (in this case as shelters), though the 
vicinity might still retain its the previous role within the existent communication 
network.

To conclude, the particular features of island settlements, as indicated by ar-
chaeological evidence and in some cases confirmed by texts, could be considered 
a key element in understanding the place they occupied in a rapidly changing 
settlement network, which reflected the unstable politics and economics of Byz-
antium and the Mediterranean. These special features seem to be more closely 
related to their geographical location and role within the maritime communica-
tion network than to their urban or rural character. Thus island settlements of 
the Early Middle Ages may be also interpreted as belonging to types of set-
tlement distinct from the bipolar theoretical scheme focusing on an urban-rural 
dichotomy.

d. «Unspecified» settlements: isolated churches and/or cemeteries

By the term «unspecified settlements» I mean those archaeological sites consist-
ing of an isolated church with or without surrounding cemetery or of an isolated 
cemetery alone; more specifically by «isolated» I mean that these churches and/
or cemeteries are not nowadays surrounded by visible, large, surface scatters of 
settlement debris. These types of archaeological sites are scattered over many 
of the areas known to have been in use during the Middle Ages. In the investi-

86 Bowden, Epirus Vetus, 189.
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gated area of Byzantine Epirus (see map in fig. 1),87 isolated churches are located 
near Stamna, H. Triada at Mavrikas, H. Georgios near Evinochori, Episkopi near 
Mastro, Panagia in Paravola and Panagia in Megali Chora. All of these, except 
the churches at Stamna, were built on the sites of Early Byzantine basilicas or 
other buildings; in the cases of H. Georgios and Episkopi the sites seem to have 
been in constant use throughout the Byzantine period. Cemeteries were created 
on the sites of abandoned Early Byzantine basilicas in Finikia near Aetoliko (fig. 
5), H. Varvara in Stefani, Basilica ‘‘Α’’ in Drymos, Nea Koukoura near Efpalio, 
H. Triada Hill in Kato Vassiliki (fig. 6), Kryoneri, H. Sophia in Mytikas and 
Basilica ‘B’ on Kefalos; on all these sites, tenth-century chapels were built over 
some part of the basilica. None of these cemeteries, except for the last two, have 
been associated with adjacent material remains of secular settlements. Two more 
isolated cemeteries without churches or adjacent settlements have been found on 
the banks of Lake Trichonida, near Kato Makrynou and Dogri.

In other areas that were part of Byzantine territory these types of sites have 
to date been recorded and discussed in Macedonia,88 Laconia,89 Antikythera,90 
and most of continental Greece.91 Focusing on similar Early Byzantine sites in 
Macedonia, Dunn associated them with formations defined as «both fortified 
and open rural settlements».92 When it comes specifically to isolated churches, 
he refers to similar sites by the term rural churches suggesting that in East-

87 Veikou, Byzantine Epirus, Part 2-Chapter 1.
88 A. Dunn, «Continuity and Change in the Macedonian Countryside from Gallienus to 

Justinian», Late Antique Countryside, 535-586.
89 W. Cavanagh – C. Mee – P. James, The Laconia Rural Sites Project. Supplementary Vol-

ume 36, British School at Athens, London 2005, 11; Y. Saitas, «The Cemeteries of Mani 
in Medieval and Later Periods: a First Contribution», Sparta and Laconia: From Pre-
history to Pre-modern. Proceedings of the Conference held in Sparta, British School at 
Athens, University of Nottingham, 5th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities 
and 5th Ephoreia of Byzantine Antiquities, 17-20 March 2005, British School at Athens 
Studies 16, ed. W. G. Cavanagh – C. Gallou – M. Georgiadis, London 2009, 371-385. 
M. Panayotidi, «Village painting and the question of local ‘‘workshops’’», Les villages 
byzantines, 193-212, has studied this type of church dated after the tenth century.

90 N. Pyrrou – A. Tsaravopoulos, «The Byzantine Settlement of Antikythira (Greece) in 
the 5th-7th Centuries», The Society of The Living – The Community of The Dead (From 
Neolithic to the Christian Era), Proceedings of the 7th International Colloquium of 
Funerary Archaeology, Bibliotheca Septemcastrensis, XVII, ed. S. Ad. Luca – V. Sîrbu, 
Sibiu 2006, 224-238.

91 For cemeteries see N. Laskaris, Monuments funéraires paléochrétiens (et byzantins) de 
Grèce, Athens 2000, 77-100. No such collective correlation between settlements and 
churches is available.

92 Dunn, «Continuity and change», 556-563, 569.
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Figure 5. Plan of the Early Byzantine basilica and graves at Foinikia of Aetoliko, 
Aetolia by F. Zafeiropoulou (courtesy of the 22nd Ephorate of Byzantine antiquities 
of Aetoloacarnania and the 36th Ephorate of Prehistoric and Classic Antiquities of 
Aetoloacarnania – TAPA, Greek Ministry of Culture, published in: «Αρχαιότητες 

και μνημεία Φωκίδος και Αιτωλοακαρνανίας. Παλαιοχριστιανική βασιλική εις 
Φοινικιάν», ΑΔ 29 (1973-1974), Chronika Β2, pp. 527-530, pl. 349ε).
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Figure 6. Plan of the Early Byzantine basilica, graves and Middle Byzantine 
chapel on H. Triada Hill, Kato Vassiliki, Aetolia (courtesy of A. Paliouras, pub-

lished in: Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, Athens 2004, p. 83: fig. 56).
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ern and Northern Macedonia they seem to have had a village-like distribution 
and were associated with rural fortifications.93 Isolated churches in Laconia are 
thought not to have served the community on a regular basis or had a permanent 
incumbent, but rather functioned as churches out in the countryside, visited only 
occasionally, primarily on the titular saint’s’ feast-day. However it is acknowl-
edged that the history of these buildings is far from unambiguous.94

When it comes to cemeteries, the one in Antikythera, dated to between the 
fifth and the seventh century, could not be associated with any other sort of con-
temporary material remains on the island, definitely not with religious or secular 
buildings arranged in either a nuclear or scattered pattern.95 A significant number 
of cemeteries found around Western and Central Greece and the Peloponnese 
and dated to between the fifth and the twelfth centuries (but mostly associated 
with the sixth-tenth centuries) fall into this category of sites. To list but a few: 
Afiona and Paleokastritsa in Corfu, Kato Grekiko to the North of Arta, Neocho-
ropoulo near Ioannina, Zagori, Pogoni, Meropi, Paliopyrgos, Kalpaki, Dodoni, 
Azoros near Elassona, Mariolata in Phokis, Nea Anchialos, Olympia, Argos, 
Corinth and Tiryns.96

Some of these isolated cemeteries were created on the sites of Early Byzan-
tine basilicas after they had been abandoned; yet, in fact, the practice of reusing 
abandoned basilicas for funerary purposes seems to have been widespread in 
Greece regardless of the availability of archaeological evidence of secular settle-
ment in the vicinity. There is extensive evidence for this practice from all over 
Greece.97 In the cases of such practice that are of interest to this study, cemeteries 
post-date the mid-sixth or seventh century but are earlier than the Middle Byzan-
tine (usually tenth-century) chapels constructed on the same sites (over the ruins 
of the basilicas and associated tombs) and used until the end of the Byzantine 
period. At many of these sites evidence for adjacent, contemporaneous, secular 

93 Dunn, «Continuity and change», 556; idem, «The problem of the Early Byzantine Vil-
lage in Eastern and Northern Macedonia», Les villages byzantines, 267-278. 

94 Cavanagh et al., Laconia Rural Sites, site LP9 discussed on pp. 11, 315.
95 Pyrrou – Tsaravopoulos, «Antikythera».
96 For an account of relevant literature on these sites see Laskaris, Monuments funéraires, 

204-206. For later finds see L. Deriziotis – S. Kougioumtzoglou, Η Περραιβική Τριπο-
λίτις κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο (Τοπογραφία-Ιστορία-Αρχαιολογικές ανακαλύ-
ψεις), Larissa 2005; isdem, «Χριστιανική Περραιβία. Τοπογραφικές και ανασκαφικές 
έρευνες», Αρχαιολογικό έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Υπουργείο Πολιτισμού, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Volos 2006, 389-401; A. Mailis, «The early Christian basilica 
and the posterior cemetery at Mariolata, Phokis. Transformations of a site at the periph-
ery of the Great Isthmus Corridor Route», Antiquité Tardive 19 (2001), 303-321.

97 Laskaris, Monuments funéraires, 77-100.
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settlements is extremely scarce. This pattern can be discerned, apart from at the 
aforementioned sites in Epirus, throughout Greece (e.g. in Kyparissos in Mani, 
Tsoukalario on Thasos, Kastro Tigani in Samos, Maroneia, Livadi in Astypalaia, 
Rhodes (medieval city, Demirli, Lindos), Acropolis of Gortyn etc.).98 N. Laskaris 
has made the following observations on this pattern:99

1. In many cases the burials developed in superposed levels post-dating the 
basilica floor; this constitutes proof of long-term use of the cemetery from 
the late sixth or early seventh century until the end of the Byzantine pe-
riod.

2. Basilicas occasionally show evidence of repairs and it is difficult to know 
exactly which parts of the building were in use or visible in which period 
between the late sixth or early seventh and the tenth or eleventh century, 
when the chapels were built. However, it is clear that the structural ar-
rangement of the basilicas had been dismantled at this time and the exact 
placement of the burials was now no longer significant. In many other 
cases evidence suggests that the basilica had already been destroyed prior 
to its site being used for funerary purposes.

3. Later burials are again located both outside and inside the Middle Byzan-
tine chapels built on these sites.

4. Two different burial practices in relation to settlement may be distin-
guished from among the available evidence for this type of site: a large 
number of graves scattered around the whole site of the basilica generally 
corresponds to a cemetery used by a nearby community, while a small 
number of burials may indicate a specific relationship to the basilica itself.

Laskaris’ classification and remarks, on the one hand, confirm that we are look-
ing at a widespread practice with specific rules and some degree of diversity and 
also make clear that a further detailed investigation of these sites will produce 
more extensive typology and analytical categories for settlement interpretation. 
On the other hand, at least for the time being, it certainly brings us back to the 
same problem that, whereas cemeteries and churches are easily discovered, set-
tlements -which were evidently formed in these areas after the sixth century 
and sometimes survived at least until the tenth- tend to elude us, either because 
they were not in immediate proximity to the monuments or they were dispersed. 

98 N. Drandakis, «Σκαφικαί έρευναι εν Κυπαρίσσω Μάνης», ΠAE (1958), 199-219; idem, 
«Ανασκαφή εν Κυπαρίσσω», ΠAE (1960), 233-245; Laskaris, Monuments funéraires, 
81-93 

99 Laskaris, Monuments funéraires, 101-104.
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Hence they are harder to detect. And, of course, there may be other reasons for 
this too. P. Arthur has discussed a very similar phenomenon in post-sixth-century 
settlement patterns in Italy, where numerous early medieval cemeteries and buri-
als, with or without churches, appeared throughout the country; they survived up 
to the tenth or eleventh century without any adjoining settlement, suggesting that 
they might have catered for a scattered rural population.100 According to Arthur, 
however, another possibility is that settlements might elude us for reasons related 
to archaeological research itself: «Potentially churches and cemeteries occupied 
the same sites as domestic settlements but excavations have rarely been careful 
enough to permit identification of structures built of decomposable material such 
as wood, thatch, pisé and mud-brick».101

This observation introduces an alternative reading of such sites as not, in fact, 
having been isolated at the time of their construction but as having once been 
surrounded by buildings and settlements made of decomposable materials. As 
discussed by A. Chavarria and T. Lewit, «until recently these kinds of buildings 
and settlements were often ignored by archaeologists, or were interpreted as poor 
huts, reflecting a decline in economic prosperity»; however, recent excavation 
has paid far more attention to such structures, and «a number of writers have now 
also questioned the equation between changed building styles and impoverish-
ment, suggesting that wooden houses were able to provide as much comfort as 
stone buildings, and that buildings of ephemeral materials could still be richly 
decorated and well constructed. The contemporaneous to wooden buildings and 
possible settlements building of stone churches and evidence of tombs suggests 
that changes were not necessarily the outcome of poverty».102 A. Dunn has also 
remarked that «rural churches» in F.Y.R.O.M. and Greece had some monumen-
tal features and were decorated by professional craftsmen.103

Alternatively, such settlements have also sometimes been linked to the immi-
gration of new ethnic groups («barbarian», Slav etc.), who lived in different loca-
tions and in a very different style of settlement, due to the fact that the changes 
in settlement sometimes coincide chronologically with the influx of barbarian 
settlers recorded in literary sources.104 But again this relation is very difficult to 

100 Arthur, «From Vicus to Village», 112-116.
101 ibid., 116.
102 A. Chavarria – T. Lewit, «Archaeological Research on Late Antique Countryside: a 

Bibliographical Essay», Late Antique Countryside, 36.
103 Dunn, «Continuity and change», 556, 558, 562-563.
104 Chavaria – Lewit, «Archaeological Research», 37; Laskaris, Monuments funéraires, 

204-206.
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demonstrate and it has also been challenged, except in cases where it is clearly 
indicated by specific archaeological evidence.105

In my opinion, the distribution of most isolated cemeteries within pre-existing 
settlements is very significant in the interpretation of these sites. To use Dunn’s 
phrasing, «absence of evidence is not ‘‘evidence of absence’’».106 An explana-
tion supporting ethnic continuity is that the inhabitants who used the cemeteries 
had preserved the memory of the old basilicas as sacred places and burial sites 
and they now used them as burial places according to their familiar customs. 
Hence, these sites could have functioned in a similar way to an extra-muros 
funerary basilica, gradually being transformed into a Middle-Byzantine grave-
yard-with-church, for some nearby settlement, at much the same pace as the 
known contemporaneous developments in some urban Byzantine settlements.107 
The abandonment of the basilicas and/or other contemporary constructions in 
Late Antique settlements, because of their inhabitants’ inability or reluctance 
to reconstruct them due to economic or other discrepancy or indeed due to set-
tlement relocation, does not necessarily indicate an abandonment of the specific 
geographical location. On the contrary, J. Haldon has suggested that the trans-
formation of settlement in some regions, including Byzantium within the sixth to 
ninth centuries, seems to have involved not a total abandonment of former urban 
sites in favour of new fortified hilltop settlements but rather a radical change 
in the way of settlement in the same area.108 Indeed, this practice of abandoned 
basilicas’ funerary use between the mid-sixth and the tenth century or later pre-
sents such a homogeneity, judging by the aforementioned evidence found all 
over Greece, that it could not have been spontaneous or reflexive improvisations 
or possibly conceived in any other way than an organized settlement system cen-
trally run by the Byzantine religious administration.

All the above alternative readings have to be tested by means of further archae-
ological research; it is important that these settlements are correctly interpreted 
as they may reflect real changes in settlement patterns and the organization of 

105 ibid.; J. Rosser, «Dark Age settlements in Grevena, Greece», Les villages byzantines, 
279-288. 

106 Dunn, «The Rise and Fall of Towns», 50.
107 Ch. Bouras, «Ταφικά μνημεία στην Μέση και την Ύστερη βυζαντινή αρχιτεκτονική», 

Περιλήψεις Δέκατου Έκτου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας 
και Τέχνης, ΧAE, Athens 1996, 53; Laskaris, Monuments funéraires, 25-27; E. Marki, 
«Το τέλος της αρχαιότητας και η εισαγωγή των νεκρών στην πόλη. Η περίπτωση της 
Θεσσαλονίκης», Περιλήψεις 10ου Συμποσίου Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιο-
λογίας και Τέχνης, ΧAE, Athens 1990, 41-42; eadem, Η νεκρόπολη της Θεσσαλονίκης 
στους υστερορωμαϊκούς και παλαιοχριστιανικούς χρόνους, Athens 2006, 237-238.

108 Haldon, «The Idea of the Town», 12.
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estates.109 Reconstructions in texts do not prove very helpful either in our under-
standing of these «unspecified» types of settlements. While Byzantine texts indi-
cate great diversity of settlement, using an extensive range of terms representing 
nuclear and dispersed settlements, archaeology has been slow to deliver precise 
correlations between these terms and closely-defined analytical categories for the 
investigation of Byzantine settlements.110 I have not yet come across any written 
Byzantine reconstructions corresponding exactly to the type of evidence found in 
such archaeological sites (i.e. isolated churches and/or cemeteries). Textual evi-
dence on Byzantine construction methods indicates equal diversity depending on 
the patrons’ available financial means and the builders’ technical skills as well as 
on the intended function and lifetime of the building.111 I wish here to comment 
on just one, much later, reconstruction of a poorly constructed medieval settle-
ment. A letter written by the Metropolitan Basileios Pediaditis to Constantine 
Stilvis, probably during the second decade of the thirteenth century, provides a 
description of residential quarters in an urban metropolitan seat, Kerkyra: «We 
have small cells, frowsty, equal-to-huts, looking like those tents in the vineyards 
or the field-guards’ huts, whose first floor is for laughs. Pairs of canes attached 
by straw support the roof-tiles which are not properly attached to each other but 
have a gap between them, which is covered by the roof-tile placed on top of them; 
that way heat and cold and rain penetrate through the tiles from all sides. No lo-
cal fruit is available here nor imported either, I must say. That’s the potential of 
the archbishopric, not even equal to that of a poor bishopric…».112

109 Chavaria – Lewit, «Archaeological Research», 35-37.
110 This problem has been discussed by G. Dagron, «The Urban Economy», A. Laiou, «The 

Byzantine Village (5th-14th century)», Les villages byzantines, 31-54, and Veikou, «Ur-
ban or Rural?», 44-47.

111 See for instance the relevant analysis of the Typikon of the sebastos John Komnenos 
for the Iviron Monastery in Mt Athos by C. Giros, «Remarques sur l’architecture mo-
nastique en Macédoine orientale», BCH 116 (1992), 409-443. See also the discussion 
of construction methods and materials by R. Ousterhout, Master Builders of Byzantium, 
Princeton N.J. 1999, 134-135, 157-161, and of course the construction regulations in the 
second book of the Hexabiblos by Constantinos Armenopoulos (Κωνσταντίνου Αρμενο-
πούλου, Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος, ed. K. Pitsakis, Athens 1971).

112 S. Lambros, «Βασιλείου Πεδιαδίτου ἐπιστολὴ πρὸς Κωνσταντῖνον Στιλβῆν», Κερκυ-
ραϊκά ἀνέκδοτα ἐκ χειρογράφων Ἁγίου Ὅρους, Κανταβριγίας, Μονάχου καὶ Κερκύρας, 
Athens 1882, 49: Κελλύδρια ἐν ἡμῖν πνιγηρά τε καὶ καλυβοπρεπῆ ταῖς ἐν τοῖς ἀμπελῶσι 
σκηναῖς ἢ ὀπωροφυλακίοις προσεοικότα, ὧν πρὸς καταγέλωτα ἐκφραστέον τὸν ὄροφον. 
Κάλαμοι κατὰ δυάδα ζευγνύμενοι, βοτάναις συνδεδεμένοι, τὰς κεράμους ὀχοῦσιν, οὐ συ-
γκειμένας κατὰ συνάφειαν, ἀλλὰ διεστηκυῖας ἀλλήλων ὅσον συνεκάλυψεν ἡ ἐπικειμένη, 
ὡς εἶναι καὶ τῷ φλογμῷ καὶ τῷ ψύχει καὶ τοῖς ὂμβροις βάσιμα πανταχόθεν. Ὀπώρα ἀλλ’ 
οὐδὲ μία ἐστιν αὐτόχθων, ῥητέον δὲ ὃτι οὐδὲ μέτοικος. Ἡ τῆς μητροπόλεως ἱκανότης 
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This text focused on the archbishop’s residence and shows how really basic 
the architecture of houses far from the Byzantine capital and provincial capitals 
was. Building materials were poor and living conditions were extremely hard, 
even in an archbishop’s palace. Pediaditis comments on the lack of concern for 
monumentality and longevity in the construction of his residence by comparing 
the result to contemporaneous makeshift, temporary structures such as the tents 
in vineyards and the field-guards’ huts. So, as regards typology, the text suggests 
that any urban-rural dichotomy in settlement would have existed purely in theory, 
if at all. Pediaditis reveals (as part of or apart from his politically-coloured, ironic 
exaggeration?) that, in practice, buildings with rural functions in the countryside 
could be of very similar construction to secular buildings located in architectural 
settings considered to be urban (e.g. metropolitan seats).113 When it comes to set-
tlement patterns, on the other hand, the aforementioned textual evidence might 
explain the lack of success archaeologists have had in locating Byzantine settle-
ments and secular buildings, which, for all the evidence they have left behind, 
might never have existed – indeed probably never did exist as we imagine them- 
an idea well expressed in the title of an earlier study by E. L. Schwandner, «Stra-
tos am Acheloos, η πόλη-φάντασμα?».114 At best in these cases, a church, cistern 
or cemetery and some small finds are all we have left of a settlement, otherwise 
attested in Byzantine sources as «urban», i.e. seats of bishoprics, as in the case of 
Acheloos, or of archbishoprics, as in the case of Kerkyra.115

Hence, the investigation of buildings made of decomposable materials, which 
may have once been related to archaeological sites nowadays consisting of isolat-
ed churches and/or cemeteries and together with which they might have formed 
settlements of either nuclear or dispersed pattern, relies entirely on finding an 
archaeological incentive to look for them. For the time being, what differentiates 
these sites from Byzantine towns or villages or dispersed settlements is that they 
cannot as yet be identified with certainty as any of the latter. Therefore, for the 
time being, it could be useful to also define these sites, which appeared around 
medieval Italy and Byzantium between the sixth and the tenth century, as a dis-
tinct analytical category of settlement.

ὁποία οὐδὲ πτωχοεπισκοπῆς». (English translation by the author.)
113 On Basileios Pediaditis’ political activity and its historical context see Α. Panopoulou, 

«Οι συνέπειες της Σταυροφορίας στο εκκλησιαστικό πεδίο. Πνευματική δικαιο δοσία, 
επιρροές και ανατροπές», Η Τέταρτη Σταυροφορία και ο Ελληνικός Κόσμος, ed. N. G. 
Moschonas, Athens 2008, 343-364.

114 E. L. Schwandner, «Stratos am Acheloos, η πόλη φάντασμα;», Φηγός. Τιμητικός τόμος 
για τον καθηγητή Σωτήρη Δάκαρη, Ioannina 1994, 459-465

115 ibid.; see relevant lengthy discussion in Veikou, «Urban or Rural?», 44. 
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B. Interpretation issues

I. Is there a common attribute shared by sixth- to tenth-century kastra, off-
shore island settlements and «unspecified settlements» and, if so, what is its 
significance?

The aforementioned three terms have been used here as conventions, which 
could describe the distinctive features of settlements discussed previously, and 
differentiate them from already defined Byzantine settlement formations (i.e. cit-
ies, towns and villages, discussed below). The types of sites discussed here cer-
tainly present far too wide a variety and are too complex to be described in a short 
study. The architectural elements of their construction (fortifications, religious 
and secular buildings) are neither new, compared with those of earlier settle-
ments, nor are they common to all three types of settlements. This differentia-
tion is understandable if we consider that each of these settlements constituted a 
response by local people to both local and central needs and problems. However, 
they have one main attribute in common: they follow a pattern created by the new 
role that natural space plays in settlement in sixth- to tenth-century Byzantine 
culture. According to this pattern of sixth- to tenth-century transformation of 
settlement, settlement presupposes a selection of locations with specific geomor-
phologic profiles in order to ensure at least three main conditions for survival: 
autarchy, security and communication. In this sense, the foundation of new set-
tlements in such similar geographic locations cannot have been coincidental.

Could we, then, suggest that space played some part in settlement during this 
particular period of time? This is, I think, indeed confirmed by both archaeology 
and most of the texts discussed above. I have elsewhere discussed at length how 
geographic and geomorphological features might be theoretically integrated and 
evaluated within a historical interpretation of settlement.116 In brief, we can first 
of all propose the conceivable hypothesis that the profile of a geographical loca-
tion (as it has been shaped by a variety of parameters such as geomorphology, 
climate, geological phenomena, and the integrated-in-space -contemporaneous 
and earlier, practical or symbolic- human agency) is a factor in the choice of set-
tlement. In such a case, space becomes an agent of the historical process through 
its interaction with social phenomena.117 Thus space emerges not only as a natural 

116 Veikou, Byzantine Epirus, Part 3-Chapter 2.
117 Spatiality is here understood according to E. W. Soja’s definition, as «simultaneously a 

social product (or outcome) and a shaping force (or medium) in social life. This involves 
an effort to restore the meaningful existential spatiality of being and human conscious-
ness, and to compose a social ontology in which space matters from the very beginning» 
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but also as a «social» value; «social» space is therefore also «historical» space: 
an agent of the historical process.118 In theory, this makes sense, of course, only 
if we exclude the possibility that the settlements’ geomorphological similarity 
was coincidental, even if this similarity is repeatedly confirmed by archaeology.

The issue of the historicity of space has repeatedly preoccupied researchers 
above all in the fields of modern historiography and the history of geography.119 
The question is whether space is part of historical agency and thus one of its 
basic factors. And whether historians can (or should) introduce space as an inter-
pretative parameter in the historical process. Modern geography rejects a causal 
relationship between the «spatial» and the «social» and instead investigates how 
and to what extent the «spatial» is «social» and vice versa.120 Recent histori-
cal research suggests that investigating this question leads to another parame-
ter: time.121 Historical (not physical, geographical) space can be involved in the 
historical becoming only as an interrelation in historical time. Time transforms 
space into a social event. Consequently, the dimension of space in the formation 
of historical reality should be approached, as a social parameter, through time; 
and its role should be appraised according to the contemporary social reality. 
This is very important, because it shows that, as a social fact, historical space 
does not exist outside the social context, its agency is not deterministic but it 
should be evaluated and measured in the context of historical time. Hence, one 
should only consider historical space as a basic factor in the historical becoming 
in relation to the developmental level of the society it ‘hosts’. Space is a histori-
cal value, meaning that it is a developmental apparatus and an agent of the his-

(Postmodern Geographies: the Reassertion of Space in Critical Social Theory, London-
New York 1999, 7). This idea is based on H. Lefebvre’s idea that «(social) space is a 
(social) product. [...] The space thus produced also serves as a tool of thought and of 
action [...] in addition to being a means of production it is also a means of control, and 
hence of domination, of power». (The Production of Space, London 1991, 25). Thus 
«space» is used here, in accordance with the comprehensive definition by D. Harvey, as 
a concept constituted by an integration of a number of aspects such as absolute, relative, 
relational, materially sensed, conceptualized and lived space (D. Harvey, Cosmopoli-
tanism and the Geographies of Freedom, New York 2009, 133-144).

118 V. Kremmydas, «Χώρος και ιστορία: θεωρητικά και ένα παράδειγμα (λιμάνια και θα-
λάσσιοι χώροι στον Τουρκικό ελληνικό χώρο (18ος-αρχές 19ου αιώνα)», Χώρος και 
Ιστορία. Πρακτικά Συμποσίου Σκοπέλου, Σεπτέμβριος 1987 (Αστικός, αρχιτεκτονικός 
και περιφερειακός χώρος), ed. Ε. P. Dimitriadis – A. Karadimou-Gerolymbou, Thes-
saloniki 1989, 25.

119 See extensive discussion in Veikou, Byzantine Epirus, Part 3-Chapter 2.
120 D. Β. Massey, Spatial Divisions of Labor: Social Structures and the Geography of Pro-

duction, New York 21995.
121 Kremmydas, «Χώρος και ιστορία», esp. 25.
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torical becoming, only when the people (i.e. the society) living in it have devel-
oped it as such.122 So the question now is whether space was actually an agent of 
the historical becoming in Byzantium from the seventh to the twelfth century, in 
other words, if Byzantine society itself considered the space in which it existed as 
a sustainability- and growth-apparatus. Both the archaeological evidence of set-
tlements and their reconstructions in texts, discussed above, have confirmed the 
particular role of natural space in settlement transformation during this period, 
thus making space an agent of historical process.123

II. Why do the sixth- to tenth-century kastra, off-shore island settlements and 
«unspecified settlements» not fall into the existent analytical categories of cit-
ies, towns and villages?

There seem to be two reasons why the aforementioned settlements do not fall 
into the existing analytical categories of cities, towns and villages. First of all, if 
we accept a modernist, bipolar interpretation of Byzantine settlement, which has 
generated the definitions of existing analytical categories, the variety, hybridity 
and mixed functions of sixth- to tenth-century century kastra, off-shore island 
settlements and «unspecified settlements» make it impossible to integrate them 
with certainty in just one or any of these categories. Secondly, I have shown that 
the significant attribute of all these variable and hybrid settlements was their 
emergence as part of a strategy where space was used as a sustainability- and 
growth-apparatus; thus this should be the key point in understanding them during 
this period regardless of their urban or rural status. The latter conclusion should 
indeed encourage a reconsideration of modernist, bipolar interpretations of Byz-
antine settlement.

Therefore, first of all, on the basis of existing definitions of the Byzantine 
city, town and village, it does not seem very easy to distinguish between them 
during the period in question. Starting from the Byzantine village, this has been 
described as a well-defined, nuclear, unfortified settlement, divided into sectors 
with different uses, whose inhabitants had a strong sense of collective identity.124 
It has also been suggested that there could not have been any great difference 
between town and village during this period.125 If there was some degree of dif-
ferentiation among rural settlements in terms of their size or relative importance, 

122 ibid.
123 Veikou, Byzantine Epirus, Part 3-Chapter 2.
124 Laiou, «The Byzantine Village», 45.
125 See discussion in Veikou, «Urban or Rural?», 184.
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the differentiating criteria which would signify some of them as «towns» would 
have been the following: «first, the sense of market centre, where producers from 
the area would assemble at regular intervals to buy, sell or exchange goods; sec-
ond, as defensive enclosures and consequently as the location for local political 
power, and thus as foci for military, strategic or administrative needs; and third 
as cult or religious centres».126 Of all the aforementioned features, the kastra, 
the off-shore-islands and the «unspecified settlements» seem to combine differ-
ent elements of more than one category yet they cannot be exactly identified as 
representing any of them. Kastra seem to have functioned as centres of religious 
administration and defence, yet they do not seem to have all the aforementioned 
features during this period and they were certainly different from earlier cities.127 
«Unspecified settlements», on the other hand, can probably be conceived of as 
part of a rural setting, but they do not necessarily conform to nuclear settle-
ments. The off-shore islands also had qualities and functions distinct from cities 
and villages. Kastra and off-shore island settlements seem to approximate the 
concept of Frankish towns in 500-1000 AD, as described by J. Henning: «small 
niches for self-determined action, free-market activities and craft production for 
unknown consumers».128 However, this description is quite generalizing and it 
could well refer to a broad typology of sites with a variety of attributes – in that 
sense it may perhaps be thought of as an analytical category in economy rather 
than settlement.

Secondly, the foregoing discussion has shown, in my opinion, that first of all, 
by whatever term they might have come down to us, such settlements, commonly 
called kastra in one way or another by Byzantinists nowadays, for the reasons 
explained above,129 were differently conceived and constructed from pre-mid-
sixth-century settlements; their defined-in-detail (by both archaeology and texts) 
similarity in geomorphology and construction was now the key element for their 
sustainability and potential growth. Therefore, whatever the juridical definition 
(if this had any significance at the time)130 or the politico-economic and cultural 
role of each of them (whether urban or rural or both or in-between), those sites, 

126 W. Brandes – J. F. Haldon, «Towns, Tax and Transformation: State, Cities and their 
Hinterlands in the East Roman World, c. 500-800», Towns and their Territories between 
the Late Antiquity and the Early Middle Ages, ed. G. P. Brogiolo – N. Gauthier – N. 
Christie, Leiden 2000, 141; Dagron, «Urban Economy», 401.

127 See relevant discussion in Veikou, «Urban or Rural?». This has led to narratives such as 
the «decline of cities» (as opposed to earlier «flourishing» and later «revival») discussed 
above.

128 Henning, «Early European Towns», 31.
129 See pp. 164-173 above.
130 Haldon, «The Idea of Town», 11.
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the main known attributes of which at this point in contradistinction to other con-
temporary settlements are the specific aforementioned significant features, were 
principally a new development in Byzantine settlement, i.e. a different (from be-
fore) type of settlement, as shown previously in this study. For example, although 
a Byzantine kastron could be also called a polis in literary texts, during the sixth 
and seventh centuries it was a completely different type of settlement from the 
Late Antique city, especially when not considered only in terms of its economic 
activities (which have anyway never been exclusively urban or rural, nor urban 
in any sense that they were in Late Antiquity).131 Equally, island settlements in 
Greece do not seem to have played the same role in Late Antiquity and in the 
mid-sixth to seventh centuries although the precise archaeological documenta-
tion of that role (i.e. settlement size, substructure and other attributes) is lacking.

So, if settlement during the Early and Middle Byzantine periods presents radi-
cal change compared with earlier settlement, and if this change springs from a 
different perception of space from before and a focus on the countryside, why 
should this settlement be interpreted within an urban discourse and by preserving 
the same analytical categories as before? For the reasons explained previously, the 
particularity of the sites discussed here exceeds the connotations that categories 
such as «urban/rural settlement» can potentially provide. Thus they could be bet-
ter defined and understood outside a bipolar «urban-rural» theoretical construc-
tion, because their emergence does not support the notion of «urban vs rural» as 
a principal and determining dichotomy in Byzantine settlement. Of course, what 
happened in the Late Antique cities from the sixth to the tenth century is also very 
important. However, first of all, these developments also show great variation 
and, secondly, it seems that the settlement types (kastra) that emerged outside 
of those cities were the ones that became most important in the following centu-
ries.132 In that sense, the emphasis should rather not fall on the developments in 
the cities themselves but on the changes that occurred in the settlement network, 
part of which were the cities. Any –even indirect- correlation of kastra with the 
analytical category of the «city», as perceived in Late Antiquity, would also be an 
essential methodological weakness due to the cultural dimension of settlement. 
As described by J. Haldon «the fate of the Byzantine city is not simply a question 
of economic resources, market potential, exchange activity, or the administrative 
requirements by the state and the Church. It is intimately connected also with the 

131 See the thorough discussion in Haldon, Seventh Century, 92-124. L. Zavango’s discus-
sion of the transformation of Late Antique cities during the early middle ages has also 
shown great differentiation among settlements (Cities in Transition). 

132 See the discussion of Eleutherna and Gortyn by Christina Tsigonaki in this volume. For 
a discussion of kastra after the tenth century see Bouras, «Aspects».
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ideology of the Byzantine world and its perception of self. Cities constituted an 
important element of Byzantine self-identity».133 Settlement in general is indeed 
a reflection of the ideology of the Byzantine world, its perception of self in its 
vital space and its self-identity.134 For all aforementioned reasons, the «focus on 
a decontextualized city» is assuredly unjustified.135

On the other hand, interpreting this Byzantine strategy of sustainability and 
growth -through specific ways of using available space for settlement as in the 
cases discussed here- simply by the term «ruralization» (the closest possible 
choice within the urban-rural bipolar scheme) reflects only a small part of the 
picture. Using the term «transition» to describe hybridity is perhaps even more 
problematic as a theoretical construction: i.e. one would have to establish a) a 
transition process from one specific type of settlement to another and b) a starting 
and an ending point of this process. First of all, it would be almost impossible 
to apply either of these requirements to the dynamic and flexible character of 
medieval settlement. Secondly, it would mean evaluating settlement in a specific 
period by means of comparing it to that of another period thus, in reality, de-
contextualising it. Integrating the settlements discussed here into an urban-rural 
dichotomy would be to miss the point, because their significant features were 
not their size, form, economy, or political status but their particular exceptional 
qualities and specific role within a network as compared to the same sites in dif-
ferent periods or to other types of contemporaneous settlement.

III. Why are kastra, off-shore island settlements and «unspecified settlements» 
of the sixth-tenth centuries «in-between» or» third» spaces?

Previous discussion has shown that it might be useful to define analytical catego-
ries for settlement, based on criteria which take into account not only political 
and economic circumstances but also a whole range of qualitative criteria; the 
latter concern the role of settlements in a strategic, economic and cultural net-
work, designed to make use of natural space as a development mechanism. This 
would be important, because, roughly speaking, one might say that the criteria 
for distinguishing between Late Antique and Byzantine urban settlements are 
only qualitative. However, these qualitative criteria are decisive since they end 
up referring to new and different types of settlements based on archaeological 

133 Haldon, Seventh Century, 124. See also the study by T. Kioussopoulou in this volume.
134 See also the study by T. Kioussopoulou on the inhabitants of the Late Byzantine city and 

countryside in this volume.
135 See n. 12 above.
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criteria: i.e. the sites have different and specifically selected locations and geo-
morphology, different grids (i.e. kastra), different constituents or building ma-
terials (e.g. «unspecified settlements), and fluid typology when it comes to the 
selection of buildings.

This brings us to the discussion of how we can integrate qualitative criteria in 
the definition of analytical categories in order to distinguish between settlements. 
The interpretation of the aforementioned examples of Byzantine settlement from 
the sixth to the tenth century, which have been distinguished from other set-
tlements on the basis of qualitative criteria (i.e. evaluating geomorphology and 
relations among a network of settlements etc.) clearly demands a change of direc-
tion from any bipolar theoretical scheme for our conception of Byzantine settled 
space in that period.

On the basis of the previous discussion I would suggest that the non-bipolar 
and flexible theoretical constructions for the interpretation of settled spaces allow 
the introduction of elements such as hybridity, heterogeneity, qualitative and cul-
tural differentiation, multiple rhythms of appearance of new developments and 
the uniqueness of places in sixth- to eleventh-century settlement, all of which are 
evidenced by the archaeological data.136 In that respect analytical categories such 
as «in-between» and «third» spaces137 remain very relevant in the discussion of 
Byzantine settlements: «in-between spaces», as a category embracing any sort of 
space lying on a continuum defined by two completely different edges (e.g. urban 
and rural spaces) and «third spaces» as open and hybrid categories – hybridity 
being the key point in their definition. «Hybridity to me», writes Bhabha, «is the 
‘‘third space’’ which enables other positions to emerge. The process of cultural 
hybridity gives rise to something different, something new and unrecognizable, a 
new area of negotiation of meaning and representation».138

Why would these categories be useful for understanding the hitherto hard 
to interpret sixth- to tenth-century kastra, off-shore island settlements and «un-

136 Veikou, «Rural towns».
137 The term «in-between spaces» has been suggested by Lila Leontidou, «Alternatives to 

Modernism in (Southern) Urban Theory: Exploring In-Between Spaces», International 
Journal of Urban and Regional Research 20/2 (1996), 178-195, while «third spaces» 
was introduced by Homi Bhabha in 1990 and discussed by Edward Soja and Nan Ellin 
in 1996 (H. K. Bhabha, «The Third Space», Identity, Community, Culture, Difference, 
ed. J. Rutherford, London 1990, 207-221; E. Soja, Thirdspace: Journeys to Los Angeles 
and other real-and-imagined Places, Cambridge 1996; N. Ellin, Postmodern Urbanism, 
Cambridge Mass-Oxford 1996, 265 and n. 4). For the relevant literature and a discus-
sion of the terms in relation to the interpretation of Byzantine settlement see Veikou, 
«Rural towns».

138 Bhabha, «The Third Space», 211.
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specified settlements»? Because these categories are not just two more analytical 
categories to be added to the existing bipolar scheme: on the contrary, they are 
open (non-final) categories, which can be used for what Soja calls «a critical 
strategy of ‘‘Thirding-as-Othering’’» in the interpretation of Byzantine settle-
ment. In Soja’s own words: «In this strategy I try to open up our spatial imaginar-
ies to ways of thinking and acting that respond to all binarisms, to any attempt 
to confine thought and political action to only two alternatives by interjecting 
an-Other set of choices. In this critical thirding the original binary choice is not 
dismissed entirely but is subjected to a creative process of restructuring that 
draws selectively and strategically from two opposite categories to open new 
alternatives».139 Thus, such open categories allow us to distinguish differences 
between spaces that we are not yet in a position to adequately understand. They 
help to develop a broad spectrum of spatial interpretations because they encour-
age a sensitive understanding of settlement based on qualitative criteria, rather 
than its modernist evaluation on grounds of what could never be incontrovertibly 
objective criteria. In this sense, the open approach feels closer to descriptions 
of settlement in Byzantine texts than modern archaeologies’ need for precisely 
defined typologies ever was.

C. Concluding Remarks

Hilltop and off-shore island settlements, as well as «unspecified» nuclear or dis-
persed settlement formations, of which only churches and cemeteries have sur-
vived, are evidence of a particular population’s response to economic fragmenta-
tion, expressed through a system collapse, which, according to P. Arthur, was the 
effect of the sixth-century warfare on a fragile economic network: «Administra-
tive control outside the surviving centres and their immediate hinterlands seems 
to have been all but absent. In this context, some population groups may have 
formed hamlets, perhaps through concerns for defense, including such different 
entities as hilltop settlements or island refuge sites, or single family farms».140 
The parallel developments in settlement in Byzantium and Italy during the early 
Middle Ages indicate that there had been economic changes and mechanisms of 
settlement transformation common to both, which must have been related to the 
essential perception and use of space by medieval people around the Mediter-
ranean.

139 Soja, «Third Space», 5-6.
140 Arthur, «From Vicus to Village», 124.
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When it comes to interpreting settlement formations, problems are sometimes 
linked to the methodology and theoretical approach, of which categories are a 
basic tool. We simply cannot see something that we do not know exists. I have 
attempted to show that in Byzantium there were settlements which were hybrid 
or changeable and which could be conceived as the in-between and third spaces 
introduced by postmodern geographers. These might be better understood out-
side an urban-rural bipolar scheme because their main significance lies not in 
their urban or rural status but their specific qualities which allowed them to play 
particular roles within a process of settlement transformation. Alternative read-
ings of the existing sources are also a promising possibility in this direction.

In any case, theoretical constructions based on predetermined dichotomies 
could be overcome by recent contributions to geography which offer promis-
ing ways of understanding and interpreting settlement. I have attempted here to 
contextualize some settlement formations which would naturally remain on the 
fringes of a discussion of medieval settlement within the scope of an urban - 
rural duality, while in fact they constituted the main driving forces for physical 
survival and economic expansion. The Early and Middle Byzantine experimenta-
tion with and consequent transformation of settlement, based on the exploitation 
of space to produce sustainable local economies and self-sufficiency, generated 
prototypes of both urban and rural settlements in accordance with Greek geo-
graphic values, which proved to be of extreme longevity (until modern times) 
in Greece. Postprocessual archaeologies and postmodern geographies are able 
to propose more sensitive and open approaches. They make it possible to in-
terpret spatial differentiation, hybridity and uniqueness –all of which seem to 
have applied to the Byzantine provinces at least from the sixth to the tenth cen-
tury- through a strategy like Edward Soja’s «Thirding-as-Othering». (And, who 
knows? If Elytis’ lines, cited in the epigraph above, are right, then perhaps, one 
day, some imaginative reading of a medieval landscape might bring us closer to 
the Byzantine soul…).
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Οι πόλεις των αρχόντων: η δυναμική  
και τα όρια ενός τύπου αστικής ανάπτυξης.  

Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Μοριάς  
(13ος-16ος αι.)

Η έννοια της πόλης είναι σχετικώς δυσπροσδιόριστη τόσο για τους γεωγράφους 
όσο και για τους ιστορικούς. Για τη γεωγραφία και για τη δυτική ιστορία, η λέξη 
άρχισε να σημαίνει μετά τον 13ο αιώνα κάτι περισσότερο από έναν τόπο της 
υπαίθρου, από μια συγκέντρωση πληθυσμού, της οποίας τα μέλη είχαν περισσό-
τερα δικαιώματα από όσα είχαν οι χωρικοί. Ένας τόπος, όπου οι καλλιεργητές 
άρχισαν να μειώνονται σταδιακά προς όφελος εκείνων που ανέπτυξαν βιοτεχνι-
κές και, αργότερα, βιομηχανικές δραστηριότητες και όπου αναπτύχθηκαν, κυ-
ρίως, οι εμπορικές, οι διοικητικές ή και άλλες δραστηριότητες του τριτογενούς 
τομέα που εξυπηρετούσαν τόσο τους κατοίκους της γύρω υπαίθρου όσο και τους 
κατοίκους άλλων μικρότερων ή μεγαλύτερων πόλεων. Η διαφορά της πόλης από 
το χωριό έγκειται, επίσης, στο γεγονός ότι τα χωριά έζησαν για αιώνες σε μια οι-
κονομία αυτάρκειας αντίθετα με τις πόλεις που ζούσαν αντλώντας προϊόντα από 
τη γύρω ύπαιθρο ή από πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ας σημειώσουμε, επειδή 
έχει άμεση σημασία με το παρόν αντικείμενό μας, ότι τα προϊόντα από τα οποία 
ζούσαν οι πόλεις εξασφαλίζονταν μέσω των φόρων και μέσω της γαιοπροσόδου 
που αντλούνταν από τα αγροτικά περίχωρά τους, χάρη στην εξουσία των αρχών 
τους ή χάρη στις ιδιοκτησίες των πλουσίων κατοίκων τους.1

Όπως θα δούμε αμέσως, η πόλη ήταν μια έννοια δυσπροσδιόριστη για τους 
ανθρώπους της βυζαντινής αλλά και, γενικότερα, της μεσαιωνικής εποχής.

1 Y. Lacoste, De la géopolitique aux paysages. Dictionnaire de la géographie, Παρίσι 
2003, 407-408.
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Ο ορισμός της έννοιας «μεσαιωνική» πόλη γενικότερα και «βυζαντινή» πό-
λη ειδικότερα είναι δύσκολος. Μιλώντας γενικώς για τις μεσαιωνικές πόλεις: Ο 
αριθμός των κατοίκων τους δεν μπορεί να θεμελιωθεί επαρκώς από τις πηγές. Η 
νομική τους αναγνώριση είναι επίσης ένα πρόβλημα, αφού δεν είχαν όλες ένα 
αναγνωρισμένο καθεστώς. Όσο για τους κατοίκους, συναντάμε σχεδόν σε όλες 
τις πόλεις αριστοκράτες, μέσους, λαϊκότερους ανθρώπους και, συχνά, απλούς 
καλλιεργητές. Οι ανταλλαγές και η διακίνηση του χρήματος μέσα στις πόλεις 
είναι, επίσης, ένα περιοριστικό κριτήριο, αφού αυτές δεν συνέβαιναν αποκλει-
στικά στον χώρο των πόλεων. Δεν θα βρούμε παρά σπανίως ένα ενιαίο αστικό 
τοπίο: τείχη έχουν πάντα και τα μοναστήρια2 και, βέβαια, τα κάστρα. Ο κατα-
μερισμός της εργασίας και η εξειδίκευσή της είναι χαρακτηριστικά των πόλεων, 
και ειδικά των πόλεων του 14ου αιώνα, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε 
να τα θεωρήσουμε περισσότερο ως τα αποτελέσματα της αστικής συγκατοίκη-
σης παρά ως τις αιτίες της. Κανένα κριτήριο από αυτά που όριζαν την αρχαία 
πόλη, ή που ορίζουν τη σύγχρονη, δεν θα αρκούσε να διακρίνει τη μεσαιωνική. 
Η αρχαία πόλη είχε πολλές λειτουργίες, ήταν ιεραρχημένη και, πολιτικά, παντο-
δύναμη.3 

Ως προς τις μεσαιωνικές πόλεις μπορούμε, μόνον, να ξεχωρίσουμε μερικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία τους. Την άρθρωσή τους σε σχέση με ευρύτερες οδούς 
επικοινωνίας. Την εγκατάσταση εξουσιαστικών ομάδων μέσα σ’ αυτές, με τη 
μορφή της κρατικής εξουσίας, με τη μορφή της εκκλησιαστικής ή, τέλος, με 
τη μορφή της αριστοκρατικής. Την ύπαιθρο που τις περιβάλλει και στην οποία 
οφείλουν τα πάντα. Άλλωστε η πόλη είναι αδιανόητη χωρίς την απορρόφηση 

2 Ένα ακραίο παράδειγμα, όπου το μοναστήρι μετατρέπεται σε πόλη είναι οι Φέρες/Fere-
cik: Μ. Kiel, «Ottoman building activity along the via Egnatia: the cases of Pazargah, 
Kavala and Ferecik», The Via Egnatia under Ottoman Rule 1380-1699, Halcyon Days 
in Crete II, Ρέθυμνο 1996, 156: «troubled time of the Byzantine civil wars of the first 
half of the 14th century, when the villagers of the neighbouring area settled within the 
walls of the large fortified monastery dedicated to the Mother of God Kosmosotira, a 
12th century creation of the Comneni emperors…». 

3 R. Fossier, Enfance de l’Europe. Aspects économiques et sociaux. vol. ΙΙ. Structu-
res et problèmes, Παρίσι 1982, 980-986. La ville au moyen âge, εκδ. N. Coulet – O. 
Guyotjeannin, Παρίσι 1998. Μ. Ginatempo, «Dietro un eclissi. Considerazioni su alcu-
ne città minori dell’Italia centrale», Tredicesimo Convegno di Studi, Italia 1350-1450: 
Tra crisi, trasformazione, sviluppo. Pistoia 10-13 maggio, εκδ. G. Cherubini, Πιστόϊα 
1993, 35-76. Άλλωστε οι ιστορικοί μπροστά στη δυσκολία του ορισμού της πόλης, από 
δημογραφική τουλάχιστον άποψη, εισήγαγαν μια έννοια που διευκολύνει το πρόβλημα, 
αυτήν της μικρής, της μεσαίας και της μεγάλης πόλης. Και πάντως, η αντίθεση υπαί-
θρου-πόλεως δεν είναι πλέον ένα απόλυτο κριτήριο: βλ. P. Abrams, «Towns and Eco-
nomic Growth: some Theories and Problems», Towns in Societies: Essays in Economic 
History and Historical Sociοlogy, εκδ. P. Abrams – E. A. Wringley, Καίμπριτζ 1978, 30. 
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του αγροτικού πλεονάσματος της υπαίθρου. Η πόλη είναι βέβαια και τα μπόρ-
γκα της και οι αγορές της –τα ἐμπορεῖα των βυζαντινών πόλεων– αλλά αυτά 
δεν απευθύνονται μόνον στη δική της πελατεία. Υπάρχει τέλος, ο στρατιωτικός 
πυρήνας των πόλεων. Δεν είναι μάλιστα ο τελευταίος που εμφανίζεται χρονο-
λογικά σε μια πόλη. Ίσως είναι και ο παλαιότερος, οι άνθρωποι της ακρόπολης, 
του γουλά, του πύργου, όπου κατοικούν οι πολεμιστές, οι άνθρωποι του ηγε-
μόνα, οι άρχοντες στρατιώτες. Όλα τα παραπάνω με τη μια ή την άλλη μορφή 
θα τα συναντήσουμε και στην ύπαιθρο. Πρέπει, μήπως, να αναζητήσουμε τη 
γέννηση της πόλης, της κώμης, του οχυρού, στην ανασφάλεια της υπαίθρου; Η 
ανασφάλεια της υπαίθρου δεν είναι κάτι που έχει επαρκώς μελετηθεί και αξίζει 
να διερωτηθούμε κατά πόσον οι πόλεις που βλέπουμε να υπάρχουν ως φρούρια 
ή να γεννιούνται γύρω από τα φρούρια είναι, μόνον, η απάντηση στον φόβο των 
λεηλασιών ή των επιδρομών. 

Έχει γραφτεί για τις βυζαντινές πόλεις ότι ήταν «οικισμοί που οι πηγές απο-
καλούν πόλεις και που πρέπει να μελετηθούν στο πλαίσιο της οικονομίας της 
γης» και της «φεουδαρχίας» με την ευρύτερή της έννοια. Ακόμα και πόλεις όπως 
η Μονεμβασία,4 εμβληματική εξαιτίας των εμπορικών προνομίων των κατοί-
κων της, παραμένει μια πόλη της οποίας η αυτονομία ήταν, κατά τη διατύπωση 
της Χρύσας Μαλτέζου, «φεουδαρχικής μορφής», ή με άλλα λόγια μέρος μιας 
πολιτικής ισορροπιών ανάμεσα στην αριστοκρατία, το κράτος (στις διάφορες 
μορφές που αυτό εμφανιζόταν) και σε άλλες ομάδες λιγότερο ή περισσότερο 
ισχυρές, από τους εμπόρους έως τους καλλιεργητές. Πόλεις όπου οι εμπορικές 
συναλλαγές και ο καταμερισμός εργασίας αναπτύσσονται σε ένα βαθμό και μέ-
χρι ένα ορισμένο επίπεδο ανάπτυξης, όπως έχει αναδειχθεί, γενικά για τις βυ-
ζαντινές πόλεις, από τις εργασίες της Vera Hrochová. Είναι πόλεις «μικρές» από 
δημογραφική άποψη, χωρίς πραγματική αστικοποίηση –η διατύπωση είναι της 
Αγγελικής Λαΐου– πόλεις με οριζόντια κινητικότητα του πληθυσμού. Αλλά πά-
ντως  και σε όλες τις περιπτώσεις είναι κυρίως φρούρια, με διάφορες μορφές 
και διαφορετικού μεγέθους που απορροφούν ή διεκπεραιώνουν τον πλούτο της 
ενδοχώρας τους, συγκεντρώνουν πολεμιστές, και ελέγχονται από την αριστο-
κρατία των γαιοκτημόνων. Με άλλα λόγια είναι επενδύσεις σε εξειδικευμένες 
ομάδες ανθρώπων, σε κτηριακούς μηχανισμούς όπως τα φρούρια και, συχνά, σε 
πιο ειδικές λειτουργίες όπως το εμπόριο.5

4 Χάρις Καλλιγά, Η βυζαντινή Μονεμβασία και οι πηγές της, μτφ. Μάριος Μπλέτας, Αθή-
να 2003. 

5 Αγγελική Λαΐου, «Εμπόριο και πόλεις», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Θ΄, 237-243. 
Χρύσα Μαλτέζου, «Το Δεσποτάτο του Μoρέως», ό.π., 282-283. V. Hrochová, «Some 
Specific Features of Byzantine Cities», Bsl 55/2 (1994), 347-335.
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Οι πόλεις του ηπειρωτικού, ακαρνανικού, και άρα και του ιόνιου χώρου, κα-
θώς και αυτές του πελοποννησιακού παραδείγματος, από τον 13o έως τον 15o 
αιώνα, συγκεντρώνουν τα περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. 

Οι παρατηρήσεις του Α. Kazhdan για τις σημασιολογικές χρήσεις της λέ-
ξης κάστρον που κατατίθενται σε ένα σχετικά πρόσφατο άρθρο του, το 1998, 
συνιστούν μια εξαιρετική αφετηρία για την τοποθέτηση του προβλήματος.6 Το 
άρθρο είναι στηριγμένο σε μια λεξικολογική ανάλυση του σχετικού λεξιλογίου 
του Θεοφάνη και άλλων συγγραφέων που έγραψαν ως τον 10ο αιώνα: στο μέρος 
που ο Θεοφάνης αναφέρεται στην ιστορία της ύστερης ρωμαϊκής Αρχαιότητας 
δεν διακρίνει μεταξύ της πρωτεύουσας και των άλλων επαρχιακών κέντρων. Στο 
δεύτερο μέρος της Χρονογραφίας του, αντιθέτως, καθώς και στο έργο του Πα-
τριάρχη Νικηφόρου, αναδεικνύεται με σαφήνεια η διαφορά μεταξύ της βασι-
λεύουσας και των πόλεων-κάστρων· ο Θεοφάνης επιμένει στη λέξη κάστρον, ο 
Πατριάρχης Νικηφόρος χρησιμοποιεί τη λέξη πόλισμα. Μια λέξη που εισάγεται 
από τον Νικηφόρο στην προσπάθειά του να αποδώσει τη νέα πραγματικότητα. 
Στην ορολογία των ιστορικών του 10ου αιώνα εμφανίζεται ένα πιο επεξεργα-
σμένο ιδεολογικά λεξιλόγιο για να χαρακτηριστεί η Κωνσταντινούπολη, κυρίως 
ως βασιλεύουσα και ως ἄστυ, ενώ σε άλλους συγγραφείς, όπως στον Λέοντα 
Διάκονο, η λέξη ἄστυ χαρακτηρίζει και τις επαρχιακές πόλεις. Όλους τους συγ-
γραφείς αυτής της εποχής απασχολεί το πρόβλημα των αστικών οικισμών (urban 
settlement) του τύπου φρούριον (stronghold), αλλά κανείς ανάμεσά τους δεν ει-
σάγει μια διαφοροποιημένη ορολογία –από τον φόβο να προδώσει τη συνέχεια 
ενός ένδοξου αστικού παρελθόντος– με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν όλοι 
τους διαφορετικές λέξεις για την ίδια πόλη, αντίθετα από τον Θεοφάνη που επι-
μένει στη λέξη κάστρον. Όλοι τους, ωστόσο, αισθάνονταν την ανάγκη να αποδώ-
σουν τη νέα αστική οικιστική πραγματικότητα, που συχνά είχε καθαρά αγροτικό 
χαρακτήρα, και επιμένουν στη λέξη πόλις ακόμα και όταν μιλούν για αστικές 
πραγματικότητες που δεν είχαν σχέση ούτε με το οικείο τους περιβάλλον της 
Κωνσταντινούπολης, ούτε και με το λεξιλόγιο του εγκυκλοπαιδισμού τους. Τί 
είχε συμβεί ώστε να μεταφράζεται σε τόσες σημασιολογικές διακυμάνσεις;

Η αρχαία και πρωτοβυζαντινή πόλη δεν υπήρχαν πια· η «κρίση» των πό-
λεων δεν είχε αγγίξει μόνον τη Δύση· οι περισσότερες βυζαντινές πόλεις ήταν 
προφυλακές σε αγροτικό περιβάλλον (rural outpost), ή, στην καλύτερη περίπτω-
ση, φτηνές απομιμήσεις της Κωνσταντινούπολης, όπως έχει παρατηρήσει ο P. 
Magdalino από το 1993.7 Οι πόλεις της Αρχαιότητας επέζησαν, όσες επέζησαν, 

6 A. P. Kazhdan, «Polis and Kastron in Theophanes and in some other historical texts», 
Εὐψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, τ. Β΄, Παρίσι 1998, 345-360.

7 P. Magdalino, The Empire of Manuel I Komnenos, 1143-1180, Καίμπριτζ 1993, και Ka-
zhdan, «Polis and Kastron», 354-355.
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ως κάστρα· οχυρά και φρούρια δηλαδή, από τα οποία οι αρχές μπορούσαν να 
ελέγχουν τη βασιλική στρατολόγηση, τη φορολόγηση και την ορθοδοξία των 
κατοίκων.8

Ας περάσουμε τώρα, πάντα χάρη στον Α. Kazhdan, σε έναν εμβληματικό 
ιστορικό που έζησε στο πέρασμα από τον 12o στον 13o αιώνα:9 στον Νικήτα 
Χωνιάτη και στην Ιστορία του. Ο Χωνιάτης έγραφε, σχεδόν, στην αρχαία γλώσ-
σα και το λεξιλόγιό του μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα πλούσια αποθέματά 
της για τις αναπαραστάσεις του. Η λέξη που χρησιμοποιεί κυρίως είναι η λέξη 
πόλις, αλλά και οι λέξεις πόλισμα, πολισμάτιον, πολίχνιον, πολίχνη, μεγαλόπολις, 
μητρόπολις, τετράπολις, καλλίπολις, ἄστυ, φρούριον, ἔρυμα, ὀχύρωμα, κάστρον. Η 
κύρια λέξη του, η πόλις, διακρίνει από άλλου τύπου οικισμούς όπως είναι η χώρα 
ή η κώμη –στον Χωνιάτη αυτή η λέξη σημαίνει κυρίως το χωριό– το φρούριον, 
ή το σύνθετο κώμη και φρούριον. Η λέξη πόλισμα, που δεν τη χρησιμοποιεί ποτέ 
για την Κωνσταντινούπολη, παίρνει μερικές φορές στον λόγο του τη σημασία 
της πόλης, όταν π.χ. αναφέρεται στην Αδριανούπολη, την οποία αποκαλεί τειχι-
σμένο πόλισμα, στην Αρκαδιούπολη, το πόλισμα που ίδρυσε ο Αρκάδιος, αλλά 
και στην Κέρκυρα, στο Διδυμότειχο, στο Τζούρουλον, στη Μοσυνούπολη κ.ά., 
που σε άλλα σημεία του έργου του αποκαλεί, ωστόσο, και πόλεις. Ο ίδιος ερμη-
νεύει τη λέξη πολίχνιον ως μια συγκέντρωση πληθυσμού με άλλη μορφή από την 
πόλη, το χωριό ή το φρούριο, ορίζοντας ως πολίχνια τις πόλεις του Βελιγραδίου, 

8 G. Ostrogorskij, «Byzantine Cities in the Early Middle Ages », DOP 13 (1959), 47-
66. Hélène Ahrweiler, «L’Asie Mineure et les invasions arabes (VIIe-IXe s.)», Revue 
Historique 227 (1962), 28-32 [= Études sur les structures administratives et sociales de 
Byzance, Λονδίνο 1971, αρ. IX]. Της ίδιας, «Les forteresses construites en Asie Mineure 
face à l’invasion Seldjoucide», Akten des XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress, 
Μόναχο 1960, 182-189, [= ό.π., αρ. XVII]. Της ίδιας, «Choma=Aggelokastron: une 
forteresse byzantine», REB 24 (1966), 278-283 [= ό.π, αρ. X]. W. Müller-Wiener, «Von 
Polis zum Kastron. Wandlungen der Stadt im Aegäischen Raum von der Antike zum 
Mittelalter», Gymnasium 93 (1986), 435-475. Ηelen Saradi-Mendelovici, «The Demise 
of the Ancient City and the emergence of the Medieval City in the Eastern Roman 
Empire», Échos du Monde Antique/Classical Views, 32, n.s., 1988, 365-401. Της ίδιας, 
«The Dissolution of the Urban Space in the Early Byzantine Centuries: the Evidence of 
the Imperial Legislation», Σύμμεικτα Μνήμη Δ. Ζακυθηνού, τ. Β΄, Αθήνα 1994, 295-308. 
Για μια επισκόπηση στην πλούσια βιβλιογραφία στις σλαβικές γλώσσες, επιμένοντας 
όμως στη διάκριση βυζαντινές πόλεις/δυτικές πόλεις, βλ. Ζ. V. Oudaltsova, «Les villes 
de l’empire byzanin et des pays de l’Europe occidentale au Moyen Âge», Βυζαντινά 
13/2 (1985), 1543-1566.

9 A. P. Kazhdan, «Byzantine Town and Trade as Seen by Niketas Choniates», Στέφανος. 
Studia byzantina ac slavica Vladimíro Vavřínek ad annum sexagesimum quintum de-
dicata, εκδ. Růžena Dostálová – Václav Konzal – Lubomíra Havlíková, Πράγα 1995, 
209-218.
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της Περγάμου και του Αδραμυττίου, εννοώντας προφανώς μικρές από δημογρα-
φική άποψη συγκεντρώσεις πληθυσμού. Όταν μιλά για φρούρια, τα διακρίνει 
από τις πόλεις, επιμένοντας στον στρατιωτικό τους χαρακτήρα, αλλά ο κατάλο-
γος των φρουρίων του επικαλύπτεται σε ένα βαθμό με τις πόλεις του και τα πο-
λίσματά του: Κέρκυρα, Δορύλαιον, Στενήμαχος, Διδυμότειχον, Μυριοκέφαλον 
κ.ά. Η λέξη έρυμα αντιδιαστέλλεται με τη λέξη φρούριον, αλλά συχνά, είκοσι μια 
φορές, είναι και συνώνυμή της. Καμιά φορά μάλιστα, η λέξη χρησιμοποιείται 
για να δηλώσει κάποια μεγαλύτερη πόλη, όπως την Αθήνα, το Τζούρουλον, την 
Κέρκυρα, την Ακροκόρινθο.

Όσο για τη λέξη κώμη, αυτή σημαίνει κατά λέξη την «πόλη-χωριό» και αφο-
ρά, σε μια τουλάχιστον περίπτωση, αλλά χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τί εννοεί ο 
Χωνιάτης, μια συγκέντρωση πολυάριθμων κατοίκων. Στο σύνολό της η προσέγ-
γιση του Χωνιάτη απαξιώνει τις εμπορικές δραστηριότητες των κατοίκων των 
πόλεων και δεν εμπιστεύεται τις εξαγωγές εμπορευμάτων. Απαξιώνει αυτούς 
που ασχολούνται με την αγορά και ιεραρχεί, εντέλει, τις πόλεις σε μεγάλες, μι-
κρότερες, πολίσματα και πολίχνες, σε φρούρια και ερύματα, και σε πολιτικά 
ασήμαντες κωμοπόλεις. Το ενδιαφέρον της ταξινόμησης του Χωνιάτη είναι με-
γάλο, καθόσον αφορά την αυτοκρατορική ιδεολογία του και δείχνει πως ο τρόπος 
που καταλαβαίνει τον αστικό δυναμισμό εξαρτάται από μια ιεράρχηση που έχει 
στην κορυφή της τη Βασιλεύουσα. Αποδεικνύει όμως, έμμεσα, ότι στις πόλεις 
συνέβαιναν πράγματα που τις καθιστούσαν δυναμικές πολιτικά και οικονομικά, 
και πέρα από τα όρια της αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Ο Χωνιάτης δεν ομιλεί 
σχεδόν καθόλου σχετικά και μόνον έμμεσα μπορούμε να εξαγάγουμε συμπερά-
σματα για τη φυγόκεντρη δύναμη που αποτελούν οι πόλεις, τα πολίσματα και τα 
φρούρια, καθώς και η οικονομική τους ανάπτυξη. Η ταξινόμησή του, ωστόσο, 
επιτρέπει να υποψιαστούμε μια ποικιλόμορφη οργάνωση του χώρου, όπου δια-
πλέκονται, χωρίς τα όρια να είναι πάντα σαφή, οχυρωμένοι χώροι διαφορετικών 
μεγεθών με πληθυσμούς επίσης διαφορετικών μεγεθών. Επιπλέον η λέξη πόλις, 
που κυρίως χρησιμοποιεί ο Χωνιάτης, είναι ένα δάνειο από την αρχαία γλώσσα, 
το οποίο δεν εξέφραζε απαραίτητα τις πραγματικότητες που προσπαθούσε αυτός 
να περιγράψει, όπως δεν τις εξέφραζαν, άλλωστε, και οι άλλες λέξεις που χρησι-
μοποιεί παρά την προσπάθειά του να διασαφηνίσει και να ιεραρχήσει τις πόλεις 
κατά μέγεθος ή και σημασία. 

Το λεξιλόγιο της δημώδους γλώσσας της υστεροβυζαντινής περιόδου είναι 
δια φωτιστικό ως προς την εξέλιξη του παραπάνω φαινομένου, αφού επιβεβαιώ-
νει την τάση οι πόλεις να ταυτίζονται με τα κάστρα. Αν και δεν έχουμε ολο-
κληρώσει μια έρευνα σχετικά με το λεξιλόγιο περί πόλεων στο Χρονικόν του 
Μoρέως, στο Χρονικόν των Τόκκων και στο Χρονικόν των Ιωαννίνων, χρησιμο-
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ποιώντας εν μέρει τα πορίσματά της και εν μέρει τα πορίσματα άλλων ερευνη-
τών10 θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε μερικά συμπεράσματα. Το πρώτο από 
αυτά είναι ότι στη δημώδη γλώσσα της ύστερης βυζαντινής εποχής έχει κυριαρ-
χήσει η λέξη κάστρον με τη σημασία της πόλης, όπως την είδαμε να αναδεικνύε-
ται ήδη στους συγγραφείς της μεσοβυζαντινής εποχής. Η λέξη κάστρον σημαίνει 
την πόλη, την ακρόπολη και το απλό οχύρωμα, με την παράλληλη γενίκευση 
της λέξης χώρα ως συνώνυμης της πόλης, κάτι που όπως είπαμε δεν γίνεται στη 
γλώσσα του Χωνιάτη. Η λέξη χώρα χαρακτηρίζει συνήθως ορισμένες μεγαλύτε-
ρες σε πληθυσμό πόλεις, αλλά και τον κατοικημένο χώρο εκτός τειχισμού. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα από το Χρονικόν του Μoρέως: Κι ἀφών τὴν χώρα 
ἀπήρασιν, ἐκεῖνοι γὰρ τοῦ κάστρου. 

Το φαινόμενο έχει σχολιαστεί ήδη από τον Kirsten, ο οποίος υποστηρίζει 
ότι η πόλη πρέπει να εκλαμβάνεται μάλλον ως οχυρωμένο κέντρο και όχι ως η 
πόλη με τη σημασία που έχει αυτή η πραγματικότητα στη Δύση.11 Σχόλιο που, 
όμως, δεν μπορούμε να δεχτούμε με ευκολία σήμερα που γνωρίζουμε καλύτερα 
τις πόλεις της μεσαιωνικής Δύσης.12 Ας σημειώσουμε ότι παρόμοια προβλήματα 
σημασίας παρουσιάζουν και οι λέξεις καστέλλι και φρούριον, όπως θα δούμε 
παρακάτω.

Το κάστρο είναι η ελάχιστη συγκέντρωση πληθυσμού γύρω από έναν ιδιαι-
τέρως οχυρωμένο τόπο, τον γουλᾶ. Το φαινόμενο είναι γνωστό και πολύ συχνά 
σχολιασμένο· ας θυμίσουμε τη διατύπωση εἰς κάστρον ἡμῶν Γρεβενὸν λεγόμε-
νον, καὶ ἐκράτει τὸν κουλᾶν τοῦ κάστρου ἐκείνου.13 Εννοείται ότι όλα τα κάστρα, 
δηλαδή οι πόλεις, δεν είχαν κουλά, όπως παρατηρεί και ο Κεκαυμένος. Συχνά 
το ίδιο το κάστρο ονομάζεται και χώρα. Το φαινόμενο είναι γνωστό σε διάφο-
ρες παραλλαγές και σχολιασμένο από τους ιστορικούς. Σε πολλές περιπτώσεις, 

10 Μ. Κορδώσης, «Κάστρα Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας στο Χρονικό των Τόκκων: 
Γενικά τοπογραφικά χαρακτηριστικά», Αφιέρωμα στον N. G. L. Hammond, Θεσσαλονί-
κη 1997, 256-261. 

11 E. Kirsten, «Die byzantinische Stadt», Berichte zum XI. Ιnternationalen Byzantinisten-
Kongress, V/3, Μόναχο 1958, 38. 

12 Fossier, Enfance de l’Europe, 981-986. P. Horden, «The Abrams Test. Ancient and Me-
dieval Cities in Recent Historiography», Journal of Urban History 26 (1999-2000), 
479, 491.

13 Μ. Κορδώσης, Τα βυζαντινά Γιάννενα. Κάστρο (πόλη) – Ξώκαστρο – Κοινωνία – Διοί-
κηση – Οικονομία, Αθήνα 2003, 71 και σημ. 153. 
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στο παράδειγμα των Ιωαννίνων,14 των Σερβίων15 αλλά και της Κέρκυρας16 έξω 
από την ακρόπολη χτιζόταν μια πρώτη, μια δεύτερη ή και μια τρίτη ζώνη τεί-
χους που περιλάμβανε τους πληθυσμούς που είχαν την τάση να συγκεντρώνο-
νται έξω από τις ακροπόλεις, στα εμπόρια ή στα μπόργκα· οι λέξεις αυτές αν 
και διαφορετικής ετυμολογικής προέλευσης είχαν την ίδια σημασία.17 Με αυ-
τήν την ευρύτερη έννοια, την έννοια της πόλης, η λέξη κάστρον συναντάται και 
σε συγγραφείς της αρχαίας γλώσσας, όπως στην Άννα την Κομνηνή, σε επίση-
μα κείμενα όπως τα αυθεντικά χρυσόβουλλα που αναγνωρίζουν προνόμια στις 
πόλεις αλλά, κυρίως, και στα δημώδη Χρονικά που προαναφέραμε. Η δυναμική 
του φαινομένου ήταν τέτοια που ακόμα και οι λέξεις πολίχνη και πολίχνιον απέ-
κτησαν τη σημασία του κάστρου, όπως έχει δείξει η Ελισάβετ Ζαχαριάδου.18 
Θα δεχτούμε, λοιπόν, ότι τα κάστρα της μεσοβυζαντινής πόλης εξελίσσονται, 
όταν εξελίσσονται, στις πόλεις-κάστρα της υστεροβυζαντινής περιόδου με μια 
διεύρυνση του αρχικού τειχισμένου χώρου τους. Και στην εξέλιξή τους απέκτη-
σαν οι περισσότερες κατοικημένους χώρους έξω από τα τείχη, τα εμπορεία και 
τα μπόργκα. Παρατήρηση που ισχύει για το σύνολο των πόλεων που συναντού-
με στις υπό εξέταση περιοχές, δηλαδή στην Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, την 
Πελοπόννησο και τα νησιά του Ιονίου. 

14 ό. π., 71-73. 
15 Λαΐου, «Εμπόριο και πόλεις», 240. Π. Τσολάκης «Συμβολή στην τοπογραφία της βυζα-

ντινής Καστοριάς», Αφιέρωμα στον N. G. L. Hammond, 456-457. Κορδώσης, «Κάστρα 
Ηπείρου», 251-252. 

16 Ε. Κόντσινα, Η βυζαντινή πόλη, μτφ. Κατ. Δασκαλάκη, Αθήνα 2009 (1η ιταλ. έκδ. 
2003), 183-192. Δ. Τσουγκαράκης, «Η βυζαντινή Κορυφώ: Κάστρον ή πόλις;», Κέρ-
κυρα, μια μεσογειακή σύνθεση: νησιωτισμός, διασυνδέσεις, ανθρώπινα περιβάλλοντα, 
16ος-19ος αι., εκδ. Αλ. Νικηφόρου, Κέρκυρα 1998, 221-222. Σ. Ν. Ασωνίτης, Η Κέρκυ-
ρα και τα ηπειρωτικά παράλια στα τέλη του Μεσαίωνα (1386-1462), Θεσσαλονίκη 2009, 
76-79.

17 Κορδώσης, «Κάστρα Ηπείρου», 256-257.
18 Ε. Ζαχαριάδου, «Πολίχνη και πολίχνιον», Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τ. Α΄, Ρέθυ-

μνο 1986, 242-247. Κορδώσης, Τα βυζαντινά Γιάννενα, 72. Αυτή η προοπτική γίνεται 
καλύτερα αντιληπτή παρακολουθώντας την εξέλιξη των πόλεων και μετά την οθωμα-
νική κατάκτηση, βλ. Tr. Stoianovich, «A route type: the Egnatia under ottoman rule», 
The Via Egnatia, 205: «in 1446, the Turks founded the fortress city of Elbasan (called 
Terra Nuova by the Franks, Neokastro by the Greeks, and Novigrad by the Slavs, around 
which grew, by 1470, a grandissimo borgo. […] Τhey established strongholds on the 
Isthmi and at the convergence of the routes from Alessio and Durazzo to Tirana […] 
a town similarly founded around 1470 to which they added, by 1472, a suburb known 
in the Italian sources as il borgo di Tirana. In 1478 and 1479, they successively seized 
the Venetian port of Alessio and the Venetian lake of fortress city of Scutari (Shkoder, 
Skadar)».
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Ας σημειώσουμε, επίσης, ότι στο Χρονικόν των Ιωαννίνων στην παλαιότερη 
και λογιότερη εκδοχή του19 τα κάστρα των Ιωαννίνων και των Τρικκάλων, της 
Βέροιας και της Άρτας ονομάζονται και πόλεις·20 ταυτίσεις των δυο λέξεων που 
αποδεικνύουν την ταύτιση των πραγμάτων σε τέτοιο βαθμό που, όπως θα δούμε, 
τίθεται ένα πρόβλημα σημαντικό για τον σύγχρονο ιστορικό αφού, ακόμη και αν 
σταθούμε στις λέξεις μόνον –αλλά συχνά έχουμε μόνον αυτές– είναι δύσκολο να 
ξεχωρίσουμε την πόλη από το απλό οχύρωμα ή το φρούριο. 

Θα δώσουμε το παράδειγμα του Σανταμερίου στον Μοριά, το γαλλικό Escuel, 
ένα κάστρο βόρεια της πεδιάδας της Ήλιδας.21 Περιλαμβάνει στα περίχωρά του, 
το 1391, πεντακόσιες εστίες, όταν η Καλαμάτα, η Γλαρέντζα και η Ανδρούσα 
που θεωρούνται γενικώς πόλεις από τους ανθρώπους της εποχής τους δεν ξε-
περνούσαν τις τριακόσιες εστίες.22 Ο βυζαντινός ιστορικός Χαλκοκονδύλης το 
χαρακτηρίζει Σανταμέριον πόλιν, θεωρώντας έτσι το κάστρο ως ένα καταφύγιο 
των πλούσιων ιδιοκτητών των περιχώρων, όπου και καταφεύγουν κατά την οθω-
μανική κατάκτηση για να διαπραγματευτούν τους όρους της παράδοσής τους. Οι 
κάτοικοι των περιχώρων του κάστρου λειτουργούν, άρα, και αυτό δεν διαφεύγει 
από τον Χαλκοκονδύλη, ως οι κάτοικοι μιας πόλης με τη συνέλευσή τους, ένα 
χαρακτηριστικό αντιπροσωπευτικό όργανο, γνωστό και από άλλες ιστορίες της 
εποχής. Το μικρό κάστρο της βαρονίας της Χαλανδρίτσας –σήμερα δεν σώζεται 
παρά μόνον το χωριό– ονομάζεται από τον Σφραντζή23 πτολίεθρον. Κρίνοντας 
από τα παραπάνω, μπορούμε να συμπεράνουμε, προσωρινά έστω, ότι για τους 
ανθρώπους της υστεροβυζαντινής εποχής η πόλη είναι κυρίως ο οχυρωμένος 
χώρος, από την πιο μικρή κλίμακά του, του κάστρου όπως το Σανταμέριον, μέ-
χρι την πιο οργανωμένη και πολύπλοκη κλίμακα της πόλης-κάστρου, όπως τα 
Ιωάννινα, η Άρτα, η Πάτρα, η Κέρκυρα και άλλες, οι οποίες συγκεντρώνουν πε-
ρισσότερες και πιο εντατικοποιημένες λειτουργίες από τα απλά φρούρια. Πολλά 
φρούρια, ωστόσο, οδήγησαν στη δημιουργία πόλεων με την ευρύτερη έννοια, 
πολλά εγκαταλείφθηκαν ή ξέπεσαν σε απλά χωριά και κωμοπόλεις. Επομένως 

19 L. Maksimović, «Το Χρονικό των Ιωαννίνων ως ιστορική πηγή», Το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου για το Δεσποτάτο της Ηπείρου, Άρτα 1992, 53-
62. Λ. Ι. Βρανούσης, «Το Χρονικόν των Ιωαννίνων κατ’ ανέκδοτον δημώδη επιτομήν», 
Επετηρίς του Μεσαιωνικού Αρχείου 12 (1962), 57-115. Του ιδίου, Χρονικά της Μεσαιω-
νικής και Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου. Εκδόσεις και χειρόγραφα, Ιωάννινα 1962. 

20 Βρανούσης, «Το Χρονικόν των Ιωανίνων», 76-77 §4-5.
21 Α. Bon, La Morée franque: Recherches histοriques, topographiques et archéologiques 

sur la principauté d’Achaïe (1204-1430), Παρίσι 1969, 343.
22 ό.π., 410, 325. 
23 ό.π., 458-461.



216

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 8ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ

σε μια διερεύνηση της αστικής δυναμικής πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους 
οιονεί ή εν δυνάμει αστικούς πυρήνες, οχυρά, φρούρια, καστέλλια. 

Οι ιστορικοί της βυζαντινής πόλης υπήρξαν ευαίσθητοι σε αυτές τις σημα-
σιολογικές ταλαντεύσεις των πηγών και κατά κάποιον τρόπο τις μετέφεραν στο 
έργο τους. Ο σημαντικότερος ιστορικός του Δεσποτάτου του Μoρέως, ο Δ. Ζα-
κυθηνός, διαχωρίζει σε πόλεις, οχυρωμένους οικισμούς, μεγάλες αγροτικές κώ-
μες, μικρές κώμες, σε φρούρια, σε νέες συγκεντρώσεις πληθυσμού.24 Διακρίνει 
όμως, και πολύ σωστά, τις νέες πόλεις που ιδρύουν οι Φράγκοι, όπως τη Γλα-
ρέντζα, και βέβαια τον Μυστρά οι οποίες αρχικά δεν ήταν παρά απλά κάστρα 
που κατέληξαν στη συνέχεια να είναι πραγματικές πόλεις για τα δεδομένα της 
εποχής· αλλά διακρίνει και τα κάστρα του Βασιλικού ή Βασιλικάτα στην αρχαία 
Σικυώνα, το Άστρος, το Γεράκι, το Ναυαρίνο:25 οχυρωμένοι τόποι όλοι αυτοί, 
με πολλαπλές λειτουργίες που δύσκολα θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε από 
τις πόλεις. Άλλωστε θα μπορούσαμε να επιμείνουμε και στις ομοιότητες που 
παρουσιάζουν τα οχυρωμένα χωριά και οι αγροτικές κώμες, όπως το Αράκλο-
βο, με τις πόλεις. Οχυρωμένα χωριά και κώμες που εκτός από τη στρατιωτική 
λειτουργία τους –αν και η στρατιωτική λειτουργία δεν μπορεί να διαχωριστεί 
από την οικονομική αυτήν την εποχή– βλέπουμε να συγκεντρώνουν, έστω σε 
εμβρυακή μορφή, και εμπορικές λειτουργίες χάρη στα εμπορεία τους ή τις εμπο-
ροπανηγύρεις τους:26 αναφέρουμε χαρακτηριστικά το Νίκλι, τη Βελιγοστή, την 
Καρύταινα, την Κερνίτζα, το Αργυρόκαστρο, την Άκοβα.27 Δεδομένου μάλιστα 

24 D. Zakythinos, Le despotat grec de Morée, τ. Β´, εκδ. Χρύσα Μαλτέζου, Λονδίνο 1975, 
148-150. Του ιδίου, «La ville byzantine», Diskussionsbeiträge zum XI. Internationa-
len Byzantinisten-Kongress, München 1958, 75-90 [= Byzance. État, société, économie, 
Λονδίνο 1973, αρ. VII]. Φυσικά πρέπει να διερωτηθούμε, σήμερα, από πού αντλεί ο 
Ζακυθηνός, όπως άλλωστε και ο Α. Bon, τη «γεωγραφική» του ορολογία, δηλαδή τις 
εννοιολογήσεις του. Μπορούμε να καταθέσουμε ως υπόθεση ότι και οι δυο στηρίζονται 
στον γεωγράφο Vidal de la Blanche, και στη διοικητική ορολογία και οργάνωση (πόλις, 
κώμη, χωρίον) της εποχής του (νομός, επαρχία). Επομένως για τον Ζακυθηνό πρόκει-
ται για την ορολογία που είχε εισαγάγει το ελληνικό κράτος μέσω της νομοθεσίας περί 
Δήμων και Κοινοτήτων. 

25 Zakythinos, Le despotat grec, 130.
26 Α. Λαμπροπούλου, «Οι πανηγύρεις στην Πελοπόννησο κατά τη μεσαιωνική εποχή», 

Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς Συμποσίου Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο. Τομές και συ-
νέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, ΕΙΕ/ΚΒΕ, Αθήνα 1989, 291-310. Για 
την οικονομία γενικότερα βλ. Eleni Sakellariou, «Latin Morea in the Late Middle Ages: 
Observations on its Demography and Economy», Porphyrogenita. Essays on the Histo-
ry and Litterature of Byzantium and the Latin East in Honour of Julian Chrysostomides, 
εκδ. C. Dendrinos – J. Harris – E. Harvalia-Crook – J. Herrin, Χάμσαϊρ 2003, 301-316. 

27 Zakythinos, Le despotat grec, 158-159.
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ότι έχουμε να κάνουμε με μια φεουδαρχική πολιτική οργάνωση, η λειτουργία 
ενός κάστρου ως πρωτεύουσας μιας βαρονίας, όπως π.χ. της Καρύταινας για 
τους Briel, συγκεντρώνει πολλές από τις λειτουργίες μιας πόλης, όπως τουλάχι-
στον γινόταν αυτή κατανοητή κατά τους υστεροβυζαντινούς αλλά και γενικότε-
ρα τους μεσαιωνικούς χρόνους.28

Παρόμοιες ιεραρχήσεις με αυτές του Δ. Ζακυθηνού στον χαρακτηρισμό των 
πελοποννησιακών πόλεων θα βρούμε και στον Α. Βοn,29 όταν π.χ. μιλά για την 
Άκοβα, την οποία αναγνωρίζει ως απλό κάστρο, αν και διαπιστώνει ότι ο Χαλκο-
κονδύλης την αναφέρει ως πόλη, ή όταν μιλά για τη Χαλανδρίτσα και το Σαντα-
μέρι που επίσης θεωρήθηκαν πόλεις. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Ζακυθηνός, 
και νομίζουμε ότι δίνει έτσι το κλειδί για να καταλάβουμε τον δυναμισμό ενός 
χαρακτηριστικού τύπου πόλης της εποχής: «οι ισχυρές συγκρούσεις μεταξύ Ελ-
λήνων και Φράγκων, η κοινωνική οργάνωση και οι φεουδαρχικές συγκρούσεις 
επιτάχυναν τις μετακινήσεις των πληθυσμών» που ανάμεσά τους «το φαινόμε-
νο της εμφάνισης νέων πόλεων είναι το πιο σημαντικό».30 Κατά τη γνώμη μας 
εντάσσει πολύ σωστά αυτό το φαινόμενο ως μια αντίδραση στην απογύμνωση 
των πόλεων που παρατηρήθηκε μεταξύ του 8ου και του 10ου αιώνα. Χρονολογι-
κά αυτή η αστική αναδιάταξη συνέπεσε με τη φραγκική κατάκτηση, η οποία και 
την αναζωογόνησε ουσιαστικά.

Έχουμε επομένως και ένα νέο κύμα οχυρωμένων οικισμών που δημιουργού-
νται από τον δυναμισμό της λατινικής εγκατάστασης. Ορισμένοι από αυτούς 
τους οικισμούς οδήγησαν σε ολοκληρωμένες πόλεις. Ένα φαινόμενο που δεν 
είναι άγνωστο για την ίδια περίοδο και εκτός της λατινικής κατάκτησης. Θα 
επαναλάβουμε ότι πολλές από αυτές τις νέες πόλεις ξέπεσαν στη συνέχεια σε 
απλά χωριά ή εγκαταλείφθηκαν προς όφελος άλλων τύπων οικισμών όπως στην 
περίπτωση της Καρύταινας.31

28 ό.π., 159-160.
29 Bon, La Morée franque, 522, 518-521, 366-369, 393.
30 Zakythinos, Le despotat grec, 148-149. Για νεώτερες έρευνες αρχαιολογίας πεδίου, βλ. 

J. Alchermes – F. Cooper – D. Fortenberry – H. Griebel, «Satellite Reconnaissance and 
Frankish Settlements in Western Peloponnesos», Πόλεις και επικοινωνίες στη Μεσόγειο 
και τη Μαύρη Θάλασσα. Επιλογή ανακοινώσεων από τα Ε΄, Στ΄, Ζ΄ και Η΄ Συμπόσια 
Ιστορίας και Τέχνης του Μονεμβασιώτικου Ομίλου, εκδ. Χάρις Καλλιγά – Αλ. Μάλ-
λιαρης, Αθήνα 2006, 15-31. Όλες οι σχετικές έρευνες μπορούν να αποτελέσουν μια 
ευκαιρία επανανάγνωσης του μεσαιωνικού τοπίου και της συνάρθρωσης των «μικρών» 
οικισμών με αυτό που θα αποκαλούσαμε πόλη: βλ. P. Lock – G. D. R. Sanders, The 
Archaeology of Medieval Greece, Οξφόρδη 1996. 

31 Bon, La Morée franque, 369. Η μεγάλη τομή στον χαρακτήρα των πελοποννησιακών 
πόλεων φαίνεται πως είναι η ίδρυση του ελληνικού κράτους, οπότε και οροθετείται η 
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Ας επιθεώρησουμε τώρα και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των πόλεων 
που ορίσαμε παραπάνω έναν αριθμό κάστρων από την Ήπειρο και την Αιτω-
λοακαρνανία. Υπάρχει σίγουρα μια ζώνη πόλεων-κάστρων που αποτελεί την 
κορυφή μιας ιεραρχίας, αν λάβουμε ως κριτήριο τη γεωγραφική, τη στρατηγική 
και τη διοικητική τους σημασία: Ιωάννινα, Άρτα, Δρυινούπολη, Αργυρόκαστρο, 
Βεράτιο, Κάνινα, Δεάβολη, Χειμάρα. Στη συνέχεια έχουμε μια άλλη ζώνη πα-
ραθαλάσσιων κάστρων σε συνάρτηση με τις πόλεις-κάστρα του εσωτερικού: 
Αυλώνα, Δυρράχιο, Πάργα, Πάνορμο, Βουθρωτό, Σοποτό, Στροβίλι, Κέρκυρα. 
Όλες αυτές οι πόλεις είναι γνωστές και επαρκώς, ή σχεδόν επαρκώς, μελετημέ-
νες ως προς τη θέση τους, τις λειτουργίες τους, τη δυναμική τους.32 Πρέπει να 
περάσουμε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο της οργάνωσής τους για να έχουμε μια 
ιδέα της οικιστικής δυναμικής των αρχόντων. Γύρω από τα Ιωάννινα γνωρίζουμε 
για τους οχυρωμένους οικισμούς-κάστρα, καστέλλια, φρούρια –οι λέξεις εναλ-
λάσσονται εύκολα στις πηγές– της Αραχωβίτσας, της Βελλάς, της Βελτσίστας, 

σχεδόν οριστική διάκριση μεταξύ πόλης και κώμης και πολλοί οικισμοί ξανακτίζονται 
και ανακατατάσσονται ως προς τη σημασία τους με άλλα κριτήρια: βλ. Π. Τσακόπου-
λος, «Οι μαρτυρίες περιηγητών και απεσταλμένων για τις πόλεις της οθωμανικής Πε-
λοποννήσου και οι τοπογραφικές αποτυπώσεις της περιόδου 1828-1836», Περιηγητές 
και αξιωματούχοι στην Πελοπόννησο. Περιγραφές-αναφορές-στατιστικές. Προς τιμήν 
του σερ Στήβεν Ράνσιμαν, Μονεμβασία 1994, 187-222. Η χαρτογραφία και η γεωγρα-
φική εικονογραφία μπορούν να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό βοήθημα για την παρακο-
λούθηση της μορφής και της εξέλιξης της μορφής των πόλεων: βλ. Η Πελοπόννησος. 
Χαρτογραφία και ιστορία, 16ος-18ος αι., Αθήνα 2006, 44, 148, 155, με απεικονίσεις Αν-
δραβίδας, Κελεφά, Χλεμουτσίου, Ζαρνάτας, Πάτρας, Μονεμβασίας, Καλαμάτας, όπου 
βέβαια δεν μπορεί να διακριθεί η έννοια του οχυρωμένου χώρου από αυτήν της πόλης. 
Πάντως φαίνεται ότι αρχίζει να επικρατεί το δημογραφικό στοιχείο, αφού οι οικισμοί 
έως εκατόν κατοίκους γίνονται κατανοητοί ως χωριά και εκείνοι με πάνω από εκατόν 
ως πόλεις: βλ. J. D. Alchermes, «Town and Village in Venetian Peloponnesos», Πόλεις 
και Επικοινωνίες, 142-143. Η δημογραφία πάντως δύσκολα μπορεί να απαντήσει για τη 
μεσαιωνική πόλη παρά το βιβλίο του Β. Παναγιωτόπουλου, Πληθυσμός και οικισμοί της 
Πελοποννήσου, 13ος-18ος αι., Αθήνα 1985. 

32 Stoianovich, «A route type: the Egnatia under ottoman rule», 203-204, 214-215. A. 
Ducellier, La façade maritime de l’Albanie au Moyen Âge, Θεσσαλονίκη 2003, 76, 135, 
181. M. von Šufflay, «Städte und Burgen Albaniens, hauptsächlich während des Mittel-
alters», Akademie der Wissenschaften in Wien, ph.-hist. Kl. LXIII, τ. Α΄, Βιέννη 1924, 
1-81. A. Gegaj, L’Albanie et l’invasion turque au XVe siècle, Louvain 1937, 38-40, 
43-47, 142-143, 152-154. G. Veinstein, «Avlonya (Vlorë), une étape de la voie Egnatia 
dans la seconde moitié du XVIe s.», The Via Egnatia, 217κε. J. Nehama, Histoire des 
Israélites de Salonique, τ. Γ΄. L’âge d’or du séfaradisme salonicien, 1536-1593, τχ. 
2, Θεσσαλονίκη 1936. Ασωνίτης, Η Κέρκυρα και τα ηπειρωτικά παράλια, 47-111. Α. 
Ducellier, «La présence latine sur les côtes albanaises du XIe au XIIIe siècle: modalités 
et conséquences», Εὐψυχία, 209-223. Κορδώσης, Τα βυζαντινά Γιάννενα, 184-188.
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της Βήσσανης, τη Βουρσίνας, της Βρίμπιανης, του Δελβινακίου, της Δραγω-
μής, της Κρετζουνίστας, του Ρεβνίκου, του Λαχανόκαστρου, του Μαζαρα κίου, 
των Σουδενών.33 Όλα αυτά τα καστέλλια ελέγχουν περάσματα των μεγάλων 
οδικών αρτηριών και άρα συμμετέχουν σε έναν τύπο οικονομικής δραστηριό-
τητας. Ελέγχουν επιπλέον την οικονομική δραστηριότητα μιας ομάδας χωριών 
και μάλλον ορίζουν το κέντρο μιας εμβρυακής διοικητικής υποδιαίρεσης. Έχουν 
δηλαδή τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης γεωγραφικής έννοιας της κώμης και 
διαθέτουν επιπλέον μια στρατιωτική λειτουργία. Δεν είναι σε καμία περίπτω-
ση χωριά, αφού ως οχυρά ελέγχουν τα περάσματα, αμύνονται και συνιστούν 
μικρές διοικητικές έδρες. Θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε, φυσικά, ως 
απλά οχυρά, όπου είναι εγκαταστημένη μια φρουρά, με χαρακτήρα προσωρινό. 
Είναι αλήθεια ότι διαθέτουμε λίγες πηγές για την εσωτερική τους λειτουργία 
και, όταν αυτές υπάρχουν, αφορούν, κυρίως και πάλι, τον στρατιωτικό τους χα-
ρακτήρα, ως μέρος ενός δικτύου φύλαξης και ασπίδας προστασίας κυριωτέρων 
θέσεων και που πάντως τα καθιστούν αναπόσπαστο μέρος ενός πιο σύνθετου 
και ιεραρχημένου αστικού συνόλου. Αλλά είναι αδύνατον να μην παρατηρή-
σουμε την, έστω υπό όρους, αυτονομία τους σε σχέση με ένα μεγαλύτερο αστικό 
κέντρο. Για παράδειγμα, ενώ τα Ιωάννινα ανήκουν στον Θωμά Πρελιούμπο, 
τα περιφερειακά τους φρούρια τα κρατούν οι άρχοντες και διαπραγματεύονται 
με κάποια αυτονομία την πολιτική τύχη τους. Επομένως τα καστέλλια έχουν 
τη δυνατότητα μιας, περιορισμένης έστω, αυτονομίας χάρη στην εξουσία που 
ασκούν σε καλλιεργητές και σε χωριά, τα οποία έχουν υπό την κυριαρχία τους. 
Ο Θωμάς Πρελιούμπος αναγκάζεται να αγοράσει τα καστέλλια της Βουρσίνας, 
της Κρετζουνίστας, της Δραγωμής και της Βελτσίστας όπως άλλωστε και την 
πόλη-κάστρο του Αγίου Δονάτου (Παραμυθιά). Αλλά μένοντας πιο κοντά στις 
πηγές, και ειδικά στο Χρονικόν των Ιωαννίνων, μαθαίνουμε ότι αυτά τα φρούρια 
κατοικούνται από ευγενείς: ἐτύγχανον γὰρ ἐν αὐτῇ [τα Ιωάννινα] ἄνδρες ἐπισημό-
τατοι καὶ τῶν εὖ γεγονότων· ἀλλὰ δὴ καὶ ἐκ τῶν τῆς Βαγενετίας φρουρίων πολλοὶ 
τῶν εὐγενεστέρων τῇ τῶν Ἰωαννίνων ἐπεδήμησαν πόλει.34 Θα σχολιάζαμε ότι οι 
κάτοικοι των περιφεριακών φρουρίων είναι άρχοντες, και ότι, άρα, τα φρούρια 
δεν είναι απλώς οχυρά. Η μετακίνηση των αρχόντων προς τα Ιωάννινα –συμβαί-
νει τη χρονική στιγμή κατά την οποία η πόλη διεκδικείται από Αλβανούς ηγεμό-
νες– δεν είναι μια μετακίνηση προσφύγων, αφού οι άρχοντες των περιφεριακών 
φρουρίων συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων της κεντρικής πόλης και δια-

33 Ευστρατία Συγγέλου, Ο πόλεμος στον δυτικό ελλαδικό χώρο κατά τον ύστερο Μεσαίωνα 
(13ος-15ος αι.), Αθήνα 2008, 57, 80. Κορδώσης, «Κάστρα», 252. P. Soustal – J. Koder, 
Nikopolis und Kephallenia, TIB 3, Βιέννη 1981, στα σχετικά λήμματα. 

34 Βρανούση, «Το Χρονικόν των Ιωαννίνων», 79 §8. 
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τηρούν μια σχετική αυτονομία προς τον ηγεμόνα της.35 Όταν, λίγο αργότερα, τα 
πράγματα πηγαίνουν πολύ άσχημα μεταξύ του αρχοντολογίου των Ιωαννίνων 
και του δεσπότη Θωμά Πρελιούμπου, ο άρχοντας κυρ Ιωάννης Καψοκαβάδης 
φεύγει από την πόλη των Ιωαννίνων και καταφεύγει στην Αραχωβίτσα, όπου 
κλείνεται σε έναν πύργο μέσα στο κάστρο της:36 Μετ’ αὐτῶν καὶ ὁ Καψοκαβάδης 
κῦρ Ἰωάννης ἐν τῷ Ἀραχοβίτσας κάστρῳ πύργον πρὸς ἑαυτὸν ἀπεσπάσατο. Σχο-
λιάζουμε ότι η Αραχωβίτσα δεν είναι ένα απλό οχυρό, αλλά ένας οχυρωμένος 
οικισμός, όπου υπάρχει τουλάχιστον ένας πύργος στον οποίο μπορεί να καταφύ-
γει ο άρχοντας. 

Ας συνοψίσουμε τα χαρακτηριστικά των παραπάνω φρουρίων: βρίσκονται 
πάνω σε οδικούς κόμβους· φιλοξενούν τον στρατιωτικό μηχανισμό· συγκεντρώ-
νουν την εξουσία, δηλαδή τους άρχοντες που αντιπροσωπεύουν συνήθως και τον 
στρατιωτικό μηχανισμό· συνιστούν, όπως στην περίπτωση της Βελλάς, την υπο-
διαίρεση μιας εκκλησιαστικής μητρόπολης.37 Επομένως ανταποκρίνονται στα 
χαρακτηριστικά της μεσαιωνικής πόλης και πάντως μεταφράζουν μια διασπορά 
αστικών λειτουργιών στην ύπαιθρο, και ανάμεσά τους την κυριότερη, αυτήν της 
εξουσίας και του οικονομικού ελέγχου επί της υπαίθρου. 

Περνώντας στα περίχωρα της Άρτας, που ήταν μια πόλη-κάστρο, θα ανα-
φερθούμε στα καστέλλια των Βομπλιανών, του Συστρουνίου και της Ρηνιάσας 
και στην πόλη των Ρωγών. Τα Βομπλιανά, που η πραγματική τους τοποθεσία 
είναι υπό προσδιορισμό, χαρακτηρίζονται από τις πηγές ως κάστρον. Λειτουρ-
γούσαν ως κάστρο, πράγματι, υπηρετώντας την προστασία της Άρτας και μάλ-
λον κτίστηκαν από κάποιο μέλος της οικογένειας του Γκίνη Σπάτα στα τέλη 
του 14ου ή τις αρχές του 15ου αιώνα. Έχουμε, επομένως, μια τυπική αρχοντική 
δραστηριότητα στον τομέα της οικιστικής πολιτικής.38 Πρόκειται όμως, απλώς, 
για ένα οχυρό; Η περιγραφή της παραπλανητικής κατάληψής του στο Χρονικόν 
των Τόκκων αναδεικνύει μια πιο σύνθετη οργάνωση. Το κάστρο διοικείται από 
έναν άρχοντα των Ιωαννίνων αλλά στη «διοίκησή» του συμμετέχουν και οι γέ-
ροντες του κάστρου, από τους οποίους και επιλέγεται ένας κατάλληλος άνδρας 
ο Παπαδόπουλος, που συμβαίνει να είναι και κοντόσταβλος των κάστρου, για 
μια δύσκολη στρατιωτική επιχείρηση. Από την αφήγηση μαθαίνουμε και την 

35 ό.π.: καὶ εἰς ἕνα ἅμα γενόμενοι, οἵ τε Ἰωαννῖται καὶ οἱ ἔξωθεν ἐλθόντες, διαπρεσβεύονται.
36 ό.π., 81 §11. 
37 Soustal – Koder, Nikopolis und Kephallenia,123-124. Αικ. Ασδραχά – Σπ. Ασδραχάς, 

«Παρατηρήσεις για τα όρια και τους οικισμούς της Βαγενητίας», Το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου, 239-246. 

38 Ε. Συγγέλου, «Βομπλιανά: συμβολή στην ιστορία και την τοπογραφία της περιοχής της 
Άρτας», Ιστορικογεωγραφικά 10 (2004), 157-167.
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κοινωνική του καταγωγή που είναι αρχοντική αφού προέρχεται από τους κα-
στρινούς της Άρτας. Η περιγραφή της επιχείρησης δίνει μερικά στοιχεία για την 
οργάνωση αυτού του κάστρου, αφού γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ κάστρου, 
κουλουριού και πύργου. Η περίμετρος του συνόλου, που κατοικείται καθόσον 
αναφέρονται σπίτια, πρέπει να ήταν αρκετά μεγάλη αφού κρύβονται μέσα του 
και περνούν απαρατήρητοι για μιαν ολόκληρη νύκτα σαράντα στρατιώτες του 
ενός αντιπάλου και τριάντα του άλλου. Τα στοιχεία αυτά, της διοίκησης, της 
τοπογραφίας και της δημογραφίας του κάστρου39 μας απομακρύνουν από την 
έννοια του απλού οχυρού και μας φέρνουν μπροστά σε ένα πιο σύνθετο σύνολο. 

Διαθέτουμε λιγότερα στοιχεία για το κάστρο του Συστρουνίου, που βρισκό-
ταν βορειοδυτικά της Άρτας. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, ωστόσο, φαίνεται 
να διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά μιας μικρής πόλης, αφού ελέγχει τις 
διαβάσεις και λειτουργεί ως φρούριο ελέγχου μιας παραγωγικής περιοχής, ώστε 
να περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένες λειτουργίες και άρα πάνω από μια κατηγο-
ρία κατοίκων.40

Οι Ρωγοί και η Ρηνιάσα, κάστρα επίσης κατά ορισμένες πηγές, μπορούν ανε-
πιφύλακτα να χαρακτηριστούν ως πόλεις-κάστρα. Η πόλη των Ρωγών41 χαρα-
κτηρίζεται και ως ἄστυ και ως ἀκρόπολις σε λογιότερα κείμενα· φύλασσε ση-
μαντικότατα λείψανα του αγίου Λουκά, της αγίας Άννας και του Ιωάννη του 
Χρυσοστόμου. Παλαιότερη έδρα επισκοπής, τον 9ο και τον 10ο αιώνα, συμμε-
τέχει ως οργανωμένη πόλη στα πράγματα του κράτους της Ηπείρου. Πολύ αργό-
τερα, ο Εβλιά Τσελεμπή θα τη βρει ερημωμένη. Στην περιγραφή της πολιορκίας 
της από το Χρονικόν των Τόκκων, στα χρόνια 1414-1416, δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι πρόκειται περί οργανωμένης πόλης-κάστρου. Το ίδιο μπορούμε 
να συμπεράνουμε και από την περιγραφή που δίδει ο Κυριακός ο Αγκωνίτης 
λίγο αργότερα. Ο ρόλος της φαίνεται, όμως, περιορισμένος και εξαρτημένος από 
την Άρτα, ενώ συνιστά ταυτόχρονα και την προϋπόθεση για τον έλεγχο της τε-
λευταίας. Αντίστοιχο ρόλο έχει και το παραθαλάσσιο κάστρο της Ρηνιάσας.42 
Κάστρο πειρατών ίσως, οι οποίοι πάντως αντιπροσωπεύονται από γέροντες, μια 
λέξη που όπως και για τα Βομπλιανά θα είχαμε την τάση να μεταφράζαμε ως 

39 Cronaca dei Tocco di Cefalonia di Anonimo, εκδ. G. Schirò, Ρώμη 1975, στ. 2040-2075, 
2668-2750.

40 Συγγέλου, Ο πόλεμος, 76, 80, 82. 
41 F. Trombley, «Nikopolis and its territorium in the Byzantine Dark Age (cc 580-850)», 

Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συμποσίου για τη Νικόπολη, Πρέβεζα 2007, 151-162. Συγγέλου, 
Ο πόλεμος, 46, 53, 55. Και πολύ εμπεριστατωμένα, Γ. Σωτηρίου, «Το κάστρο των Ρω-
γών», Ηπειρωτικά Χρονικά 2 (1927), 98-109. Cronaca dei Tocco, στ. 2517-2519. 

42 Soustal – Koder, Nikopolis und Kephallenia, 250-252. Cronaca dei Tocco, στ. 2437-
2438. Συγγέλου, Ο πόλεμος, 55. 
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«πολίτες». Και πάντως το κάστρο της Ρηνιάσας ως παραθαλάσσιο συμμετέχει 
μαζί με άλλα της κατηγορίας του στο εμπόριο που διεξάγεται από τις ηπειρωτι-
κές ακτές. Στη Ρηνιάσα ξαναβρίσκουμε άλλωστε και τις λειτουργίες των άλλων 
οχυρών των παραλίων, της Πάργας, της Πρέβεζας, του Φαναρίου, του Πανόρ-
μου, του Βουθρωτού, του Εξαμιλίου, του Σοποτού, του Στροβιλίου, ισάριθμες 
πόλεις ανοικτές στο εμπόριο και δείκτες του δυναμισμού της περιοχής, όπως τον 
έχει αναδείξει η Ελισάβετ Ζαχαριάδου.43 Δείκτες επίσης, μαζί με τα Βομπλιανά 
και τους Ρωγούς, της πολιτικής σημασίας που είχαν αυτοί οι οχυρωμένοι οικι-
σμοί, αφού διαπραγματεύονται όσο μπορούν τους όρους της αυτονομίας τους με 
τους ηγεμόνες που τους διεκδικούν. 

Το αιτωλοακαρνανικό παράδειγμα φωτίζει επίσης τον οικιστικό δυναμισμό 
αυτού του τύπου των διασπαρμένων στην ύπαιθρο εξουσιών. Οι πόλεις του, με 
εξαίρεση τη Ναύπακτο, θα κατατάσσονταν εύκολα στο επίπεδο των απλών οχυ-
ρών: Αγγελόκαστρο, Ανατολικό, Βόνιτσα, Λευκάδα, Κατοχή, Δραγαμέστο. Και 
τα φρούριά του θα κατατάσσονταν στην κατηγορία των απλών οχυρών επίσης: 
Αετός, Βάλτος, Βάρνακας, Βρωμιάριν, του Βλωχού. 

Το Αγγελόκαστρο, ωστόσο, αποκαλείται κώμη από τον Κυριακό τον Αγκω-
νίτη και έχει αδιαμφισβήτητα στρατηγική σημασία, αφού είναι ένα κέντρο ελέγ-
χου της αιτωλικής πεδιάδας και μάλλον διαδέχτηκε στον ρόλο της μια παλιότε-
ρη πόλη, την πόλη του Αχελώου.44 Άλλωστε υπήρξε για ένα σύντομο διάστημα 
έδρα επισκοπής, πριν ενωθεί με αυτήν του Αετού. Οι κυρίαρχοί του ελέγχουν 
συνήθως και το γειτονικό Ανατολικό (νότια) καθώς και το επίσης γειτονικό Δρα-
γαμέστο (βόρεια) απ’ όπου αντλούν αξιόλογα εισοδήματα. Το Ανατολικό είναι, 
κατά τη δημώδη εκδοχή του Χρονικού των Ιωαννίνων, ένα από τα πέριξ φρούρια 
της Αιτωλίας και χαρακτηρίζεται επίσης ως κάστρο, αν και το πιο πιθανόν είναι 
ότι διέθετε απλώς ένα πύργο, μια turicella· το επισκέπτεται ο Βενιαμίν εκ Τουδέ-
λης, ο οποίος αναφέρει μια περιοχή και μια δικαιοδοσία Ανατολικού, αναφορές 
που επιβεβαιώνονται και από μεταγενέστερες πηγές· είναι λιμάνι, είναι σημείο 
ανταγωνισμού για την επικράτεια των Τόκκων και αποτελεί σύμβολο της δύνα-
μής τους. Τα ιχθυοτροφεία του, όπως και αυτά της Βόνιτσας, αναφέρονται συχνά 
στις πηγές.45 Η Βόνιτσα, παλαιότερη επισκοπή και βυζαντινό φρούριο, είναι μια 

43 Ε. Ζαχαριάδου, «Παραγωγή και εμπόριο στο δεσποτάτο της Ηπείρου», Το Δεσποτάτο 
της Ηπείρου, 87. 

44 Soustal – Koder, Nikopolis und Kephallenia, στο λήμμα «Angelokastron». Συγγέλου, 
Ο πόλεμος, 63-64. Σ. Ν. Ασωνίτης, Το Νότιο Ιόνιο κατά τον όψιμο Μεσαίωνα. Κομητεία 
Κεφαλληνίας, Δουκάτο Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανία, Αθήνα 2005, 44 και passim. 

45 Soustal – Koder, Nikopolis und Kephallenia, στο λήμμα «Anatolikon». Συγγέλου, Ο 
πόλεμος, 75. Ασωνίτης, Το Νότιο Ιόνιο, 55, 165-170. Α. Παλιούρας, «Τα κάστρα Πρε-
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μικρή πόλη και διαθέτει ἐμπορεῖον έξω από τα τείχη της· εκτός από αμυντικό 
κέντρο, ελέγχει και παραγωγικές εκτάσεις.46 Η Κατοχή, που φαίνεται να έχει 
απορροφήσει τη βυζαντινή επισκοπή του Μάστρου, διαθέτει έναν πύργο και ένα 
μικρό τείχος, και αναφέρεται ως χώρα.47 Το Δραγαμέστο (Αστακός),48 βυζαντινή 
επισκοπή, είναι λιμάνι, οχυρό και ελέγχει μια ευρύτερη παραγωγική περιοχή, 
όπου κυριαρχεί η παραγωγή του αλατιού, όπως είδαμε και στο Ανατολικό. Το 
νέο κάστρο της Λευκάδας,49 με τα δυο μπόργκα του, εξελίσσεται σε μια ολο-
κληρωμένη πόλη-κάστρο. Όπως, ακριβώς, και στην περιοχή των Ιωαννίνων και 
της Άρτας, στην Αιτωλοακαρνανία συναντάμε και ένα πυκνό δίκτυο κάστρων 
με χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά της Ηπείρου. Το κάστρο του Αετού ελέγ-
χει το οροπέδιο του Ξηρομερίου, ορίζοντας μια μικρή ηγεμονία.50 Το κάστρο 
του Βάρνακα συναρτάται με το κάστρο του Αετού και ελέγχει την πρόσβαση σ’ 
αυτό· τα περίχωρά του είναι κατοικημένα, όπως είναι κατοικημένη και η χώρα 
του, δηλαδή ο χώρος εκτός του γουλά του.51 Σε όλες τις περιπτώσεις πόλεις και 
κάστρα κινούνται από τον αρχοντικό δυναμισμό και τους ανταγωνισμούς του 
με όλες τις μορφές που αυτός πήρε στη δεδομένη περίοδο, κράτος της Ηπείρου, 
Αλβανοί, Σέρβοι και Φράγκοι ηγεμόνες αλλά, και λιγότερο μελετημένοι, κατώ-
τεροι άρχοντες.

βέζας – Βόνιτσας – Λευκάδας στην εποχή της Βενετοκρατίας», Πρακτικά Α΄ Διεθνούς 
Επιστημονικού Συνεδρίου, Η ιστορία της Πρέβεζας, Πρέβεζα 1993, 43-48. 

46 Soustal – Koder, Nikopolis und Kephallenia,128-129. Συγγέλου, Ο πόλεμος, 46, 55, 
63. Ασωνίτης, Το Νότιο Ιόνιο, 48-50. Α. Lutrell, «Vonitza in Epirus and its lords: 1306-
1377», Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici 1 (1964), 131-141. P. Lock, «The medie-
val towers in Greece: a problem in chronology and function», Mediterranean Historical 
Review 4/1 (1989), 129-145. Γ. Παπατρέχας, «Βυζαντινά κάστρα του Ξηρομέρου και η 
στρατηγική τους σημασία», Πρακτικά Α΄ Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτω-
λοακαρνανίας, Αγρίνιο 1991, 332-339. 

47 Cronaca dei Tocco, στ. 205, 211, 225, 273, 853-823. Σ. Ν. Ασωνίτης, «Κατοχή. Μια 
κτήση του πριγκιπάτου της Αχαΐας στη δυτική Στερεά», Ιστορικογεωγραφικά 3 (1992), 
93-107. Β. Κατσαρός, «Η θέση της Επισκοπής Αχελώου και η σχέση της με τη “βυζα-
ντινή πόλη” γύρω από το λόφο “Επισκοπή” κοντά στο χωριό “Μάστρον” της Αιτω-
λίας», Ιστορικογεωγραφικά 2 (1987-8), 198-201. Του ιδίου, «Προβλήματα βυζαντινής 
τοπογραφίας στη δυτική Στερεά (12ος-13ος αι.)», Βυζαντινά 13 (1985), 1503-1538.

48 Soustal – Koder, Nikopolis und Kephallenia, 144. 
49 Ν. Βαγενάς, Το κάστρο της Αγίας Μαύρας, 1300-1977, Αθήνα 2001, 40-55. Π. Ροντο-

γιάννης, Ιστορία της Νήσου Λευκάδος, τ. Α΄, Αθήνα 1980, 291-299. Κ. Μαχαιράς, Το εν 
Λευκάδι Φρούριον της Αγίας Μαύρας, Αθήνα 1956.

50 Cronaca dei Tocco, στ. 955, 970, 3143. Soustal – Koder, Nikopolis und Kephallenia, 
λήμμα «Aetos». Συγγέλου, Ο πόλεμος, 46, 63.

51 Cronaca dei Tocco, στ. 954-956, 973-974. Παπατρέχας, «Βυζαντινά Κάστρα», 337-338. 
Α. Παλιούρας, Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία, Αθήνα 1985, 29-30.
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Συνοψίζοντας. Η έννοια της πόλης για την περίοδο, στην οποία κυρίως αναφερ-
θήκαμε, δηλαδή μετά την άλωση του 1204, δεν είναι πάντα σαφής, όπως δεν 
είναι σαφείς και οι έννοιες κώμη ή οχυρωμένο χωριό. Η γενίκευση της χρήσης 
της λέξης κάστρο για την απόδοση της έννοια της πόλης παρατηρείται σε όλες 
τις πηγές, μεταφράζοντας την ταύτιση πόλης και φρουρίου αλλά και την κατα-
γωγή της ύστερης βυζαντινής πόλης από τη συγκέντρωση πληθυσμού γύρω από 
έναν οχυρωμένο οικιστικό πυρήνα και μέσα σ’ αυτόν. Ένας αριθμός κάστρων, 
φρουρίων και καστελλίων, χωρίς να μπορούν να ταξινομηθούν ως πόλεις (με τα 
σημερινά κριτήρια) αλλά ούτε ως χωριά, συμμετέχουν σε πολλά από τα χαρα-
κτηριστικά των πόλεων και μεταφράζουν την εξάπλωση των δραστηριοτήτων 
τους και της κυριαρχίας των αρχόντων τους στην ύπαιθρο. Οι ιστορικοί έχουν 
επιμείνει στον ανολοκλήρωτο χαρακτήρα της ανάπτυξης της βυζαντινής πόλης, 
λαμβάνοντας κυρίως ως κριτήριο την περιορισμένη ανέλιξη της τάξης των μέ-
σων και των εμπόρων. Αλλά μπορούμε να περιοριστούμε σ’ αυτό το κριτήριο 
για να εκτιμήσουμε τον δυναμισμό τους, όταν ο κύριος λόγος της ύπαρξης των 
πόλεων ήταν η διατήρηση της ηγεμονίας και της αυτονομίας των κατοίκων τους, 
δηλαδή των κυρίαρχων ομάδων τους; Ας διερωτηθούμε καλλίτερα αν αυτός ο 
τύπος πόλης που διαμόρφωσαν οι άρχοντες εκπλήρωσε τον σκοπό για τον οποίο 
είχε δημιουργηθεί. Μπορούμε να πούμε ότι ο σκοπός αυτός υπονομεύτηκε και 
απέτυχε από δυο κυρίως παράγοντες. Αφενός τον κατακερματισμό της αυτονο-
μίας των πόλεων μέσω των πολυάριθμων φρουρίων της υπαίθρου που επέτρεπαν 
την ανάπτυξη μικρών αρχοντιών και αφετέρου την αδύνατη αναμέτρησή τους με 
ισχυρότερες δυνάμεις, όταν θα εμφανιστούν, όπως ήταν εκείνες του οθωμανικού 
κράτους. 
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Κώστας Μουστάκας  
Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεθοδολογικά ζητήματα  
στην προσέγγιση των πληθυσμιακών μεγεθών  

της υστεροβυζαντινής πόλης

Η αστική δημογραφία της βυζαντινής αυτοκρατορίας γενικά, και της υστεροβυ-
ζαντινής εποχής ειδικότερα, είναι ένα θέμα που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς στην 
ιστορική έρευνα, και αυτή η διαπίστωση έχει ιδιαίτερη ισχύ σε ό,τι αφορά στο 
ειδικότερο ερώτημα των πληθυσμιακών μεγεθών των υστεροβυζαντινών πό λεων. 
Σε μεγάλο αριθμό μελετών εστιασμένων είτε σε συγκεκριμένη πόλη, είτε με ευρύ-
τερη θεματική, και με αντικείμενο τη γενικότερη ιστορία ή τα κοινωνικά και οικο-
νομικά χαρακτηριστικά των πόλεων που θίγονται, παρατίθενται και αναφορές στο 
πιθανό μέγεθος του πληθυσμού τους κατά τη χρονική φάση στην οποία επικεν
τρώνεται το ενδιαφέρον της έρευνας. Αυτές οι αναφορές, σχεδόν πάντα σύντομες 
και παρεμπίπτουσες σε σχέση με την όλη επικέντρωση της συγγραφής, βασίζονται 
άλλοτε σε άμεση πληροφορία πηγής, άλλοτε σε αξιοποίηση δεδομένων που μπο-
ρούν να δώσουν έμμεσα σχετική ένδειξη, και ενίοτε σε απλή εικασία.1 Επιπλέον, 
στις πιο πρόσφατες μελέτες αυτού του είδους η αναφορά στα δεδομένα του πλη-
θυσμιακού μεγέθους αναπαράγεται από προγενέστερη βιβλιογραφία, στοιχείο που 
δείχνει την «ηλικία» της έρευνας επί του συγκεκριμένου αντικειμένου. 

Η συνθετική μελέτη του θέματος λείπει και τα λίγα σχετικά εγχειρήματα 
περιορίζονται σε σύντομες επισκοπήσεις, όπως του Charanis από τα μέσα του 
προηγούμενου αιώνα, και σε μικρότερο βαθμό του Bryer αργότερα.2 Στόχος του 

1 Παραδείγματα θα αναφερθούν στη συνέχεια του παρόντος, ιδίως σε σχέση με την Κων-
σταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες πόλεις όπως οι Σέρρες. 

2 P. Charanis, «A Note on the Population and Cities of the Byzantine Empire in the Thir-
teenth Century», The Joshua Starr Memorial Volume. Studies in History and Philology, 
Νέα Υόρκη 1953, 135148. A. A. M. Bryer, «The Structure of the Late Byzantine Town: 
Dioikismos and the Mesoi», Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman 
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πονήματος που αναπτύσσεται στη συνέχεια είναι η συνολική και συνθετική προ-
σέγγιση του ζητήματος, η οποία εκ των πραγμάτων θα έχει συνοπτικό χαρακτή-
ρα.3 Δεν επιδιώκεται τόσο η περιπτωσιολογική προσπάθεια αποκατάστασης του 
πιθανού πληθυσμιακού μεγέθους συγκεκριμένων βυζαντινών πόλεων σε δεδο-
μένες χρονικές φάσεις, όσο η κριτική επισκόπηση πηγών και μεθόδων, καθώς 
και η συζήτηση περί της αξιοποίησης των τεκμηρίων που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σε τέτοιες προσεγγίσεις. Φυσικά στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης 
δεν μπορούν να λείψουν οι αναφορές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις παράθεσης 
αριθμητικών δεδομένων, καθώς και οι θετικές προτάσεις κατόπιν της προσπά-
θειας για αποκατάσταση πληθυσμιακών μεγεθών, οι οποίες όμως εντάσσονται 
γενικότερα στο εγχείρημα κριτικής αποτίμησης των τεκμηρίων και των μεθόδων 
χρησιμοποίησής τους. 

Η ειδικότερη επικέντρωση της μελέτης αναφέρεται σε συγκεκριμένες πόλεις 
και χρονικές φάσεις, που υπαγορεύονται από την ύπαρξη σχετικών μαρτυριών 
στις πηγές και από την ανάγκη κριτικής αποτίμησης της προγενέστερης βιβλιο
γραφίας. Πλην μερικών περιπτώσεων, η συζήτηση που ακολουθεί αναφέρεται 
σε χρονικά πλαίσια μεταγενέστερα των μέσων του 14ου, και ιδίως στις πρώτες 
δεκαετίες του 15ου αιώνα. Το γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο εγγράφεται η όποια 
συζήτηση περί πληθυσμού, είναι αυτό της δημογραφικής κρίσης, που βρίσκεται 
σε εξέλιξη με ιδιαίτερη ένταση από τα μέσα του 14ου αιώνα, οφειλόμενη και σε 
ενδογενείς δομικούς παράγοντες (πτώση του ρυθμού γεννήσεων)4 και σε εξωγε-
νείς (εχθρικές επιθέσεις, επιδημίες). Αν και δεν υφίστανται μαρτυρίες πηγών που 
επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση, θα ήταν λογικό να θεωρήσουμε ως γενικό 
κανόνα τη διαμόρφωση των πληθυσμιακών μεγεθών των πόλεων σε επίπεδα μι-
κρότερα από αυτά που θα ίσχυαν κατά την εποχή των πρώτων Παλαιο λόγων, αν 
και δεν θα έλειπαν οι εξαιρέσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες ιστορικής 
εξέλιξης της κάθε πόλεως (π.χ. Μυστράς). 

Αυτή η συζήτηση προϋποθέτει μια προσπάθεια ορισμού της έννοιας της πό-
λεως στο Βυζάντιο. Μία τέτοια προσπάθεια μπορεί να κινηθεί σε δύο άξονες 

Society, εκδ. A. A. M. Bryer – H. W. Lowry, ΜπέρμιγχαμΟυάσιγκτον 1986, 263279 [= 
Peoples and Settlements in Anatolia and the Caucasus, 800-1900, Λονδίνο 1988, no. Χ]. 

3 Η σχετική έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Οικι-
σμοί, πληθυσμός και οικονομία στον ελληνικό χώρο, 13ος16ος αι.» που εκτελείται στο 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. 

4 Η πτώση του ρυθμού γεννήσεων διαπιστώνεται στην ύπαιθρο της Μακεδονίας ήδη κα-
τά τις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα μέσω της αξιοποίησης των πρακτικών. N. K. 
Kondov, «Demographische Notizien über die Landbevölkerung aus dem Gebiet des Un-
teren Strymon in der ersten Hälfte des XIV. Jahrhunderts», ÉtBalk 23 (1965), 261272. 
Αγγελική ΛαΐουΘωμαδάκη, Η αγροτική κοινωνία στην ύστερη βυζαντινή εποχή, μτφ. Α. 
Κάσδαγλη, Αθήνα 1987, 371382. 
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αναλόγως των κριτηρίων που προκρίνονται. Έτσι, με βάση κάποια διαχρονικά, 
κοινωνιολογικού χαρακτήρα, κριτήρια, που αναφέρονται γενικά στις προνεω-
τερικέςπροβιομηχανικές κοινωνίες, ως πόλη ορίζεται, σε αντιδιαστολή με τον 
αγροτικό οικισμό, ο χώρος όπου υφίστανται σε σταθερή βάση: εμπορική δρα-
στηριότητα, επαγγελματική διαφοροποίηση του πληθυσμού και βιοπορισμός 
μέρους του εκτός γεωργίας, απουσία εξαρτήσεων του παραγωγικού πληθυσμού 
ανάλογων με αυτές της υπαίθρου, εμφανής κοινωνική διαστρωμάτωση μεταξύ 
των κατοίκων.5 Ειδικά σε ό,τι αφορά στη βυζαντινή πόλη, η θεωρητική συζήτη-
ση περί των προσδιοριστικών χαρακτηριστικών της δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 
λειτουργία της ως διοικητικού κέντρου, πέραν των παραπάνω κριτηρίων.6 Από 
την άλλη, η πόλη μπορεί να οριστεί με βάση ιστορικά κριτήρια, δηλαδή τί συνι-
στούσε την πόλη και πώς νοείτο αυτή στην αντίληψη των συγχρόνων της εποχής 
που μας ενδιαφέρει.

Ο ακριβής καθορισμός της πόλης στη βυζαντινή αντίληψη συνιστά ένα ιδιαί-
τερα σύνθετο ζήτημα και κάπως ασαφές, ιδίως κατά τη μέση εποχή, όταν χάνεται 
η θεσμική υπόσταση των πόλεων. Όταν θα επανεμφανιστεί σε όψιμη περίοδο η 
θεώρηση της πόλεως ως συλλογικού σώματος και ως πολιτικής κοινότητας των 
πολιτών της,7 η εξέλιξη αυτή δεν αφορά το σύνολο των οικισμών που διατη-
ρούν κάποια προσδιοριστικά χαρακτηριστικά της πόλεως. Ένας νέος θεσμός της 
υστερορωμαϊκής πόλης που επιβιώνει στη συνέχεια είναι η επισκοπή, η οποία 
μπορεί να θεωρηθεί ότι σε κάποιο βαθμό υποκαθιστά την άλλοτε θεσμική υπό-
σταση της πόλεως,8 και σε κάθε περίπτωση συνιστά ένα από τα βασικά κριτήρια 
προσδιορισμού της βυζαντινής πόλης στη σύγχρονη έρευνα. 

5 G. Sjoberg, The Preindustrial City. Past and Present, Νέα ΥόρκηΛονδίνο 1960, 1012, 
6768, 10817, 186219. R. Hilton, English and French Towns in Feudal Society. A Com-
parative Study, Καίμπριτζ 1992, 67. 

6 D. Zakythinos, «La ville byzantine», Diskussionbeiträge zum XI. Internationalen Byzan-
tinisten-Kongress, Μόναχο 1958, 7576 [= Byzance: État – Société – Économie, Λονδίνο 
1973, αρ. VII]. Z. Pljakov, «Le statut de la ville byzantine balkanique aux XIIIeXIVe 
siècles», EtBalk 3 (1985), 7375.

7 Pljakov, «Le statut de la ville byzantine», 7991. Lj. Maksimović, The Byzantine Provin-
cial Administration under the Palaiologoi, Άμστερνταμ 1988, 24867. 

8 Η πρόβλεψη περί συγκρότησης επισκοπής σε κάθε πόλη ανάγεται στην Δ΄ Οικουμενική 
Σύνοδο της Χαλκηδόνας, βλ. σχετικά S. Vryonis Jr, The Decline of Medieval Hellenism 
in Asia Minor and the Process of the Islamization from the Eleventh through the Fifteenth 
Century, Λος Άντζελες 1971, 9. Η σύνδεση της πρωτοβυζαντινής πόλης με την εκκλη-
σιαστική αρχή της επισκοπής αποκαλύπτεται με χαρακτηριστική ευκρίνεια στα τεκμή-
ρια του 6ου αιώνα, όπου παρατηρούμε τη σχεδόν πλήρη ταύτιση των αναγνωρισμένων 
πόλεων, όπως εκτίθενται στον Συνέκδημο του Ιεροκλέους με τις έδρες επισκοπών που 
αποκαλύπτουν σύγχρονες επισκοπικές λίστες. 
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Γενικά, για τον προσδιορισμό της βυζαντινής πόλης με βάση τα τότε ιστορικά 
δεδομένα, μπορούν να προταχθούν μια σειρά κριτηρίων, όπως η ανάδειξη ενός 
οικισμού σε κέντρο μίας ευρύτερης περιοχής, λιγότερο ή περισσότερο εκτεταμέ-
νης, μέσω της παρουσίας κρατικών και εκκλησιαστικών αρχών, η μόνιμη διαμονή 
των εκπροσώπων του ανώτερου κοινωνικού στρώματος (των «αρχόντων»), η συ-
χνή αναφορά στις πηγές με όρους που προσιδιάζουν σε ό,τι χαρακτηρίζουμε ως 
«πόλη», όπως κάστρον, πολίχνη και πόλισμα αργότερα. Στην κοινή αντίληψη η 
πόλη διακρίνεται από τους «μη αστικούς» οικισμούς κατεξοχήν βάσει του μεγα-
λύτερου πληθυσμιακού μεγέθους της. Οπότε ένα προκύπτον ερώτημα είναι αν και 
στη βυζαντινή αντίληψη το μέγεθος του πληθυσμού ανήκε στα προσδιοριστικά 
χαρακτηριστικά της πόλης. Η απάντηση είναι γενικά καταφατική, οπωσδήποτε 
όμως και σχετική. Σε έναν από τους λόγους του ο Μιχαήλ Χωνιάτης διατυπώνει 
μια υπερβατική θεώρηση της πόλης ως αντανάκλασης της ηθικής ποιότητας των 
κατοίκων της, δηλώνοντας όμως και ορισμένα προσδιο ριστικά χαρακτηριστικά 
της πόλεως σε πραγματολογική βάση που μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αντι-
προσωπεύουν τη γενικότερη βυζαντινή αντίληψη, όπως η άσκηση παντοδαπῶν 
ἐπιτηδευμάτων και το πολύανδρον.9 Ο Θεόδωρος Βαλσαμών επίσης επισημαίνει 
στα νομοκανονικά σχόλιά του ότι μία επισκοπή μπορούσε να συγκροτηθεί μόνον 
σε έναν πολυάνθρωπον οικισμό.10 Στην πράξη όμως διαπιστώνουμε εξαρχής την 
απόδοση του καθεστώτος της πόλης, και κατ’ επέκταση την ίδρυση επισκοπών, σε 
οικισμούς που ο πληθυσμός τους δεν θα ξεπερνούσε τα μεγέθη μεγάλου χωριού.11 
Ειδικά κατά την ύστερη εποχή, όταν σώζονται και κάποιες αριθμητικές ενδείξεις, 
διαπιστώνουμε την ύπαρξη επισκοπών σε μέρη όπως η Έζοβα στην Ανατολική 
Μακεδονία (σημ. Δάφνη Σερρών), ή ο Δαμαλάς (Τροιζήνα) στην Πελοπόννησο, 
με πληθυσμό από 300 μέχρι περί τους 500 κατοίκους κατά τον 15ο αιώνα.12 

Γενικότερα, πληθώρα αναφορών από βυζαντινά κείμενα κάθε κατηγορίας, 
αφηγηματικά, ρητορικά, ποιητικά, καταδεικνύει, στερεοτυπικά ή όχι, το πολυ-
άνθρωπον μίας πόλης ή χώρας ως ένα θετικό χαρακτηριστικό προς εξύμνηση 
και, αντίθετα, την ολιγανθρωπία (ή ἐρημίαν) σαν μία εικόνα κρίσης, παρακμής, 

9 Μιχαὴλ Ἀκομινάτου τὰ σῳζόμενα, τ. Α΄, εκδ. Σ. Π. Λάμπρος, Αθήναι 1879, 180. 
10 Παρατίθεται στο Vryonis, The Decline of Medieval Hellenism, 9 σημ. 27. 
11 C. Mango, Byzantium. The Empire of New Rome, Λονδίνο 1980, 60. 
12 Για την Έζοβα, βλ. A. Stojanovski, Turski Dokumenti za Istorijata na Makedonskiot 

Narod. IV. Opširen Popisen Defter ot XV Vek, Σκόπια 1978, 219 (έκδοση του οθωμανικού 
φορολογικού καταστίχου BBA/TTD3 πιθανότατα του έτους 1454/55). Για τον Δαμαλά, 
όπου σε μαρτυρία του 1470 καταγράφονται 500 anime, βλ. G. Rizzardo, La presa di 
Negroponte fatta dai Turchi ai Veneziani nel MCCCCLXX, εκδ. E. A. Cicogna, Βενετία 
1844, 24κε. Παρατίθεται στο P. Topping, «Latins on Lemnos before and after 1453», 
Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, 234. 



229

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

πτώσης.13 Απουσιάζουν όμως οι συγκεκριμένες αριθμητικές αναφορές σε μέγε-
θος πληθυσμού. Οι ελάχιστες περιπτώσεις καταγεγραμμένων μεγεθών σε γρα-
πτές πηγές της ύστερης εποχής είναι κυριολεκτικά μονοψήφιες, και μάλιστα τις 
περισσότερες φορές προέρχονται από μη βυζαντινά κείμενα. Βασικότατη πη-
γή πληροφόρησης συνιστά το περιηγητικό κείμενο του Ισπανού Pero Tafur, ο 
 οποίος παραθέτει τα πληθυσμιακά μεγέθη κάποιων από τις πόλεις, τις οποίες 
επισκέφτηκε μεταξύ 143638, ειδικότερα της Τραπεζούντας (4.000), του Πέραν
Γαλατά (2.000) και της βενετικής Μεθώνης (2.000).14 Ο Giacomo Rizzardo επί-
σης προσδιορίζει τον πληθυσμό της Χαλκίδας στους 2.500 κατοίκους το 1470, 
πριν από την οθωμανική άλωση της πόλης.15  Έναν αριθμό που δεικνύει το κατά 
προσέγγιση μέγεθος του πληθυσμού της Σμύρνης κατά το 1402 δίνει ο Δού-
κας, αναφερόμενος σε χίλιους εντόπιους Μικρασιάτες κατοίκους, που αιχμα-
λωτίστηκαν κατά την άλωση της πόλης από τον Ταμερλάνο, ενώ υπήρχε και 
απροσδιόριστος, προφανώς όμως μικρότερος, αριθμός Λατίνων που μπόρεσαν 
να διαφύγουν.16 

Οι αναφορές αυτές, που αποδίδουν μία γενική και κατά προσέγγιση εκτίμη-
ση του πληθυσμού των πόλεων, πιθανώς βασισμένες σε σύγχρονη προφορική 
πληροφόρηση, μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες. Στην περίπτωση της Τραπε-
ζούντας η μαρτυρία του Tafur μπορεί να παραβληθεί με τις ενδείξεις πληθυσμια
κού μεγέθους που προκύπτουν από τα δεδομένα του παλαιότερου σωζόμενου 
οθωμανικού φορολογικού καταστίχου του έτους 1486, χρονολογίας δηλαδή όχι 
υπερβολικά μακρινής σε σχέση με την προηγούμενη μαρτυρία. Βάσει των φορο-
λογικών μονάδων που αναγράφονται στο κατάστιχο ο χριστιανικός πληθυσμός 
της πόλης μπορεί να υπολογιστεί αδρομερώς περί τους 5.000 και ο μουσουλμα-
νικός περί τους 1.800 κατοίκους.17 Ο χριστιανικός πληθυσμός της Τραπεζού-
ντας του 1486, διακρινόμενος σε Έλληνες, Αρμένιους και Ιταλούς των εμπορι-

13 Ἀνυσίᾳ τοίνυν πατρὶς μὲν Θεσσαλονίκῃ, πόλις ὡς ἴσασι πάντες μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος: 
Φιλόθεος Κόκκινος, Λόγος εἰς τὴν Ἁγίαν ὁσιομάρτυρα Ἀνυσίαν τὴν ἐν Θεσσαλονίκῃ, 
εκδ. Δ. Γ. Τσάμης, Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Κοκκίνου ἁγιολογικὰ ἔργα, Α΄. 
Θεσσαλονικεῖς ἅγιοι, Θεσσαλονίκη 1985, 64. 

14 A. Vasiliev, «Pero Tafur. A Spanish Traveller of the Fifteenth Century and his Visit to 
Constantinople, Trebizond and Italy», Byz 7 (1932), 8182, 98, 116. 

15 Topping, «Latins on Lemnos», 234. 
16 Ducas. Istoria Turco-Bizantină (1341-1462), εκδ. V. Grecu, Βουκουρέστι 1958, 107.
17 Οι αριθμοί που παραδίδονται στο κατάστιχο Başbakanlık Arşivleri Istanbul / MM 828 

είναι: 926 νοικοκυριά, 214 χήρες, 63 φορολογικά αυτόνομοι άγαμοι για τους Χριστια-
νούς, και 391 νοικοκυριά, 70 άγαμοι για τους Μουσουλμάνους. Βλ. M. H. Bostan, XV-
XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadî Hayat, Άγκυρα, Ίδρυμα Τουρκικής 
Ιστορίας, 2002, 158162. Τα στοιχεία αυτά έχουν δημοσιευθεί και παλαιότερα στο H. W. 
Lowry, Trabzon Şehrinin İslâmlaşma ve Türkleşmesi, Κωνσταντινούπολη 1981. 
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κών παροικιών, μπορεί να θεωρηθεί με ασφάλεια ότι συνιστά τη συνέχεια του 
πληθυσμού που προϋπήρχε της οθωμανικής κατάκτησης της πόλης (1461), ενώ 
ο μουσουλμανικός συνίσταται στο σύνολό του από μετοικισθέντες από άλλες 
πόλεις της Ανατολίας,18 που πήραν τη θέση ενός υπολογίσιμου τμήματος του 
χριστιανικού πληθυσμού που μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη την επαύ-
ριο της κατάκτησης του 1461. Σε κατάστιχα του πρώτου μισού του 16ου αιώνα 
εντοπίζονται ομάδες προσώπων ή συγκροτημένες κοινότητες τραπεζουντιακής 
καταγωγής στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλες πόλεις, όπως η Λόφτσα του 
σαντζακιού Νικοπόλεως (στον Δούναβη), η Ποντοηράκλεια, και το Τοκάτ. Αν 
θεωρήσουμε ότι οι Τραπεζούντιοι της Κωνσταντινούπολης τουλάχιστον, που το 
1540 μπορούν να υπολογιστούν περί τους 1350,19 συνιστούν στο σύνολό τους 
απογόνους των μετοικισθέντων του 1461, ο αριθμός των προγόνων τους που 
έφυγαν από την Τραπεζούντα θα πρέπει να ήταν σχετικά μικρότερος, εφόσον 
στα ογδόντα χρόνια που παρεμβάλλονται είναι λογικό να υπήρξε μια αυξητική 
τάση στη φυσική κίνηση αυτού του πληθυσμού. Θεωρώντας ότι οι Τραπε ζού
ντιοι που αναχώρησαν το 1461 ήταν ενδεικτικά περί τους χιλίους, ο αριθμός 
αυτός προστιθέμενος σε αυτόν των Χριστιανών της Τραπεζούντας του 1486 
μπορεί να δώσει μια προσέγγιση του πληθυσμού της πόλης κατά το 1461, που 
πολύ γενικά μπορούμε να τον εκτιμήσουμε περί τις 6.000. Πρόκειται για έναν 
αριθμό αρκετά μεγαλύτερο από αυτόν που δίνει ο Pero Tafur μερικά χρόνια νω-
ρίτερα, η διαφορά όμως δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να δεικνύει μία σαφώς δια-
φορετική τάξη μεγέθους και να ακυρώνει τη μαρτυρία του, αντίθετα μάλλον την 
επιβεβαιώ νει στις γενικές γραμμές της. Επιπλέον, προσθέτουμε ότι το 1435 είχε 
εκδηλωθεί επιδημία στην Τραπεζούντα,20 η οποία μπορεί να είχε προκαλέσει ση-
μαντική φθορά του πληθυσμού, άρα η επίσκεψη του Tafur δύο χρόνια αργότερα 
να πραγματοποιήθηκε σε μια συγκυρία ελάττωσης του πληθυσμού.

Υπέρ της θετικής αποδοχής αριθμητικών αναφορών όπως των Pero Tafur 
και Rizzardo συντείνει η εκ πρώτης όψεως «μικρή» κλίμακα των μεγεθών που 
παρατίθενται, μολονότι αφορούν σημαντικές πόλεις. Αυτά τα χαμηλής τάξεως 
μεγέθη όμως είναι απολύτως ενδεικτικά των δεδομένων της εποχής ως προς την 
αστική δημογραφία. Όχι μόνον στον ευρύτερο χώρο βυζαντινού ενδιαφέροντος, 
αλλά στον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα, οι πόλεις κατά κανόνα παραμένουν «μι-
κρές» σε σύγκριση και με το παρελθόν (ρωμαϊκή και ύστερη Αρχαιότητα), αλλά 
και με τους νεότερους χρόνους. Αν στο παρελθόν σημαντικές επαρχιακές πόλεις 

18 Στο κατάστιχο του 1486 καταχωρίζονται ανά κοινότητα προσδιορισμένη από τον τόπο 
προέλευσής τους. Βλ. Bostan, XV-XVI. Asırlarda Trabzon, 9697, 159.

19 279 νοικοκυριά Ελλήνων και 18 νοικοκυριά Αρμενίων, βλ. ό.π., 8891. 
20 Κ. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης. Εικόνες από τις κοινωνίες της ελληνικής χερσονή-

σου, 14ος-19ος αιώνας, Ηράκλειο 1995, 335. 
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διακρίνονταν από μεγάλα πληθυσμιακά μεγέθη,21 κατά την εποχή του ύστερου 
Βυζαντίου είναι αμφίβολο αν οποιαδήποτε από τις σημαντικότερες πόλεις της 
ευρύτερης περιοχής (βυζαντινές επικράτειες, λατινική Ρωμανία, περιοχές υπό 
τουρκική, σερβική ή άλλη κυριαρχία) ξεπερνούσε μία τάξη μεγέθους που το 
όριο της μπορεί ενδεικτικά να τεθεί στις 5.0006.000, με μόνες εξαιρέσεις την 
ίδια την Κωνσταντινούπολη, πιθανώς και τη Θεσσαλονίκη. 

Σε σχέση με τις παραπάνω διαπιστώσεις, οφείλουμε να επισημάνουμε τις 
αυθαίρετες και εξωπραγματικά υψηλές αναφορές πληθυσμιακών μεγεθών που 
ενίοτε απαντούν στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Μία τέτοια περίπτωση εντοπίζεται 
στη μονογραφία του Bozidar Ferjančić για τις Σέρρες του 14ου αιώνα, όπου ο 
πληθυσμός της πόλης εκτιμάται στην τάξη των 10.000 με 15.000, και επιπλέον 
πιθανολογείται ότι ανάλογης τάξης μεγέθους ήταν και πόλεις όπως η Πάτρα, η 
Αδριανούπολη, ο Μυστράς και τα Ιωάννινα.22 Πρόκειται ασφαλώς για μια αυ-
θαίρετη εκτίμηση που δεν βασίζεται σε πληροφορία από πηγή, ούτε στην αξιο
ποίηση κάποιων πραγματολογικών δεδομένων μέσω της οποιασδήποτε μεθοδο-
λογίας, και επιπλέον αφορά μία υπερβολικά υψηλή εκτίμηση πληθυσμού για το 
σύνολο των πόλεων που αναφέρονται. 

Επανερχόμενοι στις καταγραφές πληθυσμιακών μεγεθών από τους Pero 
Tafur και Rizzardo, αυτές κρίνονται μεν ως γενικά αξιόπιστες, συνιστούν όμως 
αποτυπώσεις του πληθυσμού των συγκεκριμένων πόλεων κατά τη δεδομένη 
χρονικότητα της καταγραφής. Εκ τούτου είναι φυσικό να εγείρεται το ερώτημα 
αν αυτές οι τάξεις πληθυσμιακού μεγέθους μπορεί να θεωρούνται σταθερές σε 
ευρύτερα χρονικά πλαίσια, και να χαρακτηρίζουν όλη την περίοδο του 13ου
15ου αιώνα, ή αν ενδεχομένως αντανακλούν μια εικόνα που έχει διαμορφωθεί 
από την επίδραση συγκυριακών καταστάσεων, είτε προς την πλευρά της διόγκω-
σης του πληθυσμού, είτε προς την πλευρά της συρρίκνωσης. Οι συγκυριακές 
αναστατώσεις ήταν συχνές στην εποχή του ύστερου Βυζαντίου και μπορούμε να 
θεωρούμε ως βέβαιη την επίδρασή τους στην αστική δημογραφία. 

Οι περίοδοι πολεμικών αναστατώσεων ήταν συχνές και μία άμεση επίπτω-
σή τους ήταν η συγκέντρωση του πληθυσμού της υπαίθρου στις πόλεις, που 
θα παρείχαν μεγαλύτερη ασφάλεια.23 Δεν έλειπαν επίσης τα μεγάλα προσφυ-
γικά κύματα από περιοχές που δέχονταν ιδιαίτερα έντονη εχθρική πίεση, όπως 
από τις μικρασιατικές επαρχίες κατά τις τελευταίες δεκαετίες πριν την οριστική 
απώλειά τους για το Βυζάντιο, μέρος των οποίων εισήλθε και στις πόλεις των 

21 Π.χ. ενδεικτικό στοιχείο του πληθυσμού των Σάρδεων έχει θεωρηθεί το μέγεθος του 
ρωμαϊκού θεάτρου της πόλης που χωρούσε 20.000 θεατές. Βλ. C. Foss – J. Ayer Scott, 
«Sardis», EHB, τ. Β´, 617 

22 Β. Ferjančić, Vizantijskih i srpski Ser u XIV stolecu, Βελιγράδι 1994, 3, 136. 
23 Nicephorus Gregoras Byzantina Historia, τ. Α΄, εκδ. L. Schopen, Βόννη 1829, 214, 246.
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περιοχών όπου κατέφυγαν.24 Αυτές οι αιφνίδιες εισροές στις πόλεις συνέτειναν 
σε μία διόγκωση του πληθυσμού τους που δεν ήταν πάντα παροδική. Ενδεικτικά, 
ο Φιλόθεος Κόκκινος κάνει λόγο για την παρουσία προσφύγων στη Θεσσαλο-
νίκη του 13401350, τους οποίους και κυρίως θεωρεί υπεύθυνους για την κοι-
νωνικοπολιτική αναταραχή της εποχής.25 Σε επόμενο στάδιο όμως, η εχθρική 
πίεση συνιστούσε παράγοντα συρρίκνωσης του πληθυσμού και των ίδιων των 
πόλεων. Όταν η εχθρική παρουσία στην ενδοχώρα γινόταν συνεχής, και παράλ-
ληλα με την ύπαρξη δυσμενών οικονομικών συνθηκών και προβλημάτων επισι-
τισμού εντός των πόλεων, μεταξύ του πληθυσμού εκδηλώνονταν τάσεις φυγής. 
Το φαινόμενο αυτό θα πρέπει να εκδηλώθηκε με ιδιαίτερη ένταση στις πόλεις 
της Μικράς Ασίας κατά τα τελικά στάδια πριν από την τουρκική κατάκτησή 
τους, όπως αποκαλύπτεται επί παραδείγματι από την περίπτωση των Τράλλεων 
στο σύντομο διάστημα μεταξύ της ανοικοδόμησης της πόλης από τον Ανδρόνικο 
Β΄ και της τελικής κατάληψής της από τους Τούρκους.26 Οι πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις φυγής αστικού πληθυσμού για τους παραπάνω λόγους εντοπίζονται 
στην Κωνσταντινούπολη, κατά την περίοδο της μακράς πολιορκίας του Βαγια-
ζήτ (13941402), και στη Θεσσαλονίκη μετά το 1411, και ιδίως μετά το 1423.27 

Στους παράγοντες φθοράς του αστικού πληθυσμού περιλαμβάνονται και οι 
επιδημίες της πανώλης, από την αρχική εκδήλωση του «μαύρου θανάτου» το 
13471348 και κατά τις μετέπειτα επανεκδηλώσεις τους.28 Οι επιδημίες οπωσδή-
ποτε θα προκαλούσαν υπολογίσιμη απώλεια ζωών και αναστάτωση της κοινω-
νικής και οικονομικής δραστηριότητας στις πόλεις που έπλητταν, αν και ειδικά 
για τον βυζαντινό χώρο δεν υφίστανται θετικές μαρτυρίες των πηγών που να 

24 ό.π., 214. 
25 Φιλοθέου (Κοκκίνου) Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ὁσίου καὶ 

θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σάβα τοῦ Νέου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ ὄρει ἀσκήσαντος, εκδ. Α. Παπαδό-
πουλοςΚεραμεύς, Ἀνάλεκτα Ἱεροσολυμιτικῆς Σταχυολογίας, τ. Ε΄, Αγ. Πετρούπολη 1888, 
194. 

26 Γρηγοράς, τ. Α΄, 142.
27 S. Vryonis Jr, «The Ottoman Conquest of Thessaloniki in 1430», Continuity and Change 

in Late Byzantine and Early Ottoman Society, 28586, 306308. A. Harvey, «Economic 
Conditions in Thessaloniki between the two Ottoman Occupations», Mediterranean Ur-
ban Culture 1400-1700, εκδ. Α. Cowan, Έξετερ 2000, 124. Τ. Κιουσοπούλου, Βασιλεύς 
ή Οικονόμος; Πολιτική εξουσία και ιδεολογία πριν την Άλωση, Αθήνα 2007, 2526. N. 
Necipoğlu, Byzantium between the Ottomans and the Latins. Politics and Society in the 
Late Empire, Καίμπριτζ 2009, 7273, 105110, 150152.

28 Καταγραφή όλων των γνωστών περιστατικών εκδήλωσης επιδημιών της πανώλης στον 
χώρο βυζαντινού ενδιαφέροντος κατά τον 14ο και τον 15ο αιώνα παρατίθεται από την 
M.H. Congourdeau, «Pour une étude de la peste noire à Byzance», Εὐψυχία. Μélanges 
offerts à Hélène Ahrweiler, τ. Α΄, Παρίσι 1998, 149163. Βλ. επίσης Κωστής, Στον καιρό 
της πανώλης, 317339. 
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παρέχουν συγκεκριμένη πληροφόρηση περί του ύψους των ανθρώπινων απω-
λειών και των λοιπών συνεπειών, πέραν από γενικόλογες και δραματοποιημένες 
αναφορές. Εξωπραγματικές πέραν από κάθε αμφιβολία είναι και οι αναφορές 
ιταλικών πηγών περί της απώλειας των δύο τρίτων ή των οκτώ εννάτων του πλη-
θυσμού της Κωνσταντινούπολης το 13471348,29 η οποία μόνον ως μεταφορική 
διατύπωση μπορεί να θεωρηθεί. Η μεγαλύτερη φθορά του πληθυσμού θα πρέπει 
να συνέβη κατά την πρώτη εκδήλωση των επιδημιών, τον «μαύρο θάνατο» του 
13471348, οπότε οι κοινωνίες θα ήταν τελείως απροετοίμαστες για ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο. Σε ό,τι αφορά στις μετέπειτα εμφανίσεις της πανώλης, μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι βάσει εμπειρίας θα εφαρμόζονταν κάποια μέτρα προφύλαξης 
που θα περιόριζαν τις απώλειες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι επιδημίες θα πρέπει 
να προκαλούσαν μία υπολογίσιμη απώλεια πληθυσμού στις πόλεις, όπου εκδη-
λώνονταν, όπως μπορούμε να τεκμάρουμε από έμμεσες μαρτυρίες, σαν αυτή του 
ιστοριογράφου Σφραντζή, που αναφέρεται συχνά σε πρόσωπα από το οικογε
νεια κό και κοινωνικό περιβάλλον του να έχουν χαθεί σε διαφορετικές εκδηλώ-
σεις της επιδημίας.30 Ακόμη και αν οι επιπτώσεις των επιδημιών δεν ήταν τέτοιες 
ώστε να καταβιβάζουν τον πληθυσμό των πόλεων σε μία εμφανώς χαμηλότερη 
τάξη μεγέθους, πιθανώς θα ακύρωναν την όποια αυξητική δυναμική θα μπορού-
σαν να παρουσιάσουν στον χρόνο τα πληθυσμιακά μεγέθη τους. 

Το ενδεχόμενο επίδρασης κάποιου συγκυριακού παράγοντα στη διαμόρφω-
ση του πληθυσμιακού μεγέθους μιας πόλεως κατά τον χρόνο που αυτό αποτυ-
πώνεται σε μαρτυρία πηγής, με αποτέλεσμα να προκύπτει μια καταγραφή που 
δεν αντανακλά τα συνήθη πληθυσμιακά μεγέθη σε ικανό βάθος χρόνου, μπορεί 
να συζητηθεί αναφορικά με την περίπτωση του Πέραν. Όπως επισημάνθηκε νω-
ρίτερα, ο Pero Tafur παραδίδει μία εκτίμηση του πληθυσμού της πόλης περί τις 
2.000,31 η οποία όμως μπορεί να αντιπαραβληθεί με αντίστοιχη μαρτυρία του 
Tetaldi μερικά χρόνια αργότερα, για την ακρίβεια κατά τον χρόνο της Άλωσης 
(1453). Σε μία από τις εκδοχές του κειμένου του Tetaldi στο Πέραν φέρονται να 
υπήρχαν 7.000 άνθρωποι, όταν η πόλη παραδόθηκε στον σουλτάνο,32 δεικνύο-
ντας μια σαφώς υψηλότερη τάξη μεγέθους σε σχέση με τον Tafur. Για την ερμη-
νεία της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στις δύο μαρτυρίες θα μπορούσε καταρχάς 

29 Παραπομπές στο Κωστής, Στον καιρό της πανώλης, 85 σημ. 281. 
30 Georgios Sphrantzes Memorii, 1401-1477. În anexă Pseudo-Phrantzes: Macarie Melis-

senos Cronica, 1258-1481, εκδ. V. Grecu, Βουκουρέστι 1966, 4, 68, 50, 72, 106. 
31 Vasiliev, «Pero Tafur», 116. 
32 G. Tetaldi, Tractatus de Expugnatione Urbis Constantinopolis, εκδ. M. Philippides, 

Mehmed II the Conqueror and the Fall of the Franco-byzantine Levant to the Ottoman 
Turks: Some Western Views and Testimonies, Tempe AR 2007, 198199: In hac quippe 
civitate fuerunt circiter septem millia virorum …
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να υποστηριχθεί ότι το δεδομένο του Tetaldi αντανακλά μια συγκυριακή διόγκω-
ση του πληθυσμού του Πέραν, οφειλόμενη στην πρόσκαιρη εγκατάσταση ενός 
υπολογίσιμου αριθμού κατοίκων της Κωνσταντινούπολης, που ενδεχομένως θα 
είχαν καταφύγει εκεί λόγω της οθωμανικής επίθεσης, ή ακόμη και μετά την εί-
σοδο των τουρκικών στρατευμάτων στην Πόλη. Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τα 
δεδομένα οθωμανικού καταστίχου του 1477, που δεικνύουν για το Πέραν έναν 
πληθυσμό της τάξης των 6.5007.000 κατοίκων, αν θεωρήσουμε ότι οι αριθμοί 
που αναφέρονται ειδικά στο χριστιανικό στοιχείο (περί τις 4.500) αντιπροσω-
πεύουν μία συνέχεια του πληθυσμού του 1453, και γενικά της πρόσφατης προ 
της Αλώσεως περιόδου, τότε η μαρτυρία του Tafur μπορεί ενδεχομένως να κρι-
θεί ως φειδωλή σε σχέση με το πιθανό πληθυσμιακό μέγεθος της πόλης. Λαμ-
βάνοντας όμως υπόψη ότι οι επισκέψεις του σε Κωνσταντινούπολη και Πέραν 
το 1437 και 1438 συνέβησαν σε χρόνο πολύ κοντινό σε πρόσφατη επιδημική 
εκδήλωση, που μαρτυρείται στην Κωνσταντινούπολη το 1435, καθώς και ότι 
στη δεύτερη επίσκεψή του ο ίδιος και γενικά οι εισερχόμενοι από την περιοχή 
της Μαύρης Θάλασσας παρέμειναν σε δίμηνη «καραντίνα» λόγω φόβων για νέο 
ξέσπασμα,33 δεν αποκλείεται ο αριθμός κατοίκων που παραδίδει για το Πέραν να 
αντιπροσωπεύει μια συγκυριακή συρρίκνωση οφειλόμενη στις επιδημίες. Ειδικά 
μάλιστα σε μία πόλη σαν το Πέραν, που παρουσίαζε πολύ υψηλότερη πυκνότητα 
πληθυσμού σε σχέση με τα γενικά δεδομένα των υστεροβυζαντινών πόλεων,34 η 
επίπτωση των επιδημιών θα ήταν ιδιαίτερα σοβαρή. 

Παραπάνω επισημάνθηκε η περίπτωση της αναφοράς στη σύγχρονη βιβλιο
γραφία αυθαίρετων και εξωπραγματικά υψηλών αριθμών σχετικά με τα μεγέ-
θη υστεροβυζαντινών πόλεων. Ανάλογες αναφορές δεν λείπουν ασφαλώς και 
από τις ίδιες τις πηγές. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση συνίσταται από τους 
αριθμούς που παραθέτουν οι Βυζαντινοί ιστοριογράφοι αναφορικά με τις ενέρ-
γειες του Ανδρονίκου Β΄ για την επανοίκιση των Τράλλεων.35 Το σημείο προ-

33 Vasiliev, «Pero Tafur», 102. Κωστής, Στον καιρό της πανώλης, 326327, 335336. 
34 Bryer, «The Structure of the Late Byzantine Town», 268271. 
35 Προς το τέλος της βασιλείας του Μιχαήλ Η΄, περί το 1280, ο διάδοχος και συναυτοκρά-

τορας Ανδρόνικος Β΄ ηγήθηκε μίας επιχείρησης για την αποκατάσταση της βυζαντινής 
κυριαρχίας στην ευρύτερη περιοχή του Μαιάνδρου, όπου αυτή είχε κλονιστεί από τις 
τουρκικές επιθέσεις και τη γενικότερη τουρκική παρουσία. Ο στόχος αυτός θεωρήθηκε 
ότι θα επιτυγχανόταν μέσω της ανασυγκρότησης της έρημης πλέον πόλης των Τράλλεων 
ως κέντρου άσκησης και στήριξης του βυζαντινού ελέγχου της περιοχής. Η πόλη ανασυγ
κροτήθηκε μέσω της εγκατάστασης μεγάλου αριθμού εποίκων, προβλεπόταν μάλιστα και 
η μετονομασία της σε Ανδρονικόπολη ή Παλαιολογόπολη, το όλο εγχείρημα όμως ήταν 
καταδικασμένο σε αποτυχία εφόσον οι Βυζαντινοί δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν τον 
έλεγχο της υπαίθρου. Τέσσερα χρόνια αργότερα, η επανιδρυθείσα πόλη που εν τω μεταξύ 
είχε βρεθεί κάτω από συνεχή τουρκικό αποκλεισμό και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήμα-
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βληματισμού στις σχετικές αναφορές των κειμένων έγκειται στον αριθμό των 
εποίκων που φέρονται να εγκαταστάθηκαν στην πόλη, που είναι υπερβολικά 
υψηλός για να ανταποκρίνεται στα ιστορικά δεδομένα της εποχής. Ο Παχυμέρης 
προσδιορίζει τον πληθυσμό της νέας πόλης στις 36.000 κατοίκους, ενώ και ο 
Γρηγοράς δεικνύει έμμεσα ένα νούμερο ανάλογης τάξης, αφού αναφέρεται σε 
20.000 αιχμαλώτους των Τούρκων κατά την τελική άλωση της πόλης συμπληρώ-
νοντας όμως ότι μεγάλος αριθμός μεταξύ των κατοίκων ήταν και αυτοί που είχαν 
ήδη πεθάνει κατά την πολιορκία.36   Ένας πληθυσμός τριάντα έξη χιλιάδων θα 
προσ ιδίαζε σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της εποχής, και επ’ αυτού ο Peter 
Charanis, που δεν αμφισβητεί την ακρίβεια των αριθμών, θεωρεί ότι οι Τράλλεις 
υπήρξαν κατά το σύντομο διάστημα της ανασυγκρότησής τους μία από τις τρεις 
μεγαλύτερες πόλεις της βυζαντινής επικράτειας μαζί με την Κωνσταντινούπολη 
και τη Θεσσαλονίκη.37 Ο προβληματισμός όμως που εγείρεται εδώ ως προς την 
ανταπόκριση αυτών των αριθμών στην πραγματικότητα έγκειται στην ασυμβα-
τότητά τους με το ιστορικό πλαίσιο. Καταρχάς είναι αμφίβολο αν θα μπορούσε 
να βρεθεί ένας πληθυσμός τέτοιου μεγέθους για να μεταφερθεί στις Τράλλεις, 
χωρίς να προκληθεί σοβαρή πληθυσμιακή εξασθένιση σε άλλες βυζαντινές πε-
ριφέρειες. Επιπλέον, μία μετακίνηση και εγκατάσταση τέτοιας κλίμακας, και 
μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, θα είχε και τεράστιο κόστος που 
η κάλυψή του ήταν πέραν από τις δυνατότητες του τότε βυζαντινού κράτους. 
Συγκριτικά, η ανασυγκρότηση και επανοίκιση της Κωνσταντινούπολης μετά το 
1453, που συνιστούσε μία από τις κύριες πολιτικές του σουλτάνου Μεχμέτ Β΄, 
είχε αποδώσει έναν πληθυσμό της τάξης των 50.00060.000 μέχρι το 1477,38 σε 
ένα οθωμανικό κράτος με πολλαπλάσια έκταση, πληθυσμό και πόρους σε σχέση 
με το Βυζάντιο του προχωρημένου 13ου αιώνα. Η αντίστοιχη ανασυγκρότηση 
της Θεσσαλονίκης μετά την άλωση του 1430 είχε αποδώσει έναν πληθυσμό της 
τάξης των 10.000 κατά την ίδια χρονολογία με προηγουμένως, σχεδόν πενήντα 
χρόνια μετά την κατάληψη της πόλης.39 

Πώς εξηγείται όμως αυτή η υπερβολή στην παράθεση των αριθμητικών με-
γεθών από τους δύο Βυζαντινούς συγγραφείς, που γενικά διακρίνονται για την 
αξιοπιστία τους, και σε ό,τι αφορά στα συγκεκριμένα γεγονότα ο μεν Παχυμέρης 

τα τροφοδοσίας, εκτός των άλλων και έλλειψης νερού, κατέρρευσε και ο πληθυσμός της 
διέρρευσε ή αιχμαλωτίστηκε. Βλ. Georges Pachymeres Relations Historiques, τ. Β΄, εκδ. 
A. Failler, Παρίσι 1984, 591599. Γρηγοράς, τ. Α΄, 142144.

36 Παχυμέρης, 595. Γρηγοράς, τ. Α΄, 142.
37 Charanis, «A Note», 4546. 
38 H. Inalcik, «Istanbul», Encyclopaedia of Islam, τ. Δ΄, Λέυντεν 1978, 238239.
39 H. W. Lowry, «Portrait of a City: The Population and Topography of Ottoman Selânik 

(Thessaloniki) in the Year 1478», Studies in Defterology: Ottoman Society in the Fif-
teenth and Sixteenth Centuries, Κωνσταντινούπολη 1992, 87.



236

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 8ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ

ήταν σύγχρονος, ο δε Γρηγοράς ανήκοντας στον κύκλο του Ανδρονίκου Β΄ μπο-
ρούσε να έχει έγκυρη πληροφόρηση για τις ενέργειες του αυτοκράτορα και στο 
παρελθόν; Η αναφορά στον αριθμό των 36.000 καταρχάς μπορεί να ερμηνευθεί 
ως στερεότυπη αποτύπωση του ιδεατού μεγέθους μίας μεγαλουπόλεως της επο-
χής. Σε αυτά τα πλαίσια, η παράθεση του συγκεκριμένου αριθμού των 36.000 
ίσως προτιμήθηκε, σε σχέση με τις 30.000, 35.000 ή 40.000, λόγω θρησκευτικών 
συμβολισμών ως πολλαπλάσιο του συμβολικού αριθμού δώδεκα. Γενικότερα, η 
αναφορά σε μία τόσο υψηλή τάξη μεγέθους μπορεί να αντανακλά μία διογκω-
μένη φημολογία της εποχής γύρω από τα πληθυσμιακά μεγέθη που ενέπλεξαν οι 
ενέργειες του Ανδρονίκου. Μπορεί επίσης να αντανακλούν τους μελλοντικούς 
σχεδιασμούς, ή μάλλον οραματισμούς, του διαδόχου περί τις Τράλλεις και όχι 
τα έμπρακτα δεδομένα. Ενδέχεται επίσης πίσω από την αριθμητική αναφορά του 
Παχυμέρη να υποκρύπτεται μία λογική που παραπέμπει σε πραγματικά δεδομέ-
να της εποχής. Τα δεδομένα του όλου εγχειρήματος δείχνουν ότι ο Ανδρόνικος 
εμπνεύστηκε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο. Η επιδίωξη της συγκρότησης μίας βυ-
ζαντινής μεγαλούπολης στον Μαίανδρο, τα ονόματα που κατά τον Παχυμέρη 
προτάθηκαν για τη νέα πόλη (Ανδρονικόπολις ή Παλαιολογόπολις), οι αναφορές 
των δύο ιστοριογράφων σε χρησμό που ενέπνευσε τις ενέργειες του Ανδρονίκου 
υπογραμμίζουν τις ιδεολογικές διαστάσεις του εγχειρήματος και την αυξημένη 
συμβολική βαρύτητα που είχε επενδυθεί σε αυτό, ή διά της οποίας γινόταν αυ-
τό αντιληπτό. Θα μπορούσε ίσως η νέα πόλη που εμπνεύστηκε ο Ανδρόνικος 
στις Τράλλεις να γινόταν νοητή ως μία δεύτερη αυτοκρατορική πρωτεύουσα 
στην Ανατολή. Η όλη σκέψη δεν είναι ασύμβατη με το όλο πνεύμα αυτοκρα-
τορικής ανανέωσης που διακρίνει την πολιτική και ιδεολογία της εποχής του 
«Νέου Κωνσταντίνου» Μιχαήλ Η΄.40 Σε μία τέτοια περίπτωση και σε συνέχεια 
της προηγούμενης υπόθεσης, μήπως οι 36.000 έποικοι που φέρονται να συγκε-
ντρώθηκαν στις Τράλλεις παραπέμπουν σε μία τάξη μεγέθους που αντανακλά 
τον πραγματικό τότε πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης;

Η συζήτηση που προηγήθηκε εισάγει στο θέμα του πληθυσμού της βυζαντι-
νής πρωτεύουσας. Το ζήτημα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν την έρευνα 
της αστικής δημογραφίας του ύστερου Βυζαντίου, αν και μέχρι σήμερα δεν έχει 
καταγραφεί στη βιβλιογραφία μία συστηματική προσέγγιση που ξεπερνά τις πα-
λαιές μελέτες των Schneider και Charanis από τα μέσα του περασμένου αιώνα.41 

40 Για την προβολή του Μιχαήλ Η΄ ως ανανεωτή της αυτοκρατορίας και την απόδοση σε 
αυτόν του χαρακτηρισμού «Νέος Κωνσταντίνος», βλ. R. J. Macrides, «From the Kom-
nenoi to the Palaiologoi: Imperial Models in Decline and Exile», New Constantines. 
The Rhythm of Imperial Renewal in Byzantium, 4th-13th centuries, εκδ. P. Magdalino, 
Άλντερσχοτ 1994, 270272. 

41 A. M. Schneider, «Die Bevölkerung Konstantinopels im XV. Jahrhundert», Nachrichten 
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Η επικέντρωση της έρευνας έχει στραφεί αφενός στην περίοδο του Μιχαήλ Η΄, 
και γενικά στην πρώιμη παλαιολόγεια περίοδο, και αφετέρου στον 15ο αιώνα, 
με τον 14ο αιώνα να παραμένει ένα ερευνητικό κενό. Αυτή η επικέντρωση είναι 
εύκολα εξηγήσιμη σε σχέση με την ύστατη φάση της ιστορίας της βυζαντινής 
Κωνσταντινούπολης, δηλαδή τον 15ο αιώνα, αφού μόνον από αυτή την περίοδο 
σώζονται θετικές μαρτυρίες πηγών με αριθμητικές καταγραφές. Η απουσία συγ
κεκριμένης αριθμητικής αναφοράς στις πηγές δεν έχει εμποδίσει σύγχρονους 
μελετητές από το να προτείνουν εκτιμήσεις του πληθυσμού της Κωνσταντινού-
πολης κατά την πρώιμη παλαιολόγεια περίοδο. Ο Peter Charanis προβαίνει σε 
μία προσέγγιση του πληθυσμιακού μεγέθους της βυζαντινής πρωτεύουσας κατά 
την περίοδο του Μιχαήλ Η΄ και την πρώιμη φάση της βασιλείας του Ανδρονίκου 
Β΄, σύμφωνα με την οποία αυτό θα εκινείτο σε μία τάξη αρκετά υψηλότερη των 
75.000. Η συλλογιστική όμως βάσει της οποίας καταλήγει σε αυτή την πρόταση 
είναι οπωσδήποτε προβληματική. Ξεκινώντας από έναν υποθετικό υπολογισμό 
του πληθυσμού της πόλης στις 75.000 κατά τον 15ο αιώνα, που κρίνεται επίσης 
αμφισβητήσιμος όπως θα φανεί στη συνέχεια, απλά θεωρεί ότι ο πληθυσμός της 
πρώιμης παλαιολόγειας περιόδου θα ήταν πολύ μεγαλύτερος, επειδή το κράτος 
ήταν πιο εύρωστο και επειδή συντελούνταν συντονισμένες προσπάθειες για την 
εκ νέου ανάπτυξη της πόλης.42 Η συλλογιστική αυτή μπορεί να θεωρηθεί αυθαί-
ρετη, δεδομένου ότι δεν ανταποκρίνεται στην υιοθέτηση κάποιας μεθοδολογίας 
για την προσέγγιση του ζητήματος, και κινείται περισσότερο στον χώρο της ει-
κασίας. Ίσως σε ακολουθία του Charanis να βασίζεται και η υποθετική αναφορά 
του Matschke περί ενός πληθυσμού άνω των 100.000 κατά την εποχή των πρώ-
των Παλαιολόγων, η οποία δεν υποστηρίζεται από κάποια τεκμηρίωση.43 

Παραπάνω διατυπώθηκε η υπόθεση ότι η Κωνσταντινούπολη της προχωρη-
μένης φάσης της βασιλείας του Μιχαήλ Η΄ είχε έναν πληθυσμό που η τάξη μεγέ-
θους του ίσως δεικνύεται από την αναφορά του Παχυμέρη περί 36.000 εποίκων 
των Τράλλεων, και που δεν θα ξεπερνούσε κατά πολύ ένα τέτοιο μέγεθος. Ασφα-
λώς, αυτή η πρόταση δεν είναι κάτι περισσότερο από εικασία, η οποία προκύπτει 
από την προσπάθεια ερμηνείας μίας προβληματικής αναφοράς του Παχυμέρη. Σε 
επίπεδο γενικότερου προβληματισμού όμως, δεν θα ήταν αδόκιμο να θεωρηθεί 

der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse 9 (1949), 
233244. Charanis, «A Note», 137140. 

42 Charanis, «A Note», 139140: «If in the fifteenth century, while in a state of decline, 
Constantinople had a population of about 75,000 and perhaps more, that population must 
have been much larger, how large it is impossible to say, during the best period of the 
Palaeologi, i.e. during the reign of Michael VIII and the early part of Andronicus II». 

43 K.P. Matschke, «The Late Byzantine Urban Economy, ThirteenthFifteenth Centuries», 
EHB, τ. Β´, 465.
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ως πιθανή η ύπαρξη στην Κωνσταντινούπολη ενός πληθυσμού αισθητά μικρότε-
ρου των αριθμών που προτείνουν οι προηγούμενοι μελετητές, τουλάχιστον κατά 
την περίοδο της βασιλείας του Μιχαήλ Η΄. Η γενικότερη εικόνα που προκύπτει 
για την Κωνσταντινούπολη του 1261 είναι αυτή της ολιγανθρωπίας, αν και είναι 
αδύνατο αυτή η «ολιγανθρωπία» να προσδιοριστεί αριθμητικά. Η πληθυσμιακή 
ισχνότητα της πόλης θα πρέπει μάλιστα να επιδεινώθηκε κατόπιν της απόφα-
σης του Μιχαήλ Η΄ να μεταφέρει την πολυπληθέστερη ιταλική κοινότητα, των 
Γενουατών, στο Πέραν.44 Από την άλλη, στη διάρκεια της βασιλείας του ίδιου 
αυτοκράτορα υπήρξε κάποια συρροή πληθυσμού προς την πόλη, επίσης απροσ-
διορίστου μεγέθους, κατόπιν εποικιστικών πολιτικών, αλλά και αυθόρμητα σε 
ό,τι αφορά σε παλαιούς κατοίκους που είχαν φύγει κατά την περίοδο της λατι-
νικής κυριαρχίας ή απογόνους τους.45 Στο πλαίσιο της εποικιστικής πολιτικής 
του Μιχαήλ Η΄ για την τόνωση του πληθυσμού της πρωτεύουσας εντάσσεται 
και η εγκατάσταση Λακώνων,46 των οποίων όμως ο αριθμός δεν θα ήταν ιδιαί-
τερα μεγάλος, αφού σε μία τέτοια περίπτωση θα «άδειαζε» από πληθυσμό η ίδια 
η Λακωνία. Το αποτέλεσμα αυτών των δημογραφικών εξελίξεων σε σχέση με 
την Κωνσταντινούπολη της εποχής του Μιχαήλ Η΄ δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
αριθμητικά. Μένει όμως μία επιφύλαξη απέναντι στα μεγάλα μεγέθη που έχουν 
προταθεί σε παλαιότερες μελέτες έναντι των υποθέσεων που διατυπώθηκαν νω-
ρίτερα, και λαμβάνοντας υπόψη την γενικότερη εικόνα “ολιγανθρωπίας” που 
χαρακτηρίζει την Κωνσταντινούπολη του 1261 και τα όρια των δυνατοτήτων 
ανατροπής αυτής της εικόνας μέσω της εποικιστικής πολιτικής. 

Για την περαιτέρω εξέλιξη του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης είναι λο-
γικό να θεωρήσουμε ότι θα αυξανόταν, άγνωστο μέχρι ποίου ύψους, μέχρι την 
εκδήλωση της επιδημίας το 1347, την οποία μπορούμε να θεωρήσουμε ως το 
σημείο καμπής που εισάγει σε μία νέα φάση συρρίκνωσης του πληθυσμού. Η 
πιθανολογούμενη αυξητική τάση των πρώτων δεκαετιών του 14ου αιώνα εκτός 
άλλων θα αφορούσε και την άφιξη προσφύγων, είτε από τη Μικρά Ασία λόγω 
της τουρκικής κατάκτησης, είτε από τη Θράκη λόγω επιδρομών όπως η καταλα-
νική, που μέρος τους πιθανότατα θα παρέμενε μόνιμα στην πόλη.47 Στη θεώρηση 
των πρώτων δεκαετιών του 14ου αιώνα ως περιόδου πληθυσμιακής ακμής για τη 

44 Παχυμέρης, τ. Α΄, 219221, 225227. 
45 ό.π., 213215, 221223.
46 ό.π., 253. 
47 Αναφέρεται ότι πολλοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία βρίσκονταν το 1302 στη νήσο 

Πρίγκηπο, όπου και αιχμαλωτίστηκαν από πειρατές. (Βλ. Παχυμέρης, τ. Δ΄, 35557). Δεν 
αποκλείεται κατ’ αντιστοιχία των προσφύγων που είχαν συγκεντρωθεί στην Πρίγκηπο, 
άλλοι να βρίσκονταν στην ίδια την Κωνσταντινούπολη. Πρβ. και τη σχετική μαρτυρία 
του Φιλοθέου Κοκκίνου για την παρουσία προσφύγων στη Θεσσαλονίκη τη δεκαετία 
134050 (βλ. παραπάνω, σημ. 25) 
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βυζαντινή πρωτεύουσα έχει συμβάλει η μαρτυρία του Ibn Battuta (1332), κατά 
την οποία τα δεκατρία «χωριά» που συναποτελούσαν την Κωνσταντινούπολη 
ήταν πυκνοκατοικημένα.48 Επ’ αυτού όμως μπορεί να επισημανθεί ότι η πυκνο-
κατοίκηση δεν είναι απαραίτητα δείγμα πληθυσμιακής ευρωστίας για μία πόλη, 
αφού και σε περιόδους συρρίκνωσης του πληθυσμού μπορεί να περιοριζόταν 
σε έκταση ο οικισμένος χώρος, αλλά να παρέμενε σχετικά πυκνοκατοικημένος, 
όπως παρατηρείται και στη Θεσσαλονίκη της υστεροβυζαντινής εποχής.49 Αν 
θεω ρήσουμε ότι η αρχική εκδήλωση των επιδημιών της πανώλης, το 1347, εισά-
γει μία πτωτική φάση του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης, αυτή θα πρέπει 
να κορυφώθηκε στην περίοδο της μακράς πολιορκίας του Βαγιαζήτ (13941402), 
οπότε παρατηρείται και κύμα φυγής ανερχόμενο σε υπολογίσιμο μέρος του πλη-
θυσμού.50 Δεν θα ήταν μάλιστα αδόκιμο αν υποτεθεί ότι το ύψος του πληθυσμού 
της Κωνσταντινούπολης μπορεί να ήταν χαμηλότερο το 1402 από ό,τι το 1453. 

Όπως επισημάνθηκε και νωρίτερα, ο 15ος αιώνας είναι η μόνη περίοδος της 
υστεροβυζαντινής Κωνσταντινούπολης για την οποία σώζονται αριθμητικές κα-
ταγραφές του πληθυσμού της, οπότε εκ των πραγμάτων πρόκειται για την περίο
δο στην οποία έχει κυρίως επικεντρωθεί η σχετική έρευνα. Για την ακρίβεια, 
τέτοιες αριθμητικές αναφορές σώζονται σε κείμενα δυτικών συγγραφέων. Στην 
πρώτη περίπτωση, το γνωστό Ὑπόμνημα περί τῶν ἑλληνικών χωρῶν καί ἐκκλη-
σιῶν, που συντάχθηκε από αντιπροσωπεία παπικών απεσταλμένων επ’ αφορμή 
της συνόδου της Βασιλείας (1437), φέρει τότε τον πληθυσμό της Κωνσταντι-
νούπολης στις 40.000.51 Αναφορές στο μέγεθος του πληθυσμού της Κωνστα-
ντινούπολης κατά τον χρόνο της Άλωσης εντοπίζονται και στις παραλλαγές της 
περιγραφής του γεγονότος από τον Φλωρεντινό Jacomo Tetaldi. Οι παραλλαγές 
που έχουν κυρίως ληφθεί υπόψη στη σχετική βιβλιογραφία αντιπροσωπεύουν τη 
γαλλική εκδοχή του κειμένου και φέρουν τον πληθυσμό της πόλης στις 30.000
36.000.52 Η λατινική εκδοχή του κειμένου όμως δίνει ένα μικρότερο μέγεθος της 

48 Ibn Battuta, Ταξίδια στην Ασία και την Αφρική, 1325-1354, μτφ. Σ. Σιαφάκα, Αθήνα 1990, 
139. Charanis, «A Note», 140: «A traveler of the first half of the fourteenth century, in 
contrast to the travelers of the century that followed, found Constantinople well peopled». 

49 Ch. Bakirtzis, «The Urban Continuity and Size of Late Byzantine Thessaloniki», DOP 57 
(2003), 6162, 64. 

50 Necipoğlu, Byzantium between the Ottomans and the Latins, 150152.
51 Σπ. Λάμπρος, «Ὑπόμνημα περὶ τῶν ἑλληνικῶν χωρῶν καὶ ἐκκλησιῶν κατὰ τὸν δέκατον 

πέμπτον αἰώνα», ΝΕ 7 (1910), 361. Schneider, Die Bevölkerung, 236. 
52 J. R. Melville Jones, The Siege of Constantinople 1453: Seven Contemporary Accounts, 

Άμστερνταμ 1972, vii, 4. Schneider, Die Bevölkerung, 237. Σε μία από τις εκδοχές του 
κειμένου, 7.000 μάχιμοι διαχωρίζονται από τον υπόλοιπο πληθυσμό και ως μέγιστος συ-
νολικός πληθυσμός δίνονται οι 42000: Melville Jones, ό.π., σ. 4. 



240

ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 8ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ

τάξης των 25.00030.000 κατοίκων.53 Προσεγγίζοντας αυτές τις μαρτυρίες, οι 
παλαιοί μελετητές έχουν θεωρήσει ότι πρόκειται για χαμηλότερες εκτιμήσεις σε 
σχέση με το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού, κατόπιν λανθασμένων εντυ-
πώσεων που θα σχημάτιζαν οι ξένοι παρατηρητές, λόγω του εκτεταμένου ακα-
τοίκητου χώρου της πόλης, όπως οριζόταν από τα Θεοδοσιανά τείχη. Έτσι, ο 
Schneider τοποθετεί τον πληθυσμό της πόλης του 15ου αιώνα περί τις 50.000,54 
ενώ ο Charanis δεχόμενος την ακρίβεια της αναφοράς κάποιων από τις πηγές σε 
60.000 αιχμαλώτους κατά την Άλωση (Λεονάρδος Χίος, Κριτόβουλος), αναβι-
βάζει τον όλο πληθυσμό περί τις 75.000.55 

Άλλες προσεγγίσεις όμως του πληθυσμού της πόλης βασισμένες σε εναλ-
λακτικές μεθοδολογίες μπορούν να θέσουν σε αμφισβήτηση το σκεπτικό των 
προη γούμενων μελετητών και να δείξουν μία εκτίμηση του πληθυσμού σε επί-
πεδα μικρότερα από αυτά που αναφέρονται στις πηγές. Μία σχετικά πρόσφατη 
έρευνα, που όμως εκτίθεται σε πολύ συνοπτική μορφή, αξιοποιεί τις σωζόμε-
νες αδειοδοτήσεις τέλεσης γάμων που εκδόθηκαν μεταξύ Αυγούστου 1399 και 
Απριλίου 1400,56 και μέσω αυτών επιδιώκει να αποκαταστήσει τον δείκτη γαμη-
λιότητας. Η περαιτέρω επεξεργασία αυτού του δεδομένου καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα ενός ολικού πληθυσμού περί τις οκτώ με δέκα χιλιάδες, αν και ο ερευνη-
τής θεωρεί βάσει μίας σειράς υποθέσεων ότι ο πληθυσμός θα ήταν μεγαλύτερος, 
χωρίς όμως να ξεπερνά τις τριάντα χιλιάδες.57 Δεδομένης όμως της περιληπτικής 
μορφής υπό την οποία εκτίθεται αυτή η έρευνα, η παρακολούθηση του σκεπτι-
κού και της όλης προσέγγισης του ερευνητή είναι μάλλον δυσχερής. Φαίνεται 
όμως ότι, ενώ τα βασικά ερευνητικά δεδομένα του ανήκουν στη συγκεκριμένη 
χρονική φάση του 13991400, οι συνολικές διαπιστώσεις του για τα πληθυσμια
κά μεγέθη της Κωνσταντινούπολης αναφέρονται στον 15ο αιώνα γενικότερα. 
Επ’ αυτού μπορεί να επισημανθεί ότι η περίοδος της μακράς πολιορκίας του Βα-
γιαζήτ (13941402) συνιστά τη δυσμενέστερη φάση στη δημογραφική ιστορία 
της βυζαντινής Κωνσταντινούπολης και τυχόν διαπιστώσεις για το μέγεθος του 
πληθυσμού σε αυτό το συγκεκριμένο χρόνο δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ενδει-
κτικές και για τις επόμενες δεκαετίες μέχρι το 1453. 

53 Tetaldi, Tractatus de Expugnatione Urbis Constantinopolis, 154155: Fuerunt in hac no-
bili et famosa civitate viri circiter viginti quinque seu triginta millia

54 Schneider, Die Bevölkerung, 237. 
55 Charanis, «A Note», 138139. 
56 MΜ ΙΙ, 29799, 303304. 
57 Δ. Μόσχος, «Δημογραφικές παρατηρήσεις για την Κωνσταντινούπολη με βάση αναξιο

ποίητες εκκλησιαστικές πηγές του 14ου15ου αι.», Α΄ Συνάντηση των Βυζαντινολόγων 
της Ελλάδος και της Κύπρου, Ιωάννινα 1998. Εισηγήσεις, περιλήψεις ανακοινώσεων, 
Ιωάν νινα 1999, 158. Δεν δύναμαι να γνωρίζω αν η περιγραφή και τα πορίσματα αυτής 
της έρευνας δημοσιεύθηκαν αργότερα σε εκτενέστερη μορφή. 
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Στο ίδιο θέμα, μία άλλη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοσθεί είναι αυτή της 
εκτίμησης του ολικού μεγέθους, σε ακολουθία ενός καταγεγραμμένου επιμέ-
ρους μεγέθους. Στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης του 1453, το επιμέ-
ρους μέγεθος είναι ο αριθμός των μαχίμων ανδρών που επιστρατεύτηκαν μεταξύ 
του πληθυσμού της πόλης, βάσει της μαρτυρίας του Σφραντζή, που παρουσιάζει 
εαυτόν να έχει διεξαγάγει ο ίδιος τη σχετική απογραφή και δίνει έναν ακριβή 
αριθμό 4.773, πλέον 200 ξένων.58 Στον αριθμό που δίνει ο Σφραντζής μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι περιλαμβάνονται το σύνολο των ενηλίκων ανδρών μεταξύ 
του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των μοναχών όπως δηλώνεται ρητά, προ-
φανώς πλην υπερηλίκων και αναπήρων. Η πρόταση ενός πολλαπλασιαστή με 
γενική ισχύ, που θα απέδιδε σε κάθε περίπτωση εκτίμηση συνολικού μεγέθους 
από τον αριθμό των μαχίμων ανδρών, θα ήταν αυθαίρετη και επισφαλής. Ειδικά 
όμως σε σχέση με την Κωνσταντινούπολη του 1453, η υπόθεση εργασίας μπορεί 
να τεθεί λόγω του λίγο πολύ σύγχρονου χρονικά παραδείγματος της Μυτιλήνης. 
Στην περίπτωση της Μυτιλήνης και σε σχέση με την τουρκική πολιορκία του 
1462, ο Δούκας, που η μαρτυρία του μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, παραθέτει 
και αριθμό μαχίμων ανδρών στις πέντε χιλιάδες, αλλά και συνολικό πληθυσμό 
25.000,59 που προφανώς αναφέρεται σε όλη τη νήσο και όχι μόνον στην πόλη. 
Οι ανάλογοι αριθμοί μαχίμων ανδρών που παραδίδονται για την Κωνσταντινού-

58 Σφραντζής, 96. Η αναφορά του Σφραντζή σε «200 ξένους» εγείρει ερωτήματα και έχει 
υποστηριχθεί ότι πρόκειται για παραδρομή, και ότι η σωστή αναφορά θα ήταν δύο χιλιά-
δες. Βλ. M. Philippides, Mehmed II the Conqueror and the Fall of the Franco-byzantine 
Levant to the Ottoman Turks: Some Western Views and Testimonies, Tempe AR 2007, 155 
σημ. 8. Σε αυτή την περίπτωση θα επρόκειτο για Λατίνους κυρίως, μη μόνιμους κατοί-
κους της πόλης, που βρέθηκαν σε αυτή κατά τον χρόνο της πολιορκίας και συνέβαλαν 
στην άμυνα, όπως πληρώματα εμπορικών πλοίων, αλλά και ξένα στρατιωτικά σώματα 
που έσπευσαν να επικουρήσουν την άμυνα της πόλης, όπως αυτό του Justiniani. Βάσει 
αυτής της υπόθεσης, ο κατά τον Σφραντζή συνολικός αριθμός των μαχίμων ανδρών θα 
προσέγγιζε τις 7.000, που θα συμφωνούσε με τις αναφορές άλλων συγχρόνων που γενι-
κά τοποθετούν το σύνολο των υπερασπιστών της πόλης στις 7.0008.000, διακρίνοντας 
ενίο τε μεταξύ 5.0006.000 Βυζαντινών και 2.0003.000 ξένων. Βλ. M. C. Bartusis, The 
Late Byzantine Army: Arms and Society, 1204-1453, Φιλαδέλφεια 1992, 130131 (με 
παράθεση των δεδομένων των πηγών). Η εκδοχή της παραδρομής θα μπορούσε να υπο-
στηριχθεί εύκολα, αν εχρησιμοποιούντο αραβικοί αριθμοί, κάτι όμως που είναι εκτός 
συζήτησης για τα τότε δεδομένα. Έτσι δεν φαίνεται λογικό σε μία τόσο λεπτομερή κατά 
τα άλλα αναφορά αντί του β΄ να γράφτηκε σ΄ και αυτή η παραδρομή να παρείσφρυσε σε 
όλους τους κώδικες που διασώζουν το κείμενο του Σφραντζή. Δεν αποκλείεται η αναφο-
ρά του Σφραντζή να είναι σωστή και ο αριθμός των διακοσίων να μην αναφέρεται στο 
σύνολο των ξένων που συνεισέφεραν στην άμυνα της Κωνσταντινούπολης, αλλά σε ένα 
μικρό σώμα μισθοφόρων που βρίσκονταν μόνιμα στην υπηρεσία του Βυζαντινού βασι-
λέα. 

59 Δούκας, 435.
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πολη και τη Μυτιλήνη επιτρέπουν τη διατύπωση της υπόθεσης ότι ενδεχομένως 
και το σύνολο του πληθυσμού βρισκόταν σε ανάλογα επίπεδα, περί τις 25.000, 
δηλαδή το χαμηλότερο όριο που εντοπίζεται και μεταξύ των παραλλαγών του 
Tetaldi, τηρώντας όμως κάθε επιφύλαξη για το ενδεχόμενο διαφορετικών δημο-
γραφικών δομών μεταξύ των δύο χώρων (μ.ο. μεγέθους της οικογένειας, ηλικια
κές δομές κ.ο.κ.). 

Ένα άλλο κεφάλαιο της αστικής δημογραφίας του ύστερου Βυζαντίου, που 
έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη σχετική έρευνα, είναι ο πληθυσμός της Θεσσα-
λονίκης. Σε αυτή την περίπτωση η έρευνα έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στον 
15ο αιώνα, καθώς πρόκειται για τη μόνη επιμέρους φάση για την οποία υφίστα-
νται μαρτυρίες πηγών. Από πολύ νωρίς η συζήτηση έχει επικεντρωθεί αφενός σε 
καταγραφές του συνολικού πληθυσμού της πόλης κατά το 1423, έτος έναρξης 
της βενετικής κυριαρχίας στην πόλη, και αφετέρου στην καταγραφή ενός επι-
μέρους μεγέθους, των 7.000 αιχμαλώτων που αναφέρει ο Ιωάννης Αναγνώστης 
κατά την τουρκική άλωση του 1430. Ξεκινώντας από τον Tafrali, το σύνολο των 
μελετητών που έχουν καταπιαστεί με το θέμα επισημαίνουν τη μαρτυρία του 
βενετικού χρονικού του Zorzi Dolfin (μέσα 15ου αιώνα) περί ενός πληθυσμού 
40.000 κατοίκων το 1423. Δεχόμενοι αυτή τη μαρτυρία, καθώς και την αναφορά 
του Ιωάννη Αναγνώστη περί 7.000 αιχμαλώτων το 1430, ο Tafrali και αργότε-
ρα ο Charanis θεωρούν ότι το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του 1423 είχαν 
εγκαταλείψει την πόλη στο ενδιάμεσο διάστημα (δηλαδή 33.000 κάτοικοι!).60 
Και σε μεταγενέστερες μελέτες όμως ο αριθμός των 40.000 τίθεται ως σημείο 
αναφοράς, είτε ειδικά για την περίοδο εγκαθίδρυσης της βενετικής κυριαρχίας, 
είτε ως ένδειξη του πληθυσμιακού μεγέθους της υστεροβυζαντινής Θεσσαλονί-
κης γενικότερα.61 Η καταγραφή όμως του Dolfin κρίνεται οπωσδήποτε υπερβο-
λική και δεν μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως και στην 
περίπτωση της αναφοράς του Παχυμέρη για τις Τράλλεις, βλέπουμε τη στερεο-
τυπική χρήση ενός αριθμού της τάξης των 30.00040.000, που αντιπροσω πεύει 
όχι την πραγματικότητα της δεδομένης χρονικής περιόδου, αλλά μία ιδεατή ει-
κόνα του πληθυσμιακού μεγέθους μίας μεγάλης πόλης. Εξάλλου, η μαρτυρία 
του Dolfin ελέγχεται και βάσει της πληροφορίας άλλης ιταλικής πηγής, που δεν 
έχει τύχει ανάλογης προσοχής στη σχετική βιβλιογραφία, και δίνει ένα χαμηλό-
τερο πληθυσμιακό μέγεθος, 25.000 κατοίκων, για τη Θεσσαλονίκη του 1423.62 

60 O. Tafrali, Thessalonique au quatorzième siècle, Παρίσι 1913, 16. Charanis, «A Note», 
141, 146. 

61 Lowry, «Portrait of a City», 87. Matschke, «The Late Byzantine Urban Economy», 465. 
Bakirtzis, «The Urban Continuity and Size of Late Byzantine Thessaloniki», 61. 

62 Σχετική παραπομπή από τον P. Lemerle, «La domination vénitienne à Thessalonique», 
Miscellanea G. Galbiati, vol. ΙΙΙ, Fontes Ambrosiani 27 (1951), 222. Παρατίθεται από 
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Με βάση όμως την ανάλυση του θέματος, όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω, και 
αυτή η δεύτερη μαρτυρία θεωρείται ότι αποδίδει ένα επίσης υπερβολικό μέγεθος 
και δεν μπορεί να γίνει δεκτή. 

Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης του 15ου αιώνα έχει εφαρμογή και το 
εγχείρημα προσέγγισης του συνολικού πληθυσμιακού μεγέθους μίας πόλης σε 
ακολουθία ενός καταγεγραμμένου επιμέρους μεγέθους, δηλαδή την αναφορά 
του Ιωάννη Αναγνώστη σε 7.000 αιχμαλώτους των Τούρκων κατά την άλωση 
της πόλης.63 Από αυτή τη μαρτυρία εκκινεί την προσέγγισή του ο Σπύρος Βρυώ
νης στην πιο πρόσφατη και επιμελημένη προσέγγιση του θέματος. Επιπλέον, 
λαμβάνει υπόψη και τη μαρτυρία ανώνυμης μονωδίας περί 6.000 νεκρών. Ως 
πιθανή εκτίμηση του ολικού πληθυσμού της πόλης το 1430 ο Βρυώνης δέχεται 
το άθροισμα των δύο μεγεθών, με μία επιφύλαξη για το ενδεχόμενο υπερβολής 
στις καταγραφές, και καταλήγει σε μία εκτίμηση πληθυσμού μεταξύ 10.000 και 
13.000.64 Η αδυναμία όμως της προσέγγισης του Βρυώνη έγκειται στην αποδο-
χή ως τεκμηρίου της μαρτυρίας περί 6.000 φονευθέντων της ανώνυμης μονω
δίας, αριθμός που κρίνεται ως εξωπραγματικά υψηλός, εφόσον δεχθεί κανείς τη 
μαρτυρία του Αναγνώστη για τον αριθμό των αιχμαλώτων. Δεδομένου ότι στις 
καταλήψεις πόλεων από οθωμανικά στρατεύματα, η κύρια επιδίωξη των στρα-
τιωτών που μετείχαν ήταν να συλλάβουν αιχμαλώτους που συνιστούσαν την 
κυριότερη πολεμική λεία, ο φόνος ενός αριθμού κατοίκων περίπου ίσου με τον 
αριθμό των αιχμαλώτων δεν έχει λογική. Βάσει της μαρτυρίας του Δούκα, στην 
άλωση της Κωνσταντινούπολης οι νεκροί μεταξύ των υπερασπιστών της ήταν 
περί τις 2.000, και μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες που κατά τον ιστοριογράφο 
τού παρείχαν Τούρκοι στρατιώτες που μετείχαν στο γεγονός, πολλοί από αυτούς 
τους φόνους θεωρήθηκαν «περιττοί» και οι αυτουργοί τους φέρονται να είχαν 
μετανιώσει για αυτούς, εφόσον θα μπορούσαν να είχαν συλλάβει τα θύματα, 
όταν διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των αμυνομένων ήταν πολύ μικρότερος από 
όσο πίστευαν.65 Στην περίπτωση της άλωσης της Θεσσαλονίκης θα υπήρξε και 
ένας αριθμός φονευθέντων, όπως και κάποιοι που επέτυχαν να διαφύγουν με 
πλοία, κυρίως μεταξύ των Ιταλών,66 αυτοί οι αριθμοί όμως θα πρέπει να ήταν 

τον P. Charanis, «Town and Country in the Byzantine Possessions of the Balkan Pen-
insula during the Later Period of the Empire», Aspects of the Balkans. Continuity and 
Change, εκδ. H. Birnbaum – S. Vryonis, Χάγη 1961, 133134 σημ. 67. 

63 Γ. Τσάρας, Ἰωάννου τοῦ Ἀναγνώστου Διήγησις περὶ τῆς τελευταίας ἁλώσεως τῆς Θεσσαλο-
νίκης. Μονῳδία ἐπὶ τῇ ἁλώσει τῆς Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1958, 42. 

64 S. Vryonis Jr., «Τhe Ottoman Conquest of Thessaloniki in 1430», Continuity and Change 
in Late Byzantine and Early Ottoman Society, 309, 320. 

65 Δούκας, 361.
66 Τσάρας, Ἰωάννου τοῦ Ἀναγνώστου, 38. 
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μικροί, άρα ο συνολικός πληθυσμός της πόλης το 1430 δεν θα ξεπερνούσε κατά 
πολύ τον αριθμό των αιχμαλώτων. 

Το επόμενο ερώτημα που τίθεται όμως αφορά τον ίδιο τον αριθμό των 7.000 
αιχμαλώτων, και το αν αυτός ο αριθμός μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος και έτσι 
να τεθεί ανεπιφύλακτα ως βάση της όλης συζήτησης, όπως τον δέχεται η προγε-
νέστερη βιβλιογραφία. Η αναφορά σε μεγέθη απωλειών, που περιστρέφονται γύ-
ρω από τον συμβολικό αριθμό επτά, εντοπίζεται και σε άλλα κείμενα με αντικεί-
μενο αλώσεις πόλεων, όπως στο Μαρτύριον των Τεσσαράκοντα Δύο Μαρτύρων 
των εν Αμορίω, όπου γίνεται λόγος για επτά αιχμαλώτους διοικητές θεμάτων, 
αλλά και στην περιγραφή της νορμανδικής άλωσης της Θεσσαλονίκης από τον 
μητροπολίτη Ευστάθιο με αναφορά σε 7.000 φονευθέντες.67 Με δεδομένο το 
έντονο θρησκευτικό αίσθημα που διαπνέει τη συγγραφή αυτών των κειμένων, 
όπως άλλωστε και τη συγγραφή του Αναγνώστη, η αναφορά σε απώλειες επτά 
χιλιάδων θα πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως στερεότυπη, ως κοινός τόπος, που 
αντανακλά την έντονα συμβολική φύση του αριθμού επτά στη βυζαντινή θρη-
σκευτική αντίληψη.68 

Η ενδεχομένως στερεοτυπική χρήση του αριθμού των 7.000 από τον Ανα-
γνώστη οπωσδήποτε θέτει εν αμφιβόλω τους υπολογισμούς του πληθυσμού της 
Θεσσαλονίκης που βασίζονται σε αυτό το δεδομένο. Από την άλλη όμως, το 
κείμενο του Αναγνώστη διακρίνεται από μια γενικότερη αξιοπιστία, οπότε μπο-
ρούμε να θεωρήσουμε ότι ο συγγραφέας, όσο και αν αναπαράγει ένα στερεό-
τυπο αριθμό αναφορικά με τις απώλειες, δεν θα διακινδύνευε την αναφορά σε 
ένα προδήλως εξωπραγματικό μέγεθος σε σχέση με τα υπαρκτά πληθυσμιακά 
δεδομένα της πόλης. Μπορεί ο αριθμός των επτά χιλιάδων να μην αποδίδει με 
ακρίβεια, ή έστω κατά προσέγγιση, τον πραγματικό αριθμό των αιχμαλώτων, και 
κατ’ επέκταση το πλείστον του πληθυσμού της πόλης, δεν πρέπει όμως να απείχε 
σε μεγάλο βαθμό από τα πραγματικά μεγέθη. Με βάση έναν πολύ μεγαλύτερο 
πληθυσμό τον 12ο αιώνα, ο Ευστάθιος είχε την «άνεση» να αναφερθεί σε 7.000 
νεκρούς, άσχετα του πόσοι ήταν πραγματικά. Ανταποκρινόμενος στα πολύ μι-
κρότερα μεγέθη του 15ου αιώνα, ο Αναγνώστης αποδίδει τον αριθμό των 7.000 
στους αιχμαλώτους. Δεν θα ήταν έτσι παρακινδυνευμένο αν θεωρούσαμε ότι ο 
πληθυσμός της πόλης του 1430 δεν θα πρέπει να ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος ή 
μικρότερος από αυτό το νούμερο. 

67 Σ. Κοτζάμπαση, «Το μαρτύριον των μβ΄ μαρτύρων του Αμορίου. Αγιολογικά και υμνο-
λογικά κείμενα», Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ (1992), 131148. Eu-
stazio di Tessalonica. La espugnazione di Tessalonica, εκδ. S. Kyriakidis, Παλέρμο 1961, 
120. 

68 Για τη συμβολική φύση του αριθμού επτά αρκεί η αναφορά στη Γένεση, στους Αριθμούς 
και στην Αποκάλυψη. 
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Ως προς την ανταπόκριση του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης το 1430 στη 
γενικότερη πληθυσμιακή εικόνα της πόλης κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, 
μία παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι μία τάση φυγής μεταξύ των 
κατοίκων της πόλης, που παρατηρείται μετά το 1411, και ιδίως κατά την επτα-
ετία της βενετικής κυριαρχίας. Η φυγή αυτή, που αιτιολογείται ως συνέπεια 
τουρκικών επιθέσεων και αποκλεισμών της πόλης, ενός δυσμενούς οικονομικού 
περιβάλλοντος εντός αυτής, καθώς και προβλημάτων επισιτισμού, αφορά ένα 
υπολογίσιμο μέρος του πληθυσμού, που όμως είναι αδύνατο να προσδιοριστεί 
αριθμητικά.69 Ένα δείγμα όμως του όλου αριθμού των φυγάδων, που μπορεί να 
δώσει μια ένδειξη περί του υψηλού ή όχι αριθμού τους, εντοπίζεται σε αυτούς 
που επέστρεψαν στην έρημη Θεσσαλονίκη την επαύριο της τουρκικής κατάκτη-
σης μετά από πρόσκληση του σουλτάνου Μουράτ Β΄ στα πλαίσια των μέτρων 
για επανοίκηση της πόλης. Και πάλι σύμφωνα με τις πληροφορίες του Αναγνώ-
στη, που σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να αμφισβητηθούν, μέχρι 
το 1432 στην πόλη είχαν εγκατασταθεί χίλιοι από τους παλαιούς κατοίκους και 
χίλιοι Τούρκοι από τα Γιαννιτσά κατόπιν υποχρεωτικής μετοίκησης (sürgün). Η 
πρώτη κατηγορία διακρίνεται αφενός σε φυγάδες της περιόδου πριν την άλωση 
του 1430, και αφετέρου σε μέρος των αιχμαλωτισθέντων κατοίκων που εξαγό-
ρασαν είτε ο ίδιος ο σουλτάνος, είτε άλλα πρόσωπα όπως ο δεσπότης της Σερβίας 
Γεώργιος Branković.70 Δεδομένου ότι οι φυγάδες που επέστρεψαν στην πόλη 
ήταν λιγότεροι των χιλίων, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι το σύνολο των όσων 
είχαν φύγει από τη Θεσσαλονίκη δεν θα ήταν αισθητά πολλαπλάσιο των μερι-
κών εκατοντάδων που επέστρεψαν, και κατ’ επέκταση δεν θα αντιστοιχούσε σε 
ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του πληθυσμού που παρέμενε στην πόλη κατά τον 
χρόνο της άλωσης. Εντέλει, η συζήτηση για τον αριθμό των αιχμαλώτων, στον 
βαθμό που μπορεί να δώσει μια ένδειξη του πληθυσμιακού μεγέθους της πό-
λης, σε συνδυασμό με την προηγηθείσα εκτίμηση περί του όχι ιδιαίτερα υψηλού 
αριθμού όσων είχαν φύγει παλαιότερα, μας οδηγεί στην υπόθεση ότι ο αριθμός 
των κατοίκων της Θεσσαλονίκης γενικά κατά τις τρεις πρώτες δεκαετίες του 
15ου αιώνα δεν θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερος των όσων παρέμεναν στην πόλη 
τον χρόνο της άλωσης και ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να θεωρηθεί ότι σχετικά 
προσεγγίζει στη στερεοτυπική αναφορά των 7.000 που παραδίδεται. Οι 10.000 
ενδεχομένως μπορούν να τεθούν ενδεικτικά ως μέγιστο δυνατό όριο, με σοβαρή 
πιθανότητα όμως ενός αισθητά χαμηλότερου μεγέθους. 

69 Vryonis, «The Ottoman Conquest of Thessaloniki», 28586, 306308. Harvey, «Econom-
ic Conditions in Thessaloniki», 124. Necipoğlu, Byzantium between the Ottomans and the 
Latins, 7273, 105110. 

70 Τσάρας, Ἰωάννου τοῦ Ἀναγνώστου, 5458. 
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Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση περί των 
πληθυσμιακών μεγεθών των υστεροβυζαντινών πόλεων, με δεδομένη την έλ-
λειψη περισσότερων δεδομένων από βυζαντινές πηγές, ή γενικά από πηγές της 
βυζαντινής εποχής. Ένας κρίσιμος όγκος ποσοτικών δεδομένων όμως, που λεί-
πουν από τις πηγές του ύστερου Βυζαντίου, είναι παρόντα σε πηγές της πρώιμης 
οθωμανικής εποχής, για την ακρίβεια στα φορολογικά απογραφικά κατάστιχα 
(tahrir defterleri). Τα παλαιότερα κατάστιχα που σώζονται και χρονολογού-
νται στον 15ο αιώνα παρέχουν μία αποσπασματική μεν αλλά εκτενή κάλυψη 
του χώρου ενδιαφέροντος για τον μελετητή του ύστερου Βυζαντίου και σε αυτά 
μπορούν να εντοπιστούν καταγραφές μίας σειράς σημαντικών πόλεων, αλλά και 
μικρότερων κέντρων «αστικού» χαρακτήρα.

Η συμβολή των οθωμανικών φορολογικών καταστίχων έγκειται στην παρά-
θεση ενός ακόμη επιμέρους μεγέθους, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
δεδομένο για την προσέγγιση δημογραφικών ζητημάτων. Πρόκειται για τους 
αριθμούς φορολογικών μονάδων (δηλαδή προσώπων υπόχρεων φόρου), όπως 
καταχωρούνται στα πλαίσια των φορολογικών ενοτήτων που συνιστούν οι πό-
λεις και άλλοι οικισμοί, και διακρίνονται σε επικεφαλής νοικοκυριών, άνδρες 
και χήρες, καθώς και στους φορολογικά αυτόνομους άγαμους (με ονομαστική 
καταγραφή στα κατάστιχα αναλυτικού τύπου). Οι αριθμοί φορολογικών μο-
νάδων συνιστούν ένα υψηλό δείγμα του όλου πληθυσμού και, καθώς μπορούν 
να θεωρηθούν ως ένα ομοιογενές δεδομένο, ασχέτως της προέλευσής τους από 
διαφορετικά κατάστιχα, χρησιμεύουν ως ασφαλής ένδειξη για την προσέγγιση 
δημογραφικών ζητημάτων όπως η κατάταξη διαφορετικών πόλεων με βάση τον 
πληθυσμό, ή η παρακολούθηση της εξέλιξης του πληθυσμιακού μεγέθους μίας 
πόλεως σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Ένα σημείο ιδιαίτερου προβληματι-
σμού, για το οποίο έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις, είναι η δυνατότητα πρότασης 
ενός ολικού πληθυσμιακού μεγέθους σε ακολουθία του αριθμού φορολογικών 
μονάδων που παραδίδονται στα κατάστιχα. Η επιφύλαξη έγκειται στην ίδια τη 
φύση των καταστίχων, που αντιπροσωπεύουν απογραφές φορολογικής ύλης και 
όχι πληθυσμού, και κατ’ επέκταση σε ζητήματα ενδεχόμενης πλημμελούς κα-
ταγραφής, συμβατικής καταγραφής προσώπων και αριθμών που απλώς αντα-
ποκρίνονται στο ύψος της προσδοκώμενης φορολογικής προσόδου και όχι στην 
πραγματικότητα της δεδομένης χρονικής περιόδου, απουσίας από τις καταγρα-
φές τμημάτων του πληθυσμού που δεν εφορολογούντο.71 Επιπλέον, μπορεί να 
εγείρεται αμφιβολία και για την ακρίβεια των πολλαπλασιαστών που χρησιμο-
ποιούνται κατά περίπτωση προκειμένου να προκύψει εκτίμηση συνολικού πλη-
θυσμού από τον αριθμό φορολογικών μονάδων. 

71 Ε. Μπαλτά, «Οι οθωμανικές πηγές στη νεοελληνική ιστοριογραφία», Τα Ιστορικά 43 
(Δεκέμβριος 2005), 32629. 
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Απέναντι σε αυτές τις επιφυλάξεις μπορεί να υποστηριχθεί ότι τουλάχιστον 
στα παλαιότερα κατάστιχα (15ου16ου αιώνα), που αναφέρονταν σε σχετικά 
πρόσφατα κατακτηθείσες περιοχές, υπήρχε μέριμνα για την αποτύπωση πραγ-
ματικών δεδομένων, και όχι τυπική επανάληψη και αναπροσαρμογή δεδομένων 
από προηγούμενα κατάστιχα. Όσο και αν υπήρχαν τμήματα του πληθυσμού 
που δεν θα καταχωρούνταν στα κατάστιχα, δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία 
ότι οι καταγεγραμμένες φορολογικές μονάδες αντιστοιχούσαν όντως σε ένα με-
γάλο μέρος του πληθυσμού της κάθε πόλης. Επιπλέον, λόγω του εντοπισμού 
του σε επίσημα έγγραφα, ο αριθμός των καταγεγραμμένων φορολογικών μο-
νάδων μίας πόλης μπορεί να πιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ως επιμέρους 
μέγεθος του όλου πληθυσμού αυτής, σε σχέση με άλλου τύπου αναφορές επι-
μέρους μεγεθών που προκύπτουν από αφηγηματικές πηγές, όπως π.χ. ο αριθμός 
των μαχίμων ανδρών μίας πόλης σε μία πολιορκία. Όταν επιδίωξη της έρευνας 
δεν είναι η ακριβής, ή έστω η κατά προσέγγιση, αποκατάσταση του αριθμού 
κατοίκων μίας πόλης, αλλά κυρίως το να αποδώσει μία γενική εικόνα της τάξης 
μεγέθους αυτού του πληθυσμού, τότε και οι αριθμοί φορολογικών μονάδων που 
προκύπτουν από αυτά τα κατάστιχα μπορούν δοκίμως να χρησιμοποιηθούν στη 
σχετική εκτίμηση. 

Η αξιοποίηση των οθωμανικών καταστίχων σε προσεγγίσεις της αστικής 
δημογραφίας του ύστερου Βυζαντίου μπορεί να συντελεσθεί υπό προϋποθέ-
σεις, κυριότερες από τις οποίες είναι η κατά το δυνατόν χρονική εγγύτητα 
της απογραφής στον χρόνο ενσωμάτωσης της εκάστοτε πόλης στο οθωμανι-
κό κράτος, καθώς και η αναφορά σε πόλεις που δεν καταλήφθηκαν βιαίως, 
άρα δεν υπέστησαν ολική φθορά του πληθυσμού τους (εξανδραποδισμό και 
απομάκρυνσή του από την πόλη). Σε περιπτώσεις όπως της Κωνσταντινούπο-
λης, της Θεσσαλονίκης ή της Χαλκίδας, που ερημώθηκαν μετά τις αντίστοιχες 
αλώσεις, τα δεδομένα των οθωμανικών καταστίχων έχουν ελάχιστη χρησιμό-
τητα σε θέματα διερεύνησης του προγενέστερου της κατάκτησης πληθυσμού. 
Η προϋπόθεση της χρονικής εγγύτητας των καταστίχων στον χρόνο έναρξης 
της οθωμανικής κυριαρχίας στην εκάστοτε πόλη μάς επιτρέπει να βασισθού-
με μόνον σε κατάστιχα του 15ου αιώ να, με τη σκέψη ότι τα μεγέθη του χρι-
στιανικού πληθυσμού τους δίνουν μία εικόνα της τάξης μεγέθους που θα τις 
χαρακτήριζε κατά τους τελευταίους πριν την κατάκτηση χρόνους, και με την 
προϋπόθεση ότι δεν θα έχει επισυμβεί κάποια σημαντική μεταβολή αυτού του 
πληθυσμού στον ενδιάμεσο χρόνο. Έτσι, μία σειρά από σημαντικές πόλεις του 
χώρου ενδια φέροντος της έρευνας για το ύστερο Βυζάντιο, που εντοπίζονται 
σε κατάστιχα του 15ου αιώνα είναι οι εξής:
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Πόλη Φορολογικές μονάδες (φ.μ.) (= Νοικοκυριά, Χήρες, Άγαμοι)

«Ρωμιοί» Μουσουλμάνοι Άλλοι*
Ν Χ Α Ν Χ Α Ν Χ Α συν. 

φ.μ.
τάξη 

μεγέθους 
πληθυσμού**

Καστοριά c. 1445 709 108 30 22 - - 84 4 5 962 4000
Σέρρες 1455 523 241 - 494 70 - - - - 1328 6000
Σέρρες 1478 289 62 3 582 70 20 - - - 1026 4500
Τρίκαλα 1455 212 73 - 251 9 - - - 545 2500
Κόρινθος c. 1461 328 64 45 - - - - - - 437 2000
Θήβα 1466 487 126 155 - - - - - - 768 3000
Γαλατάς 1477 592 ; ; 535 - ; 394 ; ; 1521 7000
Τραπεζούντα 
1486 766 157 48 391

-
70 166 57 15 1670 7000

* Η κατηγορία «Άλλοι» αναφέρεται σε Εβραίους (Καστοριά), Αρμένιους (Γαλατάς, Τραπε-
ζούντα) και Ρωμαιοκαθολικούς των ιταλικών παροικιών (Γαλατάς, Τραπεζούντα). 

** Προσέγγιση βάσει του πολλαπλασιαστή 4.5 με εφαρμογή στους συνολικούς αριθμούς 
νοικοκυριών και χηρών (οι άγαμοι δεν λαμβάνονται υπόψη). Στρογγυλοποίηση στην εγ-
γύτερη χιλιάδα ή στο ήμισυ χιλιάδας.

Παραπομπές: 
Σέρρες 1455: A. Stojanovski, Turski Dokumenti za Istorijata na Makedonskiot Narod. IV. 

Opširen Popisen Defter ot XV Vek, Σκόπια 1978, 155165, 270271. Σέρρες 1478: E. 
Balta, “Composition démographique et structure de l’habitat dans la ville de Serrès aux 
XVe et XVIe siècles», Problèmes et approches de l’histoire ottomane: un itinéraire 
scientifique de Kayseri à Eğriboz, Κωνσταντινούπολη 1997, 155156. Γαλατάς: H. 
Inalcik, «Istanbul», 238239. Καστοριά: M. Sokoloski, Turski Dokumenti za Istorijata na 
Makedonskiot Narod, II. Opširni Popisni Defteri ot XV Vek, Σκόπια 1973, 7177. Τρίκαλα: 
M. Delilbaşı – M. Arıkan, Sûret-i Defter-i Sancak-i Tırhala, Άγκυρα 2001, 18. Θήβα: 
Ε. Μπαλτά, «Rural and Urban Population in the Sancak of Euripos in the Early 16th 
Century», Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών 29 (19901991), 84. Κόρινθος: N. Beldiceanu – I. 
BeldiceanuSteinherr, «Recherches sur la Morée (14611512)», Sudöst Forschungen 39 
(1980), 41. Τραπεζούντα: M. H. Bostan, XV- XVI. Asırlarda Trabzon Sancağında Sosyal 
ve İktisadî Hayat, Άγκυρα 2002, 158162.

 
Πέραν των παραπάνω σημαντικών πόλεων, η παράθεση αντίστοιχων δεδομέ-

νων και για μικρότερα τοπικά κέντρα δίνει μία ενδεικτική εικόνα πληθυσμιακών 
μεγεθών, όπως ενδεχομένως θα ίσχυαν και κατά την υστεροβυζαντινή εποχή, και 
για την περίπτωση των οικισμών που ο «αστικός» χαρακτήρας είναι σχετικός, 
αν και διατηρούσαν το χαρακτηριστικό του διοικητικού κέντρου σε μικρότερη 
κλίμακα στεγάζοντας πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές (επισκοπές ή και μη-
τροπόλεις): 
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Πόλη Φορολογικές μονάδες (Νοικοκυριά, Χήρες, Άγαμοι)
Χριστιανοί 
(«Ρωμιοί»)

Μουσουλμάνοι

Ν Χ Α Ν Χ Α συν. φ.μ. τάξη μεγέθους 
πληθυσμού*

Σιδηρόκαστρο 
1455 162 26 24 79 2

-
293 1200

Ζίχνα 1455 295 148 20 32 - - 495 2100
Δράμα 1455 153 92 24 54 6 - 329 1400
Φανάριον 1455 321 96 - 151 - - 568 2600
Ωρεοί 1474 124 32 - - - - 156 700
Κάρυστος 1474 244 50 - - - - 294 1300
Φλώρινα 1481 185 14 - 44 - - 243 1100
Κερασούντα 1486 114 22 - 36 - - 172 800

* Προσέγγιση βάσει του πολλαπλασιαστή 4.5 με εφαρμογή στους συνολικούς αριθμούς 
νοικοκυριών και χηρών (οι άγαμοι δεν λαμβάνονται υπόψη). Στρογγυλοποίηση στην 
εγγύτερη εκατοντάδα.

Παραπομπές:
Σιδηρόκαστρο: A. Stojanovski, Turski Dokumenti za Istorijata na Makedonskiot Narod. IV. 

Opširen Popisen Defter ot XV Vek, Σκόπια 1978, 40. Ζίχνα: ibid., 351355. Δράμα: ibid., 
393396. Φανάριον: M. Delilbaşı – M. Arıkan, Sûret-i Defter-i Sancak-i Tırhala, Άγκυρα 
2001, 184186. Ωρεοί: E. Balta, L’Eubée à la fin du XVe siècle. Économie et population: 
les registres de l’année 1474, Αθήνα 1989, 292293. Κάρυστος: ibid., 23033. Φλώρινα: 
M. Sokoloski, Turski Dokumenti za Istorijata na Makedonskiot Narod, II. Opširni Popisni 
Defteri ot XV Vek, Σκόπια 1973, 299302. Κερασούντα: M. H. Bostan, XV-XVI. Asırlarda 
Trabzon Sancağında Sosyal ve İktisadî Hayat, Άγκυρα, 239.

Τα επιμέρους δεδομένα των παραπάνω πινάκων, που αναφέρονται ειδικά 
στον χριστιανικό πληθυσμό, μπορούν να θεωρηθούν ότι αποδίδουν μία εικόνα 
του πληθυσμιακού μεγέθους των συγκεκριμένων πόλεων κατά τους τελευταίους 
πριν την οθωμανική κατάκτηση χρόνους. Προϋποτίθεται όμως ότι δεν θα είχε 
επισυμβεί μία σημαντική μεταβολή αυτού του πληθυσμού στον ενδιάμεσο χρόνο 
μεταξύ της κατάκτησης και της σύνταξης του καταστίχου, από το οποίο λαμβά-
νονται τα στοιχεία. Στις περιπτώσεις της Κορίνθου και στη συνέχεια της Θήβας, 
η χρονική εγγύτητα της κατάκτησης με τον χρόνο καταγραφής περιορίζει αυτή 
την επισφάλεια. Όσο όμως το χρονικό διάστημα μεγαλώνει, τα δεδομένα των κα-
ταστίχων καθίστανται όλο και λιγότερο αξιόπιστα ως ένδειξη του πληθυσμιακού 
μεγέθους της αντίστοιχης πόλης για τον προγενέστερο της κατάκτησης χρόνο. Η 
περίπτωση των Σερρών, που σώζονται περισσότερες από μία καταγραφές τους 
σε κατάστιχα του 15ου αιώνα, δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο την πιθανότητα 
πραγματοποίησης σημαντικών πληθυσμιακών μεταβολών σε σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα. Μεταξύ της παλαιότερης σωζόμενης καταγραφής περί το 
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1455 και της επόμενης του 1478, ο χριστιανικός πληθυσμός της πόλης παρου-
σιάζεται μειωμένος κατά 55% περίπου (από 764 σε 354 φορολογικές μονάδες), 
με τη μείωση αυτή να ερμηνεύεται ενδεχομένως ως αποτέλεσμα μετοίκησης 
(sürgün) με πιθανότερο προορισμό την Κωνσταντινούπολη.72 Αν δεν σωζόταν 
το κατάστιχο του 1455 και ο ερευνητής είχε στη διάθεσή του μόνον τα δεδομέ-
να του 1478, μία υποθετική προσέγγιση του προ της κατάκτησης πληθυσμού 
με βάση τον τότε καταγεγραμμένο αριθμό Χριστιανών θα ήταν οπωσδήποτε 
παραπλανητική. Και σε σχέση με το παλαιότερο κατάστιχο όμως, η χρονική 
απόσταση της σύνταξής του από τον χρόνο κατάκτησης της πόλης είναι μεγά-
λη, εβδομήντα και πλέον χρόνια, οπότε είναι αβέβαιο κατά πόσον το μέγεθος 
χριστιανικού πληθυσμού που αποτυπώνει μπορεί να αντανακλά την εικόνα των 
προγενέστερων της κατάκτησης χρόνων. Σε αυτή την περίπτωση ένα επιπλέον 
στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στην όλη συζήτηση είναι ο υπολογισμός της 
πυκνότητας του πληθυσμού. Οι υστεροβυζαντινές Σέρρες διακρίνονται από τη 
χαρακτηριστική πολεοδομική σύσταση των βυζαντινών πόλεων της μέσης και 
ύστερης εποχής, δηλαδή τη διάκριση σε ακρόπολη, τειχισμένη κάτω πόλη, και 
οικισμένο χώρο εκτός των τειχών. Το γεγονός ότι η οθωμανική κατάληψη της 
πόλεως (1383) έγινε κατόπιν συνθηκολόγησης είχε σαν αποτέλεσμα την ανα-
γνώριση κάποιων δικαιωμάτων στους κατοίκους της πόλεως από τους νέους 
κυρίαρχους, ένα από τα οποία ήταν η διατήρηση της χριστιανικής κατοίκησης 
στην τειχισμένη κάτω πόλη, ενώ για μουσουλμανική κατοίκηση διατέθηκαν η 
ακρόπολη και ο εκτός των τειχών χώρος. Έτσι στην περίπτωση των Σερρών του 
15ου αιώνα ο χώρος κατοίκησης του χριστιανικού στοιχείου της πόλης είναι 
σαφώς καθορισμένος και μετρήσιμος. Με βάση το κατ’ εκτίμηση μέγεθος των 
3.500, στο οποίο ανάγουν οι καταγεγραμμένες φορολογικές μονάδες ειδικά 
για τον χριστιανικό πληθυσμό του 1455, προκύπτει μία πυκνότητα πληθυσμού 
280/εκτάριο.73 Πρόκειται για μία τιμή ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με την πυκνό-

72 Τελική απάντηση σε αυτό το ερώτημα ενδεχομένως θα δώσει μία μελλοντική αναλυτι-
κή μελέτη και δημοσίευση των δεδομένων του καταστίχου της Κωνσταντινούπολης του 
έτους 1477 (Top Kapı Sarayi Arşivi, αρ. 9524), τα οποία μέχρι σήμερα παρατίθενται 
μόνο σε συγκεντρωτική μορφή. Βλ. H. Inalcik, «Istanbul», 238239. Στις Σέρρες πάντως 
υφίστατο μέχρι το 1453 και εβραϊκός πληθυσμός, για τον οποίο γνωρίζουμε με βεβαιό-
τητα ότι μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη πολύ σύντομα μετά την Άλωση, και πριν 
από τη σύνταξη του καταστίχου του 1455, στο οποίο δεν υπάρχει αναφορά πλέον σε 
εβραϊκό στοιχείο των Σερρών. Σε κατάστιχα του πρώτου μισού του 16ου αιώνα ο αριθ-
μός των Εβραίων της Κωνσταντινούπολης με καταγωγή από τις Σέρρες προσδιορίζεται 
σε 4550 νοικοκυριά: βλ. M. A. Epstein, The Ottoman Jewish Communities and their 
Role in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Φράιμπουργκ 1980, 179. 

73 Η έκταση της τειχισμένης κάτω πόλης των Σερρών υπολογίζεται στα 12.5 εκτάρια. Ο 
υπολογισμός της έκτασης βασίζεται στο τοπογραφικό σχέδιο που παραθέτει ο Α. Ξυγγό-
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τητα πληθυσμού που έχει υπολογισθεί σε άλλες υστεροβυζαντινές πόλεις, και 
που γενικά εκινείτο σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με τις δυτικοευ-
ρωπαϊκές πόλεις της ίδιας εποχής.74 Κατά συνέπεια, ο χριστιανικός πληθυσμός 
των Σερρών των μέσων του 15ου αιώνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
«συμπυκνωμένος». Είναι έτσι αρκετά πιθανόν ότι ο παλαιός πληθυσμός των 
Σερρών, έχοντας συγκεντρωθεί σε ένα πιο περιορισμένο χώρο κατοίκησης, δεν 
είχε υποστεί κάποια σημαντική μεταβολή προς την κατεύθυνση της μείωσης 
και διατηρούσε την τάξη μεγέθους που τον διέκρινε και στα προ της κατάκτη-
σης χρόνια. 

Η συμβολή και των οθωμανικών καταστίχων στο ζήτημα της προσέγγισης 
του πληθυσμού των υστεροβυζαντινών πόλεων επιβεβαιώνει τον κανόνα των 
σχετικά «μικρών» μεγεθών, που γενικά διέπει την οπτική μέσα από την οποία 
διεξάχθηκε η προηγηθείσα διερεύνηση. Πέραν της κριτικής αποτίμησης των 
αριθμών που δηλώνονται σε πηγές και στη σύγχρονη βιβλιογραφία, λήφθηκαν 
υπόψη μια σειρά εναλλακτικών μεθόδων που μπορούν να εφαρμοστούν κατά 
περίπτωση για την προσέγγιση του ζητήματος, όπως η αναγωγή ολικού πληθυ-
σμού από επιμέρους καταγεγραμμένα μεγέθη, ο δείκτης γαμηλιότητας, η δυνα-
τότητα επικουρικής συμβολής της πυκνότητας του πληθυσμού, με επισήμαν-
ση των περιορισμών και επιφυλάξεων που μπορεί να διέπουν τις αντίστοιχες 
προσεγγίσεις. Σε σχέση με τις μαρτυρίες πηγών, σε περιπτώσεις όπως του Pero 
Tafur ή του Rizzardo τα «μικρά» μεγέθη που δηλώνονται μπορούν να γίνουν 
καταρχήν δεκτά. Στην περίπτωση της Κωνσταντινούπολης του 15ου αιώνα, για 
την οποία οι αναφορές των πηγών οπωσδήποτε δεν θεωρούνται υπερβολικές, οι 
εναλλακτικές προσεγγίσεις δείχνουν μικρότερα μεγέθη, αν και δεν λείπουν οι 
επιφυλάξεις κατά την εφαρμογή τους. Σε άλλες περιπτώσεις όμως, όπως των Βυ-
ζαντινών ιστοριογράφων σχετικά με τις Τράλλεις ή των ιταλικών κειμένων για 
τη Θεσσαλονίκη του 1423, τα μεγέθη που δηλώνονται κρίνονται υπερβολικά και 
εξωπραγματικά. Η επαναλαμβανόμενη ακόμη και σε πρόσφατες μελέτες άκριτη 
αναπαραγωγή των τελευταίων μπορεί να αποδοθεί στην απουσία συστηματικής 
και συνολικής έρευνας για την αστική δημογραφία του ύστερου Βυ ζαντίου, κενό 
για την κάλυψη του οποίου το παρόν πόνημα επιδιώκει να προσ φέρει μια μικρή 
και σύντομη συμβολή. 

πουλος, ῎Ερευναι εἰς τὰ βυζαντινὰ μνημεῖα τῶν Σερρῶν, Θεσσαλονίκη 1965, 2. 
74 Bryer, «The Structure of the Late Byzantine Town», 268271. 
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Τόνια Κιουσοπούλου  
Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Αστοί» και «αγροίκοι»  
κατά την ύστερη βυζαντινή εποχή

Περί το 1415 ο Mάζαρις έρχεται στην Πελοπόννησο, ακολουθώντας τη συμβου-
λή του παλαιού του φίλου, του Oλώβολου, ενός αυλικού που όντας σε δυσμένεια 
είχε μετακομίσει στον Mυστρά.1 O Oλώβολος διαβεβαίωνε τον Mάζαρι ότι εκεί, 
στην αυλή του δεσποτάτου, θα γινόταν ένδοξος και πλούσιος, αν έμπαινε στον 
κύκλο αυτών που συναναστρέφονταν τον δεσπότη.2 Aπεδείχθη, όμως, σύμφωνα 
με τα λεγόμενά του, ότι ο ήρωάς μας όχι μόνον δεν δοξάστηκε, όπως προσδο-
κούσε, αλλά βρέθηκε υποχρεωμένος να έλθει σε επαφή με ανθρώπους άξεστους 
και αγροίκους. Kαταρχήν ανθρώπους που μιλούσαν μια εκβαρβαρωμένη γλώσ-
σα, ανθρώπους που μπορούσαν να τρυπήσουν ο ένας τον άλλο με το δόρυ για 
διασκέδαση, κυρίως όμως ανθρώπους με πίστιν ἀεὶ κίβδηλον καὶ ἀπάτης μεστήν.3 
Oρισμένοι από τους ανθρώπους αυτούς ζούσαν στον Mυστρά, από όπου ο Mά-
ζαρις θα έφευγε για την Kρήτη ή την Kεφαλληνία αναζητώντας καλλίτερες συν-
θήκες ζωής, αν ὁ γαληνότατος καὶ πολλῶν καὶ μεγάλων χαρίτων κεκοσμημένος 
πορφυρανθής δεσπότης δεν του εξασφάλιζε τὰ πρὸς ζωάρκειαν καὶ κατ’ ἀξίαν.4 
Aκόμη και ο ισχυρός και με μεγάλη επιρροή Πελοποννήσιος  άρχοντας  Nικό-
λαος Eυδαιμονοϊωάννης, ένα πρόσωπο στην υπηρεσία του οποίου ο Oλώβολος 
είχε συμβουλέψει τον Mάζαρι να μπεί, σκιαγραφείται ως εύπιστος και απολί-
τιστος.5 Περιγράφοντας τις εμπειρίες του ο Mάζαρις αναφέρεται και σε άλλα 

1 Mazaris’ Journey to Hades, or Interviews with Dead Men about Certains Officials of 
the Imperial Court, εκδ. J. N. Barry – M. J. Share – A. Smithies – L. G. Westernick, 
Μπάφαλο 1975, 6293: «Ὄνειρος μετὰ τὴν ἀναβίωσιν. Ἡ διάλεξις πρὸς τὸν Ὀλώβολον ἐκ 
Πελοποννήσου ἐς ᾍδου ἀπὸ Ταινάρου πεμφθείς».

2 ό.π., 62.
3 ό.π., 68.
4 ό.π., 74.
5 ό.π., 8: Τούτῳ μήποτε ὀκνήσῃς εἰπεῖν τόνδε τὸν μῦθον, ὡς οὐ πολὺς ἔσοιτο χρόνος τοῦ 
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ελαττώματα των Πελοποννησίων: κάποιοι είναι φιλόδοξοι και συκοφάντες, άλ-
λοι είναι φιλοχρήματοι, ἕτεροι τὸ παλίμβουλον ἑτέρων καὶ ἀπίθανον καὶ κίβδηλον 
καὶ ἄδικον καὶ σκαιόν καὶ τὸ πρὸς στάσεις καὶ ὅρκους καὶ ταραχàς καὶ ἀπιστίας 
καὶ ἐπιορκίας καὶ τυραννίδας ἕτοιμον ἐκαρπώσαντο· ορισμένοι είναι πανούργοι 
καὶ περὶ μαγγανείαις καὶ μαγείαις καὶ κλεψίαις εθισμένοι, πολλοί είναι βέβηλοι 
και ασεβείς. Kαι οι περισσότεροι διέπρατταν τὰ Σοδόμων καὶ Γομόρων καὶ αἱμο-
μικτῶν καὶ ἄλλων ἀσελγειῶν ἔργα.6 Ακόμη πιο οξύς γίνεται ο συγγραφέας, όταν 
μιλάει για τους τοπάρχες που αντέστησαν σθεναρά στην απόφαση του Mανουήλ 
B´ να επισκευάσει το Eξαμίλιον. Aυτοί, των οποίων τη συμπεριφορά απέναντι 
στον αυτοκράτορα περιγράφει με αποτροπιασμό, χαρακτηρίζονται ως ἀπάτης 
καὶ ψεύδους καὶ δόλου μεστοί, … βεβαρβαρωμένοι καὶ τετυφωμένοι καὶ ἄστατοι 
καὶ ἐπίορκοι καὶ ἄπιστοι πρὸς βασιλέας τε καὶ δεσπότας … μυρίων ἀσελγειῶν καὶ 
πράξεων μεμεστωμένοι.7

Ο Νεκρικός Διάλογος, η Ἐπιδημία Μάζαρι ἐν ᾋδου, το κείμενο του (υποτιθέ-
μενου) Mάζαρι, είναι, ως γνωστόν, μια σάτιρα, η οποία γράφτηκε από άγνωστο 
λόγιο κατά παραγγελία του δεσπότη Θεόδωρου Β΄ του Παλαιολόγου.8 O Νεκρι-
κός Διάλογος αποτελείται από δυο μέρη διακριτά μεταξύ τους και γραμμένα με 
χρονική απόσταση το ένα από το άλλο: στο πρώτο ο Μάζαρις περιγράφει τις 
συναντήσεις που είχε στον κάτω κόσμο με γνωστά πρόσωπα της κωνσταντινο-
πολίτικης ελίτ, ενώ στο δεύτερο μέρος αναφέρεται σε ένα όνειρό του και τρεις 
επιστολές. Οι εκδότες του Διαλόγου υποστηρίζουν ότι ολόκληρο το κείμενο ανα-
γνώστηκε σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στον Μυστρά.9 Για το πρώτο μέρος, 
όπου σχολιάζεται το αυλικό περιβάλλον του Μανουήλ Παλαιολόγου, η άποψη 
αυτή, μολονότι έχει αμφισβητηθεί,10 είναι εύλογη. Για το δεύτερο, ωστόσο, μέ-
ρος, το οποίο μας απασχολεί και όπου ο Μάζαρις σχολιάζει την πολύμηνη και 
απογοητευτική για εκείνον παραμονή του στην Πελοπόννησο, πρέπει, νομίζω, 
να αναζητήσουμε αλλού τους αποδέκτες του. Και μάλιστα, όπως ελπίζω ότι θα 
φανεί στη συνέχεια, να τους αναζητήσουμε στην Κωνσταντινούπολη. Ως προς 
τον Μάζαρι πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τις προσπάθειες των μελετητών να 
τον ταυτίσουν, φαίνεται ότι είναι μόνον ένα λογοτεχνικό και όχι υπαρκτό πρό-
σωπο. O ίδιος πάντως, όπως και το άλλο κεντρικό πρόσωπο της διήγησης, ο 

γενέσθαι τοῦτον εὐδαιμονέστερόν τε καὶ βελτίω καὶ ἐνδοξότερον πάντων τῶν ἐκεῖσε οἰκού-
ντων.

6 ό.π., 78.
7 ό.π., 82.
8 Lynda Garland, «Mazaris’s Journey to Hades: Further Reflections and Reappraisal», 

DOP 61 (2007), 183214.
9 Mazaris’ Journey to Hades, xxi, xiv.
10 Garland, «Mazaris’s Journey», 204.
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Oλώβολος, φέρονται ως πιστοί στον Mανουήλ B΄ αυλικοί, τους οποίους όμως η 
νομιμοφροσύνη τους δεν τους ωφέλησε, γιατί στη βασιλική αυλή υπερίσχυαν οι 
μηχανορραφίες ανθρώπων με αμφίβολη ηθική. Eίναι δύσκολο να εντοπίσουμε 
τη σκοπιά από την οποία γράφεται η σάτιρα του Mάζαρι, μπορούμε όμως να συγ
κρατήσουμε ότι σε καμία περίπτωση ο συγγραφέας δεν αμφισβητεί τον βασιλέα 
του και την οικογένεια των Παλαιολόγων. Mπορούμε επίσης να φανταστούμε 
τον συγγραφέα να διαβάζει το κείμενό του ενώπιον ενός κύκλου ακροατών, οι 
οποίοι γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα και γελούσαν με αυτά. Έτσι, είναι σα-
φές ότι, όσον αφορά την Πελοπόννησο, σχολιάζει τις δυσκολίες που συνάντη-
σαν οι Παλαιολόγοι να θέσουν τους τοπικούς άρχοντες υπό την εξουσία τους, 
και τις συγκρούσεις που είχαν με αυτούς στην προσπάθεια να τους υποτάξουν.11 

Στο δεύτερο μέρος, λοιπόν, του Διαλόγου ολόκληρη η αφήγηση περιστρέφε-
ται γύρω από τις αρνητικές εντυπώσεις ενός κατά τεκμήριο εγγράμματου Κων-
σταντινοπολίτη και νομιμόφρονος αυλικού, ενός ανθρώπου της πόλης, ο οποίος 
τρομάζει με την πολιτεία και την ασυδοσία του μικτού εθνοτικά πληθυσμού της 
Πελοποννήσου. Ο πληθυσμός αυτός με την ασάφεια που περιβάλλεται ως προς 
τον τόπο της εγκατάστασής του αφήνεται να εννοηθεί ότι κατοικεί και είναι διε-
σπαρμένος στην ύπαιθρο. Από την πρώτη ήδη ανάγνωση της αφήγησης προκύ-
πτει η γνωστή και από παλιά εδραιωμένη διάσταση ανάμεσα στην πρωτεύουσα 
και την επαρχία. Στο πλαίσιο όμως της συζήτησης για την ιστορία των βυζα-
ντινών πόλεων, ο Διάλογος μάς ενδιαφέρει γιατί, κατά τη γνώμη μου, αναδει
κνύει, εκτός των άλλων, και τη διάκριση ανάμεσα στην πόλη και την ύπαιθρο. H 
διάκριση ανάμεσα στον Κωνσταντινοπολίτη και τους Πελοποννησίους αποκτά 
ένα επιπλέον ενδιαφέρον, επειδή κάποιοι από τους «αγροίκους», στους οποίους 
δίνει διάφορους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς, ενδέχεται να κατοικούσαν στον 
Mυστρά, ή, προκειμένου για συγκεκριμένα πρόσωπα που μνημονεύει και μπο-
ρούν να ταυτιστούν, ήταν κύριοι μικρότερων κάστρων όπως ο Eλιαβούρκος που 
κατείχε το κάστρο της Mαντινείας και ο Kροκόνδυλος που είχε το κάστρο του 
Aγίου Γεωργίου.

H διαφοροποίηση της πόλης από την ύπαιθρο απαντά σε όλες τις κοινωνίες 
και βασίζεται στην εξασθένηση της άμεσης σχέσης με το φυσικό περιβάλλον 
που χαρακτηρίζει τους αστούς. Η οικονομική βάση αυτής της διαφοροποίησης 
καλλιεργούσε στις μεσαιωνικές τουλάχιστον κοινωνίες την ένταση στις σχέ-
σεις των κυρίων, που ήταν οι γαιοκτήμονες, και των υποτελών τους αγροτών. 
Προκειμένου για το Bυζάντιο, η έρευνα έχει με πολλές ευκαιρίες αναδείξει τον 
οικονομικό ρόλο των αριστοκρατών που κατοικούσαν στις πόλεις και είχαν με-

11 D. A. Zakythinos, Le despotat grec de Morée. Vie et institutions, εκδ. Χρύσα Μαλτέζου, 
Λονδίνο 1975, 211κε. Πιο πρόσφατα βλ. Nevra Necipoğlu, Byzantium between the Ot-
tomans and the Latins. Politics and Society in the Late Empire, Καίμπριτζ 2009, 234284.
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γάλες εκτάσεις γής και αξιώματα.12 Αυτό που ίσως δεν έχει συστηματικά ώς 
τώρα αναλυθεί είναι το κοινωνικό περιεχόμενο που αποκτούσε κατά εποχές η 
διαφοροποίηση ανάμεσα στον κάτοικο της πόλης και τον κάτοικο της υπαίθρου 
στην αντίληψη των Βυζαντινών. Δεν έχει δηλαδή διερευνηθεί ποιό ήταν το ειδο-
ποιό στοιχείο που οι κάτοικοι των πόλεων θεωρούσαν ότι τους διέκρινε και ότι 
τους έδινε σαφή υπεροχή έναντι των μη αστών. Τα μεγαλύτερα κενά παρουσιά-
ζει η σχετική έρευνα των παλαιολόγειων χρόνων, καθώς η μελέτη των ύστερων 
βυζαντινών πόλεων γενικώς υπολείπεται ακόμη, συγκρινόμενη με τη μελέτη των 
πόλεων κατά την πρώιμη και τη μέση εποχή.

Τα χαρακτηριστικά ακριβώς που στοιχειοθετούσαν την ιδιότητα του αστού 
κατά τους παλαιολόγειους χρόνους μου δίνει την αφορμή να ανιχνεύσω ο Νε-
κρικός Διάλογος. Ο (υποτιθέμενος) Μάζαρις στηριζόταν, προκειμένου να απο-
δυναμώσει ή να απαξιώσει τους αντιπάλους του αυτοκράτορα, σε ένα ασφαλές 
υπόβαθρο και αυτό το υπόβαθρο συγκροτούσαν τα χαρακτηριστικά του αστού, 
τα οποία πρέπει να εντοπιστούν για να γίνει κατανοητή η περιγραφή των Πελο-
ποννησίων. Στόχος μου κατά συνέπεια είναι να εξετάσω με αφορμή τη διήγηση 
του Μάζαρι ποιοί ήταν οι αστοί, οι κάτοικοι των πόλεων, και ποιοί οι αγροίκοι, 
οι κάτοικοι της υπαίθρου, κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, σε μια 
εποχή κατά την οποία οι ολοένα και πιο έντονες οικονομικές δραστηριότητες 
ανεδείκνυαν την πόλη όχι μόνον ως το διοικητικό κέντρο που πάντοτε ήταν, 
αλλά και ως το αποφασιστικής σημασίας διακύβευμα στη σύγκρουση των δια-
φόρων κοινωνικών ομάδων. 

Είναι γεγονός ότι η εικόνα του αστού δύσκολα σκιαγραφείται καθεαυτήν. 
Δεν έχουμε κείμενα που περιγράφουν πώς ζούσε ένας αστός ή ποιές ήταν οι συ-
νήθειές του κατά την εξεταζόμενη εποχή. Tα υψηλά σπίτια, για παράδειγμα, ή τα 
πολυτελή ρούχα, ακόμη και οι γιορτές, ως διακριτικά στοιχεία που εντοπίζουμε 
στις πηγές μας, τοποθετημένα σε αστικό περιβάλλον, δεν αρκούν από μόνα τους 
για να προσδιορίσουν την αστική ταυτότητα, και πάντως, όταν αναφέρονται, εί-
ναι δηλωτικά μόνον κοινωνικής ταυτότητας.13 Επίσης, δεν σώζονται κείμενα που 
θα έδιναν πληροφορίες για την εντύπωση που προκαλούσε η πόλη στους κατοί-

12 L. Maksimović, «Charakter der Sozialwirtschaftlichen Struktur der spätbyzantinischen 
Stadt (13.15. Jh.)», JÖB 31/1 (1981), 149188.

13 Είναι αξιοσημείωτος από αυτήν την άποψη ο οίκος του μεγάλου λογοθέτη Θεόδωρου 
Μετοχίτη, στον οποίο αναφέρεται ο ιδιοκτήτης του για να δηλώσει την κοινωνική του 
υπεροχή. Βλ. T. Papamastorakis, «The discreet charm of the visible», Το Βυζάντιο ώριμο 
για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον ενδέκατο στον δέκατο 
πέμπτο αιώνα, εκδ. Χριστίνα Γ. Αγγελίδη, Αθήνα 2004, 124125, και πιο πρόσφατα, Τόνια 
Κιουσοπούλου, «Demeures aristocratiques à Constantinople au cours de l’époque byzan-
tine tardive», Τόμος προς τιμήν του καθηγητή Ε. Χρυσού (υπό έκδοση).
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κους της υπαίθρου –ή το αντίστροφο–, ανάλογα προς αυτά που έχουν συνταχθεί 
στη Δύση την ίδια εποχή.14 

Όπως είναι γνωστό, εκτός από τις αποσπασματικές πληροφορίες των άλλων 
αφηγηματικών πηγών και προφανώς τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, οι μόνες δια
θέσιμες, σχετικές με τις πόλεις, πηγές είναι τα εγκωμιαστικά κείμενα, οι λεγό-
μενες εκφράσεις. Στα κείμενα αυτά, η εκάστοτε πόλη περιγράφεται και εγκω-
μιάζεται ως μια συλλογικότητα, την οποία καθορίζουν εξίσου στοιχεία φυσικά 
ή γεωγραφικά, στοιχεία μορφής και οργάνωσης του χώρου, μαζί με στοιχεία 
αισθητικά, πνευματικά ή ηθικά, ουσιαστικά δηλαδή στοιχεία πολιτισμικά. Σε 
παρόμοια συμφραζόμενα τα τείχη, που πάντοτε περιγράφονται και υμνούνται, 
δεν περιορίζουν μόνον τον χώρο της πόλης, αλλά οριοθετούν και τη συγκεκρι-
μένη συλλογικότητα.

Στα εγκώμια αναδεικνύεται η φωτεινή εικόνα των πόλεων, η οποία, για να 
επανέλθουμε στον Νεκρικό Διάλογο, βρίσκεται σε έντονη αντίθεση με τη σκο-
τεινή εικόνα του ονείρου και του Άδη που περιγράφει ο Mάζαρις· σε ένα άλλο 
επίπεδο μάλιστα θα παρατηρούσαμε ότι ο Mάζαρις δεν βρίσκει τίποτα να θαυ-
μάσει στην Πελοπόννησο, και πουθενά, ούτε κάν στον Mυστρά, δεν εντοπίζει 
ψήγματα κάλλους, όπως είναι κοινός τόπος να μνημονεύεται στα ρητορικά κεί-
μενα.15 Επιπλέον, δεν είναι χωρίς σημασία για την ανάλυση που επιχειρούμε 
ότι ο Mάζαρις κάνει λόγο για έναν αριθμό μεμονωμένων ατόμων που δεν τα 
συνδέει άλλο από τη γεωγραφική τους συνύπαρξη και από τις κακές πλευρές 
του χαρακτήρα τους. Τέλος, οι ιδιότητες των Πελοποννησίων, η χυδαιότητα, 
η αμορφωσιά, η ανηθικότητα, η αγριότητα και η αφερεγγυότητα συνθέτουν τη 
φυσιογνωμία του αγροίκου, όχι μόνον γιατί έτσι παρατίθενται από τον Mάζαρι, 
αλλά γιατί είναι οι ακριβώς αντίθετες ιδιότητες από αυτές που χαρακτηρίζουν τις 
πόλεις ως συλλογικότητες σε ηθικό και πνευματικό επίπεδο. 

Για να γίνουν σαφέστερα τα προηγούμενα, χρήσιμη είναι η έκφρασις της Kο-
ρίνθου που έγραψε περί τα μέσα του 15ου αιώνα ο Iωάννης Eυγενικός.16 Η Κό-
ρινθος ήταν πλέον στη δικαιοδοσία του δεσπότη, αλλά είχε χάσει την ευρωστία 
που κάποτε τη χαρακτήριζε, ιδιαίτερα μετά τις αλλεπάλληλες εναλλαγές των 
κυρίαρχων ηγεμόνων στην περιοχή.17 Παρέμενε ωστόσο μια σημαντική πόλη 
της Πελοποννήσου, κυρίως λόγω της θέσης της. O Ιωάννης Eυγενικός χρησι-
μοποιεί πολλούς από τους κοινούς τόπους που απαντούν στις εκφράσεις, την 

14 Βλ. ενδεικτικά J. Le Goff, «Guerriers et bourgeois conquérants: L’image de la ville dans 
la littérature française du XIIe siècle», L’imaginaire médiéval, Παρίσι 1985, 208241.

15 Helen Saradi, «The Kallos of the Byzantine City: The Development of a Rhetorical Topos 
and Historical Reality», Gesta 34/1 (1995), 3756.

16 Π.Π., τ. Α΄, 4748.
17 G. D. R. Sanders, «Κόρινθος», Οικ. ΙΒ, 403406.
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καλή γεωγραφική θέση της πόλης, την ασφάλεια, το κάλλος που της προσδίδουν 
οι εκκλησίες της, και ακόμη το ένδοξο παρελθόν της στην Αρχαιότητα, για να 
συνθέσει το συλλογικό της πρόσωπο, που αντανακλάται και στους κατοίκους 
της. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή κάνει ένα λογοπαίγνιο και χαρακτηρίζει την 
Κόρινθο κόρη ἐν ὀφθαλμῷ, κόρη του οφθαλμού της Πελοποννήσου, και ἄνθος 
ἐν βίῳ. Στη συνέχεια σχολιάζει το γεγονός ότι πρόκειται για μια ασφαλή πόλη 
που έγινε ασφαλέστερη χάρη στο Eξαμίλιο, και αναφέρεται στην επάρκεια των 
αγαθών που της εξασφαλίζει η ενδοχώρα της. Tέλος εξαίρει τη σχέση της Kο-
ρίνθου με τον πολιούχο της Aπόστολο Παύλο, για τον οποίο η πόλη αυτή είναι 
ένα φιλοτίμημα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Ευγενικός κάνοντας ένα ακόμη σχήμα 
λόγου αποδίδει στη θέση της Kορίνθου τη σωματική οπωσδήποτε, αλλά κυρίως 
την ψυχική ανάταση των κατοίκων της, οι οποίοι δεν θυμίζουν σε τίποτα τους 
 άγριους και πολεμοχαρείς τοπάρχες που απεχθανόταν ο Μάζαρις: τοὺς οἰκήτορας 
καὶ τοὺς αὐτῇ προσιόντας ἅπαντας γῆθεν ἀνάγει καὶ μεταρσίους παρασκευάζει καὶ 
ὥσπερ τῷ σώματι, οὕτω δὴ καὶ τῇ ψυχῇ καὶ ταῖς γνώμαις ὑψηλοὺς καὶ μετεώρους 
καὶ τὸ ὅλον οὐρανίους ἀποτελεῖ, συχναῖς ταῖς παρεαυτῆς χάρισι, λέγει με έμφαση. 

Στο κείμενο του Ευγενικού διαφαίνεται η αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσε-
ται ανάμεσα στην πόλη και τους κατοίκους της, κυρίως κατά την ύστερη εποχή. 
Ο γενέθλιος τόπος αποκτά τότε, εκτός από τις γεωγραφικές, και άλλες συνδηλώ-
σεις, καθώς συμπυκνώνει πολιτικές και πολιτισμικές σημασίες που προσδιορί-
ζουν όσους έχουν σχέση μαζί του. Aντίστροφα, ο τόπος προσδιορίζεται από την 
αξία των κατοίκων του, του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί. Ως αποτέλεσμα 
μάλιστα της διαμορφούμενης αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο και 
τον τόπο της καταγωγής του ο τόπος γίνεται πατρίδα, δηλαδή στοιχείο διαφορο-
ποίησης, αποκτώντας όλο και πιο συχνά έντονη συγκινησιακή φόρτιση.18 

Aς αναφέρουμε ενδεικτικά τη Nίκαια και το εγκώμιο που εκφώνησε ενώπιον 
του αυτοκράτορα Aνδρόνικου B´ του Παλαιολόγου περί το 1290 ο Θεόδωρος 
Mετοχίτης για τη δεύτερη, όπως την ονομάζει, πατρίδα του.19 Η Νίκαια περιγρά-
φεται ως μια πόλη ιδρυμένη σε μια γεωγραφική θέση, που της εξασφαλίζει καλές 
κλιματολογικές συνθήκες και αφθονία αγαθών, μια πόλη στολισμένη με ωραία 
κτήρια, μοναστήρια και ναούς, που ήταν έδρα οικουμενικής συνόδου, υπήρξε η 
πρωτεύουσα των Λασκαριδών και παραμένει ένα πνευματικό κέντρο. Οι αρετές 
της, ανάμεσα στις οποίες βασική είναι η αρχαιότητά της, επέτρεψαν στη Nίκαια 
ὥσπερ μήτηρ ἐν καιρῷ χρείας περιποιησαμένη καὶ συντηρήσασα … τὴν καλήν πα-
ρακαταθήκην, την πολιτική δηλαδή κληρονομιά και την πνευματική δραστηριό-

18 Τόνια Κιουσοπούλου, «Η έννοια της πατρίδας κατά τον 15ο αιώνα», Η άλωση της 
Κωνσταντινούπολης και η μετάβαση από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους, 
εκδ. Τόνια Κιουσοπούλου, Ηράκλειο 2005, 147160.

19 C. Foss, Nicaea: A Byzantine Capital and its Praises, Μπρούκλιν 1996.
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τητα, να την αποδώσει στην Kωνσταντινούπολη και αργότερα, να επιλεγεί από 
τον αυτοκράτορα, τον Aνδρόνικο B´, για μια μακρά παραμονή και ορμητήριο 
για τις εκστρατείες του στη Μ. Ασία.

Ο Nικαεύς είναι ένα εγκώμιο με δομή ανάλογη προς άλλες εκφράσεις πόλεων. 
Είναι δηλαδή ένα ρητορικό κείμενο, το οποίο όμως μπορεί να είναι χρήσιμο για 
τη μελέτη των βυζαντινών πόλεων. Παρότι τα ρητορικά κείμενα ακολουθούν 
τους κανόνες του εκάστοτε είδους, ωστόσο, επειδή δεν γράφονται εν κενώ, απη-
χούν οπωσδήποτε μιαν εικόνα της πραγματικότητας και κυρίως εξυπηρετούν 
έναν σκοπό για τον οποίο γράφονται. Προκειμένου για τα εγκώμια των πόλεων 
και τις εκφράσεις, έχει υποστηριχτεί ότι οι συγγραφείς του 14ου αιώνα, ακριβώς 
επειδή αντιλαμβάνονταν τον κίνδυνο που διέτρεχε ο κοινωνικός χώρος της πό-
λης κυρίως λόγω των εμφυλίων πολέμων, αλλά και της οθωμανικής επέλασης, 
τόνιζαν τα χαρακτηριστικά της και αναδείκνυαν ως αξία την ελευθερία τους 
κάνοντας σαφή αναφορά στην ελευθερία των αρχαίων πόλεων.20 Mε αυτήν την 
αξία συνυφαίνεται και ο έπαινος για το λαμπρό παρελθόν της πόλης, που επέ-
τρεπε στους κατοίκους της να διεκδικούν την ιστορική μνήμη της πόλης τους 
ως πατρίδας. 

Όλα τα προηγούμενα αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ενάργεια και συνοχή 
στα εγκώμια σημαντικών πόλεων, όπως η Θεσσαλονίκη. Σε πολλά κείμενα της 
ύστερης εποχής, όπως έχει σχολιάσει διεξοδικά η Αγγελική Κωνστακοπούλου,21 
η Θεσσαλονίκη χαρακτηρίζεται καταρχήν από την ευνομία και την ισοπολιτεία 
στις σχέσεις των κατοίκων της: Ἐννομωτάτη, σωφρονεστάτη, δικαιοτάτη, τη 
θεω ρεί ο Θωμάς Mάγιστρος σε επιστολή του προς τον Θεόδωρο Mετοχίτη,22 
ενώ αλλού τονίζει: ἐνθυμεῖσθαι χρὴ ὡς οὐ λῖθοι καὶ ξύλα τὰ τῶν πόλεων πράγ-
ματα, … καὶ μέγεθος οἰκοδομημάτων καὶ κάλλος, ἀλλ᾽ ἄνδρες ταὐτὰ φροντοῦντες 
καὶ σῴζοντες τὰ γιγνόμενα, οἳ καὶ συνέχουσι ταῦτα δι᾽ ὁμονοίας καὶ τὴν ἀρχὴν 
ὅπως ἔσται καλῶς ἔγνωσαν.23 Tο βασικό χαρακτηριστικό της πόλης είναι η πο-
λιτική συμπεριφορά των κατοίκων της: η τήρηση των νόμων, η αλληλεγγύη των 
πολιτών, η πρόταξη του κοινού συμφέροντος, αλλά και η ιστορία της τονίζεται 
στα σχετικά κείμενα ότι αποτελούν όρους της ύπαρξης της Θεσσαλονίκης.24 H 
εὐγένεια τῆς πολιτείας εξάλλου μαζί με την εύνοια προς τον αυτοκράτορα είναι 

20 Αγγελική Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Χώρος και Ιδεολογία, Γιάννενα 
1996, 192193.

21 ό.π., 187 κε.
22 P.G., τ. 145, 408: Το παράθεμα και η παραπομπή από την Κωνσταντακοπούλου, Βυ-

ζαντινή Θεσσαλονίκη, 188.
23 Β. Λαούρδας, «Θωμᾶ Μαγίστρου, Τοῖς Θεσσαλονικεῦσι περὶ ὁμονοίας», Επιστη μονική 

Επετηρίς Νομικών και Οικονομικών Επιστημών 12 (1969), 764: βλ. και Κωνστα
ντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, 189, από όπου το παράθεμα.

24 Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, 190191.
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ένας από τους λόγους για τους οποίους μαζί με τη θέση, τον πλούτο της και την 
εμπορική της κίνηση ξεχωρίζει τη Mονεμβασία ώστε ο Aνδρόνικος B´ να της 
παραχωρήσει με χρυσόβουλλο τα γνωστά προνόμια.25

♦

Η συνοπτική παρουσίαση των ιδιοτήτων της πόλης που αναφέρονται στα κείμε-
να των λογίων κατά την ύστερη εποχή μας επιτρέπει τη διαπίστωση πως εντέλει 
ό,τι ξενίζει τον Μάζαρι είναι η απουσία πολιτικής συμπεριφοράς των Πελοπον-
νησίων. Για την ακρίβεια, είναι η έλλειψη ενός συλλογικού προσώπου, που πα-
ρατηρεί και συνδέει με την «αγροικία» τους. Mας θυμίζει την αποστροφή του 
Φιλόθεου Kόκκινου, ο οποίος αποδίδει την αταξία στη Θεσσαλονίκη τις παρα-
μονές της επανάστασης των Zηλωτών, όχι στους ἀρίστους ή στη δευτέρα και μέ-
ση μοῖρα, αλλά στην έλευση τοῦ πολλοῦ καὶ συρφετώδους ἀνθρώπου, καὶ τούτων 
οὐχ ἡμεδαπῶν, ἀλλ’ ἐπηλύδων τινῶν βαρβάρων ἔκ τε τῶν ἡμετέρων ἐσχατιῶν 
καὶ τῶν κύκλωθεν νήσων ὑπ’ ἀνάγκης φυγάδων αὐτόθι συνελαθέντων.26 Eκείνο, 
με άλλα λόγια, που ο Mάζαρις σχολιάζει ότι λείπει από τους Πελοποννησίους 
γενικά και ίσως και από τους γηγενείς κατοίκους του Mυστρά είναι τα αστικά 
ήθη και η συμπεριφορά τους ως ενιαίου πολιτικού σώματος. 

Aν υποθέσουμε, όπως είπαμε πιο πάνω, ότι ο συγγραφέας διάβασε τη σά-
τιρά του στην Kωνσταντινούπολη οι ακροατές του θα γέλασαν ασφαλώς με 
την αγροικία των Πελοποννησίων και πιθανότητα θα οργίστηκαν που αυτοί οι 
αγροίκοι δεν δέχτηκαν να τους εκπολιτίσει ο Mανουήλ Παλαιολόγος. Nα τους 
εκπολιτίσει, θα πει, να τους δώσει μιαν ενιαία πολιτική έκφραση. O ίδιος ο Mα-
νουήλ Παλαιολόγος περιγράφει την κατάσταση σε επιστολή του λέγοντας: ἕν τὸ 
πάντων αἴτιον, τὸ τούτους εἴσω τειχῶν μὴ βούλεσθαι γεγονέναι τουτωνί … τοῦτο 
γὰρ βρόγχος ἄντικρυς ἦν αὐτοῖς ὡς οὐκ ἐπιτρέπον τὸ σύνολον, οὔτε τοῖς προτέροις 
πονηρεύμασιν ἔτι χρῆσθαι, οὔτε μὴν μὴ καὶ τοῖς ἔργοις τῷ δεσπότῃ τὴν εὐγνωμο-
σύνην δεικνύναι, μέχρι δὲ τοῦ σφᾶς αὐτοὺς εὔνους ἐκείνῳ προσαγορεύειν ἀλλὰ καὶ 
προσαναγκάζον αὐτοὺς πράγμασιν αὐτοῖς βεβαιοῦν τοῦθ’ ὃ καλοῖντο. … Εἰκότως 
δὲ τὸν σωφρονιστὴν οὐκ ἠγάπων.27 

Ο (υποτιθέμενος) Mάζαρις θα έπεισε μάλλον τους ακροατές του ότι δεν ήταν 
ο σωφρονιστής, αλλά οι σωφρονιζόμενοι που έφταιγαν για την κατάσταση. Θα 
τους έπεισε επίσης ότι ο σωφρονιστής ήταν αναγκασμένος να κάνει και ορισμέ-
νες παραχωρήσεις στους στασιαστές για να επιτύχει την ειρήνη στην περιοχή. 

25 ΜΜ V, 156.
26 Φιλοθέου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Κοκκίνου ἁγιολογικὰ ἔργα, εκδ. Δ. Γ. Τσάμης, Θεσ-

σαλονίκη 1985, 164. Το παράθεμα από την Κωνσταντακοπούλου, Βυζαντινή Θεσσαλονί-
κη, 176.

27 G. T. Dennis, The Letters of Manuel II Paleologus, Ουάσιγκτον 1977, 213215.
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Kαι τους έπεισε, γιατί οι ακροατές του θα συνέδεαν την υπεροχή τους και το δί-
καιο του βασιλέως και με την ιδιότητά τους ως αστών. Άλλωστε, για αυτόν ακρι-
βώς τον λόγο ο συγγραφέας επέλεξε να αναδείξει την «αγροικία» των Πελοπον-
νησίων, δηλαδή την έλλειψη αστικών ηθών, ως κεντρικό θέμα της σάτιράς του.

Αν πάντως η υπόθεσή μου ότι το δεύτερο μέρος του Διαλόγου διαβάστη-
κε στην Κωνσταντινούπολη είναι σωστή, τότε η απέχθεια του Μάζαρι για τους 
κατοίκους της Πελοποννήσου έχει και πολιτική αφετηρία. Είναι γνωστό ότι οι 
τελευταίοι Παλαιολόγοι, και ανάμεσά τους ο Μανουήλ, στηρίχτηκαν στη νέα 
ελίτ που συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και στήριξαν σε μεγάλο βαθμό 
την πολιτική της έκφραση, έχοντας αντίθετους σε αυτήν την επιλογή τούς γαιο
κτήμονες που κυριαρχούσαν στην ύπαιθρο, στα εναπομείναντα εδάφη.28 Με αυτό 
το δεδομένο, εύλογα, νομίζω, καταλήγουμε στη σκέψη ότι η αγροικία των Πελο-
ποννησίων τοπαρχών συνίστατο στη σύγκρουσή τους με την αστική ελίτ που η 
ισχύς της μεγάλωνε σταδιακά από τους προηγούμενους κιόλας αιώνες.

Σε κάθε περίπτωση, δεν θα ήταν παρακινδυνευμένο, αν συγκρίναμε, παρά 
τη γεωγραφική απόσταση που τους χώριζε, τον Μάζαρι με τον Λεονάρδο Ντελ-
λαπόρτα από τον Χάνδακα. Και οι δυο ως αστοί την ίδια περίπου εποχή εμφο-
ρούνταν από αισθήματα υπεροχής. O Ντελλαπόρτας ήταν περήφανος για την 
αστική του καταγωγή, τη μόρφωσή του και τη συμμετοχή του στην κουλτούρα 
των ισχυρών. H κοινωνική υπεροχή, που αισθανόταν και που στην πραγματικό-
τητα πήγαζε από τη συνεργασία του με τη βενετική εξουσία, στην αντίληψή του 
προέκυπτε από τη σύγκρισή του με τους αγρότες και τους χειρώνακτες τεχνίτες. 
O Mάζαρις, ένας Κωνσταντινοπολίτης αυλικός, θα προσάρμοζε χωρίς δυσκολία 
στη δική του βιο γραφία τα λόγια του Ντελλαπόρτα: Δὲν εἶμαι ἀπὸ τὴν Σύμβριτον, 
οὐδὲ ἀπὸ τοὺς Bολιῶνες / μέσα στὸ κάστρο, τὸ λαμπρὸν τῆς Kρήτης ἐγεννήθην.29

28 Τόνια Κιουσοπούλου, Βασιλεύς ή Οικονόμος. Πολιτική Εξουσία και Ιδεολογία πριν την 
Άλωση, Αθήνα 2007.

29 Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, Ποιήματα (1403-1411), εκδ. Μ. Ι. Μανούσακας, Αθήνα 1995, 
252.
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Revolts in Late Byzantine cities.  
Is a reappraisal possible?

The fourteenth century lingers in our imagination as a period of European history 
marked by crisis and conflict. Of course the conjectural element, such as disease 
or worsening climatic conditions, played an important role, but most historians 
would agree that, besides these factors, the secular process of population and 
economic growth had reached its natural limits and, at the same time, the stress 
by emerging economic and social forces was causing cracks in the existing so-
cial, institutional and ideological framework.

Urban riots were one very visible manifestation of such tensions. Those of 
the Italian, Flemish, French and English cities are the best studied cases.1 They 
present of course a great diversity, both typologically and chronologically, and it 
is obvious that they cannot be constructively approached as variations of a single 
broader phenomenon. On the other hand, comparative study can offer interest-
ing insights. On certain occasions, the accumulation of such events in different 
places, within certain brief time frames, the 1340s for example, is a perplexing 
coincidence that did not go unnoticed even by contemporaries, such as Nike-
phoros Gregoras.2

1 The most recent general overview is that of S. Cohn, Lust for Liberty: the Politics of 
Social Revolt in Medieval Europe, 1200-1425: Italy, France, and Flanders, Cambridge 
Mass. 2006. See also the studies gathered in Rivolte urbane e rivolte contadine nell’ 
Europa del trecento: un confronto, ed. M. Bourin – G. Cherubini – G. Pinto, Florence 
2008. Among earlier works, I would single out the classic treatment by M. Mollat and Ph. 
Wolff, Ongles bleus, Jacques et Ciompi. Les révolutions populaires en Europe aux XIVe 
et XVe siècles, Paris 1970 (English translation: The Popular Revolutions of the Middle 
Ages, London 1973).

2 Nicephori Gregorae Byzantina Historia, vol. II, ed. L. Schopen, Bonn 1830, 687. Grego-
ras observed that in the year 1343 “almost all regimes, everywhere”, fell prey to revolu-
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In the case of Byzantium, urban rioting was not a new phenomenon. It is 
interesting that Constantinople, which had been the setting of major urban riots 
in the tenth, eleventh and twelfth centuries,3 appears relatively peaceful after its 
reconquest in 1261. On the other hand, riots in provincial cities, although not 
unprecedented, appear to be characteristic of the fourteenth century. So far as our 
information goes, they all take place in the context of broader political struggles, 
the socalled civil wars of 13211328 and 13411347. Our information about 
them is usually scarce and very vague: in most cases we cannot even tell for 
sure whether there were actually revolts in the cities or simply political tensions 
and upheaval. We are best informed (and this does not mean that we are well 
informed) about the following revolts: 

1. Thessalonica, 1322: the citizens revolted and captured the Despot Con-
stantine Palaiologos, governor and military commander of the city. They 
handed him over to his rival, the junior Emperor Andronikos III, thus end-
ing essentially the first phase of the dynastic conflict. Gregoras mentions 
twentyfive rebels who incited the revolt. According to him, their names 
were known in the capital, and orders were sent for their arrest, although 
they were never carried out. There was looting in the city, and some of the 
Despot’s supporters were murdered.4 

2. Adrianople, winter of 1341: The decision of the leading citizens to admit 
the rebel usurper John Kantakouzenos within the city, led to a revolt that 
took over power and eventually delivered the city to Kantakouzenos’ op-
ponents, the regency for John V. Again, there was widespread looting, and 
Kantakouzenos’ supporters were imprisoned.5

3. Cities of Thrace and Macedonia, winter of 134142: We are told, without 
much further detail, that, after Adrianople, similar revolts took place in 
most other cities, at least where authorities were inclined to join the cause 
of the usurper Kantakouzenos. The only case that is mentioned by name 
is Pamphilon, a city under Kantakouzenos’ control, where the inhabitants 
profited from the commander’s departure, attacked the garrison of the cita-
del, captured them and sent them to Constantinople.6

tions and civil conflict, a fact that he could only explain by reference to divine will.
3 See J.Cl. Cheynet, Pouvoir et contestations à Byzance (963-1210), Paris 1990, cases no. 

1, 3, 50, 56, 63, 73, 151, 175, 193, 194 and pp. 202205.
4 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri IV, vol. I, ed. L. Schopen – B. G. 

Niebuhr, Bonn 1828, 149; Gregoras I, 356.
5 Kantakouzenos II, 175177.
6 Kantakouzenos II, 177179; Gregoras II, 613614. For Pamphilon: Kantakouzenos II, 
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4. Thessalonica, 1342: a revolt similar in scope to those of the Thracian cities 
took place in Thessalonica. The rebels, incited by a group of legitimists 
called «zealots», expelled the city governor and foiled his plans to deliver 
the city to Kantakouzenos.7

5. Didymotheichon, late 1342: Didymoteichon, last stronghold of the usurp-
er Kantakouzenos, witnessed a revolt of the dwellers of the «outer» city, 
that is, the urban neighborhood outside the walls. Although this has been 
identified to a peasant revolt, it is more likely that the population of the 
outer city was urban or, at least, mixed. Kantakouzenos in any case explic-
itly identifies the revolt to those in other Thracian cities. The rebels were 
soon cut down by the proKantakouzenos detachment that was stationed 
inside the city, and the outer city quarters were raised.8

6. Thessalonica, 1345: the most famous incident took place when, after a pro-
longed underthesurface struggle for power between the zealot party and 
the city governor, the latter was overthrown by a revolt, and slaughtered by 
the mob. This revolt was the most atypical, both because of the amount of 
violence it entailed, and because once in power the rebels refused to recog-
nize John Kantakouzenos, even after his victory in 1347, thus turning the 
city into a small independent enclave until the zealots’ overthrow in 1349 
and the admittance of the two coemperors in the city in 1350.9

187188, 343. It is possible that something similar occurred in Gratianoupolis, where 
Kantakouzenos’ supporters were imprisoned, and a man of humble origins, but very 
wealthy, became governor; yet, there is no explicit mention of a revolt: Kantakouzenos II, 
425426. On the other hand, in another oftencited case, that of Bizye, there was certainly 
no revolt: the archontes and the demos were in accord about opposing Kantakouzenos: 
Kantakouzenos II, 490. To this group of revolts we should add Rhentina, a fortress town 
on the Via Egnatia in Macedonia: after the events of Thessalonica, in the summer of 
1342, the demos of the fortress overcame the 200strong garrison left by Kantakouzenos, 
and handed them over to Guy de Lusignan, along with their dynatoi, who were impris-
oned as traitors: Kantakouzenos II, 277. Rhentina, hardly a city in size, was nevertheless 
considered a city, and was even the recipient of collective privileges through an imperial 
chrysobull: Actes d’Esphigménou, ed. J. Lefort, Paris 1973, no. 17. 5, p. 125 and no. 
18.1516, p. 129.

7 Kantakouzenos II, 233235; Gregoras II, 633634.
8 Kantakouzenos II, 287299. On the urban character of the “outer neighborhood”, see 

K.P. Matschke – F. Tinnefeld, Die Gesellschaft im späten Byzanz. Gruppen, Strukturen 
und Lebensformen, KölnWeimarWien 2001, 80 n. 298 against A. E. Laiou, «Peasant 
Rebellion: Notes on its Vocabulary and Typology», Ordnung und Aufruhr im Mittelalter, 
ed. M.Th. Fögen, Frankfurt am Main 1995, 99117, on page 113 n. 47.

9 Kantakouzenos II, 575ff. Kantakouzenos’ narrative, by far the most detailed source, is 
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7. Ainos, 1355: Limpidaris, a captain of the navy, took control of the city 
with the support of the crews of his warships. He incited the people of 
Ainos to revolt against the Despot Nikephoros’ rule. The people killed 
some of the Despot’s supporters.10

It seems certain that the revolts cited above were not the only ones during the 
period in question. There are references to unspecified riots, that may or may 
not be identical to some of the above; there were also mobilizations by certain 
urban elements that seem to be either opportunistic or manipulated outbursts, for 
example the looting by the Constantinopolitan mob of the properties of Theodore 
Metochites in 1328, or John Kantakouzenos in 1341. These are deliberately left 
out of the present discussion. 

Because of their unique nature and of their potential implications, urban re-
volts in late Byzantium have been well studied by 20thcentury scholars. I do 
not intend to give a historiographical overview, since more than one recent and 
quite accurate such overviews are available.11 Very briefly, we could say that in 
the first half of the century, most approaches emphasized the “revolutionary” 
aspect of urban revolts, such as the real or imagined claim of popular partici-
pation in government.12 They were usually placed within a specific sociologi-
cal framework, the rather crude scheme of bourgeois elements versus the feudal 
order, which was more or less generally accepted at the time, and according to 
which the urban revolts of Western Europe were also explained. We should also 

complemented by various references in Gregoras, Demetrios Kydones, Gregorios Pala-
mas and Thomas Magistros. In spite of the extensive bibliography, the zealot revolt has 
not been well served by modern historiography. The latest overview in English is that 
of John W. Barker, «Late Byzantine Thessalonike: A Second City’s Challenges and Re-
sponses», DOP 57 (2003), 533, esp. 1621, with notes, and esp. Appendix 2, pp. 29ff. 
Another recent work with extensive bibliographical overview, in Greek, by K. Kotsio-
poulos, Το κίνημα των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη (1342-1349): Ιστορική, θεολογική και 
κοινωνική διερεύνηση, Thessalonica 1997. A quite important article, with extensive ref-
erences to earlier bibliography is also K.P. Matschke, «Thessalonike und die Zeloten. 
Bemerkungen zu einem Schlüsselereignis der spätbyzantinischen Stadt und Reichsge-
schichte», Bsl 55 (1994), 1943.

10 Kantakouzenos III, 315316.
11 See n. 9, above.
12 Among the first, O. Tafrali, Thessalonique au XIVe siècle, Paris 1913 (repr. Thessalonica 

1993). Tafrali was closely followed, with a more pronounced Marxist tone, by Giannes 
Kordatos, Η κομμούνα της Θεσσαλονίκης (1342-1349), Athens 1928, several subsequent 
editions. The most characteristic general presentation of social conflict in that context is 
that of P. Charanis, «Internal Strife in Byzantium during the Fourteenth Century», Byz 15 
(1941), 208230 [= Social, Economic and Political Life in the Byzantine Empire, London, 
1973, no. VI].
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remember that a consensus was forming at the time, around the preeminence of 
the landowning aristocracy during the last centuries of Byzantium. Whether it 
was interpreted as «feudalization» or not, it was seen as a negative development 
that caused the political collapse of the Empire, and brought impoverishment and 
misery to the Byzantine people in the cities and the countryside. Thus, the anti
systemic character of the revolts was taken for granted. 

After 1950, this line of investigation was continued and further developed by 
historians in the Soviet Union and communist Eastern Europe.13 New potential 
links were explored, such as the religious connections, with Bogomilism, Pa-
lamism or antiPalamism, or the influence that the contemporary revolt in Genoa 
had on the disaffected urban classes of Thessalonica. The arguments of these 
historians, as well as of their predecessors, relied almost exclusively on evidence 
from the 1345 revolt in Thessalonica, the only one that led to some sort of insti-
tutional change, the city’s temporary independence. But at the same time, that 
evidence was getting thinner and thinner, as source critique removed some of its 
key components, most notably a discourse by the 14thcentury theologian Nicho-
las Kabasilas against the confiscation of Church and monastic property, that had 
been accepted as evidence of a zealot program of property redistribution, but as 
Ihor Ševčenko argued persuasively, was totally unrelated to the zealots.14 As a 
result of that criticism, we can say that today we know much less about the zealot 
episode than we thought we did 50 years ago.

The most elaborate and sophisticated Marxist analysis of social conflict in 
the fourteenth century was provided by K.P. Matschke in the 1970s. In what 
concerned urban revolts, Matschke admitted the difficulty of attributing to the 
revolts a certain political program, and attempted instead to clarify the broader 
socioeconomic framework in which they should be placed. According to him, 
the progressive element in Byzantine society was represented by an emerging en-
trepreneurial middle class that advocated a reorientation of byzantine policy, to-
wards antagonizing the Italian merchants and claiming a share of the Aegean and 
Black sea trade. The reactionary element was represented by the established feu-
dal class that was more interested in preserving its fiscal and other privileges and 

13 See Barker, «Late Byzantine Thessalonike», 3032 for references to the works of Gor-
janov, Levčenko, Sjuzjumov, Werner and Hrochová.

14 I. Ševčenko, «Nicholas Cabasilas’ ‘‘AntiZealot’’ Discourse: A Reinterpretation», DOP 
11 (1957), 79171; idem, «A Postscript on Nicolas Cabasilas’ ‘‘AntiZealot’’ Discourse», 
DOP 16 (1962), 403408 [= Society and Intellectual Life in Late Byzantium, London 
1981, nos. IV and VI]. An important subsequent analysis denying the existence of a po-
litical program among the zealots was that of G. Weiss, Johannes Kantakouzenos: Aris-
tokrat, Staatsmann, Kaiser und Mönch in der Gesellschaftsentwicklung von Byzanz im 
14. Jahrhundert, Wiesbaden 1969, 84ff. 
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its monopoly of political power. Conflicts that began as dynastic rivalries within 
the ruling class gave to the “progressives” the chance to advance their agenda, 
best encapsulated in the naval policy of the Grand Duke Alexios Apokaukos. 
Aware of their political weakness, they sought the support of the lower social 
strata, most notably the lumpenproletariate of the cities, that figures so promi-
nently in descriptions of the revolts and their atrocities.15

Since 1971, Matschke has continued to enrich his documentation and refor-
mulate his views in several works.16 But otherwise, the once hot topic of urban 
revolts appears to have totally lost its appeal for scholars, with scarce exceptions, 
such as John Barker, who tried to view the zealot incident through the prism of 
longstanding Thessalonian particularism.17 Even general surveys and textbooks 
tend to ignore the issue of urban revolts and their social implications.18 One may 
surmise a variety of reasons behind that aversion on the part of contemporary 
historians. It should be acknowledged, however, that due to the shortcomings 
of the documentation a persuasive alternative approach appears difficult. This 
paper will only present some thoughts as to which directions a new investigation 
could take.

To begin, I would suggest we go a bit further towards deconstructing previous 
arguments and remove from our list the best documented revolt, that of 1345, 
at least in what concerns its atypical aspects, the violence and the option for in-
dependence, which I think are due to reasons unrelated to the dynamic of other 
popular revolts. Let’s go briefly over the most important events, as described in 
detail by Kantakouzenos: the city governor, John Apokaukos, had managed to rid 
himself of the supervision of the zealot party by having the cogovernor imposed 
upon him killed, and chasing the zealot leaders from the city. All this without any 

15 K.P. Matschke, Fortschritt und Reaktion in Byzanz im 14. Jahrhundert. Konstantinopel 
in der Bürgerkriegsperiode von 1341 bis 1354, Berlin 1971. Although Matschke’s focus 
is the city of Constantinople, his analysis is placed within the much broader context of 
social development in late Byzantine cities, especially in the latter part of his study, pp. 
221ff.

16 The latest synthesis being his Die Gesellschaft im späten Byzanz (with Fr. Tinnefeld).
17 Barker, «Late Byzantine Thessalonike» (see n. 9, above). 
18 A notable exception is the work of Angeliki Laiou, who accepted and consistently reaf-

firmed Matschke’s scheme, for example in her last published works: her contribution 
to The Cambridge History of the Byzantine Empire, ed. J. Shepard, Cambridge 2008, 
822824, as well as the two textbooks she coauthored, A. E. Laiou – C. Morrisson, The 
Byzantine Economy, Cambridge 2007, 199200, and Le monde byzantin, vol. III, ed. A. 
Laiou – C. Morrisson, Paris 2011, 3335. On the other hand, the absence of urban revolts 
from a work such as A Social History of Byzantium, ed. J. Haldon, Oxford 2009, is rather 
interesting.
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reaction from the city populace, whether because they were fed up with the zeal-
ots, as Kantakouzenos states, or because they lacked leadership and coordination. 
After the assassination of his father (the Grand Duke Alexios Apokaukos) was 
announced, the governor decided that there was no more reason to resist Kantak-
ouzenos, and summoned a council of citizens, that decided to hand the city over 
to him, in exchange for privileges and grants, both communal and individual. 
While the city was waiting for Kantakouzenos’ forces to come and take over, one 
official, the eparchos Andrew Palaiologos, who until then had been displeased 
with the decisions, but had not openly opposed them, went to the city quarters by 
the port, and called to arms the nautikon, the sailors, who dwelled there.19 In the 
following days, the nautikon, its forces swollen by the zealots who came out of 
hiding or back from exile, overcame the governor’s armed forces –which anyway 
did not show much zeal for fighting and preferred to secretly strike deals for their 
safety. Abandoned, the governor fled to the citadel, where the castle dwellers 
handed him over to his pursuers; then took place the massacres that we have 
already mentioned. Clearly, a lot depends on what this nautikon was. They were 
thought to be «a mariners’ guild», seamen, or the port dwellers, people who lived 
from shipping activities, etc. In my opinion, a close reading of Kantakouzenos, as 
well as his use of nautikon on other occasions, makes it clear that these were the 
same as the gasmouloi of Gregoras, the armed crews of Alexios Apokaukos’ new 
navy, who had been stationed in the city in order to safeguard the loyalty of Thes-
salonica to the legitimist cause. As in Constantinople, these people represented 
the most extremist element in the civil war, since they wanted to prevent the dis-
solution of the costly navy, whose only reason of existence was by then the war 
against Kantakouzenos. Unlike the armed forces of the city, who were under the 
command of the kephale, these had their own commander, the eparchos Andrew 

19 Kantakouzenos II, 575: δείσας δὲ ὁ Παλαιολόγος μὴ ὑπ’ ἐκείνων διαφερομένων παρα-
πόληται, αὐτίκα τὴν πρὸς θάλασσαν πύλην, ὥσπερ τινὰ κατελάμβανε φυλακήν· περὶ ἣν 
οἰκοῦσι πᾶν τὸ ναυτικὸν, οἱ πλεῖστοί τε ὄντες καὶ πρὸς φόνους εὐχερεῖς, ἄλλως τε καὶ 
ὡπλισμένοι πάντες, ὥσπερ τὸ κράτιστόν εἰσι τοῦ δήμου, καὶ σχεδὸν ἐν ταῖς στάσεσι πάσαις 
αὐτοὶ τοῦ παντὸς πλήθους ἐξηγοῦνται προθύμως ἑπομένου, ᾗ ἂν ἄγωσιν αὐτοί· ἔχουσι δὲ 
καὶ ἰδιάζουσαν ἀρχὴν αὐτοὶ παρὰ τὴν τῆς ἄλλης πόλεως· ὧν ἐκεῖνος τότε ἦρχε. (Palaiolo-
gos, fearful that they would kill him because of their dispute, rushed immediately to the 
maritime gate as if to a protective guard. It is in that area that dwell all the navy men. 
Most of them would easily take a life, and in any case all of them are armed, and form 
the mightiest part of the demos. In almost every revolt, they lead the mob, which follows 
them eagerly wherever they might lead it. They have their own command, distinct from 
that of the rest of the city. At the time, [Andrew Palaiologos] was their commander). A 
similar event occurs in 1349, but this time Kantakouzenos employs the term parathalas-
sioi, “those by the sea”, instead of nautikon: Kantakouzenos III, 109.
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Palaiologos.20 The extreme violence of their actions probably was aimed both 
at terrorizing the citizens, and at creating a sense of finality about their attitude, 
making clear that there was no going back. In that, they were more successful 
than they thought, because once Kantakouzenos had prevailed in Constantinople, 
and reconciled with the leadership of the nautikon there, those in Thessalonica, 
and their zealot allies, were beyond pardon. Their only option was to continue 
resisting, and eventually try to deliver the city to the Serbians, something that 
isolated them even further from the population and brought their final downfall.21 
Another background element that explains the atypical violence of 1345, is the 
extraordinary hardships that Thessalonians were enduring, since their city had 
been cut off from its agricultural hinterland by Kantakouzenos’ Turkish allies, 
while impoverished refugees sought shelter within the walls.22

Let us turn now to the other urban revolts. One first observation is that they all 
took place in the context of a decisionmaking process, that is, when the city tries 
to decide what side it should take in a political conflict. This sort of deliberation 
was very common ever since the conquest of the European territories by John 
III in the 1240’s. When an army approaches a city, the citizens have to decide 
whether they will surrender or maintain their loyalties to their previous master. 
The carrot was the grant of privileges; the stick was the destruction of the crops. 
This means of conquering a city was much more common in this period than di-
rect assaults, and the pattern continued down to the Ottoman conquest. Some cit-
ies were notoriously easy pushovers, such as those of Western Macedonia, oth-
ers, like the cities of Epiros, were tougher and sold their adherence more dearly.

The question is who was taking the decisions, and how? It is asserted in many 
works that late Byzantine cities, or at least Thessalonica, had “both a council and 
an assembly”.23 True, on such occasions we see the summoning both of groups 

20 That the nautikon refers to the marines of the fleet was recognized by K.P. Matschke, 
«Johannes Kantakuzenos, Alexios Apokaukos und die byzantinische Flotte in der Bürger-
kriegsperiode 13401355», Actes du XIVe Congrès International des études byzantines, 
vol. II, Bucarest 1975 [= Das spätbyzantinische Konstantinopel, Hamburg 2008, 307
328]. In his discussion of the revolt, however, Matschke seems misled both by Palaiolo-
gos’ office and by the residence of the nautikon by the port, which appeared to him to 
imply a connection with trading activities: idem, «Thessalonike und die Zeloten», 2426 
(see n. 9).

21 Kantakouzenos III, 108117.
22 See the description by Demetrios Kydones in his first discourse to John VI: Démétrius 

Cydonès, Correspondance, vol. I, ed. R.J. Loenertz, Studi e testi 186, Vatican City 1956, 
34. According to Kydones, the city’s isolation had created a large number of starving 
people, ready to grasp any opportunity to attack the possessions of the wealthy.

23 Barker, «Late Byzantine Thessalonike», 21. Cf. Matschke, «Thessalonike und die Zelo-
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of leading citizens, and large assemblies of a more representative character. But 
from all the evidence gathered for the period until the middle of the 14thcentury, 
it appears to me that there are no established bodies of municipal selfadministra-
tion. What appears to be happening is that on the extraordinary occasions when 
the city needs to negotiate its political adherence, it bypasses, by necessity, the 
appointed governor, and –only on those and similar occasions acts through a 
representative body. That body comprises the “best citizens”, the soldiers, and 
the “other distinguished citizens”.24 Of these, the soldiers are apparently the 
clearest case. They are not the city garrison, but the soldiers who have pronoiai 
in the broader area of the city, and are enrolled for service in the city’s allagion, 
under the command of the governor, the kephale. Their numbers depend upon the 
size of the city. For example, the soldiers who were expelled from Thessalonica 
together with the governor and some of the leading citizens in 1342 were about 
1,000.25 

As for the other groups, although we have a rather good knowledge of the 
profile of the local elite in cities like Thessalonica –a group that included holders 
of middlerank offices, fiscal entrepreneurs, Church officials, intellectuals, etc.– 
we cannot tell what distinguishes the prouchontes from the «other distinguished 
citizens». The high aristocracy, the members of the extended imperial family, 
had a very limited presence in Thessalonica both physically and as property
owners and they cannot be the aristoi of our texts. In any case, the decisionmak-
ing group could be quite extended, if we judge from another case, Melnik in the 
13th century: According to the historian George Akropolites, 500 distinguished 
citizens went to meet John III Batatzes.26 The size of Melnik at the time is not 

ten», 2728, who evokes a reference by Kydones to bouleutai and a bouleuterion, in a 
rhetorical context.

24 As in Thessalonike in 1342: καὶ αὐτὸς ἐκκλησίαν φανερῶς συναγαγὼν ἔκ τε τῶν ἀρίστων 
καὶ τῆς στρατιᾶς καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τῶν μάλιστα ἐν λόγῳ, ἐβουλεύετο φανερῶς, εἰ δεῖ 
βασιλεῖ προσχωρεῖν τῷ Καντακουζηνῷ. (Kantakouzenos II, 573: He [the governor Theo-
dore Synadenos] himself convoked an open assembly of the aristoi, the soldiers and the 
most distinguished of the other citizens, and deliberated in the open about whether they 
should adhere to the emperor Kantakouzenos.)

25 Kantakouzenos II, 234.
26 Akropolites, ed. A. Heisenberg, Leipzig 1978, 77: καὶ οἳ μετ’ οὐ πολὺ ὁμοθυμαδὸν πάντες 

συνειλεγμένοι, ὅσοι τε τῶν προυχόντων, ὅσοι τῶν ἐν στρατείᾳ κατειλεγμένων καὶ ὅσοι 
κρείττους ἄλλως τῶν οἰκητόρων, πρὸς τὸν βασιλέα ἀφίκοντο, σκηνούμενον περὶ τόπον 
Βαλαβίσδαν οὕτω πως ἐπονομαζόμενον, ἄνδρες εὐσταλεῖς τε καὶ ἔντιμοι κἀκ μόνης θέ-
ας αἰδοῦς καὶ τιμῆς ἄξιοι, ὑπὲρ πεντακοσίους τυγχάνοντες· [Not long after, all gathered 
together with one accord – those who were the chief men, those enrolled in the army and, 
generally, those inhabitants who are of the better sort; they went to the emperor who was 
encamped in a place actually called Valavisda. They were well turned-out and honour-
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known, but today it looks rather like a large village. In its early 20thcentury high 
days it had a population of something more than 10,000 people, but in byzantine 
times it should not have exceeded half that number. 500 adult men represent 
obviously a very high proportion of the population. The deliberations of that 
body of citizens take place sometimes in public open gatherings, which are not 
assemblies of the people, who are informed, but do not participate.27 This would 
explain the necessity for «demagogues», like the 25 Thessalonian agitators of 
1322, whose arrest the government intended.28 These were, one guesses, people 
who belonged to the leading group, had the right to speak, and could form an 
opposition that could gather popular support. Apart from those assemblies, we 
have on some occasions smaller gatherings of leading men around the governor, 
usually in his residence29. These, however, do not purport to be representative 
of the citizens, and have a consultative, not decisionmaking role. None of these 
bodies function as city councils. Indeed, it is interesting that although Byzantine 
cities take advantage of the political conjectures of the 13th and 14thcentury to 
promote their ability to negotiate as collective entities with the imperial author-
ity, a phenomenon best illustrated in the collective chrysobulls of privileges that 
they extract,30 they do not take any visible steps towards selfadministration, au-
tonomy or the building of civic institutions. This could be explained by the nature 
of the urban elites, who were primarily landowners, with interests in the cities’ 
agricultural hinterland, and investments in activities linked to the state, such as 
tax farming. 

able men, worthy of respect and regard by their appearance alone, over 500 in number. 
(tr. R. Macrides, George Akropolites: The History, Oxford 2007, 231)]

27 Here we may cite the case of Adrianople in 1341, where the demos were denied the right 
to speak: οἱ δυνατοὶ μὲν τῶν πολιτῶν ἐδέξαντο προθύμως καὶ ἐκέλευον τὰ γράμματα ἀναγι-
νώσκεσθαι ἐπ’ ἐκκλησίας. ὁ δῆμος δὲ οὐχ ἡδέως εἶχε, καὶ δῆλοι ἦσαν ὡς νεωτερίσοντες· οἱ 
δέ τινες αὐτῶν καὶ φανερῶς ἀντεῖπον. οὓς ἀπήλαυνον πρὸς ὀργὴν οἱ δυνατοὶ οὐ λοιδορίαις 
μόνον, ἀλλὰ καὶ μάστιγι χρησάμενοι. οἱ δὲ τέως μὲν πρὸς τὴν ὕβριν τῶν δυνατῶν διεκαρτέ-
ρουν, δεδιότες τε αὐτοὺς οὐκ ὀλίγους ὄντας, καὶ δημαγωγῶν οὐκ ὄντων ἔτι, οἳ πρὸς ὀργὴν 
διερεθίσουσιν. (Kantakouzenos II, 176: The powerful among the citizens accepted them 
gladly and ordered that the letters be read in a public assembly. But the populace was 
displeased, and it was obvious that they were going to revolt. Some of them spoke openly 
against the proposal. The powerful expelled them in anger, using not only insults, but also 
the scourge).

28 See p. 264, above.
29 Kantakouzenos II, 575.
30 D. Kyritses, «The ‘‘Common Chrysobulls’’ of Cities and the Notion of Property in Late 

Byzantium», Σύμμεικτα 13 (1999), 229245; also E. Patlagean, «L’immunité des Thes-
saloniciens», Εὐψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Paris 1998, 591601.
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Regarding the demos, we may guess what its composition was, without much 
concrete evidence. An example of our confusion is provided by the leaders of 
the Adrianople revolt, Branos, Mougdouphes and Frangopoulos, who are named 
by Kantakouzenos in two instances. In the first passage, Branos is described, 
more or less, as a peasant.31 A. Laiou thought that Frangopoulos, the other leader, 
was identical to a Jane Francopolos from Adrianople, a merchant active in the 
Black Sea in 1361.32 But Kantakouzenos’ other passage, referring to his treat-
ment of them once he had captured Adrianople, states clearly that all three were 
soldiers!33 The role of soldiers in all the revolts appears ambiguous, to say the 
least.

All these considerations do not shed much light to the central question: what 
were the issues that caused such estrangement and friction between the urban 
populace on one hand and the city governors and the urban elites on the other? 
Based on what was said above, I would exclude issues of internal regulation or 
the desire to participate in decisionmaking. Manufacturing in late Byzantine cit-
ies does not appear to have known either the order of magnitude or the internal 
differentiation of Italian and Flemish cities. Byzantium in the fourteenth century 
was an importer of manufactured goods, such as cloth or luxury items, and what-
ever activity was going on must have taken place in small, familytype units.34 
Therefore, we could exclude one of the major causes of friction in Western Eu-
ropean cities, namely the antagonism between salaried workers, such as weavers, 
fullers etc, and the wealthy owners of workshops and members of manufacturing 
guilds.35 Another cause of friction, however, that lay behind several Western 
urban revolts could be at play in Byzantine cities as well, namely the price of 
bread.36 I do not include in this argument the circumstances of 1345, when the 

31 Βράνος τις τοὔνομα τοῦ δήμου εἷς, σκαπάνῃ προσέχων καὶ χερσὶ καὶ γλίσχρως ἐκ τούτων 
ποριζόμενος τὸν βίον (Kantakouzenos II, 176: A certain man of the people by the name of 
Branos, who lived by the hoe and the labor of his hands, and made a meager living out of 
these).

32 A. E. LaiouThomadakis, «The Greek Merchant of the Palaeologan Period: A Collective 
Portrait», Πρακτικὰ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 57 (1982), 96124 [=Gender, Society and 
Economic Life in Byzantium, London 1992, no. VIII], on p. 114.

33 Kantakouzenos II, 557.
34 On the general trend, see Laiou – Morrisson, The Byzantine Economy, 182200; more 

specifically for textile production in Thessalonica, K.P. Matschke, «Tuchproduktion und 
Tuchproduzenten in Thessalonike und in anderen Städten und Regionen des späten Byz-
anz», Βυζαντιακά 9 (1989), 4787. For a more general typological comparison with Italy, 
see A. P. Kazhdan, «The Italian and Late Byzantine City», DOP 49 (1995), 122.

35 Cohn, Lust for Liberty, 5365.
36 ibid., 7075.
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raids of Kantakouzenos’ Turkish allies and the GenoeseTatar war caused severe 
shortages in Thessalonica, a fact that Gregoras directly linked to the riots, but the 
more regular circumstances of the preceding period. In the first half of the four-
teenth century Byzantium was normally an exporter of grain, although in times of 
crisis it could turn into an importer. The demand for grain in Italy and other parts 
of the West was steadily growing during the first half of the century.37 Grain ex-
ports, which took place on Venetian and Genoese ships, naturally pushed prices 
upwards, which was a good thing for producers and landowners, but a bad thing 
for consumers, such as the nonlandowning part of the urban population. The 
moral pressure to keep prices down was so strong, that in treaties with Venice 
and Genoa the emperors excepted the export of Byzantine grain from the free 
trade clauses. In the early part of the fourteenth century it was prohibited, where-
as later it was allowed, so long as its price in Constantinople did not rise above 
certain limits. Yet, in spite of the prohibition, grain exports were taking place, 
apparently with the tacit approval of Byzantine authorities. In the latest instance, 
I cite the information gathered by D. Jacoby in his article on foreigners in Thes-
salonica.38 For example, an unusually large amount of grain was exported from 
Thessalonica to Ragusa in 1339.39 Another factor that may have increased ten-
sions was the role of the governors, not only in Thessalonica, but in other cities as 
well. Governors, all of them members of the high aristocracy, enjoyed the right 
of mitaton, that is, the preemptive purchase of grain, presumably in order to 
guarantee the provisioning of the garrison and the army. Of course this gave them 
the opportunity to speculate by causing shortages and then reselling the grain 
in high prices.40 Times of war and civil disorder would obviously facilitate such 
speculation, which could well have contributed to infuriating the urban masses.

37 The role of Byzantium in the Italiandominated Mediterranean trade system as an ex-
porter of grain was first presented by A. E. Laiou, «The Byzantine Economy in the Medi-
terranean trade System; ThirteenthFifteenth Centuries», DOP 3435 (198081), 177222 
[= Gender, Society and Economic Life, no. VII), in pp. 183185.

38 D. Jacoby, «Foreigners and the Urban Economy in Thessalonike, c. 1150c. 1450», DOP 
57 (2003), 8532 [= Latins, Greeks and Muslims: Encounters in the Eastern Mediterra-
nean, 10th-15th Centuries, London 2009, no. VII].

39 ibid., 115.
40 Lj. Maksimović, The Byzantine Provincial Administration under the Palaiologoi, Am-

sterdam 1988, 117166, esp. 157160; K.P. Matschke, «Commerce, Trade, Markets, 
and Money: ThirteenthFifteenth Centuries», EHB, vol. II, 771806, esp. 773776; idem, 
«Notes on the Economic Establishment and Social Order of the Late Byzantine kepha-
lai», BF 19 (1993), 139143. Several examples of local officials abusing their authority 
in order to speculate with rising prices were cited by the judicial commission formed in 
Venice in 1278 in order to investigate claims against Byzantine officials: G. Morgan, 
«The Venetian Claims Commission of 1278», BZ 69 (1976), 411438.
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Finally, it should be pointed out that in the few cases we know, leaving aside 
the distinct case of zealot Thessalonica, the rebels’ actions appear aimed towards 
averting war and restoring peace in the Empire. The neoterismos that our hostile 
sources attribute to them is not so obvious. On the other hand, the few sources 
that reflect middleclass attitudes give a different picture. In the Dialogue be-
tween the rich and the poor, which dates from the 1340s and expresses the views 
of the urban upper middle class, both the rich and the poor agree that those who 
bring turmoil to the cities, oi tas poleis sygcheontes are the aristocrats, not the 
mob.41

It is not obvious that all of the above can become anything more than sugges-
tions for research. But they illustrate that the examination of such phenomena is 
worth pursuing, in spite of the scarcity of information, and that Western Euro-
pean parallels, if we avoid generalizations and prejudice, can help us towards a 
better understanding of events in Byzantium. It is worth remembering that even 
if we never know what the urban revolts were about, we may find out something 
more about late Byzantine cities in the process.

41 I. Ševčenko, «Alexios Makrembolites and his ‘‘Dialogue between the Rich and the 
Poor’’», ZRVI 6 (1960), 187228 [= Society and Intellectual Life in Late Byzantium, 
London 1981, no. VII], on p. 210
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Myzithras of the Byzantines / Mistra to Byzantinists

Myzithras was situated on a hillside at the foot of Mt Taygetos to the west of 
Sparta (fig. 1). The Byzantine city was developed after 1262 around the castle 
built by the Franks on the summit of the hill in 1249 (fig. 2) and today it is con-
sidered the most important Byzantine archaeological site in southern Greece. 

In the twentieth century a myth has grown up around Byzantine Mistra which 
would have us believe that it was a large and densely populated town, bustling 
with traffic, the heart and soul of the Peloponnese; a bastion of Hellenism in the 
last two centuries before the Turkish conquest, a second Constantinople, where 
Plethon created one of the most important schools of philosophy of the period 
and in which a nascent Byzantine renaissance was about to put it in the vanguard 
of civilization.1 

But if we look back at the written sources and the surviving monuments, it is 
clear that this image is not based on any real evidence, but has been created in 
an attempt to fill in the gaps in our factual knowledge, so as to maximize the role 
the specific city and mainland Greece played in the historical events of the time. 
In this context studies carried out in Greece in the twentieth and twentyfirst 
centuries, designed to patch up the fabric of factual information and scholarly 
deadends woven around “Mistra” by academics, have made so free with the ac-
tualité that inaccuracies of an intensely chauvinistic nature have simply piled up. 

Nowadays when we speak of this Byzantine city we call it Mistra. However, 
in the relatively few Byzantine sources, which refer to it, we find only the name 
Myzithras. I am going to summarize below the evidence we have from Byzan-
tium about the city of Myzithras, and some of the opinions formed in relation to 

1 See for example the views expressed in the writings of S. Runciman, Mistra, London 
1980; M. Chatzidakis, Mystras. The Medieval City and the Castle, Athens 1981, 1011, 
1320; S. Sinos, «Η ιστορία του βυζαντινού οικισμού του Μυστρά», The Monuments of 
Mystras, ed. S. Sinos, Athens 2009, 1418. 
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Figure 1. Aerial view of the present site of Mistra.

it by Byzantine archaeologists and art historians, which have emerged in the last 
two centuries. Myzithras was a new city, opportunistically created, the product of 
historical circumstances in difficult times. It had no past of its own and it seems 
therefore never to have won the respect of the Byzantines. Indeed, the few refer-
ences there are to Myzithras mention it only as a placename without comment, 
either positive or negative, or any information about the city, such as its location 
and size, its population or its economic activities. 

The written sources, which mention Myzithras by name are as follows: Pa-
chymeres (in relation to the handing over of the castles of Lakedaimonia to Mi-
chael Palaiologos by Villehardouin), the Chronicle of the Morea, the Chronicle 
of the Tocco and the Short Chronicles.2 It is also referred to as Myzithras in chrys-

2 Georges Pachymeres Relations historiques, vol. I, ed. A. Failler, Paris 1984, 123; J. 
Schmitt, The Chronicle of Morea, London 1904, l. 2998, 4647, 4331, 4426, 4462, 2990, 
3039; Cronaca dei Tocco di Cefalonia, ed. G. Schirò, Rome 1975, l. 3646, 3647, 3698, 
3865; P. Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, vol. I, Vienna 1975, 34.1 §15c, 
35.2 §8, 36.2 §23. 
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Figure 2. The castle at the summit of the hill of Mistra.

obulls, sigillia and colophons in manuscripts.3 The only historian of the Fall of 
Constantinople (1453) who refers to Mistra as Myzithras is George Sphra ntzes.4 

The Emperor Ioannis Kantakouzenos founded the Despotate of the Morea in 
1348 and installed his second son Manuel there as despot. He also based his eld-
est son Matthaios there with his family. He himself visited Myzithras on at least 
two occasions.5 Nevertheless in his History, whenever he refers to these events, 
he mentions the “Peloponnese” never Myzithras.6 I have no doubt that this is be-
cause the name per se (in Greek the name Myzithras refers to a particular kind of 

3 G. Millet, «Inscriptions Byzantines de Mistra», BCH 23 (1899), 102, 108, 112, 115; MM 
I, 472473; S. Lambros, «Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι καὶ κτήτορες κωδίκων κατὰ τοὺς 
μέσους αἰῶνας καὶ ἐπὶ Τουρκοκρατίας», ΝΕ 4/2 (1907), 157; R. Etzeoglou, «‘‘Ἐγράφη ἐν 
τῷ Μυζηθρᾷ’’. Βιβλιογραφικές δραστηριότητες στον Μυστρά κατά τον 13o και τον 14o 
αιώνα», ΔΧΑΕ 26 (2005), 181192. 

4 Georgios Sphrantzes, Memorii 1401-1477, ed. V. Grecu, Bucharest, 1966, ch. 3 §1, ch. 8 
§3, ch. 16 §26, ch. 20 §9, ch. 27 §1.

5 D. Nicol, The Byzantine Family of Kantakouzenos (Cantacuzenus) ca 1100-1460. A Ge-
nealogical and Prosopographical Study, Washington D.C. 1968, 8791 and n. 129.

6 Ioannis Cantacuzeni eximperatoris historiarum libri IV, vol. III, ed. L. Schopen, Bonn 
1832, 360.
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cheese), rather than recalling a glorious past, is much more likely to have evoked 
something inglorious and bore witness to the spurofthemoment nature of the 
town’s creation. 

The need to construct an identity for a newly founded city with no past of its 
own led the Byzantines to give Myzithras the euphemistic name of Sparta. Thus, 
in the second half of the fourteenth century Nikephoros Gregoras and Demetrios 
Kydones and, in the first half of the fifteenth century, Mazaris, the Emperor Ma-
nuel Palaiologos, Laonikos Chalkokondyles and Michael Kritoboulos, all call 
Myzithras Sparta.7 In fact, Chalkokondyles refers to the despots Manuel Kanta-
kouzenos and Theodore Palaiologos as rulers of Sparta.8 These are not mistakes 
or an accidental confusion of the two cities, but an intentional compliment to the 
noble despots who had come from Constantinople to this frontier post. 

Only the Italian traveller Cyriacus of Ancona distinguishes between Sparta 
and Myzithras, calling the latter the “acropolis” of the former when address-
ing Constantine Palaiologos Porphyrogennetos and “most excellent emperor of 
Lakedaimonia”: In Myzithras, the acropolis of Sparta on the side of Mt Taygetos 
and in his splendid imperial court....9 During his visit to the ruins of ancient 
Sparta in 1447 Cyriacus composed an epigram in Italian in which he sang the 
praises of the ancient city.10 The comparison with Myzithras at the end was an 
indirect slur on the latter. These particular lines were paraphrased, either by Pl-
ethon or by Chalkokondyles, and given even greater emphasis: Ὦ λαμπρὰ πόλις 
λακωνικὴ Σπάρτη, oὐ Ῥώμη, οὐ Φίλιππος, ἔφη, ἀλλ’ ὁ χρόνος καὶ τῶν ὑμετέρων 
γενεῶν ἡ ἀνανδρία καὶ ῥᾳθυμία μεταβληθῆναι παρεσκεύασεν εἰς Μυσιθρᾶν ὑπὸ 
Κωνσταντῖνον.11

As was only natural in a new city, the first public building to be erected in 
Myzithras was its cathedral (fig. 3). It was built during the reign of Michael VIII 
Palaiologos and dedicated to Saint Demetrios, patron of the Palaiologan dynas-

7 Nicephorus Gregoras Byzantina Historia, vol. I, ed. L. Schopen – I. Bekker, Bonn 1829, 
80; Demetrios Kydones, Correspondance, vol. II, ed. R.J. Loenertz, Vatican 19561960, 
esp. 336; Mazaris’ Journey to Hades, Buffalo N.Y. 1975, 64, 68, 70, 76, 96; Manuel II Pa-
laeologus Funeral Oration on his Brother Theodore, ed. J. Chrysostomides, Thessaloniki 
1985, 187, 205, 207; Laonici Chalcocondylae Historiarum Demonstrationes, vol. I, ed. 
E. Darkò, Budapest 1922, 34, 48, 63, 91, 202; 2:58 91, 171, 227, 228, 301, 305; Critobuli 
Imbriotae Historiae, ed. D. R. Reinsch, BerlinNew York 1983, book 3, ch. 20 §5.

8 Chalcocondylae, vol. Ι, 202.
9 Π.Π., vol. IV, 9698: «Κυριακοῦ Ἀγκωνίτου Μηνῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ τάξις ἀφιερουμένη εἰς 

τὸν Κωνσταντῖνον Παλαιολόγον».
10 Cyriac of Ancona, Later Travels, ed. E. W. Bodnar – C. Foss, Cambridge Mass. 2003, 

332334.
11 ΝΕ 5 (1908), 4144ff, ΝΕ 14 (1924), 10 .
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Figure 3. Aerial view of the Metropolis complex in Mistra.

ty.12 The first phase of the wallpaintings in the church was carried out in Michael 
Palaiologos’s reign and during the episcopate of the Metropolitan of Lakedaimon 
Eugenios.13 The mural decoration of the church was completed in the early four-
teenth century,14 under the auspices of the renowned Constantinopolitan intellec-
tual and bibliophile Nikephoros Moschopoulos, who later became Metropolitan 
of Lakedaimon.15 

12 H. Grégoire, «Imperatoris Mihaelis Palaeologi de vita sua», Byz 2930 (19591960), 461
463 and §XI, §XII.

13 For a depiction of the Metropolitan of Lakedaimon Eugenios on the north wall of the dia-
konikon see M. Chatzidakis, «Νεώτερα γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν τέχνη τῆς Μητρόπολης 
τοῦ Μυστρᾶ», ΔΧΑΕ 9 (1979), 144145. On the founding of the cathedral and its con-
struction phases see G. Marinou, Άγιος Δημήτριος – Η Μητρόπολη του Μυστρά, Athens 
2002. 

14 Chatzidakis, Mystras, 43.
15 On Nikephoros Moschopoulos see PLP, no. 19376; Α. PapadopoulosKerameus, 

«Νικηφόρος Μοσχόπουλος», BZ 12 (1903), 215223; M. Manousakas, «Ἡ χρονολογία 
τῆς κτητορικῆς ἐπιγραφῆς τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μυστρᾶ», ΔΧΑΕ 1 (1959), 7279; 
idem, «Νικηφόρου Μoσχοπούλου ἐπιγράμματα σὲ χειρόγραφα τῆς βιβλιοθήκης του», 
Ἑλληνικά 15 (1957), 232246. On a collection of Moschopoulos’s manuscripts see R. 
Nelson, «The manuscripts of Antonios Malakes and the collecting and appreciation of 
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Figure 4. Aerial view of the church dedicated 
to Sts Theodore, Brontochion complex.

Figure 5. Aerial view of the church dedicated 
to the Virgin Hodegetria (Aphendiko), 

Brontochion complex.

The next religious foundation to be established in Mistra was the monastic 
complex of the Brontochion comprising two churches: the first one dedicated to 
the Sts Theodore (fig. 4) and definitely completed before 1296,16 and the second 
dedicated to the Virgin Hodegetria (fig. 5). The Hodegetria church, also known 
as the Aphendiko, which ultimately became the katholikon of the monastery, 
must have been founded in the early fourteenth century, in the reign of Andron-
ikos Palaiologos, and certainly before 1309, i.e. during the second patriarchate of 
Athanasios I (13031309), when its founder Pachomios was granted the title of 

illuminated books in the early Palaeologan period», JÖB 36 (1986), 230, 248254.
16 In the bibliographical note in codex Paris. gr. 708, which contains homilies by St John 

Chrysostom and was copied by Basilakes Nomikos in 1296, Pachomios is mentioned 
as abbot of the Sts Theodore Monastery and the owner of the manuscript, while in an 
epigram in the same codex he is mentioned as the ktitor of the church, see Lambros, 
«Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι», 160160β. A. Orlandos, «Δανιὴλ ὁ πρῶτος κτίτωρ τῶν 
Ἁγ. Θεοδώρων τοῦ Μυστρᾶ», ΕΕΒΣ 12 (1936), 443448, believes the abbot (?) Daniel to 
be the first ktitor of the church. 
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grand protosynkellos of the Peloponnese.17 This dating is based on Laurent’s in-
terpretation, which was subsequently eclipsed by other studies, which mistakenly 
dated the founding of the Aphendiko to 1310.18 

Lord Pachomios appears to have had a very close relationship with his foun-
dation and especially with the katholikon. The Aphendiko, as the katholikon is 
commonly known, preserves a distinctly original architecture and highquality 
wall paintings.19 The chrysobulls, painted on the walls of the chamber situated 
in the southwest corner of the katholikon and dated to between 13121313 and 
1322, reveal the founder’s concern for the monastery’s prosperity.20 This preoc-
cupation is documented in a dedicatory epigram inscribed on the vault of the 
chamber with the chrysobulls under the wings of four flying angels. The epigram 
is twelve lines long and divided into four parts, each consisting of three lines. A 
few lines have been lost now, but in the early twentieth century Gabriel Millet 

17 On Pachomios see PLP, no. 22220; V. Laurent, Les regestes des actes du Patriarcat de 
Constantinople, vol. I, fasc. IV: Les actes des Patriarches, Paris 1971, 464465 no. 1672, 
where it is noted that the titles of archimandrite and protosynkellos were first awarded to 
Pachomios, the founder of the monastery, by Patriarch Athanasios in his second term of 
office (13031309). This sigillion has not survived, but is commemorated in a later one 
from the year 1366, which renewed the same privileges to the then abbot of the Hodeget-
ria monastery of the Brontochion, Kyprianos, see MM I, 479483 and J. Darrouzès, Les 
regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, vol. I, fasc. V: Les actes des Patri-
arches. Les Regestes de 1310 à 1376, Paris 1977, 426427 no. 2510. The colophon of a 
manuscript commissioned by Nikephoros Moschopoulos, now in Moscow but originally 
given to the monastery of the Hodegetria, mentions the year 1311. This mention of the 
Hodegetria Monastery is later than the mention in the already quoted sigillion by means 
of which Pachomios’s titles had been granted in 1309. For the colophon of the manu-
script, see PapadopoulosKerameus, «Νικηφόρος Μοσχόπουλος», 220 and D. Zakythi-
nos, Le despotat grec de Morée. Vie et institutions, vol. II, ed. Chryssa Maltezou, London 
1975, 285.

18 Orlandos, «Δανιὴλ ὁ πρῶτος κτίτωρ τῶν Ἁγ Θεοδώρων τοῦ Μυστρᾶ», 448, dated the 
Aphendiko to 1310. Chatzidakis, Mystras, 16, 48, follows Orlandos’s dating. Their dating 
has been uncritically adopted by later scholars who disregarded the views of Laurent, Les 
regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, 464465 no. 1672, and the informa-
tion contained in the sigillion of 1366, see MM I, 480. 

19 On the architecture of the church see H. Hallensleben, «Untersuchungen zur Genesis und 
Typologie des ‘‘Mystrastypus’’», Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 18 (1969), 
105118; S. Sinos, «Mistras», Reallexikon zur Byzantinischen Kunst (1999), col. 424429; 
idem, «Μονή Βροντοχίου, 2. Οδηγήτρια», The Monuments of Mystras, 141151. On the 
decoration of the church with marble revetments see A. Orlandos, «Ἡ ὀρθομαρμάρωσις 
τοῦ ἐν Μυστρᾷ ναοῦ τῆς Ὁδηγητρίας», Αρχείον των Βυζαντινών Μνημείων της Ελλάδος, 
vol. I, Athens 1935, 152160. 

20 Millet, «Inscriptions Byzantines de Mistra», 99100. 
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and later Konstantinos Zesiou were able to read much more than we can today.21 
Lacunas in Millet’s reading were completed by Stephanos Dragoumis in an ar-
ticle in 1909.22 The text of the epigram refers to the granting of the chrysobulls 
by the emperors to the πανευκλεῆ δόμον (most glorious house) of the Virgin, i.e. 
to the Hodegetria monastery, at God’s suggestion and in recognition of Pacho-
mios’s boundless labours. 

The official nature of the two earliest religious foundations in Myzithras, i.e. 
the cathedral and the Brontochion monastic complex, and the interest their spon-
sors took in their security and economic prosperity are also evident from the 
fact that not only their surrounding walls but also their great towers are part of 
the city’s system of defences.23 We may not have any information as to where 
these two religious foundations offloaded their agricultural surplus, how they 
exploited their estates, or, finally, how they traded the products they made, but if 
we compare their assets at various times with those of other monasteries in urban 
centres, then we must conclude that, from the moment they were first established, 
both the cathedral and the Brontochion monastery functioned as landowners, to 
some degree ensuring the provisioning of the city. And, according to the sigil-
lion dated to 1366 relating to the Brontochion, this accounts for the renewal of 
their privileges.24 Thus, at least at a local level, they must have been involved 
in commercial activities. A town’s market was certainly an important outlet for 
the lucrative disposal of the local monasteries’s food surplus.25 Bearing all this 
in mind we can understand why the presence of religious foundations within the 
urban fabric of Myzithras could have been a determining factor in the prosperity 

21 Κ. Zesiou, «Ἐπιγραφαὶ χριστιανικῶν χρόνων τῆς Ἑλλάδος», Βυζαντίς 1 (1909), 482483.
22 S. Dragoumis, «Βροντηχικὰ τινὰ ἐκ Μυστρᾶ, Παναγία καὶ Ἅγιοι Θεόδωροι Βροντο

χίου», Ἀθηνᾶ 21 (1909), 307. Chatzidakis used this completed transcription only in the 
Greek edition of his guide to Mistra, but without acknowledging Dragoumis, which has 
led to all subsequent researchers regarding it as his own reading, see M. Chatzidakis, 
Μυστρᾶς, Athens 1948, 6566, and M. Chatzidakis, Μυστράς. Η Μεσαιωνική Πολιτεία 
και το Κάστρο, Athens 1987, 67. In fact Chatzidakis has put the verses in the wrong order, 
so that they run counter clockwise. Millet had arranged them correctly, reading them in a 
clockwise direction and taking into account the two crosses placed at the beginning and 
the end of the epigram respectively, which indicate the correct order in which the various 
parts of the epigram should be read. 

23 G. Marinou, «Η οχύρωση της πόλης», The Monuments of Mystras, 9798, 103, 105.
24 MM I, 479483 and Darrouzès, Les regestes des actes du Patriarcat de Constantinople, 

vol. I, fasc. V. Les Regestes de 1310 à 1376, 426427 no. 2510.
25 A. Kiousopoulou, «Η παρουσία των μοναστηριών μέσα στις πόλεις κατά τους παλαιο

λόγειους χρόνους», Money and Markets in the Palaeologan era, ed. N. Moschonas, Ath-
ens 2003, 273282, esp. 280282.
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Figure 6. The Grimani plan of Mistra of 1700  
(V. Panayiotopoulos, Πληθυσμός και οικισμοί της Πελοποννήσου).

of the newly founded town to the extent that, not only the church, but the emperor 
himself supported them. 

One of the ideas about Mistra, which has become prevalent nowadays, is that 
it was an extensive, busy, densely populated city. However, the settlement cov-
ers exactly the same area on Grimani’s plan of 1700 (fig. 6) as on the one Millet 
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Figure 7. Plan of Mistra by Millet (Millet, Monuments).

made in the early twentieth century (fig. 7).26 Moreover, we can see from modern 
aerial photography (fig. 8) that the ruins of the houses which show up are the ones 
which can be seen on earlier plans of the site and they cover the whole of the 
habitable area. Elsewhere the ground is too steeply sloping to be built on. Thus, 
we realize that in the Byzantine period too the number of inhabitants could not 
have been any higher. In any case in the census of 1645 the population of Mistra 
numbered around a thousand and it was ranked last of the nine cities recorded in 
the Peloponnese.27 In the 1700 census Mistra had roughly the same population 
and was ranked twelfth out of the fifteen cities involved.28 Consequently it is 
extremely unlikely that the population of Byzantine Mistra would have been sig-
nificantly larger than that recorded on two occasions in the seventeenth century. 

26 On the Grimani census see V. Panayiotopoulos, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννή-
σου, 13ος-18ος αιώνας, Athens 1985, 283286, 308309; G. Millet, Monuments byzantins 
de Mistra, Paris 1910, pl. 1.

27 Panayiotopoulos, Πληθυσμός και Οικισμοί της Πελοποννήσου, pl. 1. 
28 ibid., 184 pl. 22.
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Figure 8. Aerial view of the Byzantine settlement and residential establishments on the hill
side of Mistra.

 The most typical example of taking liberties with history is the story, which 
recurs persistently, about the coronation of Constantine Palaiologos in the ca-
thedral at Mistra, and the link between this coronation and the conversion of the 
cathedral from a woodenroofed basilica into a fivedomed church with galleries, 
following the plan of the Hodegetria and Pantanassa churches.29 

The cathedral was originally built as a threeaisled basilica (fig. 3). When 
it was renovated, galleries were added in accordance with the crossinsquare 
fivedomed church type. This conversion, which radically changed the shape of 
the church, is attributed to Matthaios, Metropolitan of Lakedaimon in a relief in-
scription on the Western side of the obliquely carved cornice, which runs around 
the three sides of the nave in the form of a Greek letter Π, above the nave arcades 
(fig. 9) and it reads: Ο ΚΤΗΤΩΡ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
(Founder Matthaios, Metropolitan of Lakedaimon).30 

29 See the analysis below and n. 3031. 
30 Chatzidakis, Μυστράς, 28.
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Figure 9. View of the inscribed cornice running around the three sides of the Metropolis 
nave and commemorating the radical architectural changes undertaken by the Metropolitan 

Matthaios.

In recent times scholarship has connected the building of galleries in the Me-
tropolis at Mistra with the coronation of the last Byzantine Emperor, Constantine 
Palaiologos, in 1449.31 This idea is based on arguments such as this: “There can 
be no doubting the tradition, according to which the most important ceremony in 
the history of Mistra, the coronation service for the last emperor, took place in St 
Demetrios, i.e. the cathedral. The emperor’s thoroughly populist image in the last 
years of the Palaiologan period as well as the personality of Constantine himself, 
the beloved leader and warrior, lend credibility to this thesis. This conversion 
was carried out so that St Demetrios could play its new role of a cathedral cum 
palace church in the capital of the Despotate”.32 

Based purely on such arguments both the changes made to the monument 
and the Matthaios who was responsible for them were dated to the midfifteenth 

31 Most recently, S. Sinos, «Η Ιστορία του Βυζαντινού Οικισμού του Μυστρά», The Monu-
ments of Mystras, 17 and G. Marinou, «Άγιος Δημήτριος, η μητρόπολη του Μυστρά», 
ibid., 115135, esp. 129130, where the older bibliography on the matter is reproduced.

32 Marinou, «Άγιος Δημήτριος», 125.
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century. However, objective evidence leads to other conclusions, as I shall now 
go on to demonstrate. 

In the hermitage (Ασκηταριό) of the monastery of St John the Baptist in Gor-
tynia, there was an inscription which said that the church had been built in the 
reign of our most pious Emperors John and Maria and the most devout Des-
pots Theodore and Kleopa and archbishop Matthaios in the year 1427-1428 
[Ἰωάννου καὶ Μαρίας βασιλευόντων τῶν εὐλαβεστάτων βασιλέων ἡμῶν καὶ τῶν 
εὐσεβῶν δεσποτῶν ἡμῶν Θεοδώρου καὶ Κλεόπας καὶ ἀρχιερέως Mατθαίου ἐν 
ἔτει 1427/1428].33 There is no doubt that the Matthaios of the inscription was the 
Metropolitan of Lakedaimon. The only Μetropolitan known to us with the name 
Matthaios is the one who built the galleries in the cathedral in Mistra. Identify-
ing the Matthaios of the cathedral with the Matthaios of the Gortynia inscription 
leads to the following conclusion. 

According to the inscription mentioned above Matthaios must be dated to 
the period of the Despot Theodore II and perhaps more specifically in the third 
decade of the fifteenth century, but certainly before the year 1439, when we know 
that the Metropolitan of Lakedaimon was called Methodios. Thus the addition of 
the galleries cannot be related to the coronation of Constantine Palaiologos in the 
period 14481449, as has been suggested.34 

At the time when Mistra is considered to have been at its most flourishing and 
for reasons unknown to us, Matthaios decided to carry out these radical changes 
to his cathedral church, which resulted in the destruction of the upper part of the 
splendid wall paintings over the nave arcade (fig. 10). The new surfaces were 
never decorated and the painting of the dome, which it has been suggested was 
done for the coronation, so that the future emperor could stand under the Pan-
tokrator depicted there (fig. 11), is much later and certainly not before the six-
teenth century. 

And there is another basic reason why dating the conversion of the Metropolis 
to the midfifteenth century on the grounds that the church had to be adapted to 
the needs of Constantine’s supposed coronation in 1449 does not hold water. 
All the sources contemporary with Constantine Palaiologos, i.e. Doukas, Ioannis 
Eugenikos, Ioannis Dokeianos and indeed the Short Chronicles, report that Con-
stantine was never crowned and call him the emperor ἀστεφῆ (without a crown) 
or the ἄστεπτο (uncrowned) despot.35 The thesis about Constantine’s coronation 

33 D. Feissel – A. PhilippidisBraat, «Inventaires en vue d’un recueil des inscriptions his-
toriques de Byzance. III. Inscriptions du Péloponnèse (à l’exception de Mistra)», TM 9 
(1985), 267395, esp. 349350 no. 87.

34 Zakythinos, Le Despotat, 286. See also n. 30 above.
35 See K. Pitsakis, «Η ‘‘στέψη’’ στον Μυστρά του Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου: Σκέ-
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Figure 10. A sample of the “amputation” the Metropolitan Matthaios afflicted upon the pre
existing mural decoration of the central nave in the Metropolis of Mistra.

Figure 11. The present decoration of the Metropolis dome.
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in Myzithras is based solely on a single Short Chronicle, which mentions that, 
after the death of the Emperor John VIII, Lord Alexios Laskaris Philanthropenos 
and Lord Manuel Palaiologos Giagaris were sent from Constantinople and they 
came to Myzithras and crowned the emperor Lord Constantine on the sixth [day] 
of January: ἐξέβαλαν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν τὸν κῦρ Ἀλέξιον Λάσκαριν τὸν 
Φιλανθρωπινὸν καὶ κῦρ Μανουὴλ Παλαιολόγον τὸν Γιάγαριν, καὶ ἦλθαν εἰς τὸν 
Μυζηθρᾶν καὶ ἔστεψαν τὸν βασιλέα κῦρ Κωνσταντῖνον, εἰς τὰς Ϛ τοῦ ἰαννουαρίου 
μηνός.36

Runciman’s description of Constantine’s coronation finds its visual counter-
part in a passage from Constantine Palaiologos (Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος) 
in the The Classics in Pictures series [=Κλασικά Εικονογραφημένα] (fig. 12).37 
In this story, illustrated by the popular cartoonist and illustrator Bost, Alexios 
Philanthropenos and Manuel Palaiologos are taking the crown to Mistra and 
Constantine goes to the cathedral and is crowned emperor (fig. 13). This version 
has been adopted by all the modern history books –and not just them. 

The information about Constantine’s coronation in this particular Short 
Chronicle proved exceptionally popular in the twentieth century, because it of-
fered a romantic scenario, which encouraged a nationalistic and chauvinistic 
view of Mistra. Yet this coronation is denied by all the other historical sources, 
and it is particularly significant that neither Christofilopoulou nor Karayianno-
poulos ever accepted the coronation of Constantine Palaiologos as a fact.38 By 
contrast, Runciman and other historians assert that Constantine was crowned in 
Myzithras by the Metropolitan of Lakedaimon. Indeed Runciman believed the 
Μetropolitan of Lakedaimon was preferred to the unionist Patriarch Gregory III 
precisely because he was not tarred with the same brush.39 More recent scholar-

ψεις πάνω σε ένα ιστορικό παράδοξο», Βυζαντιναί Μελέται 2 (1990), 116133, esp. 120
121 n. 1011; Doukas, ch. 34.2, p. 293 (ed. Bonn, 234); Π.Π., vol. I, 125; Ioannes Dokeia-
nos: G. Jorio, Codici ignorati nelle biblioteche di Napoli, vol. I, Leipzig 1892, 10; A. 
Christofilopoulou, Εκλογή, αναγόρευσις και στέψις του βυζαντινού αυτοκράτορος, Αθήνα 
19561957, 204205.

36 Schreiner, Die byzantinischen Kleinchroniken, 34.15, p. 269 and Pitsakis, «Η ‘‘στέψη’’ 
στον Μυστρά», 118119.

37 I. Foteinou, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, με εικονογράφηση του Μέντη Μποσταντζό-
γλου, in the series «Κλασσικά Εικονογραφημένα». 

38 Pitsakis, «Η ‘‘στέψη’’ στον Μυστρά», 120 n. 9, 122; Christofilopoulou, Εκλογή, Αναγό-
ρευσις και Στέψις, 204 n. 4, 237; Ι. Karayiannopoulos, Η Πολιτική Θεωρία των Βυζαντινών, 
Thessalonike 1988, 24 n. 80.

39 Runciman, Mistra, 85; see also idem, Lost Capital of Byzantium. The History of Mistra 
and the Peloponnese, London 2009, 77. See also Pitsakis, «Η ‘‘στέψη’’ στον Μυστρά», 
128 and n. 29.
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Figure 12. Constantine XI is heading to Mistras for his coronation 
(I. Foteinou, Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, με εικονογράφηση του Μέντη Μποσταντζόγλου, 

in the series «Κλασσικά Εἰκονογραφημένα»).

ship has merrily adopted this opinion, holding that it was Matthaios who crowned 
Constantine in the cathedral in Mistra. It should, however, be noted that the 
crowning of an emperor by a mere Μetropolitan would have been unthinkable 
for the Byzantines of the time. 

Another example of misinterpretation of facts relating to Mistra involves the 
famous Pantanassa monastery (fig. 14), founded by the protostrator John Fran-
gopoulos who was active in Mistra in the third decade of the fifteenth century 
(14281443).40 According to an inscription, carved on three sides of a marble 

40 M. AspraVardavaki – M. Emmanouel, Η Μονή της Παντάνασσας στον Μυστρά. Οι τοιχο-
γραφίες του 15ου αιώνα, Athens 2005, 2939.
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Figure 13. The coronation of 
Constantine XI (I. Foteinou, 
Κωνσταντῖνος Παλαιολόγος, 
με εικονογράφηση του Μέντη 
Μποσταντζόγλου, in the series 
«Κλασσικά Εἰκονογραφημένα»).

slab used as an altar in the bema of the katholikon, the monastery’s foundation 
dates to 1428. The whole inscription was read by Michel Fourmont in 1730 and 
is as follows: Θυσιαστήριον θεῖον καὶ ἅγιον τῆς βασιλικῆς καὶ π(ατ)ρ(ι)αρχικῆς 
μονῆς τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν θ(εοτό)κου τῆς ἐπονομαζομένης παντανάσσης τοῦ 
τελεῖσθαι ἐν αὐτῷ ταῖς [....] τελεταῖς παρὰ τοῦ πανιεροτάτου μητροπολίτου τῆς 
ἁγιωτάτης μητροπόλεως Λακεδαιμονίας κῦρ Νείλου κατ ἐπιτροπὴν τοῦ ἁγιωτάτου 
καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου κῦρ Διονυσίου ἐπὶ βασιλείας τῶν εὐσεβέστατων 
βασιλειῶν ἡμῶν κῦρ Θεοδώρου Παλαιολόγου τοῦ πορφυρογεννήτου κατὰ μῆνα 
Σεπτέμβριο ἔτους 6937 = 1428 ([The] holy and divine altar of the imperial and 
patriarchal monastery of our All Holy Theotokos called the Pantanassa [Queen 
of All] for the celebration of the [...] rites by the Most Reverend Metropoli-
tan of Lakedaimon Lord Neilos as representative of the Most Holy Ecumenical 
Patriarch Lord Dionysios in the reign of our pious Emperors Lord Theodore 
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Figure 14. Aerial view of the Pantanassa monastery.

Palaiologos Porphyrogennetos in the month of September in the year 6937 
(=1428). 41 

The two clerics, Neilos and Dionysios, were not contemporaries. A Metro-
politan of Lakedaimon by the name of Neilos is known to us from a document 
dated 1409,42 whereas there were patriarchs of Constantinople named Dionysios 
between 1467 and 1472 and again between 1489 and 1491. Moreover, Neilos 
could not have been metropolitan in 1428, because, according to the inscription 
from Gortynia mentioned above, Matthaios was occupying that office in 1427
1428. So although scholarship to date has been aware of the fact that, according 
to all the available evidence, there was never a time when a Metropolitan of 
Lakedaimon called Neilos and a Patriarch of Constantinople by the name of 
Dionysios coexisted,43 it has clung religiously to the year 1428 as the true date 
of the founding of the monument and of its wallpaintings. 

However, the Pantanassa inscription presents other problems in respect of 
its content, which have not been noted up to now in other studies. At the point 
where it says: ἐπὶ βασιλείας τῶν εὐσεβεστάτων βασιλειῶν ἡμῶν κῦρ Θεοδώρου 

41 Millet, «Inscriptions Byzantines de Mistra», 138.
42 Zakythinos, Le Despotat, 286
43 AspraVardavaki – Emmanouel, Η Μονή της Παντάνασσας, 3536.
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Figure 15. Drawing and 
reconstruction of a fragment of 
a marble slab preserved in the 
storerooms of the Old Mistras 
Museum with the inventory 
number 1014 (Drawing by 
George Fousteris).

Παλαιολόγου τοῦ πορφυρογεννήτου, no one seems to have noticed that on the one 
hand the plural form used for the “pious emperors” is followed by a single name, 
i.e. the Lord Theodore Porphyrogennetos [κῦρ Θεοδώρου τοῦ πορφυρογεννήτου] 
and, on the other, that Theodore is erroneously given the title of emperor. The 
proper thing would have been to give both the names of the imperial couple John 
and Maria and of the despots of Mistra Theodore and Kleopa. 

In the storerooms of the Mistra museum a fragment of a marble slab is pre-
served with the inventory number 1014 (fig. 15). It comes from the Old Mistra 
Museum and was listed some time between 1959 and 1961. The fragment’s di-
mensions are 50 × 37 × 7 cm.44 

On one side it preserves part of an Early Christian cross with flared terminals, 
which was inscribed in a rectangular frame made up of a narrow inner band and 
a wide outer one. The slab has been reconstructed as being square with overall 
dimensions 74 × 74 cm. On the other side, in the border of the surviving recti-
linear section of the frame, part of a rather clumsily carved inscription has been 
preserved (fig. 16): μ(ητ)ροπολίτου τῆς ἁγιωτάτης μ(ητ)ροπόλεως Λακεδαιμονίας 

44 I would like to thank the director of the 5th Ephorate of Byzantine Antiquities Dr Kal-
liope Diamanti for granting me permission to study, photograph and publish the marble
slab fragment, and Dr George Fousteris for his drawings of the slab.
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Figure 16. The inscription preserved on the border of the fragmented slab.

κῦρ Νείλου κατ’ επιτροπήν τοῦ ἁγιωτάτου καὶ οικουμε] (... of the Metropolitan 
of the most holy Metropolis of Lakedaimon Lord Neilos appointed by the most 
reverend and ecume[…]. There can be no doubt that we are looking at a frag-
ment of the allegedly lost inscription from the Pantanassa, which Fourmont read 
in 1730 and on the basis of which the founding of the monument and its wall 
paintings are dated to this day. The beginning and end of the inscription would 
have been carved on the other sides, which have since been cut off. But the 
presence of the character Σ rather than C in the words ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ and 
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΑΣ leads us, on paleographical grounds, to a later dating of the 
inscription. According to George Velenis, whom I have consulted on this matter, 
the use not just of the Σ, but also the Ω, and other letters, points to a late date. 
The mixing of the Σform sigma with the C, the clumsy carving, the crude errors 
in the naming of the mismatched clerics and in the titles assigned to the secular 
dignitaries mentioned, leave no doubt that the Pantanassa’s famous consecration 
inscription is a fake and undoubtedly later, produced after the sixteenth century 
and before 1730. Consequently, the date of 1428, which it cites, is not likely to 
be genuine either and is thus of no consequence in dating the founding of the 
katholikon of the Pantanassa monastery and its wall paintings. 

It has been my aim to demonstrate, as far as possible, that the way archaeo-
logical data, which by their very nature are fragmentary, is treated can have a 
knockon effect and produce misinterpretations and falsification of evidence, as 
can interpreting piecemeal evidence under the influence of preconceptions. All 
too often bias can cover up academic deficiencies. Obviously it is convenient to 
take over readymade, easily swallowed, popular forms of interpretation. But I 
think it is high time that the academic community began to work systematically 
towards deconstructing the invented ideology, which has distorted –by adapting 
it to suit what are nowadays completely outmoded ethnocentric stereotypes– the 
true identity of Byzantine Myzithras.

 




